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ملخص الدراسة  
الدعوية يف  الورقة دراس��ة دور كل من املؤسسة الرتبوية واملؤسسة  حاولت ه��ذه 
تعزيز قيم املواطنة واألم��ن الفكري يف سياق تكاملي، يشري إىل أمهية الشراكة بني 
املؤسستني ودورمها الوظيفي؛ بغية استشراف دورمها املستقبلي وأمهية دورمها االستباقي 
يف التصدي للهزات القيمية اليت تؤثر على املواطنة وقيمها، وكذا التهديدات األمنية 
الفكرية املتنوعة وأثرها يف األمن الفكري، وبيان خصائص الدور املشرتك والتكاملي 

يف ذلك، وهذه احملاولة تقوم على:
- معطيات الواقع والتنامي التقين واملعلومايت والرتف الفكري الذي يوظف املعرفة 
والدعوة توظيًفا مؤدجلًا، وال��ذي يشكل حتدايت حقيقية للمواطنة واألم��ن الفكري 

ومنظومتهما القيمية .
- فرضية التقارب والتطابق النسيب بني غاايت الرتبية والدعوة اليت يُعد االحتساب 
أحد وظائفها، بل يتجلى يف مناصب الدعوة يف صوٍر متنوعة، واملريب هو أحد الرواد 
الذين ميلكون من املهارات الرتبوية ما ميكنه من بلورة اخلربات واملعارف واملهارات، 
من مواد علمية ومعرفية إىل مواد تعليمية ومنهجية، األمر الذي جيسر الفجوة بني 
الرتبية والدعوة، وييسر فرص تاليف القصور الذي يقضي هبا النظر التجزيئي واخلطي، 
والذي ميكن تداركه ابلنظر والتفكري املنظومي الشامل الذي ينبه على رعاية العالقات 
التبادلية بني األدوار واملهام يف املؤسستني، األمر الذي أصبح ضرورة أمام التحدايت 
اليت تضر ابلوحدة الوطنية وتشجع ازدواجية الوالء، وأمام التهديدات األمنية وتنوع 

آلتها ومصادرها.
 وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات أمهها ما يلي:

أكدت الدراسة على أمهية الشراكة بني املؤسستني؛ ملواجهة التحدايت املتعلقة - 1
ابلتوجيه  وعالقته  النمائية  ابملطالب  العناية  وض��رورة  الفكري،  واألم��ن  ابملواطنة 

القيمي املتعلق ابملواطنة واألمن الفكري.
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  نبهت الدراسة على أمهية الدراسات االستشرافية واعتماد الدور التكاملي بني 	- 
املؤسستني لغرس القيم وإمداد الفكر ابملعرفة اليت حتول دون احنرافه .

أدوار - 3 الفكري يف  واألم���ن  امل��واط��ن��ة  تعزيز  لتوطني  آلية مقرتحة  ال��دراس��ة  قدمت 
ال��يت ال توجد يف دول أخ��رى، وه��ي نسبة  املؤسستني، وبينت الفرصة الساحنة 
البلد ابلنسبة لغريها  العرقية والدينية وخصوصية  التجانس بني مكوانت الوطن 
من البلدان، وكانت اآللية مبنية على جتسري الفجوة بني املؤسستني، ومع التزام 

سياسي ومؤسسي داعم. 
ومن التوصيات التايل:

تفعيل العالقات التبادلية بني فروع املؤسستني الدعوية والرتبوية واكتشافها وبلورهتا - 1
تعزيز  تعاونية مشرتكة، تستهدف  برامج وخطط  تتمثل يف  إىل خمرجات عملية 

األمن الفكري وقيم املوطنة وبصورة منظمة ليس كيفما اتفق.
ال��ف��رص وال��ب��دائ��ل ال��يت توفر فاعلية أك��رب للمؤسستني يف ضوء - 	 إع���ادة النظر يف 

التحدايت املعاصرة، وذلك يف إعداد الكوادر الدعوية وإعداد املعلمني وتزويدهم 
ال��الزم��ة؛ لتمثل قيم األم��ن الفكري وقيم املواطنة عملًيا يف  ابملعارف وامل��ه��ارات 

مؤسسات التنشئة االجتماعية.
بلورة اآللية املذكورة يف الدراسة ملا يتوخى من أثر إجي��ايب يف تعزيز قيم املواطنة - 3

ورعاية مقومات األمن الفكري وتطويرها، ملا تبدى يف الدراسة من تقارب بني 
املهام وما فيها من تكامل وفاعلية.
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Summary

This paper attempted to study the role of educational call 
organizations in enhancing patriotism values and intellectual 
security in an integrated context. The paper refers to the im-
portance of partnership between the two organization and their 
functional roles aiming to foresight their future role and the 
significance of their pioneering role in facing the value check-
ers affecting patriotism and its values as well as various intel-
lectual threats and their effect on intellectual security as well as 
stating the features of the joint and integrated role. This attempt 
is based on: 

- Reality of clues, technical and informational develop-
ment, and intellectual welfare functioning knowledge and call 
ideologically forming real challenges against patriotism and in-
tellectual security and their value structure. 

- The hypothesis  of convergence and relative congru-
ence between aims of education and all that ihtisab is one of 
its functions and even it is revealed in all positions in different 
forms. The educator is one of the pioneers who have educa-
tional skills enabling him to crystalize experiences, skills, and 
knowledge including academic and cognitive materials into 
educational and methodological materials. This bridges the gap 
between education and call. This also facilitates the opportuni-
ties of avoiding the deficiencies appeared by partial and linear 
look through organizational comprehensive thinking assuring 
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the care of mutual relations between roles and tasks in the two 
organizations. This  has become a necessity against challenges 
affecting national unity and encouraging bilingualism of loyalty 
and in front of the security threats and diversity of their mecha-
nisms and sources. 

The study reached a group of findings and recommendations 
including the following: 

1. The study assured the importance of partnership between 
the two organizations to face the challenges related to patri-
otism and intellectual security as well as the necessity to pay 
attention to developmental requirements and their relation to 
value direction related to patriotism and intellectual security. 

2. The study stated the importance of foresight studies and 
the integrated role between the two organizations to implant 
values and provide thought with knowledge that prevents any 
deviation. 

3. The study proposed a mechanism to nationalize patrio-
tism and intellectual security in the roles of the two organiza-
tions stating the chance that is not available in other countries; 
rate of homogeneity between home racial; and religious com-
ponents and the specialty of the country for other countries. 
The mechanism is based on bridging the gap between the two 
organizations along with political and organizational supportive 
commitment. 

Recommendations included the following:  
1. Activating the reciprocal relations between he branches 
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of the educational and call organizations and discovering and 
crystalizing them into practical outputs represented in coopera-
tive programs and plans aiming to enhance patriotism and in-
tellectual security in an organized method not unintentionally. 

2. Relooking in the opportunities and replacements provid-
ing more effectiveness to the two organizations in view of the 
current challenges to prepare and qualify call human resources 
and teachers and provide them with the necessary skills and 
knowledge to represent the values of patriotism and intellectual 
security practically in the social education organizations. 
3. Crystalizing the mentioned mechanism in the study so as to 
get the positive effects of enhancing patriotism values and care 
of intellectual security potential and develop them due to the 
findings of the study revealing the homogeneity, integrity, and 
effectiveness of tasks. 
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه وسلم أسوة احملتسبني، اهلادي إىل صراط مستقيم، أما بعد:
فإن الرتبية والدعوة صنوان جيمع بينهما التداخل وتطابق األدوار أحيااًن، فأحدمها 
صنوان لآلخر، واحلسبة ليست كاللة؛ فهي وليدة الدعوة والرتبية وإن كانت أشبه 
ابلدعوة يف ممارساهتا ومقاصدها، لكنها تستمد من الرتبية املعرفة، ومن الدعوة سبل 
السالم املؤدية، واليت ُتضّمن ِضمن مسائل الرتبية لتكون قالًبا للدعوة وما فيها من 

معامل للحسبة.
واليوم تتداخل املفاهيم وأيخ��ذ بعضها برقاب بعض، وأيخ��ذ ابألط��راف من ال 
حيسن التعرف على معاقد احُلسن يف شريعة اإلسالم، فيأخذ ابلرتبية والدعوة واحلسبة 
ال��يت دع��ا إليها اإلس��الم وكانت خيار  يف خطة ضيم، وعماية ختالف خطة الرشد 
النيبملسو هيلع هللا ىلص  )1( ‘ مع خصومه، فضاًل أن تكون حمجة أمته البيضاء اليت تركها عليها، 

واليت نستلهمها اليوم يف التحول التنموي الوطين؛ لتكون دستور ذلك التحول. 
 فمن اجلفاء الذي ساق إليه اجلهل مبفهوم االحتساب واألخذ بطرفيه: األخذ بطرفه 
الذي يذهب إىل التكفري والتأثيم واالنكباب على مسائل “األمساء واألحكام”)	( 
ال��ذي طار شرر اخلطأ فيها، فمأل العقول ومهً��ا والقلوب ح��زاًن وال��ش��وارع واألرصفة 

دماًء، وجثم على متنّفس الناس ببالئه حىت أيس املستهدي من ابرق بشرى.
وج��اءت ردة فعل أخ��رى مقابلة وه��ي االحتساب املرتّخص ال��ذي ال يغفل عن 
ل��واله ملا قامت داين��ة أو أي حضارة أو نظام إنساين،  ال��ذي  مقاصد االحتساب 
)1(   وهي قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف صلح احلديبية: “ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إايها”. صحيح 

البخاري )193/3(؛ برقم: )731	(.
)	(   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بياهنا: »فاعلم أن مسائل التكفري والتفسيق هي من مسائل األمساء واألحكام اليت يتعلق 
هبا الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة وتتعلق هبا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار الدنيا«. ابن تيمية، 
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )8	7ه�(، »جمموع الفتاوى«، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، نشر: جممع 

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416ه�/1995م )	468/1(.
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فالبشر ينبغي أن حيتسبوا على بعضهم، ويشّرعوا شرائع يقوم عليها االحتساب بينهم؛ 
حىت ُقطاّع الطرق يعلمون أهنم داخلون حتت تلك الشرائع العادلة، وهو أحد وجوه 
تفسري قوله تعاىل: ))َبل لَُّه َما يف السََّماَواِت َواأَلْرِض ُكلٌّ لَُّه قَانُِتوَن((]البقرة:116[

)1(، ح��ىت ال��ن��م��وذج العلماين على م��ا فيه م��ن َش���َره يف ت��ق��دمي من��وذج��ه التحويل غري 

املتوقف، خيضع بقوة لسلطان القانون ليقوم سوقه الليربايل املتحرر، فيحتسب بعضهم 
على بعض بذاك القانون الذي يتوخى فيه العدل وميرر وببطء عجلة منوذجه التحويل، 
وهو ما يسميه املسريي )ابلرتانسفري- transfer(”)	(، بله قطعان احليواانت متلك 
من الفطرة ما مينع البغي والتعدي بني أفراد الفصيل الواحد، وهلا عجائب يف الغرية 
وال��ذي  وازًع��ا فطراًي،  وال��يت تشكل  الفطرية،  الصفات  والنجدة، وغريها من  واملَنعة 
قد ينخلع منه اآلدمي بُكفره بتلك القيم الفطرية، فيشرعن رمي قنابله احلارقة على 
أجساد رطبة ال انقة هلا وال مجل، فيما أخذته من سوط عذاب، وقد عرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص‘ 
عن هذا االخنالع عند مقارفة الذنب عند املؤمن بقوله: “ال يزين الزاين حني يزين 
وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو 
مؤمن، وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن«)3(، 
فاحلسبة هلا وجه كوين يقوم على بُعد فطري متجذر، وجانب ملي عند قوم وعقلي 

)1( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أحد وجوه تفسري اآلية:« إهنم كلهم ال بد هلم من القنوت والطاعة يف كثري من أوامره وإن 
عصوه يف البعض.... وأنزل الكتب ابلعدل، فال صالح ألهل األرض يف شيء من أمورهم إال به، وال يستطيع أحد 
أن يعيش يف العامل مع خروجه عن مجيع أنواعه، بل ال بد من دخوله يف شيء من أنواع العدل حىت قطاع الطريق ال بد 
هلم فيما بينهم من قانون يتفقون عليه، ولو أراد واحد منهم أن أيخذ املال كله مل ميكنوه، وأظلم الناس وأقدرهم ال ميكنه 
فعل كل ما يريد«. ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )8	7ه�(، »جامع الرسائل«،  حتقيق: رشاد سامل، 

نشر: دار العطاء – الرايض، الطبعة: األوىل، 		14ه�-  001	م، )6/1	(.
)	(   وهذا التحول مسة تلغي املوازنة والتدرج، فال بداايت وال حدود وال مرجعيات، فكل شيء يف حتول درواين مستمر، يقول 
املسريي: »ويصل الرتانسفري إىل قمته ويتم تكريسه متاًما عندما خيتفي مفهوم الطبيعة البشرية يف العلوم اإلنسانية الغربية 
)كيف ميكن أن يقوم مثل هذا املفهوم يف مثل هذا اجملتمع؟( ويصبح من الرجعية مبكان االهتمام أبية مطلقات أو ثوابت 
إنسانية أو مرجعية، فاإلنسان جمموعة من العالقات املادية املتغرية اليت ميكن تعريفها إرجائيًّا وحسب« املسريي، عبد 

الوهاب )003	 م(: »العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة«، دار الشروق،  القاهرة-  مصر )	/58	(.
)3(   صحيح البخاري )136/3(؛ برقم: )475	(.
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عند آخرين، وشرعي جامع ملا قبلها عند أمة املسلمني.
الرشيدة،  الشرعية  للمعرفة  احلاضنة  اإلم��داد  وقناة  املعريف  الصوان  الرتبية  ومتثل   
فالرتبية جت��ري ابمل��ي��زان ال��ذي أنزله هللا تعاىل: ))َوأَقِ��ي��ُم��وا الْ���َوْزَن اِبلْ��ِق��ْس��ِط َوال خُتْ��ِس��ُروا 
الْ��ِم��ي��زَاَن((]ال��رمح��ن:9[ ال��ذي يضبط التطرف بني الفريقني، ولكنها اليوم تعاين من 
شرخ مماثل يظهر ض��رره بوضوح يف موضوع الساعة – قضااي النسيج االجتماعي 
واألمين-، فقد كان الناس قبل نزول الشريعة اخلامتة بني أميني يرجعون يف أحكامهم 
وتربيتهم إىل ما يرعى حُلمتهم وقبيلتهم وِعرقهم وأمنهم، وبني أهل كتاب يرجعون إىل 
كتبهم يف حفظ أمنهم وصيانة دينهم وحلمتهم، مع ما طال تلك الكتب من حتريف 
إال أن هناك جامًعا ملًيا، فبقااي الشرائع كانت تؤثر يف أخالق األميني رغم ما رأوه 
من أهل الكتاب من حصانة وأنفة وترفع عنهم، ومن نظرة أهل الكتاب لألميني، 
فكل ذلك عزل األميني تربواًي عما بقي من خري يف كتب الكتابيني، فجاءت الشريعة 
وج��اء ح��وار األم��ي مع املسلم بني ي��دي الكتايب العادل ليحكم فيما ج��اء به النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص اخلامت من معرفة تربوية هادية، حيث قال: )وسألتك هل يغدر فذكرت أن ال، 
وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك مب أيمركم فذكرت أنه أيمركم أن تعبدوا هللا، وال 
تشركوا به شيًئا، وينهاكم عن عبادة األواثن، وأيمركم ابلصالة والصدق والعفاف؛ 

فإن كان ما تقول حًقا فسيملك موضع قدمي هاتني()1(.
وبعد أن ظهر انموس الشريعة وأخذ شأوه عادت األمم إىل العماية؛ فاألوروبيون 
انقسموا يف فهم اهلداية الرابنية، والعرب ضعف فيهم واعظ هللا وضعفت معها وسائل 
الرشد وأسبابه، فاألوروبيون انقسموا يف فهم أسباب اهلداية ملا معهم من بقااي هدي 
أهل الكتاب من النصارى وما قدموه من فهم للجانب الرتبوي امللي، فانقسموا بني 
طبيعيني ووضعيني، فالوضعيون قدموا دين خرافة، فانزاح الطبيعيون لإلميان ابلطبيعة 
واحمل��س��وس، مث ملا متلكهم جن��اح تناول األسباب أتول��وا كل الظواهر يف نطاق العلم 

)1(   صحيح البخاري )9/1(؛ برقم: )7(، صحيح مسلم )1395/3(؛ برقم: )1773(.
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اليقيين، ونقلوا هذا الزخم إىل بالد املسلمني ليتعلموا نفس اللغة وبنفس املنهجية، 
ولتنزوي العناية جبانب القيم امللية وتظهر القيم النفعية اليت ال تراعي قيم مواطنة وال 
تكرتث أبمن ما دام فيها إشباع للغرائز، وهبذا “تصاعد الوزن النسيب للقيم الفورية 
)Cash Values ( اليت هي الوجه املميز للعالقات املادية يف الغرب مع تراجع 
القيم اليت تتعلق ابلبعد اإلنساين، وشيوع األاننية بداًل من اجلماعية، واإلشباع الفوري 

بداًل من فضيلة التحكم يف الذات”)1(.
وهذه القيم الرتبوية شكلت عرفًا ومزاًجا عاًما سّرعت من تداوله مواقع التواصل 
العاملية والقنوات اإلعالمية، وانتقلت ثقافة )الكاو بوي( وأفالم )األكشن( لتحرك 
الساكن وتنمي حب القوة والعنف واليت مل جتد لربكاهنا متنفًسا إال فوهات التأويالت 
اليوم يف إره��اب دويل خارجي وإره���اب حملي يقض املضاجع  ال��يت تتجلى  الباطلة 
ويفرق اجملتِمع، فيدّول الصراع، لتذوب الوطنيات واألواص��ر اليت حض الدين على 

رعايتها.
ويف ضوء هذا أتيت عزمة االحتساب اليت تتجلى يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )كال وهللا، لتأمرن 
ابملعروف، ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن على يدي الظامل، ولتأطرنه على احلق أطرًا، 

أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض، مث ليلعنكم كما لعنهم()	(.
على  لتنبه  البحثية  ال��ورق��ة  ه��ذه  بوصلة  ستوجه  م��ا  ه��ي  املتقابلة  الثنائيات  ه��ذه 
العالقة التبادلية بني املؤسسات الدعوية والرتبوية كعمل ومنهج نظري يف ترشيد القيم 
واملعارف واألداءات؛ لتؤدي دوره��ا يف رعاية النسيج االجتماعي واألم��ن الفكري، 
ومها  ص��ن��وان،  فهما  اإلداري  والتنظيم  النظم  يف  الفصل  ظهر  وإن  ت��راب��ط،  فبينهما 
منظومة تعليمية تربوية يصعب اختزال مناذجها دون توأمة فكرية بينهما يف االستفادة 

)1(   النقيب، عبد الرمحن، »أزمة القيم يف املناهج الرتبوية على الصعيد العاملي وانعكاساهتا على الرتبية يف العامل اإلسالمي 
دراسة مقدمة إىل الندوة الدولية يف موضوع القيم اإلسالمية مناهج الرتبية والتعليم – تطوان – املغرب 1	-3	 نوفمرب 

005	م.
)	(   سنن أيب داود )4/		1(؛ برقم: )4336(، سنن الرتمذي )53/5	(؛ برقم: )3048(.
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منهما يف رعاية املواطنة واألمن الفكري والسلم اجملتمعي وعالج االحنراف الفكري 
الذي تشرتك فيه فصائل املؤسسات الدعوية واحملاضن الرتبوية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن ما متر به اجملتمعات املسلمة اليوم من تدافع وص��راع داخلي وخارجي يلقي 
بظالله على املؤسسات اجملتمعية ودورها يف القضاء والتخفيف من حدة تلك النوازل 
العمرية  الفئات  وانتشار سريع يف  سيالة  طبيعة  من  هلا  ملا  البلوى،  هبا  ال��يت عمت 
املختلفة من أبناء اجملتمع، ويشتد أثرها يف الفئة الوسطى اليت هلا جاذبية خاصة هلذا 
وانفعالية  نفسية ودينية  منائية  به من خصائص  تتميز  ملا  وذل��ك  اجلنوح،  النوع من 
وثقافية، ففي هذه املرحلة يظهر الشاب »متذبذاًب يف سلوكه فال تستطيع أن تصفه 
أبنه اجتماعي أو انطوائي، متدين أو غري متدي�ن، حمب لزمالئ�ه ورفاق�ه أم كارٌه هلم.. 
فهو يتصرف حسب ما مُتليه عليه حالته االنفعالية الراهنة وهي متقلبة، ويرتتب على 

ذلك صفة التذب�ذب يف السل�وك«)1(.
تلتقي  اليت  الدعوية  الرتبية واملؤسسات  ينبه على دور مؤسسات  وه��ذا االعتبار 
على تنمية امل��ي��والت واالجت��اه��ات اإلجيابية حن��و اجملتمع وال��وط��ن وحن��و قضااي األم��ن 
البوادر وهتيب  الفكري، وإن اإلحصائيات واملؤشرات حتذر من التهاون مبثل تلك 
ال��ردع والزجر  الرتبوية والدعوية أن أتخذ يف احلسبان دوره��ا يف  العامة  ابلسياسات 
الذي يتنوع حسب الفئة العمرية وخصائص منوها وميوالهتا وبيئتها احلاضنة، سواء 
يف املدرسة أو املؤسسة أو يف اجملتمع، وإن يف املشاهدات الشخصية واخلربة واملعاينة 
ما ينبه على أمهية تفعيل األدوار والعمل املنظم الذي تسبقه دراسات واعية لألبعاد 
الرتبوية والدعوية اليت تنتظم قيم املواطنة واالحتياطات األمنية الوقائية اليت تستوعب 
الواردات، وال تضيق ذرًعا ابألساليب املتنوعة اليت تعطي فقه املوازنة وحتصيل املصاحل 
ودرء املفاسد هامًشا كبريًا الستباق احلدث وتقدمي أمن وقائي مبكر وقيم وميوالت 
)1(   األحدب، ليلي )4	14ه�(، “ألف ابء احلب واجلنس”، مكتبات هتامة، مركز الراية، الرايض. الطبعة األوىل، )ص:77(.
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إجيابية حنو الوطن وقضاايه.
ويف ضوء ما سبق من اعتبارات ميكن متثل سؤال الدراسة الرئيس يف السؤال التايل:
س: ما دور املؤسسات الدعوية والرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
ما هي اخللفية النظرية ملفاهيم الدراسة اليت متيزها عن غريها من املفاهيم؟. 1
ما هو دور املؤسسات الدعوية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري؟. 	
ما هو دور الرتبية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري؟. 3
ما أمهية الدور االستباقي للمؤسستني يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري؟. 4
ما هي خصائص الدور املستقبلي للمؤسستني يف تعزيز قيم املواطنة واألمن . 5

الفكري؟
كيف ميكن إرس��اء تعزيز املواطنة واألم��ن الفكري يف أدوار املؤسستني الدعوية - 6

والرتبوية؟
أهداف الدراسة:

بيان مفاهيم الدراسة وتوضيح العالقة التبادلية بينها.. 1
إبراز دور املؤسسات الدعوية وأثرها يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري.. 	
إبراز دور املؤسسات الرتبوية وأثرها يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري.. 3
ما أمهية الدور االستباقي للمؤسستني يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري.. 4
واألم��ن . 5 املواطنة  قيم  تعزيز  يف  للمؤسستني  املستقبلي  ال��دور  بيان خصائص 

الفكري.
الدعوية . 6 املؤسستني  الفكري يف دور  املواطنة واألم��ن  توطني  إمكانية  دراس��ة 

والرتبوية.
أمهية الدراسة:

 تنبع أمهية الدراسة من الدور الرايدي التكاملي الذي تقوم به املؤسستان الدعوية 
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والرتبوية يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري، وعليه فأمهية الدراسة تتمثل يف التايل: 
التبادلية بني املؤسستني وأمهيتهما يف تعزيز املواطنة . 1 ستظهر الدراسة العالقة 

واألمن الفكري.
ستقدم الدراسة تصورًا حتليلًيا ملا ميكن أن تقوم به املؤسستان من دور رايدي . 	

يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري.
قد تلفت الدراسة أنظار رواد وخرباء املؤسستني إىل معامل األدوار احملتملة اليت . 3

ستظهر يف ضوء التحدايت األمنية الداخلية واخلارجية وأمهية دورمها االستباقي 
يف ذلك.

ستشري الدراسة إىل أسباب وآلية توطني االستجابة للمستجدات يف أدوار . 4
املؤسستني مبا تظهره من توقعات مستقبلية استشرافية.

املواطنة ومرتكزات 5.  ال��يت دع��ت إىل االهتمام بقيم  امل��ؤمت��رات  تلبية توصيات   
ال��ذي يقف  التنموي  الوطين  التحول  الفكري، وام��ت��داًدا السرتاتيجية  األم��ن 

أمامه حتدايت أمنية حتتاج إىل كبح واستباق وقائي.
مصطلحات الدراسة:

الدور: يعرف الدور: أبنه »جمموعة من األنشطة املرتبطة أو األطر السلوكية اليت 
حتقق ما هو متوقع يف مواقع

معينة«)1(.
التعزيز: هو« تقوية السلوك الذي يشري إىل املثري الذي يؤدي إىل زايدة احتمال 

ظهور االستجابة”)	(.
األمن الفكري:يعرف األمن الفكري ابعتبار مهمته أبنه: »النشاط أو التدابري 
املشرتكة بني الدولة واجملتمع لتجنيب األفراد واجلماعات شوائب عقدية أو فكرية أو 

)1(   مرسي، حممد منري )1409ه(، »اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا«، القاهرة: عامل الكتب )ص:8(.
)	(   وزارة الرتبية والتعليم ابلسعودية )8	14ه(، »دليل الرتبويني لرعاية السلوك وتقوميه«، الرايض-  اإلدارة العامة للتوجيه 

واإلرشاد، )ص:	3(.
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نفسية تكون سبًبا يف احنراف السلوك واألفكار واألخ��الق عن جادة الصواب، أو 
سبًبا لإليقاع يف املهالك«)1(.

التعريف اإلجرائي لألمن الفكري: ميكن تعريفه ابعتبار الدراسة احلالية أبنه حالة 
من  القائمة ابلشخص  واالجت��اه��ات  امل��ي��والت  والنفسي وسالمة  الفكري  االستقرار 
االحنراف الفكري، وذلك نتيجة ملا تقوم به املؤسسات الدعوية والرتبوية من مناشط 

ومهام يف اجملتمع واحملاضن الرتبوية املتنوعة”.
تعريف املؤسسة الدعوية إجرائًيا: ميكن تعريف املؤسسة الدعوية يف هذه الدراسة 
أبهنا: كيان منظم رمسي أو شبه رمسي يقوم مبهام الدعوة إىل هللا تعاىل، مثل: مكاتب 

الدعوة، واهليئات واجلمعيات، واملعاهد العلمية الدعوية، واملساجد.
تعريف املؤسسة الرتبوية إجرائًيا: ميكن تعريف مؤسسات الرتبية أبهنا: كياانت 
منظمة هلا هيكلتها اإلدارية اخلاصة لتحقيق أهداف الرتبية والتعليم، مثل: املدارس 

واجلامعات واإلدارات الرتبوية ومكاتب الرتبية، وغريها.

املبحث األول
مفهوم املؤسسات واملواطنة واألمن الفكري

تعريف املؤسسة لغة واصطالًحا:
 تعريف املؤسسة لغة: األس أصل البناء، وكذا األساس، واألسس مقصور منه، 
ومج��ع األس إس��اس ابلكسر ومج��ع األس���اس أس��س بضمتني، ومج��ع األس��س أس��اس 

ابملد، وقد أسس البناء أتسيًسا)	(.
تنظيمي قد يكون  تعريف املؤسسة اصطالًحا: أبهنا عبارة عن هيكل  وميكن 

)1(   نصري، حممد حممد، “األمن والتنمية”، شركة العبيكان، الرايض، اململكة العربية السعودية، 1413ه�، )ص:	1(.
)	(   الرازي، زين الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي )ت: 666ه�(، »خمتار الصحاح«، حتقيق: 
يوسف الشيخ حممد، نشر: املكتبة العصرية-  الدار النموذجية، بريوت – صيدا، الطبعة: اخلامسة، 41	0ه�/9991م، 

.)18(
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هلا  واجتماعي معني،  قانوين  إط��ار  احلكومة، يف  اتبًعا جلهاز  يكون  وق��د  مستقاًل، 
هدف اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ديين، وهي مكونة من أقسام مستقلة، 
جممعة حسب هيكل خاص هبا، تشكل عناصر متفاعلة فيما بينها، حسب األعمال 

امللحقة بكل جزء منها.
تعريف الدعوة يف االصطالح: 

»الدعوة إىل هللا: هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما 
أخربوا به، وطاعتهم فيما أمروا«)1(.

 وهذا التعريف هو تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهذا التعريف جامع ينتظم 
كل صور الدعوة ويستوعب مهام املناصب الشرعية، سواء كانت على جهة التعيني 
أو التطوع، كاإلفتاء واحلسبة واخلطابة واإلرشاد والتعليم، ومشول هذا التعريف يناسب 
مهمة تعزيز املواطنة واألم��ن الفكري بصورة منظومية وتكاملية، حيث إن أي أداء 
دعوي ينبغي أن يكمل اآلخر، وينساب يف مسلك واحد داعًما ومعززًا، ال مشتًتا 
ومفرًقا، وكل مؤسسة دعوية عليها مهام تتقاطع مع غريها؛ لتمثل الواجب أو املسنون 

املتعني يف النوازل القيمية واملعرفية اليت حتتاج إىل توجيه قيمي. 
تعريف مؤسسات الدعوة اصطالًحا:

هي تلك املؤسسات اليت تقوم مبهام الدعوة إىل هللا تعاىل وإدارة الشؤن الدينية 
واإلرشاد والتوجيه، ومن أهم مهامها: »ترسيخ األمن أبنواعه: العْقدي، والفكري، 

واألخالقي«)	(.
 ومن تلك املؤسسات: الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، وإدارة الشؤون 
اجلاليات،  وتوعية  للدعوة واإلرش��اد،  التعاونية  واملكاتب  املسلحة،  الدينية ابلقوات 

بن حممد  الرمحن  عبد  الفتاوى«، حتقيق:  السالم )ت:8	7ه�(، »جمموع  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  تيمية،  ابن     )1(
النشر:  السعودية، عام  العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الشريف،  امللك فهد لطباعة املصحف  بن قاسم، نشر: جممع 

1416ه�/1995م، )157/15(.
)	(   الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، أسس ومبادئ اتريخ وأعمال، الرايض )166/3(.
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الداخلية)1( واليت  ب��وزارة  املناصحة  وهيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. وجلان 
نشأت كفرع يعكس الشعور بقضية األمن واملواطنة أيًضا.

تعريف مؤسسات الرتبية اصطالًحا: 
ه��ي امل��ؤس��س��ات ال���يت ت��ق��وم مب��ه��ام ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ك��م��ؤس��س��ات التعليم ال��ع��ام، 
املتعلم يف مراحل عمرية خمتلفة  تواصلية مع  برامج  العايل، وهلا  التعليم  ومؤسسات 
بصورة منهجية، وقد تتواصل معهم بطرق مباشرة أو غري مباشرة، كاإلعالم وغريه من 

املناسبات، ومنه اجلامعة واملدرسة واملعاهد وغريها من املؤسسات التابعة. 
مبحث الثاين

دور املؤسسات الدعوية والرتبوية يف تعزيز املواطنة واألمن الفكري
املطلب األول: دور املؤسسات الدعوية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري:

إن دور املؤسسات الدعوية ينبثق من املنظور العام السابق للدعوة، وهو متمثل 
يف مهام املؤسسات املذكورة، وحيث إن التوجيه القيمي متعلق ابألدوار واملهام، وأن 
القيمي الذي يعزز املواطنة واألمن  التوجيه  التفصيلية اليت متس  التوجه حنو األدوار 
الفكري، فسيكون احلديث عن األدوار التفصيلية املهمة واليت ترد بقوة يف الظروف 
القياسية من عمر الدعوة، ويف الوضع احلايل واملرتقب الذي تتعني فيه مهام حاّلة 
ينبغي أن تقدم على غريها يف منحى التوجيه املنشود، واليت ميكن إمجاهلا يف األدوار 

واملهام التالية: 
أواًل: إحياء وتنشيط أنواع الفقه والوعي خبصوصياته وجماالته املستجدة »فقه 
الواقع وفقه التوقع وفقه األقليات« وغريها من أنواع الفقه اليت تعطي بعًدا حيواًي 
يف التعاطي مع مشاكل املواطنة واألمن الفكري، سيما إذا وضعنا يف االعتبار التنامي 
ن��وازل فقهية وفكرية وقيمية تسبب إض���رارًا ابهلوية،  للمعرفة وم��ا حيدثه من  السريع 

)1(   جلنة املناصحة هي: »جلنة على مستوى اململكة العربية السعودية تعىن مبناصحة املتأثرين ابلفكر الضال« جريدة املدينة، 
العدد )17160( بتاريخ )1431/5/11ه�(.
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وأنسنة لقضااي املواطنة بصورة ال تراعي اخلصوصيات وغري عادلة، حيث إن القوي 
يفرض ثقافته وخصوصياته على الضعيف حتت اسم األنسنة، مع أن الثقافة هي ثقافة 
الغالب، وصارت قضااي املواطنة اخلاصة احمللية تعرض يف سوق عاملي ليحكم عليها 
وفق معايري السوق، فتدويل قضااي املواطنة واألمن الفكري صار أمرًا واضًحا، وذلك 
يف ضوء التحوالت السريعة اليت حتتاج إىل وعي املؤسسات الدعوية ألدوارها اجلديدة، 
وعدم االنكفاء على ال��ذات والتحوصل دون فقه نوعي يف كل منحى من مناحي 
احلياة، جيتمع فيه خرباء اجملاالت ومنها الدعوية والرتبوية واالجتماعية للبت يف قضااي 
حالة ال حتتمل التأجيل، فما يفتح اليوم من أبواب قد يكسر غًدا، وتكون اخلسارة 
فادحة، فما أحوج الفقهاء اليوم إىل فقه التدارك، وأن يضمن ضمن فقه التوقع، حىت 
ال يضطر الراشد إىل شر اخليارات وهو يف سعة وإمكان، تبينه الشريعة مبا فيها من 
حماسن وسعة، فالتغافل عن جري مراوح الطاقات املعرفية والتحوالت املعاصرة وما 
تولده من تيارات صاعقة ال تعفي احملجم أو املقدم من أثرها ما مل يكن ذلك عن 
بصرية ووعي ابملستجد من التحدايت والنوازل اليت تذهب بقيم املواطنة أيدي سبأ، 

وكذا تزيد من االحنراف الفكري والديين.
اليت حتض على  الدين  قيم  القلوب وتعزيز  تعاىل يف  إحياء واع��ظ هللا  اثنًيا: 
التعاون والتآخي ورعاية املصاحل العامة، وإشباع الفكر بروح األخ��وة الدينية وما 
حتمله من معاين السعادة والقرب، واختاذ ذلك منهًجا مطرًدا يف املواعظ، ويف الدروس 
م��ه��ام حلق  وال��دع��وة، ويف  اإلرش���اد  م��ه��ام مؤسسات  املسجد، ويف  التعليمية، ويف 
القيمي املذكور، وك��ذا يف تدريس  املتعلقة ابلتوجيه  املعارف  تلقن  التحفيظ، حيث 
الفقه، ويف بيان حماسن الشريعة، وعلل األحكام واملقاصد اليت رعتها الشريعة يف متثل 
تلك القيم وظهور رسومها يف اجملتمع املسلم، حبيث تكون شعارًا ظاهًرا يدركه املتذمر 
والناكث لعهده ابألخوة الدينية، فريتدع ملا هلا من تشكيل للمزاج العام وأتثري، حيث 
يستقي املكدي قيمه الوطنية من دوائ��ر ضيقة، أو من فجاج واسع ال يراعي قيمة 
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شرعية أو ملية، بل قد ال يراعي القيم العامة اإلنسانية اليت يتشدق هبا من يدعو 
إليها، مث ال يفي هبا عندما يطالب هبا.

 إن إح��ي��اء واع���ظ هللا ت��ع��اىل بعمل تكاملي م���دروس يف ق��ل��وب العامة واخل��اص��ة 
من أجّل املهام؛ وذاك أن الدعوة معنية إبحياء الضمري وطرد ما يؤرق الفكر وميلؤه 
ابلتخرصات واألماين اليت تضر ابألمن الفكري، وهي اليوم عزمية كل داعية؛ نظًرا ملا 
حيدق ابلبلدان اإلسالمية من فكر قلق مضطرب ال يراعي املصاحل العامة، فيفوهتا 
رج��اء مصلحة خاصة مع غياب واع��ظ هللا تعاىل وداع��ي املصلحة، وم��ع غبش يف 

الرؤية حملاسن الشريعة وفسحة الدين.
وإذا كانت املساجد هي النواة اليت ينبثق منها إم��دادات احلياة والصلة، فينبغي 
للتوجيه  منطلًقا  تكون  أن  اإلرش��ادي��ة  الدعوية  التجمعات  م��ن  غريها  وعلى  عليها 
القيمي الذي حيفظ األمن الفكري ويسدد املتلقي ويهدى إىل املعرفة اهلادية اليت حتول 
بينه وبني االحنراف الفكري الذي يضعف متثل القيم ويضر ابألمن عموًما، »ومراعاة 
أن ال تكون املساجد مبرافقها وأنشطتها املختلفة منطلًقا لألفكار املتطرفة الداعية إىل 
اإلرهاب أو اإلفساد أو إاثرة الفتنة وزرع بذور الشقاق بني الراعي والرعية، وتصيد 

األخطاء وتكبريها وتضخيمها، ومنربًا للنقد غري اهلادف«)1(.
التعاطي مع قضااي املواطنة  العقلي والشرعي يف  اثلثًا: تبين احل��وار واإلقناع 
ومشاكل االحنراف يف الفكر والسلوك؛ فإنه مل يسبق للرتف الفكري أن أيخذ مبتع 
جياده ويسرح يف ميادين اجتهاده دون رعاية خلصوص أو مزية أو قداسة، وإذا كان 
احلديث يف الدراسات النظرية ويف ال��دورات العربية عن فكر حداثي، فإن منوذجه 
ال��ع��ام وبالئكية علمانية ص��وري��ة ختضع وتلني أح��ي��ااًن يف بعض  امل���زاج  ال��ي��وم يشكل 
امليادين، لكنها متضي يف غري تردد، وأن ليلة احلرب العاملية األوىل والثانية كانت أحد 

)1(   الشدي، عادل بن علي )5	14ه(، »مسؤولية اجملتمع عن محاية األمن الفكري ألفراده«، ورقة عمل )غري منشورة(، 
ندوة اجملتمع واألمن الثالثة، كلية امللك فهد األمنية، الرايض )ص:46(.
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تلك امليادين اليت جنح فيها الفكر فسالت البطاح بدماء ماليني البشر، واليوم نسمع 
تلك النذور فنشفق من العواقب.

اليت  الواجبات  أوج��ب  من  قياده  وحسن  الفكر  خبيل  والتلطف  فاإلقناع  وعليه 
ميكن أن تعزز التوجيه القيمي الذي يصب يف مصلحة اجلميع، »فاالحنراف الفكري 
البنية التحتية للتطرف واإلره��اب، كما أن االستخدام املفرط للقوة يف  والديين مها 
مواجهتهما هو احنراف آخر قد يعطي جرعة وقتية، ولكن ال يقضي على الظاهرة 
على املستوى االسرتاتيجي، بل قد يزيدها مناعة وقوة، ألنه عندما ال جيد اإلنسان 
ا آخر مثالًيا 

ً
فرصة للتعبري عن ذاته يف واقعه أو يف عامله االجتماعي، يوجد لنفسه عامل

يكون نقيًضا للواقع ليكمل فيه كل ما ينقصه يف الواقع، ولذلك فإن اجملتمع املسلم 
اليوم يف حاجة إىل فهم الذات، أي: احلوار مع الذات وجتنب املواجهات السافرة بني 
أبناء األمة من أجل فهم األسباب اجلوهرية للفكر املنحرف وأسباب الغلو والتطرف 

يف الدين، مث العمل على إصالحه من جذوره«)1(.
الواعية  واملنافسة  ال��دع��وة  وأساليب  واملناهج  الوسائل  يف  التجديد  راب��ًع��ا: 
وغري  معلنة  واصطفافات  مضادة  ودع���اوى  إع��الم  من  الساحة  ال��يت يف  للبدائل 
معلنة؛ هدفها شق الصف وتفريغ قيم املواطنة من حمتواها، والزج ابلسالمة والدعة 
اليت حيياها املواطن، وحماولة خفت وهج الدعوة وما متيزت به من عطاء طوال قرن 
من الزمان، وهذا حيتاج إىل فقه الواقع والتبصر ابلنوازل، وتنزيل أحكامها وفق النظر 
إىل املآالت واملمايلة بني صور املبادآت وعدم االجنرار وراء النزاعات الداخلية اليت 
ق��راءة للتاريخ وحماولة  أب��واق خارجية، وحماولة تنمية روح املواطنة يف عملية  تغذيها 
االستفادة من التكامل الرتبوي الذي ينمي عرض املادة العلمية يف صور من البدائل 
والنماذج واألدلة اإلرشادية اليت ينبغي أن تنافس ما يعرض يف وسائل التواصل، وأن 
)1(   مجال ابدي، ود. إبراهيم شوقار، »األمن الفكري وأسسه يف السنة النبوية«، حبث مقدم للمؤمتر الوطين األول لألمن 
الفكري » املفاهيم والتحدايت« يف الفرتة من 		- 5	 مجادى األول1430ه- كرسي األمري انيف بن عبد العزيز 

لدراسات األمن الفكري جبامعة امللك سعود. اجلامعة اإلسالمية العاملية –ماليزاي )ص:13(.
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يتعاون املفيت مع احملتسب مع اخلطيب يف املسجد مع املرشد يف بناء هذا النموذج 
التكافلي، ويستشار يف بلورته إىل حمتوى تربوي وإعالمي ابخلرباء من اجملالني، حيث 
إن الدعوة يف هذه املرحلة أحوج ما يكون إىل رعاية الوارد من اجلبهة اخلارجية ومع 

جتديد ال تبديد يف االجتهاد الدعوي.
ويقول شهاب الدين القرايف يف بيان أمهية تقريب الفقه وإرجاع بعضه إىل بعض 
الفقه وإن ج��لَّ إذا ك��ان مبدًدا تفّرقت  بصورة تغري على تعلمه: »وأن��ت تعلم أن 
حكمته، َوقَ�لَّْت طالوته، وضعفت يف النفوس ِطلبته، وإذا رتبت األحكام خمرجة على 
قواعد الشرع، مبنية على مآخذها، هنضت اهلمم حينئذ القتباسها، وأعجبت غاية 

اإلعجاب بتقمص لباسها...«)1(.
ومن عزائم التجديد والتعاطي مع املستجدات: الوعي ابلنوازل اليت أخذت شكاًل 
مطرًدا من النقد وتتبع الثغرات ووضع املؤسسات الدعوية كغرض للسخرية والعداء 
الصريح الذي صار علًنا ويف برامج إعالمية� ويف حمافل دولية� وكل ذلك ينبه على أمهية 
ملعاجلات  ال��ذات  الدعوية واالنكفاء على  املؤسسات  املؤسسي بني ممثلي  التداعي 
سريعة خترج خبطط اسرتاتيجية له قابلية للتعديل اجلزئي واملرحلي، لكنها يف الوقت 
نفسه تضع يف براجمها كيفية رعاية صورهتا ودورها الرايدي، حيث إن دورها يف تعزيز 
روح اجلماعة واألخوة واالنتماء للوطن واألمن الفكري والسالمة من رواسب اخلطاب 
املضاد وهتديده الفكري دور كبري جًدا، وتلك احملاوالت تريد هتميش هذا الدور والزج 
ابملؤسسات الدعوية يف ردود األفعال ووفق دراسات وسيناريوهات واضحة جيب أن 
حيسن أصحاب السياسات العامة ل��وزارة األوق��اف والدعوة واإلرش��اد الوقوف على 
البعد املنهجي الذي يعد امتداًدا لتلك املمارسات ومقارعتها بدور استباقي يقطع 
الطريق على الفوضى اخلالقة اليت تقودها تلك الدعاوى املضادة ابلوكالة، وأن جتدد 

)1(   القرايف، شهاب الدين )1994م(، »الذخرية«، حتقيق: حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
.)36/1(
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من وسائلها وخطابه الدعوي يف وعي ابملآالت، وأن سد الذرائع يقابله فتحها إذا 
لزم األمر لتجاوز مرحلة حرجة يرسم أعداء هذا البلد هلا مآالت تتجاوز ما يقع من 

مفاسد حمدودة. 
خامًسا: نشر ثقافة التعايش والسالم والقيام مبا تقضي به مسئوليات األمن 
نتائجها اليت تصب يف الوفاء بقيم املواطنة، كالتعاون  الفكري وما يتوخى من 
تلك  اجملتمعي يف  والسلم  التعايش  والوفاء ابلواجبات مع رعاية  اجملتمعية  واملشاركة 
الواجبات، فكثريًا ما يقع اإلخالل ابلواجبات إذا ازدوج الوالء وتعددت املشارب 
بني طائفية وعرقية وحزبية وتوجهات فكرية ودعوية، بل وتربوية؛ فاالختالف والتنوع 
طبيعة بشرية فطرية وخلقية، وهي كذلك مكتسبة، وقضية التعايش والسلم اجملتمعي 
هلا ما يقررها من نصوص واجتهادات ومناذج قدمية ومعاصرة، وال أدل على التنوع 
م��ر زم��نً��ا ط��وي��اًل، وه��و متماسك واليوم  ال��ذي  التعايش  البلد ومستوى  الطائفي يف 
يتطفل على إاثرة النعرات، من يستهدف املواطنني يف أمنهم الفكري وقيمهم العرفية 

والتقليدية اليت عاشوا هبا ردًحا من الزمن.
فالفقهاء واألكادمييون اجلامعيون واألساتذة يف كليات الدعوة واملتعلمون يستشعرون 
قضااي التعايش وقيمها وحيسنون االستدالل لقضاايه، لكن حيتاج اجملتمع أكثر من أي 
وقت مضى إىل بلورة واعية وممارسة حية تتجاوز الشكوك اليت ال مربر هلا، واالجتهادات 
الفردية اليت تعلق ابلذرائع وسدها دون وعي ابملآالت، وما تقتضيه متطلبات الساعة 
من وعي مبا تعم به البلوى من مشاكل التعايش اليت فيها خرق للمواثيق الشرعية وامللية 
أح��ي��ااًن، والتنكر ألبناء الوطن، وخلط يف التصورات ال��يت تصبح الحًقا تبًعا لبوصلة 
التطرف واالحن��راف الفكري الذي يقر سياسة اإلقصاء ال االحتواء، ويف تعايش النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص  مع الكتابيني اجملاورين ومع املنافقني املخالطني ومع الوافدين واآلفاقيني واملعاشرين 
من األعراق املختلفة آية تدعو للوقوف طوياًل أمام االجتهادات الفردية اليت تطري به 
الفتاوى وتنفذ، فيقع هبا من االحن��راف الفكري وك��وارث املواطنة ما ال يندمل إال بعد 
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عناء، مع بقاء نُدب اجلروح يف األعيان ويف القلوب.
فاملؤسسات الدعوية معنية بتوفري املعرفة اليت تعني على الوفاء بقيم التعايش وبصورة 
تكاملية، حبيث خيرج االجتهاد ممن هو أهله فيما حقه االجتهاد، وتنفذ به الفتوى 
ويصري حكًما للنازلة املعينة واضًحا ال غبش فيه، وبه يوصى من املرشدين، وبه جتري 
األخالق والتعامالت، وهبذا يتشكل اإلطار الفكري العام الذي يشكل عرفًا عاًما 
يتواصى الناس به، ال أن جينح من تطوع ابلفتوى وفق والئه وتصوره وما ترسب يف 
النصوص  ب��ه  بعيًدا عما تقضي  ذهنه م��ن إض��اف��ات وع���وارض فكرية جتعله يذهب 
داللة، وما يستحسن من سياسة شرعية تناسب املقام، وما جيمع عليه أهل الفتوى، 
فهذه مهمة املهمات اليت تشكل اإلطار الفكري العام الذي حيول دون االحنراف، 
حيث يذكر أثر اإلضافات العارضة والنظر من زاوية االعتداد ابلرأي واإلعجاب به.
سادًسا: اعتماد الوسطية كصبغة غالبة يف اخلطاب الدعوي املتنوع والتواصي 
به يف املهام التكاملية بني الدعاة والرتبويني يف تقرير قيم املواطنة وتعزيزها، ويف القيام 
مبسئوليات األمن الفكري الواجبة، وإن التوسط حممود يف األمور كلها، وما خيشى 
املداهنة واملداجاة ومترير األخطاء دون خماشنة،  البناء كذلك خيشى من  النقد  من 
مع رعاية وحفاوة حتول دون تتابع األخطاء، ومن جنسه التواصي واالحتساب يف 
اجملتمع وما تقوم به اهليئات املعنية وما يقوم به آحاد الناس، والذي قد يكون أدرى 
مبوطن اخللل من غريه، فالتوسط ورعاية املرواءت وعرف الناس مع قول بليغ حيجر 
الفكر املنحرف وحيول دون حتوله إىل سلوك مع بيان املعاجلات القريبة اليت حتكي 
مقصد الرسالة يف قوله تعاىل: ))َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي((]األنبياء:107[ هو 
املطلوب، واخلطبة العصماء هي اليت تنبه على احملاسن واملساوئ وتسوق إىل املعروف 

بلطف، وابلتعريض دون التصريح.
ومن ذلك الفتاوى اليت تقوم على الوعي ابلواقع وما عليه الناس وما حيسن هبم وما 
ينبغي أن يوفوا به من شرائع الدين اليت تتعلق ابحلقوق والواجبات اخلاصة والعامة، 
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وكذا ما ينبغي االحرتاز منه من الشائعات واألراجيف اليت هتدد أمن الناس يف حياهتم 
أعباءه ويتوىل كربه  الدولة  الدين مبا تسببه من فرقة وإرج��اف حتمل  العامة، وحتلق 
األغرار األبرار الذين يشط هبم االحتساب إىل األخذ ابألشد واألحوط الذي ينقطع 

معه الصالت ويعز الوفاء به إال يف األذهان دون دنيا الناس.
فالتوسط ملمح واضح ال ميكن التخلي عنه يف االنتماء واحلقوق والواجبات ويف 
املشاركة ويف اإلقدام واإلحجام، فبه تنفذ الفتوى وعليه تواصي املرشدين وتعليم الناس، 
وإليه يرجع الغايل واجلايف، قال الشاطيب: »الشريعة جارية يف التكليف مبقتضاها على 
الطريق الوسط األعدل، اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه،.. فإن كان التشريع 
ألجل احن��راف املكلف، أو وجود مظنة احنرافه عن الوسط إىل أحد الطرفني، كان 
التشريع راًدا إىل الوسط األعدل، لكن على وجه مييل فيه إىل اجلانب اآلخر ليحصل 

على االعتدال فيه«)1(.
سابًعا: العناية بعلم املقاصد وما يثمره من معرفة فقهية وما يدعمه من تزكية 
وما ييسر من ق��درات ومهارات فقهية تقوم على النظر يف أصوله وق��واع��ده، وما 
يشتمله من موضوعات تبني حماسن الشريعة وحتول دون الزغل الفقهي، إذا ما كانت 
النوازل األخالقية أو العقدية أو غريها واختلط احلق ابلباطل، وبوجه يضع الكلي 
مكان اجلزئي، ويقدم الضروري على التكميلي، وبنوع من التمويه االستداليل سواء 
حتت عباءة االحتياط والتشدد أو الرتخص والتخلص، فكل طرف قد يوظف الدليل 
يف غري ما ورد له ال أصالة وال تبًعا، بل بنوع من اللزوم العقلي أو التجويز اللغوي 
العاقل ابلكليات وامل��ع��روف م��ن عمومات  ال��يت إذا احتمى  أو غ��ريه��ا م��ن األوه���ام 
الشرع ع��رف أن ه��ذا االس��ت��دالل ليس مسلًكا للحق، فتجويز خيانة الوطن حتت 
تطفيف مسائل األمساء واألحكام وتوظيف مؤسساته خلدمة هذا التوجه دون وعي 

)1(   الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي )ت:790ه�(، »املوافقات«، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان، نشر: دار ابن عفان، الطبعة األوىل 1417ه�/1997م، )	/79	(.
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ابملقاصد الكلية اليت تقوم عليها السياسة الشرعية واملآالت اليت تئول إليها مثل تلك 
اخلروقات، فيه إجحاف بقيم املواطنة وإشاعة للفكر املنحرف الذي تسبقه قناعات 
أتخذ ابالستدالل غراًب وشرقًا تبًعا ألهواء أصحاهبا، وعلم املقاصد مل أيخذ حضه من 
العناية، وفيه من خطاب العقل والروح ما فيه إاثرة الدافعية حنو التزام القيم الشرعية 
اليت هي يف نفس الوقت قيم انظمة لقيم املواطنة، ومؤنسة للفكر، يف حني اضطراب 
األفكار وعموم البلوى هبا، وعليه فعلم املقاصد انفع يف ابب بيان حماسن القيم وحام 

للفكر من االحنراف، يظهر ذلك يف التايل:
م��ا فيها من 1.   يتعلق علم املقاصد ابلنظر يف علل األح��ك��ام ومظنتها وب��ي��ان 

معقول املصلحة واحلكمة الذي يعني على التزام العمل واملداومة عليه؛ ملا له 
من أثر، ومجلة التوجيه القيمي املتعلق ابملواطنة أو األمن الفكري يرجع إىل 
معان عقلية قررها الشرع وبينتها سنة النيبملسو هيلع هللا ىلص حىت وإن مل تكن تلك العلل 
ب��دون علم  متعدية ففيها إيناس ابلعمل؛ ألن اإلمي��ان ابلغيب وإتيان العمل 
فيه جناعة يف الطاعة، لكن ليس كل الناس على قلب رجل واح��د، فواعظ 
العقل يعزز، فأنت تشارك وهتتم وتعني ملا تراه من آاثر، ومع هذا ترجو اخلري 
فيما عملت، وكذلك تعرض عن األعمال املستقبحة ملا ترى فيها من معىن 
مذموم عرفًا أو عقاًل أو ش��رًع��ا، ق��ال اإلم��ام ال��غ��زايل: “معرفة ابع��ث الشرع 
ومصلحة احلكم استمالة للقلوب إىل الطمأنينة والقبول ابلطبع واملسارعة إىل 
التصديق، فإن النفوس إىل قبول األحكام املعقولة اجلارية على ذوق املصاحل 
أميل منها إىل قهر التحكم ومرارة التعبد، وملثل هذا الغرض استحب الوعظ 
وذكر حماسن الشريعة ولطائف معانيها وكون املصلحة مطابقة للنص وعلى 
ق��در ح��ذق��ه يزيدها حسًنا وأتك���ي���ًدا”)1(. وي��ق��ول اإلم���ام اب��ن القيم يف بيان 

)1( أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد )ت:505ه�(، “املستصفى”، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، نشر: دار الكتب 
العلمية، الطبعة: األوىل، 1413ه�-  1993م )339(.
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اخل��روج عن جادة احلكم والعدل الذي جاءت به األحكام وأثر التأويل يف 
اخلروج عن اجلادة: »الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف 
املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها، فكل 
مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل 
العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها  املفسدة، وعن احلكمة إىل 

ابلتأويل «)1(.
 يرتب علم املقاصد املصاحل بني ض��روري وحاجي وتكميلي، ويقدم قواعد 	. 

أصولية هي غاية يف األمهية لصيانة االجتهاد من اخلطأ، حيث تتابع على 
تقرير هذا العلم مشاهري أحسنوا يف تقصي لطائفه، مثل اإلمام العز بن عبد 
السالم يف قواعد األحكام و اإلمام الغزايل يف املستصفى واملنخول وواسطة 
العقد اإلمام الشاطيب الذي قدم مجلة من األصول اليت فيها صيانة عامة ميكن 
الدعوي  املعلم واملتعلم واملثقف، واخلطاب  أن يدرك حسنها ويستفيد منها 
العلم  اليوم أح��وج من أي وق��ت مضى إىل إاثرة احملاسن وبيان قواعد ه��ذا 
الشريف، فاخلطيب يبني حماسن العادات وقيم األخوة والتعاون ورعاية ذمة 
ابلنصيحة  وعامتهم  املسلمني  ولألئمة  للمجتمع  والوفاء  وعهدهم  املسلمني 
واإلع��ان��ة، وكثري م��ن خ��روق��ات األم��ن الفكري ترجع إىل تقدمي اجل��زئ��ي على 

الكلي، واخللط بصورة واضحة بني رتب التكاليف دون رعاية ملآالت.
 يقدم علم املقاصد إطارًا للفكر يف حالة اهلزات القيمية ويف النوازل، حبيث 3. 

ميكن الفرد من التصرف بوعي مجلي فيما يصلح، فال يتصلب، فال يستطيع 
ممارسة قيمه الوطنية واملعروف من الكليات العامة وعمومات الشرع اليت تشكل 
تلك الكليات، وهذا ما جنده عندما يعرض لنا شيء يف حياتنا الشخصية، 

)1( ابن القيم، حممد بن أيب بكر )751ه�(، »إعالم املوقعني عن رب العاملني«، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، )11/3(.
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فإذا مل يكن مثة مفيت أو من يركن إىل علمه أعملنا الشرع وقانون الكليات 
والعمومات اليت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر، وصنفنا املهمة ضمن أحد 
النوعني كتصرف ابتدائي وعرفنا موضعها من الطيبات أو اخلبائث، وموضعها 
كذلك من الرب أو اإلمث، فهذا احلس املقاصدي ينبغي تفعيله سيما يف هذه 
األايم، فخياانت املواطنة واالحنراف الفكري اليوم يظهر عواره من أول مبادأة 

فقهية فضاًل عن التتبع واالستدالل والتحقيق املنصف.
ومما يثار حول هذا العلم أنه ذريعة للمرتخصني وحصان طروادة يركبه احلداثيون 
وغريهم خلرق احلُرم الشرعية، وهذا ليس على إطالقه، بل الوعي املقاصدي الرشيد ال 
يهمل املصلحة وال يلغي الدليل يف اببه، فهذه حجة واهية عند التحقيق، وال ينبغي 
أن يهمش هذا العلم هبذه احلجة، سيما وهو يتفق مع النظر املنظومي الشامل الذي 
سيذكر يف مهام املؤسسات الرتبوية كمادة ومعرفة تغذى هبا املناهج، فيتوخى الربط 

التكاملي بني املسلكني.
فالفكر التحليلي التجزيئي يتطفل عليه اإلرهاب الفكري، فيسمن الورم الصغري، 
فيلهي عن ال��ورم احلقيقي وحجمه وما يستحق من عناية، فتضخيم األخطاء دون 
معرفة نسقها وسياقها فيه ظلم وإجحاف، وفيه إخالل ابلوفاء ابلدين، فمن هدم 
صرًحا علمًيا أو مبىًن أو مسجًدا أو غريه حبجة حدوث معصية فيه ونسي ما جيلب 
من كبائر وطوام على حياة الناس ومآالت فيها خرط قتاد املصاحل واملفاسد وخلط 

العذب ابلوشل، فقد أرهب اآلمنني وأضر مبصاحلهم.
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املطلب الثاين: دور مؤسسات الرتبية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري:
إن احلقل الرتبوي يشاكل احلقل الدعوي، ويف ضوء العالقة التبادلية بني الدعوة 
والرتبية وبني مطالب التوجيه القيمي الذي يتوجه حنو قيم املواطنة ومسؤوليات األمن 
تتعلق ابملعلم واملتعلم  اليت  التعليمية والتنظيمية  املهام  الفكري؛ فإن هناك مجلة من 
واالعتبارات  التدابري  من  ومجلة  املناسبة،  التدريس  واسرتاتيجيات  وبطرق  وابملنهج 
النظرية اليت تظهر أهم األدوار واملهام يف هذا املطلب، واليت ميكن إمجاهلا يف ما يلي:
أواًل: تفعيل قيم املواطنة والقيام مبسئوليات األمن الفكري وإخراجها بصور التعليم 
وطرق التدريس إىل التطبيق، مع شعور حقيقي حبالة الشعور القيمي يف تفعيل تلك 
القيم يف ال��واق��ع، فقد أش���ارت دراس���ة أخضر إىل أن »امل��ق��ررات ال��دراس��ي��ة للمرحلة 
الثانوية حتتوى على مفاهيم وافية عن املواطنة، ويتطلب تفعيلها اختاذ كافة التدابري 
املواطنة، من خالل  املعلمات يف جمال تدريس مفاهيم وقيم  إع��داد  لتفعيل  الالزمة 

اسرتاتيجيات خاصة يف التدريس«)1(.
وهذا يعين استخدام طرق تدريس تركز على التعلم ذي املعىن وما يعني على التعلم 
الذايت، واليت تركز على تفعيل دور الطالب بداًل من طرق التدريس اليت تركز احلفظ 
واالستظهار العشوائي، واليت هتمل عنصر الدافعية وإاثرة االهتمام، ويف كل مراحل 
التدريس سواء يف املدرسة أو اجلامعة أو يف حبوث التخرج يف الدراسات العليا أو يف 

املناسبات اليت يلتقي فيها الكادر الرتبوي ابجلمهور. 
وعززت النتيجة السابقة دراسة عقل: »وأوصت يف هذا الشأن بضرورة ابتعاد املعلمني 
عن الطرق التقليدية يف تعليم القيم وتعلمها من خالل تنظيم دورات تدريبية لتدريب 

املعلمني على تعليم القيم ابستخدام األساليب والفنيات احلديثة اليت أثبتت جناحها«)	(.

)1(   أخضر، فايزة حممد )6	14ه(، »دور املقررات الدراسية للمرحلة الثانوية يف تنمية املواطنة«، دراسة مقدمة إىل اللقاء 
الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي يف اململكة بعنوان )الرتبية للمواطنة(، الباحة، 6	- 8	/6/1	14ه�.

)	(   عقل، حممود عطا )006	ه�(، »القيم السلوكية لدى طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية 
العريب لدول اخلليج دراسة نظرية وميدانية«، الرايض، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
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وهذا يعين االهتمام ابملساقات اجلامعية وتضمينها الطرق املناسبة، واليت تتخرج 
على أسس املدرسة املعرفية اليت ركزت على املتعلم ودوره يف العملية التعليمية، وأن 
تراعي يف ذلك أيًضا تطوير الطرق التقليدية اليت ال يستغىن عنها كطريقة احملاضرة 
واألمهية  اجلديد  للواقع  ون��ظ��رًا  والبيئات،  ابلعدد  متعلقة  موانع  لظهور  نظرًا  وغريها 
اآلن��ي��ة ال��يت تتطلب تنمية قيم امل��واط��ن��ة؛ مل��ا هل��ا م��ن ع��الق��ة أك��ي��دة ابألم���ن الفكري، 
فيتطلب أتهيل من يف امليدان والرتكيز على قيم املواطنة كقيم حتول دون اإلره��اب 
الفكري، حيث أوصت دراس��ة الغامدي: “بضرورة إع��ادة أتهيل كافة العاملني يف 
احلقل التعليمي بتنظيم دورات تدريبية مستمرة هلم، متكنهم من تفعيل قيم املواطنة 

لدى الطالب”)1(.
للمواد  ابلنسبة  الفكري  واألم���ن  املواطنة  ملوضوعات  النسيب  ال���وزن  زايدة  اثنًيا: 
األخرى، تكيًفا مع الطوارئ املتجددة واليت تستهدف اهلوية الوطنية، وكذا تؤثر يف 
األمن الفكري تبًعا، فاملؤسسات الرتبوية معنية ابلتدابري واليت يظهر ذلك يف صور 
خمتلفة تتفاوت بني الدمج واإلفراد والتنويع يف األنشطة، وهناك جتارب خمتلفة لدول 
العرقي  التنوع  اليت ترجع إىل  الكثرية  للتحدايت  للمواطنة نظًرا  هلا حساسية مفرطة 
والديين والسياسي واالجتماعي، وهناك جتارب خاصة تعكس الوعي ابلتهديدات 
القيمية والتحدايت األمنية اليت ترتتب على ذلك التنوع، والذي أثر يف البحث عن 

املداخل اليت تنمي قيم املواطنة.
اثلثًا: إعداد املعلم إعداًدا يتناسب مع املهام اجلديدة اليت تظهر كتحدايت تربوية 
تطال املواطنة واألمن الفكري، فالعوملة قدمت حتدايت كبرية ال يصمد أمامها اإلعداد 
التقليدي للمعلم، بل أصبحت حالة التصلب يف املساقات اجلامعية وعدم تعديلها 
ملوافقتها هليئة التدريس والتكاسل يف االطالع على اجلديد عنصرًا آخر يضاف إىل 

املكرمة وعالقتها ابألمن  الثانوية مبكة  املرحلة  املواطنة لدى طالب  الرمحن بن علي )1430ه�(، »قيم  )1( الغامدي، عبد 
الفكري من منظور تربوي إسالمي«، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.
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املوانع اليت ينبغي التعاطي معها مبسؤولية تتناسب مع درجة توقعات اخلطر، وهذا 
املتعلقة ابإلع���داد ويف ص��ورة منظومية، حبيث  اجل��دي��دة  الوعي ابملسئوليات  يتطلب 
تتناسب برامج اإلعداد مع موضوعات تدريس مادة الرتبية الوطنية اليت يفرتض أن 
تتوزع بني مادة الرتبية الوطنية وغريها من املواد بصورة جزئية، ومثل ذلك يف الرتبية 
األمنية اليت ميكن دجمها أو إفرادها يف صورة برامح ابلتعاون مع جهات األمن املعنية 
ق���رارات سياسية تربوية تتعلق  أي��ًض��ا جي��ب أن يصاحبه  ال��رب��وي��ة، وه���ذا  وامل��ؤس��س��ات 
ابلتعيينات وابإلع��داد املهين واألك��ادمي��ي، حيث ظهر يف هذه األلفية مهام وأدوار 
التأهيل  م��ن  م��ه��ارات وح��ال��ة  ت��ع��دد  إىل  حت��ت��اج  وللمدير،  اجلامعي  لألستاذ  متعددة 

والتدريب املستمر.
رابًعا: الرتكيز على فئة الشباب العمرية املهمة ملا يتوقع من ظروف وطبيعة تضر 
ابملصاحل العامة الزدواج الوالءات، واليت قد تشكل بذلك هتديًدا أمنًيا يضر ابحمليطني 
وجيسر على تعيري سليب يف قيم املواطنة يف من حول الطالب، سيما إذا كان الطالب 
م��ن فئة امل��راه��ق��ني، وال���يت تشغل وتشعل مقاعد ال��ث��ان��وي��ة ابحل��دي��ث ع��ن امل��غ��ام��رات 
والفتوات، فهذه الفئة تتميز خبصائص منائية متأرجحة ال جتري على وزان واحد يف 

التعاطي مع قيم املواطنة أو مسئوليات األمن الفكري.
هلا  االسالمية كمادتني  الرتبية  وم��ادة  الوطنية  الرتبية  مبادة  االهتمام  خامًسا: 
أثرها الكبري يف الرتبية على املواطنة، وكذلك القيام ابملسئوليات املتعلقة ابألمن 
الفكري ممثلة يف صور خمتلفة من املسالك واملداخل اليت تتفاوت بني ختصيص مادة 
الرتبية وبني الدمج يف مواد أخرى، »وتعد كتب الرتبية الوطنية مصدرًا رئيًسا لنقل 
ثقافة وقيم اجملتمع إىل الطلبة، مما ييسر للطالب عملية االحتكاك، والتكيف السليم 
معها، ابإلضافة إىل أهنا تتيح املقارنة بني ثقافة جمتمعه وثقافات اجملتمعات األخرى 

للتعرف على جتارب اآلخرين وجهودهم، لتقدير جمتمعه وثقافته«)1(.
)1(   اللقاين، أمحد حسني )1990م(، »تدريس املواد االجتماعية«، عامل الكتب للنشر، القاهرة-مصر.
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وقد اختلفت آراء الرتبويني حول اسرتاتيجية منهج تربية املواطنة، أيهما أفضل:
ف��رع واح��د من املعرفة، وال��ذي يركز على قضااي . 1 ال��ذي يعتمد على  املدخل 

املواطنة وي��دور حمتواه حول موضوعات حم��ددة، مثل الرتبية الوطنية، والرتبية 
للسالم، وحقوق اإلنسان، والرتبية الدولية وغريها من املوضوعات اليت تساعد 
على منو الوعي ابلوظائف السياسية للنظام، ومنو االجتاهات اخلاصة ابلتسامح 
الديين والسياسي واالنفتاح الثقايف وتقدير دور الثقافات األخ��رى يف احلياة 

واجملتمع، ويف الداخل واخلارج، واملشاركة يف األنشطة املدرسية.
املدخل الذي يعتمد على عرض املوضوعات داخل امل��واد املختلفة، والذي . 	

ابملشاركة  يهتم  ألن��ه  السياسي،  واالس��ت��ق��الل  التضامن  تطوير  على  يساعد 
الفعالة من قبل الطالب، سواء يف املدرسة أو يف اجملتمع، حيث يقوم الطالب 
ابألنشطة اليت هلا فوائد تربوية مثل املشاركة يف جمالس الطالب، واألنشطة 

املصاحبة للمنهج، وأنشطة خدمة اجملتمع، واألنشطة اخلريية”)1(.
والدراسة املقارنة تنبه على االهتمام ابملواطنة عرب اهتمامها ابلتعليم ومببادئها العامة 

اليت متثل هويتها الدينية.
وإن من املهام اليت تعزز الوعي ابهلوية الوطنية ما تقدمه مادة الرتبية اإلسالمية 
من قيم وأخالق وتصورات للعالقات بني أجناس اخللق ومستوايهتا، وتكرمي جنس 
اإلنسان وعدم امتهانه حىت يف أسوء صور العداء املتوقع، وما جاء يف حمكم التنزيل 

من أمر ابلتعارف والرب والقسط مع من خيالفك يف الدين ممن ال يعتدي عليك.
إن هذه املعاين ومتثلها قيمًيا وفعلها مع احتساب األجر واملثوبة، يعزز قيم املواطنة، 
ال��وه��م وال��ت��ص��ور البديل -اخل��ط��أ- وإذا تلقى  وحي��ول دون أي احن���راف متوقع سببه 
الطالب ذلك يف املدرسة وتعزز بكالم املرشد والداعية يف املسجد، فقد تعزز امليول 

)1(   أيوب، عيسوي، »أي تربية وأي مواطنة«، الكويت، مركز البحوث الرتبوية واملناهج بوزارة الرتبية، جملة الرتبية، عدد 
)5	(، أبريل )1998م(، )ص:135(.
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ودرجة تقدير القيمة.
واالعتبارات السابقة تنبه على قضية املسارات الطولية والعرضية للوطنية وما فوقها 
التعامل  حيسن  وكيف  االجتماعية،  واهل��وي��ة  الدينية  اهلوية  وابعتبار  مستوايت،  من 
معها بوعي وانفتاح ال يشوبه تردد، ويف مستوايت ال��رواد من فقهاء ومربني وخرباء 

اجتماعيني إذا صدروا عن اجتهاد تكاملي.
- تعديل املفاهيم اخلاطئة وهو ما يعرف يف البحوث الرتبوية ابلتصورات البديلة- 
Alternative concepts- اليت تتعلق بقيم املواطنة وقضااي األمن الفكري 
واالستعانة ابسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب ذلك، حيث إن كثريًا من النكوص 
عن املبادرة اليت تقضي هبا قيم املواطنة يرجع إىل خلل فكري يتمثل يف أوهام ترتسب 
يف الالشعور، وتتعزز ابملشاهدات والتجارب اليت تنحو حنو األوه��ام اإلضافية اليت 
يتأثر صاحبها أبحكام شخصية تعود إىل طبيعة شخصيته أو البيئة اليت نشأ فيها 
أو غ��ريه م��ن ال��ت��ج��ارب اخل��اص��ة ال��يت تشكل وحت��ت��اج إىل تقصي واستفسار، إال أن 
هناك قامسًا مشرتًكا بني تلك األخطاء واألوهام ميكن معاجلته بطرق تدريس حديثة، 
ومداخل معينة ميكن أن خترج يف ص��ورة وح��دات تعليمية عالجية أو أدل��ة إرشادية 
تصاغ وفق معايري التعلم الذايت، أو اسرتاتيجيات تدريس مناسبة تقوم على خطوات 
علمية تعني على تصحيح املفاهيم واإلقناع، حيث إن تلك املفاهيم تشكل هتديًدا 
أم��ام الطالب أو حىت  عاًما وخاًصا لألمن الفكري، ويف نفس الوقت تقف عائًقا 
األستاذ يف مراحل التعليم العام، فتؤثر يف تلبيته لتدريس مادته، وعليه فهذا التصحيح 
كما أنه يقع مع التلميذ/ املعلم يف صفوف الدراسة اجلامعية، فهو أيًضا مطلوب من 

املعلم يف املدرسة.
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املبحث الثالث
دور املؤسستني املستقبلي يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري

املطلب األول: أمهية دور املؤسستني االستباقي يف غرس قيم املواطنة واألمن 
الفكري الوقائي.

يؤكد البعض أن الرتبية لن تتمكن من إعداد أجيال قادرة على مواجهة املستقبل، 
إال من خالل فكر وختطيط مستقبلي ال يقوم على حل مشكالت املاضي والتعامل 

مع احلاضر فقط، بل إىل تصور املستقبل)1(. 
املستقبلي جزًءا  الواقع  أن يكون  أمهية  أيًضا “الضبع”)	( على  يؤكد  ويف ذلك 
أساسًيا من تفكري القائمني على التخطيط الرتبوي، واستخدام األساليب املستقبلية 

اليت تتيح رسم التوجهات اليت حتكم املستقبل واختاذ قرارات بشأهنا.
وما يقال يف الرتبية يقال يف الدعوة إىل هللا تعاىل، وإن التكييف الفقهي للقضااي 
اجملتمعية ال يعيا بدراسة احلاضر واملستقبل، وما ظهور أنواع الفقه حسب اجملاالت 
كفقه األولوايت وفقه التوقع وفقه األقليات إال للوعي ابلتحدايت املعاصرة واملستقبلية، 
التشريعية، فلقد  الناس  الفقهاء واملفتون يف سد حاجات  به  يتمتع  ودليل على ما 
“كان علماء الفقه أبرز فئات الفكر اإلسالمي إسهاًما يف التعليم، وأقرب اجلامعات 
إىل قلوب الناس، حيث إن ما يتحدثون فيه هو أحكام الشريعة ومبادئها، هذا وقد 
محل الفقه اإلسالمي عدًدا من املبادئ يشكل دعًما وترسيًخا لرتبية إسالمية سوية 

ابلنسبة للدين وابلنسبة للدنيا”)3(.
فهااتن املؤسستان تتقاطعان يف اهلموم والغاايت، وال أدل على ذلك من توزع 
)1(   أحالم عبد العظيم مربوك، وهنى يوسف السيد )014	م، ديسمرب(: »مهارات استشراف املستقبل وعالقتها ابملنظور 
املستقبلي لدى معلمات الرتبية األسرية«، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )ASEP(، العدد )56(، اجلزء 

)3(، )ص:78	(.
)	(   الضبع، ماهر )013	م(، »حتدايت جمتمع املعرفة يف مصر حىت 0	0	م”، جملة كلية اآلداب، جامعة حلوان، عدد 

خاص، )ص:717(.
)3(   علي، سعيد إمساعيل )1991م(، »اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي«، مرجع سابق )67(. 
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احلديث عن القضااي الرتبوية يف كتب الفقهاء، وكذلك وجود فقهاء كتبوا يف الرتبية 
والتعاون  املشاركة  قيم  أيًضا  الرتبوية، ومنها  التدريس وقضاايه  ومجلة وسائل وط��رق 
وغريها مما يدخل يف صلب قيم املواطنة، ومن مشاهري أولئك ابن سحنون وابن مجاعة 

والقابسي وابن عبد الرب واخلطيب البغدادي والزرنوجي وغريهم.
وم��ن أب��رز أن��واع الفقه ال��يت متس ه��ذا املطلب هو فقه التوقع، يقول جنم الدين: 
امل���وازانت  ال��واق��ع وفقه األول���وايت وفقه  ب���رزْت كفقه املقاصد وفقه  “ول��ع��ل عناوين 
العامة والفقه  احل��رايت  الدولة وفقه  الدعوة وفقه  األقليات وفقه اخلالفة وفقه  وفقه 
الدستوري، وطرقت أمساعنا فأهلمتنا شيًئا من االمتياز ونوًعا من االختصاص. و«فقه 
وداللته  معناه  ونستوحي  االمتياز،  من  نوًعا  لُيلهمنا  السياق  ه��ذا  التوقع« أييت يف 

ومعامله وآفاقه، بشيء من الفكر والنظر”)1(.
ويقول إمام احلرمني اجلويين وهو من مهد هلذا العلم بكتابه الفريد »غياث األمم يف 
التياث الظلم”: “ال يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بني ظهراين محلتها إال ويف 
الشريعة مستمسك حبكم هللا فيها.. ومل تتفق يف مكّر األعصار، وممّر الليل والنهار 
واقعة نقضي بعرّوها عن موجب من موجبات التكليف، ولو كان ذلك ممكًنا لكان 
يتفق وقوعه على متادي اآلماد، مع التطاول واالمتداد، فإذا مل يقع، علمنا اضطرارًا 

من مطرد االعتياد أن الشريعة تشمل على كل واقعة ممكنة”)	(.
ويظهر يف الفقه املالكي حتت قاعدة الرتقب وقاعدة املرتقبات: هي نوع من التوقع 
املرتدد، إذا حتقق هل تثبت أحكامه يوم التوقع ابعتباره ابتداًء السبب؟ أم ال تثبت 

أحكامه، إال يوم الوقوع ألن جمرد التوقع كالعدم الذي ال يثبت حكًما؟.
م��ن خلفهم  يتصدرون  مم��ن  الفقهاء  امللقى على  ال���دور  تنبه على  التوطئة  وه��ذه 

الوعي  دراسة أتصيلية«، جملة  الواقع  وفقه  املآل  ابلنظر يف  مفهومه وعالقته  التوقع:  قادر، »فقه  الدين  الزنكي، جنم     )1(
اإلسالمي،  وزارة الشؤون اإلسالمية،  الكويت، س 50 � ع 574 )ص:1(.

)	(   اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف)ت478ه�(، »غياث األمم يف التياث الظلم«، حتقيق: عبد العظيم الديب، 
نشر: مكتبة إمام احلرمني، الطبعة: الثانية، 1401ه�، )ص:	43(.
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املناصب وغريهم، وعلى  بتلك  من مرشدين وخطباء وأئمة ومستهدين ومتطوعني 
اجتهادهم تقوم الفتوى وتنفذ، وهم اليوم أحوج ما يكونون إىل الوعي بدورهم يف 
فقهية  تكييفات  يقدموه من  مما  يستفيد غريهم  الفقه، حىت  النوع من  ه��ذا  إظهار 
للقضااي اليت ميكن أن حتدث وتظهر أم��اراهت��ا، وإال فالسلف على ترك استحداث 
اإلشكاالت الفقهية، لكن الواقع حيمل قضااي هامة إن مل حتدث يف إقليم حدثت يف 

آخر، أو هي حاصلة يف بلد آخر.
 والدور االستباقي دور إضايف يتعلق بغريه من حيث الرتتيب، وإذا نظران إىل الدور 
ال��دور يكون أمامها ثالثة  ف��إن مهام ه��ذا  املتوقع من املؤسستني وبصورة تكاملية؛ 
أدوار تتابعية جيب أن يظهر يف كل دورة إدارية عامة حالة من اإلجناز املعياري الذي 
يعكس الوعي خبطر املهددات واهلزات القيمية اليت تعصف بقيم املواطنة ومسئوليات 

األمن الفكري.

املطلب الثاين: خصائص الدور املستقبلي للمؤسستني يف تعزيز قيم املواطنة 
واألمن الفكري

إن املتغريات العاملية واحمللية واإلقليمية تشري إىل ضرورة حتمية دور رايدي تكاملي 
عن  فضاًل  منهما  املرتقبة  االستباقية  األدوار  تؤكده  والدعوية،  الرتبوية  للمؤسستني 
املعاجلات والتقومي للدور احلايل، وإن طبيعة التوجيه القيمي تفرض خصائص نوعية 
لذلك الدور املرتقب، حيث إنه ال ميكن أن متر الدولة حبالة من املبادرة التنموية العامة 
ويغيب عنصر املواطنة واألمن الفكري عن خارطة األدوار واملهام املصاحبة اليت يتوقع 
أن تقدم فيه املؤسستني دورًا رايداًي مشرتًكا يعكس الشعور أبمهية تعزيز املواطنة وتوفري 
مقومات األمن الفكري، وعليه فهناك خصائص يربزها املستقبل، وحتتاج إىل رعاية 
أكثر من أي وقت مضى، ومن تلك اخلصائص املميزة للدور املستقبلي للمؤسستني 

التايل: 
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التوازن بني االنتماءات اليت تؤثر يف األمن الفكري وتتجاذب مع قيم الوطنية . 1
حبيث ال خترج عن املعروف واملسموح به يف القوانني واللوائح والعرف العام، 
سواء يف األدوار والتعيينات أو املهام واإلجراءات أو يف املنهجية ويف التعليم 
والتعلم واإلرشاد والتوجيه القيمي املنشود، حبيث ال يؤدي االنتماء الطائفي 
أو العرقي أو الرمسي إىل حالة من االستقطاب أو جتسري هيئة أو مجاعة أو أي 
مواطن يف منصب من مناصب الدعوة أو الرتبية أن يتحيز، فيخرق بتحيزه 
ان��ت��م��اءه ال��وط��ين، فيضر حبقوقه وواج��ب��ات��ه ال��يت يتمتع هب��ا، فاملسموح ب��ه من 
املطالبات القانونية معروف، وتعديه إىل التطرف أو تشتيت والءه بصورة تضر 
مبن حوله وهتدد أمنهم الفكري وما يرتتب عليه من إخالل ابلقيم التعاونية 

والتبادلية بينه وبينهم فيه إجحاف واضح.
مجهرة حب املواطنة ومحاية األمن الفكري وتعزيز وتكوين أعراف اجتماعية، . 	

حب��ي��ث ت��ت��ك��ام��ل ج��ه��ود م��ؤس��س��ات ال��ت��ن��ش��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ي��ه مع 
مؤسسات الدعوة والرتبية، وهو ما يصفه الفقهاء ابلرسوم الظاهرة أو الشعار 
العام، ومبا يسمى عند علماء االجتماع بتكوين النسق القيمي االجتماعي، 
حبيث يراعون األنساق القيمية يف مستوايهتا املختلفة، ففي مستوى األسرة ويف 
مستوى املدرسة ويف مستوى احلي واإلقليم، فهذا التوجه ينبه على مستوايت 
وحمددات مكانية وزمانية حتتاج إىل تسليط الضوء وتنمية روح املواطنة أكثر 
من مكان آخر، وبصورة تكاملية منظومية حبيث تتعاىف تلك اجملتمعات أو 
األوساط من التهديدات القيمية ومن االزدواجية، خاصة مع اهلزات القيمية 
اليت حتتاج إىل حتليل معياري حيدد عمق الفجوة وبناء برامج تربوية ودعوية 
عالجية وإث��رائ��ي��ة تربوية ودع��وي��ة تبصر ابلقيم ال���واردة ال��يت أن��ش��أت خلاًل يف 
االجتاهات وامليوالت، وإن ما يقام من مؤمترات وما يعني عليه اإلع��الم من 
مجهرة تثقيفية يصب يف بناء رسم حب املواطنة حىت يطغى على ما يضاده 
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من فرقة وشعار إرجاف، وإن عالج القيم ليس فرداًي فقط، بل مجاعًيا تتصدر 
وسائل إعالم دورها ال��رايدي فيه، يذكر الدهلوي يف رسم احلج وما فيه من 

تعاضد وظهور الرسم وأثره يف إاثرة الدافعية إىل العمل والرعاية.
الشمول واالت��س��اق املنظومي إن م��ن أس��ب��اب الضعف يف اجل��ان��ب الدعوي . 3

اإلسالمي،  الفكر  استقالهلا يف  وتوهم  للمهام  التشطري  حالة  هو  وال��رتب��وي 
فتشطري ملهام الدعوة إىل هللا بني مناصب شرعية وعبادات خاصة فردية يف 
وضعها املعاصر، وتشطري للرتبية بني وجدانية ومعرفية، ومع فصل بني الدعوي 
والرتبوي مع أهنما صنوان صواهنما واحد، وهذا أجلى ما يكون يف هدي النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان يقوم بتلك الوظائف وحده متمثلة فيه، وكانت منصبغة ابلصبغة 
الشرعية، مث تفرقت يف من بعده من الصحابة، مث من بعدهم، يقول القرايف: 
»اعلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو اإلمام األعظم والقاضي األحكم واملفيت األعلم، 
فهو ملسو هيلع هللا ىلص إمام األئمة وقاضي القضاة وعامل العلماء، فجميع املناصب الدينية 
فوضها هللا تعاىل إليه يف رسالته، وهو أعظم من كل من توىل منصًبا منها يف 
ذلك املنصب إىل يوم القيامة، فما من منصب ديين إال وهو متصف به يف 
أعلى رت��ب��ة”)1(. فأقواله ملسو هيلع هللا ىلص وتوجيهه هدايته ص��ارت بعده علوًما ومناصب 
انتضمتها الرسالة، وهي “التشريع والفتوى والقضاء واإلمارة واهلدي والصلح 
العالية  احلقائق  وتعليم  النفوس  وتكميل  والنصيحة  املستشري  على  واإلش���ارة 
والتأديب والتجرد عن اإلرشاد”)	(. وهذا ينبه على النظرة الشاملة لتلك املهام 
واحت��اد مقصدها ووض��وح العالقة بينها، وأن صدورها عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بصورة 
واضحة ال تضارب فيها تنبيه على أنه ال فصل حقيقي بني تلك املقاصد يف 
غاايهتا الرتبوية العامة اليت تنتهي إبرضاء هللا تعاىل والقيام أبمره، مث تتفرق يف 

)1(   القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس )684ه�(، »أنوار الربوق يف أنواء الفروق”، مصدر سابق )06/1	(.
)	(   ابن عاشور، حممد الطاهر )ت:1393ه�(، “مقاصد الشريعة اإلسالمية”، حتقيق: حممد احلبيب ابن اخلوجة، نشر: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام النشر: 5	14 ه�-  004	 م، )99/3(.
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تلك الوظائف لتديل بدلوها يف حتقيق الغاية العامة، وهذا ينبغي أن ينساب 
تكون  وأن  والرتبوية،  الدعوية  العامة  السياسات  يتجلى يف  وأن  ال��واق��ع،  يف 
ممارسة قيم املواطنة تكاملية شاملة تستوي يف غاايهتا العامة وفق واعظ الشرع 
والعقل والنقل وحماسن العادات، وهذا يتجلى يف تقومي خمرجات تلك القيم 
من أعمال صاحلة انفعة يسعد هبا الشاهد واآلثر، وتصبح شعارًا ورمسًا ظاهرًا 

يتواطأ عليه الناس.
الواقعية والعملية اإلجرائية، فمن اخلصائص املهمة اليت تعكس تاليف العجز . 4

السابق والتكيف مع التداعيات العاملية واحمللية اجلديدة: اتسام مجلة التدابري 
الدعوية والرتبوية ابلواقعية، حيث إن التحليق يف القصور العاجية والتصلب 
ال���رتب���وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي س��ي��ص��اب حب��ال��ة م��ن اإلع���ي���اء أم����ام مطالب 
ومستجدات تنموية وما يصاحبها من مطالب تعزيز مواطنة وما يسبقها من 
القيم  تلك  وتقدير  الدافعية،  بعث  إىل  القيمي حيتاج  فالتوجيه  أمن فكري، 
وتكوين امليوالت اليت ال تظهر بسرعة، ولكن حتتاج إىل دورة يف النفوس كي 
تتبلور يف نضج مواطنة حيكي طمأنينة وأمن فكري مبدع يتجاوز التهديدات، 
وأييت ما أييت عن تثبيت من النفوس وم��ا تلقته من تربية وإرش���اد وق��دوات 
دعوية وتربوية تسري هبذا اهلدي الذي دعت إليه، وتتمثله يف الواقع، فتشارك 

اجملتمع أفراحه وأتراحه وتؤدي واجباته يف أحلك الظروف.

نتائج وتوصيات الدراسة
يف ضوء ما سبق من تقرير مطالب الدراسة وحتليل املفردات املتعلقة هبا والعالقات 

التبادلية بينها؛ أظهرت الدراسة عدة نتائج ميكن إجيازها يف النقاط التالية:
ال��دراس��ة األم��ن الفكري من منظور تربوي دع��وي، نظًرا للعالقة بني . 1 عرفت 

الدعوة والرتبية الذي أظهره املطلب الثالث، وتبني كذلك االستمداد املعريف 
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للرتبية من الشريعة وعالقة الرتبية ابلفلسفة من منظورها اإلسالمي، والذي 
سّبب فصاًل بني الرتبية والكنيسة بسبب نكوصها يف ابب اإلهليات وعجزها 

عن تفسرٍي للكون واملعاد ومسائل الدين املصريية.
والتعليم . 	 الرتبية  وال��دع��وة يف مستوايت  الرتبية  ب��ني  العالقة  ال��دراس��ة  أظ��ه��رت 

ال��دع��وي يف  اجل��ان��ب  م��ع  تلتقي  االص��ط��الح��ي  مبعناها  الرتبية  والتنظيم، وأن 
مقصد التوجيه القيمي، مث ظهر كذلك العالقة التبادلية بني األمن الفكري 
املواطنة وتعزيزها، وتبني  قيم  يعني على متثل  الفكري  األم��ن  وامل��واط��ن��ة، وأن 
التغري، وهذه  له مكوانت خاصة، وأن��ه بطيء يف حالة  القيمي  التوجيه  أن 
املهام  لبيان مظان  التفصيل والتحليل  الدراسة حنو  االعتبارات هي ما وجه 

واألدوار اليت من شأهنا تعزيز املواطنة واألمن الفكري.
أوض��ح��ت ال��دراس��ة أه��م أدوار امل��ؤس��س��ة ال��دع��وي��ة يف تعزيز امل��واط��ن��ة واألم��ن . 3

الفكري، حيث ظهرت أمهية تنشيط وإحياء أنواع الفقه ملا يستجد من نوازل 
متنوعة تطال الفكر واملواطنة وقيمها، وإحياء واعظ هللا تعاىل يف القلوب ملا 
له من أثر فعال يتجاوز الزواجر اخلارجية، مث بينت كذلك أمهية اإلقناع العقلي 
التهديدات  م��ن  للحماية  احل���وار  وتنمية  االس��ت��دالل،  ال��ق��درات على  وتنمية 
واملناهج  الوسائل  يف  التجديد  لقضية  ال��دراس��ة  وتعرضت  الفكرية،  األمنية 
واألساليب وبصورة تكاملية، وأمهية تقريب الفقه للعامة بصورة مبسطة للتوعية 
الدراسة على دور  العايل، وعرجت  التعليم  املواطنة وخصوًصا لطالب  بقيم 
املؤسسة الدعوية يف إحياء ثقافة التعايش والسلم اجملتمعي، ودورها أيًضا يف 
األم��ن واملواطنة، وك��ذا ما هلا من دور يف الوسطية اليت حتول دون االحن��راف 
الفكري الذي يؤدي تبًعا لإلخالل ابملواطنة، ونبهت الدراسة على موضع علم 
املقاصد من الفهم املنظومي الذي ينمي فهم حماسن الشريعة، وغلط الفئات 

الضالة من جهة اخللط بني اجلزئي والكلي والضروري والتكميلي.
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أظهرت الدراسة أهم أدوار املؤسسة الرتبوية يف تعزيز األمن الفكري واملواطنة، . 4
الفكري، ونبهت  األم��ن  والقيام مبسئوليات  املواطنة  قيم  تفعيل  أمهية  وبينت 
النسيب للموضوعني لألوضاع اجلديدة واملستقبلية املرتقبة،  ال��وزن  على زايدة 
وأن يوازي ذلك إعداد املعلم إعداًدا نوعًيا مع الرتكيز على الفئات العمرية اليت 
هي أكثر أتثًرا هبا ورعاية خصائصهم النمائية وجتاوهبا مع االحنراف الفكري، 
وأكدان االهتمام مباديت الرتبية الوطنية واإلسالمية ألهنما أهم مادتني يتناسبان 
مع تعزيز القيم واألمن الفكري، كما نوهت الدراسة ابلدور املوضوعي والعلمي 
للمؤسسة الرتبوية يف تصحيح املفاهيم وبطرق تدريس واسرتاتيجيات، وركزت 
الدراسة على املدخل املنظومي ملا له من عالقة ببنية الطالب املعرفية اليت حتتاج 

إىل دعم ابلتفكري املنظومي.
أكدت الدراسة على أمهية الشراكة بني املؤسستني ملواجهة التحدايت املتعلقة . 5

ابملواطنة واألمن الفكري، وذكران من ذلك مناسبة التكامل لألدوار املتطابقة 
نسبًيا يف بعض صورها، وكذا ضرورة العناية ابملطالب النمائية وعالقته ابلتوجيه 
القيمي املتعلق ابملواطنة واألمن الفكري، وكذا أشارت الدراسة إىل التعقيدات 
الكثرية حول ظاهرة االحنراف، وأن إحياء الضمري اخللقي مطلب مهم يتغلب 
على ذل��ك، وظهرت أمهية ال��دور التكاملي يف كثرة اإلشكاالت اليت حتتاج 
إىل معرفة متكاملة م��ن الدعويني وال��رتب��وي��ني، وم��ن األس��ب��اب كذلك وج��ود 
ال��واق��ع وامل��ث��ال، حيث حيتاج إىل توجيه مناسب يقف  ب��ني  القيمي  ال��ص��راع 
أمام املستجدات املعاصرة، ومن األمور ذات األمهية غلبة املعرفة على املهارة 
واملمارسة يف التوجيه القيمي، واليت حتتاج إىل تكامل تلعب فيه املؤسستني 

دورها املنظومي الذي ييسر التعلم واملمارسة.
نبهت الدراسة على أمهية الدراسات االستشرافية واعتماد الدور التكاملي بني . 6

املؤسستني لغرس القيم وإم��داد الفكر ابملعرفة اليت حتول دون احنرافه، وأمهية 
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تفعيل قدرات الفقهاء يف فقه التوقع وقاعدة املرتقبات، مث أظهران أهم األدوار 
اليت تسبق ذلك وما هو املتاح وما يتوقع، وأمهية الدراسات املستقبلية يف هذا 
لتدارك  واحل��دس واالستطالع  وم��ا يسمى ابلسيناريوهات وعوائدها،  ال��دور 
الظواهر املهددة والتقليل من آاثرها، وظهرت أمهيتها يف اعتبارين، مها: التنبؤ 
مبهددات الوحدة الوطنية واألمن الفكري والوقوف أمام اهلزات القيمية اليت 

تتسارع وإدارة خماطرها حتاشًيا آلاثرها.
التحدايت . 7 ابعتبار  خبصائص  للمؤسستني  املستقبلي  ال��دور  ال��دراس��ة  ميزت 

األمنية واهل��زات القيمية، فظهر أمهية التوازن يف التجاذابت بني االنتماءات 
وقيم املواطنة وما تتطلبه من مسئوليات وإخالص يف األدوار واملهام واألحكام، 
وبينت كذلك أمهية خصيصة اجلمهرة اليت تستغل كل الفرص إلظهار رسوم 
الوالء للوطن والتربؤ من االحنراف ودواعيه، وتظهر أمهية الشمول واالتساق 
املنظومي يف املهام واألدوار واملعاجلات وابلتعاون بني املؤسستني، ومبا يتناسب 
مع التوجيه القيمي، وللتغلب على التنظري واملعرفة التقريرية ظهرت خصيصة 
التنظيمي والتعليمي  الرتبوي  العمل  الواقعية والعملية، وجتلت يف أهم حم��اور 

والرتبوي التنظريي.
نبهت الدراسة آلية مقرتحة لتوطني تعزيز املواطنة واألم��ن الفكري يف أدوار . 8

املؤسستني، وبينت الفرصة الساحنة اليت ال توجد يف دول أخرى، وهي نسبة 
التجانس بني مكوانت الوطن العرقية والدينية، وخصوصية البلد ابلنسبة لغريها 
من البلدان، وكانت اآللية مبنية على جتسري الفجوة بني املؤسستني، ومع التزام 
سياسي ومؤسسي داع��م، وبناء اسرتاتيجية توضيحية يتبعها اعتماد وزاري، 
مث عقد مؤمتر لدراسة مستفيضة لوجوه التعاون واملهام واألدوار املتعلقة أبهم 
ظاهرتني اجتماعيتني: األمن الفكري واملواطنة، مث نبهت يف املرحلة اليت تليها 
على أمهية حتقق املواطنة يف القائمني هبذه املهام والتفاعل مع الربانمج التحويل 
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املعاصر يف اململكة، مث أتيت املرحلة الرابعة اليت خيصص فيها جانب للدراسات 
االستشرافية املستقبلية اليت ظهرت أمهيتها يف مطالب الدراسة.

توصيات الدراسة:
 ويف ضوء املعطيات السابقة توصلت الدراسة إىل مجلة من التوصيات واملقرتحات 

التالية:
واكتشافها . 1 والرتبوية  الدعوية  املؤسستني  فروع  بني  التبادلية  العالقات  تفعيل 

وبلورهتا إىل خمرجات عملية تتمثل يف برامج وخطط تعاونية مشرتكة تستهدف 
تعزيز األمن الفكري وقيم املواطنة وبصورة منظمة ليس كيفما اتفق، وذلك 
حسبما تقرر يف املطالب من مهام وموضوعات وقضااي حالة حتتاج إىل عناية 

نوعية.
إنشاء توجه تربوي ودعوي مشرتك حنو قضااي األمن الفكري واملواطنة وحتويله . 	

الوطين  التحول  الدولة ضمن  متناغمة مع خطط وتطلعات  اسرتاتيجية  إىل 
املنشود، يعزز ابلتزام سياسي بتلبية املطالب اليت حتقق تلك االسرتاتيجيات، 
بعد إقامة ورش عمل ومؤمتر حيقق تلك االسرتاتيجيات يف مستواها النظري 

واختبار قابلية التطبيق.
التأكيد على تفعيل قيم املواطنة ورعاية مقومات األمن الفكري ابألساليب . 3

املؤسسات  املؤدية واجملربة، وابلتعاون مع  الناجعة، وابلطرق  احلديثة  الرتبوية 
الدعوية كجانب أكادميي يقدم املعرفة واخلربة الالزمة اليت تعني على إحراز 
جناح نوعي يف اجملاالت املذكورة، ويتم فيها معاجلة ما ذكر يف األدوار السالفة 

الذكر يف املؤسستني.
إعادة النظر يف الفرص والبدائل اليت توفر فاعلية أكرب للمؤسستني يف ضوء . 4

ال��ت��ح��دايت امل��ع��اص��رة، وذل���ك يف إع���داد ال��ك��وادر ال��دع��وي��ة وإع����داد املعلمني 
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وتزويدهم ابملعارف واملهارات الالزمة لتمثل قيم األمن الفكري وقيم املواطنة 
عملًيا، وذل���ك يف اجل��ام��ع��ات واحمل��اض��ن ال��رتب��وي��ة، مث يف ق��اع��ات ال���درس ويف 
وال��داع��ي��ة بسلوكه وبكالمه، وك��ذا يف  املعلم  يؤثر  املساجد وامل��ن��ت��دايت لكي 
تطوير املناهج من حيث معايري البناء والصياغة واستعمال املنظمات املعرفية 
العملي  التطبيقي  اجلانب  على  الرتكيز  مع  ال���ذايت،  التعلم  تنمية  تكفل  ال��يت 

للقيم.
عمل دراسات تتعلق ابلبنود السابقة الذكر، وبصورة إجرائية تعتمد الدراسات . 5

برامج إرشادية  املستقبلية، وإخ��راج توصياهتا يف صور  املقارنة واالستطالعية 
ووحدات عالجية وأدلة سهلة التطبيق والقياس والتقومي، دون الوقوف على 

مستوى الوصف والتحليل، ويفضل أن تكون تشاركية بني املؤسستني.
بلورة اآللية املذكورة يف الدراسة، ملا يتوخى من أثر إجيايب يف تعزيز قيم املواطنة . 6

ورعاية مقومات األمن الفكري وتطويرها، ملا تبدى يف الدراسة من تقارب 
بني املهام وما فيها من تكامل وفاعلية، حيث إن نشر قيم املواطنة واألمن 
الفكري وتعزيزها يف مجيع صور التعليم النظامية وغري النظامية واحلياتية اليت 
تقع من املنتدايت واللقاءات والفعاليات الثقافية واإلع��الم حيتاج إىل تظافر 
العظمى  الغالبية  املؤسستان  اليت تشكل  التنشئة االجتماعية  بني مؤسسات 
فيها، وهذا يتطلب تسليط الضوء على تفعيل يتناسب مع املهام والتحدايت 

املعاصرة. 
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عاطف بن سيد بن عبداجلواد،  وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 1438/9/12ه� . 
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ملخص البحث
ت��دري��ب احملتسبني،  ال��ع��ايل يف  البحث احل���ايل إىل: الكشف ع��ن ج��ه��ود املعهد  ي��ه��دف 
وإبراز أمهية التدريب يف عملهم، والتعرف على أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى رجال احلسبة، مع وضع مقرتحات 
من وجهة نظر احملتسبني أبهم الربامج التدريبية اليت تسهم يف تطوير أدائهم الوظيفي. وقد مت 
استخدم املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة البحث؛ واشتملت عينة البحث على أعضاء هيئة 
األم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع هيئة مكة املكرمة وعددهم )93( عضواً، وكانت 
األداة املستخدمة )االستبانة( اليت صممت من أجل حتقيق هدف البحث، ومت وتوزيعها على 

عينة البحث، وتوصَّل البحث إىل النتائج اآلتية:
أش��ارت ال��دراس��ة إىل أن موافقة أف��راد عينة ال��دراس��ة على جهود املعهد العايل لألمر . 1

ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة 
كانت بدرجة )كبرية(.

توصلت بياانت ال��دراس��ة إىل أن موافقة أف��راد عينة ال��دراس��ة على أث��ر التدريب الذي . 	
لدى  الوظيفي  األداء  على  املنكر  ع��ن  والنهي  ابمل��ع��روف  لألمر  ال��ع��ايل  املعهد  يقدمه 

احملتسبني كانت بدرجة )كبرية(.
فيما يتعلق ابملقرتحات املقدَّمة من أعضاء اهليئة بفرع مكة املكرمة لالرتقاء جبهود املعهد . 3

العايل يف تدريب احملتسبني، جاءت أهم املقرتحات كالتايل: عقد دورات تدريبية تتوافق 
مع تنظيم اهليئة اجلديد، تقليل عدد الساعات التدريبية النظرية لصاحل التدريب امليداين، 
إاتحة الفرصة للمتميزين من احملتسبني لاللتحاق بربامج الدراسات العليا ابجلامعة، تطوير 

املقررات وحتديثها ابستمرار، وجتهيز قاعات التدريب ابلوسائل والتقنيات الالزمة.
املكرمة . 4 مكة  ف��رع  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املقرتحة  التدريبية  للربامج  وابلنسبة 

التواصل  توظيف وسائل  يلي:  الوظيفي، كانت كما  أدائ��ه��م  تطوير  تسهم يف  ال��يت 
لدى  الغلو  مواجهة  للحسبة،  القانونية  اجل��وان��ب  احملتسب،  أعمال  يف  االجتماعي 

احملتسب، التفكري اإلجيايب، أمناط الشخصية.
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Abstract
The current study  aims at uncovering the efforts of the 
Higher Institute in training Al Mohtsbin and highlighting 
the importance of training in their work and identifying 
the impact of the training offered by the Higher Institute 
for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice on the 
performance of the AL Hesba men. With the development 
of  proposals from the point of view of the most important 
training programs that contribute to the development of 
their performance The researcher has used the descriptive 
approach For its relevance to the nature of the study, The 
study sample consisted of )93( members of the Commis-
sion for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice in 
the branch of Makkah Al-Mukramah. The tool used was 
a )questionnaire(, which the researcher designed and dis-
tributed to the  study sample, and the study results to the 
following results:
1- The study indicated that the approval of the members of 
the sample of the study on the efforts of the Higher Insti-
tute for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice in 
the training of Al Mohtsbin from their point of view in the 
Makkah branch was )agree(.
2- The study found that the approval of the sample mem-
bers of the study on the impact of the training provided by 
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the Higher Institute for the Promotion of Virtue and Pre-
vention of Vice on the performance of respondents was a 
degree )agree(.
3- With regard to the proposals submitted by the members 
of the Commission in Makkah branch to improve the ef-
forts of the Higher Institute in the training of Al Mohtsbin, 
the main proposals were as follows: Holding training cours-
es in line with the new organization, reducing the number 
of theoretical training hours for field training, Postgraduate 
studies, Provide the opportunity for outstanding students 
to enroll in university graduate programs , continuous de-
velopment and updating of courses, And the processing of 
training rooms with the necessary means and techniques.
4-for The proposed training programs from the point of 
view of the members of the branch of Makkah, which con-
tribute to the development of their functioning, were as 
follows: the employment of social media in the work of Al 
Mohtsbin , the legal aspects of alhesba, counter the Exces-
sive hypocrisy, and positive thinking, and personality pat-
terns.
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املقدمة
احلمد هلل محداً يليق به سبحانه وتعاىل، وأصلي وأسلم على سيد اآلمرين ابملعروف 

والناهني عن املنكر، أما بعد:
فقد أولت شريعتنا الغراء )احلسبة وأهلها( اهتماماً بّيناً، وأّصلت وفّصلت كل ما 
خيص األم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر، س��واء يف حق الشعرية ذاهت��ا، أم يف حق 

القائمني هبا.
قال تعاىل:)َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيُْم��ُروَن اِبْلَمْعُروِف َوي�َن�َْهْوَن َعِن 

اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( )104( )1(.
فليغريه بيده، ف��إن مل يستطع فبلسانه،  وق��ال رس��ول هللا: )م��ن رأى منكم منكراً 
فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان()2(. وقال رسول هللا: )لتأمُرنَّ ابملعروف 
ولتنَهُونَّ عن املنكر، أو لُيوشَكنَّ أن يبعث عليكم عقاابً منه مث تدعونه فال ُيستجاب 

لكم( )3(.
إن مكانة احلسبة يف الش�ريعة اإلسالمية يف أعلى املنازل، وهي من كربى القضااي 
ومهمات املسائل لِعظم متعلقاهتا حبياة الفرد واجملتمع، واملتأمل يف نصوص الوحيني 
–القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة-جيد مصداق ذلك يف كثري من املواطن اليت 
أكدت على أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، كما أن املتأمل يف تراث األمة 
اجمليد جيد أن هذه القضية مبثوثة يف كتب الفقه والسياسة الشرعية ابعتبارها جزءاً من 
النظام اإلداري اإلسالمي األصيل املنبثق من نظام اخلالفة واإلمامة واحلكم مبا أنزل 
هللا عز وجل. وَمْن أتمَل حقيقة احلسبة جيدها تُعّزِز القيم الفاضلة يف اجملتمع، وابلتايل 

)1(    سورة آل عمران، اآلية: 104.
)	(    صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي،   رقم احلديث )49(، 50/1،  كتاب اإلميان، ابب النهي عن املنكر من اإلميان، 

دار قرطبة، بريوت، ط	، 1430ه�.
)3(    اجلامع الكبري، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي أبو عيسى، حتقيق: بشار عواد معروف، رقم احلديث )169	(،  41/4، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، 1998م قال الرتمذي هذا حديث حسن؛ مسند أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل، برقم )3301	(، 	38/35، حتقيق: شعيب 

األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1	14ه�، قال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه، 38/	33. 
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متثل خط الدفاع األول عن األمة، من خالل إسهامها يف بنائه واحملافظة عليه بتعزيز 
اخلري يف أفراده ودفع الشر عنهم.

وإنشاء املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى بتوجيه 
ملكي رقم )8958	( واتريخ 5/6/5	14ه���؛ ليدل داللة واضحة على ما توليه 
اململكة من اهتمام ابلغ لشعرية احلسبة والقائمني عليها؛ وليكون شريكاً اسرتاتيجياً 
للرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ولبقية قطاعات اجملتمع ذات 
الصلة بربامج املعهد، خاصة بعد اعتماد املعهد العايل جهًة تدريبيًة مركزيًة للربامج 

الدينية واإلسالمية بوزارة اخلدمة املدنية )1(.
وال��ت��دري��ب م��ن أه��م االسرتاتيجيات اامل��ع��رتف هب��ا يف جم��ال تنمية امل���وارد البشرية 
لتحسني األداء، وج���ودة امل��خ��رج��ات، ابملقابل ف��إن إمه��ال ال��ت��دري��ب يعترب م��ن أب��رز 
عيوب بعض املؤسسات. وتظهر حاجة التدريب املاسة يف العمل اإلسالمي بصوره 
والنهي عن  ابمل��ع��روف  األم��ر  وهيئات  ودروس���ه،  املسجد وحلقاته  فهناك  املتعددة، 
املنكر، واجلامعات اإلسالمية، واملراكز الدعوية الرمسية منها والتعاونية، ومراكز دعوة 
اجلاليات، والعمل اإلعالمي واالقتصادي، وجهود األفراد واجلماعات يف الدعوة إىل 

هللا تبارك وتعاىل.  
ويُعّد املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى أحد أهم 
اجلهات التدريبية ملنسويب هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حىت أصبح شرطاً 
على املوظف اجلديد للعمل امليداين هبيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر التحاقه 

بدورة أتهيلية قبل ممارسة العمل امليداين.
وال شك أن للمعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جهود يف تدريب 
احملتسبني، على مستوى اململكة العربية السعودية، وخاصًة تدريب منسويب الرائسة 
العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فقد قام املعهد بتدريب حنو )	65	( 

)1(    نبذة تعريفية، املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص3، جامعة أم القرى، ط1، 1430ه�.
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من إمجايل أعضاء اهليئة امليدانيني وعددهم )60	5()1(.
وانطالقاً من ذلك فإن البحث احلايل يهدف إىل التعرف على جهود املعهد العايل 
لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب رجال احلسبة من وجهة نظرهم، وأثر هذا 
التدريب على مستوى أدائهم الوظيفي، ووضع مقرتحات لالرتقاء ابلدور التأهيلي 
والتدرييب الذي يقدمه املعهد، مبا يسهم يف حتقيق األهداف املرجوة من املعهد العايل 
لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف خدمة شعرية االحتساب واحملتسبني. وابلتايل 

تُعترب هذه الدراسة خطوًة على الطريق لسد الفجوة يف هذا اجملال احليوي.
أواًل: أمهية امل�وض���وع:

كل جهد يبذل لرجال احلسبة ومؤسساهتا يستحق العناية والدراسة؛ إذ يف ذلك 
الصاحلني واحملتسبني على وجه اخلصوص، والعناية  أزر  املنشود، وشد  التعاون  من 

بشعرية من أهم شعائر اإلسالم.
وللكشف عن أمهية هذا املوضوع، نتطرق إليه من خالل جانبني:

أواًل: األمهية النظرية، وذلك من خالل اآليت: 
إن شرف العلم من شرف موضوعه، وهذا البحث حول موضوع احلسبة، وال . 1

خيفى على أحد أمهية البحث يف هذه الشعرية العظيمة.
لألمر ابملعروف . 	 العايل  املعهد  واقعية عن جهود  نتائج  احل��ايل  البحث  يُ��ربز 

والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني –خاصة يف اجلانب امليداين-.
قد يسهم البحث احلايل يف زايدة الوعي لدى املؤسسات املسؤولة عن تطوير . 3

األداء الوظيفي للمحتسب، وإمكانية وضع الربامج املناسبة وفق احتياجاته 
التدريبية.

قد تسهم نتائج البحث احلايل من خالل االقرتاحات املقدمة من احملتسبني . 4
يف حتديث الربامج التدريبية اليت يقدمها املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي 

)1( تعريف ابملعهد وبراجمه وإجنازاته، جامعة أم القرى، ص 11، ط1، 1436ه�.
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عن املنكر يف اجملال االحتسايب.
مل حتَظ الدراسات اليت تناولت الكشف عن جهود املعهد يف تدريب احملتسبني . 5

ابهتمام الباحثني؛ مما جيعل احلاجة ماسًَّة إىل الوقوف على هذا املوضوع.
اثنيًا: األمهية التطبيقية وذلك من خالل ما يلي:

اق��رتاح بعض الربامج التدريبية اليت من خالهلا تعويض احملتسب ما فاته من . 1
مهارات مل يتسنَّ له اكتساهبا يف جمال التعليم التقليدي )1(.

اجتاهات . 	 السلبية، واكتساب  االجت��اه��ات  تغيري  احل��ايل على  البحث  يساعد 
إجيابية حنو فاعلية التدريب وأثره على أداء احملتسبني، حيث أييت دور التدريب 

لتنمية شخصية احملتسب لتكون شخصية متقبلًة ومتهيئًة للظروف)	(.
منح الفرصة للمحتسب املتدرب ابملشاركة الفعالة يف مسميات برامج التدريب . 3

حلل املشكالت اإلدارية العالقة.
العايل لألمر ابملعروف . 4 املعهد  القائمني يف  احل��ايل إلف��ادة  البحث  قد يسهم 

والنهي عن املنكر يف وضع اخلطط والربامج املناسبة لرفع كفاءة احملتسبني.
اليت تعىن . 5 املؤسسات  للبحث جانب تطبيقي ميكن اإلستفادة منه يف كافة 

بتدريب احملتسبني يف تصميم املواد التدريبية املناسبة للعمل امليداين للمحتسب.
اثنياً: أسباب اختيار البحث:

استشعار الباحث احلاجة إىل تدريب القائمني على احلسبة داخل مؤسسة . 1
أكادميية، تتميز ابلكفاءة واجلودة يف التدريب علمياً وعملياً.

ما ملسه الباحث من أثر التدريب على ذاته وعلى زمالئه يف امليدان، حيث إن . 	
الباحث أفاد من املعهد العايل بقسميه )احلسبة – والتدريب(، وذلك حبصوله 

على دبلوم احلسبة، وكذلك دورة إعداد احملتسب.

)1(    اجتاهات حديثة يف التدريب، بالل السكارنة،  ص5	، دار املسرية، عمان، األردن،   ط1، 	143ه�.
)	(    التدريب أثناء اخلدمة، عبداحلكيم موسى، ص	1.
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ندرة األحباث اليت هدفت إىل الكشف عن جهود املعهد العايل يف تدريب احملتسبني.. 3
اثلثاً: أه��داف البحث:

التعرف على جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب . 1
احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة.

الكشف عن أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي . 	
عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني.

وضع املقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي بفرع مكة . 3
املكرمة؛ لالرتقاء جبهود املعهد العايل يف تدريب احملتسبني.

التوصل إىل أهم الربامج التدريبية املقرتحة من وجهة نظر أعضاء هيئة األمر . 4
ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة اليت تسهم يف تطوير أدائهم 

الوظيفي.
رابعاً: تساؤالت البحث: وجاءت تساؤالت الدراسة على النحو التايل:

ما جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني . 1
من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة؟

ما أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر . 	
على األداء الوظيفي لدى احملتسبني؟

ما أبرز املقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي بفرع مكة . 3
املكرمة لالرتقاء جبهود املعهد العايل يف تدريب احملتسبني؟

األم��ر ابملعروف . 4 أع��ض��اء هيئة  م��ن وجهة نظر  املقرتحة  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ا 
والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة اليت تسهم يف تطوير أدائهم الوظيفي؟

خامساً: منهج البح�ث:
• لتحقيق أه��داف البحث احل��ايل مت استخداد املنهج الوصفي واإلجابة عن 	

تساؤالهتا، وهذا املنهج يعرب عن الظاهرة املراد دراستها كما توجد يف الواقع، ويهتم 
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بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً وكمياً، كما أن هذا املنهج ال يتوقف 
فقط على مجع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلظاهرة، وإمنا يقوم كذلك على حتليل 

الظاهرة وتفسريها والوصول إىل استنتاجات تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه )1(. 
سادساً: حدود الب��حث:

الزماني��ة:  أ( 
ابتداًء من نشأة املعهد عام 5	14ه� إىل 1437ه�.. 1
قسم الدورات التدريبية ابتداًء من عام 5	14ه� إىل 1437ه�.. 	

املكانية: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبكة املكرمة.ب( 
البشرية: أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع منطقة مكة املكرمة.ت( 

سابعاً: التعريف مبصطلحات البحث:
أ( جهد: اجلَ��ْه��ُد واجلُ��ْه��ُد: الطاقة، وَج��َه��َد جَيْ��َه��ُد َج��ْه��داً واْج��ت�َ��َه��د، كالمها: جدَّ. 

واجلَْهد: الغاية)2(.
مقصود اجلهود يف هذه الدراسة: تلك الربامج التدريبية اليت اجتهد فيها املعهد   

العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر غايَة االجتهاد لتدريب رجل احلسبة. 
ب( املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى: وهو 
معهد أكادميي أنشئ مبوجب األمر السامي ذي الرقم )8958	( يف 5/6/5	14ه�، 
واملتوج أبمر صاحب السمو امللكي األمري/ عبد هللا بن عبدالعزيز ويل العهد وانئب 
ال���وزراء ذي الرقم )خ/ 35048( يف 7-8/ 5/7	14ه����، ويتكون  رئيس جملس 

املعهد العايل من قسمني، مها: 
قسم احلسبة: ويقدم برامج أكادميية، منها: ماجستري احلسبة والدبلوم العايل . 1

يف احلسبة.

)1(    البحث العلمي: مفهومه- أدواته- أساليبه. ذوقان عبيدات، ص47	، إشراقات للنشر والتوزيع، السعودية، 003	م.
)	(    لسان العرب، البن منظور،  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1413ه�.
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 قسم الدورات التدريبية: ويقدم دورات علمية تدريبية يف جمال احلسبة عامة، 	. 
كما يقدم دورات علمية تدريبية متخصصة للعاملني يف جهاز اهليئة، ومجيع 

القطاعات الدينية املدنية والعسكرية )1(.
َم��رَِن على ش��يء وأحكم  وُدرب���ة: اعتاد وأول��ع،  ج( التدريب لغة: )َدِرَب( َدَرابً 

التص�رف فيه)	(. 
والتدريب اصطالحاً هو: »نشاط منظم مستمر يركز على الفرد لتحقيق تغري يف 
معارفه ومهاراته وقدراته الفنية؛ ملقابلة احتياجات حمددة يف الوضع الراهن واملستقبلي 
يف ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به، وتطلعاته املستقبلية يف إطار املؤسسة اليت 

يعمل هبا«)3(. 
د( احلسبة لغة: مصدر احتسابك األجر من هللا، تقول: فعلته حسبة، واحتسَب 
فيه احتساابً، واالحتساب طلب األجر، واالسم )احلِ�سبة( بكسر احلاء وهو األجر)4(. 
احلسبة اصطالحاً: عّرفها اإلمام املاوردي)5( وأبو يعلى الفراء)6( أبهنا: أمر ابملعروف 

إذا ظهر ترُكه وهني عن املنكر إذا ظهر فعُله)7(.
ه�( أثر: األثر: بقية الشيء، واجلمع آاثر، وأثور)8(. 

واملقصود ابألثر هنا النتيجة اليت تظهر على احملتسب بعد تلّقيه للتدريب.
ويقصد الباحث ابحملتسبني يف هذا البحث أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 

)1(    دليل املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، د. صاحل حسن املبعوث، ص40، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط األوىل، 6	14ه�.
)	(    املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، لويس معلوف، ص	45، مراجعة مأمون احلموي، دار املشرق، بريوت، ط3، 008	م.

)3(    التدريب اإلداري املعاصر، حسن أمحد املعطاين، ص0	، دار املسرية، عمان،  ط	، 1430ه�.
)4(    الصحاح اتج اللغة، اجلوهري، إمساعيل بن محاد،،  مادة )حسب( ط3، 10/1.

)5(    علي بن حممد بن حبيب، الشافعي، املشهور ابملاوردي، صاحب التصانيف الكثرية، منها: أدب الدنيا والدين واألحكام السلطانية، تويف سنة 450ه�، انظر: 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبداحلي بن أمحد بن العماد احلنبلي، دار السرية، بريوت، ط	، 1399ه� )85	-87	/3(.

البغدادي، شيخ احلنابلة يف عصره، صاحب كتاب األحكام السلطانية، وتويف  القاضي أبو يعلى احلنبلي، حممد بن احلسني بن حممد      )6(
سنة 458ه�. انظر: شذرات الذهب، البن العماد )3/307-306(.

)7(    األحكام السلطانية، علي بن حممد املاوردي، حتقيق: خالد بن عبداللطيف، ص40	، دار الكتب العلمية، ط1، 1405ه�،؛ األحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء 
بن حممد بن احلسني، حتقيق: حممد الفقي، ص84	، دار الكتب العلمية، ط	، 1403ه�.

)8(    انظر: لسان العرب، ابن منظور، 66/1.
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عن املنكر املعينني رمسياً من الدولة بفرع مكة املكرمة، وهم العاملون جبهاز هيئة األمر 
الواجبات  الناس ونصحهم التباع  املنكر، واملكلفون إبرش��اد  والنهي عن  ابملعروف 
الدينية املقررة يف الشريعة اإلسالمية، ومحلهم على أدائها، وكذا النهي عن املنكر مبا 
حيول دون ارتكاب احملرمات واملمنوعات شرعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو 

البدع املنكرة )1(.
اثمناً: الدراسات السابقة:

مت مج��ع بعض ال��دراس��ات ذات الصلة مب��وض��وع البحث احل���ايل، وم��ع��رف��ة جهود 
السابقني واإلفادة منها، وميكن عرض هذه الدرسات فيما يلي:

دراسة )صاحل بن حسن املبعوث، 1431ه�(.)	( حيث تناولت الدراسة عناية . 1
اململكة ابحلسبة والعاملني فيها، كما هدفت الدراسة الوقوف على االحتياجات 
تدريب  العايل يف  املعهد  ودور  املكرمة،  مكة  منطقة  هيئة  التدريبية ألعضاء 
منسويب اهليئة، علماً أبن أداة هذا البحث هي االستبانة اليت ُوّزعت على أعضاء 
اهليئة مبنطقة مكة املكرمة )مكة، جدة، الطائف(. وقد خلصت الدراسة إىل 
جمموعة من النتائج، من أبرزها: أن رجال احلسبة على معرفة ابألهداف اليت 
أنشئت اهليئة من أجلها بنسبة )96.4%(،  وأن رجال احلسبة يتم ترشيحهم 
ل��دورات تدريبية؛ حيث ج��اءت نسبتهم )79.3%(. ويتم تدريبهم يف جمال 
ختام  ويف   .)%70.7( بنسبة  الوظيفية  امل��ه��ام  م��ع  يتناسب  بشكل  عملهم 

الدراسة كانت هناك بعض التوصيات، من أمهها:
تشكيل ف��ري��ق ع��م��ل مهمته تصميم ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��رج��ال احل��س��ب��ة وف��ق��اً 	 

الحتياجاهتم التدريبية.
االستفادة من اخلرباء يف املعاهد املتخصصة يف التدريب، مثل املعهد العايل 	 

)1(    نظام هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية الصادرة عام )1411 ه�(، ص19، مطابع احلكومة األمنية، الرايض، 
الطبعة األوىل، 1411ه�.

)	( االحتياجات التدريبية لرجال احلسبة، صاحل بن حسن املبعوث، حبث مقدم لندوة احلسبة وعناية اململكة هبا، 1431ه� .
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لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ لتحديد االحتياجات التدريبية.
لنفيعي، . 	 ا الرمحن بن عبد هللا  املالكي، وعبد  دراسة )عوض بن صاحل 

)1 (.) 1430ه���
هدفت هذه الدراسة إىل: تقييم الربانمج التدرييب للمعهد العايل لألمر ابملعروف   
والنهي عن املنكر بعدة مناطق ابململكة بكل أبعاده وعناصره، واخلروج بتصوُّر عن 

جممل آراء املتدربني عن الربانمج واحملتوى واملدرب والبيئة التدريبية.
وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي، ومشلت عينة الدراسة مجيع   
امل��ن��ورة،  املدينة  ال���رايض،  امل��ك��رم��ة،  اهليئات مبناطق )مكة  م��ن منسويب  امل��ت��درب��ني 
حائل، جازان، عسري( الذين حضروا الدورات املقدمة من املعهد العايل، وعددهم 

)143( متدرابً، علماً أبن األداة املستخدمة للدراسة هي )االستبانة(.
النتائج، منها: وج��ود اختالف يف موافقة  ال��دراس��ة إىل ع��دد من  خلصت ه��ذه 
املتدربني على حتقيق أهداف الربانمج وإدارة التدريب ابختالف احلقيبة التدريبية، 
بينما كشفت النتيجة اخلاصة بتمكن املدربني من املهارات التدريبية بدرجة عالية 

عّد لذلك.
ُ
جداً وفقاً للمقياس امل

وأخرياً خرجت الدراسة بتوصيات، منها:
التدريب؛ لتليب 	  التدريبية املتصلة إبمجايل الربانمج وإدارة  مراجعة السياسات 

االحتياجات احلقيقية ملنسويب اهليئات.
مراجعة حمتوى احلقائب التدريبية والرتكيز يف ذلك على األمثلة التطبيقية اليت 	 

تربط املتدرب ابلواقع.
استمرارية أداء املدربني للحقائب التدريبية احلالية.	 

)1(  تقومي الربانمج التدرييب للمعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، عوض بن صاحل املالكي، عبد الرمحن بن عبد 
هللا النفيعي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1430ه� “.
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دراسة )عبد هللا بن إبراهيم اللحيدان، 006	م(.)1( . 3
هدفت الدراسة إىل إبراز أمهية التدريب وبيان مفهومه ومشروعيته، كما سعت   
إىل إبراز مسؤولية املؤسسات التدريبية يف تدريب الدعاة، وعرضت لربامج مركز 
اليت  املؤسسات  اإلم��ام كأمنوذج هلذه  املستمر يف جامعة  خدمة اجملتمع والتعليم 

ينبغي أن تعىن بتدريب الدعاة.
وكان من أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي: عناية اإلسالم ابلتعليم   
والتدرييب. وأكدت الدراسة على أمهية تدريب الدعاة يف هذا العصر،  وأن معظم 

الربامج التدريبية تركز على التأهيل والتعليم وتفتقد إىل التدريب العملي.
دراسة )سلطان بن عمر احلصني،015	م(.)	( . 4

تناولت الدراسة مفهوم ومشروعية وأمهية التدريب الدعوي، وكذلك جماالت   
وتطرقت  االحتساب.  م��ه��ارات  على  التدريب  منها:  وذك��ر  ال��دع��وي،  التدريب 

الدراسة إىل التدريب على مهارات الدعوة يف اإلعالم اجلديد.
كما توصلت الدراسة إىل النتائج التالية، ومنها:

أمهية التدريب الدعوي؛ حيث أصبح حاجة ُملحة ومطلباً ضرورايً يف تكوين 	 
الداعية.

للتدريب الدعوي آاثر إجيابية على الداعية.	 
هناك قصور كبري يف جمال التدريب الدعوي يف كليات الدعوة، ومراكز إعداد 	 

الدعاة، وغريها.

)1( تدريب الدعاة، عبد هللا بن إبراهيم اللحيدان، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية، 006	م “.
مصر،  األزهر،  جامعة  الرتبية،  جملة كلية  احلصني،  عمر  بن  سلطان  وجماالته.  مفهومه-وأمهيته-  الدعوي:  )	(  التدريب 

015	م “.
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دراسة )خمتار عثمان الصديق،008	م(.)1( . 5
بتحديد مفهوم  ب���دءاً  املختلفة،  م��ن جوانبه  التدريب  ال��دراس��ة قضية  تناولت   
التدريب وأنواعه ومراحله، مث التخطيط للتدريب من خالل حتديد االحتياجات 
التدريبية، وأهداف التدريب، مروراً بتنفيذ الربامج التدريبية وانتهاًء بتقومي التدريب 

ومتابعة نتائجه.
وقد ختمت الدارسة بعرض بعض التوصيات واملقرتحات، جاء منها:  

جيب اتباع املنهج العلمي عند التخطيط للتدريب وصياغة الربامج التدريبية 	 
للدعاة.

يُ��ع��ّد حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة عمليًة م��ه��م��ًة وينبغي االه��ت��م��ام هب��ا يف 	 
التخطيط للربامج.

ال بد من تكثيف التدريب للدعاة، وإعادة تدريبهم.	 
ال بد من االهتمام بتقومي التدريب ومتابعة نتائجه.	 

التعليق العام على الدراسات السابقة:

يالحظ من خالل الدراسات اليت مت عرضها، مايلي:

اهتمام بعض الدراسات ابلتدريب يف اجلوانب الشرعية بشكل عام، وتدريب . 1
الدعاة واحملتسبني بشكل خاص، مثل: دراسة صاحل املبعوث ودراسة عوض 

بن صاحل املالكي وعبد الرمحن النفيعي.

بعض الدراسات اجتهت إىل التأصيل الشرعي يف التدريب من خالل القرآن . 	
)1(  حنو منهجية لتدريب الدعاة، خمتار عثمان الصديق، جملة املنرب، هيئة علماء السودان، السودان، 008	م ».
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الكرمي والسنة النبوية، مثل دراسة: عمر سلطان احلصني، ودراسة خمتار عثمان 
صديق.

كما اهتمت بعض الدراسات إىل تقومي الربامج التدريبية اليت يقدمها املعهد . 3
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مثل دراس��ة عوض املالكي وعبد 

الرمحن النفيعي.

مل تتناول أي دراس��ة من الدراسات اليت مت عرضها جهود املعهد يف تدريب . 4
احملتسبني من وجهة نظرهم، وأهم املقرتحات اليت ميكن أن تؤدي إىل تطوير 

دور املعهد وإىل حتديث براجمه وفق املستجدات احلالية.

كما متيزت الدراسة احلالية أبن اهتمت بقياس أثر التدريب الذي يقدمه املعهد . 5
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي للمحتسبني.

اتسعاً: خطة البحث:

البحث  أمهية  والتساؤالت،  املشكلة  على: املقدمة،  وحتتوي  البحث،  -مقدمة 
ومربراته، حدود البحث، مصطلحات البحث، الدراسات السابقة(.

املبحث األول: التعريف ابملعهد وبراجمه التدريبية.

املبحث الثاين: التدريب وأمهيته يف اجملال االحتسايب.

املبحث الثالث: التعريف ابحملتسب وشروطه.

املبحث الرابع: الدراسة امليدانية ونتائجها.

اخلامتة: النتائج والتوصيات. 
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املبح�ث األول
 التعريف ابملعهد وبراجمه التدريبية.

1-نشأة املعهد:
مت إنشاء املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى مبوجب 
التوجيه السامي الكرمي ذي الرقم 8958	 يف 5/6/5	14ه� واملتوجه آنذاك بتوجيه 
صاحب السمو امللكي األمري عبدهللا بن عبدالعزيز ويل العهد وانئب رئيس جملس 
الوزراء ورئيس احلرس الوطين – رمحه هللا – ذي الرقم خ/ 35048 يف 5/8/7	14ه� 
القاضي إبنشاء املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى )1(.

2-أهداف املعهد:
يهدف املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر إىل اآليت:

حتقيق رسالة اجلامعة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.. 1
التأهيل الشرعي والعلمي لفقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.. 	
إعداد اللقاءات العلمية املتميزة واملؤهلة للقيام بوظيفة األمر ابملعروف والنهي . 3

عن املنكر.
ت��دري��ب العاملني يف جم��ال األم��ر ابمل��ع��روف والنهي ع��ن املنكر للرقي مبستوى . 4

أدائهم.
تقدمي االستشارات والربامج التوعوية يف جمال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.. 5
ابملعروف . 6 األم��ر  وفقه  احلسبة  جم��ال  املتخصصة يف  العلمية  البحوث  إع���داد 

والنهي عن املنكر.
الصلة . 7 ذات  املختلفة  اجملتمع  لقطاعات  واإلس��الم��ي��ة  الدينية  ال��ربام��ج  إع���داد 

بربامج املعهد )2(.

)1(    الدليل التعريفي للمعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص5، جامعة أم القرى، ط1، 6	14ه�.
)	(    تعريف ابملعهد وبراجمه وإجنازاته، ص7.
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3-رؤية املعهد:
مرجع علمي رائد يف تقدمي برامج وحلول فاعلة يف جمال األمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر )1(.
4-رسالة املعهد:

أن يتصدر املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى الرايدة 
يف العامل اإلسالمي من حيث التأصيل الشرعي لشعرية األمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر وقضااي احلسبة والبحث العلمي، واجلودة والتميز يف التدريب الديين وخدمة 

اجملتمع وإعداد الكوادر املؤهلة يف جمال املعرفة والتطبيق )2(.
5-أقسام املعهد:

منذ نشأة املعهد العايل انبثق عنه قسمان أساسيان خيدمان رؤية وأهداف ورسالة 
املعهد، من خالل براجمه األكادميي والتدريبية املقدمة للطالب والطالبات، حيث إنه مت 
فتح فرع للمعهد بشطر الطالبات عام 1437ه� وميكن توضيح أقسام املعهد فيما يلي:

أواًل: قسم احلسبة:
أنشئ قسم احلسبة مع نشأة املعهد العايل لألمرابملعروف والنهي عن املنكر وبدأت 
الدراسة فيه يف الفصل الدراسي األول من العام 5	6/14	14ه� بناء على التوجيه 

السامي الكرمي.
وقد شكلت هلذا الغرض جلنة دائمة وضعت اخلطوط األساسية لربامج املعهد فحددت 
أهدافه ورمست سياسته وأعدت خططه، ومنها خطة قسم احلسبة بعد أن اقرتحت مقرراته 
وحددت مفرداهتا وضعت شروط القبول، وغري ذلك مما تتطلبه العملية التعليمية وبعد إقرار 
اخلطة الدراسية للربانمج مبوجب قرار معايل مدير اجلامعة رقم 68838 واتريخ 5/7/9	14ه� 
مت قبول )30( طالباً يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 5	6/14	14ه��� وكان 

)1(    املرجع السابق، ص7.
)	(    املرجع السابق، ص11.
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الدارسون يف الربانمج من منسويب هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومن غريهم.
اثنياً: قسم الدورات التدريبية:

أنشئ قسم ال��دورات التدريبية ابملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
متزامناً مع نشأة املعهد عام 5	14ه�. 

اثنيا:ً  برامج املعهد التدريبية
أنشئ قسم ال��دورات التدريبية ابملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
بناًء على موافقة اجملالس املختصة، بعد أن مت اعتماد املعهد العايل ابجلامعة جهًة 
تدريبيًة مركزية للربامج الدينية واإلسالمية بوزارة اخلدمة املدنية برقم )445/ 988( 

يف 1	/9/10	14ه�.
برامج قسم الدورات التدريبية تنقسم إىل:

برامج قسم الدورات التدريبية 
أواًل: الربامج األكادميية بقسم الدورات التدريبية:
دبلوم إعداد املدرب املعتمد يف الربامج الشرعية:

أهداف الدبلوم:
قيادة  ق��ادرة على  العمل،  إع��داد ك��وادر تدريبية لسوق  الدبلوم إىل  يهدف   

برامج التدريب وفق رؤية علمية )1(.
مكوانت الربانمج:

يتكون الربانمج من ثالثة أجزاء مبا جمموعه )4	( ساعة معتمدة يف فصلني   
دراسيني كاآليت:

اجلزء التأصيلي الشرعي )6 ساعات(.	•
اجلزء املهاري )14 ساعة(.	•
اجلزء التطبيقي )4 ساعات(.	•

)1(    تعريف ابملعهد وبرامج وإجنازاته،  ص7	.
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جدول رقم )1(
جدول يوضح مقررات دبلوم املدرب املعتمد يف الربامج الشرعية 

اس���م امل��ق���رر )الفصل الثاين(ماس���م امل��ق���رر )الفصل األول(م

دراسة االحتياجات التدريبية6التوجيه اإلسالمي للتدريب1

املهارات واألساليب التدريبة يف القرآن 	
تصميم وإعداد احلقائب التدريبية7الكرمي والسنة النبوية

قياس أثر التدريب8إسرتاتيجيات التدريب االحرتايف3

تصميم وتنفيذ برانمج تدرييب )تطبيق 9إدارة التدريب4
عملي(

جمموع الساعات )4	(وسائل التدريب اإلبداعي5

اثنياً: الربامج التدريبية:
أ- برامج التدريب الطويلة)1(:

بدأ القسم ابكورة أعماله إبقامة )دورة إعداد احملتسب( مطلع الفصل الدراسي 
9	1430/14ه����، وهي دورة علمية متخصصة طموحة، استهدفت احملتسبني يف 
امليدان من منسويب هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على مستوى اململكة يف 
مناطقهم اليت يعملون فيها؛  مبا يتماشى مع متطلبات العصر وطبيعته املتغرية، ضمن 
مبدأ شراكة اسرتاتيجية بني املعهد والرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن 

)1(   انظر: تعريف ابملعهد وبراجمه وإجنازاته، ص34 – 37.
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املنكر، انطالقاً من رسالة املعهد حنو اجملتمع على جهة العموم وجهاز احلسبة على 
جهة اخلصوص، وأيمل املعهد- إبذن هللا تعاىل- أن يكون رجال اهليئة يف علومهم 

ومعارفهم ومهاراهتم وقدراهتم أمنوذجاً للتميز وفق رؤية علمية وعملية منتجة.

أهداف الدورة:

املسامهة يف تدعيم اإلصالح اليت تبناها خادم احلرمني الشريفني –رعاه هللا – عن 
طريق اإلسهام يف تدريب وتطوير أحد أجهزة الدولة املهمة، وهو جهاز هيئة األمر 
ال���دورة إىل تزويد املتدربني من رج��االت  ابمل��ع��روف والنهي عن املنكر، كما هت��دف 
اهليئة جبملة من املفاهيم والقيم والقواعد الشرعية والنظامية والرتبوية واإلدارية واألسس 
احلكمة  للمتدرب  يبني  مب��ا  السمحة  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  مبنهج  ورب��ط��ه��ا  اإلج��رائ��ي��ة 
امل��ت��درب  املعتدلة، وإك��س��اب  امل��ت��وازن��ة  الشرعية واألط���ر اإلمج��ال��ي��ة ملنهجية اإلس���الم 
املعارف األساسية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ليمارس هذه الشعرية العظيمة 
على علم وبصرية، وتدريب رجاالت اهليئة على تلك القواعد واألسس مبا يعني على 

ممارستها يف جمال عملهم وحتسني أدائهم يف الواقع امليداين.

مدة الدورة:

مدهتا فصل دراسي كامل، يتم توزيعها على تسعة حماور علمية تدريبية حبيث تقدم 
يف تسعة أسابيع، يف كل أسبوع حقيبة تدريبية متخصصة بواقع )5( ساعات يومياً، 
ليكون جمموع ما مت تدريبه خالل ال��دورة الواحدة )5		( ساعة تدريبية موزعة يف 

حقائب دورة إعداد احملتسب.
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جدول رقم )2(
يوضح حقائب دورة إعداد احملتسب

عدد الساعاتاس��م احلقيبةم

5حقيبة فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر1

5حقيبة القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب	

5حقيبة اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبة3

5حقيبة التخطيط االسرتاتيجي ورسم األهداف4

5حقيبة منهج الرتبية اإلسالمية يف التعامل مع األخطاء5

5حقيبة مهارات التفكري العلمي وتطبيقاهتا يف جمال احلسبة6

5حقيبة مهارات التواصل7

5حقيبة مهارات احلوار8

5حقيبة األنظمة واإلجراءات اجلزائية9

لتطبيق ما تعلَّمه املتدرب  ميدانياً  العاشر برانجماً عملياً  على أن يكون األسبوع 
خالل فرتة الدورة.
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جدول رقم )3(
إحصائية إمجالية عن دورة إعداد احملتسب ألعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر1)*(

عدد املدن املستفيدةالفرتة
املتدربني

عدد 
املدربني

األايم 
التدريبية

ساعات 
التدريب

مدة كل 
دورة

إمجايل 
عدد 
الدورات

 14	6
إىل 

1438ه�

مكة – املدينة – جدة – 
الرايض- عسري- جازان 

– الشرقية – حائل – اجلوف 
– القصيم-  الطائف – جنران 
– الباحة – عرعر – تبوك 

– أهبا

14			68	65013	50 10
61أسابيع

ب- الربامج التدريبية القصرية)	(:
1- مهارات التعامل مع أصحاب األفكار املتطرفة:

التعامل  هدفها: تزويد املشارك مبعارف حول األفكار املتطرفة، وإكسابه مهارة 
مع األشخاص الذين حيملون أفكاراً متطرفة، أو أتثروا ابألفكار املتطرفة، أو خُيشى 

عليهم من التأثر ابلفكر املتطرف.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•

)1( )*( قسم الدورات التدريبية، املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 1437ه�.
)	(    انظر: تعريف ابملعهد وبرامج وإجنازاته، ص38-	5.
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الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.

2- مهارة االحتساب على النساء:
هدفها: تزويد املشارك مبعارف حول أوجه االختالف يف التعامل مع النساء يف 
امليدان، وإكساهبم املهارة يف اختاذ اإلجراءات مع النساء يف امليدان سواء ابملناصحة 

أو الضبط مبا حيقق اإلتقان يف االحتساب على النساء يف امليدان.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء هيئات ومراكز األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها.	•
املرشدون يف هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)15( ساعة تدريبية.
3- االحتساب على املراهقني:

هدفها: تزويد املشارك مبعارف حول صفات املراهق وخصائصه، وإكسابه املهارة 
يف التعامل معه يف امليدان ابألساليب االحتسابية املناسبة له.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات ومراكز األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها ومرشدوها.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	
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)15( ساعة تدريبية.
4- مهارة االحتساب يف املواقع السياحية:

ت���زوي���د امل���ت���درب مب���ع���ارف ع��ام��ة ح���ول أه�����داف ال��س��ي��اح��ة وأمه��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
واالقتصادية، وإكسابه املهارة يف االحتساب يف املواقع السياحية مبا حيقق أهداف 

االحتساب ويف الوقت نفسه حيقق أهداف التنمية السياحية.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء هيئات ومراكز األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها ومرشدوها.	•
مدة الربانمج:

• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	
)15( ساعة تدريبية.

5- مهارات إجراء التحري واالستدالل لرجل اهليئة:
تزويد املتدرب من منسويب اهليئة ابملعارف األساسية جلمع املعلومات والتحرايت 
اجلنائية وت��زوي��ده ابمل��ه��ارات العملية لتطبيقها يف امل��ي��دان، مبا حيقق ج��ودة يف األداء 

وإتقاانً يف التنفيذ.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر )م13-9( وأعضائها.	•
رؤساء مراكز هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر )م	8-1(	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف أربعة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)0	( ساعة تدريبية.
6- مهارة القيادة امليدانية:

هدفها: تزويد املشارك مبعارف عامة حول القيادة وأساليبها، وإكسابه املهارات 
األساسية يف قيادة العمل امليداين، وفق أفضل األساليب اإلدارية.
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الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واملراكز.	 

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.

7- مهارات إجراء املقابالت واالختبارات:
هدفها: تزويد امل��ش��ارك مبعارف أساسية ح��ول مقابالت وط��رق إع��داد اختبارات 
التعيني، وإكسابه مهارة إجراء تلك االختبارات واملقابالت ونشر ثقافة املوظف الكفء.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديروا اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
مديرو التوظيف يف القطاعااتلدينية.	•
أعضاء جلان املقابالت واالختبارات يف القطاعات الدينية.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)15( ساعة تدريبية.
8- مهارات إعداد حماضر الضبط امليدانية:

هدفها: تزويد املشارك مبعارف ومهارات حول مواصفات وش��روط إع��داد حماضر 
الضبط امليدانية، وإكسابه مهارة صياغة تلك احملاضر امليدانية مبا يوافق األنظمة املرعية.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات ومراكز األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضاءها.	 
منسوبو إدارة القضااي يف هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر	 
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مدة الربانمج:
• م��دي��رو ال��ربانم��ج يف مخسة أايم تدريبية مب��ع��دل مخ��س س��اع��ات ي��وم��ي��اً، ومبا 	

جمموعة )5	( ساعة تدريبية.
9- إعداد املدرب احملرتف يف تقدمي الربامج الشرعية:

وفنونه  وأساليبه  االح��رتايف  التدريب  ح��ول  عامة  مبعارف  املتدرب  تزويد  هدفها: 
املختلفة، وإكسابه مهارات التقدمي واإللقاء، وإدارة جلسات التدريب، والتعامل مع 

املتدربني، وتفعيل التدريب التشاركي حسب أفضل االسرتاتيجيات التدريبية.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

املدبرون يف القطاعات الدينية.	•
أخصائيو التدريب يف إدارات التطوير ابلقطاعات الدينية.	•

مدة الربانمج: يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، 
ومبا جمموعة )5	( ساعة تدريبية.

10- مهارة تفعيل الشراكات يف األعمال امليدانية:
الفّعالة مع  هدفها: تزويد املشارك مبعارف عامة حول آليات إنشاء الشراكات 
شرائح اجملتمع املختلفة، وإكسابه مهارات مُتّكنه من اإلفادة من تلك الشراكات يف 

واقعه اليومي، مبا حيقق قيم التعاون واإلخاء يف اجملتمع.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء هيئات ومراكز األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مدة الربانمج:

• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	
)15( ساعة تدريبية.

11- أتهيل عضو اهليئة املستجد:
هدفها: هتيئة عضو هيئة األمر املعروف والنهي عن املنكر املستجد )َمن مل ميِض 
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على تعيينه أكثر من ثالثة أشهر( للعمل يف هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
وتزويده ابملعارف واملهارات األساسية لعمل احلسبة.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر املستجدين.	•

مدة الربانمج:
• تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا 	 يقدم الربانمج يف اثين عشر يوماً 

جمموعة )60( ساعة تدريبية.
12- تطوير اخلربات القيادية ملديري فروع اهليئات الدينية هتدف إىل:

تعزيز املفاهيم واملعارف االحتسابية ملديري العموم.	•
تطوير املهارات القيادية ملديري العموم.	•
تعميق املبادئ النظامية لدى مديري العموم.	•

الفئة املستفيدة من الربانمج:
مجيع األفراد رجااًل ونساًء.	•

مدة الربانمج:
• يتكون الربانمج من يومني تدريبيني يف كل يوم مخس ساعات تدريبية، ومبا 	

جمموعة )10( ساعات تدريبية.
13- تنمية املسؤولية االحتسابية:

يهدف الربانمج إىل نشر ثقافة االحتساب وفق األسس والضوابط الشرعية، مبا 
يدرك الكوامن التعبدية للمسلم؛ حىت يشعر مبسؤوليته الشخصية جتاه جمتمعه، وفق 

الشرع احلكيم بال إفراط وال تفريط، ومبا حيقق املصاحل ويدفع املفاسد.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

التعليمية واجملتمعية والتوعوية واأل/نية 	  أف��راد اجملتمع ومجيع املؤسسات  مجيع 
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واحلكومية واألهلية.
مدة الربانمج:

• يتكون الربانمج من ثالثة أايم يف كل يوم مخس ساعات تدريبية، ومبا جمموعة 	
)15( ساعة تدريبية.

14- مهارات التعامل مع احلجاج والزوار:
هدفها: تزويد املتدرب ابملعارف واملهارات األساسية، وتطوير قدراته يف جانب 
التعامل اإلنساين والتوعية وحل املشكالت امليدانية، وإكسابه مهارات التواصل مع 

احلجاج والزوار واملعتمرين والتأثري عليهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
املرتمجون املومسيون من الدعاة.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف ثالثة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)15( ساعة تدريبية.
15- اسرتاتيجيات تطوير منسويب الشؤون الدينية ابلقطاعات العسكرية:

هدفها: تطوير مهارات منسويب الشؤون الدينية ابلقطاعات العسكرية، مبا يكفل 
أداء أعماهلم يف التوعية واإلرشاد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكفاءة يف إطار 

الضوابط الشرعية.
الفئة املستفيدة من الربانمج: منسوبو الشؤون الدينية ابلقطاعات العسكرية.

مدة الربانمج: أربعة أسابيع تدريبية.
16- مهارات التعامل مع زوار احلرمني الشريفني:

مع  التعامل  يكفل  مب��ا  احلكومية،  القطاعات  منسويب  م��ه��ارات  تطوير  هدفها: 
الشرعية وأبس��ال��ي��ب حضارية  ال��ض��واب��ط  إط���ار  الشريفني يف  احل��رم��ني  ح��ج��اج وزوار 
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وإنسانية تعكس الصورة احلسنة عن شعب وحكومة هذه البالد املباركة.
17- مهارات تعزيز القيم:

هدفها: تنمية الذائقة الوجدانية للمشارك حنو القيم، وتطوير مهاراته يف تعزيز القيم 
يف ذاته ويف اآلخرين، واكتساب مهارات بناء مصفوفة القيم لدى املنظمة اليت ينتمي 

إليها، وتطبيق ذلك عرب برامج متكاملة.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

ع���ام.	•
مدة الربانمج:

• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	
)5	( ساعة تدريبية.

18- مهارات الدعوة وفنون اإللقاء املؤثر:
امل��ت��درب ليقوم ابل��دع��وة وال��وع��ظ والنصح مب��ه��ارة عالية،  ق���درات  هدفها: تطوير 
األداء  وفنون  الشرعية  الضوابط  وف��ق  اآلخرين  املؤثر يف  اإللقاء  مهارات  ويكتسب 

اإلقناعي.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

الدعاة من منسويب الشؤون اإلسالمية.	•
منسويب الشؤون الدينية ابلقطاعات العسكرية.	•
موظفي التوعية  والتوجيه هبيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•

مدة الربانمج:
• يتكون الربانمج من أربع أسابيع تدريبية.	

19- فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
هدفها: تزويد املتدرب بفهم متخصص لفقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ 

سعياً لتحسني أداء عمله على علم وبصرية.
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الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يتكون ال��ربانم��ج م��ن مخسة أايم يف ك��ل ي��وم مخ��س س��اع��ات ت��دري��ب��ي��ة، ومبا 	

جمموعة )5	( ساعة تدريبية.
20- القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب:

لعملية  الضابطة  الشرعية  للقواعد  األساسية  املعارف  املتدرب  إكساب  هدفها: 
االحتساب، وتنمية مهاراته يف العمل االحتسايب ابستخدام القواعد الشرعية.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضاءها.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
21- األنظمة املتعلقة بعمل احملتسب:

هدفها: تنمية مهارات املتدرب يف التعامل مع األنظمة والتعليمات اليت حيتاجها يف 
عمله، حبيث يكون قادراً على تطبيقها بكيفية مناسبة ومنهجية صحيحة يف عمله.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
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رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
22- مهارات احلوار الفعال:

هدفها: تزويد املتدرب ابلقواعد الشرعية واملهارات العملية للحوار، واملتعلقة بعمل 
رجل احلسبة؛ سعياً إىل حتسني أداء عمله بعلم وبصرية، مبهارة وإتقان.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
23- اإلرشاد النفسي يف جمال احلسبة:

هدفها: إكساب املتدرب معارف جديدة حول النفس اإلنسانية، واحلصول على 
أساسيات من مهارات اإلرشاد النفسي اليت ميكن أن يدجمها يف أساليب عمله لتؤدي 

إىل نتائج أفضل.
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الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
24- مهارات التواصل:

منها  ليستفيد  املهمة  وآلياته  الفعال  التواصل  مب��ه��ارات  امل��ت��درب  ت��زوي��د  هدفها: 
ويطبقها يف حياته وعمله.

الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
25- مهارات التفكري وتطبيقاهتا يف حياة احملتسب:

املوضوعات  للتفكري، وتطبيقاهتا على  العملية  املتدرب ابملهارات  هدفها: تزويد 
املتعلقة بعمل رجل احلسبة؛ سعياً إىل حتسني أداء عمله على علم وبصرية، مبهارة 

وإتقان.
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الفئة املستفيدة من الربانمج:
رؤساء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأعضائها	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون	•

مدة الربانمج:
• يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، ومبا جمموعة 	

)5	( ساعة تدريبية.
26- منهج الرتبية اإلسالمية يف التعامل مع األخطاء:

وهدفها: إكساب املتدرب املهارات الرتبوية للتعامل مع األخطاء يف حميط عمله، 
بصرف النظر عما قد يرتتب على بعض تلك األخطاء من أحكام أو عقوابت أو 

كفارات أو تعويضات.
الفئة املستفيدة من الربانمج:

رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

مدة الربانمج: يقدم الربانمج يف مخسة أايم تدريبية مبعدل مخس ساعات يومياً، 
ومبا جمموعة )5	( ساعة تدريبية.

27- التخطيط االسرتاتيجي وتطبيقاته يف احلسبة:
وهدفها: إكساب املتدرب املعارف األساسية عن اإلدارة االسرتاتيجية أببعادها 

املختلفة، واملهارات األولية للتخطيط االسرتاتيجي.
الفئة املستفيدة من الربانمج:
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رؤساء وأعضاء هيئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.	•
مديرو اإلدارات يف القطاعات الدينية.	•
الدعاة واملرشدون الدينيون.	•
املعلمون واملشرفون الرتبويون.	•

م��دة ال��ربانم��ج: ي��ق��دم ال��ربانم��ج يف مخ��س��ة أايم ت��دري��ب��ي��ة مب��ع��دل مخ��س س��اع��ات 
يوميًا، ومبا جمموعة )5	( ساعة تدريبية.

ومن خالل العرض السابق لربامج املعهد األكادميية والتدريبية نالحظ اعتناء املعهد 
بشعرية احلسبة وأهلها، ويتضح هذا االعتناء بتنوُّع براجمه ودقة ختصصاته العلمية، 
حيث تُنوَّع الربامج األكادميية بدءاً من الدبلوم العايل يف احلسبة، ومروراً ابملاجستري، 
ووصواًل إىل الدكتوراه املأمول إقراره ابملعهد، كما نالحظ تنوُّع وكثرة الربامج التدريبية 
املقدمة لكثري من اجلهات الدينية، منها: الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر، ورائسة احلرمني، ووزارة الشؤون اإلسالمية، وبعض القطاعات العسكرية، 
كما يهتم املعهد بتقدمي برامج نوعية مساندة للربامج الشرعية، مثل: الربامج الرتبوية، 

والنفسية واالجتماعية، اليت ال غىن عنها يف ظل التغريات احلالية.
املبحث الثاين: التدريب وأمهيته للمحتسب

أواًل: تعريف التدريب:
-التدريب لغة: 

)درب( ال���دال وال���راء وال��ب��اء الصحيح منه أص��ل واح���د، وه��و أن يُ��غ��رى ابلشيء 
ويلزمه. ويقال َدِرَب ابلشيء: إذا لزمه ولصق به. ومن هذا الشيء تسميتهم العادة 

والتجربة ُدْربَة )1(.
-التدريب اصطالحاً:

ُعرِّف بعدة تعريفات، منها: “أن التدريب عملية خمططة، حمورها الفرد، هتدف 
)1(    معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  حتقيق عبدالسالم حممد هارون، )	/74	(،  دار عامل الكتب، بريوت، 0	14ه�.
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ي��ؤدي إىل إح���داث تطوير إجي��ايب يف  مب��ا  الفكري،  تنمية وتطوير مستوى منطه  إىل 
قدراته املعرفية، واملهارية، واجتاهاته، وسلوكياته؛ لتلبية احتياجات حالية أو مستقبلية، 
حيتاجها الفرد، والدور الذي يؤديه، واملنظمة اليت يعمل فيها؛ هبدف رفع معدالت 

أدائه وإنتاجه، وتطوير نُظم وأساليب العمل، واالرتقاء هبا”)1(.
وُعرَّف أبنه: »نشاط، منظم، مستمر، يركز على الفرد؛ لتحقيق تغري يف معارفه 
الراهن، واملستقبلي،  الوضع  احتياجات حمددة يف  ملقابلة  الفنية؛  ومهاراته، وقدراته 
يف ضوء متطلبات العمل، الذي يقوم به وتطلعاته املستقبلية يف إطار املؤسسة اليت 

يعمل هبا«)	(.
كما عّرفه السكارنة أبنه: »عبارة عن عملية خمططة، ومنظمة، ومستمرة، هتدف 
إىل تنمية مهارات وقدرات الفرد، وزايدة معلوماته، وحتسني سلوكه واجتاهاته، وأداء 

وظيفته بكفاءة عالية«)3(.
من خالل العرض السابق لتعريفات التدريب، يتبني أن معظم التعريفات تدور 
بوصفه عملية خمططة و مستمرة؛ ألن احملتسب املستمر يف عمله امليداين حباجة ماسة 
إىل تدريب يرافقه يف عمله االحتسايب، وبصورة مستمرة؛ ألجل رفع الكفاءة وإتقان 
العمل االحتسايب كما ينبغي، كما أوضحت التعاريف السابقة للتدريب اهلدَف من 
وراء العملية التدريبية متمثاًل يف: )تنمية املعارف – تنمية القدرات واملهارات – تغيري 
السلوك واالجتاهات – جودة املخرجات(؛ ألن األصل معرفة ووض��وح األه��داف؛ 

ألجل احلصول والوصول إىل أعلى درجات اجلودة واملخرجات املتينة.
حتِسب 	 

ُ
ويقصد بتدريب احملتسبني: كل نشاط ذا خطة متكاملة وفقاً الحتياج امل

أو املؤسسة؛ للوصول إىل أعلى مستوايت اجلودة والرضا طيلة عمله الوظيفي.
)1(    من التصميم إىل التقييم، عبدالرمحن توفيق،  ص0	، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، القاهرة، 007	م.

)	(    التدريب اإلداري املعاصر، حسن املعطاين، ص0	.

)3(    اجتاهات حديثة يف التدريب، بالل السكارنة، ص19.
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اثنياً: أمهية التدريب يف اجملال االحتسايب:
يُعّد )احملتسب( أحد أهم أركان العملية االحتسابية؛ إذ هو املباشر لألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر مع األفراد واجملموعات اليت تتباين أفكارهم، وثقافتهم وأساليبهم، 
وأمزجتهم وعاداهتم وتقاليدهم، ومستوى التدين لديهم، ومدى االلتزام ابلعرف السائد 
للمجتمع. كل ذلك يوجب على احملتسب نفسه أو املسؤولني عنه االهتمام والعناية 
بتدريبه تدريباً يسبق هذا التغري املتسارع يف األخالق واألفكار والثقافات؛ ألجل أن 

يكون احملتسب أحد أهم ركائز هذا اجملتمع يف نفوس أبنائه وبناته.
وعليه، تربز أمهية التدريب للمحتسب من خالل ثالثة أصعدة)1(:

أواًل: أمهية التدريب على صعيد احملتسب نفسه:
1-اكتساب احمل�تسب مع�ارف جديدة يف جم�ال عمله: ق�ال عمر بن عبد العزيز- 
رمح��ه هللا-: »م�ن عمل على غري علم، ك��ان ما يفسد أكثر مما يصلح«)	(، وقال 

النووي –رمحه هللا-: »إمنا أيمر وينهى من كان عاملاً مبا أيمر به وينهى عنه«)3(.
اكتساب احملتسب مهارات جديدة تتطلبها وظيفته االحتسابية؛ فمن الضروري . 1

مثاًل للمحتسب التدرب على مهارة استخدام احلاسوب، بل وإتقانه، وكذلك 
مهارة التعامل مع اجلمهور من خمالفني وغريهم، ومهارة التعامل احلسن مع 

السيَّاح والدبلوماسيني واألجانب.
تبصريه . 	 خ��الل  من  وذل��ك  االحتسايب؛  عمله  بطبيعة  احملتسب  معرفة  ازدايد 

ابملشكالت والتحدايت اليت قد تواجهه، وكيفية التعامل معها.
إف����ادة احمل��ت��س��ب ل��زم��الئ��ه، واإلف�����ادة م��ن��ه��م، وإح��ي��اء روح ال��ع��م��ل االح��ت��س��ايب . 3

اجلماعي، وتبادل اخلربات امليدانية بشكل مباشر.

أثناء اخلدمة، عبداحلكيم املوسى، ص	1؛ حقائب تدريبية، بالل  التدريب  التدريب اإلداري، املعطاين، ص14-8	؛  انظر: تقييم برامج      )1(
السكارنة، ص4	؛ تدريب املدربني، وفاء عون، ص0	.

)	(    الزهد، أمحد بن حنبل، ص366، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 0	14ه�.
)3(    املنهاج، النووي )	/3(.
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ت��ع��زي��ز ق���درة احمل��ت��س��ب ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط، وال��ت��ف��ك��ري االس��رتات��ي��ج��ي، واخت���اذ . 4
الفرق بني  القرارات؛ وهنا يتضح، وبصورة جلية، قدرة احملتسب، ومدى 
ذات��ه،  تطوير  على  وح���ِرَص  التدريبية،  ال���دورات  م��ن  أف��اد  ال��ذي  احملتسب 

وبني احملتسب الذي اكتفى مبا عنده من خربة ومهارة سابقة.
التدريب رافد قوي التزان شخصية احملتسب، وسعة أفقه وتقديره للمآالت.. 5
احمل��ت��س��ب��ون أص��ح��اب امل���ؤه���الت امل��ت��وس��ط��ة حب��اج��ة إىل ال��ت��دري��ب ل��س��د نقاط . 6

الضعف؛ ألن نقص املستوى التعليمي قد ال جيعل احملتسب قادراً على تنمية 
مهاراته بنفسه عن طريق القراءة واملالحظة والبحث )1(.

يعمل التدريب على سد الفجوة بني التعليم الذي حصل عليه احملتسب وبني . 7
العمل املطلوب من مهارات معرفية وسلوكية.

التدريب عامل أساسي يف حتسني أداء عمل احملتسب.. 8
التدريب يزيد من فرصة احملتسب لشغل مناصب قيادية هلا نفع على جهاز . 9

احلسبة.
التدريب ُيكسب احملتسب مرونة يف حياته العملية؛ أي التالؤم مع املتغريات . 10

واملستجدات حسب حدود الشرع والعرف.
التدريب مينح احملتسب احرتامه لذاته، واحرتام الغري له بسبب متيزه.. 11
التدريب يساعد احملتسب على بناء ثقته بنفسه وبعمله.. 	1

اثنياً: أمهية التدريب على صعيد املؤسسة:
رفع كفاءة جهاز احلسبة، وحتسني الصورة عن هذه الشعرية والقائمني هبا مما . 1

قد علق هبا من شبهات.
شعور احملتسب بوالئه وانتمائه إىل عمله قد يزيد من فاعليته وأدائه يف العمل، . 	

مبا يعود ابلنفع على أداء املؤسسة ككل.
)1(    اجتاهات حديثة، بالل السكارنة، ص		، 3	؛ تدريب املدربني، وفاء عون، ص0	.
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تقليل حاجة اإلشراف واملتابعة يف حق احملتسب املتدرب الذي يعي ما يتطلبه . 3
عمله، ويستطيع إجناز ذلك العمل دون احلاجة إىل توجيه أو مراقبة مستمرة 

من رؤسائه.
التدريب يساعد على نقل اخلربات بني املوظفني؛ مما يؤدي إىل تسهيل تطبيق . 4

نظام تدوير الوظائف بني العاملني حىت ال يشعر املوظف بنوع من الفتور.
زايدة وجودة خمرجات احملتسب متمثاًل ذلك يف تعامله مع القضااي اليت يسمح . 5

له النظام مبباشرهتا، أو دوره التوعوي الذي يقوم به جهاز اهليئة.
احملتسب املتدرب يسهم يف حتسني صورة املؤسسة بشكل أو آبخر.. 6
احلد من األخطار اليت ميكن الوقاية منها، خاصة اليت تتعلق ابجلمهور والرأي . 7

العام وحُترج املؤسسة مع اجلمهور والرأي العام.
مواجهة . 8 على  القدرة  املؤسسة، وخباصة  أعمال  والثبات يف  االستقرار  زايدة 

حاالت دوران العمل.
يقلل التدريب من اخلسائر البشرية واإلدارية اليت تؤثر سلباً يف أداء املؤسسة؛ . 9

حيث إن التدريب يرفع من كفاءة الفرد وإجنازه لعمله بعدٍد قليٍل من األخطاء.
يقلل التدريب من حجم اهل��در يف إدارة الوقت واجملهود الزائد ال��ذي يبذله . 10

املوظف يف أداء عمله )1(.
اثلثاً: أمهية التدريب على صعيد اجملتمع:

إن التدريب يسهم يف إعداد وتنشئة حمتسبني حُيسنون التعامل مع جمتمعاهتم . 1
وحاجاهتم مبهنية عالية.

يعد التدريب راف��داً قوايً يف إجناز احملتسب لألعمال اليت هلا عالقة مبجتمعه . 	
وبصورة تزيد من رضا وقناعة اجملتمع ابحملتسب ومؤسسته.

أثناء اخلدمة، عبداحلكيم املوسى، ص	1؛ حقائب تدريبية، بالل  التدريب  التدريب اإلداري، املعطاين، ص14-8	؛  انظر: تقييم برامج      )1(
السكارنة، ص4	؛ تدريب املدربني، وفاء عون، ص0	.
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التدريب أحد أهم املقومات يف بناء الثقة بني احملتسب وجمتمعه.. 3
التدريب أحد حمققات القدوة؛ لذا كلما كان احملتسب ذا عناية بتدريب نفسه . 4

كان حضوره وأتثريه على جمتمعه حاضراً وقدوة يقتدى به يف اخلري.
التدريب يرفع من كفاءة ومهارات عضو اهليئة يف التعامل مع خمتلف فئات . 5

اجملتمع الثقافية والعلمية والشخصية؛ مما حيسن من صورته لدى الناس.
املبح�ث الثالث: التعريف ابحملتسب وشروطه.

أواًل: التعريف ابحملتسب:
فاعل من  اس��م  السني(  امليم، وكسر  حتِسب: )بضم 

ُ
امل لغة:   تعريف احملتسب 

احتسب احتساابً، إذا طلب بعمله ثواب هللا يوم احلساب )1(، واالحتساب مشتق 
وِحسبة وِحَسابًة  وِحَساابً  )ابلضم(، وِحسباانً  وُحْسَباانً  َحْسباً  َحَسَبُه  من احلسب: 

)بكسرهن(: َعدَّه. واملعدود حمسوب.
عليه  أنكر  عليه:  واحتسب  االحتساب،  من  واس��م  األج��ر،  ابلكسر:  واحِلْسبة 
ْحتِسب: ومن معاين االحتساب: طلب األج��ر، والظن، والعّد، 

ُ
قبيح فعله ومنه امل

واالختبار )	(.
تعريف احملتسب يف االصطالح: ُعّرِفت احلسبة يف االصطالح بتعريفات كثرية، 
منها ما عرفها به اإلمام املاوردي، وأبو يعلى احلنبلي الفراء- رمحهما هللا-أبهنا: أمٌر 
ابملعروف إذا ظهر ترُكه، وهنٌي عن املنكر إذا ظهر فعُله)3(، وعرَّف آخرون احملتسب 
أبنه: َمن واله السلطان لينكر املنكر إذا ظهر فعُله، وأيمر ابملعروف إذا ظهر ترُكه)4(.

)1(    معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي، وحامد صادق قنييب،ص409، دار النفائس للطباعة والنشر والنشر والتوزيع، ط	، 1408ه�/ 1988م.
)	(    انظر:  القاموس احمليط، العالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، ص74-75، حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد 
نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط6، 1419ه�/ 1998م؛ وانظر: اتج العروس من جواهر القاموس، حمب الدين حممد بن مرتضى 

الزبيدي، 418/1، دراسة وحتقيق: علي شريي، دار الفكر، بريوت لبنان، 1414ه�/ 1994م.
)3(    هذه عبارة املاوردي، األحكام السلطانية والوالايت الدينية، علي بن حممد املاوردي، ص391؛ وانظر: األحكام السلطانية، أبو يعلى احلنبلي، 

ص84	، ط3، 1403ه�/ 1983م.
)4(    معجم لغة الفقهاء، ص409.
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وع��رَّف اإلمامان ابن الرفعة )1( وابن األخ��وة القرشي)	(- رمحهما هللا- احملتسب 
أبن���ه: »َم���ن نصَّبه اإلم���ام أو انئ��ب��ه للنظر يف أح���وال ال��رع��ي��ة وال��ك��ش��ف ع��ن أم��وره��م 
ومصاحلهم، وابتياعهم ومأكوالهتم ومشروهبم وملبوسهم ومساكنهم وطرقاهتم وأمرهم 
بقوله: »وهو  املسعود –حفظه هللا–  املنكر«)3(، كما عّرفه  ابملعروف، وهنيهم عن 

اآلمر ابملعروف، والناهي عن املنكر«)4(.
وعّرفه عبدالعزيز بن مرشد –حفظه هللا- أبنه: “هو واٍل خمتصٌّ من ِقبل الدولة، 
يقوم مبراقبة أفعال األفراد وتصرفاهتم؛ لصبغها ابلصبغة اإلسالمية أمراً ابملعروف وهنياً 
عن املنكر، وفقاً ألحكام الشرع وقواعده()5(، أما القرين فيقول: »هو مسلم يسعى 
لثوابه،  الشريعة، وامتثااًل ألمر هللا وطلباً  ملنهج  املعروف، وفقاً  املنكر وإقامة  لتغيري 

متولّياً أو متطوعًا«)6(.
واملقصود ابحملتسب يف ه��ذا البحث:  عضو هيئة األم��ر ابمل��ع��روف والنهي عن 
املنكر، فرع منطقة مكة املكرمة، الذي أفاد من الدورات التدريبية املقدمة من املعهد 

العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر – جبامعة أم القرى.

اثنيا: ش�روط احملتسب 
أواًل: شروط احملتسب:

املقصود ابلشرط هنا، ما عناه األصوليون بقوهلم: »هو ما يتوقف وجود احلكم 
على وجوده، ويلزم من عدمه عدم احلكم. واملراد وجوده الشرعي الذي يرتتب عليه 
)1(    أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد علي األنصاري املعروف اببن الرفعة فقيه شافعي، وكان حمتسب القاهرة، صاحب كتاب الرتبة يف احلسبة، 

تويف 710ه�، األعالم للزركلي 1/			.
)	(    حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد القرشي، صاحب كتاب معامل القربة يف احلسبة، تويف سنة 9	7ه�. انظر: الدرر الكامنة، البن حجر 

.)4/104(
)3(    الرتبة يف احلسبة، ابن الرفعة، 47/1.

)4(    األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة، عبدالعزيز بن أمحد املسعود، دار الوطن، الرايض، السعودية، ط	، 1415ه�
)5(    نظام احلسبة يف اإلسالم، عبدالعزيز ابن مرشد، ص16، رسالة ماجستري، املعهد العايل للقضاء، الرايض، 	139ه�.

)6(    احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطوُّر األسلوب، علي القرين، 88/1، مكتبة الرشد، الرايض، ط1، 1415ه�.
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أثره؛ فالشرط خارج عن حقيقة املشروط، يلزم من عدمه عدم املشروط، وال يلزم من 
وجوده وجوده«)1(.

يلزم توافرها فيه؛ حىت يتحقق املقصود من  الفقهاء يف احملتسب شروطاً  اش��رتط 
تشريع احلسبة، اليت هي إظهار شعائر الدين، وحفظ وسالمة اجملتمع، إال أن هذه 
الشروط اخُتلف فيها: فهناك شروط متفق عليها، وشروط خمتلف فيها، وهي على 

النحو التايل:
أواًل: الشروط املتفق عليها:
الشرط األول: اإلسالم:

هذا شرط بديهي؛ ألن هللا تعاىل ال يقبل من املرء أي طاعة إال إذا كان مسلماً، 
فكيف ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي هو قطب الدين األعظم، وفيه نصرة 

وسلطة ووالية.
يقول ابن النحاس- رمحه هللا-: »... أما اش��رتاط اإلس��الم؛ فألن القيام ابألمر 
والنهي نصرة للدين، فال يقوم به من هو جاحد ألصل الدين، وألن األمر والنهي فيه 
سلطة وعلوٌّ؛ ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبياًل«)	(، ويقول ابن األخوة- 

رمحه هللا-: »ومن شروط احملتسب أن يكون مسلمًا«)3(.
مناط  ألن��ه  وال��ب��ل��وغ؛  العقل  ه��و  التكليف  التكليف:  مقصود  ال��ث��اين:  الشرط 
التكليف أبحكام الشرع عموماً، واحلسبة حكمها الوجوب، وال وج��وب إال على 

املكلف، وأما غريه فال يلزمه أمر وال هني)4(.
يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن املبتلى 
–ويف رواية: اجملنون- حىت يعقل أو يفيق، وعن الصيب حىت يكرب –ويف رواية حىت 

)1(    علم أصول الفقه وخالصة التشريع اإلسالمي، عبدالوهاب خالف، ص	11، دار الفكر املصري، القاهرة، 1416ه�.
)	(    تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أعمال اهلالكني، أمحد بن إبراهيم الدمشقي، املشهور اببن النحاس، ص33، حتقيق: عماد الدين 

عباس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 		14ه�.
)3(    معامل القربة يف أحكام احلسبة، ضياء الدين حممد بن حممد القرشي، املعروف اببن األخوة، ص13.

)4(    األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  عبدالعزيز املسعود، )183/1(.
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حيتلم-()1(.
فال غرو يف اشرتاط العلماء يف احملتسب أبن يكون مكلفاً؛ قال املاوردي –رمحه 
هللا-: »وأما التكليف فال خيفى وجه اشرتاطه«)	(.  ويقول الغزايل)3( –رمحه هللا-: 
»أما الشرط األول وهو التكليف فال خيفى وجه اشرتاطه فإن غري املكلف ال يلزمه 

أمر«)4(.
الشرط الثالث: االستطاعة:

يقول د. محد العمار –حفظه هللا-: »إن مبىن األحكام الشرعية قائم على وجود 
ه��ذا ال��ش��رط وحت��قُّ��ِق��ه يف امل��أم��ور وامل��ن��ه��ي، ول���وال وج���وده حلصل ح��رج ش��دي��د وعنت 
كبري؛ لكن فضل هللا عظيم على هذه األمة حيث وّسع هلا ورفع عنها احلرج؛ مراعاة 
ُ ن�َْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت  ألحواهلم وظروفهم«)5(. قال تعاىل: )اَل ُيَكلُِّف اللَّ
َوَعَلي�َْها َما اْكَتَسَبْت( )6(. قال ابن كثري –رمحه هللا-: »أي ال يكلف هللا أحداً فوق 

طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبَلقه ورأفته هبم وإحسانه إليهم«)7(.
وقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: )من رأى منكم منكراً فلُيغرّيه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، 

فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان()8(.
قال اجلصاص)9( –رمحه هللا-: »إن إنكار املنكر على هذه الوجوه الثالثة على 
حسب اإلمكان، ودل على أنه إن مل يستطع تغيريه بيده فعليه تغيريه بلسانه، مث إن 
)1(    سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب اجملنون يسرق أو يصيب حداً، برقم )4398(، 363/4، والرتمذي، ابب ما جاء يف من ال جيب عليه 

احلد، برقم )3	14( 93/3، وقال الرتمذي حسن غريب من هذا الوجه.
)	(    الرتبة يف احلسبة، ابن الرفعة.

)3(    أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي، صاحب كتاب إحياء علوم الدين، تويف سنة 505ه�، انظر: شذرات الذهب، البن 
العماد، )4/13-10(.

)4(    اإلحياء، للغزايل، )7/14(.
)5(    حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته، محد بن انصر العمار، ص58، دار إشبيليا.

)6(    سورة البقرة، اآلية: 86	.
)7(   تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، 1/	34، بريوت، دار الفكر، 1406ه�.

)8(    سبق خترجيه، ص1.
)9(    هو أمحد بن علي املكىن أبيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي، صاحب كتاب أحكام القرآن، تويف )370ه�(.
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مل ميكن فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه«)1(.
وِفقه شرط االستطاعة والقدرة يف حق احملتسبني يف الوقت احلاضر فقه واجب؛ 
إذ ال ميكن لرجل احلسبة أن يستطيع بيده ولسانه أن يغري كل منكر يراه أو يعلم 
به، وهنا يلزم احملتسب أن يتعلم ويقرأ كالم العلماء يف حد هذا الشرط وضوابطه، 
ومىت يسقط هذا الشرط يف حقه ومىت ال يسقط؟ حىت يتمكن من اإلنكار واألمر 
يف حدود ما حّده الشرع له، وال يقع يف املخالفة الشرعية، سواء ابإلفراط واستخدام 
التفريط والتساهل والتهاون يف االحتساب  أم��ر وهن��ي، أو يف  اليد واللسان يف كل 

حبجة عدم االستطاعة والقدرة.
اثنياً: شروط احملتِسب املُخت�ََلف فيها:

1- شرط العدالة: اختلف العلماء –رمحهم هللا تعاىل- يف اشرتاط العدالة يف 
حق احملتسب، منهم من رأى العدالة شرطاً يف األمر والنهي فال أيمر إال َمن كان 

عداًل، ومنهم من أجاز االحتساب لناقص العدالة.
والعدالة هي: )استقامة على أمر اإلسالم، واعتدال العقل ومعارضته اهلوى، وليس 
هلا حد يُدَرك، وُيكتفى أبدىن حدودها وهو رجحان جهة الدين والعقل على اهلوى 

والشهوة()	(.
هذا التعريف جعل العدالة تقوم على أركان ثالثة )االستقامة، واالعتدال، ومعارضة 
اهل��وى(، كما أنه أطلق هلا فلم حيد كماهلا حبد أو وص��ف، يف حني أنه َح��دَّ أدانها 

وجعل له وصفاً قائماً وهو رجحان جهة الدين والعقل على اهلوى والشهوة.
الشرط الثاين: إذن الوايل:

مما وقع فيه اخلالف بني العلماء –رمحهم هللا- اشرتاط إذن الوايل يف حق احملتسب 
من عدمه.

)1(    أحكام القرآن، اجلصاص، 	/36.
)	(   البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، ابن عابدين، )14/7(، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه�.
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ومما يؤيد أمهيته يف زمننا املعاصر ما يلي:  
أن االحتساب فيه معىن الوالية والسلطة على احملتسب عليه، وال ينبغي أن أ. 

يرتك مطلقاً آلحاد الرعية دون إذن من ويل األمر.
القيام هب��ذه الوظيفة وتتوافر فيه ب.  أن ويل األم��ر يستطيع أن خيتار من حُيسن 

شروطها.
أن ترك هذا الواجب لألفراد دون قيد أو شرط قد يؤدي إىل الفساد والفنت.ج. 
نًا)1(.د.  أن االحتساب مهمة َمن مكَّنهم هللا يف األرض، وليس كل الناس ممكَّ

املبحث الرابع: إجراءات البحث امليداين ونتائجه.
يتناول هذا املبحث وصفاً إلجراءات البحث امليدانية لتحقيق أهداف البحث، 
الدراسة  وأداة  البحث،  وعين��ة  ال��دراس��ة، وجمتمع  املتبع يف  املنهج  ويتضمن: حتديد 
وإجراءات إعدادها والتحقق من صدقها وثباهتا، وخصائص عينة البحث، واملعاجلة 

اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البياانت.
ويتضح ذلك من خالل ما يلي:

- منهج الدراسة:
استناداً إىل اهلدف الرئيس الذي يسعى البحث احلايل إىل حتقيقه وهو: التعرف على 
جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على 
أدائهم، وأن الظاهرة املبحوثة تتعلق ابحلاضر، وأن أنسب مناهج البحث العلمي الذي 
ميكن من خالل تطبيقه أن تتحقق أهداف البحث احلايل هو املنهج الوصفي، والذي 
يُعرَّف أبنه: »طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، 

وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها«)2(.

)1(    انظر: حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  محد العمار، ص71.
)	(    منهجية البحث العلمي، عبيدات وأبو نصار وحممد مبيضني، اجلامعة األردنية، عمان، 1999م.
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- جمتمع البحث:

تكّون جمتمع البحث من )34	( عضواً من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر بفرع مكة املكرمة الذين هم على رأس العمل، خالل الفصل الدراسي 

الثاين من العام الدراسي )1436-1437ه�(.

- عينة البحث:

مت توزيع أداة الدراسة على مجيع أفراد جمتمع البحث البالغ عددهم )43	( عضواً 
مبكة املكرمة، وبلغ عدد االستباانت املسرتجعة )137( استبانة، مت استبعاد عدد 
)44( منها لعدم اكتماهلا، ليكون يف النهاية عدد االستباانت املكتملة )93( بنسبة 

)67.9%( وهو العدد الفعلي لعينة البحث احلايل.

- أداة البحث وإجراءات إعدادها:

لتحقيق هدف البحث مت إعداد استبانة؛ وذلك للتعرف على جهود املعهد العايل 
لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم.

ومت االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة املباشرة مبوضوع 
الدراسة احلالية، وقد مت االستعانة ابلدراسات السابقة إلعداد فقرات االستبانة، وفقاً 

للخطوات التالية:

اخلطوة األوىل: حتديد اهلدف من أداة البحث: وهو التعرف على جهود املعهد - 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم. 

اخلطوة الثانية: حتديد حماور أداة البحث.- 

صيغت االستبانة يف حمورين رئيسني تضمنا )45( فقرة يف صورهتا األولية، 	 
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وذلك على النحو التايل:

احملور األول: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب - 
احملتسبني، وتضمن )1	( فقرة.

احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي - 
عن املنكر على أداء احملتسبني، وتضمن )4	( فقرة.

- تقنني أداة البحث )صدق وثبات االستبانة(:

1( الصدق: للتحقق من صدق االستبانة مت استخدام نوعني من الصدق، ومها:

أ( الصدق الظاهري: عرضت االستبانة بصورهتا األولية على )10( من احملكمني 
من ذوي اخلربة واالختصاص يف عدد من اجلامعات السعودية، وقد طلب الباحث 
من احملكمني إبداء مالحظاهتم وآرائهم حول مدى صحة فقرات االستبانة، ومناسبتها 
لقياس جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني 
وأث���ره على أدائ��ه��م، وم��دى مناسبة ك��ل فقرة للمحور ال��ذي وضعت فيه، وح��ذف 
أو إضافة أي فقرة يروهنا مناسبة، ومت االعتماد على إمج��اع )80%( من احملكمني 

للح�ذف أو اإلضافة أو الصياغة اللغوية للفقرات.

وبذلك صيغت االستبانة يف صورهتا النهائية يف قسمني، ومها:

العلمي، -  املؤهل  الوظيفي،  املسمى  األولية: وتضمنت:  البياانت  األول:  القسم 
سنوات اخلدمة يف العمل، عدد الدورات التدريبية اليت الُتِحَق هبا يف املعهد.

القسم الثاين: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب - 
احملتسبني وأثره على أدائهم: وتضمن )38( فقرة، وذلك يف أربعة حماور، وهي:



جهود المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدريب المحتسبين وأثره على أدائهم100

احملور األول: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب 	 
احملتسبني، وتضمن )18( فقرة.

احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي 	 
عن املنكر على أداء احملتسبني، وتضمن )0	( فقرة.

احملور الثالث: اقرتاحات تطوير جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 	 
املنكر يف تدريب احملتسبني )سؤال مفتوح(.

احملور الرابع: الربامج التدريبية اليت تراها ضرورية لتطوير أداء احملتسبني مستقبال 	 
)سؤال مفتوح(.

ب( صدق االتساق الداخلي:

من عدم  والتأكد  االستبانة،  لفقرات  الداخلي  االتساق  من ص��دق  الَتَحقُِّق  مت 
التداخل بني احمل��اور، ومت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت )5	( من 
امل��ك��رم��ة. ومت حساب  أع��ض��اء هيئة األم��ر ابمل��ع��روف والنهي ع��ن املنكر بفرع مكة 
معامالت ارتباط درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة 

.Pearson Correlation ابستخدام معامل ارتباط بريسون
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جدول رقم )4(
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة )ن= 25(

معامل االرتباط ابحملوررقم العبارةمعامل االرتباط ابحملوررقم العبارة
احملور األول: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني

1**0.60810**0.503
2**0.66611**0.427
3**0.72312**0.627
4**0.65413**0.585
5**0.63014**0.539
6**0.59415**0.652
7**0.53116**0.675
8**0.35517**0.636
9**0.5	118**0.584

احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

على أداء احملتسبني
19**0.586	9**0.594
	0**0.4	430**0.64	
	1**0.6	831**0.608
		**0.5053	**0.658
	3**0.64133**0.665
	4**0.65334**0.707
	5**0.51335**0.678
	6**0.56936**0.563
	7**0.66037**0.710
	8**0.58	38**0.61	

** دال عند مستوى )0,01(
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يوضح اجلدول رقم )4( معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكّلية 
للمحور الذي تنتمي إليه, وقد جاءت مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة 
والدرجة الكّلية للمحور األول موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى )0.01(, وبني 
الثاين موجبة ودال��ة إحصائياً عند مستوى  درج��ة كل فقرة والدرجة الكّلية للمحور 

)0.01(؛ مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي جلميع فقرات االستبانة.
جدول رقم )5(

صدق االتساق الداخلي بني حماور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة )ن=25(

معامل ارتباط بريسوناحمل�����ورم

1
عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  جهود  األول:  احملور 

املنكر يف تدريب احملتسبني.
**0.943

	
احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر على أداء احملتسبني.
**0.954

يوضح اجلدول رقم )5( أن حموري االستبانة يتمتعان بدرجة مرتفعة من الصدق، 
األول، و)0.954(  للمحور  بريسون )0.943(  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث 
للمحور الثاين؛ مما يشري إىل متتع االستبانة بدرجة عالية من الصدق جتعلنا على ثقة 

من نتائجها.
الثبات،  2( ثبات االستبانة: مت التحقق من ثبات االستبانة بنوعني من طرق 

ومها:
:Test – Retest Reliability أ( إعادة التطبيق

طبقت االستبانة على العينة االستطالعية املكّونة من )5	( من أعضاء هيئة األمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة، مث أعاد الباحث تطبيق االستبانة على 
نفس العينة بعد )15( يوماً، وق��ام الباحث مبقارنة نتائج التطبيق األول مع نتائج 
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 Pearson إعادة التطبيق، ومت حساب معامل االرتباط بني التطبيقني ابستخدام
.Correlation

جدول رقم )6(
معامالت الثبات )إعادة التطبيق( بني حماور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة )ن= 25(

احمل����ور م
معامل ارتباط بريسون

بني التطبيق وإعادة التطبيق

1
عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  جهود  األول:  احملور 

املنكر يف تدريب احملتسبني.
**0.973

	
احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر على أداء احملتسبني.
**0.969

0.983**االستبانة كلها

** دال عند مستوى داللة )0.01(
يوضح اجل��دول رق��م )6( أن مجيع معامالت االرت��ب��اط بني حم��وري االستبانة يف 
التطبيقني األول والثاين تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، حيث بلغت قيمة معامل 
ارتباط بريسون )0.973( للمحور األول، و)0.969( للمحور الثاين، و)0.983( 
لالستبانة كلها؛ مما يشري إىل متتُّع االستبانة بدرجة عالية من الثبات جتعلنا على ثقة 

من نتائجها.
Cronbach›s Alpha: ب( معامل ألفا كرونباخ

األمر  بلغت )5	( من أعضاء هيئة  استطالعية  االستبانة على عينة  تطبيق  مت 
ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة؛ لتحديد درجة ثبات احملاور والدرجة 
 Cronbach›s Alpha أل��ف��ا ك��رون��ب��اخ  م��ع��ام��ل  ابس��ت��خ��دام  لالستبانة  الكلية 

لالتساق الداخلي.



جهود المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدريب المحتسبين وأثره على أدائهم104

جدول رقم )7(
معامالت ثبات حماور االستبانة والدرجة الكلية )ن=25(

عدد احمل�����ورم
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

احملور األول: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 1
0.885**18املنكر يف تدريب احملتسبني.

احملور الثاين: أثر الربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل لألمر 	
0.911**0	ابملعروف والنهي عن املنكر على أداء احملتسبني.

	0.94**38االستبانة كلها

يوضح اجلدول رقم )7( أن حموري االستبانة يتمتعان بدرجة مرتفعة من الثبات، 
و)0.911(  األول،  للمحور   )0.885( ألفا ك��رون��ب��اخ  معامل  قيمة  بلغت  حيث 
مما  )	0.94(؛  لالستبانة كلها  ألفا كرونباخ  معامل  قيمة  وبلغت  الثاين،  للمحور 

يشري إىل متتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات جتعلنا على ثقة من نتائجها.
تطبيق أداة الدراسة:

تطّلب تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( عدداً من اخلطوات واإلجراءات للموافقة 
على تطبيقها، وجاءت تلك اخلطوات على الّنحو التايل:

احلصول على خطاب موّجه من وكيل املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي . 1
عن املنكر جبامعة أم القرى فيه طلب تسهيل مهمة الباحث.

مت توزيع االستباانت على أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع . 	
مكة املكرمة )أفراد عينة البحث(، ومجعت االستباانت بعد إعطاء أفراد العينة 

املدة الكافية لإلجابة.
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جدول رقم )8(
عدد االستباانت اليت مت توزيعها على أفراد عّينة الّدراسة

العينةالبيان
العدد املكتملالعدد املستبعدالعدد املفقودالعدد املسرتجع

النسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العددالنسبة%العدد

	3413758.59741.5443	.19367.9

19367.9.	3413758.59741.5443	اجملموع

ي��وض��ح اجل���دول رق��م )8( أن ع��دد االس��ت��ب��اانت ال��يت وزع���ت )34	( استبانة، 
من   )%58.5( نسبة  متثل  استبانة  املسرتجعة )137(  االس��ت��ب��اانت  ع��دد  بلغ  وق��د 
االستباانت اليت مت توزيعها، وبلغ عدد االستباانت املفقودة )97( استبانة متثل نسبة 
)41.5%( من االستباانت اليت مت توزيعها، وبعد مراجعة االستباانت املسرتجعة مت 
استبعاد )44( استبانة متثل )1.	3%( من االستباانت لعدم اكتمال البيان�ات، يف 
حني كانت عدد االستباانت املستوفاة )93( استبان�ة متث�ل نسب�ة )67.9%( صاحلة 

إلجراء التحليل اإلحصائ�ي.
- توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق:

جدول رقم )9(
توزيع أفراد عينة الدراسة بعد التطبيق حسب املسمى الوظيفي

النسبة املئوية٪التكراراملسمى الوظيفي

77.5رئيس مركز.

77.4	7عضو هيئة.
1415.1أخرى

100٪93اجملموع



جهود المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدريب المحتسبين وأثره على أدائهم106

يوضح اجلدول رقم )9( توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب املسمى الوظيفي، 
وجاء يف املرتبة األوىل الذين هلم مسمى وظيفي )عضو هيئة( بنسبة )77.4%(، مث 
الذين هلم مسمى وظيفي )أخ��رى( بنسبة )15.1%(، مث الذين هلم مسمى وظيفي 

)رئيس مركز( بنسبة )%7.5(.
جدول رقم )10(

توزيع أفراد عينة الدراسة بعد التطبيق حسب املؤهل العلمي

النسبة املئوية٪التكراراملؤهل العلمي

66.5اثنوية فأقل.
6569.9جامعي.

3.7			دراسات عليا.
100٪93اجملموع

يوضح اجلدول رقم )10( توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب املؤهل العلمي، 
وجاء يف املرتبة األوىل الذين مؤهلهم العلمي )جامعي( بنسبة )69.9%(، مث الذين 
مؤهلهم العلمي )دراسات عليا( بنسبة )3.7	%(، مث الذين مؤهلهم العلمي )اثنوية 

فأقل( بنسبة )%6.5(.
توزيع أفراد عينة الدراسة بعد التطبيق حسب املؤهل العلمي

جدول رقم )11(
توزيع أفراد عينة الدراسة بعد التطبيق حسب سنوات اخلربة يف العمل

النسبة املئوية٪التكرارسنوات اخلربة يف العمل

	.1617أقل من 5 سنوات.
4447.3من 5 إىل أقل من 10 سنوات.
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103335.5 سنوات فأكثر.
100٪93اجملموع

يوضح اجلدول رقم )11( توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب سنوات اخلربة 
يف العمل، وج��اء يف املرتبة األوىل الذين خربهتم )من 5 إىل أقل من 10 سنوات( 
بنسبة )47.3%(، مث الذين خربهتم )10 سنوات فأكثر( بنسبة )35.5%(، مث الذين 

خربهتم )أقل من 5 سنوات( بنسبة )	.%17(.
جدول رقم )12(

توزيع أفراد عينة الدراسة بعد التطبيق حسب عدد الدورات التدريبية اليت 
التحقوا هبا يف املعهد

النسبة املئوية٪التكرارعدد الدورات التدريبية

34.4	3دورة واحدة.
	.1617دوراتن.

4548.4ثالث دورات فأكثر.
100%93اجملموع

يوضح اجلدول رقم )	1( توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب عدد الدورات 
التدريبية اليت التحقت هبا يف املعهد، وجاء يف املرتبة األوىل الذين التحقوا ب� )ثالث 
دورات فأكثر( بنسبة )48.4%(، مث الذين التحقوا ب� )دورة واحدة( بنسبة )%34.4(, 

مث الذين التحقوا ب� )دورتني( بنسبة )	.%17(.
- مقياس التصحيح ومعيار احلكم:

النتائج، واخل��روج ابستنتاجات هنائية حول هذا البحث الذي  وألغ��راض تفسري 
هدف إىل التعرف على جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 
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تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم، اعتمد الباحث على احملك املعياري التايل: 

لتحديد طول خالاي مقياس ليكرت اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( مت حساب 
املدى )5-1=4(, ومن مث تقسيمه على أكرب قيمة يف املقياس للحصول على طول 
اخللية، أي: )4÷5 =0,80(، وبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 
املقياس )بداية املقياس وهي واحد صحيح(؛ وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، 

وهكذا أصبح طول اخلالاي كما يلي:

جدول )13(
احلدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت اخلماسي

طول اخللية )املتوسط احلسايب(الدرجة املقابلةدرجة املوافقة
أقل من 1.80ضعيفة جدًاال أوافق بشدة.

من 1.80 إىل أقل من 60.	ضعيفةال أوافق.
من 60.	 إىل أقل من 3.40متوسطةنوعاً ما.

من 3.40 إىل أقل من 0	.4كبريةأوافق.
0	.4 فأكثر.كبرية جدًاأوافق بشدة

- املعاجلة اإلحصائية:

الرزم  برانمج  والبالغ عددها )93( على  املستوفاة  االستباانت  بياانت  تفريغ  مت 
اإلحصائية )SPSS( يف احلاسب اآليل، ومت استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:

ص��دق . 1 حل��س��اب   Pearson Correlation ب��ريس��ون  ارت���ب���اط  م��ع��ام��ل 
االتساق الداخلي ألداة البحث.
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االتساق . 	 ثبات  حلساب   Alpha Cronbach›s ألفا كرونباخ  معامل 
الداخلي ألداة البحث.

الثبات . 3 حل��س��اب   Pearson Correlation ب��ريس��ون  ارت��ب��اط  م��ع��ام��ل 
إبعادة التطبيق ألداة البحث.

أف��راد عينة الدراسة . 4 التوزيعات التكرارية والنسب املئوية؛ للتعرف على توزيع 
بعد التطبيق حسب املتغريات الدميوغرافية: املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي، 
سنوات اخلدمة يف العمل، عدد الدورات التدريبية اليت التحقوا هبا يف املعهد.

التوزيعات التكرارية والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع . 5
فقرات االستبانة؛ وذلك للتعرف على مدى تشتت إجاابت أفراد عينة البحث.

اثنيا: عرض نت�ائج البحث ومناقشتها

البحث حول جهود املعهد  النتائج اليت أسفر عنها  يتناول هذا املبحث عرض 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم.

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: »ما جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة«؟

مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
إلجاابت أفراد عينة البحث حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 
تنازليا  ترتيبها  وق��د مت  املكرمة،  نظرهم مبكة  احملتسبني من وجهة  تدريب  املنكر يف 

حسب املتوسطات احلسابية.



جهود المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدريب المحتسبين وأثره على أدائهم110

جدول رقم )14(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت 
عينة الدراسة حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 

تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة املكرمة

بارة
 الع

رقم

ب 
رتتي

ال

التكرارات ال�ع�ب��ارات
والنسب

درج��ة امل�واف�ق�ة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال

فقة
املوا

جة 
در

أوافق 
ال نوعاً ماأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة

11
للمعهد دور يف أتهيل 

األعضاء املستجدين للعمل 
االنتسايب.

--57	61ت
أوافق 4.580.63

بشدة %65.8	9.67.5--

	3
توجد خطط تدريبية واضحة 
ومعلنة لدى املعهد يف تطوير 

قدرات أعضاء اهليئة.

-9183	43ت
أوافق 00.87	.4

بشدة %46.	31.	19.43.	-

3	
تتالءم الربامج التدريبية اليت 
يقدمها املعهد للمحتسبني 

مع احتياجاهتم الفعلية.

-1	39411ت
أوافق 	70.7	.4

بشدة %41.944.11	.91.1-

44
أهداف الدورات التدريبية 

تليب احلاجات الفعلية 
للمحتسبني.

-	16	334ت
أوافق4.140.77

%35.545.	17.		.	-

56
أهداف الربامج التدريبية اليت 
يقدمها املعهد واضحة وقابلة 

للتطبيق.

-849151	ت
أوافق0.70	4.1

%30.15	.716.11.1-

67
حمتوى الدورات التدريبية 
يالئم أهداف الربامج 

التدريبية املقدمة من املعهد.

--0	3043ت
أوافق4.110.73

%3	.	46.		1.5--

710
املناهج التدريبية اليت يقدمها 
املعهد مالئمة وكافية لتحقيق 

أهداف الربامج املقدمة 
للمحتسبني.

-49175		ت
أوافق3.960.74

%	3.75	.718.35.4-

8
9

احلقائب التدريبية اليت 
يصممها املعهد ذات جودة 

عالية وحمتوى مناسب.

-647173	ت
أوافق4.030.77

%	8.050.518.33.	-
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بارة
 الع

رقم

ب 
رتتي

ال

التكرارات ال�ع�ب��ارات
والنسب

درج��ة امل�واف�ق�ة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال

فقة
املوا

جة 
در

أوافق 
ال نوعاً ماأوافقبشدة

أوافق
ال أوافق 

بشدة

98
مدربو املعهد متمكنون 

علمياً ومهارايً من الربامج 
التدريبية.

-	1	3139ت
أوافق4.060.80

%33.341.9		.6	.	-

1018
يتوافر لدى املعهد بيئة 
تدريب مناسبة وجمهزة 

ابلوسائل املناسبة.

	1739314ت
أوافق3.700.89

%18.341.933.34.3	.	

115
عدد الساعات املخصصة 
للربامج التدريبية كافية 

للمحتسب.

-	314515ت
أوافق4.130.76

%33.348.416.1	.	-

يقوم املعهد بتقومي الربامج 15	1
التدريبية املقدمة للمحتسبني.

-	6	144	ت
أوافق3.900.77

%		.647.3	8.0	.	-

1314
يهتم املعهد يف براجمه املقدمة 

للمحتسبني ابجلوانب 
التطبيقية يف العمل.

-	6	43		ت
أوافق3.910.78

%	3.746.		8.0	.	-

يدير املعهد براجمه التدريبية 1411
بكفاءة وجودة عالية.

-41	46		ت
أوافق3.960.74

%	3.749.5	5.81.1-

1516
يقوم املعهد بقياس أثر 

الربامج التدريبية اليت ُقّدمت 
للمحتسبني.

363311		ت
أوافق3.830.84

%	3.738.735.51.11.1

1613
الربامج التدريبية املقدمة من 
املعهد تواكب التطور يف 

عمل احملتسب.

-6		738	ت
أوافق0.88	3.9

%	9.040.9	3.76.5-

1717
يتيح املعهد فرص املشاركة 

يف امللتقيات والندوات وورش 
العمل ملنسويب اهليئة.

-97	35		ت
أوافق3.770.90

%	3.737.631.	7.5-

181	
يقدم املعهد فرصاً للقبول 
يف برامج الدراسات العليا 

ملنسويب اهليئة.

30381771ت
أوافق3.960.95

%3	.340.918.37.51.1

أوافق4.030.46اجملموع الكلي للمحور

يوضح اجلدول رقم )14( أن موافقة أفراد عينة البحث على جهود املعهد العايل 
ل��ألم��ر ابمل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر يف ت��دري��ب احملتسبني م��ن وج��ه��ة نظرهم مبكة 
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املكرمة كانت بدرجة )أوافق(، وهي الفئة الثانية من فئات االختيار مبتوسط حسايب 
أن  ي���رون  البحث  عينة  أف���راد  أن  يعين  وه���ذا  معياري )0.46(،  واحن���راف   )4.03(
للمعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جهوداً كبريًة يف تدريب احملتسبني 

بفرع مكة املكرمة.
لألمر ابملعروف  العايل  املعهد  ح��ول جهود  احلسابية  املتوسطات  ت��راوح��ت  وق��د 
والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة املكرمة بني )4.58- 
)للمعهد  وه��ي   )1( رق��م  للعبارة   )4.58( ح��س��ايب  متوسط  أع��ل��ى  وك���ان   ,)3.70
دور يف أتهيل األعضاء املستجدين للعمل االحتسايب(, وكان أقل متوسط حسايب 
مناسبة وجمهزة  تدريب  بيئة  املعهد  ل��دى  )يتوافر  رق��م )10( وه��ي  للعبارة   )3.70(
ابلوسائل املناسبة(، وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن فئيت االستجابة )األوىل 
والثانية( اللتني تشريان إىل درجة موافقة )أوافق بشدة- أوافق( على املقياس اخلماسي 

املستخدم يف أداة البحث.
املعيارية بني )0.95- 0.63(، وهي قيم متدنية؛ مما  وقد تراوحت االحن��راف��ات 
ي��دل على جتانس استجاابت أف��راد عينة ال��دراس��ة ح��ول جهود املعهد العايل لألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة املكرمة, وكان 
أقل احنراف معياري )0.63( للعبارة رقم )1( وهي )للمعهد دور يف أتهيل األعضاء 
املستجدين للعمل االحتسايب(؛ مما يدل على أهنا أكثر العبارات اليت تقاربت حوهلا 
آراء أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة 
املكرمة، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري )0.95( للعبارة رقم )18( وهي )يقدم 
املعهد فرصاً للقبول يف برامج الدراسات العليا ملنسويب اهليئة(؛ مما يدل على أهنا أكثر 
عبارة اختلفت حوهلا آراء أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر بفرع مكة املكرمة.
وميكن أن نستخلص من ترتيب العب�ارات يف اجلدول رق�م )14( أن أعلى عبارتني 
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استجابًة من وجهة نظر أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر بفرع مكة املكرمة حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 
العبارة رقم  املكرمة, مه��ا:  بفرع مكة  احملتسبني من وجهة نظرهم  تدريب  املنكر يف 
)1( وهي )للمعهد دور يف أتهيل األعضاء املستجدين للعمل االحتسايب( مبتوسط 
حسايب )4.58(, والعبارة رقم )3( وهي )تتالءم الربامج التدريبية اليت يقدمها املعهد 
للمحتسبني مع احتياجاهتم الفعلية( مبتوسط حسايب )7	.4(. بينما كانت العبارة 
رقم )10( وهي )يتوافر لدى املعهد بيئة تدريب مناسبة وجمهزة ابلوسائل املناسبة( 
مبتوسط حسايب )3.70( هي األقل استجابًة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من 
أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة حول جهود املعهد 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة 

املكرمة.
وفيما يلي وصٌف الستجاابت أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة.
- عبارات تقيس جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 

تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة بدرجة )أوافق بشدة(:
ج��اءت )3( ع��ب��ارات م��ن ب��ني ال��ع��ب��ارات ال��يت تقيس جهود املعهد ال��ع��ايل لألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة املكرمة بدرجة 
)أوافق بشدة(، وجاءت يف الرتتيب من )األول( إىل )الثالث( من بني العبارات اليت 
تقيس جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني من 

وجهة نظرهم مبكة املكرمة، وهي: 
مبتوسط 1.  االحتسايب(  للعمل  املستجدين  األع��ض��اء  أتهيل  يف  دور  )للمعهد 

حسايب )4.58(.



جهود المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تدريب المحتسبين وأثره على أدائهم114

احتياجاهتم 	.  م��ع  للمحتسبني  املعهد  يقدمها  ال��يت  التدريبية  ال��ربام��ج  )ت��ت��الءم 
الفعلية( مبتوسط حسايب )7	.4(.

)توجد خطط تدريبية واضحة ومعلنة لدى املعهد يف تطوير قدرات أعضاء 3. 
اهليئة( مبتوسط حسايب )0	.4(.

- عبارات تقيس جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 
تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة بدرجة )أوافق(:

ج��اءت )15( ع��ب��ارة م��ن ب��ني ال��ع��ب��ارات ال��يت تقيس جهود املعهد ال��ع��ايل لألمر 
املكرمة  م��ن وجهة نظرهم مبكة  ت��دري��ب احملتسبني  املنكر يف  ابمل��ع��روف والنهي ع��ن 
بدرجة )أوافق(، وجاءت يف الرتتيب من )الرابع( إىل )الثامن عشر( من بني العبارات 
اليت تقيس جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني 

من وجهة نظرهم مبكة املكرمة، وهي:
مبتوسط . 1 للمحتسبني(  الفعلية  احل��اج��ات  تليب  التدريبية  ال����دورات  )أه����داف 

حسايب )4.14(.
مبتوسط . 	 للمحتسب(  التدريبية كافية  ل��ل��ربام��ج  املخصصة  ال��س��اع��ات  )ع���دد 

حسايب )4.13(.
)أهداف الربامج التدريبية اليت يقدمها املعهد واضحة وقابلة للتطبيق( مبتوسط . 3

حسايب )	4.1(.
)حمتوى الدورات التدريبية يالئم أهداف الربامج التدريبية املقدمة من املعهد( . 4

مبتوسط حسايب )4.11(.
)مدربو املعهد متمكنون علمياً ومهارايً من الربامج التدريبية( مبتوسط حسايب . 5

.)4.06(
)احلقائب التدريبية اليت يصممها املعهد ذات جودة عالية وحمتوى مناسب( . 6
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مبتوسط حسايب )4.03(.
)املناهج التدريبية اليت يقدمها املعهد مالئمة وكافية لتحقيق أهداف الربامج . 7

املقدمة للمحتسبني( مبتوسط حسايب )3.96(.
)يدير املعهد براجمه التدريبية بكفاءة وجودة عالية( مبتوسط حسايب )3.96(.. 8
)يقدم املعهد فرصاً للقبول يف برامج الدراسات العليا ملنسويب اهليئة( مبتوسط . 9

حسايب )3.96(.
ال��ت��ط��ور يف عمل احملتسب( . 10 ت��واك��ب  املعهد  م��ن  امل��ق��دم��ة  التدريبية  )ال��ربام��ج 

مبتوسط حسايب )	3.9(.
العمل( . 11 التطبيقية يف  للمحتسبني ابجلوانب  املقدمة  براجمه  املعهد يف  )يهتم 

مبتوسط حسايب )3.91(.
التدريبية املقدمة للمحتسبني( مبتوسط حسايب . 	1 )يقوم املعهد بتقومي الربامج 

.)3.90(
)يقوم املعهد بقياس أثر الربامج التدريبية اليت ُقدِّمت للمحتسبني( مبتوسط . 13

حسايب )3.83(.
العمل ملنسويب . 14 امللتقيات وال��ن��دوات وورش  ف��رص املشاركة يف  املعهد  )يتيح 

اهليئة( مبتوسط حسايب )3.77(.
)يتوافر لدى املعهد بيئة تدريب مناسبة وجمهزة ابلوسائل املناسبة( مبتوسط . 15

حسايب )3.70(.
ولتأكيد النتيجة السابقة مت حساب نسب إجاابت أفراد العينة على احملور األول 
من  احملتسبني  تدريب  املنكر يف  والنهي عن  لألمر ابملعروف  العايل  املعهد  )جهود 
وجهة نظرهم مبكة املكرمة( كما هو مبني يف اجلدول رقم )	1( والشكل رقم )5(.
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جدول رقم )15(
توزيع نسب إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور األول

النسبة ٪التكراراإلج��اب��ة
31.5%7	5أوافق بشدة.

43.0%0	7أوافق.
3.		%374نوعاً ما.
9.	%49ال أوافق.

	.0%4ال أوافق بشدة.
100%1674اجمل�م�وع

يوضح اجلدول رقم )15( أن نسبة إجاابت أفراد العينة ب )أوافق بشدة( و)أوافق( 
كانت )74.5%( على )جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 
تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم مبكة املكرمة(، وهذه النسبة أكرب بكثري من نسبة 
)ال أوافق( و)ال أوافق بشدة( اليت هي )3.1%(، وإذا ما استثنينا )نوعاً ما( تكون 
عدل الكلي العام للمحور 

ُ
)3.		%(، واليت انعكست على معدالت العبارات وامل

األول.

وميكن تفسري هذه النتيجة حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر يف تدريب احملتسبني من وجهة نظرهم بفرع مكة املكرمة واليت جاءت بدرجة 
يعمل على أتهيل  املنكر  العايل لألمر ابمل��ع��روف والنهي عن  املعهد  )أواف���ق(، أبن 
االحتياجات  مع  تتالءم  تدريبية  برامج  ويقدم  احملتسبني,  من  املستجدين  األعضاء 
الواقعية وامليدانية والعملية هلم, وأن أهداف تلك الربامج واضحة للمحتسبني, وعدد 
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ساعات الربامج التدريبية مالئمة, وتواكب الربامج التدريبية التطور يف عمل احملتسب، 
وأن املعهد يعتمد خططاً تدريبية واضحة وُمعَلنة تساعد يف تطوير قدرات أعضاء هيئة 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر, وأن أهداف الدورات التدريبية تليب االحتياجات 
الفعلية للمتدربني من احملتسبني, وأن حمتوى ال��دورات يتناسب مع أه��داف الربامج 
التدريبية املقدمة للمحتسبني، وأن املعهد يصمم حقائَب تدريبيًة تتميز ابجلودة العالية 

واحملتوى اجليد واملناسب.

وتتفق النتيجة احلالية مع النتائج اليت أشارت إليها دراسة )املبعوث, 1431ه�( 
اليت أشارت إىل أن رجال احلسبة على معرفة ابألهداف اليت أنشئت اهليئة من أجلها، 
وأن احملتسبني يتم ترشيحهم لدورات تدريبية، وأن رجال احلسبة يتم تدريبهم يف جمال 

عملهم بشكل يتناسب مع املهام الوظيفية اليت يقومون هبا.

لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه:« ما أثر التدريب الذي يقدمه املعهد 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني«؟

مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
ال��ذي يقدمه املعهد العايل لألمر  إلج��اابت أف��راد عينة البحث ح��ول أث��ر التدريب 
ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني، وقد مت ترتيبها تنازلياً 

حسب املتوسطات احلسابية.
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جدول رقم )16(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت 

عينة الدراسة 
حول أثر التدريب الذي يُقّدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

على األداء الوظيفي لدى احملتسبني

بارة
 الع

رقم

ب 
رتتي

ال

التكرارات ال�ع�ب�ارات
والنسب

درج�ة امل�واف�ق��ة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف

املعياري

درجة

أوافق  املوافقة
ال أوافق ال أوافقنوعاً ماأوافقبشدة

بشدة

تسهم الربامج يف حتسني املستوى املعريف 191
للمحتسبني.

--434010ت
أوافق بشدة4.350.67

٪46.	43.010.8--

للربامج التدريبية أثر يف حتسني املستوى 03	
املهين للمحتسبني.

--334515ت
أوافق بشدة00.69	.4

٪35.548.416.1--

من 	1	 املقدَّمة  التدريبية  الربامج  ُتكسب 
املعهد اجتاهاٍت إجيابيًة للمحتسبني.

ت
37431	1-

أوافق بشدة	50.7	.4

٪
39.846.	1	.91.1-

تعريف 19		 يف  التدريبية دوراً  الربامج  تلعب 
احملتسبني يف اهليئة مبهام عملهم.

ت
	445195-

أوافق3.950.83

٪
	5.848.4	0.45.4-

	315
يتميز احملتسبون الذين تلقوا برامج تدريبية 
عملهم  يف  عاٍل  أداء  مبستوى  ابملعهد 

االحتسايب.

ت
	741		3-

أوافق3.990.41

٪
	9.044.1	3.73.	-

	44
متكني  يف  التدريبية  الربامج  تسهم 
الفقهية  الضوابط  تطبيق  من  احملتسبني 
أثناء قيامهم بواجباهتم  املتعلقة ابحلسبة 

الوظيفية.

ت

3143181-

أوافق0.75	4.1

٪

33.346.	19.41.1-

	57
من  احملتسبني  التدريبية  الربامج  متكن 
القيام ابالحتساب وفق احلدود واألنظمة 

اخلاصة بذلك.

ت
	84617	-

أوافق4.080.75

٪
30.149.518.3	.	-
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بارة
 الع

رقم

ب 
رتتي

ال

التكرارات ال�ع�ب�ارات
والنسب

درج�ة امل�واف�ق��ة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف

املعياري

درجة

أوافق  املوافقة
ال أوافق ال أوافقنوعاً ماأوافقبشدة

بشدة

تزود الربامج احملتسبني ابملهارات الرتبوية 68	
الالزمة للتعامل مع املخطئ.

ت
	943	01-

أوافق4.080.76

٪
31.	46.		1.51.1-

	75
على  القدرة  التدريبية  الربامج  ن  حُتسِّ
خصائصهم  وفق  اآلخرين  مع  التعامل 

النفسية.

ت
3338	0	-

أوافق4.100.81

٪
35.540.9	1.5	.	-

	814
استفادوا  الذين  احملتسبون  ميتلك 
جيدة  معرفة  التدريبية  الربامج  من 
وحدود  الوظيفية  ابختصاصاهتم 

صالحياهتم.

ت

	545	03-

أوافق4.000.79

٪

	6.948.4	1.53.	-

	916
مهارات  التدريبية  الربامج  ُتكسب 
عمل  جمال  يف  األساسية  التواصل 

احملتسبني.

ت
	15	164-

أوافق3.970.76

٪
		.655.917.	4.3-

3011
احملتسبني  قدرة  التدريبية  الربامج  تنمي 
مع  بناءة  إجيابية  عالقات  إقامة  على 

اآلخرين أثناء العمل.

ت

	15515	-

أوافق0.69	4.0

٪

		.659.116.1	.	-

319
ُتكسب الربامج التدريبية مهارات احلوار 
تعاملهم  يف  للمحتسبني  وآدابه  الفعال 

مع اآلخرين.

ت
	747181-

أوافق4.080.73

٪
	9.050.519.41.1-

على 17	3 احملتسبني  التدريبية  الربامج  حتفز 
احرتام أوقات العمل الرمسية.

-5		937	ت
أوافق3.970.88

٪31.	39.8	3.75.4-

عدد 	331 تقليل  يف  أثر  التدريبية  للربامج 
أخطاء احملتسبني يف العمل.

-548164	ت
أوافق4.010.79

٪	6.951.617.	4.3-

34	0
تزيد الربامج التدريبية من فهم احملتسبني 
لواجباهتم بصورة دقيقة ليتمكنوا من أداء 

أعماهلم بشكل صحيح.

ت

	541	4	1

أوافق3.940.84

٪

	6.944.1	5.8	.	1.1
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بارة
 الع

رقم

ب 
رتتي

ال

التكرارات ال�ع�ب�ارات
والنسب

درج�ة امل�واف�ق��ة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف

املعياري

درجة

أوافق  املوافقة
ال أوافق ال أوافقنوعاً ماأوافقبشدة

بشدة

التدريبية من معايري جودة 356 ترفع الربامج 
أداء احملتسبني يف عملهم.

-3	7511	ت
أوافق4.100.84

٪	9.054.81	.93.	-

مهارات 3618 التدريبية  الربامج  ُتكسب 
التخطيط لدى احملتسبني يف أعماهلم.

ت
	345	3	-

أوافق3.960.77

٪
	4.748.4	4.7	.	-

3710

مهارات  من  التدريبية  الربامج  حتسن 
التفكري لدى احملتسبني يف أعماهلم.

ت
	55	14	-

أوافق4.080.71

٪
	6.955.915.1	.	-

يتحسن مستوى الرضا لدى احملتسبني يف 3813
اهليئة بعد االنتهاء من الربامج التدريبية.

ت
	15		0--

أوافق4.010.66

٪
		.655.9	1.5--

أوافق4.060.46اجملموع الكلي للمحور

يوضح اجلدول رقم )16( أن موافقة أفراد عينة البحث حول أثر التدريب الذي 
الوظيفي لدى  املنكر على األداء  العايل لألمر ابملعروف والنهي عن  املعهد  يقدمه 
احملتسبني كانت بدرجة )أوافق(، وهي الفئة الثانية من فئات االختيار مبتوسط حسايب 
ي��رون أن  ال��دراس��ة  أف���راد عينة  )4.06( واحن���راف معياري )0.46(، وه��ذا يعين أن 
التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر له أتثري كبري 

على األداء الوظيفي لدى احملتسبني بفرع مكة املكرمة.
وقد تراوحت املتوسطات احلسابية حول أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل 
لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني بني )4.35- 
3.94(, وكان أعلى متوسط حسايب )4.35( للعبارة رقم )19( وهي )تسهم الربامج 
يف حتسني املستوى املعريف للمحتسبني(, وكان أقل متوسط حسايب )3.94( للعبارة 
دقيقة  لواجباهتم بصورة  احملتسبني  فهم  التدريبية من  الربامج  )تزيد  رقم )34( وهي 
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ليتمكنوا من أداء أعماهلم بشكل صحيح( وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن 
فئيت االستجابة )األوىل والثانية( اللتني تشريان إىل درجة موافقة )أوافق بشدة- أوافق( 

على املقياس اخلماسي املستخدم يف أداة الدراسة.
وقد تراوحت االحنرافات املعيارية بني )0.88- 0.41( وهي قيم متدنية؛ مما يدل 
على جتانس استجاابت أف��راد عينة الدراسة حول أثر التدريب الذي يقدمه املعهد 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني, وكان 
أقل احنراف معياري )0.41( للعبارة رقم )3	( وهي )يتميز احملتسبون الذين تلقوا 
برامج تدريبية ابملعهد مبستوى أداء عاٍل يف عملهم االحتسايب(؛ مما يدل على أهنا 
ال��دراس��ة من أعضاء هيئة األمر  أف��راد عينة  ال��يت تقاربت حوهلا آراء  أكثر العبارات 
ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري 
)0.88( للعبارة رقم )	3( وهي )حتفز الربامج التدريبية احملتسبني على احرتام أوقات 
العمل الرمسية(؛ مما يدل على أهنا أكثر عبارة اختلفت حوهلا آراء أفراد عينة البحث 

من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة.
وميكن أن نستخلص من ترتيب العبارات يف اجلدول رقم )16( أن أعلى عبارتني 
استجابًة من وجهة نظر أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي 
العايل لألمر  املعهد  ال��ذي يقدمه  التدريب  أثر  املنكر بفرع مكة املكرمة حول  عن 
العبارة رقم  ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني، مها: 
)19( وهي )تسهم الربامج يف حتسني املستوى املعريف للمحتسبني( مبتوسط حسايب 
املعهد  املقدمة من  التدريبية  ال��ربام��ج  وه��ي )تكسب  رق��م )1	(  والعبارة   ،)4.35(
رقم  العبارة  بينما كانت   .)4.	5( حسايب  مبتوسط  للمحتسبني(  إجيابية  اجتاهات 
)34( وهي )تزيد الربامج التدريبية من فهم احملتسبني لواجباهتم بصورة دقيقة ليتمكنوا 
من أداء أعماهلم بشكل صحيح( مبتوسط حسايب )3.94( هي األقل استجابًة من 
وجهة نظر أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع 
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مكة املكرمة حول أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني.

وفيما يلي وصٌف الستجاابت أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة حول أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل 

لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني.
- عبارات تقيس أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني بدرجة )أوافق بشدة(:
جاءت )3( عبارات من بني العبارات اليت تقيس أثر التدريب الذي يقدمه املعهد 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني بدرجة 
)أوافق بشدة(، وجاءت يف الرتتيب من )األول( إىل )الثالث( من بني العبارات اليت 
تقيس أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على 

األداء الوظيفي لدى احملتسبني، وهي:
مبتوسط حسايب . 1 للمحتسبني(  امل��ع��ريف  امل��س��ت��وى  ال��ربام��ج يف حتسني  )تسهم 

.)4.35(
املعهد اجتاهات إجيابية للمحتسبني( . 	 املقدمة من  التدريبية  الربامج  )تكسب 

مبتوسط حسايب )5	.4(.
)للربامج التدريبية أثر يف حتسني املستوى املهين للمحتسبني( مبتوسط حسايب . 3

.)4.	0(
عبارات تقيس أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي . 4

عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني بدرجة )أوافق(:
جاءت )17( عبارة من بني العبارات اليت تقيس أثر التدريب الذي يقدمه . 5

الوظيفي لدى  العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء  املعهد 
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احملتسبني بدرجة )أواف���ق(، وج��اءت يف الرتتيب من )ال��راب��ع( إىل )العشرين( 
ال��ذي يقدمه املعهد العايل لألمر  من بني العبارات اليت تقيس أثر التدريب 

ابملعروف والنهي عن املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني، وهي:
الفقهية . 6 ال��ض��واب��ط  تطبيق  م��ن  احملتسبني  متكني  التدريبية يف  ال��ربام��ج  )تسهم 

املتعلقة ابحلسبة أثناء قيامهم بواجباهتم الوظيفية( مبتوسط حسايب )	4.1(.
التعامل مع اآلخرين وفق خصائصهم . 7 القدرة على  التدريبية  الربامج  )حتسن 

النفسية( مبتوسط حسايب )4.10(.
أداء احملتسبني يف عملهم مبتوسط . 8 التدريبية من معايري ج��ودة  الربامج  )ترفع 

حسايب( )4.10(.
)متكن الربامج التدريبية احملتسبني من القيام ابالحتساب وفق احلدود واألنظمة . 9

اخلاصة بذلك( مبتوسط حسايب )4.08(.
ال��رتب��وي��ة ال��الزم��ة للتعامل م��ع املخطئ( . 10 ال��ربام��ج احملتسبني ابمل��ه��ارات  )ت���زود 

مبتوسط حسايب )4.08(.
للمحتسبني يف . 11 وآداب���ه  الفعال  احل���وار  م��ه��ارات  التدريبية  ال��ربام��ج  )تكسب 

تعاملهم مع اآلخرين( مبتوسط حسايب )4.08(.
أعماهلم( . 	1 احملتسبني يف  ل��دى  التفكري  مهارات  التدريبية من  الربامج  )حتسن 

مبتوسط حسايب )4.08(.
)تنمي الربامج التدريبية قدرة احملتسبني على إقامة عالقات إجيابية بناءة مع . 13

اآلخرين أثناء العمل( مبتوسط حسايب )	4.0(.
العمل( مبتوسط . 14 تقليل عدد أخطاء احملتسبني يف  أثر يف  التدريبية  )للربامج 

حسايب )4.01(.
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الربامج . 15 االنتهاء من  بعد  اهليئة  احملتسبني يف  الرضا لدى  )يتحسن مستوى 
التدريبية( مبتوسط حسايب )4.01(.

)مي��ت��ل��ك احمل��ت��س��ب��ون ال���ذي���ن اس���ت���ف���ادوا م���ن ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ع��رف��ة ج��ي��دة . 16
ابختصاصاهتم الوظيفية وحدود صالحياهتم( مبتوسط حسايب )4.00(.

ع��اٍل يف . 17 أداء  تدريبية ابملعهد مبستوى  برامج  تلقوا  الذين  احملتسبون  )يتميز 
عملهم االحتسايب( مبتوسط حسايب )3.99(.

)تكسب الربامج التدريبية مهارات التواصل األساسية يف جمال عمل احملتسبني( . 18
مبتوسط حسايب )3.97(.

)حتفز الربامج التدريبية احملتسبني على احرتام أوقات العمل الرمسية( مبتوسط . 19
حسايب )3.97(.

أعماهلم( . 0	 احملتسبني يف  ل��دى  التخطيط  مهارات  التدريبية  الربامج  )تكسب 
مبتوسط حسايب )3.96(.

مبهام عملهم( . 1	 اهليئة  احملتسبني يف  تعريف  يف  دوراً  التدريبية  الربامج  )تلعب 
مبتوسط حسايب )3.95(.

)تزيد الربامج التدريبية من فهم احملتسبني لواجباهتم بصورة دقيقة نم اونكمتيل . 		
أداء أعماهلم بشكل صحيح( مبتوسط حسايب )3.94(.

العينة على  أف��راد  الباحث بدراسة نسب إج��اابت  قام  السابقة  النتيجة  ولتأكيد 
العايل لألمر ابملعروف والنهي عن  املعهد  ال��ذي يقدمه  التدريب  )أث��ر  الثاين  احمل��ور 

املنكر على األداء الوظيفي لدى احملتسبني( كما هو ُمبنيَّ يف اجلدول رقم )17( .
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جدول رقم )17(
توزيع نسب إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين

النسبة ٪التكراراإلج��اب��ة
9.8	%554أوافق بشدة.

48.9%909أوافق.
19.0%353نوعاً ما.
3.	%43ال أوافق.

0.0%1ال أوافق بشدة.
100%1860اجملموع

ب������� )أواف���ق بشدة(  العينة  أف���راد  ي��وض��ح اجل���دول رق��م )17( أن نسبة إج���اابت 
العايل لألمر  املعهد  الذي يقدمه  التدريب  )أثر  و)أواف��ق( كانت )78.7%( على 
النسبة  وه��ذه  احملتسبني(  ل��دى  الوظيفي  األداء  على  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف 
أكرب بكثري من نسبة )ال أواف��ق( و)ال أواف��ق بشدة( اليت هي )3.	%(، وإذا ما 
العبارات  م��ع��دالت  على  انعكست  وال��يت   ،)%19.0( تكون  م��ا(  )ن��وع��اً  استثنينا 

عدل الكلي العام للمحور الثاين.
ُ
وامل

ول��ع��ل ال��ن��ت��ي��ج��ة احل��ال��ي��ة مي��ك��ن ت��ف��س��ريه��ا يف ض���وء ح���رص امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ألم��ر 
املقدمة يف حتسني  التدريبية  ال��ربام��ج  تسهم  أن  على  املنكر  والنهي عن  ابمل��ع��روف 
املهنة,  حنو  إجيابية  اجتاهات  احملتسبني  ُتكسب  وأن  للمحتسبني,  املعريف  املستوى 
احملتسبني  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ت��س��اع��د  وأن  للمحتسبني,  امل��ه��ين  امل��س��ت��وى  م��ن  ت��رف��ع  وأن 
على  قدرهتم  ��ن  وحُت��سِّ العمل,  أثناء  ابحلسبة  املتعلقة  الفقهية  الضوابط  تطبيق  من 
التعامل مع اآلخرين, ومُتّكنهم من القيام ابالحتساب وفق احلدود واألنظمة. وتزود 
الربامج التدريبية احملتسبني ابملهارات الرتبوية الالزمة للتعامل مع مرتكيب املخالفات 
إجيابية  عالقات  وإقامة  اآلخرين  مع  احل��وار  وآداب  مهارات  وتكسبهم  الشرعية، 
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وحتسني  أعماهلم،  أداء  يف  التفكري  م��ه��ارات  وتكسبهم  العمل،  أثناء  معهم  بناءة 
مستوى الرضا لدى احملتسبني بعد حضور الربامج التدريبية.

والنفيعي,  )امل��ال��ك��ي  إليها دراس���ة  أش���ارت  ال��يت  النتائج  م��ع  النتيجة  ه��ذه  وتتفق 
ال��يت أش��ارت إىل موافقة املتدربني على إمج��ايل الربانمج وإدارة التدريب  1430ه����( 
ابختالف احلقيبة التدريبية، وأن الربامج التدريبية تشري إىل متكن املدربني من املهارات 
التدريبية ال��يت يقومون هب��ا. ودراس���ة )ال��ل��ح��ي��دان, 006	م( ال��يت أش���ارت إىل أمهية 
تدريب الدعاة يف هذا العصر، وأن معظم الربامج التدريبية تركز على التأهيل والتعليم 
العملي. ودراس��ة )احلصني, 015	م( اليت أش��ارت إىل أمهية  التدريب  وتفتقد إىل 
التدريب الدعوي فهو حاجة ُملحة ومطلب ضروري يف تكوين الداعية، وأن التدريب 
الدعوي له آاثر إجيابية على الداعية. ودراسة )الصديق, 008	م( اليت أشارت إىل 
ضرورة اتباع املنهج العلمي عند التخطيط للتدريب وصياغة الربامج التدريبية للدعاة، 
للدعاة  التدريب  تكثيف  مهمة، وض��رورة  عملية  التدريبية  االحتياجات  وأن حتديد 

وإعادة تدريبهم، وضرورة االهتمام بتقومي التدريب ومتابعة نتائجه. 
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص�ه: »ما أبرز املقرتحات املقدمة من أعضاء 
هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة لالرتقاء جبهود املعهد العايل 

يف تدريب احملتسبني«؟
دلَّ حتليل بياانت البحث على أن املقرتحات املقدمة من هيئة األم��ر ابملعروف 
والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة لالرتقاء جبهود املعهد العايل يف تدريب احملتسبني 

تتمثل يف اآليت:
عقد الدورات التدريبية يف أماكن قريبة من أماكن إقامة احملتسبني قدر اإلمكان.. 1
عقد دورات تدريبية تتوافق مع تنظيم اهليئة اجلديد.. 	
تقليل عدد الساعات التدريبية النظرية لصاحل التدريب امليداين.. 3
وضع برامج ترتبط بتطوير العضو احملتسب ميدانياً.. 4
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ختطيط الربامج التدريبية وفق االحتياجات الفعلية للمحتسبني.. 5
حتسني احلقائب التدريبية وتطويرها ابستمرار.. 6
االستعانة ابلوسائل والتكنولوجيا احلديثة يف تدريب احملتسبني.. 7
إقامة مؤمترات وفعاليات ومحالت توعوية لنشر ثقافة احلسبة يف اجملتمع.. 8
االستفادة من ذوي اخلربة العملية يف توجيه احملتسبني ميدانياً.. 9

عقد دورات يف اللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية.. 10
ال��ت��وع��وي ألعمال . 11 املستوى  والتوجيه على  والتوعية  اإلرش���اد  جب��وان��ب  االه��ت��م��ام 

احلسبة.
إنشاء برامج تطبيقية تعىن جبوانب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.. 	1
توعية اجملتمع ابآلاثر اإلجيابية للحسبة.. 13
االستفادة من الكراسي البحثية فيما يتعلق ابحلسبة.. 14
عقد دورات تدريبية جلميع املؤسسات املرتبطة أبعمال احلسبة.. 15

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه: ما الربامج التدريبية املقرتحة من وجهة نظر 
ال��يت تسهم يف  أعضاء هيئة األم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة 

تطوير أدائهم الوظيفي؟
دل حتليل بياانت البحث على أن الربامج التدريبية املقرتحة من وجهة نظر أعضاء هيئة 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بفرع مكة املكرمة اليت تسهم يف تطوير أدائهم 

الوظيفي تتمثل يف الربامج التالية:
توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف أعمال احملتسب.. 1
مواجهة الغلو والتطرف الفكري.. 	
التواصل االجتماعي.. 3
فنون التعامل مع اآلخرين.. 4
التفكري اإلجيايب.. 5
تقنيات احلاسب اآليل.. 6
الوقاية من املخالفات الشرعية.. 7
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املنكرات وطرق عالجها.. 8
الذكاء االجتماعي.. 9

أمناط الشخصية.. 10
مهارات التعامل مع املراهقني.. 11
إدارة األزمات.. 	1
إدارة اجلودة.. 13
إدارة الوقت.. 14

اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. وبعد، فهذه مجلة من أهم النتائج اليت   

توصلت إليها هذه الدراسة:
أواًل: نتائج البحث:

كشف نتائج البحث عن درجة موافقة أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن . 1
املنكر بفرع مكة املكرمة على جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن 

املنكر يف تدريب احملتسبني حيث كانت بدرجة عالية.
البحث درج��ة موافقة أعضاء هيئة األم��ر ابمل��ع��روف والنهي عن . 	 كما أظهر 

املنكر بفرع مكة املكرمة على أثر التدريب الذي يقدمه املعهد العايل لألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر بدرجة عالية.

أمهية التدريب يف التنمية ويف كل اجملاالت االحتسابية.. 3
وتوصل البحث إىل إبراز دور التدريب وأمهيته يف التنمية وكل جماالت احلسبة.. 4
كما أظهر البحث مدى عناية اململكة العربية السعودية بشعرية احلسبة منذ . 5

أتسيسها حىت وقتنا احلاضر.
واقرتح احملتسبون برامج تدريبية لتطوير أداء احملتسبني، مثل: الذكاء االجتماعي، . 6

وإدارة اجلودة.
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امليدانية والتقومي واملتابعة يف جناح . 7 الدراسة  البحث إىل أمهية  كذلك توصل 
العملية التدريبية وقياس األثر.

كذلك كشف البحث عن اجلهود الواضحة للمعهد العايل لألمر ابملعروف . 8
والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم.

للربامج التدريبية املقدمة من املعهد العايل األثر اإلجيايب على أداء احملتسبني.. 9
وخرجت الدراسة مبجموعة من االقرتاحات لتطوير جهود املعهد العايل يف . 10

تدريب احملتسبني، منها: )توفري مدربني متميزين من ذوي اخلربة، وتوفري بيئة 
تدريبية مناسبة للمتدربني، وحتسني احلقائب التدريبية وتطويرها ابستمرار(.

اثنياً: التوصيات:
وقد خرج البحث بعدد من التوصيات، ومنها:

أن تركز الربامج التدريبية املقدمة للمحتسبني على اجلوانب التطبيقية أكثر من اجلوانب النظرية.. 1
أن يتم هتيئة بيئة تدريبية للمحتسبني مناسبة وجمهزة ابلوسائل املناسبة.. 	
أن تساهم الربامج التدريبية يف زايدة قدرة احملتسبني على التعامل مع خمتلف فئات اجملتمع.. 3
ضرورة مالئمة الربامج التدريبية اليت يقدمها املعهد للمحتسبني مع االحتياجات الفعلية هلم.. 4
أن تكون املناهج التدريبية اليت يقدمها املعهد للمحتسبني مالئمًة وكافيًة لتحقيق . 5

أهداف الربامج.
أن تواكب الربامج التدريبية املقدمة من املعهد التطورات املستمرة يف عمل احملتسب.. 6
أن يتم تقومي الربامج التدريبية املقدمة للمحتسبني ابستمرار.. 7
أن تركز الربامج التدريبية على إكساب احملتسبني اجتاهات إجيابية حنو العمل.. 8
أن تساهم الربامج التدريبية املقدمة يف حتسني املستوى املهين للمحتسبني.. 9

اثلثاً: الدراسات والبحوث املقرتحة:
يف ضوء النتائج والتوصيات اليت انتهت إليها الدراسة حول جهود املعهد العايل لألمر 
الباحث يقرتح  ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأث��ره على أدائهم، فإن 

إجراء الدراسات والبحوث التالية:
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إجراء دراسة مقارنة حول جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب . 1
احملتسبني وأثره على أدائهم يف مناطق أخرى لتعم االستفادة من نتائج الدراستني معاً.

إجراء دراسة حول املعوقات اليت تواجه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن . 	
املنكر يف تدريب احملتسبني يف خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية.

إجراء دراسة حول املشكالت امليدانية اليت تواجه احملتسبني وأثرها على أدائهم.. 3
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ملخص الدراسة: 

التعليمية ابملؤسسات  العملية  س��ري  ب��دور ابرز يف ج��ودة  امل��درس��ة  قائد  يضطلع 
ضمان  حنو  والسعي  والتقوميية،  والتنفيذية،  التخطيطية،  أدواره���ا:  مبختلف  الرتبوية 
التمّيز يف كل املراحل: ُمدخالت، وعمليات، وخُمرجات: فكرًا وممارسة، وكذلك من 

خالل تعزيز ذاتية الدافعية يف التعلم والعمل، واستمرار العمل يف املدرسة ودميومته.

وانطالقًا من سياسة التعليم يف اململكة، اليت نّصت على التمّسك ابلقرآن الكرمي، 
والسُّّنة النبوية، علًما، وعماًل وسلوًكا؛ كان لزاًما على القيادة املدرسية وضع رؤية 
اسرتاتيجية قائمة على توظيف االحتساب بكل جماالته يف غرس قيم املواطنة عند 
الطالب، وذلك بطريقة تكاملية يشرتك فيها كل منسويب املدرسة، ابتداًء من رأس 
اهلرم يف املؤسسة التعليمية، مُمث�اًّل يف قيادة املدرسة، وأدوار املعلمني يف تنفيذ اخلطط 
الدراسية، وتدريس املقررات املدرسية، اليت احتوت على كمٍّ هائل من القيم بشكل 
عام، وقيم املواطنة )الوالء واالنتماء( بشكل خاص، ويظهر ذلك واضًحا يف املقررات 
الدراسية )كتاب الطالب، وكتاب النشاط،  وكتاب املعلم(، وتفعيل دور اإلرشاد 
الطاليب يف معاجلة سلوكيات الطالب: نفسيًّا واجتماعيًّا؛ زرًعا للقيم الوطنية اإلجيابية، 
التوعية اإلسالمية وفعالياهتا وبراجمها،  للُمنكرات وأسباهبا، إضافة إىل مناشط  وردًّا 
وكذلك األنشطة الطالبية داخل املدرسة وخارجها؛ حيث إن ذلك يربط اجلوانب 

النظرية يف املناهج ابجلوانب التطبيقية العملية يف السلوك.



137 القيادُة المدرسيُة والدوُر الُمناُط بها في توظيِف االحتساِب لتعزيِز ِقَيِم المواطنِة

School Leadership and its Functional Role of applying ” 
Al-IHtisaab“ for promoting values of citizenship.

School Leader has a significant role in the quality of 
teaching process in educational institutions. that applies to 
its functional, planning, executive, and evaluative aspects 
to pursue to the excellence in in all phases )Inputs, Pro-
cess and outputs( through promoting the self- incentive in 
learning as well as the sustainability of the work at school.

Considering the educational policy in kingdom of Saudi 
Arabia that stated of the commitment to the Holy Quran, 
Prophetic teachings )Sunnah( and other sources of Islamic 
Regulations )Sharia( in practice and conduct. Therefore, 
school leadership must set up strategic vision based on in-
volving Virtue and the Prevention of Vice known as  )AL_
IHTISAB( with all its areas to inculcate values of citizenship 
among students in integrative ways that involve all school 
employees from the top of the educational institution rep-
resented by the school leadership and the teachers› role in 
implementing the educational plans and teaching the curri-
cula that contain a rich content of values specially the values 
of citizenship )Loyalty and Belonging(.

This can be known through educational curricula 
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)Student›s Textbook, Activity›s book and Teacher›s Book(. 
And the activation of students› guidance to solve the psy-
chological and social behaviors of the students in order to 
inculcate the positive national values and prevention of bad 
conduct, conducing the activities and events as well as Is-
lamic Awareness programs inside and outside the school 
through binding the theoretical aspects of the curricula 
with the practical aspects of the behavior.

The teaching policy also encourages the role of students 
counselling in addressing social and psychological conduct 
of students, promoting positive national values and re-
nouncing bad conduct. It also focus on activities, Islamic 
awareness programs, as well as students activities inside and 
outside school. This approach integrates the theoretical as-
pects of curriculums with practical aspects of conduct.
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ُمقّدمة:
تُعدُّ املدرسة لبنة البناء يف اجملتمع املسلم، وقسيمة أساسية للبنة أخ��رى مهمة، 
وهي األسرة؛ ملا هلما من تكامل يف الرتبية والتعليم ألبناء اجملتمع. وقد بّينت سياسة 
وضابطًا  وم��رج��ًع��ا، وحم���دًدا  منطلًقا  ال��ك��رمي:  ال��ق��رآن  دستورها  أن  اململكة  يف  التعليم 
لكل األهداف واألسس اليت يقوم عليها التعليم. ويُعدُّ االحتساب سهما من أسهم 

اإلسالم، وعماًدا لصالح اجملتمع واألمة.
لدى  املواطنة  قيم  زرع  عملية  يف  وأساسي  مهم  ب��دور  الرتبوية  املؤسسات  وتقوم 
أفراد اجملتمع، وتضطلع املدرسة مبهام كبرية ترتبط مبجاالت خمتلفة، وإدارات مرتابطة؛ 
ُتشّكل يف جمموعها تكاماًل ض��رورايًّ لتحديد القيم الضرورية وأتطريها؛ لبناء الوالء 
الصحيح، واالنتماء احلقيقي، والتدريب على املمارسة الفعلية لثقافة احلوار وتفعيله 
ابلطرق واألساليب املناسبة املواكبة للتغرّيات الطارئة على اجملتمع، ومبا يتناسب مع 
التطور السريع يف برامج التواصل احلديثة؛ حيث تقوم املدرسة ب��دور رائ��د يف هذا 
اجملال، من خالل خمتلف الفعاليات يف اليوم الدراسي، سواء يف قاعة الصف، مُمثّلة 
يف املقررات الدراسية: مادة ومهارات وأنشطة ووسائل، أو األنشطة الالصفية وأدوار 
التوعية اإلسالمية، واإلرشاد الطاليب؛ وُتشّكل يف جمموعها منظومة مؤتلفة ُتسهم يف 
تفعيل القيم واملبادئ الوطنية وتشكيلها، واليت تعمل على تربية الفرد واجملتمع على 

التفكري القومي واملنهج السليم، وحُتّصنه من التيارات الفكرية الضَّالة.
مشكلة البحث: 

إن من ُمسّلمات األم��ور؛ وج��ود قصور ونقص يف سلوكيات الطالب مبختلف 
أنواعها، سواء ما كان منها ذايت أو متعدٍّ؛ لذلك ُوجدت الرتبية، وأُنشئت املدارس، 
وأُع��ّد املعلم، وقامت وزارة ُمتخصصة للتعليم والرتبية. وقد جاءان الدين اإلسالمي 
مبا يكفل معاجلة ما قد يوجد من سلوكيات خاطئة وممارسات سيئة من ِقبل بعض 
الطالب؛ ل��ذا ك��ان لزاًما على املؤسسات املعنية القيام ب��دوره��ا، خاصة ما ج��اء به 
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الشرع من وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتوظيفه يف املؤسسة التعليمية؛ 
على  ق��ادرة  مسلمة  عقليات  وتشكيل  إلع��داد  الوطين؛  واالنتماء  املواطنة  قيم  لبناء 

العطاء والبذل واإلبداع يف املسرية احلضارية لألمة.
وألمهية أن يتم إبراز االحتساب يف حياة الطالب عموًما، وفيما يتعّلق ابملواطنة 
خصوًصا؛ ينبغي أن تُعّد برامج، وأنشطة، وفعاليات مناسبة خلصائص منو الطالب؛ 
لتوظيف االحتساب يف فعاليات املدرسة، وأن يتم ربط أساليب وطرائق االحتساب 
بتعزيز وبناء قيم املواطنة واالنتماء الوطين يف أهم أماكن التنشئة االجتماعية؛ وهي 
املدرسة، اليت متّثل اجملال الرحب، ليس فقط لتلقني الطالب وتعليمهم قيم املواطنة؛ 
بل ملمارستها وتطبيقها يف ظّل بعض القصور الذي يعرتي بعض مؤسسات التنشئة 
االجتماعية )املدرسة( حنو برامج، وأساليب، وأنشطة تعزيز القيم الوطنية واالحتساب 

يف ذلك.
أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

	 املواطنة قيم  لتعزيز  االح��ت��س��اب؛  توظيف  امل��درس��ة يف  ال��ت��ع��ّرف على جهود 
عتدل.

ُ
واالنتماء الوطين، وترسيخ مفهوم الفكر الوسطي امل

	 حبث إمكانية تقدمي ُمقرتحات لتفعيل دور املدرسة من خالل: بناء خطط
املدرسة  بني  تربوية  شراكات  وعقد  مدرسية،  وأنشطة  برامج  وصياغة  اسرتاتيجية، 

ومؤسسات اجملتمع.
أمهية البحث:

تظهر أمهية البحث من خالل أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يعدُّ شريعة 
عظيمة يف الدين اإلسالمي، قّررها الشرع، وأمر ابالحتساب عند االحتياج إليه؛ بل 
إهنا مهمة األنبياء والرسل، وهبا أُنزلت الكتب، وبُعثت الرسل. وطاملا أن املدرسة 
املدرسة  تقوم  أن  ل��زاًم��ا  فكان  وتعليمه؛  ال��ن��شء  تربية  يف  األس��اس��ي  احملضن  ُتشّكل 
بدورها يف توظيف هذه الشعرية املهمة يف بناء وأتسيس قيم املواطنة واالنتماء الوطين 
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يف عقول الطالب وقلوهبم؛ لكي يكونوا لبنة صاحلة يف بناء اجملتمع املسلم، وعامَل 
صالح يف مسريته.

كما تكمن أمهية املوضوع يف ضرورة تربية الطالب على املبادرة ابألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر، وتزويدهم ابلفكر الصحيح املستند إىل العقيدة السليمة: والًء 
وانتماًء، وتدريب الناشئة على حتديد مرجعية املصادر الفكرية؛ حيث يرتبط موضوع 
البحث أبهم ما متلكه األمم من ث��روات، وهي » ثروة الشباب«، الذين هم عماد 
املستقبل، وأمل األمة، من خالل عرض األدوار اليت تقوم هبا » املدرسة« يف عملية 
زرع قيم املواطنة عندهم )ال��والء، واالنتماء(؛ إذ إن للمناهج الدراسية دورًا ابرزًا يف 
ذل��ك، وكذلك ابلنسبة لألنشطة املدرسية واإلرش���اد ال��ط��اليب. وه��ذه هي اجمل��االت 
وميثاق  التعليم  سياسة  يف  للعمل  نّظمة 

ُ
امل الرمسية  اللوائح  على  املعتمدة  التنفيذية 

أخالقيات مهنة التعليم.
ُمصطلحات الدراسة:

القيادة املدرسية: »القدرة على التأثري الفعَّال يف منسويب املدرسة )طالاًب، . 1
وتوجيه  وتعاوهنم،  وثقتهم،  وفنيني(، وكسب طاعتهم،  وإداري��ني،  ومعلمني، 
جهودهم، ودفعهم وحّثهم بطريقة معينة إلجناز األعمال احملددة؛ بغية حتقيق 
أهداف املدرسة«)1(،  وتعرف إجرائياً يف هذه الدراسة أبهنا: “ هيئة متخصصة 
تقوم بتنفيذ سياسة تعليمية، قائمة على التعاون والتكامل؛  لتحقيق أهداف 

تربوية”.
الباعثة على السلوك، واملعيار لتقييمه«)	(، وتعرف . 2 القيم: »هي التوّجهات 

إجرائياً أبهنا: » املرتكزات املعنوية املتشكلة من مجلة أفكار ومعارف ابعثة 
على املمارسة والنقد والتوجيه«.

الرتبوية  لالستشارات  معاهد  مركز  )1436ه�(،  مرداد،  د.فؤاد  القيم،  غرس  يف  القرآن  معلم  لدور  اإلجرائي  الدليل     )1(
والتعليمية، الرايض، ص)45(.

)	(   الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن يف غرس القيم، د.فؤاد مرداد، )1436ه�(، ) مرجع سابق (، ص45.
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أث��ن��اء ممارسة . 3 امل��واط��ن واجملتمع وال��دول��ة  ب��ني  املواطنة: »التفاعل اإلجي���ايب م��ا 
منظومة القيم لتحقيق مصاحل اجلميع حتت مظلة املصلحة العليا للوطن«)1(، 
وتعرف إجرائياً أبهنا: » عملية تفاعلية وتواصلية بني أفراد جمتمع معني، يف 

إطار منظومة متآلفة لتحقيق مصاحل وغاايت جمتمعية«.
منهج البحث: 

سلك البحث املنهج التحليلي االستقرائي الذي يعتمد على »مجع املادة العلمية 
واستقراء النصوص وتصنيفها للوصول إىل قواعد وأحكام عامة ويكون ذلك حبصر 
كافة اجلزئيات والوقائع وفحصها، ودراسة ظواهرها مث إعطاء حكم عام بصددها«)	(، 
حيث اعتمدت هذه الدراسة على منهج االستقراء ألدبيات وزارة التعليم، ولوائحها، 
وأنظمتها حول تنظيمات دور القيادة املدرسية يف توظيف االحتساب يف تعزيز القيم 
الوطنية ابملدارس، ومدى تطبيق ذلك يف الربامج، واألنشطة، والفعاليات اليت تقيمها 

املدارس.
الدراسات السابقة:

قدمت دراسات عديدة ومتنوعة عن تعزيز قيم الوالء واالنتماء ومن تلك الدراسات 
تطلبات الرتبوية؛ لتعزيز قيم املواطنة 

ُ
ما أشارت إليه د. آمال عتيبة)3( يف ورقتها عن امل

ل��دى ال��ش��ب��اب يف ظ���لِّ ت��داع��ي��ات ال��ع��ومل��ة؛ إىل م��ا يكتنف واق���ع ال��ش��ب��اب م��ن زعزعة 
املؤثرات  ضّد  الرتبوية، وحتصينهم  املؤسسات  ِقبل  من  إعدادهم  وأمهية  لديهم،  القيم 
الفكرية املنحرفة، وتبصريهم ابملخاطر املتوّقعة يف ظّل تداعيات العوملة السلبية. كما 
هدفت دراس��ة عبدهللا القحطاين)4(إىل إب��راز أمهية املواطنة لدى الشباب والتحدايت 

)1(   قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي، ) 011	( عبدهللا سعيد آل عبود، الرايض: جامعة انيف 
العربية، ص )5	(

)	(   كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة، د.عبدالوهاب أبوسليمان، مكتبة الرشد، )3	14ه�(، ص)6(.
)3(   املتطلبات الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف ظل تداعيات العوملة )015	(، ورقة مقدمة يف مؤمتر الشباب 

واملواطنة يف جامعة أم القرى.
)4(   أمهية املواطنة لدى الشباب والتحدايت املعاصرة )015	(، ورقة مقدمة يف مؤمتر الشباب واملواطنة يف جامعة أم القرى.
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املعاصرة. وأشار الباحث إىل تعّدد مصادر قيم املواطنة، وأهنا ختتصر ما بني )املعتقدات 
والعادات(، وأن هناك حتدايت ومعوقات تعوق ممارسة قيم املواطنة داخليًّا وخارجيًّا. 
وخلصت الدراسة إىل ضرورة وضع خطط اسرتاتيجية ومرحلية من ِقبل الدولة؛ لتفعيل 
منظومة قيم املواطنة. يف حني هدفت دراسة خالد العسريي، وعبدهللا الزهراين)1( إىل 
بناء ب��رام��ج ال��ق��ي��ادات الطالبية الداعمة لقيم املواطنة واالن��ت��م��اء يف ض��وء االجت��اه��ات 
العاملية. وتناولت هذه الدراسة التعّرف على مفهوم اسرتاتيجية بناء برامج القيادات 
الطالبية الداعمة لقيم املواطنة واالنتماء، والتعّرف على املعايري العاملية اليت تفيد فيها 
لبناء تلك الربامج، وتقدمي منوذج ُمقرتح لبناء برامج القيادات الطالبية الداعمة لقيم 

املواطنة واالنتماء. 
وهدفت دراس��ة العقيل، واحل��ي��اري)	( إىل التعّرف إىل دور اجلامعات األردن��ي��ة يف 
تدعيم قيم املواطنة، وقد ُأجريت على عينة من أعضاء هيئة التدريس أبربع جامعات 
أردنية بلغت )371( عضًوا، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي واالستبانة 
أداة للدراسة. وأظهرت الدراسة أن أبرز قيم املواطنة اليت تسعي تلك اجلامعات إىل 
ترسيخها؛ هي: الوالء واالنتماء للوطن، وحّب الوطن، واحلرص على أمنه واستقراره، 
وحماربة التعصب والعنف، واملساواة يف املعاملة بني الطلبة والعاملني. وأوصت الدراسة 
دراس��ة  هدفت  بينما  وتطبيقيًّا.  نظرايًّ  وتفعليها:  املواطنة  لقيم  اجلامعات  تبين  أبمهية 
زق��اوة)3( إىل دراس��ة دور املدرسة يف تربية الطالب على قيم املواطنة، من خالل دور 
الربانمج التعليمي، ودور املعلم، ودور املناخ املدرسي، ودور األنشطة املدرسية. وقد 
ُأجريت الدراسة على عينة من )180( معلًما يف اجلزائر، واستخدم الباحث املنهج 
الوصفي التحليلي واالستبانة أداة هلا. وأظهرت الدراسة أن أهم تلك األدوار: دور 
)1(   بناء برامج القيادات الطالبية الداعمة لقيم املواطنة واالنتماء يف ضوء االجتاهات العاملية، )015	(، ورقة مقّدمة يف 

مؤمتر الشباب واملواطنة جبامعة أم القرى.
العلوم الرتبوية، مج )10(، ع)4(، ص  )	(   دور اجلامعات األردنية يف تدعيم قيم املواطنة )014	(. اجمللة األردنية يف 

ص:9-517	5.
)3(   دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر أساتذة التعليم املتوسط )015	(، جملة األكادميية األمريكية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا، مج)6(، ع)17( ص ص:68-51.



القيادُة المدرسيُة والدوُر الُمناُط بها في توظيِف االحتساِب لتعزيِز ِقَيِم المواطنِة144

املعلم، مث املناخ املدرسي. وأن أبرز قيم املواطنة اليت يرى املعلمون أمهية تربية الطالب 
عليها: املناقشة وإبداء الراي، والعدل واملساواة، واحلوار، والتعاون، والتسامح واإلقناع؛ 
ب��داًل م��ن اإلك���راه. كما ق��ام ص��الح حممد إمس��اع��ي��ل)1( ب��دراس��ة ح��ول مم��ارس��ة الشباب 
اجل��ام��ع��ي ال��س��ع��ودي لقيم امل��واط��ن��ة: )االن��ت��م��اء ال��وط��ين، واح����رتام األن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني، 
جملتمع  املسحي  املنهج  الباحث  استخدم  وق��د  والتسامح(.  االجتماعية،  واملسؤولية 
الدراسة، ابستخدام عينة مكّونة من )377( طالًبا من طالب جامعة امللك فيصل. 
وأظهرت الدراسة أن الطالب يرون أهنم ميارسون قيم املواطنة بدرجة كبرية، وأن أكثرها 
ممارسة: قيمة التسامح، واملسؤولية االجتماعية، واحرتام القوانني، مث االنتماء الوطين. 
كما أظهرت ال��دراس��ة أن أه��م املعّوقات ال��يت حت��دُّ من ممارسة الطالب لقيم املواطنة 
متثّلت يف: اهتمام الطالب ابلتحصيل العلمي فقط، وعدم وجود برامج خاصة ابلرتبية 
عاتق  على  لقاة 

ُ
امل والتكليفات  الدراسية  الضغوط  وكثرة  ابجلامعة،  املواطنة  قيم  على 

الطالب. كما أظهرت الدراسة أن أهم ُمقرتحات حتسني وزايدة ممارسة الطالب لقيم 
املواطنة متثّلت يف: وضع قائمة ابلقيم الوطنية ضمن خطط اجلامعة وأهدافها، وزايدة 
مشاركة الطالب يف األعمال التطوعية اليت تنّمي احلس الوطين، وتنظيم دورات تدريبية 
تستهدف ال��ط��الب على قيم امل��واط��ن��ة ابجل��ام��ع��ة. بينما هدفت دراس���ة خالد عبدهللا 
األمس��ري)	( إىل الت�ََّعرُّف على قيم املواطنة السائدة لدى طالب املرحلة الثانوية بشرق 
مدينة ال��رايض، وعالقتها ابلنشاط االجتماعي لديهم. وقد استخدم الباحث املنهج 
الوصفي االرتباطي، واالستبانة أداة للدراسة، وُأجريت الدراسة على عينة من )484( 
طالًبا من املرحلة الثانوية. وأظهرت الدراسة أن أكثر قيم املواطنة: احملافظة على األسرار، 
والتسامح والعفو، ومساعدة كبار السّن، والرفق والتسامح. كما أظهرت الدراسة وجود 
وأوص��ت  امل��درس��ي.  االجتماعي  والنشاط  املواطنة  قيم  بني  قوية  موجبة  طردية  عالقة 

)1(   قيم املواطنة لدى الشباب اجلامعي السعودي )014	(، جملة اخلدمة االجتماعية مبصر، مج )51( ص ص: 541-
.605

)	(   قيم املواطنة وعالقتها ابلنشاط االجتماعي املدرسي )	01	(، رسالة ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة انيف 
العربية للعلوم األمنية.
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الدراسة أبمهية توثيق الصلة بني املدرسة واألس��رة واحل��ي؛ حىت تكمل بعضها بعًضا، 
املختلفة  ابألنشطة  الثانوية، واالهتمام  املرحلة  طالب  لدى  املواطنة  قيم  تعزيز  وأمهية 
لتعزيزها، وأمهية تفعيل دور املسجد، واألسرة، ومراكز األحياء يف نشرها وترسيخها. 
كما أع��ّد عبدالرمحن علي الغامدي)1( دراس��ة ح��ول العالقة بني قيم املواطنة واألم��ن 
الفكري لدى عينة مكّونة من )803( طالب من طالب املرحلة الثانوية ملدينة مكة 
املكرمة. وقد اعتمد الباحث املنهج املسحي الوصفي، واستخدم االستبانة أداة له. 
وأظهرت الدراسة وج��ود عالقة ارتباطية مرتفعة بني قيم املواطنة وقيم األم��ن الفكري 
احلرمني  اإلسالمية، وتعظيم  ابلعقيدة  التمّسك  ال��دراس��ة، وه��ي:  حمل  التالية  يف القيم 
الشريفني، والسمع والطاعة لويل األمر يف غري معصية هللا، وتوقري العلماء، واالعتزاز 
وأوصت  الوطن.  مكتسبات  على  واحملافظة  االجتماعي،  والتكافل  الوطن،  مبنجزات 
الوطنية،  الرتبية  م��ادة  ب��ه، وتطوير  واالع��ت��ن��اء  املساجد  أبمهية  التوعية  ب���زايدة  ال��دراس��ة 
وتفعيل مبدأ احلوار واملناقشة داخل املدرسة، وإشاعة مفهوم املواطنة واألمن الفكري 

يف املقررات الدراسية. 
ويظهر من خالل ما سبق أن الدراسات السابقة تناولت موضوع قيم املواطنة من 
زوااي متعددة، حيث رك��زت بعض ال��دراس��ات على أمهيتها ودوره���ا يف حفظ األم��ن 
الفكري ومدى ممارسة قيم املواطنة لدى الطالب والقيم السائدة لديهم، من جانب 
آخر ركز بعض الدراسات على دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة وعلى 
وجه اخلصوص اجلامعات واملدارس والقيادات الطالبية، ابإلضافة إىل حبث املتطلبات 
الرتبوية لذلك؛ إال أن هذه الدراسة ختتلف عن غريها من حيث أهنا: اعتنت مبدى 
أتثري القيم يف مسألة املواطنة ودور االحتساب يف تفعيل ذلك الدور لدى القيادات 
يف  املدرسية  القيادة  دور  تناولت  ُمتخصصة  دراس��ة  الباحث  جيد  مل  املدرسية، حيث 

توظيف االحتساب لدعم قيم املواطنة.
)1(   قيم املواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتها ابألمن الفكري، )010	(،  الطبعة األوىل، الرايض: جامعة انيف العربية 

للعلوم األمنية.
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متهيد: 
أواًل: القيادة املدرسية:

حظيت القيادة املدرسية – على الرغم من كوهنا تعدُّ أصغر تشكيل إداري يف 
النظام التعليمي- ابهتمام كبري يف الدراسات الرتبوية؛ ملا هلا من دور مهم وفّعال، 
وآاثر ابرزة يف إجناح العملية التعليمية؛ إذ يُعّد قائد املدرسة مسؤواًل عن قيادة مجيع 
املهمات واألف��راد داخل مدرسته، وتوجيهها وإرشادها-  س��واًء أكانوا معلمني، أم 
طالاًب، أم أولياء أمور، أم إداريني، أم تقنيني – لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة)1(. 
ومناط القيادة املدرسية هي » القدرة على التأثري الفّعال يف منسويب املدرسة )طالب، 
ومعلمني، وإداريني، وفنيني(، وكسب طاعتهم، وثقتهم، وتعاوهنم، وتوجيه جهودهم، 
ودفعهم وحثهم بطريقة معينة إلجناز األعمال احملددة؛ بغية حتقيق أهداف املدرسة«)	(. 
أساسية  الرتبوية؛ ألن��ه يضطلع مبهام  املؤسسة  اهل��رم يف  املدرسة رأس  قائد  ويعدُّ 
وضرورية لكي تقوم املؤسسة بدورها، وحتّقق أهدافها. ويُقصد ابلقيادة املدرسية: » 
العملية اليت تتم من خالهلا توجيه كل اإلجراءات املدرسية حنو جودة التعليم والتعلم، 
وضمان التمّيز يف كل املراحل »مدخالت، وعمليات، وخُمرجات«: فكرًا وممارسة، 
من خالل الدافعية الذاتية يف التعلم، ودميومة التعليم«)3(. ويشري تقرير أعّدته جلنة يف 
جملس الشيوخ األمريكي عام 1977م إىل أن قيادة مدير املدرسة؛ هي اليت حُتّدد 
الطابع العام للمدرسة، ومناخ التدريس، ومستوى االحرتاف، ومعنوايت املدّرسني، 
ودرج���ة االه��ت��م��ام مب��ا ميكن أن يصبح عليه ال��ط��الب أو ال يصبحون. ويُ��ع��ّد مدير 
ال��يت يعتمدها  الرئيسة بني اجملتمع وامل��درس��ة، وحت��ّدد الطريقة  امل��درس��ة حلقة الوصل 
مواقف أولياء األم��ور والطالب إزاء املدرسة- س��واء أكانت مكااًن ُمفعًما ابحليوية 
مقارنة،  دراسة  الثانوية يف مصر وسلطنة عمان:  املدارس  ملديري  العاملية، ودرجة حتققها  املدرسية  القيادة  )1(   خصائص 

ص189.
الدقهلية  مبحافظيت  ميدانية  )دراسة  عليها  التغلب  وكيفية  بنات،  الثانوية  املدارس  ملديرات  القيادي  الدور  معوقات     )	(

ودمياط(، ص194.
)3(   القيادة املدرسية الناجحة: من البحوث إىل النتائج، روبرت جاي مارزانو وآخرون، ص15.
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التمّيز يف  والنشاط، والطالب مركز اهتمامها أم ال- وما إذا كانت حتظى بسمعة 
التدريس، فقائد املدرسة على األرجح هو مفتاح النجاح)1(.

ويتمّيز قائد املدرسة بصفات أساسية تُعينه على حتقيق أهدافه، ومنها دوره يف 
االحتساب لتعزيز قيم املواطنة، ومنها)	(: 

استحضار سياسة التعليم، وأهداف التعلم يف: رؤيته، وخططه، وممارساته.. 1
إعطاء األمهية العظمى جلودة التعليم، وإعداد اإلمكانيات لتحقيقه.. 	
استخدام مهارات وأدوات علمية؛ لتحليل عمليات التعّلم والتعليم، وتقوميها، . 3

وحتسينها.
امتالك كفاايت إدارية وتفويضية مُتّكنه من حتقيق أهداف املؤسسة.. 4
امتالك مسات إداري��ة، وقوة أتثري إجيايب يف املعلمني والطالب؛ مبا حيّقق بيئة . 5

مدرسية تعاونية.
وتضطلع القيادة املدرسية املميزة مبهام اسرتاتيجية غاية يف األمهية؛ لتحقيق أهداف 

املدرسة، وميكن حتديدها يف مخس مهام رئيسة، وهي)3(:
وضع رؤية اسرتاتيجية ملا ترغب املدرسة يف حتقيقه، وخاصة فيما يتعّلق بغرس . 6

املدرسية.  والفعاليات  األنشطة  الطالب، من خ��الل  نفوس  املواطنة يف  قيم 
الرؤية االسرتاتيجية إىل نواتج  املناسبة وصياغتها؛ لتحويل  إع��داد األه��داف 

وخُمرجات ميكن قياسها من خالل مؤشرات كمية ونوعية حمددة.
ابتكار اسرتاتيجيات لتحقيق األهداف والنتائج املطلوبة، تتوافق مع إمكاانت . 7

املؤسسة، ومع خصائص الطالب، وتضمن التأثري اإلجيايب، ونشر املعروف، 
والنهي عن املنكر.

)1(   دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي، ص) 98- 99(.
)	(   دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي، ص) 99- 100(.

)3(   اإلدارة االسرتاتيجية واإلدارة املدرسية، حممود أمحد املساد، ) مصر: الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، 1431ه��(،  
ص)56-53(.
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إمكانية تطبيق االسرتاتيجيات اليت اُختريت، وتدريب املعلمني على تنفيذها . 8
بكفاءة وفعالية عالية، ووضع اإلج��راءات اإلداري��ة اليت تكفل حتقيقها جبودة 

ومتّيز.
الضعف ومعاجلتها، وإجراء . 9 نقاط  املستمر لألعمال، وحتديد  التقييم  متابعة 

املناسبة على اخلطط واالسرتاتيجيات من خالل مؤشرات األداء،  التغريات 
وسلوك الطالب وممارساهتم.

اثنًيا: االحتساب: 
تعّددت دالل��ة جذر الكلمة “حسب”، وأرجعها ابن ف��ارس إىل أربعة أصول؛ 
قال: فاألول: العدَّ...واحِلْسَبة: احتسابك األجر، وفالن َحَسٌن احِلْسبة ابألمر: إذا 
ا ِبَعداِد كل شيء 

ً
كان َحَسن التدبري...ألنه إذا كان َحَسن التدبري لألمر؛ كان عامل

وموضعه من ال��رأي وال��ص��واب”)1(. وذك��ر الزخمشري« واحتسب عند هللا خ��ريًا: إذا 
يُ��دَّخ��ٌر.. وف��الن َحَسٌن احِلْسَبة يف األم��ور: أي الكفاية  قدّمه، ومعناه: اعتدَّه فيما 
ال��ف��ريوزآابدي: »َحَسبة َحْسًبا  والتدبري، وفعل كذا ْحَسبة: أي احتسااًب«)	(. وقال 
وِحَسبااًن، ...وم��ن��ه: هذا حبسب ذا: أي بعدده وق���دره... واَحَتسب عليه: أْنكر، 
ومنه: احملتسب«)3(. قال الراغب: »واحِلْسبة: فعل ما حُيتسب به عند هللا تعاىل«)4(. 
وأجد أن ال��دالالت اللغوية ال��واردة املرتبطة بسياق املوضوع تدور على عدة أمور، 

منها:
• طلب األج���ر، وق��د ورد ه��ذا املعىن يف ق��ول��هملسو هيلع هللا ىلص: "م��ن ق��ام ليلة ال��ق��در إمي��ااًن 	

واحتسااًب")5(. 
)1(   معجم مقاييس اللغة، ص63	، »حسب«.

)	(   أساس اللغة، ص5	1، »حسب«.
)3(   القاموس احمليط، ص94-95، »حسبه«.

)4(   املفردات، ص117، »حسب«.
)5(   رواه البخاري يف كتاب الصوم – ابب من صام رمضان إمياانً واحتساابً ونية، برقم )	180(، ومسلم يف كتاب صالة 

املسافرين وقصرها – ابب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، برقم )760(.



149 القيادُة المدرسيُة والدوُر الُمناُط بها في توظيِف االحتساِب لتعزيِز ِقَيِم المواطنِة

• حسن التدبري لألمور، ووضع األمور يف نصاهبا.	
• التقدير والعدد.	
• اإلنكار. يُقال: احتسب فالن عليه: أي أنكر عليه قبيح عمله. 	
• َن اللهَِّ َما َلْ َيُكونُوا 	 الظن: وقد ورد هذا املعىن يف قوله تعاىل: ﴿َوَبَدا هَلُم مِّ

َيَْتِسُبوَن﴾«)1(.
ويف ضوء ذلك جند املاوردي يُعّرف احلسبة اصطالًحا أبهنا: » أمر ابملعروف إذا 
ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله«)	(. وهو من أقدم التعريفات للمصطلح، 
وأجودها، وأمشلها، وأضاف إليه ابن اإلخوة يف تعريفه ».... وإصالح بني الناس«)3(. 
َأَمَر  َمْن  َخي�َْر يف َكِثرٍي مِّن نهََّْواُهْم ِإالهَّ  ابن اإلخ��وة تفّطن لقوله تعاىل: ﴿الهَّ  ولعل 

ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح ب�نَْيَ النهَّاِس﴾)4(.
يُ��ع��ّرف علم  أك��ث��ر ملصطلح احلسبة، عندما  تفصياًل  ب��ن مصطفى  أمح��د  وي��ذك��ر 
االحتساب أبنه: “ النظر يف أمور أهل املدينة، إبجراء ما ُرسم يف الرايسة اإلصالحية، 
وهني ما خيالفها، أو بتنفيذ ما تقّرر يف الشرع من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
ويواظب على هذه األمور لياًل وهنارًا، سرًّا وجهارًا “)5(، فُيدخل يف التعريف إجراء 
يؤّكد يف  نُظم وقواعد وتنظيمات، كما  الرايسة اإلصالحية من  واحمل��دد يف  املرسوم 
التعريف تنفيذ ما تقّرر يف الشرع من شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ويؤكد 

دميومة ذلك واملواظبة عليه يف كل األوقات، وبكل األشكال السرية واجلهرية.
وي���رب���ط ال��س��ن��ام��ي يف ن��ص��اب االح��ت��س��اب ب���ني امل���ع���اين ال��ل��غ��وي��ة للحسبة ابمل��ع��ىن 
االصطالحي، فيقول: “ أما االحتساب؛ فإنه إن كان ابملعىن األول-  وهو يتعّدى 
ابلياء- فهو حيتسب ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر عند هللا أج��ًرا؛ فكأنه من 

)1(   سورة الزمر، اآلية 47.
)	(   األحكام السلطانية، ص40	، وانظر: األحكام السلطانية، أليب يعلى الفراء، ص51.

)3(   معامل القرية يف أحكام احلسبة، ص51.
)4(   سورة النساء، اآلية 114.

)5(   مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، ص393.
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قبيل ختصيص العام. وإن كان مبعىن اإلنكار؛ فهو من قبيل تسمية املسبب ابلسبب؛ 
ألن املعروف إذا تُرك، فاألمر إبزالة تركه أمر ابملعروف، واملنكر إذا فعل، فاألمر إبزالته 
احلسبة  التدبري يف مصطلح  معىن  السنامي  يؤكد  املنكر “)1(. كما  عن  النهي  هو 
فيقول: »وهو تدبري إقامة الشرع فيما بني املسلمني، ومسي به؛ ألنه أحسن وجوه 
التدبري، مث احلسبة يف الشريعة عام تتناول كل مشروع يفعل هلل – تعاىل- كاألذان، 
واإلقامة، وأداء الشهادة..« )	(. ويُلحظ يف كالم السنامي التعميم للفظ احلسبة بكل 

ما كان فيه أمر مشروع يبتغي به وجه هللا تعاىل. 
ومما تقّدم يتبنّي ارتباط احلسبة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر« الذي أنزل هللا به 
كتبه، وأرسل به رسله، وهو من الدين«)3(. ويُقّرر ابن تيمية أن » من األمر ابملعروف 
كذلك: األمر ابالئتالف واالجتماع، والنهي عن االختالف والفرقة، وغري ذلك«)4(.

املنكر،  السبت أن هناك فروقًا بني احلسبة واألم��ر ابملعروف والنهي عن  وي��رى 
»فالظاهر أن بينهما عموًما وخصوًصا من وجه، فهي أعم منه بعض الوجوه، وأخص 
من وجوه أخ��رى، وهو كذلك ابلنسبة إليها أيًضا، ففي األمر ابملعروف ال يقتصر 
ذلك على األم��ر به حال تركه، وك��ذا يف إنكار املنكر، فال يقتصر النهي عنه عند 
الناس على اخل��ري، وتوعيتهم وحتذيرهم من الشر، كل ذلك داخل  فعله؛ بل حّث 
يف موضوع األم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ وه��ذا وج��ه زايدت��ه عليها. أم��ا وجه 
زايدهتا عليه، فهو أن عمل صاحب احلسبة )مبفهومها الواسع( ال يقتصر على األمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر؛ بل أوسع من ذلك بكثري«)5(.
واالحتساب يف اإلسالم مسؤولية عامة، ال ختتّص بفرد دون فرد، يقول الرسول 

)1(   نصاب االحتساب، ص83.
)	(   املرجع السابق، ص84-83.

)3(   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، البن تيمية، ص33.
)4(   املرجع السابق، ص38.

)5(   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص31.
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الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص: "فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته")1(. وراع��ي كل جمموعة عليه 
مسؤولية عظيمة عن رعيته مهما كانت صغرية أم كبرية، كرّب األسرة، ومدير املدرسة، 
وأمري البلدة؛ عليهم مسؤولية أكرب من غريهم. كما يظهر تعّدد اجلهات املسؤولة عن 

الرعاية، فكل جهة حبسب اختصاصها واهتمامها.
فاالحتساب بعبارة حديثة هي رقابة اجتماعية يقوم هبا األفراد أو اجملتمع، أو هي 

رقابة إدارية تنظمها الدولة حتقيقاً للخري والعدل ودفعاً للشر واإلمث. )	(
ومما سبق؛ ميكن أن خنلص إىل تعريف إجرائي لالحتساب املدرسي أبنه: »عملية 
الطالب:  من  اخلاطئة  السلوكيات  ومعاجلة  برصد  املدرسية  القيادة  هبا  تقوم  مبادرة 
إنكارًا للمنكر، وأمرًا ابملعروف؛ تنفيًذا لسياسة التعليم، وذلك حبسن تدبري وحكمة؛ 

ابتغاء لرضاء هللا – سبحانه- وطلًبا لألجر واملثوبة«.
والغرض  ال��داليل  لالحتساب ابملصطلح  اللغوي  املعىن  لربط  ج��دول  يلي  وفيما 

الضمين:

املفهوم االحتسايب الغرض الضمين

طلب األجر النية 1

اإلنكار اهلدف 	

حسن التدبري اآللية والكيفية 3

العدد التقدير احلدود 4

 

)1(   رواه البخاري من حديث عبدهللا بن عمر يف كتاب العتق، ابب العبد راٍع يف مال سيده. ونسب النيب ملسو هيلع هللا ىلص املال إىل 
السيد. برقم )419	(، ومسلم يف كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق ابلرعية، 

والنهي عن إدخال املشقة عليهم، برقم )9	18(.
)	(   أتصيل فقه االحتساب، د.سعود فرحان العنزي، جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(، العدد )5(، 

015	م، ص)13(.
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وتُعّد القيادة املدرسية من أهم الوالايت املرتبطة أبداء األماانت، وخباصة أن قائد 
امل��درس��ة يتوىل ش��ؤون تعليم وتربية أبناء املسلمني، وإع��داده��م اإلع���داد املناسب ملا 
يستقبلهم من حياة، “فيجب على ويل األمر أن يُويل على كل من أعمال املسلمني؛ 
أصلح من جي��ده لذلك ال��ع��م��ل”)1(. وينبغي كذلك هل��ذا ال��ذي ت��وىّل أم��ًرا من أمور 
املسلمني أن خيتار معه األصلح؛ »فيجب على كل من ويل شيًئا من أمر املسلمني-  
من ه��ؤالء وغ��ريه��م- أن يستعمل فيما حتت ي��ده يف كل موضع؛ أصلح من يقدر 
عليه«)	(؛ ألن عليهم مدار املسؤولية يف إصالح من حتت أيديهم، وتعهدهم، يقول 
ابن تيمية: »وجيب على أويل األمر: وهم علماء كل طائفة، وأمراؤها، ومشاخيها أن 
يقوموا على عامتهم، وأيمروهم ابملعروف، وينهوهم عن املنكر، فيأمروهنم مبا أمر هللا 

به ورسوله، مثل: شرائع اإلسالم«)3(. 
وقد فصل العلماء يف شروط االحتساب، وقّسمها الغزايل إىل قسمني: للمحتسب، 

وللمحتسب عليه؛ فشروط احملتسب )4(:
كّلف ال جيب عليه االحتساب.1. 

ُ
 التكليف: فغري امل

االميان: ألن االحتساب نصرة للدين، فكيف يكون من أهله من هو جاحد . 	
ألصل الدين. 

اإلخ��الص وإح��ض��ار النية: أبن يطلب من االحتساب وج��ه هللا – تعاىل- . 3
ورضاه. 

املتابعة: أبن يكون موافًقا هلدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعلى منهجه يف التغيري واإلصالح.. 4
العلم: أبن يعلم مبا أيمر به وما ينهى عنه، فحاله كحال الطبيب ال ميكنه . 5

العالج حىت يفهم املرض والدواء مًعا. 

)1(   التعليق على السياسة الشرعية، البن عثيمني، ص3	.
)	(   املرجع السابق، ص7	.

)3(   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص37.
)4(   إحياء علوم الدين للغزايل )		6-7	6(، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، للسبت )163-153(.



153 القيادُة المدرسيُة والدوُر الُمناُط بها في توظيِف االحتساِب لتعزيِز ِقَيِم المواطنِة

القدرة: أبن ميتلك الوسع والطاقة للقيام ابالحتساب، وذلك فيه تفاوت كبري . 6
بني صاحب الوالية وغريه، واملنصوب لالحتساب واملتطوّع.

أما شروط احملتسب عليه؛ فمنها: )1(:
 كون احملتسب عليه منكًرا، أبن يكون حمذور الوقوع يف الشرع. 1. 

أن يكون احملتسب عليه موجوًدا يف احلال. . 	
وصّنف الغزايل االحتساب يف أربعة أركان، وهي )	(: 

ْحَتِسب: وهو من يقوم بعملية االحتساب، فيبادر ابألمر ابملعروف والنهي . 1
ُ
1امل

عن املنكر، وله شروط سبق ذكرها، كما أن له آدااًب ينبغي متثّلها عند القيام 
بعملية االحتساب؛ سيأيت بياهنا ابلتفصيل إبذن هللا.

ْحَتسب عليه: وهو كل من تقع عليه عملية االحتساب؛ ممن يؤمر مبعروف، . 	
ُ
امل

أو ينهى عن منكر.
��ْح��تَ��س��ب ف��ي��ه: وه��و ك��ل منكر م��وج��ود يف احل���ال؛ ظ��اه��ر للمحتسب بغري . 3

ُ
امل

جتسس، معلوم كونه منكرًا بغري اجتهاد.
االحتساب نفسه: فعل احملتسب ومباشرته لالحتساب، وقد فّصل الغزايل يف . 4

اخلطوات والدرجات اليت جيري فيها االحتساب.
كما ذكر الغزايل أن مجيع آداب احملتسب مصدرها ثالث صفات يف احملتسب: 
العلم، والورع، وحسن اخلُلق)3(، ومن ذلك: الرفق: وهو سبيل األمر ابملعروف والنهي 
ال��رف��ق، ويُعطي على الرفق ما ال يُعطي  ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا رفيق حيب  عن املنكر؛ 
على العنف، وما ال يُعطي على ما س��واه")4(، وكذلك الصرب على األذى؛ فإنه ال 
ف��إن مل حيلم ويصرب؛ يُفسد أكثر مما ُيصلح)5(. فالبعد عن  بد أن حيصل له أذى، 

)1(   إحياء علوم الدين للغزايل )634-635(، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، البن تيمية )39-38(.
)	(   إحياء علوم الدين، ص )641(.

)3(   إحياء علوم الدين )		6-641(، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، للسبت )366-148(.
)4(   رواه مسلم من حديث عائشة يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل الرفق، برقم )593	(.

)5(   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، البن تيمية، ص )46(.
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التأصيل الفقهي لالحتساب واستعجال النتائج وعدم الفقه أبصول األحكام الفقهية 
لالحتساب اليت ختدم مقاصد الشريعة العظيمة يكون افسادهم أكثر من إصالحهم.)1( 

اثلثًا: قيم املواطنة: )الوالء واالنتماء( أمنوذجأ:
تقوم املؤسسة التعليمية إبشراف من القيادة املدرسية مبهام عظيمة يف جانب بَِناء 
قيم املواطنة لدى الطالب، وفيما يلي عرض خمتصر خلصائص القيم، وأشكال املواطنة، 
اليت  املواطنة: “جمموعة األخالقيات، والعادات، والسلوكيات  وأبعادها. وتعين قيم 
يتشّرهبا الشباب من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات، ابالحتكاك ابملؤسسات 
الرتبوية والتعليمية اليت ينخرط فيها، ويكون هلا أتثري يف أفكاره ومعتقداته، ويتحّدد 
هبا سلوكه؛ لبناء رؤية صحيحة حول احلقوق والواجبات اليت يتضّمنها انتماؤه ووالؤه 

للوطن”)	(.
وينبغي أن تتسم قيم املواطنة اليت تسعى القيادة املدرسية إىل توظيف االحتساب 

يف تعزيزها مبا يلي )3(:
الثبات واالستقرار، والتجّذر املعنوي اليت يكفل بقاءها واستمرارها. . 1
بيئة . 	 يف  اإلجي���ايب  وال��ت��واص��ل  ابل��ت��ع��ام��ل  ال��ط��الب  يكتسبها  حب��ي��ث  التلقائية: 

سليمة. تعلمية 
التفاعلية والتطوير: حبيث تكون قيًما حيوية تفاعلية بني األفراد، قابلة للزايدة . 3

واإلثراء يف أمثلتها وتفاصيلها.

وذلك  للميدان،  والنزول  التطبيق  عامة يف جمال  بصورة  املواطنة  أشكال  وتتنوّع 
حبسب اعتبارات املشاعر واألحاسيس اليت قد تزيد أو تنقص حبسب العوامل املؤثرة 

)1(   أتصيل فقه االحتساب، د.سعود فرحان العنزي، مرجع سابق، ص)3(.
)	(   املتطلبات الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة، ص )410(.

)3(   املواطنة لدى الشباب والتحدايت املعاصرة، للسويدي، ص )	144-14(.
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فيها أتثرًا وأتثريًا. ويرى السويدي )001	( أهنا أربعة أشكال)1(: 
لقى . 1

ُ
واطنة اإلجيابية: القائمة على قوة االنتماء للوطن، والقيام ابلواجب امل

ُ
امل

عليه أايًّ كان موقفه.
املواطنة السلبية: وهي الشعور ابالنتماء للوطن؛ لكن عند حدود النقد السليب، . 	

وعدم وجود اإلجيابية يف العمل.
املواطنة الزائفة: املتوّقفة على شعارات ظاهرية دون إحساس أو اعتزاز ابلوطن.. 3
طلقة: وه��ي ما مجع فيها املواطن بني دوري��ن: سليب وإجي��ايب جتاه . 4

ُ
املواطنة امل

الوطن، حسب الظروف اليت حتيط ِبه.

كما ختتلف أبعاد املواطنة، وذلك حسب ُمنطلقات مفهوم املواطنة، وعملياهتا، 
ونواجتها، ومنها )	(:

يبين . 1 ابملعرفة  املواطنة؛ ألن  نوعية  تكوين  منطلق  املعرفة  ومُتّثل  املعريف:  الُبعد 
املواطن مهاراته وكفاءاته.

الُبعد املهاري: ويُقصد هبا املهارات الفكرية، مثل: التفكري الناقد، والتحليل، . 	
وحّل املشكالت... ألجل أن ميّيز األمور، ويدرك عواقبها ومآالهتا.

ومن أهم قيم املواطنة اليت ينبغي أن يكون للقيادة املدرسية دور مهم يف توظيف 
االحتساب لتعزيزها: االنتماء والوالء، ويُقصد ابالنتماء: »حالة ُيشّكل فيها الفرد 
جزًءا من بنية اجتماعية معينة أو مجاعة حمددة، ويعين إحساس الفرد أبنه جزء من 
كل، ويؤكد حضور جمموعة أفكار، وقيم، وأعراف عقلية وقلبية تتحّول لواقع حمسوس 
تفاعلي مع اجملتمع احمليط«. بينما يُقصد ابلوالء: »حالة نفسية معنوية من التوجهات 

)1(   املرجع السابق، ص)150(.
)	(   املرجع السابق، ص)411-	41(.
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اإلجيابية للنصرة والطاعة، بعيًدا عن املنطقية أو االستقالل الذايت؛ بقصد املصلحة 
الشخصية، بعيًدا عن األاننية والذاتية« )1(.

املبحث األول: دور القيادة املدرسية يف توظيف االحتساب؛ لتعزيز قيم املواطنة.
إىل  السعودية  العربية  ابململكة  العام  التعليم  م��دارس  يف  التعليمية  العملية  ترتكن 
سياسة التعليم، الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1390ه���،  املكّونة 
من )36	( بنًدا، وهي اخلطوط العامة اليت تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم؛ أداًء 
للواجب يف تعريف ال��ف��رد لربه ودي��ن��ه، وإق��ام��ة سلوكه على ش��رع��ه، وتلبية حلاجات 
اجملتمع، وحتقيًقا ألهداف األمة. وتشمل: حقول التعليم ومراحله املختلفة، واخلطط 
واملناهج، والوسائل الرتبوية، والنظم اإلدارية، واألجهزة القائمة على التعليم، وسائر 

ما يتصل به)	(.
وقد أرجع احلقيل األسس اليت يقوم عليها التعليم إىل عدة مبادئ، منها)3(:

املبدأ اإلمياين: وأنه املصدر الوحيد ملعرفة اإلنسان خبالقه، وبنفسه، وبرسالته . 1
يف احلياة.

املبدأ اإلنساين: ويهدف إىل تبصري املتعّلم حبقوقه األصلية، وبواجباته الدينية، . 	
واالجتماعية، والوطنية، واإلسالمية.

مبدأ الرتبية للعمل: حسب حاجات التنمية يف اجملتمع.. 3
مبدأ األصالة والتجديد: يهدف إىل االبتكار والتجديد، ويستجيب ملطالب . 4

احلياة وأحواهلا.
أمته، . 5 بناء  لبنة صاحلة يف  املواطن  يكون  ويهدف ألن  للحياة:  الرتبية  مبدأ 

ويشعر مبسؤوليته خلدمة بالده والدفاع عنها.

)1(   املتطلبات الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف ظل تداعيات العوملة، د.آمال عتيبة، ص)409-408(.
)	(   التعليم يف اململكة العربية السعودية، إدارة التطوير الرتبوي يف وزارة املعارف )1419ه�(، مكتبة الواثئق الرتبوية، الرايض، 

ص)354(.
)3(   نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، )0	14ه�(، ط13، الرايض، ص )68 – 79(.
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وفيما يلي عرض يبنّي مدى ارتباط العناصر الثالثة: اهلياكل اإلداري��ة، واخلطط 
املدرسية، واللوائح التنظيمية.

1- اهلياكل اإلدارية:
ص��در أول نظام للمدارس مبديرية امل��ع��ارف العمومية ب��ق��رار جملس ال��ش��ورى رقم 
)146(، واتريخ 1347/7/13ه�، وحيتوي على مثان ومثانني مادة، تضّمنت: مهام 
مديري امل��دارس، ومعاونيهم، وأساتذة امل��ادة، والتالميذ، وأنظمة اجل��زاء واالمتحان 
)إدارة التطوير الرتبوي يف وزارة املعارف، 1419ه�: 8	(. واهليكل التنظيمي »حيّدد 
اجلهات ال��يت ت��ؤدي خمتلف األع��م��ال واألنشطة ال��الزم��ة لتحقيق أه��داف املدرسة، 
الرتبية  وارتباطاهتا)1( )وزارة  مهامها، ومسؤولياهتا،  داخلها، وحي��ّدد  العالقات  وينّظم 
والتعليم، 1435ه�: 8(. ويشمل اهليكل التنظيمي: اخلرائط التنظيمية ملدارس التعليم 

العام، واملهام التنظيمية للجهات العاملة يف املدرسة، واجملالس واللجان املدرسية.
2- اخلطط املدرسية:

امل��درس��ة«،   « الرتبوية  املؤسسة  إدارة  امل��درس��ي  القائد  مسؤوليات  أه��م  م��ن  لعل 
واملكّونة من جمموعة من األقسام املرتبطة ببعضها بشّكل حُيّقق التكامل يف العمل. 
وختضع تلك األقسام خلطط عملية مرتبطة بتحقيق األهداف الرتبوية العامة للمدرسة، 
»فالتخطيط الرتبوي: وسيلة تُتيح لنا وضع خمطط منهجي ألوجه النشاط اليت ينبغي 
االطالع عليها؛ بغية حتقيق األهداف الرتبوية يف حدود اإلمكانيات وُمتطلبات بلد 

ما يف سبيل منو التنمية املستمرة«)	(.
3- اللوائح التنظيمية:

ختضع املدرسة – بوصفها بيئة اجتماعية هادفة- إىل لوائح وتنظيمات حتكم مسرية 
العمل فيها، وقد جاء الدليل التنظيمي مل��دارس التعليم العام 1434- 1435ه���، 

)1(   الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام، وزارة الرتبية والتعليم )1435ه�(، اإلصدار الثاين، الرايض، ص8.
)	(   متطلبات التخطيط الرتبوي، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )1	14ه�(،  الرايض، ص )6	(.
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ببيان املهام التنظيمية للجهات العاملة يف املدرسة، واالجتهاد يف نشرها، ومتابعة 
تنفيذها، ومنها: توظيف االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة.

أ – قائد املدرسة، ومما جاء يف ذلك فيما يتعّلق بتعزيز قيم املواطنة:
املهمة العاشرة: متابعة إجناز املعلمني لتدريس املواد الدراسية وعناصر املقرر . 1

وهن��يً��ا عن  ابمل��ع��روف،  أم���ًرا  لطالهبم؛  متابعتهم  وم��دى  والشهرية،  األسبوعية 
املنكر.

املهمة احلادية والعشرون: » تعزيز دور املدرسة االجتماعي من خالل تفعيل . 	
العمل التطوعي وفًقا للتعليمات املعتمدة، وعقد االجتماعات واللقاءات مع 

أولياء األمور«.
ب – وكيل الشؤون التعليمية:

املهمة اخلامسة: االطالع على تنفيذ املعلمني للتدريس، وإبداء امللحوظات . 1
واملرئيات بشأنه.

املهمة العشرون: متابعة الظواهر السلبية اليت تظهر يف املدرسة، والعناية هبا، . 	
املخالفات  اهل��ادف��ة، ورص��د  ال��ربام��ج واألنشطة  م��ن خ��الل  ومتابعة معاجلتها 

ودراستها.
ج�-  معلمو املواد الدراسية: 

املهمة السادسة: املشاركة يف رايدة الفصول الدراسية، وتنفيذ برامج النشاط . 1
ال���ط���اليب، وال��ق��ي��ام ابل�����دور ال���رتب���وي واإلرش�������ادي، ورع���اي���ة ال���ط���الب س��ل��وك��يًّ��ا 

واجتماعيًّا؛ انطالقًا من شعرية االحتساب املدرسي.
املهمة الثامنة عشرة: الت�ََّعرُّف على املشكالت والعقبات الشخصية اليت حتول . 	

دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي)1(.
وعند استعراض مواد سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية؛ يتبنّي أن هناك 

)1(   الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام، وزارة الرتبية والتعليم، )1435ه�(، اإلصدار الثاين، الرايض، ص )0	-4	(.
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مواد نّصت مباشرة على تعزيز مبادئ الوالء واالنتماء، ومنها )1(:
امل��ادة التاسعة والعشرون: تنمية روح ال��والء لشريعة اإلس��الم؛ وذلك ابلرباءة . 1

من كل نظام أو مبدأ خيالف هذه الشريعة، واستقامة األعمال والتصّرفات.
املادة الرابعة والتسعون: متابعة حتقيق الوالء هلل وحده، وجعل األعمال خالصة . 	

لوجهه، ومستقيمة يف كافة جوانبها على شرعه، وهذا ما يتواءم مع شعرية 
االحتساب وتفعيلها يف املدرسة.

وال ريب أن توظيف القيادة املدرسية لالحتساب يف تعزيز قيم املواطنة، من خالل 
حتقيق سياسة التعليم على أرض الواقع؛ يُعّد طريًقا إىل توجيه الطالب حنو تعزيز قيم 

الوالء واالنتماء الوطين، وحتديد منهج واضح للوسطية واالعتدال.
1- احملور البنائي: ومن املواد اليت ترتبط ببناء قيم الوالء واالنتماء، ما يلي:

 املادة الثالثة: التصّور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان واحلياة، وأن الوجود 1. 
كله خاضع ملا سّنه هللا – تعاىل- ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو 

اضطراب. 
ثل العليا اليت جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدة . 	

ُ
املادة الساسة: امل

بّناءة، هتتدي برسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص لتحقيق العزة يف الدنيا، والسعادة يف الدار 
اآلخرة.

2- احملور الوقائي: ومن املواد اليت ترتبط بوقاية قيم الوالء واالنتماء، ما يلي: 
امل��ادة العشرون: اح��رتام احلقوق العامة ال��يت كفلها اإلس��الم وش��رع محايتها؛ . 1

حفاظًا على األمن، وحتقيًقا الستقرار املسلم يف: الدين، والنفس، والنسل، 
والعرض، والعقل، واملال.

إزال��ة ما . 	 العناية ابملتأخرين دراسيًّا، والعمل على  امل��ادة اخلامسة واخلمسون: 

)1(   التعليم يف اململكة العربية السعودية، إدارة التطوير الرتبوي يف وزارة املعارف، )1419ه�(، مكتبة الواثئق الرتبوية، الرايض، 
ص)345 – 361(.
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ميكن إزالته من أسباب هذا التأخر، ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق 
حاجاهتم.

3- احملور الداليل: ومن املواد اليت ترتبط ابلداللة إىل قيم الوالء واالنتماء، ما 
يلي: 
املادة الرابعة: احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، يستثمر فيها املسلم طاقاته عن . 1

إميان وهدى للحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة، فاليوم عمل وال حساب، 
وغًدا حساب وال عمل.

يف . 	 العاملية  احلضارية  التطورات  مع  ال��واع��ي  التفاعل  عشرة:  السادسة  امل��ادة 
بتتبعها واملشاركة فيها، وتوجيهها مبا يعود  العلوم والثقافة واآلداب،  ميادين 

على اجملتمع واإلنسانية ابخلري والتقدم )1(.
وتلك احملاور الثالثة: )البنائي، والوقائي، واإلرشادي الداليل(؛ تؤثر أتثريًا واضًحا 

وجليًّا يف عملية تعزيز قيم املواطنة وجناحها )الوالء واالنتماء(. 
وميكن أن ُيضاف إىل ذلك أتكيد أمهية ربط الناشئة ابلعلماء الصاحلني احملتسبني، 
وأبويل األمر من احلّكام وطاعتهم ابملعروف، وخطورة املرجعيات املشبوهة على الفرد 
واجملتمع، والعناية بتوجيه محاس الشباب وضبطه، وبيان خطورة احلساابت والقنوات 
االتصالية املشبوهة واحلذر منها؛ وذلك يف سبيل حتقيق قيم الوالء واالنتماء احلقيقي 
املتوافق مع شريعة اإلسالم؛ إقرارًا للمعروف، وإنكارًا للمنكر يف شىت صوره وخمتلف 

ألوانه.
كما يظهر دور قائد املدرسة يف تفعيل أدوار املعلم يف توظيف االحتساب؛ لتعزيز 
قيم املواطنة )الوالء واالنتماء(، وعلى وجه اخلصوص ما ورد من عناصر ومواد مليثاق 

أخالقيات مهنة التعليم، كما يلي:
- تعزيز قيمة الوالء:

)1(   املرجع السابق، ص )361-345(.
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ورد يف املادة الرابعة، العنصر الرابع: » يدرك املعلم أن الرقيب احلقيقي على . 1
سلوكه، بعد هللا I هو ضمري يقظ وح��سٍّ انق��د، وأن الرقابة اخلارجية مهما 
تنّوعت أساليبها؛ ال ترقى إىل الرقابة الذاتية؛ لذلك يسعى املعلم بكل وسيلة 
متاحة إىل ب��ثِّ ه��ذه ال��روح بني طالبه وجمتمعه، ويضرب املثل وال��ق��دوة يف 

التمسك هبا.
تُعّلق عليه . 	 "املعلم عضو مؤثر يف جمتمعه،  ال��راب��ع:  العنصر  السادسة،  امل��ادة 

اآلم���ال يف التقدم امل��ع��ريف، واالرت��ق��اء العلمي، واإلب���داع الفكري، واإلس��ه��ام 
احلضاري، ونشر هذه الشمائل احلميدة بني طالبه".

ورد يف املادة السابعة، العنصر الرابع: " يُدرك املعلم أن احرتام قواعد السلوك . 3
يف  اإلجيابية  واملشاركة  وتنفيذها،  والتعليمات  ابألنظمة  واالل��ت��زام  الوظيفي، 
أه��داف  أس��اس��ي��ة يف حتقيق  أرك���ان  املختلفة-  وفعاليتها  امل��درس��ة  ن��ش��اط��ات 

املؤسسة التعليمية".
تعزيز قيمة االنتماء:- 

ورد يف املادة اخلامسة، العنصر الرابع: » املعلم أحرص الناس على نفع طالبه، . 1
يبذل جهده كله يف تعليمهم، وتربيتهم، وتوجيههم، يدهّلم على طريق اخلري 
ويُرّغبهم فيه، ويبنّي هلم طريق الشر ويذودهم عنه، يف رعاية متكاملة لنموهم: 

دينيًّا، وعلميًّا، وخلقيًّا، ونفسيًّا، واجتماعيًّا، وصحيًّا«.
ورد يف املادة السادسة، العنصر األول: »يُعّزز املعلم لدى الطالب اإلحساس . 	

ابالنتماء لديهم ووطنهم، كما ينّمي لديهم أمهية التفاؤل اإلجيايب مع الثقافات 
األخرى، فاحلكمة ضالة املؤمن أىّن وجدها فهو أحق الناس هبا«.

ورد يف امل����ادة ال��س��ادس��ة، العنصر ال��ث��اين: »امل��ع��ل��م أم���ني ع��ل��ى ك��ي��ان ال��وط��ن . 3
ووحدته، وتعاون أبنائه، يعمل جاهًدا لتسود احملبة املثمرة واالحرتام الصادق 
بني املواطنني مجيًعا، وبينهم وبني أويل األمر؛ حتقيًقا ألمن الوطن واستقراره«.
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ويظهر دور قائد املدرسة يف متابعة رفع الوعي لدى املعلم ابالحتساب يف . 4
تضّمنة يف ميثاق أخالقيات التعليم، كما يربز دور املعلم يف تنفيذ 

ُ
تقرير القيم امل

تلك العملية االحتسابية تكاماًل مع دور القيادة املدرسية.
وخنلص مما سبق إىل أن القيادة املدرسية تقوم مبهام عظيمة يف جمال توظيف . 5

االحتساب يف تعزيز القيم الوطنية، ويظهر ذلك من خالل ثالثة أدوار: الدور 
التخطيطي، والدور التنفيذي، والدور التقييمي.

 1( الدور التخطيطي:
التواصلية . 1 واألدوات  ال���درس  أدوات  خ��الل  م��ن  والتعليمات  األنظمة  إب���راز 

األخرى.
تاليف املشكالت قبل وقوعها، وإعداد وهتيئة ما يلزم ملواجهتها إن وقعت.. 	
الطيب، . 3 والتعامل  التواصل  أساليب  املعلمني والطالب إىل  الوعي بني  نشر 

القائم على نشر املعروف، والنهي عن املنكر.
هتيئة واختيار املواقع املناسبة ملرافق األنشطة املدرسية والرتبية البدنية والفنية، . 4

ومتابعتها.
القائمة . 5 العلمية  املعايري  العاملني ابملدرسة وفق  املهام والتكاليف على  توزيع 

وال��ق��درة  وال��رتب��وي،  العلمي  والتمّكن  االح��ت��ي��اج،  ومناسبة  التخصص،  على 
اإلجيابية يف التأثري.
2( الدور التنفيذي:

توجيه ومتابعة منسويب املدرسة من معلمني وطالب إىل االبتعاد عن مواطن 	•
الشبه واملنكرات، ونشر الوعي اباللتزام ابملعروف وحتري ُسبله.

متابعة احلاالت السلوكية املخالفة بدقة، وبنظام مراقبة دقيق، واختاذ اإلجراءات 	•
الالزمة حبقها.

التفاعل م��ع ش��ك��اوي ال��ط��الب وأول��ي��اء األم���ور، ودراس��ت��ه��ا، وتنفيذ األنظمة 	•
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بشأهنا.
دراستها 	• يتم  لكي  تقع؛  أن  ال��يت ميكن  املختصة ابملخالفات  للجهات  الرفع 

ومعاجلتها يف وقتها، وضمان عدم توسعها.
التواصل مع املشرفني املختصني يف إدارة مكتب التعليم، ومكاتب إدارة التعليم 	•

فيما ينفع ويفيد يف سبيل تنفيذ السياسات احلكيمة للتعليم؛ إقرارًا للمعروف، 
وإزالة للمنكر.

تنفيذ الربامج التدريبية املالئمة للعاملني ابملدرسة وللطالب؛ مبا يبين املهارات 	•
اإلجيابية يف تنمية املهارات االحتسابية.

3( الدور التقوميي:
وضع مؤشرات األداء وتفعيلها؛ ملعرفة مدى حتقيق األهداف الرتبوية، وتنفيذ . 1

اخلطط واالسرتاتيجيات حسب ما ُوضعت له.
ت��غ��ي��ري اخل��ط��ط واالس��رتات��ي��ج��ي��ات ح��س��ب ُم��ت��ط��ل��ب��ات ال���واق���ع، واالح��ت��ي��اج��ات . 	

ستجدة، والظروف الطارئة. 
ُ
امل

الدقة واملوضوعية يف تعبئة استمارة تقومي األداء الوظيفي للعاملني؛ مبا حيّدد . 3
املستوايت بدقة، ويكشف املواهب، ويطّور العمل.

االج��ت��م��اع��ات ال���دوري���ة ابمل��ع��ل��م��ني وال���ط���الب؛ ل��ت��زوي��ده��م ابل��ل��وائ��ح والتعاميم . 4
املتصفة  املناسبة  املدرسية  البنية  ج��ودة  لضمان  تفعيلها؛  وسبل  ستجدة، 

ُ
امل

نكرات واملعاصي.
ُ
ابخلري والصالح، والبعيدة عن امل

ويتضح جليًّا مما سبق يف هذا املبحث؛ أن القيادة املدرسية يف املؤسسة الرتبوية 
يؤمل هبا أن تقوم بدور ابرز يف توظيف االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة على كافة 
األدوار: التنظيمية، والتنفيذية، والتقوميية؛ مما يؤثر أتثريًا كبريًا يف مدى إفادة الطالب، 
وتعديل سلوكياهتم، وتقرير األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ بوصفه شعرية مهمة، 

ومطلًبا ُملًحا ينبغي أن تتصف به املؤسسة الرتبوية.
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املبحث الثاين: دور القيادة املدرسية يف تفعيل املقررات الدراسية؛ لتوظيف 
االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة.

تُعّد املقررات الدراسية احلجر األساس يف عملية توظيف االحتساب؛ لغرس قيم 
املواطنة لدى الطالب، مبا تتضّمنه من أه��داف تربوية وعملية، وحمتوى معلومايت، 
تربية  عملية  يف  مهمًّا  راف���ًدا  جمموعها  يف  تشّكل  صفية؛  وأنشطة  تقومي،  وأساليب 
الطالب وتوجيههم التوجيه الصحيح. واملنهج هو: » جمموعة اخلربات واألنشطة اليت 
النمو الشامل  على  مساعدهتم  بقصد  وخارجها؛  داخلها  للتالميذ  املدرسة  تقّدمها 
املتكامل، الذي يؤدي إىل تعديل سلوكهم، ويكفل تفاعلهم مع بيئتهم وجمتمعهم، 
وجيعلهم يبتكرون حلواًل مناسبة ملا يواجههم من مشكالت. وميكن حتديد أسس بناء 

املناهج ابألسس النفسية، واألسس االجتماعية، واألسس الرتبوية«)1(.
وأتيت أمهية املنهج املدرسي من خالل تدعيم املبادئ الدميوقراطية؛ حيث يذكر 
د. املفيت مدى دور املنهج يف إرساء تلك املبادئ وتدعيمها، وهي: احرتام شخصية 
الفرد، واالع��رتاف ابلفروق الفردية، وتكافؤ الفرص، ومراعاة خصائص مراحل منو 

الفرد، والقدرة على التفكري العلمي، والتعاون، واحرتام العمل)	(.
ويتم توظيف االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة ضمن املناهج الدراسية ابلعمل على 

ما يلي)3(:
 مساعدة املتعلم على حتليل القيمة، وفحص املشاعر، مث تقّبلها وتنميتها.1. 

توظيف اسرتاتيجيات تدريس مهارات اختاذ القرارات، ودراسة احلالة واحلوار . 	
القيم  التحليلي، وال��ن��ق��دي، واإلب��داع��ي؛ م��ن أج��ل غ��رس  التفكري  وعمليات 

املرغوبة وتعزيزها.

)1(   األهداف الرتبوية واألسس العامة للمناهج بدول اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )1984م(، الرايض، 
ص)7	(.

)	(   أسس بناء املناهج وتنظيماهتا، حلمي الوكيل، وحممد مفيت )1987(، مطبعة حسان. القاهرة، ص )01	(.
)3(   دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي، اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي، )7	14(، الرايض، ص)57(.
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ال��يت يؤمن هبا اجملتمع، كالعدل، وامل��س��اواة، واألم��ان��ة، . 3 القيم  تقدمي وت��دري��س 
والتعصب  واإلره���اب،  مساوئها، كاجلرمية،  وبيان  السلبية  القيم  من  والتنفري 

املذهيب أو املناطقي.
وال خيفى مدى أثر املعلم وأدواره العظيمة يف غرس القيم الوطنية يف نفوس طالبه، 
وفق متابعة وتوجيه من القيادة املدرسية، ضمن خطتها يف نشر ثقافة االحتساب، 

وقد أمجلها د. فؤاد مرداد)1( ابألدوار التالية:
أواًل: الدور الذايت: ويتبنّي من خالل الصفات التالية:

القدوة: أبن تتوافق مساته الظاهرة ابلباطنة مع القيم اليت يغرسها؛ فال خيالفها، أ. 
ويكون من��وذًج��ا صاحلًا لطالبه: فكرًا وسلوًكا؛ ويُ��ع��ّد ذل��ك أح��د أه��م آداب 

االحتساب.
لحة يف القيام ابلدور الرتبوي القيمي ب. 

ُ
الدافعية: أبن يكون لدى املعلم الرغبة امل

جتاه املتعلمني، وكسب األجر من تعليمهم.
ا ملا سيقدمه، مرشًدا ج.  القيم، معدًّ العلوم واملعارف: أبن يكون ملمًّا مبعارف 

وامل��ب��ادئ،  املفاهيم،  ملختلف  واالستقصاء  االكتشاف  عمليات  يف  لطالبه 
وال��ن��ظ��رايت، واألدل����ة ال��ش��رع��ي��ة، وال��ن��م��اذج، واألم��ث��ل��ة، وال���رواب���ط، وال��ع��الق��ات 

وحنوها. وقد سبق تقريره كونه شرطًا أساسيًّا من شروط احملتسب.
اثنًيا: الدور التصنيفي: ويتبنّي من خالل املالمح التالية: 

الغرس: ويعين: إجي��اد وبناء قيم احتسابية غري موجودة أص��اًل، من مفاهيم، أ. 
واعتقادات، وأخالقيات.

 التصحيح: ويُقصد به: تعديل وتغيري ملفاهيم أو قناعات خاطئة، أو سلوكيات ب. 
وتطبيقات خاطئة أو منحرفة حول القيمة؛ إنكارًا للمنكر، وإقرارًا للمعروف 

)1(   الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن يف غرس القيم، )1436ه�(، مركز معاهد لالستشارات الرتبوية والتعليمية، الرايض، 
ص)80-70(.
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يف املنظومة االحتسابية ابملدرسة.
 التعزيز: ويُقصد به: متتني ومتكني لقيم صحيحة موجودة أصاًل؛ لكنها غري ج. 

فاعلة أو ضعيفة التأثري يف السلوك،/ أو يف االعتقاد والتوجه، أو يف العالقات 
والتواصل، أو يف أداء الوظائف واألدوار؛ ضمن إطار تربوي احتسايب قائم 

على احلكمة يف التعامل والتوجيه.
اثلثًا: الدور اإلجرائي: ويتضح من خالل املراحل التالية: 

الدراسة والتحليل: ويُقصد به دراسة القيم املوجودة والسلوك املرتبط هبا من أ. 
حيث الشدة وقوة التأثري، والتحّكم يف املواقف واالنفعاالت... وحتليلها؛ ومن 

مثّ استنتاج االحتياج القيمي وحتديده، ويشمل: 
حتليل القيم، والصراعات القيمية، ودراس��ة البدائل املمكنة مع املتعلمني، وإلغاء 

التوجهات السلبية.
ال��دراس��ة، ب.  معطيات  على  بناء  القيمية  اخلطة  إع���داد  ب��ه  ويُقصد  التخطيط: 

املناسبة، وحتديد  واألس��ال��ي��ب  األدوات  وحت��دي��د  القيمي،  االح��ت��ي��اج  وحت��دي��د 
الشركاء واملساندين، واحملفزات، والزمن الالزم، وحتديد مؤشرات التقدم حنو 
التقييم  أدوات  القيمي، إضافة إىل حتديد متطلبات  اهل��دف  القيمة، وحتقيق 

والقياس املناسبة.
التقومي: ويُقصد به: قياس وتقومي التقدم يف حتقيق اهلدف القيمي االحتسايب، ج. 

العمرية،  املتعلمني  خصائص  تناسب  مناسبة  وأساليب  أدوات  خ��الل  م��ن 
املنظمة،  املالحظة  القياس:  وس��ائ��ل  أب��رز  وم��ن  واملنهج.  ال��دراس��ي��ة،  واملرحلة 

وحتليل املضمون، واملقابلة.
ويفّصل احلارثي)1( يف بيان دور قائد املدرسة يف جمال توظيف االحتساب؛ لتعزيز 

)1(   دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة، )4	14ه�(، ط1، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ص 
.)	30-		3(
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قيم املواطنة يف عصر اتسم ابلتحدايت الثقافية للعوملة، ومبا حيمله من أحداث معرفية 
وتكنولوجية؛ لذا ال بد من أن تعمل املدرسة على حمورين: 

إعداد الطالب الكتساب املعرفة، والوصول إىل مضامينها اجلديدة عرب إتقان . 1
العنكبوتية )إبش��راف ومتابعة من  الشبكة  والتعامل مع  احلاسب،  استخدام 

القائمني على التعليم(.
يرغب . 	 ال��يت  واملعرفية  العلمية  امل���ادة  اختيار  الطالب حلسن  امل��درس��ة  تعّد  أن 

الوصول إليها، ويتطّلب هذا أن تغرس املدرسة يف نفس الناشئة أسس العقيدة 
الصحيحة، وأن تربيهم على مبادئ اإلسالم وُمثُله، وأن ُتكّون لدى الطالب 
الرقابة الذاتية، كما حتّصن الطالب ضد ُمغرايت هذا التدفق املعلومايت املرّكز، 
خاصة وأن التحدايت تتضّمن قوة إغ��راء، وش��دة ج��ذب، وأسلوب ترغيب 
ابل��غ��واي��ة. وم��ن هنا ك��ان ل��زاًم��ا على ق��ائ��د امل��درس��ة » أن ي���ؤدي دورًا محائيًّا 
ووقائيًّا جتاه اجملتمع«، ومّد جسور التواصل مع اجملتمع؛ هبدف جتديد السلوك 
الرفض،  أو  املتغريات ابلقبول  م��ع  التعامل  إض��اف��ة إىل حسن  فيه،  امل��رغ��وب 
تغريات القرن اجلديد، 

ُ
والتفاعل مع األحداث؛ مبا ُيسهم يف إعداد الطالب مل

وفق ثقافة احتسابية حكيمة.
ويتمحور دور املقررات املدرسة-  خاصة مبا جيري أساليب تدريسية يف الفصل- 

حول ثالثة حماور أساسية: 
1( كتاب املعلم: 

تقوم إدارة املناهج يف وزارة التعليم جبهود كبرية يف سبيل هتيئة وإعداد كل ما من 
شأنه أن يساعد املعلم على أداء مهمته ورسالته الرتبوية والتعليمية، من خالل غرس 
القيم، واملبادئ، واآلداب الفاضلة، والتخّلص مما يضادها. وقد قامت إبعداد )دليل 
املعلم(؛ » ليكون ُعَدة للمعلمني أثناء أتدية رسالتهم، ومزاولة مهنتهم؛ لتصبح مهنة 

التعليم أكثر امتاًعا، وأميز نتاًجا« )1(.
)1(   دليل معلم العلوم الشرعية، وزارة التعليم، 1436ه�، ص )4(.
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2( كتاب الطالب: 
يُعّد كتاب الطالب العمدة األساسية اليت يعتمد عليها الطالب يف دراسته وينطلق 
منها؛ لذا أولت وزارة التعليم العناية البالغة به، حبيث يتم توظيف ذلك كله توظيًفا 
تتطّلب  سيئة،  مظاهر  أو  خاطئة  سلوكيات  من  يصدر  ما  ملعاجلة  ومالئًما  مناسًبا 
إشاعة ثقافة االحتساب، وقد ضّمنت املقررات الدراسية مجلة كبرية من القيم واملبادئ 
االحتسابية القائمة على تقرير أحكام الشرع، واألم��ر ابملعروف، والبعد عن مزالق 
االحن���راف؛ إن��ك��ارًا للمنكر، وال��يت ُتشّكل يف جمملها أدوات مؤثرة يف أتصيل القيم 

وزرعها عند الناشئة، 
3( كتاب النشاط: 

ويُعىن هذا الكتاب إبعطاء الطالب أنشطة تعتمد على ربط الدروس واملوضوعات 
الطالب؛  يف كتاب  املتوافرة  املواطنة  قيم  تعزيز  على  الطالب، وتعمل كذلك  بواقع 
حبيث يعتمد الطالب على نفسه يف التعبري والصياغة؛ لإلجابة عن التساؤالت الواردة 
توافرة إبشراف 

ُ
يف كتاب الطالب، وحيّل األنشطة معتمًدا على مصادر املعلومات امل

املعلم.
وال خيفى دور قيادة املدرسة يف التخطيط،  واملتابعة، والتقومي للمقررات الدراسية، 
ومالحظة مدى حتقيقها لشعرية االحتساب، وتفعيل دور املعلم والطالب يف إجياد 

بيئة تعليمية تتسم ابخلري والفضل.
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املبحث الثالث: دور القيادة املدرسية يف تفعيل التوعية اإلسالمية؛ لتوظيف 
االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة.

توظيف  موضوع  يف  ال��زاوي��ة  حجر  العام  التعليم  مب��دارس  اإلسالمية  التوعية  تُعّد 
ومنطلقاهتا،  أهدافها،  الرتباط  الوطين؛  واالنتماء  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  االحتساب 
وغاايهتا مبجاالت االحتساب وآلياته؛ لذا يُعّول عليها قائد املدرسة اآلمال يف تفعيل 

املناشط واألعمال اليت ُتسهم يف القيام بشعرية األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر.
وهي إدارة اتبعة لقطاع التعليم، تتوىل القيام بتقدمي برامج توعوية وتثقيفية شرعية 
متميزة ومتنوعة؛ ُتسهم يف بناء اجملتمع التعليمي، القادر على فهم العبادة ومعانيها، 

وحتقيق االعتدال الفكري املنبثق من ثوابت الشريعة اإلسالمية)1(.
وتتنوّع أهداف التوعية اإلسالمية يف تناوهلا ملختلف أنواع األنشطة املدرسية ما 
بني جوانب “وقائية، وعالجية، وإثرائية”، تصّب مجيعها يف حقل تعزيز األخالق، 
عند  اإلجيابية  املهارات  وبناء  اخلاطئة،  السلوكيات  وحماربة  واملبادئ،  وترسيخ القيم 
الطالب، اليت هتدف إىل رفع الوعي والفهم لواقع أي ممارسات حياتية، واختاذ املوقف 
املسؤولية  الفكرية، وترسيخ  التوعية  على  تؤّكد  الوقائي  اجلانب  ويف  منها.  املناسب 
الوطنية، والوقاية املبكرة من األفكار املتطرفة واالحنرافات التفكريية الضالة؛ بينما يف 
جانبها العالجي تعتين أهداف التوعية اإلسالمية بتعزيز القيم واألخالق اإلسالمية 
الكرمية اليت دعا إليها االسالم، والتوعية أبخطار االحنرافات واألخالق واملمارسات 

خّلة ابألدب والدين.
ُ
امل

)1(   اخلطة السنوية لربامج التوعية اإلسالمية، وزارة التعليم،  )1437(، النسخه	، اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية، الرايض، 
ص )4(.



القيادُة المدرسيُة والدوُر الُمناُط بها في توظيِف االحتساِب لتعزيِز ِقَيِم المواطنِة170

قيم  تعزيز  يف  لالحتساب  أبعماهلا  اإلسالمية  التوعية  إدارات  تقوم  أن  وألج��ل 
املواطنة؛ فهناك أربع مبادرات رئيسة، وهي)1(: العناية بتعليم القرآن الكرمي، وحفظه، 
وفهمه، إثراء املعرفة العلمية الشرعية يف السُّنة النبوية، والعبادات، واألحكام الشرعية، 

والتوعية الفكرية واملسؤولية الوطنية، والرتبية على القيم واألخالق اإلسالمية.
وعند التأمل يف تلك املبادرات الرائعة؛ يتبنّي دورها الواضح يف تقرير شعرية األمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر؛ إذ إن أثر تلك املبادرات يف الطالب يُعّزز إمجااًل من 
تمثّلة يف السلوكيات اخلاطئة أو 

ُ
القيم واملبادئ اإلجيابية، ويُقّلل من القيم السلبية امل

املعاصي واملنكرات.

مناخ  لتكوين  يُهيئ  منها؛  واستفادهتم  الطالب  بني  امل��ب��ادرات  تلك  تفعيل  وإن 
البيئة  يف  التعليمية  واملصلحة  اإلنسانية  العالقات  بني  ُم��ت��وازن  مستوى  ذا  مدرسي 
امل��درس��ي��ة، كما يُ��راع��ي حتقيق ال��ت��وازن ب��ني رع��اي��ة ح��اج��ات جمتمع امل��درس��ة ورغباته 

وأهداف املدرسة التعليمية)	(.

إضافة إىل أن القيادة املدرسية الناجحة يف توظيف االحتساب لتعزيز قيم املواطنة؛ 
ال يقتصر على جمرد إجياد القيم، بل إىل النجاح يف حتويل القيم واالجتاهات العلمية 
والسلوكية اليت يدرسها املعلمون؛ إىل عادات وممارسات أصلية وُمتجّذرة على امتداد 
حياة الطالب، يتعايشون من خالهلا، ويتعاملون مع اآلخرين مبنطلقاهتا، ضمن برامج 

وأنشطة وفعاليات ينّظمها قسم التوعية اإلسالمية يف املدرسة، ويشرف عليها.

)1(   املصدر السابق، ص)6(.
)	(   دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي، اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم )7	14ه�(، الرايض، ص)		1(.
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من  اإلسالمية  التوعية  مناشط  يف  االحتساب  م��ب��ادرات  تنطلق  أن  ينبغي  كما 
خالل رؤية ميدانية للبيئة الطالبية، وما يعتورها من خمالفات سلوكية سيئة، ومنكرات 
ظاهرة، وذلك من خالل أدوات مالحظة يقوم هبا قائد املدرسة، واملعلمون، واملرشد 
الطاليب، ورائد النشاط، وإذا ُحصرت تلك املخالفات يتم وضع اخلطط اإلجرائية 
نكرات أبسلوب حكيم وطريقة 

ُ
اليت ميكن أن تفي ابالحتياجات الالزمة؛ لرفع تلك امل

فّعالة. ومن يتأمل واقع الطالب يف املدارس؛ جيد جليًّا أن هناك الكثري من املشكالت 
وامل��ن��ك��رات ال��يت حتتاج إىل االح��ت��س��اب، وم��ن تلك امل��ش��ك��الت: مشكلة الكذب، 

والسرقة، والعناد، والعداوة، واخلجل)1(.

ويتجلى دور القيادة املدرسية يف تفعيل مناشط التوعية اإلسالمية، واإلسهام يف 
إثرائها، من خالل تضمني األنشطة األفكار وال��رؤى اليت ختدم حتقيق االحتساب، 

وتوضح أثره جليًّا يف شخصيات الطالب.

)1(   مشكالت األبناء وطرق عالجها، ص)6-5(.
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لتوظيف  الطاليب؛  النشاط  تفعيل  يف  املدرسية  القيادة  دور  الرابع:  املبحث 
االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة.

املواطنة،  قيم  تعزيز  يف  االحتساب  لتوظيف  رحًبا  جم��ااًل  املدرسية  األنشطة  مُتّثل 
وال��والء واالنتماء، ويتم ذلك من خالل ما يتم رمسه من خطط، وحتديد أه��داف، 
اإلجيابية  والقيم  ابمل��ب��ادئ  ال��ط��الب  رب��ط  خالهلا  م��ن  يتم  مقننة،  إج����راءات  وصياغة 
النافعة؛ حيث إن األنشطة ترتبط ابجلوانب التطبيقية للطالب، واكتساب املهارات 

بشكل تلقائي غري مباشر؛ لذا جاءت أمهية النشاط الطاليب جبميع فروعه.
وتُعّرف األنشطة التعليمية أبهنا: »أعمال ومهام يقوم هبا املعلم واملتعلم مًعا، داخل 
الفصل الدراسي واملدرسة أو خارجها؛ هبدف إضفاء املتعة والتشويق على العملية 
التعليمية، وتيسري نقل اخلربات التعليمية وتنميتها لدى املتعلم. واألنشطة التعليمية 
إما أن تكون صفية أو غري صفية، وكال النوعني يدعم إىل حدٍّ كبري العملية التعليمية، 

ويساعد على حتقيق أهدافها«)1(. 
ويُعّد النشاط الطاليب ُمعرتًكا مهمًّا لبناء الثقافة االحتسابية وتنمية مهاراهتا؛ حيث 
مييل الطالب يف مرحلة النشء والشباب إىل احلركة، والتفاعل املرن مع من حوهلم، 
احليوية اليت ينبغي أن يعرفها من خالل عمل وحركة؛ لذا  وميتلئ الشباب ابلطاقة 
ينبغي على القائمني على التعليم متابعة ذلك، وحسن استغالله يف عملية توظيف 
االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة. وي��رى احل��ارث��ي)	( أمهية األنشطة يف احملافظة على 
اهلوية اإلسالمية؛ خشية ذوابهن��ا يف عصر العوملة؛ “ألهن��ا تقف من العوملة موقف 

الناقد هلا، وملا تقّدمه العوملة من مسوم”.
ويضطلع رائد النشاط يف املدرسة بدور ابرز يف توجيه سلوك الطالب، واستثمار 
طاقاهتم، وتوظيف االحتساب يف تعزيز قيمهم، وغرس املبادئ اإلجيابية يف نفوسهم. 
ومن مهام رائد النشاط املتعلقة بغرس القيم؛ جند يف الدليل التنظيمي ملدارس التعليم 

)1(   املوسوعة العربية ملصطلحات الرتبية وتكنلوجيا التعليم، ماهر صربي، )003	(،  مكتبة الرشد، الرايض، ص )548(.
)	(   دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة، صالح بن ردود احلارثي، )4	14ه�(، ط1، مكتبة السوادي 

للتوزيع، جدة، ص )395(.
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العام ما يلي: إكساب الطالب االجتاهات الرتبوية السليمة، واختيار املعلمني املشرفني 
على برامج النشاط وغريها )1(.

اململكة  يف  التعليم  سياسية  خطة  وف��ق  أهدافها  الطالبية  األنشطة  حُتّقق  ولكي 
العربية السعودية، ومبا حُيّقق األه��داف والغاايت من التعليم، ومبا يتوافق مع األدلة 
التنظيمية واإلجرائية ملدارس التعليم العام- كان لزاًما أن تنضبط األنشطة مبجموعة 
من الضوابط اليت يعّول عليها لسرعة وإجيابية يف تشكيل السلوك اإلجي��ايب، وغرس 

القيم اإلسالمية الصحيحة، ونزع القيم السلبية املخالفة للشرع وإبعادها.
ويرى الغواثين)	( عدة ضوابط، منها: أن تكون األنشطة ُمباحة شرًعا، ومناسبة 
والعلمية،  والثقافية،  التعبدية،  لألنشطة  وشاملة  واس��ت��ع��داداهت��م،  الطالب  ل��ق��درات 

واالجتماعية، والرايضية، وأن يكون حمدًدا هلا فرتة زمنية معينة، وأماكن معينة. 
كما تتنوّع األنشطة الطالبية اليت من خالهلا يتم تضمني توظيف االحتساب يف 
تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب، وخاصة قيم الوالء واالنتماء، ومن تلك األنواع)3(:

الندوات واحملاضرات جملموعة من املتخصصني يف شىت العلوم واملعارف، وخاصة 	•
مبا يتعّلق ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

ال��يت تتضّمن جمموعة م��ن القيم وامل��ب��ادئ، س��واء 	• ال��ع��روض املسرحية اهل��ادف��ة، 
خطابة، أو متثيل، أو كلمات عن املناسبات الوطنية، وكيفية التعامل احتسابيًّا 

مع ما يوجد من ُمنكرات أو جتاوزات.
عروض مرئية إلجنازات حضارية أو مشاهد هادفة ترّكز على اإلجنازات احلضارية 	•

هليئات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
كتابة حبوث علمية وتربوية، حتت إشراف املعلمني، تتناول أسس االحتساب ومبادئه.	•

املدرسية يف  القيادة  له مدى إسهام  الطالبية وتنوعها؛ يظهر  واملتأمل لألنشطة 
مجيعهم،  للطالب  شاملة  تكون  حبيث  الطالبية؛  لألنشطة  اجليد  التخطيط  عملية 
ُيشّكل شخصية  مما  وتغيري؛  احتساب  إىل  اليت حتتاج  العقلية  االحتياجات  وتُعاجل 

)1(   الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام، وزارة الرتبية والتعليم، )1435ه�(،  اإلصدار الثاين، الرايض، ص )30(.
)	(   فن اإلشراف على احللقات واملؤسسات القرآنية، )1	14ه�(، دار الغواثئي، جدة، ص )69	(.

)3(   املرجع السابق، ص)178(.
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متوازنة عند الطالب.
املبحث اخلامس: دور القيادة املدرسية يف تفعيل اإلرشاد الطاليب؛ لتوظيف 

االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة
يقوم قسم اإلرش��اد الطاليب يف امل��دارس مبهمة كربى مع عموم طالب املدرسة، 
تنطلق من توظيف االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة، خاصة ما يتعّلق بدراسة اجلوانب 
ما  على  والتعّرف  مستوايهتم،  وحتديد  شخصياهتم،  وحتليل  الطالب،  عند  النفسية 
حيوطهم من مؤثرات خمتلفة؛ قد تؤثر يف حتصيلهم الدراسي، أو تؤثر يف توجيهاهتم يف 
احلياة؛ لذا كان لزاًما أن يقوم املرشد الطاليب مبهامه مع الطالب، مرتبطًا مع اهليئة 
اإلدارية ابملدرسة، ومع املعلمني؛ لكي يتم التعاون يف سبيل إجياد شخصية مسلمة 
ولذلك  ع��ال��ي��ة)1(؛   أخالقية  وقيم  خبلق  تتسم  والغلو،  التطرف  ع��ن  بعيدة  ُمعتدلة، 
حرصت وزارة التعليم على إجي��اد ضوابط وإج���راءات تنّظم العمل يف جم��ال التوجيه 
 ،46/313/1-7-3	 رق��م  التعميم  للتعليم  ال����وزارة  وك��ال��ة  ع��ن  واإلرش����اد، فصدر 

واتريخ 5	/4/6	14ه� بذلك الشأن.
ومبا أن عملية توظيف االحتساب يف تعزيز قيم املواطنة حتتاج إىل عمل ُمتقن، 
وخطة تفصيلية واضحة، يقوم املرشد جبزء كبري منها، وهي مرتبطة ابلنواحي النفسية 
ُمراعاة  املهم  واالرتباطات، ومن  التأثريات  من  واسًعا  ا 

ً
عامل تشّكل  اليت  للمراهقني، 

أحوال املخاطبني من الطالب.
كما يشري د. النغيمشي)	( إىل أبرز املعامل يف انفعاالت املراهقني، واليت تُعني على 
كيفية التعامل معهم؛ ومن مثّ تزويدهم ابلقيم اإلجيابية املطلوبة: غلبة اخلوف والقلق، 
خاصة من الفشل واملستقبل، قوة االنفعال: بسبب تكامله العضوي العقلي، وقد ال 
يتحّكم يف انفعاالته؛ لقلة خرباته، الذاتية: وتعين إعجاب املراهق بنفسه واعتداده هبا؛ 

)1(   التوثيق الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم )003	م(، العدد 48، الرايض، ص)84(.
)	(   فن اإلشراف على احللقات واملؤسسات القرآنية، )1	14ه�(، دار الغواثئي، جدة، ص )3	-8	(.
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لفقده التوازن االنفعايل والعاطفي؛ لذا فهو ذو حساسية مرهفة من النقد.
وال ريب أن التفّطن إىل تلك املظاهر من ِقبل املرشد الطاليب واملعلمني؛ يعدُّ أثرًا 
واضًحا يف حسن التأثري اإلجيايب فيهم، وتعزيز قيم الوالء واالنتماء الوطين واالحتساب 
يف تنفيذها؛ طلًبا ل��ألج��ر، وإن��ك��ارًا للمنكر، وإب��ع��اد ال��ط��الب ع��ن م��زال��ق التطّرف، 

واالحنراف، والفكر الضال.
ويُعىن اإلرشاد الطاليب يف سبيل حتقيق أهدافه مبدى تفعيل املشاركة االجتماعية يف 
التعليم، وذلك من ُمنطلق التكامل املطلوب بني األدوار. ويؤكد بكار)1( دور األسرة 
يف التعاون مع املدرسة، قائاًل: »وحيتاج جمال العالقة بني البيت واملدرسة إىل تنظيم 
وإجي��اد آليات لتفعيل التشاور، وقبل ذل��ك إىل ثقافة تدفع دفًعا إىل تقدمي النصح 

واملعونة إىل املؤسسات الرتبوية والعامة«.
وتتنوّع األدوار اليت يقوم هبا اإلرشاد الطاليب يف تعزيز قيم املواطنة ابملدرسة، ومن ذلك:

نجزات احلضارية اليت حتّققت يف املسريات املختلفة، خاصة يف 	•
ُ
إبراز حجم امل

التعليم. ويرصد احلقيل)	(جداول رقمية تبنّي مدى التطور الذي حتّقق يف قطاع 
نجزات الكيفية لسياسة التعليم يف 

ُ
الرتبية والتعليم. ويُورد كذلك)3( مناذج من امل

اململكة العربية السعودية. 
الوسوسة 	• يف  الشيطان  ودور  واالحن���راف،  والتطّرف  الغلو  من  الناشئة  حتذير 

والتزيني للباطل يف النفوس)4(.
رب��ط الناشئة ابلعلماء، وط��اع��ة أويل األم���ر ابمل��ع��روف؛ ف��إن يف ذل��ك حت��دي��ًدا 	•

على  يلبس  مم��ا  وال��ب��اط��ل؛  األه���واء  أه��ل  لطريق  وقطًعا  الصحيحة،  للمرجعية 
الناشئة، وحيّرف أفكارهم مبا يدّسونه من السموم واالفرتاءات، وقد قال تعاىل: 

)1(   حول الرتبية والتعليم )0	14ه�(، ط1، دار املسلم، الرايض، ص )437(.
)	(   نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، )0	14ه�(، ط13، الرايض، ص )39	-70	(.

)3(   املرجع السابق، ص )71	-	7	(.
)4(   وجوب التثبت يف اإلخبار، واحرتام العلماء وبيان مكانتهم يف األمة، صاحل الفوزان، )1418ه�(، ط1، رائسة احلرس 

الوطين، الرايض. )ص		(.
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﴿أَي�َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم﴾)1(.
وال خيفى أثر العلماء يف تقدميهم النصيحة ابحلكمة واملوعظة احلسنة، ويعّدد د. 	•

ناصحة، مثل: التعريض 
ُ
ستخدمة يف امل

ُ
حممود آل علي بعًضا من األساليب امل

ال التصريح إن أمكن، واحلكمة، وهي: وضع الشيء يف موضعه الصحيح.
التثّبت يف األخبار، واحرتام العلماء، وبيان مكانتهم يف األمة؛ فإن مما يُزعزع 	•

القيم يف نفوس الناشئة؛ ما يسمعونه من أخبار أو أقوال تزيد من إاثرة الفنت 
بني املسلمني؛ ألجل تفريق مجاعة املسلمني. وهذا ابإلضافة إىل التحذير من 

أسباب التفرق)	(.
وقد أشارت آمال عتيبة)3( يف دارستها إىل االتصاالت واملعلومات وكيفية ضبطها، 
االنفتاح  املؤسسات احلكومية؛ هبدف توجيه ذلك  يتطّلب تضافر كافة  وأن ذلك 

الثقايف العاملي.
وال خيفى أمهية دور اإلرشاد الطاليب ابملدارس يف توجيه الطالب من خماطر املواقع 
إبراز  اجلانب اإلجي��ايب، ويرتبط بذلك  استثماره يف  املشبوهة على اإلنرتنت، وأمهية 
دور اململكة يف مواجهة اإلرهاب؛ تعزيًزا لقيمة االنتماء الوطين. وقد أّكدت دراسة 
قامت هبا وزارة الثقافة واإلعالم)4( أن رسالة اإلسالم تشمل تعزيز: الوسطية، والعدالة 

االجتماعية، والشورى ونظام احلكم، واإلنسان وحقوقه.
ويتبنّي مما سبق ما ميكن أن ُتسهم به القيادة املدرسية من جهود يف سبيل توظيف 
جهود قسم اإلرشاد الطاليب يف رعاية الطالب واالحتساب عليهم؛ نشًرا لثقافة األمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر.

)1(   سورة النساء، من اآلية 59(.
)	(   وجوب التثبت يف اإلخبار واحرتام العلماء وبيان مكانتهم يف األمة، صاحل الفوزان، )1418ه�(، ص)	36-1(.

)3(   املتطلبات الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف ظل تداعيات العوملة )015	(، ورقة مقدمة يف مؤمتر الشباب 
واملواطنة يف جامعة أم القرى، ص )433(.

)4(   اململكة يف مواجهة اإلرهاب: مواقف وإجنازات )1431ه�(، ط1، الرايض، ص )78-35(.
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اخلامتة
وتشمل نتائج البحث، وتوصياته:

)ال��والء . 1 املواطنة  بتعزيز قيم  اململكة  التعليم يف  الرغم من اعتناء سياسة  على 
واالنتماء(، ضد أي فكر ُمتطرف ُمنحرف يف إطار من الثقافة االحتسابية 
الضمنية إال أنه يظهر قصوٌر يف األدوار االحتسابية لدى القيادات املدرسية؛ 
رغم تضمن أدبيات وزارة التعليم لتقرير ثقافة االحتساب، وحاجة الطالب 

لذلك لتعزيز منظومة قيم الوالء واالنتماء.
حاجة البيئات املدرسية ملزيد من الربامج واألنشطة االحتسابية الكفيلة بتحويل . 	

القيم العقلية إىل ممارسات واقعية؛ سواًء على مستوى النقد أو البناء.
امل��درس��ة يعود إىل م��دى تكامل . 3 الثقافة االحتسابية يف  ب���روز آاثر إظ��ه��ار  إن 

األدوار التخطيطية والتنفيذية والتقوميية اليت تقوم هبا القيادة املدرسية يف حتقيق 
سياسة التعليم وتتحقق من خالل آتزر احملاور » البنائي، والوقائي والدالئي« 
يف منظومة تقرير الثقافة االحتسابية لدى الطالب يف املؤسسة التعليمية، وفق 

خطط وإجراءات منظبطة.
على الرغم من احتواء املناهج املدرسية على كمٍّ هائل من قيم املواطنة )الوالء . 4

النشاط، وكتاب  الطالب، وكتاب  الدراسية )كتاب  املقررات  واالنتماء( يف 
املعلم(؛ إال أن هناك قصوراً يف حتقيق األهداف الوجدانية واملهارية إلشاعة 

الثقافة االحتسابية يف املدرسة.
رح��اب��ة جم���االت حتقيق ال��ث��ق��اف��ة االح��ت��س��اب��ي��ة ل��ل��ط��الب يف األن��ش��ط��ة امل��درس��ي��ة . 5

ال��يت ت��ق��وم ب���دور ابرز يف تعزيز قيم امل��واط��ن��ة، م��ن خ��الل امل��ن��اش��ط الداخلية 
واخلارجية، أو اإلرشاد الطاليب الذي يقوم جبهود جبارة يف توجيه الطالب: 
نفسيًّا واجتماعيًّا، وحتليل سلوكيات الطالب ومعاجلاهتا؛ زرًعا للقيم الوطنية 

اإلجيابية، وردًّا للمنكرات وأسباهبا.
غياب األدوار الفاعلة للشراكات االجتماعية يف مؤسسات التنشئة االجتماعية . 6

عن حتقيق مزيد من اإلثراء للثقافة االحتسابية لدى الطالب يف املدرسة.
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ويُوصي الباحث مبا يلي:
السعودية حنو غرس . 1 العربية  التعليم ابململكة  زايدة تفعيل ما ورد يف سياسة 

القيم، وتضمينها ضمن خطط املدارس، وخاصة فيما يتعّلق بدور قائد املدرسة 
يف نشر ثقافة االحتساب ملا هلا من أثر فاعل يف بناء اجملتمعات على الرتاحم 

ومحاية صفه.
إع��ط��اء املعلمني م��زي��ًدا م��ن ال��ت��دري��ب، والتهيئة، واإلع����داد يف جم��ال مهارات . 	

توظيف االحتساب يف غرس القيم الوطنية )الوالء واالنتماء( لدى الطالب، 
ابلتعاون مع اجلهات ذات العالقة كاهليئات واجلامعات.

تطوير اهلياكل اإلدارية، واخلطط املدرسية، واللوائح التنظيمية؛ مبا يؤدي إىل . 3
الوطن، وتوظيف  االنتماء وحب  الطالب، وخاصة  املواطنة عند  قيم  غرس 

االحتساب يف حتقيقها.
ال��والء . 4 الوطنية يف  للقيم  ��ع��ّززة 

ُ
امل الطالب يف وض��ع اخلطط  تفعيل مشاركات 

واالنتماء الوطين؛ مبا يشبع احتياجاهتم األساسية، ويؤّدي إىل تكافؤ الفرص، 
وإجياد بيئة احتسابية طيبة.

التنشئة . 5 ومؤسسات  امل��درس��ة  ب��ني  والتكامل  التعاون  آف��اق  فتح  على  العمل 
االجتماعية األخرى )املسجد، واإلعالم، واألسرة(؛ مبا حُيّقق رؤية احتسابية 

قائمة على طلب األجر، وتقدير املواقف وحسن التدبري.
أتكيد ضرورة التوعية الشاملة بقيم املواطنة، ومدى أمهيتها يف حتقيق األمن . 6

والتنمية واالزدهار الوطين، وربطها مببادئ االحتساب وقيمه.
ضرورة مواجهة ُمعّوقات املواطنة من البطالة، أو الفساد، وترسيخ قيم املواطنة . 7

التعاون  العدالة االجتماعية وامل��س��اوة، وتقرير مبدأ  احلقيقية على أسس من 
واملشاركة اجملتمعية.

الطالب، . 8 القيم عند  ب��رام��ج زرع  لتنفيذ  ال���الزم  للمدارس  امل��ايل  ال��دع��م  أمهية 
االجتماعية؛  التنشئة  م��ؤس��س��ات  فيها  ت��ت��آزر  وف��ق خطة ش��ام��ل��ة،  وت��ط��وي��ره��ا 

إلشاعة ثقافة االحتساب، وتوظيفها يف تعزيز قيم املواطنة احلّقة.
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املصادر واملراجع
ب��ن عبدهللا احلليم )8	7ه( األم��ر ابمل��ع��روف والنهي عن . 1 اب��ن تيمية، أمح��د 

املنكر. مطبعة املدين، مصر. 
ابن عثيمني، حممد بن صاحل )7	14ه���( التعليق على السياسة الشرعية يف . 	

إصالح الراعي والرعية. ط.1، دار الوطن للنشر، الرايض. 
اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي )7	14ه�( دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي. . 3

الرايض. 
الزعبالوي، حممد السيد )1419ه�( تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس. . 4

ط4، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت. 
السنامي، عمر بن حممد )1414ه�( نصاب االحتساب. ط.1، دار الوطن، . 5

الرايض.
الغزايل، حممد بن حممد )6	14ه�( إحياء علوم الدين. ط.1، عامل الكتب، . 6

بريوت.
الفوزان )8	14ه���( األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. . 7 الفوزان، عبدالعزيز 

ط.	 مؤسسة رسالة اإلسالم، الرايض. 
املسعود، عبدالعزيز بن أمحد )1415ه���( األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . 8

وأثرمها يف األمة. ط.	، الرايض. 
تعريفها، ومشروعيتها، ووج��وهب��ا. ط.3، . 9 إهل��ي، فضل )1414ه����( احلسبة: 

إدارة ترمجان اإلسالم، ابكستان. 
مركز التطوير الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم )5	14ه�( دليل املعلم يف تنمية . 10

مهارات التفكري. ط.1، شركة املطابع األهلية لألوفست، الرايض. 
ملتقى . 11 يف  املقدمة  العمل  أوراق  )1434ه�����(  لالستشارات  احملتسب  مركز 

احملتسب واملناصحة. الرايض. 
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وزارة التعليم، )1437ه�( اخلطة السنوية لربامج التوعية اإلسالمية. النسخة	، . 	1
اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية، الرايض. 

اب���ن ب��ي��ه، ع��ب��د هللا ب��ن ال��ش��ي��ح حم��ف��وظ )6	14ه������( اإلره�����اب: التشخيص . 13
واحللول. ط.3، مؤسسة الراين, بريوت.

أب��وس��ل��ي��م��ان د.ع��ب��دال��وه��اب )3	14ه�������( ك��ت��اب��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي: صياغة . 14
جديدة،،  مكتبة الرشد، الرايض.

العاملية . 15 املدرسية  القيادة  )015	م(. خصائص  ج��اد حسني  أمح��د، حممد 
ودرجة حتققها ملديري املدارس الثانوية يف مصر وسلطنة عمان: دراسة مقارنة. 
التعليمية-   واإلدارة  املقارنة  للرتبية  املصرية  اجلمعية  ال��رتب��وي��ة-   اإلدارة  جملة 

مصر، )	/5( 07-65	. 
إدارة التطوير الرتبوي يف وزارة املعارف )1419ه�( التعليم يف اململكة العربية . 16

السعودية. مكتبة الواثئق الرتبوية، الرايض.
اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم )7	14ه�( دليل مفاهيم . 17

اإلشراف الرتبوي. الرايض.
إمس��اع��ي��ل، ص���الح حم��م��د )014	م( ق��ي��م امل��واط��ن��ة ل���دى ال��ش��ب��اب اجلامعي . 18

السعودي. جملة اخلدمة االجتماعية مبصر. مج )51( ص ص: 605-541.
االجتماعي . 19 ابلنشاط  وعالقتها  املواطنة  قيم  )	01	م(  عبدهللا  خالد  األمس��ري، 

املدرسي. رسالة ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.
آل عبود، عبدهللا سعيد )011	( قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها يف . 0	

تعزيز األمن الوقائي. رسالة دكتوراة غري منشورة، الرايض: جامعة انيف العربية 
للعلوم األمنية.

التناصح بني العامل واملتعلم. . 1	 آل علي، د. حممود )1435ه����( ضوابط وآداب 
ط.1، الرايض.
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املنكر . 		 السبت، خالد بن عثمان )1415ه����( األم��ر ابملعروف والنهي عن 
)أصوله، وضوابطه، وآدابه(. ط.1، املنتدى اإلسالمي، لندن. 

إهلي، د. فضل )1417ه�( مراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة . 3	
وسري الصاحلني. ط.1، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض.

بكار، د.عبدالكرمي )0	14ه���( حول الرتبية والتعليم. ط.1، دار املسلم، . 4	
الرايض.

الرتبية اإلسالمية يف مواجهة . 5	 ب��ن ردود )4	14ه�����( دور  احل��ارث��ي، ص��الح 
التحدايت الثقافية للعوملة. ط.1، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة.

العربية . 6	 اململكة  التعليم يف  نظام وسياسة  د. سليمان )0	14ه����(  احلقيل، 
السعودية. ط.13، الرايض.

املفهوم، . 7	 املعاصر:  امل��درس��ي  املنهج  د. حسن جعفر )4	14ه����(  اخلليفة، 
األسس، املكوانت، التنظيمات. ط.1، مكتبة الراشد، الرايض. 

زق��اوة، أمحد )015	م( دور املدرسة يف تنمية قيم املواطنة من وجهة نظر . 8	
أساتذة التعليم املتوسط. جملة األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

مج)6(، ع)17( ص ص:68-51.
الزهريي، إبراهيم عباس )006	م( معوقات الدور القيادي ملديرات املدارس . 9	

الدقهلية  مبحافظيت  م��ي��دان��ي��ة  )دراس����ة  عليها  التغلب  وكيفية  ب��ن��ات  ال��ث��ان��وي��ة 
ودمياط(. مستقبل الرتبية العربية-  مصر، )	43/1( 85-185	.

السعود، د.رات��ب )	143ه���( اإلش��راف الرتبوي: اجتاهات حديثة. ط.1، . 30
مؤسسة الوراق للخدمات احلديثة، عمان.

وتكنلوجيا . 31 الرتبية  ملصطلحات  العربية  املوسوعة  )003	م(  ماهر  ص��ربي، 
التعليم. مكتبة الرشد، الرايض.

تطلبات الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة لدى الشباب . 	3
ُ
عتيبة، د. آمال )015	م( امل
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يف ظل تداعيات العوملة. ورقة مقدمة يف مؤمتر الشباب واملواطنة يف جامعة 
أم القرى.

العريين، سليمان )1415ه�( اهلادي إىل التوجيه واإلرشاد اإلسالمي. ط.1، . 33
دار الفرقان، الرايض.

ال��ع��س��ريي، خ��ال��د؛ وال���زه���راين، د.ع��ب��دهللا )015	م( ب��ن��اء ب��رام��ج ال��ق��ي��ادات . 34
العاملية. ورقة  االجت��اه��ات  واالنتماء يف ض��وء  املواطنة  لقيم  الداعمة  الطالبية 

مقدمة يف مؤمتر الشباب واملواطنة يف جامعة أم القرى.
عطوة، حممد )1415ه���( القيم يف حمتوى مناهج املواد االجتماعية. رسالة . 35

اخلليج العريب، ع )54(، ص ص94-93.
العقيل، عصمت؛ واحلياري، أحسن )014	م( دور اجلامعات األردنية يف . 36

تدعيم قيم املواطنة. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، مج )10(، ع )4(، ص 
ص: 9-517	5.

ال��ع��م��رو، عبد هللا ب��ن حممد )7	14ه�����( أس��ب��اب ظ��اه��رة اإلره����اب. ط.	، . 37
وكالة املطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد، الرايض.
الثانوية . 38 ط��الب  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم  ال��غ��ام��دي، عبدالرمحن علي )010	م( 

وعالقتها ابألمن الفكري. ط.1، الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.
ال��غ��واثين، د. حي��ى )1	14ه������( ف��ن اإلش����راف على احل��ل��ق��ات وامل��ؤس��س��ات . 39

القرآنية. دار الغواثئي. جدة.
الفقي، إبراهيم )1430ه�( األمن الفكري: املفهوم, التطورات, اإلشكاالت. . 40

ب��ت��اري��خ		-5	 مجادى  الفكري،  الوطين األول لألمن  للمؤمتر  حبث مقدم 
األوىل 1430 ه. كرسي األمري انيف لدراسات األمن الفكري جبامعة امللك 

سعود.
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الفوزان، صاحل )1418ه�( وجوب التثبت يف اإلخبار واحرتام العلماء وبيان . 41
مكانتهم يف األمة. ط.1، رائسة احلرس الوطين، الرايض.

الفوزان، حممد انصر )8	14ه�( الغلو: مظاهره – أسبابه– عالجه. ط.5، . 	4
مطبقة سيفر، الرايض.

القحطاين، د. عبدهللا )015	م( أمهية املواطنة لدى الشباب والتحدايت . 43
املعاصرة. ورقة مقدمة يف مؤمتر الشباب واملواطنة يف جامعة أم القرى.

مارزانو، روبرت جاي؛ ووترز، وتيموثي؛ وماكنليت، وبرااين أي )1430ه�( . 44
القيادة املدرسية الناجحة: من البحوث إىل النتائج. ترمجة: هال انفع اخلطيب. 

الرايض: مكتبة العبيكان.
حممود، د. إبراهيم وجيه )		14ه�( التعليم: أسسه، ونظرايته، وتطبيقاته. . 45

دار املعرفة، اإلسكندرية.
مرداد، فؤاد )1436ه( الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن يف غرس القيم. . 46

مركز معاهد لالستشارات الرتبوية والتعليمية، الرايض.
مكتب الرتبية ال��ع��ريب ل��دول اخلليج )1415ه�����( رس��ال��ة اخلليج ال��ع��ريب. ع . 47

)	5-53-54(، السنة 15، الرايض.
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )1	14ه�( ُمتطلبات التخطيط الرتبوي. . 48

الرايض.
مكتب الرتبية ال��ع��ريب ل��دول اخلليج )1431ه�����( رس��ال��ة اخلليج ال��ع��ريب. ع . 49

)116(، السنة 31، الرايض.
الرتبوية واألسس . 50 ل��دول اخلليج )1984م( األه��داف  العريب  الرتبية  مكتب 

العامة للمناهج بدول اخلليج العريب. الرايض.
التعليم يف اململكة العربية . 51 املنقاش، س��ارة )006	( دراس��ة حتليلية لسياسة 

الرتبوية  للعلوم  س��ع��ود  امل��ل��ك  جامعة  جملة  لتطويرها.  وم��ق��رتح��ات  السعودية 
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والدراسات اإلسالمية، مج)19(، ع)1(، ص ص 440-381.
النغيمشي، د. عبدالعزيز )1411ه�( املراهقون. ط.1، دار طيبة، الرايض.. 	5
دار . 53 التعلم: أسسه، ونظرايته، وتطبيقاته. ط.1،  إبراهيم )	01	(  وجيه، 

املعرفة اجلامعية. 
ط.1، . 54 التعليم.  مهنة  أخالقيات  ميثاق  )7	14ه�����(  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الرايض.
وزارة الرتبية والتعليم )1433ه( مقرر التوحيد – الربانمج املشرتك.. 55
وزارة الرتبية والتعليم )1433ه( مقرر احلديث – الربانمج املشرتك.. 56
العام. . 57 التعليم  مل���دارس  التنظيمي  الدليل  )1435ه�����(  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اإلصدار الثاين، الرايض.
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امللخ�����ص:
تنمية قيم املواطنة  التعرف على دور األس��ت��اذة اجلامعية يف  ال��دراس��ة إىل  هدفت 
املنهج  استخدام  وق��د مت  الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن،  معلمة  الطالبة  ل��دى 
م��ن ثالث  م��ك��ون  استبيان  ب��ن��اء  ال��دراس��ة مت  أغ���راض  التحليلي، ولتحقيق  الوصفي 
حماور أساسية وهي حمور )االنتماء والوالء( واشتمل على )14( فقرة، وحمور )الوعي 
السياسي( واشتمل على )14( فقرة، وحمور )املشاركة اجملتمعية( واشتمل على )	1( 
فقرة، ومت تطبيقه على جمتمع الدراسة املكون م��ن)540( وهن الطالبات معلمات 
الرتبية االسالمية الاليت يدرسن برانمج االعداد الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة ام القرى 
وتكونت العينة من )107( طالبات مت اختيارهن ابلطريقة العشوائية، وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات 
القرى من وجهة نظرهن ، قد ج��اء بدرجة مرتفعة  ام  الرتبية اإلسالمية يف جامعة 
يف احملاور الثالث)االنتماء والوالء،والوعي السياسي،واملشاركة اجملتمعية(، حيث بلغ 

املتوسط العام )4.11(.

ومن أهم التوصيات:

إج��راء املزيد من األحب��اث وال��دراس��ات يف جم��ال تنمية وتعزيز قيم املواطنة يف . 1
املؤسسات الرتبوية للمراحل التعليمية املختلفة كاإلبتدائي واملتوسط والثانوي 

مع ختصيص احلوافز واملكافآت التشجيعية.
وال���دورات . 	 العمل  م��ن خ��الل عقد ورش  اجلامعيات  األس��ت��اذات  تعزيز دور 

التدريبية اليت متكنهم من اإلضطالع بدورهم يف تعميق وترسيخ قيم املواطنة 
واالنتماء يف نفوس الطالبات فكراً وسلوكاً.
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املقدمة:
يشهد العامل املعاصر حصاد تغري معريف وقيمي غري مسبوق، لوجود هنضة يف تبادل 
وأضحت  واالت��ص��االت،  واملعلومات  التكنولوجيا  وث��ورة  العوملة  بفعل  واملعرفة  العلم 
دول ال��ع��امل وش��ع��وب��ه تتأثر مب��ا جي��ري يف أي م��ك��ان م��ن ال��ع��امل، األم���ر ال���ذي يتطلب 
القدرة على مواجهة  ولديها  والقيم ومرتبطة ابملواطنة،  أجيال حمصنة ابلعلم  إع��داد 
التحدايت والصعاب، وقابلة للتعامل مع املتغريات والظروف املعاصرة بنجاح. )أبو 

كأس، 014	، 6(

ولذلك فقد برزت أمهية الرتبية يف تربية أبناء اجملتمع على املواطنة، وتزويد النشء 
اكتساب  عملية  فالرتبية  اإلجتماعية،  ابملسؤولية  احساسهم  وتنمية  ال���والء،  بقيم 
للخربات االجتماعية هتيء الفرد للتعامل مع أفراد اجملتمع مما يعود عليه ابلنفع ويؤكد 

انضمامه للجماعة ووالءه هلا. )أمحد اللقاين، 000	، 1(

أتسيساً على م��ا س��ب��ق، ظ��ه��رت العديد م��ن االجت��اه��ات ال��رتب��وي��ة ال��يت ت��دع��و إىل 
تضمني املناهج الدراسية قيم املواطنة، وتؤكد على ضرورة تدريب الطالبات عليها يف 
كافة املراحل الدراسية، ذلك أن التعلم احلقيقي يقاس مبقدار ما يغرسه من قيم يف 
نفوس املتعلمني، فالقيم اليت تكسب الطالبة شخصية سوية، وتبين لديها استعدادت 
للدفاع عنها، وتنمحها حوافز قوية متكنها من مواجهة التحدايت والتيارات املختلفة. 

وهنا يربز دور املؤسسات التعليمية يف سري العملية الرتبوية ودورها يف تنمية القيم 
ال��ق��ادرة على  املؤهلة  اجملتمع ابلكفاءة  وتزويد  البشري  امل��ال  واستثمار رأس  الوطنية 
املسامهة يف تقدمه وتطوره، إذ ينبغي أن تقوم هذه املؤسسات ابلسعي الدؤوب جتاه 

إجياد برامج تربوية تعىن ببناء اإلنسان يف ضوء منظومة قيمية وطنية. 

وتعد املناهج من األدوات اهلامة اليت تستخدمها اجلامعات لبناء ومساعدة الشباب 
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على تطوير معارفهم حىت يكونوا لبنة صاحلة يف اجملتمع حمافظني على نسيجه وهويته 
للوطن،  للمحافظة على املكتسبات احلضارية  املواطنة احلقة  حريصني على ترسيخ 

قادرين على مواجهة التحدايت اليت تواجه اجملتمع. )املالكي، 386(

يف هذا اإلطار يؤكد السويلم )1433ه�، 	( أن اجلامعة كمؤسسة جمتمعية تسهم 
تُعد املواطنة من  ال��واع��ي املستنري، حيث  امل��واط��ن  فاعاًل وم��ؤث��راً يف تشكيل  إسهاماً 
أبرز املعامل اليت تسعى اجلامعات لغرسها يف نفوس الطالب، مبا لديها من إمكاانت 
القوة  تنمية جوانب  يلقي عليها مسؤولية ك��ربى يف  وط��اق��ات مادية وبشرية، وه��ذا 

والفخر واالعتزاز والوالء للوطن. 

ويف اململكة العربية السعودية كانت من أول��وايت سياسة التعليم وخطط التنمية 
إعداد املواطن الصاحل وفقاً لقيم اجملتمع املستقاة من قيم الدين احلنيف وتعاليم الشريعة 
القيم  ملنظومة  متبنية  جمملها  يف  والرتبوية  التعليمية  املؤسسات  فكانت  اإلسالمية، 
اإلجيابية عامة ولقيم املواطنة على وجه اخلصوص، كي تواجه مبا تغرسه من قيم الوالء 
ق��ادر على مواجهة  واالنتماء تيارات الفكر الدخيل والعوملة وذل��ك إبع��داد مواطن 

التحوالت الفكرية واالنفتاح الثقايف املتزايد. 

واألساتذة اجلامعيون هم ثروة اجلامعة احلقيقية وأمثن مواردها، ألهنم مصادر العطاء 
العلمي واملعريف واإلبداع الفكري يف اجلامعات، فمن خالل جهودهم وتفانيهم وما 
يستثمرونه من وقتهم وطاقاهتم وفكرهم سواء يف جمال التدريس أو البحث العلمي أو 
خدمة اجلامعة واجملتمع، لتستطيع أن تؤدي اجلامعة وظائفها بشكل إجيايب وفعال. 

)الثبييت، 3	14ه�، 	40(

ويتحدد دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة من خالل خلق مناخ أو بيئة تعليمية 
ال��دور من  مناسبة تشجع الطالب على اكتساب ه��ذه القيم، كذلك يتحدد ه��ذا 
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خالل أستاذ اجلامعة الذي جيب أن يكون قدوة حسنة لطالبه وقيامه بدور املريب 
الفاضل الذي تتجسد يف شخصيته تلك القيم ويكون أقرب إىل الشورى حيرتم طالبه 

ويسمح هلم ابلتعبري عن رأيهم حبرية. )أبو حشيش، 010	، 	5	(

بناًء على ما سبق ميكن القول أبن األستاذة اجلامعية تضطلع ابلدور احملوري يف 
الطالبات أن يكن مواطنات صاحلات يف اجملتمع، متميزات بشخصيات  مساعدة 
وقضاايه،  بشؤونه  ومهتمات  وهويته  وطنهن  على كيان  وحمافظات  متوازنة،  سوية 
حريصات على تطوره ورقيه، حيث ال يقتصر دور األستاذة اجلامعية على اجلانب 
املعريف فحسب، بل يقع على عاتقها مسؤولية حتصني الطالبة اجلامعية بنظام قيمي 
ثقايف رصني، والعمل على تنمية وعيها حبقوقها وواجباهتا، لكي تكون مواطنة صاحلة 
اهل��دام��ة والتصدي هلا ضمن  التحدايت واألف��ك��ار  ق��ادرة على مواجهة  يف جمتمعها 

منظومة القيم الوطنية. 

م��ن أج��ل ذل��ك ج��اءت ه��ذه ال��دراس��ة لتسليط ال��ض��وء على ال���دور ال��ذي ينبغي 
أن تضطلع به األستاذة اجلامعية يف سبيل تنمية وتعزيز قيم املواطنة لدى الطالبات 

معلمات الرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى.      

مشكلة البحث: 
يشري الواقع احلايل للتعليم يف جامعاتنا أن اململكة العربية السعودية كغريها من دول 
العامل تواجه محلة من التحدايت اليت أفرزهتا التغريات املختلفة الناجتة عن االنفتاح 
املعريف والتكنولوجي مما قد يؤثر بدوره سلباً على منظومة القيم الدينية والوطنية، ومما 
قد ينتج عنه بعض القضااي اجملتمعية واألخالقية لدى فئة الشباب على وجه التحديد 
الوطنية  اهلوية  وغياب  للوطن  ابالنتماء  الشعور  وف��ق��دان  االغ���رتاب  ثقافة  كانتشار 

والتطرف الفكري ....... إخل.
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ال��دراس��ات والبحوث الرتبوية ك��دراس��ة )األت���ريب،  ولقد أش���ارت إىل ذل��ك بعض 
007	(، ودراسة )عمارة، 010	(، ودراسة )الشاماين، 	01	(، ودراسة )احلازمي 

والنومس، 011	(، ودراسة )اخلوالدة، 013	(.

وانطالقاً من األهداف العامة للتعليم يف اململكة العربية السعودية واليت من أمهها 
واجبهم  ألداء  عالياً  أتهياًل  وف��ك��رايً  علمياً  مؤهلني  أكفاء  مواطنني  )اع���داد  وأب��رزه��ا 
العقيدة السليمة وم��ب��ادئ اإلس��الم  ب��الده��م وال��ن��ه��وض أبمتهم يف ض��وء  يف خ��دم��ة 
السديدة(، كان من الضروري التأكيد على دور اجلامعات وأساتذهتا يف إبراز هوية 
اجملتمع اإلسالمي والتعاطي مع التحدايت اليت تواجهه من خالل فكر تربوي جاد 
يليب حاجة الوطن ويضمن استقرار األمن فيه، ))فإذا كان التعلق العاطفي ابلوطن 
يوجد لدى اإلنسان ابلفطرة، فإن الوعي مبقومات املواطنة، وما يتبعه من إحساس 
طريق  والتأهيل، عن  ابلتعليم  يكتسب  ال��وط��ن،  حنو  ابلواجبات  وال��ت��زام  ابملسؤولية، 
األس��رة وامل��درس��ة ووسائل اإلع��الم والثقافة واجملتمع، وإذا كانت كل ه��ذه القنوات 
تتكامل أدوارها فإن النتائج ال بد وأن تكون ملموسة يف تسريع وترية ارتقاء اجملتمع 

وحتضره((. )اخلوالدة والزعيب، 014	م، 4	(

وهنا يربز الدور الكبري لألستاذة اجلامعية واملسؤولية اليت تضطلع هبا جتاه طالباهتا 
ووقايتهن  وثوابته،  املسلم  اجملتمع  عقيدة  من  املنبثقة  الوطنية  القيم  وتنمية  تعزيز  يف 
اجملتمع  عقيدة  مع  املتعارضة  الفكرية  واالحن��راف��ات  اهلدامة  األفكار  وحتصينهن ضد 

وقيمه ومصلحته، وميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل: 

الرتبية  الطالبة معلمة  س/ ما دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى 
اإلسالمية بربانمج اإلعداد الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟
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ويتفرع عنه األسئلة التالية: 

س1/ ما دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبة معلمة الرتبية 
اإٍلسالمية يف حمور االنتماء والوالء من وجهة نظرهن؟

س	/ ما دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبة معلمة الرتبية 
اإٍلسالمية يف حمور الوعي السياسي من وجهة نظرهن؟

س1/ ما دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبة معلمة الرتبية 
اإٍلسالمية يف حمور املشاركة اجملتمعية من وجهة نظرهن؟  

أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية: 

الطالبات . 1 ل��دى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  دور  على  التعرف 
معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور االنتماء والوالء من وجهة نظرهن. 

الطالبات . 	 ل��دى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  دور  على  التعرف 
معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور الوعي السياسي من وجهة نظرهن.

الطالبات . 3 ل��دى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  دور  على  التعرف 
معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور املشاركة اجملتمعية من وجهة نظرهن. 

أمهية البحث: 
يستمد البحث أمهيته من أمهية موضوعه حيث يسلط الضوء على الدور املنوط 
ابألستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة، حيث الوطن والقيم املتعلقة به واالنتماء 
له من املواضيع اجلديرة ابلبحث والدراسة واالستقصاء، ال سيما يف ظل التغريات 
اليت يشهدها العصر وما ينتج عنها من تيارات واحنرافات فكرية وسلوكية هتدف يف 

جمملها إىل طمس اهلوية الوطنية وزعزعة االستقرار األمين للمجتمع املسلم. 



دور األستاذة الجامعية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبة معلمة التربية اإلسالمية	19

معلمات  الطالبات  وه��ن  املستهدفة  الفئة  أمهية  من  أمهيته  البحث  يستمد  كما 
الرتبية اإلسالمية، وهن الثروة احلقيقية للوطن، والاليت سيوكل هلن مهمة تربية وتعليم 
األجيال يف املستقبل مبا حيملن من قيم وأفكار وقدرات متكنهن من أداء أدوارهن يف 
تعزيز البناء القيمي للتلميذات وتبصريهن بكيفية التصدي ومواجهة التيارات املنحرفة. 

كما يؤمل أن يثري هذا البحث جمال األحباث الرتبوية مبا يتوصل إليه من نتائج 
وتوصيات، وأن يفتح اآلفاق أمام أحباث تربوية أخرى.  

حدود البحث: 
احلدود املوضوعية: اقتصر البحث على التعرف على دور األستاذة اجلامعية يف 

تنمية قيم املواطنة لدى الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن.

احلدود املكانية: كلية الرتبية جبامعة أم القرى. 

احلدود البشرية: اقتصر البحث على الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية بربانمج 
اإلعداد الرتبوي يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى. 

احلدود الزمانية: طبق البحث يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439ه�. 

منهج البحث: 
تستخدم الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة الذي ))يعتمد على 
دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعربها عنها 
تعبرياً كمياً وكيفياً(( )عبيدات، 003	م، 47	(، حيث تعتمد الباحثة هذا املنهج 
ملالئمته يف اطار مجع البياانت واملعلومات عن واقع الدور الذي تقوم به األستاذة 
اجلامعية من أجل تنمية قيم املواطنة، مث حتليل هذه املعلومات والبياانت واستخالص 

النتائج ومقارنتها مبا هو موجود يف األدبيات الرتبوية ذات العالقة بقيم املواطنة.
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مصطلحات البحث: 
ويلتزمون مبضامينها،  بقيمتها  أصحاهبا  يعتقد  اليت  ))املعتقدات  القيم هي  قيم: 

وحتدد السلوك املقبول واملرفوض((. )القريويت، 1997(

ف��رد طبيعي وجمتمع سياسي  ب��ني  ت��ق��وم  امل��واط��ن��ة: ))م��ك��ان��ة أو ع��الق��ة اجتماعية 
)دول��ة(، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول ال��والء، ويتوىل الطرف الثاين 

احلماية، وتتحدد هذه العالقة عن طريق القانون((. )غيث، 1995، 56(

قيم امل��واط��ن��ة: ه��ي ))امل��ع��ت��ق��دات ال��يت حت��دد س��ل��وك ال��ف��رد حن��و ال��دول��ة ال��يت يعيش 
فيها املتضمنة جمموعة من املعايري اخلاصة ببناء واع��داد املواطن الصاحل الذي يؤمن 
ابلشورى واحرتام الرأي اآلخر، وااللتزام ابالنتماء للوطن والدفاع عنه(( )قنديل وفتح 

هللا، 001	، 	1	(

وتعرف الباحثة قيم املواطنة إجرائياً أبهنا: جمموعة من املبادئ والقيم واملعتقدات 
واملعايري اليت تكون مبثابة موجه لسلوك الطالبة وحتدد حقوقها وواجباهتا جتاه الوطن 
الذي تعيش فيه، وتعكس مدى ارتباطها به مثل االنتماء والوالء، واألمن، واملسؤولية 

االجتماعية، والعدل واملساواة، والتسامح والتضامن، واملشاركة اجملتمعية.

وتعرف الباحثة األستاذة اجلامعية إجرائياً أبهنا: األستاذة اليت تقوم أبداء دورها يف 
التدريس واالنتاج العلمي وخدمة اجملتمع، وتسهم مسامهة فعالة يف حتقيق أهداف 
اجلامعة، وهي تشغل إحدى الدرجات العلمية التالية )معيد-حماضر-أستاذ مساعد-

أستاذ مشارك-أستاذ(. 

الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية: هي الطالبة اجلامعية اليت تلتحق بربانمج اإلعداد 
الرتبوي بكلية الرتبية وتدرس العديد من املقررات الرتبوية النظرية والعملية على فرتة 
مستويني دراس��ي��ني )امل��س��ت��وى ال��س��اب��ع، وامل��س��ت��وى ال��ث��ام��ن( وت��ت��درب على امل��ه��ارات 
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التدريسية من خالل الرتبية امليدانية من أجل اعدادها ملمارسة مهنة تدريس الرتبية 
اإلسالمية يف املستقبل. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
»تعد املواطنة من القضااي القدمية املتجددة اليت ما تلبث أن تفرض نفسها عند 
معاجلة أي بعد من أبعاد التنمية ابملفهوم اإلنساين الشامل بصفة خاصة ومشاريع 
اإلصالح والتطوير بصفة عامة، واحتلت هذه القضية مساحة كبرية يف الدراسات 
أبعاد املواطنة يف عالقتها املمتدة عرب  السياسية، واإلجتماعية، والرتبوية، وتعددت 

قضااي تتمحور يف عالقة الفرد ابجملتمع والدولة«. )العامر، 005	( 

ولقد برز مفهوم املواطنة الكاملة الشاملة يف أمسى صوره وأنبل معانيه مع ظهور 
اإلسالم، وانتقل من الكينونة الضيقة اجلغرافية أو القبلية اليت كان هلا الثقل آنذاك، 
الشريعة اإلسالمية وق��ررهت��ا يف اجملتمع  ال��يت ج��اءت هبا  املنظومة احلقوقية  إىل فضاء 
املسلم هبدف بناء جمتمع مدين حقيقي ينتمي له كل املواطنني وتُراعى فيه حقوق 
اإلنسان، وتتحقق فيه كرامته من خالل العيش يف ظل مفاهيم العدل واملساواة واحلرية 

اإلنسانية. )البلبيسي، 34(

إن املواطنة املتعارف عليها يف عهدان هي حمبة األرض وأهلها وتعلٌق واعتزاز هبا، وما 
يتطور عن هذا احلب والتعلق واالعتزاز من أعمال، هدفها محاية األرض والذود عن 
حياضها، والعمل على حتسني معيشة أهلها وتطويرها، إن للوطنية هبذا املعىن جذوراً 
عميقة يف الرتاث اإلسالمي، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان متعلقاً حبب مكة، وذرف الدموع عندما 
ذكرها وقال »وهللا إنك ألحب أرض هللا إيلَّ ولوال أن أهلك أخرجوين منك ملا خرجت« 
]سنن الرتمذي، كتاب املناقب، 5	39[، وجاء يف القرآن الكرمي قوله سبحانه:﴿َقْد 
ن�ََرٰى ت�ََقلَُّب َوْجِهَك يف السََّماِء ۖ ف�ََلن�َُولِّي�َنََّك ِقب�َْلًة ت�َْرَضاَها ۚ ف�ََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
احْلَرَاِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنُتْم ف�ََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه ۗ َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَي�َْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ 
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ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا ي�َْعَمُلوَن﴾]البقرة:144[. )انصر، 	00	، 17	( ِمن رَّهبِِّْم ۗ َوَما اللَّ

على ضوء ما سبق ميكن القول أبن دور األستاذة اجلامعية ينبغي أن يؤصل يف 
نفس الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية قيمة ومكانة وطنها اململكة العربية السعودية 
مبا حيتضنه من مقدسات إسالمية متثل ارتباطاً دينياً يعرب عن اهلوية واالنتماء للعقيدة 
اإلسالمية األمر الذي يعطي مفهوم املواطنة بعداً أعمق من جمرد سكىن املكان أو 

االنتساب إليه. 

مقدمات املواطنة من املنظور اإلسالمي: 
تنطلق املواطنة يف اإلسالم من القواعد واألسس اليت بُنيت عليها الشريعة اإلسالمية، 
واليت حددت مفهومها تعبرياً عن العالقة اليت تربط الفرد املسلم أبف��راد األم��ة، كما 
تعرب عن العالقة بني أرض اإلسالم )الوطن( ومن يعيشون عليها سواء كانوا مسلمني 
بني  النظر  تباين وجهات  من  الرغم  وعلى  )احلبيب، 005	، 113(،  أو غريهم 
الباحثني واملهتمني أبحباث املواطنة فيما يتعلق مبقوماهتا األساسية واحملاور اليت تندرج 
حتتها تلك القيم، حيث يرى البعض أن قيم املواطنة تتجلى يف املسؤوليات الشخصية 
واملدنية، فيما يرى البعض اآلخر أن املقومات الفلسفية والقيمية والسياسية والقانونية 
واالجتماعية هي احملاور األساسية، ويف هذه الدراسة سوف يتم الرتكيز على ثالث 
حماور أساسية ظهرت كقاسم مشرتك بني معظم األحباث العلمية اليت تناولت املواطنة 
وه��ي )حم��ور االنتماء وال���والء للوطن – وحم��ور ال��وع��ي السياسي – وحم��ور املشاركة 

اجملتمعية( وفيما يلي تفصيل ذلك: 

أواًل: االنتماء والوالء: 

االنتماء قيمة أساسية من قيم املواطنة الصاحلة يف اإلس��الم، واالنتماء يف اإلسالم 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا  انتماء ديين يندرج حتت مسمى األخوة حيث قال تعاىل:﴿ِإمنَّ
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َ َلَعلَُّكْم ت�ُْرمَحُوَن﴾]احلجرات:10[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )وكونوا عباد هللا  ب�نَْيَ َأَخَوْيُكْم ۚ َوات�َُّقوا اللَّ
إخ��واانً( )مسلم، كتاب الرب والصلة، ج16، 119(، فهنا تثبت األخوة الدينية جملرد 
اإلسالم دون أن يُقيد ذلك ابإلقامة يف الدولة اإلسالمية، حيث األخوة يف اإلسالم 
رابطة معنوية تتجاوز الزمان واملكان )الرشيد، 005	، 8	(، وال��والء شعور داخلي 
يدفع اإلنسان لألخالق والوفاء ألويل األمر يف الوطن واترخي��ه واالهتمام خبري الوطن 
التحدايت والظروف  ومصلحته ورفاهيته وتقدمه، والعمل على تدعيمه يف مواجهة 

الصعبة )العناقرة والدمنهوري، 008	، 0	(. 

ينبغي أن تسعى  ال��يت  القيم  أه��م  للوطن من  االنتماء  القول أبن  مما سبق ميكن 
األستاذة اجلامعية إىل تعميقها يف نفوس الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية، وتعزيز 
االجتاهات اإلجيابية حنوها، ملا يرتتب عليها من سلوكيات مرغوبة متكن الطالبة من 
ممارسة عملها وإدراكها حلقوقها وواجباهتا وإشعارها ابنتمائها إىل جامعتها وجمتمعها 
ووطنها، ابإلضافة إىل اعدادها لتويل مسؤوليات املستقبل مبا حيقق هلا النمو الشامل 

املتكامل من مجيع نواحي شخصيتها. 

اثنياً: الوعي السياسي )املساواة-العدل-احلرية(: 

إن املتأمل لنصوص الوحي جيد أن الشريعة اإلسالمية قدمت مفهوماً شامالً للمواطنة، 
وذلك استناداً إىل ما حيمله اإلسالم من نظرة إنسانية شاملة للوحدة اإلنسانية واملساواة 
يف احلقوق والواجبات والذي تشري إليه اآلايت الكرمية كما يف قوله: ﴿اَي أَي�َُّها النَّاُس ِإانَّ 
َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوق�ََباِئَل لِت�ََعارَُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ أَت�َْقاُكْم 
َ َعِليٌم َخِبرٌي﴾ ]احلجرات:13[ وقوله تعاىل: ﴿اَي أَي�َُّها النَّاُس ات�َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي  ۚ ِإنَّ اللَّ
َخَلَقُكْم ِمْن ن�َْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن�َْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن�ُْهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء ۚ َوات�َُّقوا اللََّ 
َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا﴾  ]النساء:1[ وقوله: ﴿اَي أَي�َُّها  الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ اللَّ
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الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا ق�َوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء للَِِّ َوَلْو َعَلٰى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَق�ْرَِبنَي ۚ 
ُ أَْوىَلٰ هِبَِما ۖ ف�اََل ت�َتَِّبُعوا اهْلََوٰى أَن ت�َْعِدُلوا ۚ َوِإن ت�َْلُووا أَْو ت�ُْعرُِضوا  ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَاللَّ
َ َكاَن مبَا ت�َْعَمُلوَن َخِبريًا﴾   ]النساء:135[، وقد انطلق يف نظرته للمساواة من  فَِإنَّ اللَّ
أن السلم هو العالقة األصيلة بني الناس إىل جانب املساواة فقد كانت مبادء العدل 
والقسط واإلنصاف من املبادئ اجلوهرية اليت أكدها اإلسالم وجاءت هبا آايت القرآن 
ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰ َوي�َن�َْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء  َ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ كقوله تعاىل: ﴿ِإنَّ اللَّ
َ أَيُْمرُُكْم  َواْلُمنَكِر َواْلب�َْغِي ۚ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾ ]النحل:90[ وقوله تعاىل: ﴿ِإنَّ اللَّ
ِإنَّ اللََّ  أَْن ت�ُ���َؤدُّوا اأْلََم���ااَنِت ِإىَلٰ أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم ب�َ��نْيَ النَّاِس أَْن حَتُْكُموا اِبلْ��َع��ْدِل ۚ 
يًعا َبِصريًا﴾ ]النساء:58[، وقد كان أمر هللا ابلعدل  َ َكاَن مسَِ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ۗ ِإنَّ اللَّ
أمراً عاماً دون ختصيص بنوع دون نوع أو طائفة دون طائفة، كما جاء مبدأ الشورى 
واألم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر ليؤكد إىل جانب املساواة بني الناس يف احلقوق 
والواجبات، على الكم ابلعدل والقسط واإلنصاف فضالً عن التكافل االجتماعي بني 

مجيع املسلمني ابعتبارهم أخوة. )ليلة، 007	، 99( 

القول أبن على األس��ت��اذة اجلامعية أن تعمل على  على ما سبق ميكن  أتسيساً 
تزويد الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية ابلفهم اإلجيايب املستنري للنظام السياسي الذي 
تنتمي إليه، وحقها يف املشاركة يف القرارات السياسية اليت تؤثر يف جمرى حياهتا، وأن 
تعمل على توسيع دائرة فهمها حلقوقها وواجباهتا وفهم النظام التشريعي للوطن الذي 
تعيش فيه واحرتامه وتقديره، وفهم التعاون الدويل يف اجملتمعات وطبيعة النشاطات 
السياسية والدولية، والدفاع عن قضااي األمة، والتعرف على أهم القضااي واملشكالت 
اليت يعاين منها اجملتمع وكيفية مواجهتها والعمل على ترسيخ قواعد العيش املشرتك 
داخل الوطن بني كافة طوائفه ونبذ التعصب والعنف والعمل على تعميق قيم احلوار 

واملساواة بني أفراد اجملتمع. 
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اثلثاً: املشاركة اجملتمعية: 

تعرب املشاركة اجملتمعية عن كون الفرد داخل جمتمعه ليس منفصاًل عنه بل أيخذ 
ل��ه، من خ��الل املشاركة الفعالة اإلجيابية يف كل ما يتصل هبذا  من اجملتمع ويعطي 

اجملتمع. 

وإن من أبرز صفات اجملتمع املسلم التآزر والتعاون فيما بينهم، وليس أدل على 
ذل��ك من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا هاجر إىل املدينة فكان أول أعماله ملسو هيلع هللا ىلص امل��ؤاخ��اة بني 
املهاجرين واألنصار، ويقول املوىل عز وجل: ﴿اَي أَي�َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّ 
نَي اْلب�َْيَت احْلَرَاَم ي�َب�ْت�َُغوَن َفْضاًل مِّن رَّهبِِّْم  َواَل الشَّْهَر احْلَرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقاَلِئَد َواَل آمِّ
َوِرْض��َوااًن ۚ َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا ۚ َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن ق�َْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد 
مثِْ َواْلُعْدَواِن ۚ َوات�َُّقوا  احْلَرَاِم َأن ت�َْعَتُدوا ۘ َوت�ََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت�َّْقَوٰى ۖ َواَل ت�ََعاَونُوا َعَلى اإْلِ
اللََّ ۖ ِإنَّ اللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ]املائدة:	[ كما ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: “املؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضًا” ]مسلم، كتاب الرب والصلة، 585	[. 

ولقد دع��ى اإلس��الم إىل وج��وب التكافل وال��ت��ع��اون حيث ق��ال ت��ع��اىل: ﴿لَّ��ْي��َس 
الْ��ربَّ َأن ت�ُ��َولُّ��وا ُوُج��وَه��ُك��ْم ِقَبَل الْ��َم��ْش��ِرِق َوالْ��َم��ْغ��ِرِب َولَٰ��ِك��نَّ الْ��ربَّ َم��ْن آَم��َن اِبللَِّ َوالْ��ي�َ��ْوِم 
َواْلي�ََتاَمٰى  اْلُقْرَبٰ  َذِوي  ُحبِِّه  َعَلٰى  اْلَماَل  َوآتَ��ى  َوالنَِّبيِّنَي  َواْلِكَتاِب  َواْلَماَلِئَكِة  اآْلِخ��ِر 
َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الّرِقَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن 
الَِّذيَن  أُولَِٰئَك   ۗ اْلَبْأِس  َوِحنَي  َوالضَّرَّاِء  اْلَبْأَساِء  َوالصَّاِبرِيَن يف   ۖ َعاَهُدوا  ِإَذا  ِبَعْهِدِهْم 
اْلُمت�َُّقوَن﴾ ]البقرة:177[ وقال صلى هللا عليه وسل: )من  ُهُم  َوأُولَٰ��ئِ��َك   ۖ َصَدُقوا 
كان له فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به 

على من ال زاد له( )مسلم، كتاب اللقطة، ج	1، 33(. 

انطالقاً مما سبق كان على األستاذة اجلامعية أن تضطلع بدورها يف تنمية قدرة 
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هلا  مب��ا حيقق  م��ع جمتمعها  اإلجي���ايب  التفاعل  اإلس��الم��ي��ة على  ال��رتب��ي��ة  معلمة  الطالبة 
الوطن،  ه��ذا  املسؤوليات جت��اه  تربيتها على حتمل  التكيف االجتماعي، إضافة إىل 
واعدادها ألداء اخلدمات التعاونية العامة مما يوثق الصلة بينها وبني وطنها وجمتمعها، 
فتتعلم الطالبة احلفاظ على موارد البيئة اليت تعيش فيها، وكيفية العناية هبا، وتدرك 
أمهية دوره��ا يف استغالل ث��روات البيئة واحلفاظ عليها واحرتامها، وتنمية احساسها 

أبمهية العمل اجلماعي وأمهية التعاون وتظاهر اجلهود. 

يف ضوء العرض السابق ميكن القول أبن القيم السابقة تشكل يف جمملها مقومات 
معلمة  الطالبة  ل��دى  وتعميقها  تنميتها  على  احل��رص  ينبغي  وال��يت  املسؤولة  املواطنة 
الرتبية اإلسالمية لتصبح قادرة على االضطالع هبا وممارستها على أرض الواقع يف 
وطنها، من هنا ويف ضوء األدبيات ونتائج الدراسات السابقة وما أسفرت عنه تتبع 
وحتليل مفهوم املواطنة والقيم اليت تنطوي عليها، فإن الباحثة حددت ابلنسبة لألداة 
املستخدمة يف البحث ثالث حماور أساسية يرتبط بكل حمور عدد من القيم الفرعية 
ال��يت ت��ن��درج حتته وه��ي حم��ور )االن��ت��م��اء وال����والء(، وحم��ور )ال��وع��ي السياسي(، وحم��ور 

)املشاركة اجملتمعية( ، انظرملحق رقم )1(.

الدراسات السابقة: 
تربية  املعاصرة يف  االجت��اه��ات  امل��واط��ن��ة،  تربية  بعنوان:  احلبيب )005	(  دراس���ة 
املرتبطة ابملواطنة،  املصطلحات  ال��ض��وء على  إل��ق��اء  إىل  ال��دراس��ة  ه��دف��ت  امل��واط��ن��ة، 
كالوطن والوطنية، واملواطنة، والرتبية الوطنية، والوقوف على االجتاهات املعاصرة يف 

تربية املواطنة من خالل بعض التجارب العاملية وجتربة اململكة العربية السعودية. 

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وضع تصور مقرتح لتنمية املواطنة يف 
ضوء السياسة التعليمية وطبيعة اجملتمع السعودي وبني فيه أدوار كل من املدرسة، 
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واألسرة، واملسجد، واإلعالم، والسياسة التعليمية العامة يف تنمية املواطنة. 

وأج��رى القطب )006	( دراس��ة بعنوان اجلامعة وتعميق قيم االنتماء يف ضوء 
معطيات القرن احل��ادي والعشرين دراس��ة ميدانية، هدفت التعرف إىل دور اجلامعة 
وآلياهتا يف تعميق قيم االنتماء لدى طالهبا، وكذلك رصد معطيات القرن احلادي 

والعشرين، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. 

وتوصلت الدراسة إىل أن اجلامعة املصرية اليوم تسهم بدرجة ضعيفة إىل متوسطة 
يف تعميقها لقيم االنتماء لدى الطلبة، وتدين دور اجلامعة يف تعميق قيم االنتماء لدى 
طالهبا يعود ألسباب منها ما يتعلق ابجلامعة وقدرهتا الذاتية على النهوض واملواكبة، 

وطبيعة املقررات، ومنها ما يتعلق ابلطالب وإحساسه.  

وقامت ملياء أبو جاللة )3	14ه�( بدراسة هدفت إىل التعرف على سبل تفعيل 
وتطوير الدور الرتبوي ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف مواجهة حتدايت العوملة من 
وجهة نظرهم، وحماولة التوصل إىل بعض املقرتحات لتطويره، واعتمدت الباحثة يف 
هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت إىل النتائج التالية: توجد فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )01و( بني متوسط درجة ممارسة 
عضو هيئة التدريس لدوره الرتبوي يف مواجهة حتدايت العوملة، والدرجة الكلية للدور 
البعد  التحدايت األرب��ع��ة، وذل��ك لصاحل  التدريس يف مواجهة  ال��رتب��وي لعضو هيئة 
الرتبوي، الذي حصل على املرتبة األوىل، مث الثقايف الذي حصل على املرتبة الثانية، 

مث االجتماعي )املرتبة الثالثة( مث التطبيقي )املرتبة الرابعة(. 

دراس��ة أبو حشيش )010	( هدفت إىل التعرف على واق��ع ال��دور ال��ذي تقوم 
به كليات الرتبية مبحافظة غزة يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة واملعلمني، وعالقة 
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ذلك مبتغري اجلامعة اليت ينتسبون إليها حيث طبقت الدراسة على عينة من الطلبة 
بغزة،  األق��ص��ى  اإلس��الم��ي��ة وجامعة  اجلامعة  م��ن  الرتبية يف ك��ل  املعلمني يف كليات 
وتوصلت الدراسة إىل أن املتوسطات احلسابية لعبارات دور كليات الرتبية يف تنمية 
قيم املواطن  لدى الطلبة واملعلمني كما يراها الطلبة احنصرت ما بني )1,	-48( 
أي بني التقديرات القليل وال��ع��ايل ج��داً، كما أن��ه توجد ف��روق جوهرية ذات داللة 
جامعة  طلبة  درج���ات  متوسط  ب��ني   )0>0,05( ال��دالل��ة  مستوى  عند  إحصائية 
األقصى ومتوسط درج��ات طلبة اجلامعة اإلسالمية ابلنسبة لدور كليات الرتبية يف 

تنمية قيم املواطنة ولصاحل طلبة جامعة األقصى. 

وسعت دراسة السيد، وإمساعيل )010	( إىل التعرف على دور اجلامعة يف توعية 
الطالب مببادئ املواطنة يف ظل أتثريات التحدايت العاملية املعاصرة، والوقوف على 
مستوى وعي طالب اجلامعة مببادئ املواطنة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 
ببعض  الرابعة  الفرقة  استبانة طبقت على عينة من طالب  الرسالة يف  أداة  ومتثلت 
كليات جامعة الزقازيق بلغت 1374 طالباً، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن اجلامعة 
ال تساهم بصورة فعالة يف توعية الطالب مببادئ املواطنة، مما يتطلب إعادة النظر يف 
العملية التعليمية يف اجلامعات من كافة جوانبها، وحتديد األدوار واألهداف لكافة 
العاملني يف اجلامعة، وتفعيل النشاطات األكادميية وغري األكادميية يف اجلامعة تعزيزاً 
ملبادئ املواطنة واحملافظة عليها، وقدمت الدراسة تصوراً يشمل جمموعة من األسس 

والركائز اليت تتضمن تنمية وعي طالب اجلامعة مببادئ املواطنة. 

ويف دراسة قام هبا أمحد داوود )011	( هدفت إىل التعرف على مفهوم املواطنة 
واملكوانت األساسية هلا، والوقوف على دور اجلامعة يف تنميتها، واستخدم الباحث 
أرب��ع��ة حم���اور ه��ي: اإلدارة اجلامعية،  م��وزع��ة على  ف��ق��رة  م��ن )37(  استبانة تكونت 
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قوامها  عينة  على  اجلامعي، وطبقت  األستاذ  اجلامعية،  املناهج  الطالبية،  األنشطة 
)000	( طالب وطالبة جبامعة كفر الشيخ، وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق 
دالة بني متوسطات عينة الدراسة يف استجابتهم لدور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة 
تعزى إىل اختالفهم يف الكلية يف مجيع حم��اور األداة ما عدا حمور املناهج الدراسية 
حيث كانت الفروق لصاحل الكليات اإلنسانية، ومل جتد الدراسة فروقاً دالة تعزى إىل 

اجلنس. 

التدريس  أع��ض��اء هيئة  ال��دراس��ة ملعرفة دور  ال��ش��ام��اين )	01	( هدفت  دراس���ة 
جبامعة طيبة ابملدينة املنورة يف تعزيز قيم املواطنة لدى طالهبم، وقد طبق استبيان أعده 
الباحث على )07	( عضواً من كلييت الرتبية والعلوم، استجاب منهم 139 فقط، 
وقد أظهرت النتائج تقدير كبري لدرجة ممارسة عضو هيئة التدريس لقيم االنتماء، 
واحرتام القوانني، ومتوسط لبعد الرموز الدينية، كما ظهر ملتغري اجلنس والتخصص 

واجلنسية فروق دالة إحصائياً. 

التدريس  هيئة  عضو  دور  مستوى  ملعرفة  وه��دف��ت   )	013( اخل��وال��دة  دراس���ة 
الفروق يف  الطلبة ومعرفة  املواطنة من وجهة نظر  تنمية قيم  ابجلامعات األردنية يف 
مستوى الدور تبعاً ملتغري اجلنس، اجلامعة والكلية واملستوى الدراسي، وقد طبقت أداة 
الدراسة على عينة عشوائية بلغت )8	9( طالب وطالبة من مجيع اجلامعات األردنية، 
وقد أظهرت الدراسة أن مستوى دور عضو هيئة التدريس يف تنمية قيم املواطنة كان 
متوسطاً، وظهرت فروق ملتغري النوع لصاحل الذكور، وملتغري اجلامعة اخلاصة وللكليات 

اإلنسانية وقد أوصت بضرورة أن هتتم اجلامعة مبوضوع قيم املواطنة. 

أقامت جامعة أم القرى مؤمتراً علمياً حتت عنوان )املواطنة قيم وأصول، 1436ه�(، 
حيث مت عرض العديد من األحباث والدراسات الرتبوية املتعلقة بقيم املواطنة وأصوهلا، 
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الشريعة والرتبية والدراسات االجتماعية واإلنسانية لدراسة هذه  التقى علماء  كما 
القيمة وتقدمي الرؤى املعرفية مقرونة بتطبيقاهتا ليصبح مرجعاً علمياً مؤصاًل من خالل 

األحباث والدراسات والتوصيات الناجتة عنه.  

التعقيب على الدراسات السابقة: 
أمجعت الدراسات السابقة على أمهية تعميق وتعزيز قيم املواطنة يف ظل التغريات 
الكبرية اليت تشهدها اجملتمعات اإلنسانية، ابعتبارها أداة متاسك اجملتمعات، واألساس 

الذي حيصن الطالب والطالبات ضد التداعيات السلبية هلذه املتغريات. 

أثبتت نتائج معظم هذه الدراسات أن هناك ضعف يف دور املؤسسة التعليمية ممثلة 
يف اجلامعات على وجه العموم ويف دور األستاذة اجلامعية على وجه اخلصوص فيما 
يتعلق بتنمية قيم املواطنة مثل دراسة )اخلوالدة، 013	( ودراس��ة )داود، 011	( 
ودراسة )أبو حشيش، 010	( ودراسة )السيد وإمساعيل، 010	( ودراسة )قطب، 

 .)	006

تباينت هذه الدراسات يف عرضها للموضوعات فمنها ما تناول التأصيل النظري 
ملفهوم املواطنة وأبعادها ومقوماهتا مثل دراسة )احلبيب، 005	(، ومنها ما تناول 
آليات تفيعل دور املؤسسات التعليمية وتفعيل دور املعلمني واملعلمات يف تنمية وتعزيز 
قيم املواطنة لدى املتعلمني مثل دراسة )أبو جالله، 3	14ه�( ودراسة )الشاماين، 

 .)	01	

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف اإلطار النظري، واملنهج 
املستخدم، وكيفية بناء وتصميم أداة الدراسة، ومناقشة النتائج وتفسريها، بينما ختتلف 
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث مكان وزمان إجراء الدراسة، والعينة املختارة.  
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جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم 
القرى للعام الدراسي 1438ه / 1439ه والبالغ عددهن )540( طالبة معلمة.

عينة الدراسة:
مت اختيار )30( معلمة طالبة من جمتمع الدراسة كعينة استطالعية لغاايت حساب 
صدق وثبات االستبانة. وبعد التحقق من صدق وثبات االستبانة مت تطبيقها على 
الطالبات  م��ن  العينة )107( طالبة معلمة  اف���راد  ع��دد  ال��دراس��ة، حيث ك��ان  عينة 
معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى للعام الدراسي 1438ه/1439ه. 
أع���داد ونسب عينة  املستجيبات )3( طالبة معلمة.  واجل���دول )1( يوضح  وغ��ري 
الدراسة. واجلدول )	( يوضح وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغرياهتا )التخصص، الفئة 

العمرية، املستوى الدراسي، احلالة االجتماعية(.

جدول )1( 

جمتمع وعينة الدراسة 

غري املستجيباتعينة البحث األساسيةالعينة االستطالعيةجمتمع الدراسة

140

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

30%	1.4107%76.43%	.1
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جدول )2(

  وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغرياهتا
)التخصص، الفئة العمرية، املستوى الدراسي، احلالة االجتماعية(

النسبةالتكرارالفئاتاملتغري

التخصص

48.6%	5الدعوة والثقافة االسالمية
	.5	%7	الشريعة

	.6	%8	الكتاب والسنة
100.0%107اجملموع

املستوى الدراسي
100.0%107الثامن
100.0%107اجملموع

الفئة العمرية
86.9%093	  سنة اىل  5	 سنة

13.1%14اكثر من  5	
100.0%107اجملموع

احلالة االجتماعية
63.6%68عزابء
36.4%39متزوجة
100.0%107اجملموع

يتضح من اجلدول )	(:

أن  )6. 48%(من عينة الدراسة هن من ذوات التخصص )الدعوة والثقافة 	•
االس��الم��ي��ة(، وأن )	. 5	%( م��ن عينة ال��دراس��ة ه��ن م��ن ذوات التخصص 
)ال��ش��ري��ع��ة(،  وأن )	. 6	%( م��ن عينة ال��دراس��ة ه��ن م��ن ذوات التخصص 

)الكتاب والسنة(. 
أن  )100.0%(من عينة الدراسة هن من املستوى الدراسي )الثامن(. 	•
أن  )9. 86%(من عينة الدراسة هن من ذوات الفئة العمرية )0	  سنة اىل  	•
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الفئة العمرية  5	 سنة(، وأن )1. 13%( من عينة الدراسة هن من ذوات 
)أكثر من 5	 سنة(. 

ال��دراس��ة حالتهن االجتماعية )ع���زابء(، وأن )4. 	• أن  )6. 63%(م���ن عينة 
36%( من عينة الدراسة حالتهن االجتماعية )متزوجة(.

أداة الدراسة:
استنادا على  املواطنة  قيم  استبيان  ببناء  الباحثة  الدراسة قامت  أغ��راض   لتحقيق 
ال��دراس��ة وتساوالهتا وم��ن مثة  اإلط��ار النظري وادب��ي��ات البحث مبا يتناسب وجمتمع 
خضع االستبيان إىل التحكيم حيث أصبحت اداة الدراسة يف صورهتا النهائيه يف 
ضوء تعديالت واقرتاحات احملكمني تتألف من 37 فقرة موزعة على ثالث جماالت 
أساسية  اجملال األول االنتماء والوالء )13 فقرة( واجملال الثاين الوعي السياسي )13 

فقرة( واجملال الثالث املشاركة اجملتمعية )	1 فقرة(.

صدق وثبات االستبانة:
حيث  احملكمني،  آراء  على  املعتمد  الصدق  وه��و  لالستبانة:  الظاهري  الصدق 
قامت الباحثة بعرض االستبانة بصورهتا األولية على عدد )15( حمكم من اخلرباء 
واملختصني ممن حيملون درجة الدكتوراه يف ختصص املناهج،  ويعملون يف جامعات 
اململكة العربية السعودية واملوضحة أمساؤهم يف ملحق رقم )	(، ومت الطلب منهم 
العبارات وحتقيقها  مناسبة  م��دى  فيها من حيث:  آرائ��ه��م  وإب���داء  دراس��ة االستبانة 
ألهداف الدراسة، ومشوليتها، وتنوع حمتواها، ومناسبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي 
له، وتقييم مستوى الصياغة اللغوية، واإلخراج، وأية مالحظات يروهنا مناسبة فيما 
يتعلق ابلتعديل، أو التغيري، أو احلذف. وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، 
وأْثرت االستبانة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك تكون االستبانة قد 
حققت ما يسمى ابلصدق الظاهري أو املنطقي.  ووفق توجيهات السادة احملكني 

مت تعديل العبارات اآلتية واملوضحة يف جدول )3(.
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جدول )3(

 التعديالت اليت متت يف الصياغة اللغوية على بعض فقرات االستبيان وفق 
توجيهات السادة احملكمني 

الصياغة بعد التعديلالصياغة قبل التعديلالرقم

تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز 1
تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز وحب الوطن. وحب الوطن والعقيدة اإلسالمية.

حترص أن تكون قدوة أمام طالباهتا يف االلتزام 	
بواجباهتا األكادميية واإلنسانية. 

حترص أن تكون قدوة أمام الطالبة  يف االلتزام ابلقيم 
االسالمية وواجباهتا  األكادميية. 

تقدم للطالبة مناذج من البطوالت والتضحيات 3
يف سبيل الدفاع عن الوطن ومحاية أراضيه. 

تقدم للطالبة مناذج من البطوالت والتضحيات يف سبيل 
الدفاع عن الوطن ومحاية أراضيه واالنتماء والوالء له. 

تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت 4
تساعدها يف تعرف وطنها بشكل أفضل. 

تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت تساعدها يف 
التعرف  على وطنها. 

تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب للقومية 5
ووحدة البالد العربية. 

تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب لإلسالم ووحدة البالد 
العربية واالسالمية. 

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض 6
األحداث اجلارية حملياً وعاملياً. 

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض األحداث اجلارية حملياً 
وعاملياً وخاصة اليت ترتبط ابإلسالم واملسلمني

تشجع الطالبة على احلوار اهلادف وحرية 7
التعبري عن الرأي مع االلتزام آبداب النقاش. 

تشجع الطالبة على احلوار اهلادف وحرية التعبري عن الرأي مع 
االلتزام آبداب احلوار. 

8
تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام الثقافة 

العربية على أساس الرمحة والسالم وتعارض 
ذلك مع العنف واإلرهاب.

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام اإلسالم على أساس الرمحة 
والسالم ونبذ العنف واإلرهاب.

9
تشجع الطالبة على التزام منهج االنفتاح على 
الشعوب واحلضارات املختلفة يف ضوء الثوابت 

اإلسالمية. 

تشجع الطالبة على االلتزام مبنهج االنفتاح على الشعوب 
واحلضارات املختلفة يف ضوء الثوابت اإلسالمية. 

تتيح للطالبات فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات 10
واألنشطة التطوعية الوطنية واالجتماعية. 

تتيح للطالبة فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة 
الوطنية والتطوعية االجتماعية. 
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هذا وقد مت إلغاء العبارة التالية:

توعية الطالبة أبمهية احلفاظ على املمتلكات العامة ومحايتها من التخريب.	•
هذا وقد مت اضافة العبارات التالية:	•
تعرف الطالبة حبقوقها وما يقدمه  الوطن هلا كأحد أفراد جمتمعه.	•
تؤكد على الوسطية اليت يدعو هلا اإلسالم.	•
تنمي لدى الطالبة التفكري الناقد الذي ميكنها من التصدي للفكر املتطرف.	•

استطالعية  عينة  على  االستبانة  تطبيق  مت  لالستبانة:  الداخلي  االتساق  صدق 
تكونت من )30( طالبة معلمة من الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة 
أم القرى من خارج عينة الدراسة األساسية، ومن خالل إجاابهتن مت حساب صدق 

االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك ابستخدام:

معامل ارت��ب��اط ب��ريس��ون ب��ني درج��ة ك��ل ع��ب��ارة وال��درج��ة الكلية للمحور ال��ذي 	•
تنتمي له.  واجلداول )4( اىل )6( توضح نتائج ذلك.

ومن مث مت حساب معامل االرتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية 	•
لالستبانة، واجلدول )7( يوضح ذلك.
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جدول )4(

 معامل االرتباط بريسون بني نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمحور األول: 
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )االنتماء والوالء(

قيمة معامل العباراتالرقم
االرتباط

.835**حتث الطالبة على التمسك ابلعقيدة اإٍلسالمية والقيم واملبادئ املستمدة منها.1
.766**تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز وحب الوطن. 	
.776**تعزز الوالء لوالة األمر ووجوب طاعتهم واحرتامهم والعمل بتوجيهاهتم.3
.807**تنمي روح االعتزاز ابللغة العربية واملوروث الثقايف املستمد منها. 4

.716**حترص أن تكون قدوة أمام الطالبة  يف االلتزام ابلقيم االسالمية وواجباهتا  األكادميية. 5

.844**توعية الطالبة بواجباهتا ومسؤولياهتا جتاه وطنها. 6

تقدم للطالبة مناذج من البطوالت والتضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن ومحاية أراضيه 7
واالنتماء والوالء له. 

**555.

.851**تعريف الطالبة مبكانة األماكن املقدسة وإشعارها بدورها يف احملافظة عليها. 8
.716**تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت تساعدها يف التعرف  على وطنها. 9

.758**تذكر للطالبة مناذج من سري القادة واملفكرين الذين ضربوا األمثلة يف تقدم الوطن ورفعته. 10

.810**تدعم ثقة الطالبة يف نفسها وقدرهتا على العطاء واملسامهة يف تقدم الوطن. 11
.739**توعية الطالبة أبمهية احرتام قوانني الوطن وأنظمته وابلتايل حتقيق استقراره. 	1
.569**تعرف الطالبة حبقوقها وما يقدمه  الوطن هلا كأحد أفراد جمتمعه.13
.684**تؤكد على الوسطية اليت يدعو هلا اإلسالم.14

** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من اجل��دول )4( أن قيم معامل االرت��ب��اط بني درج��ة كل عبارة والدرجة 
الطالبات معلمات  املواطنة لدى  قيم  تنمية  اجلامعية يف  الكلية حملور دور األستاذة 
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الرتبية اإلسالمية يف حمور )االنتماء والوالء(، دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 
)0.01(  مما يدل على متاسك فقرات احملور وصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.

جدول )5(

 معامل االرتباط بريسون بني نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمحور الثاين: 
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )الوعي السياسي(

 قيمةالعباراتالرقم
معامل االرتباط

.686**توعية الطالبة مبا هلا من حقوق وما عليها من واجبات جتاه وطنها. 1
.767**تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب لإلسالم ووحدة البالد العربية واالسالمية. 	
.	74**توعية الطالبة حبقها يف املشاركة يف صنع القرار الذي يالمس مستقبل حياهتا وجمتمعها. 3

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض األحداث اجلارية حملياً وعاملياً وخاصة اليت ترتبط 4
ابإلسالم واملسلمني

**831.

.837**تشجع الطالبة على احلوار اهلادف وحرية التعبري عن الرأي مع االلتزام آبداب احلوار. 5
.817**تؤكد على الطالبة ضرورة احرتام الرأي املخالف وتقبل النقد. 6
.	89**توعية الطالبة أبهم املشكالت واملخاطر اليت قد تواجه الوطن وكيفية مواجهتها. 7
.787**توعية الطالبة ابلظواهر والتيارات الفكرية املخالفة وسلبياهتا وكيفية مواجهتها. 8
.838**حتذر الطالبة من خطورة التقليد األعمى والذوابن يف الثقافات األخرى املناهضة. 9

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام اإلسالم على أساس الرمحة والسالم ونبذ العنف 10
واإلرهاب.

**791.

توعية الطالبة بكيفية الرفض والتصدي للشائعات اليت تزرع الفنت والصراعات بني فئات 11
الوطن. 

**833.

تشجع الطالبة على االلتزام مبنهج االنفتاح على الشعوب واحلضارات املختلفة يف ضوء 	1
الثوابت اإلسالمية. 

**666.

حتث الطالبة على نبذ اإلرهاب والتعصب املذهيب والطائفية والتمييز العنصري بكل 13
أشكاله وصوره. 

**799.

.905**تنمي لدى الطالبة التفكري الناقد الذي ميكنها من التصدي للفكر املتطرف.14
** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من اجل��دول )5( أن قيم معامل االرت��ب��اط بني درج��ة كل عبارة والدرجة 
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الطالبات معلمات  ل��دى  املواطنة  قيم  تنمية  الكلية حمل��ور دور األس��ت��اذة اجلامعية يف 
الرتبية اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي(، دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 
)0.01(  مما يدل على متاسك فقرات احملور وصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.

جدول )6(

 معامل االرتباط بريسون بني نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمحور الثالث: 
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )املشاركة اجملتمعية(

 قيمةالعباراتالرقم
معامل االرتباط

تنمي لدى الطالبة الوعي الثقايف ابجملتمع السعودي ودور كافة منظماته يف خدمة 1
اجملتمع. 

**793.

تتيح للطالبة فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة الوطنية والتطوعية 	
االجتماعية. 

**741.

.0	8**تؤصل لدى الطالبة ضرورة تغليب املصلحة العامة على املصلحة الشخصية.  3
.941**حتث الطالبة على التعاون فيما بينهن مبا خيدم املصلحة العامة.4
.4	8**حتث الطالبة على ضرورة احلفاظ على خريات وثروات الوطن وكيفية استثمارها. 5
.967**تعزز لدى الطالبة قيم العمل واإلنتاج مبا يعود ابلنفع واملردود اإلجيايب على اجملتمع. 6

تعزز لدى الطالبة النظرة اإلجيابية حنو العمل اجلماعي والتطوعي من خالل روح 7
الفريق. 

**810.

تناقش مع الطالبات أهم املعوقات اليت حتول دون اجناز األعمال التطوعية وطرق 8
التغلب عليها. 

**883.

.755**تزود الطالبة ابملهارات االجتماعية كاحرتام اآلخر وقيمة العمل التعاوين. 9
.3	8**حتث الطالبة على االهتمام ابملرافق العامة وكيفية احلفاظ على نظافتها وسالمتها. 10
.903**توجيه الطالبة إىل تنظيم وقتها واالستفادة منه مبا يعود ابلنفع عليها وعلى اجملتمع. 11

تعرض على الطالبة أهم املنجزات احلضارية والنماذج املشرفة اليت تتخذها الطالبة 	1
قدوة هلا يف احلفاظ على كيان اجملتمع.

**800.

** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01
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يتضح من اجلدول )6( أن قيم معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  حمل��ور دور 
اإلسالمية يف حمور  )املشاركة اجملتمعية(، دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من 
)0.01(  مما يدل على متاسك فقرات احملور وصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة.

جدول )7(

معامل االرتباط بريسون بني نتيجة كل حمور والنتيجة الكلية لالستبانة 
قيمة معامل االرتباطاحملورالرقم
.914**االنتماء والوالء1
.946**الوعي السياسي	
.938**املشاركة االجتماعية 3

**دال احصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01
* دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.05

يتضح من اجلدول )7( أن قيم معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية 
لالستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من )0.01(  مما يدل على متاسك 

حماور االستبانة وصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة. 

ثبات االستبانة:  مت حساب ثبات االستبانة  بطريقتني  مها: معادلة كرونباخ 
ألفا، وابستخدام طريقة التجزئة النصفية )سبريمان ب��راون(.  واجل��دول )8( يوضح 

نتائج ذلك. 
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جدول )8(

معامل ثبات االستبانة مبعادلة كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية

احملورالرقم
عدد العبارات

كرونباخ 
ألفا

التجزئة النصفية

النصف 
األول

النصف 
االرتباط بني الكليالثاين

اجلزئيني
سبريمان 

براون

.1477934.900.947االنتماء والوالء1

.1477954.956.978الوعي السياسي	

.66960.968.984	1املشاركة االجتماعية3

.0978.986.993	0	40االستبانة ككل4

التجزئة  ألفا وبطريقة  الثبات بطريقة كرونباخ  يتضح من اجل��دول )8( أن نتائج 
النصفية  جلميع حماور االستبانة، مقبولة إحصائياً، حيث يرى )أبو هاشم، 7	14ه، 
إذا كانت قيمته أعلى من  ص 304( “ أن معامل الثبات يعترب مقبول إحصائياً 

)0.60(” مما يشري إىل صالحية األداة العلمية للتطبيق على عينة البحث.

األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها يف التحليل: 
لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام املعامالت االحصائية التالية:

االحصاء الوصفي املتمثل ابلتكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة وفقاً 	•
ملتغريات )التخصص، الفئة العمرية، املستوى الدراسي، احلالة االجتماعية(. 

استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي كما هو موضح ادانه: 	•
غري موافقة بشدةغري موافقة بشدةغري متأكدةموافقةموافقة بشدةسلم االجابة

1	543الدرجة
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وقد مت تقدير الدرجة وفق اآليت:

املدى = أعلى قيمة  –اقل قيمة = 5- 1= 4

طول الفئة= املدى ÷ عدد الفئات = 4 ÷ 5= 0.80
املتوسط احلسايبالدرجة   
املتوسطات اليت ترتاوح من 1.00 إىل أقل من  1.80ضعيفة جدًا

املتوسطات اليت ترتاوح من 1.80 إىل أقل من  60.	ضعيفة

املتوسطات اليت ترتاوح من 60.	 إىل أقل من  3.40متوسطة 

املتوسطات اليت ترتاوح من 3.40 إىل أقل من  0	.4مرتفعة

املتوسطات اليت ترتاوح من 0	.4 إىل 5.00مرتفعة جداً 

االحصاء الوصفي املتمثل ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  للتعرف على 	•
الرتبية  الطالبات معلمات  املواطنة لدى  تنمية قيم  دور األستاذة اجلامعية يف 

اإلسالمية يف جامعة أم القرى من وجهة نظرهن.  
األعلى واالحن��راف 	• للمتوسط احلسايب  الثالثة وفقاً  احمل��اور  ترتيب عبارات  مت 

املعياري األقل.
اختبار  كوجملروف مسرينوف  Kolmogorov-Smirnov Z  وذلك 	•

للتحقق من التوزيع الطبيعي للبياانت اخلاصة بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية 
قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى وفقاً 

ملتغريي )الفئة العمرية، التخصص(.
•	 Independent Samples Test اختبار )ت( للمجموعات املستقلة

وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف دور األستاذة اجلامعية 
يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم 

القرى وفقاً ملتغري )الفئة العمرية(.
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اختبار حتليل التباين األحادي One Way ANOVA وذلك للتعرف 	•
على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم 
القرى وفقاً  أم  الرتبية اإلسالمية يف جامعة  الطالبات معلمات  املواطنة لدى 

ملتغري )التخصص(.
•	

عرض النتائج:
	 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على: ما دور األستاذة اجلامعية

يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى يف 
حمور )االنتماء والوالء(من وجهة نظرهن؟ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف 

املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة، واجلدول )9( يوضح نتائج ذلك.

جدول )9(

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور األول:
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )االنتماء والوالء(
الدرجة الرتتيباالحنرافاملتوسطالفقراتم

حتث الطالبة على التمسك ابلعقيدة اإٍلسالمية والقيم 1
مرتفعة جدًا4.500.6641واملبادئ املستمدة منها.

تعزز الوالء لوالة األمر ووجوب طاعتهم واحرتامهم 3
مرتفعة جدًا	4.460.677والعمل بتوجيهاهتم.

مرتفعة جدًا3	4.340.81تؤكد على الوسطية اليت يدعو هلا اإلسالم.14

مرتفعة جدًا1.0034		.4تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز وحب الوطن. 	

تعريف الطالبة مبكانة األماكن املقدسة وإشعارها بدورها 8
مرتفعة 1.0965	4.1يف احملافظة عليها. 
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مرتفعة 6	4.111.01توعية الطالبة بواجباهتا ومسؤولياهتا جتاه وطنها. 6

حترص أن تكون قدوة أمام الطالبة  يف االلتزام ابلقيم 5
مرتفعة 4.081.1757االسالمية وواجباهتا  األكادميية. 

تعرف الطالبة حبقوقها وما يقدمه  الوطن هلا كأحد أفراد 13
مرتفعة 4.070.9938جمتمعه.

تنمي روح االعتزاز ابللغة العربية واملوروث الثقايف املستمد 4
مرتفعة 4.041.0099منها. 

توعية الطالبة أبمهية احرتام قوانني الوطن وأنظمته وابلتايل 	1
مرتفعة 10	4.011.03حتقيق استقراره. 

تدعم ثقة الطالبة يف نفسها وقدرهتا على العطاء واملسامهة 11
مرتفعة 1311	.3.961يف تقدم الوطن. 

تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت تساعدها يف 9
مرتفعة 	3.941.0631التعرف  على وطنها. 

تذكر للطالبة مناذج من سري القادة واملفكرين الذين ضربوا 10
مرتفعة 3.931.07913األمثلة يف تقدم الوطن ورفعته. 

تقدم للطالبة مناذج من البطوالت والتضحيات يف سبيل 7
مرتفعة 3314	.3.771الدفاع عن الوطن ومحاية أراضيه واالنتماء والوالء له. 

مرتفعة 4.110.780احملور الكلي

يتضح من اجلدول )9( واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى 
الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )االنتماء والوالء( ما يلي:

* إن )4( م��ن ال��ف��ق��رات ج��اءت يف درج��ة )مرتفعة ج���داً( حيث ج��اء املتوسط 
احلسايب يف فئة التقدير )0	.4  اىل 00.5( وهي مرتبة كما يلي:  

حتث الطالبة على التمسك ابلعقيدة اإٍلسالمية والقيم واملبادئ املستمدة منها.	•
تعزز الوالء لوالة األمر ووجوب طاعتهم واحرتامهم والعمل بتوجيهاهتم.	•
تؤكد على الوسطية اليت يدعو هلا اإلسالم.	•
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تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز وحب الوطن. 	•
ال��ف��ق��رات ج���اءت يف درج���ة )مرتفعة( حيث ج��اء املتوسط 	• * إن )10( م��ن 

احلسايب يف فئة التقدير )40. 3 اىل أقل من 0.4	( وهي مرتبة كما يلي:  
تعريف الطالبة مبكانة األماكن املقدسة وإشعارها بدورها يف احملافظة عليها. 	•
توعية الطالبة بواجباهتا ومسؤولياهتا جتاه وطنها. 	•
حت��رص أن تكون ق��دوة أم��ام الطالبة  يف االل��ت��زام ابلقيم االسالمية وواجباهتا  	•

األكادميية. 
تعرف الطالبة حبقوقها وما يقدمه  الوطن هلا كأحد أفراد جمتمعه.	•
تنمي روح االعتزاز ابللغة العربية واملوروث الثقايف املستمد منها. 	•
توعية الطالبة أبمهية احرتام قوانني الوطن وأنظمته وابلتايل حتقيق استقراره. 	•
تدعم ثقة الطالبة يف نفسها وقدرهتا على العطاء واملسامهة يف تقدم الوطن. 	•
تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت تساعدها يف التعرف  على وطنها. 	•
الذين ضربوا األمثلة يف تقدم 	• القادة واملفكرين  تذكر للطالبة من��اذج من سري 

الوطن ورفعته. 
الوطن 	• الدفاع عن  البطوالت والتضحيات يف سبيل  للطالبة من��اذج من  تقدم 

ومحاية أراضيه واالنتماء والوالء له. 
لقد جاء اجملال ككل واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى 
الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )االنتماء وال��والء( يف درجة )مرتفعة( 

ومبتوسط حسايب )11.4(.

ومن خالل النتائج  اعاله اخلاصة بسؤال الدراسة األول يتضح أن دور األستاذة 
اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة 
أم القرى يف حم��ور )االنتماء وال���والء( قد ج��اء بشكل ع��ام يف )درج��ة مرتفعة( ويف 
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بعض الفقرات بدرجة )مرتفعة جداً( وهذا يشري اىل وجود درجة مرتفعة من الوعي 
لدى عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى جتاه احلرص على غرس قيم الوالء 
واالنتماء لدى الطالبات ال سيما يف ظل هذه األايم واليت تشهد انفتاحاً إعالمياً 
يستهدف التأثري السليب على زعزعة قيم املواطنة عند شباب وشاابت اململكة.  كما 
تشري هذه النتيجة اىل متتع عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى انفسهن بدرجة 
من الوالء لوالة األمر، والوسطية، والفخر واالعتزاز ابلوطن حيث أن فاقد الشيء 

ال يعطيه.

	 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين والذي ينص على: ما دور األستاذة اجلامعية
يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى يف 
حمور )الوعي السياسي(من وجهة نظرهن؟ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف 

املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة، واجلدول )10( يوضح نتائج ذلك.

جدول )10(

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثاين:
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )الوعي السياسي(
الدرجة الرتتيباالحنرافاملتوسطالفقراتم

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام اإلسالم على أساس 10
مرتفعة جدًا1	4.370.65الرمحة والسالم ونبذ العنف واإلرهاب.

تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب لإلسالم ووحدة البالد 	
مرتفعة جدًا		4.300.79العربية واالسالمية. 

حتذر الطالبة من خطورة التقليد األعمى والذوابن يف 9
مرتفعة جدًا80.7503	.4الثقافات األخرى املناهضة. 
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توعية الطالبة مبا هلا من حقوق وما عليها من واجبات 1
مرتفعة جدًا80.8884	.4جتاه وطنها. 

توعية الطالبة بكيفية الرفض والتصدي للشائعات اليت 11
مرتفعة جدًا0.8135		.4تزرع الفنت والصراعات بني فئات الوطن. 

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض األحداث اجلارية 4
مرتفعة 4.100.9516حملياً وعاملياً وخاصة اليت ترتبط ابإلسالم واملسلمني

حتث الطالبة على نبذ اإلرهاب والتعصب املذهيب 13
مرتفعة 4.090.9067والطائفية والتمييز العنصري بكل أشكاله وصوره. 

تشجع الطالبة على االلتزام مبنهج االنفتاح على الشعوب 	1
مرتفعة 4.080.8148واحلضارات املختلفة يف ضوء الثوابت اإلسالمية. 

توعية الطالبة حبقها يف املشاركة يف صنع القرار الذي 3
مرتفعة 4.081.0659يالمس مستقبل حياهتا وجمتمعها. 

تشجع الطالبة على احلوار اهلادف وحرية التعبري عن 5
مرتفعة 4.071.04910الرأي مع االلتزام آبداب احلوار. 

مرتفعة 4.060.95011تؤكد على الطالبة ضرورة احرتام الرأي املخالف وتقبل النقد. 6

تنمي لدى الطالبة التفكري الناقد الذي ميكنها من 14
مرتفعة 	31	4.031.0التصدي للفكر املتطرف.

توعية الطالبة ابلظواهر والتيارات الفكرية املخالفة 8
مرتفعة 0.99013	4.0وسلبياهتا وكيفية مواجهتها. 

توعية الطالبة أبهم املشكالت واملخاطر اليت قد تواجه 7
مرتفعة 3.991.06014الوطن وكيفية مواجهتها. 

مرتفعة 4.140.668احملور الكلي

يتضح من اجلدول )10( واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي( ما يلي:

* إن )5( م��ن ال��ف��ق��رات ج��اءت يف درج��ة )مرتفعة ج���داً( حيث ج��اء املتوسط 
احلسايب يف فئة التقدير )0.4	 اىل 00.5( وهي مرتبة كما يلي:  

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام اإلس��الم على أساس الرمحة والسالم ونبذ 	•
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العنف واإلرهاب.
تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب لإلسالم ووحدة البالد العربية واالسالمية. 	•
حتذر الطالبة من خطورة التقليد األعمى والذوابن يف الثقافات األخرى املناهضة. 	•
توعية الطالبة مبا هلا من حقوق وما عليها من واجبات جتاه وطنها. 	•
توعية الطالبة بكيفية الرفض والتصدي للشائعات اليت تزرع الفنت والصراعات بني 	•

فئات الوطن.
* إن )9( من الفقرات جاءت يف درجة )مرتفعة( حيث جاء املتوسط احلسايب يف فئة 

التقدير )40.3 اىل أقل من 0.4	( وهي مرتبة كما يلي:  
تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض األحداث اجلارية حملياً وعاملياً وخاصة اليت 	•

ترتبط ابإلسالم واملسلمني
العنصري 	• الطالبة على نبذ اإلره��اب والتعصب املذهيب والطائفية والتمييز  حتث 

بكل أشكاله وصوره. 
تشجع الطالبة على االلتزام مبنهج االنفتاح على الشعوب واحلضارات املختلفة يف 	•

ضوء الثوابت اإلسالمية. 
ال��ذي يالمس مستقبل حياهتا 	• ال��ق��رار  املشاركة يف صنع  الطالبة حبقها يف  توعية 

وجمتمعها. 
تشجع الطالبة على احل��وار اهل��ادف وحرية التعبري عن ال��رأي مع االل��ت��زام آبداب 	•

احلوار. 
تؤكد على الطالبة ضرورة احرتام الرأي املخالف وتقبل النقد. 	•
تنمي لدى الطالبة التفكري الناقد الذي ميكنها من التصدي للفكر املتطرف.	•
توعية الطالبة ابلظواهر والتيارات الفكرية املخالفة وسلبياهتا وكيفية مواجهتها. 	•
توعية الطالبة أبهم املشكالت واملخاطر اليت قد تواجه الوطن وكيفية مواجهتها. 	•
املواطنة 	• قيم  تنمية  ب���دور األس��ت��اذة اجلامعية يف  اجمل���ال ككل واخل���اص  لقد ج��اء 

لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي( يف درجة 
)مرتفعة( ومبتوسط حسايب )14.4(.
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وم��ن خ��الل النتائج  اع��اله اخلاصة بسؤال ال��دراس��ة الثاين يتضح أن دور األستاذة 
اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم 
القرى يف حمور )الوعي السياسي( قد جاء بشكل عام يف )درج��ة مرتفعة( وهذا يؤكد 
على الدور الفاعل  واملؤثر الذي تقوم به عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى يف 
سبيل الوصول ابلطالبة اىل درجة من الوعي الذي جيعلها قادرة على التمييز بني األفكار 

اليت تدعم قيم املواطنة، وتلك اليت هتدف اىل بث الطائفية والفتنة السياسية والدينية.

	 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على: ما دور األستاذة اجلامعية يف
تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى يف حمور 
)املشاركة اجملتمعية(من وجهة نظرهن؟ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 

والرتتيب وتقدير الدرجة، واجلدول )11( يوضح نتائج ذلك.

جدول )11(

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثالث:
 دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية

يف حمور )الوعي السياسي(

الدرجة الرتتيباالحنرافاملتوسطالفقراتم

تنمي لدى الطالبة الوعي الثقايف ابجملتمع السعودي ودور 1
مرتفعة جدًا60.8501	.4كافة منظماته يف خدمة اجملتمع. 

توجيه الطالبة إىل تنظيم وقتها واالستفادة منه مبا يعود ابلنفع 11
مرتفعة 	4.190.870عليها وعلى اجملتمع. 

حتث الطالبة على التعاون فيما بينهن مبا خيدم املصلحة 4
مرتفعة 4.170.9763العامة.

تزود الطالبة ابملهارات االجتماعية كاحرتام اآلخر وقيمة 9
مرتفعة 4.140.7704العمل التعاوين. 
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تؤصل لدى الطالبة ضرورة تغليب املصلحة العامة على 3
مرتفعة 5	4.130.91املصلحة الشخصية.  

حتث الطالبة على االهتمام ابملرافق العامة وكيفية احلفاظ على 10
مرتفعة 0.9086	4.1نظافتها وسالمتها. 

تعزز لدى الطالبة النظرة اإلجيابية حنو العمل اجلماعي 7
مرتفعة 4.100.9417والتطوعي من خالل روح الفريق. 

تعزز لدى الطالبة قيم العمل واإلنتاج مبا يعود ابلنفع واملردود 6
مرتفعة 8	4.080.91اإلجيايب على اجملتمع. 

تتيح للطالبة فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة 	
مرتفعة 4.060.9509الوطنية والتطوعية االجتماعية. 

حتث الطالبة على ضرورة احلفاظ على خريات وثروات الوطن 5
مرتفعة 4.030.95610وكيفية استثمارها. 

تعرض على الطالبة أهم املنجزات احلضارية والنماذج املشرفة 	1
مرتفعة 3.991.00511اليت تتخذها الطالبة قدوة هلا يف احلفاظ على كيان اجملتمع.

تناقش مع الطالبات أهم املعوقات اليت حتول دون اجناز 8
مرتفعة 	3.911.1031األعمال التطوعية وطرق التغلب عليها. 

مرتفعة 4.100.764احملور الكلي

يتضح من اجلدول )11( واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )املشاركة اجملتمعية( ما يلي:

* إن )1( م��ن ال��ف��ق��رات ج��اءت يف درج��ة )مرتفعة ج���داً( حيث ج��اء املتوسط 
احلسايب يف فئة التقدير )0.4	 اىل 00.5( وهي:  

تنمي لدى الطالبة الوعي الثقايف ابجملتمع السعودي ودور كافة منظماته 	•
يف خدمة اجملتمع. 

* إن )11( من الفقرات جاءت يف درجة )مرتفعة( حيث جاء املتوسط احلسايب 
يف فئة التقدير )40.3 اىل أقل من 0.4	( وهي مرتبة كما يلي:  
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عليها وعلى 	• ابلنفع  يعود  مبا  منه  واالستفادة  وقتها  تنظيم  إىل  الطالبة  توجيه 
اجملتمع. 

حتث الطالبة على التعاون فيما بينهن مبا خيدم املصلحة العامة.	•
تزود الطالبة ابملهارات االجتماعية كاحرتام اآلخر وقيمة العمل التعاوين. 	•
تؤصل لدى الطالبة ضرورة تغليب املصلحة العامة على املصلحة الشخصية.  	•
حت��ث ال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى االه��ت��م��ام ابمل��راف��ق ال��ع��ام��ة وكيفية احل��ف��اظ ع��ل��ى نظافتها 	•

وسالمتها. 
تعزز لدى الطالبة النظرة اإلجيابية حنو العمل اجلماعي والتطوعي من خالل 	•

روح الفريق. 
تعزز لدى الطالبة قيم العمل واإلنتاج مبا يعود ابلنفع وامل��ردود اإلجي��ايب على 	•

اجملتمع. 
تتيح للطالبة فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة الوطنية والتطوعية 	•

االجتماعية. 
حتث الطالبة على ضرورة احلفاظ على خريات وثروات الوطن وكيفية استثمارها. 	•
تتخذها 	• ال��يت  املشرفة  والنماذج  احلضارية  املنجزات  أه��م  الطالبة  على  تعرض 

الطالبة قدوة هلا يف احلفاظ على كيان اجملتمع.
ال��يت حت��ول دون اجن��از األعمال التطوعية 	• تناقش مع الطالبات أه��م املعوقات 

وطرق التغلب عليها. 
لقد جاء اجملال ككل واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى 
الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )املشاركة اجملتمعية( يف درجة )مرتفعة( 

ومبتوسط حسايب )10.4(.

ومن خالل النتائج  اعاله اخلاصة بسؤال الدراسة الثالث يتضح أن دور األستاذة 
اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة 
أم القرى يف حمور )املشاركة اجملتمعية( قد جاء بشكل عام يف )درجة مرتفعة( وهذا قد 
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يكون مؤشر قوي على ال��دور  املميز الذي تقوم به ادارة اجلامعة يف تطوير مهارات 
التدريبية املختلفة حبيث يكن  ال���دورات وال��ربام��ج  التدريس من خ��الل  عضوات هيئة 
الطالبات من  التدريس، وأن خُيرجن  التقليدي يف  ق���ادرات على اخل��روج عن اإلط��ار 
صندوق احلجرة الصفية مبا يسمح هلن بتوظيف كل ما تعلمنه يف خدمة  اجملتمع احمللي، 

وأن يضعن مصلحة اجملتمع نصب اعينهن قبل القيام أبي سلوك او اختاذ أي قرار.

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس والذي ينص على: ما دور األستاذة اجلامعية 
يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى 
من وجهة نظرهن؟ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير 

الدرجة، واجلدول )	1( يوضح نتائج ذلك.

جدول )12(
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لدور األستاذة اجلامعية 

يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن  

الدرجةالرتتيباالحنرافاملتوسطاحملورم

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات 1
مرتفعة 	4.110.780معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )االنتماء والوالء(. 

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات 	
مرتفعة 4.140.6681معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي(.

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات 3
مرتفعة 4.100.7643معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )املشاركة اجملتمعية(. 

االستبانة ككل )دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 4
مرتفعة 0.704	4.1لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن(  
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يتضح من اجلدول )	1( واخلاص بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن ما يلي:

* إن )مجيع( احملاور جاءت يف درجة )مرتفعة( حيث جاء املتوسط احلسايب يف 
فئة التقدير )40.3 اىل أقل من 0.4	( وهي مرتبة كما يلي:  

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية 	•
اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي(من وجهة نظرهن.

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية 	•
اإلسالمية يف حمور )االنتماء والوالء( من وجهة نظرهن. 

دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية 	•
اإلسالمية يف حمور )املشاركة اجملتمعية( من وجهة نظرهن. 

لقد جاءت االستبانة ككل واخلاصة بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
)مرتفعة(  درج��ة  نظرهن يف  م��ن وجهة  اإلس��الم��ي��ة  الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى 

ومبتوسط حسايب )4.	1(. 

	 لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع وال��ذي ينص على: هل توجد فروق ذات
دالل��ة احصائية عند مستوى دالل��ة )α ≤ 0,05( يف دور األس��ت��اذة اجلامعية يف 
تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى وفقاً 

ملتغريي )الفئة العمرية، التخصص(؟ مت استخدام:

Z وذلك 	•  KolmogorovSmirnov اختبار  كوجملروف مسرينوف  
للتحقق من التوزيع الطبيعي للبياانت اخلاصة بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية 
قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى وفقاً 

ملتغريي )الفئة العمرية، التخصص( واجلدول )13( يوضح ذلك.
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•	 Independent Samples Test اختبار )ت( للمجموعات املستقلة
فئتني  م��ن  يتكون  وال���ذي  العمرية(   )الفئة  ملتغري  ال��ف��روق وف��ق��اً  للتعرف على 

واجلدول )14( يوضح نتائج ذلك.
اختبار حتليل التباين االحادي One Way ANOVA للتعرف على 	•

الفروق وف��ق متغري )التخصص( وال��ذي يتكون من ث��الث فئات.  واجل��دول 
)15( يوضح نتائج ذلك.

جدول )13(
 Z KolmogorovSmirnov  نتائج اختبار اختبار  كوجملروف مسرينوف 
للتحقق من التوزيع الطبيعي للبياانت اخلاصة بدور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم 

 املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى
وفقاً ملتغريي )الفئة العمرية، التخصص(

الفئاتاملتغريالرقم
االستبانة ككلاملشاركة اجملتمعيةالوعي السياسياالنتماء والوالء

ZالداللةZالداللةZالداللةZالداللة

1

مرية
 الع

فئة
العمر 0	 اىل  ال

	5
1.105174.898.395.951.3	6.845.47	.

أكثر من 5	 
سنة

1.	56085.1.3	6059.1.	67081.1.	43091.

	

ص
خص

الت

الدعوة والثقافة 
االسالمية

774.587.77	.590.830.497.664.771.

.847.469.	0.865.44	8.	9156.63	1.1الشريعة

.3.833	641.904.387.6.	7.74	690.7الكتاب والسنة

مس�����رين�����وف   اخ������ت������ب������ار ك��������وجمل��������روف  ق�����ي�����م  مج�����ي�����ع  أن   )13( اجل��������������دول  م�������ن  ي����ت����ض����ح 
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KolmogorovSmirnov غري دالة احصائياً وذلك جلميع احملاور وجلميع املتغريات، 
حيث كانت مجيع مستوايت الداللة أكرب من )0.05(. مما يدل على أن البياانت اخلاصة 
الرتبية اإلسالمية يف  الطالبات معلمات  املواطنة لدى  قيم  تنمية  ب��دور األستاذة اجلامعية يف 

جامعة أم القرى وفقاً ملتغريي )الفئة العمرية، التخصص( تتبع التوزيع الطبيعي.

جدول )14(
 نتائج اختبار )ت( للمجموعات املستقلة للتعرف على الفروق يف دور 
األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية 

اإلسالمية يف جامعة أم القرى وفقاً ملتغري )الفئة العمرية(

مستوى قيمة Tاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئة العمريةاحملور
الداللة

االنتماء والوالء 
.514013.		934.040.77العمر 0	 اىل  5	
144.590.679أكثر من 5	 سنة

الوعي السياسي
.760007.	934.070.635العمر 0	 اىل  5	
144.590.738أكثر من 5	 سنة

املشاركة اجملتمعية
.145034.	934.040.746العمر 0	 اىل  5	
144.500.789أكثر من 5	 سنة

االستبانة ككل
.584011.	934.050.680العمر 0	 اىل  5	
6	144.560.7أكثر من 5	 سنة

يتضح من اجلدول رقم )14(:

توجد ف��روق ذات دالل��ة إحصائية عند مستوى دالل��ة )α ≤ 0,05( يف دور 
اإلسالمية  الرتبية  معلمات  الطالبات  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األستاذة 
يف جامعة أم القرى ويف حماور الدراسة الثالثة )االنتماء وال��والء، الوعي السياسي، 
املشاركة اجملتمعية( وفقاً ملتغري )الفئة العمرية( حيث كانت قيم مستوى الداللة جلميع 
احملاور أقل من )0.05( وقد كانت مجيع هذه الفروق يف اجتاه الطالبات املعلمات 
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ذوات الفئة العمرية )أكثر من 5	 سنة( ذوات املتوسط احلسايب األعلى.

العمرية )أكثر من  الفئة  النتيجة قد تعود إىل أن ذوات  الباحثة أن ه��ذه  وت��رى 
5	 سنة( هن أكثر نضجاً وأكثر وعياً مبا هو مطلوب منهن، وما هو مطلوب من 

األستاذة اجلامعية جتاه قيم املواطنة.  

جدول )15(
  نتائج اختبار  حتليل التباين األحادي للتعرف على الفروق ذات داللة إحصائية

 يف دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية
يف جامعة أم القرى وفقاً ملتغري )التخصص(

جمموع مصدر التبايناحملور
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

االنتماء والوالء 

.989.1.647198	1.978بني اجملموعات

.443104600.	6داخل اجملموعات

1106	64.4الكلي

الوعي السياسي

.91	48	.555.1	1.110بني اجملموعات

.104445	4	.46داخل اجملموعات

106	47.35الكلي

املشاركة االجتماعية

.809.	1	.6	1	.	5	بني اجملموعات

.61.690104593داخل اجملموعات

106	61.94الكلي

االستبانة ككل

.393.	467.94	.934بني اجملموعات

.51.553104496داخل اجملموعات

487106.	5الكلي

يتضح من اجلدول رقم )15(:
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0,05( يف دور 
اإلسالمية  الرتبية  معلمات  الطالبات  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األستاذة 
يف جامعة أم القرى ويف حماور الدراسة الثالثة )االنتماء وال��والء، الوعي السياسي، 
املشاركة اجملتمعية( وفقاً ملتغري )التخصص( حيث كانت قيم مستوى الداللة جلميع 

احملاور أكرب من )0.05(.

وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد تعود اىل عدم وجود أي أتثري للتخصص اجلامعي 
على قيم املواطنة، فالوطن للجميع، وقيم املواطنة ال ختتلف ابختالف التخصص ال 
سيما وأن الطالبات يدرسن يف نفس اجلامعة  وحتت نفس الظروف اإلدارية والدنية 

والسياسية.

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 
لدى - 1 امل��واط��ن��ة  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  ل���دور  احلسابية  املتوسطات  إن 

الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية من وجهة نظرهن يف حمور )االنتماء والوالء( 
قد جاءت بشكل عام )مرتفعة( ومبتوسط حسايب )4.11(.

لدى - 2 امل��واط��ىن  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  ل��دور  احلسابية  املتوسطات  إن 
الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حمور )الوعي السياسي( من وجهة نظرهن 

قد جاءت بشكل عام )مرتفعة جداً( ومبتوسط حسايب )4.14(.

لدى - 3 امل��واط��ىن  قيم  تنمية  اجلامعية يف  األس��ت��اذة  ل��دور  احلسابية  املتوسطات  إن 
م��ن وجهة  اجملتمعية(  )امل��ش��ارك��ة  حم��ور  اإلس��الم��ي��ة يف  الرتبية  معلمات  الطالبات 

نظرهن قد جاءت بشكل عام )مرتفعة( ومبتوسط حسايب )4.10(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( يف دور األستاذة - 4
اإلس��الم��ي��ة يف  الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم  تنمية  اجلامعية يف 
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احملاور الثالث )االنتماء والوالء، والوعي السياسي، واملشاركة اجملتمعية( من وجهة 
نظرهن وفقاً ملتغري )الفئة العمرية(، حيث كانت قيم مستوى الداللة جلميع احملاور 
أقل من )0.05(، وقد كانت مجيع هذه الفروق يف اجت��اه الطالبات املعلمات 

ذوات الفئة العمرية )أكثر من 5	 سنة( ذوات املتوسط احلسايب لألعلى. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( يف دور األستاذة - 5
اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف حماور 
من  اجملتمعية(  واملشاركة  السياسي،  والوعي  وال��والء،  )االنتماء  الثالث  الدراسة 
وجهة نظرهن وفقاً ملتغري )التخصص( حيث كانت قيم مستوى الداللة جلميع 

احملاور أكرب من )0.05(.   
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التوصيات واملقرتحات: 
يف ظل النتائج اليت أسفر عنها البحث توصي الباحثة مبا يلي: 

إج���راء امل��زي��د م��ن األحب���اث وال���دراس���ات يف جم��ال تنمية وت��ع��زي��ز قيم امل��واط��ن��ة يف - 1
املؤسسات الرتبوية للمراحل التعليمية املختلفة كاإلبتدائي واملتوسط والثانوي مع 

ختصيص احلوافز واملكافآت التشجيعية. 

تعزيز دور األستاذات اجلامعيات من خالل عقد ورش العمل والدورات التدريبية - 2
اليت متكنهم من اإلضطالع بدورهم يف تعميق وترسيخ قيم املواطنة واالنتماء يف 

نفوس الطالبات فكراً وسلوكاً. 

احلقوق - 3 ومعرفة  ومقوماهتا  أببعادها  املواطنة  مفهوم  اجلامعية  امل��ق��ررات  تضمني 
وال��واج��ب��ات وم��ب��اديء ال��ع��دل واحل��ري��ة وامل���س���اواة مم��ا ينعكس ب���دوره إجي���اابً على 

الطالبات. 

التعلم االلكرتوين، - 4 املتعددة مثل  التعليم اجلامعي بصورها  التقنية يف  تفعيل دور 
واملقررات احملوسبة والوسائط املتعددة واالستفادة منها يف جمال تنمية وتعزيز قيم 

املواطنة. 

تفعيل دور األستاذة اجلامعية يف تنمية وتعزيز قيم املواطنة وتعميقها إلخراجه عن - 5
الصورة النظرية اجملردة إىل حيز التطبيق واملمارسة يف سلوك الطالبات. 

للطالبة اجلامعية، وتكثيف - 6 املتعلقة ابملواطنة وقيمها  برامج األنشطة  التوسع يف 
براجمها احلوارية واإلعالمية والعمل على دعمها مادايً ومعنوايً. 
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املصادر واملراجع: 

القرآن الكرمي. 	   
السنة النبوية املطهرة. 	   
ابن منظور، حممد بن كرم )د.ت(، لسان العرب، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب 	   

ومؤسسة التاريخ العريب.
أبو الكأس، رائد )014	م(، تصور مقرتح لتنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة 	   

الثانوية بفلسطني يف مواجهة سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي، رسالة دكتوراه، جامعة 
القاهرة، معهد الدراسات الرتبوية، قسم أصول الرتبية.

أبو جاللة، ملياء )3	14ه�(، الدور الرتبوي ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف 	   
مواجهة حت��دايت العوملة من وجهة نظرهم، وسبل تطويره من وجهة نظرهم، رسالة 

ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرتبية.
أبو حشيش، بسام حممد )010	م(، دور كليات الرتبية يف تنمية قيم املواطنة لدى 	   

اإلنسانية(،  العلوم  )سلسلة  األقصى  جامعة  جملة  غ��زة،  مبحافظات  املعلمني  الطلبة 
مج14، عدد )1(، يناير 010	، ص50	-79	.

أبو غريب، عايدة )008	م(، تطوير مناهج التعليم لتنمية املواطنة يف األلفية الثالثة 	   
لدى الطالب ابملرحلة الثانوية: املؤمتر العاملي األويل )تربية املواطنة ومناهج الدراسات 
االجتماعية( اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية، جامعة عني مشس، من 19-

0	 يونيو، مج)1(، ص37-11.
األتريب، هويدا حممود )007	م(، قيم املواطنة وسبل تعزيزها لدى طالب اجلامعة، 	   
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جملة الرتبية املعاصرة، مصر، العدد 75، 44-1.
البلبيسي، وائل، دور معلمي املدارس الثانوية مبحافظات غزة يف تعزيز مبادئ املواطنة 	   

الصاحلة لدى طلبتهم وسبل تفعيله، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة.
الثبييت، عليمان معيض )3	14ه���(، اجتاهات األكادمييني حنو البحث العلمي 	   

والتدريس واملكافآت يف ثالث جامعات عربية خليجية، جملة جامعة امللك سعود، 
مج15، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية )	(، ص	47.

احلازمي والنومس، عبدهللا وسعد )011	م(، مدى إسهام األنشطة الرتبوية يف تنمية 	   
قيم املواطنة لدى طلبة كلية الرتبية اإلسالمية بدولة الكويت، جملة الطفولة والرتبية، 

جامعة اإلسكندرية، 3 )8(، 95-17.
احلبيب، فهد )6	14ه�(، االجتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة، ورقة عمل مقدمة 	   

إىل اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي، الباحة، 6	-7	/6/1	14ه�.
احلبيب، فهد إبراهيم )005	م(، تربية املواطنة، االجتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة، 	   

ط1، الرايض، منشورات جامعة امللك سعود.
اخلوالدة، حممد والشبول، هيام )014	م(، دور مديرات ومعلمات املرحلة األساسية 	   

يف تعزيز مفاهيم املواطنة لدى الطالبات يف مدارس إقليم الشمال، اجمللة الدولية الرتبوية 
املتخصصة، مج3، العدد 5، آاير 014	، ص88-59.

اخلوالدة، حممد، والزعيب، رمي )014	م(، الرتبية الوطنية: املواطنة واالنتماء، عمان، 	   
دار اخلليج للنشر والتوزيع.

الرشيد، عماد الدين )005	م(، املواطنة، محص، حنو القمة للطباعة والنشر، ط1.	   
الشاماين، سنداليف )	01	م(، دور أعضاء هيئة التدريس جبامعة طيبة يف تعزيز قيم 	   
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املواطنة لدى طالهبم، جملة رسالة اخلليج العريب، 176-139.
العامر، عثمان بن صاحل )005	م(، أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنة لدى 	   

لقادة  الثالث عشر  السنوي  اللقاء  استكشافية، مقدمة  دراس��ة  السعودي،  الشباب 
العمر الرتبوي، الباحة، 6	-8	/6/1	14ه�.

العناقرة والدمنهوري، حممد وحممد )008	م( الرتبية الوطنية، دار حنني للنشر 	   
والتوزيع، ط1.

العوامرة والزبون، )014	م(، دور اجلامعات األردنية الرمسية يف تعزيز تربية املواطنة 	   
وعالقتها بتنمية اإلستقاللية الذاتية لدى طلبة آليات العلوم الرتبوية من وجهة نظرهم، 

جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، مج)8	(، ص18-88	.
اللقاين، أمحد حسني )000	م(، املناهج بني النظرية والتطبيق، القاهرة، عامل الكتب.	   
املالكي، عطية حامد )1430ه�(، دور تدريس مادة الرتبية الوطنية يف قيم املواطنة 	   

لدى طالب املرحلة االبتدائية، دراسة من وجهة نظر معلمي الرتبية الوطنية مبحافظة 
الليث، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.

شحاته، حسن )1999م(، املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق، مكتبة الدار 	   
العربية، القاهرة.

عبيدات، ذوقان )003	م(، البحث العلمي، مفهومه أدواته أساليبه، دار إشراقات 	   
للنشر والتوزيع، جدة، اململكة العربية السعودية.

عقل، حممود عطا )006	م(، القيم السلوكية لدى طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية 	   
يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، دراسة نظرية ميدانية، الرايض، 

مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
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عليمات، عبري )006	م(، تقومي وتطوير الكتب املدرسية للمرحلة األساسية، دار 	   
حامد للطباعة والنشر، عمان، األردن.

ليلة، علي )007	م(، اجملتمع املدين العريب، قضااي املواطنة وحقوق اإلنسان، ط1، 	   
مصر، القاهرة.

انصر، إبراهيم )	00	م(، املواطنة، ط)1(، عمان، مكتبة الرائد العلمية.	   
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املالح�����ق:
 ملحق رقم )1( 

.. االستبيان يف صورته األولية ..
املوقر .. الدكتور/         

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وبعد ..

تقوم الباحثة إبجراء دراسة بعنوان: »دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
لدى الطالبات معلمات الرتبية اإلسالمية يف جامعة أم القرى من وجهة نظرهن«، 
ويف  سبيل حتقيق هدف الدراسة قامت الباحثة إبعداد استبيان يهدف إىل التعرف 
على وجهة نظر الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية يف دور األستاذة اجلامعية يف تنمية 

قيم املواطنة لديهن وذلك وفق ثالث حماور وهي كالتايل: 

الثالث:  ال��وع��ي السياسي، احمل��ور  ال��ث��اين:  احمل��ور األول: االنتماء وال���والء، احمل��ور 
املشاركة اجملتمعية . 

ويندرج حتت كل حمور عدد من العبارات اليت تعرب عنه، ونظراً لكون سعادتكم 
من ذوي اخلربة واالختصاص والكفاءة العالية اليت ُيستنار هبا فإنه يسعدين أن أضع 
بني أيديكم هذه االستبانة آملة منكم إبداء آرائكم ومقرتحاتكم من حيث حتديد 
ال��ذي تندرج حتته، وم��دى وضوحها وسالمة صياغتها،  مالئمة كل عبارة للمحور 
مع التكرمي ابقرتاح الصياغة املناسبة أو احلذف أو اإلضافة أو أي مقرتحات أخرى، 

ولكم خاص شكري وتقديري .

       الباحثة/ عبري عبد القادر العرايب 
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احملور األول: االنتماء والوالء 

الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم  تنمية  يف  اجلامعية  األس��ت��اذة  دور 
اإلسالمية يف حمور »االنتماء والوالء«. 

العب�������������ارة
وضوح الصياغةانتمائها للمحور

التعديل 
املقرتح

غري واضحةال تنتميتنتمي
واضحة

حتث الطالبات على التمسك ابلعقيدة 1
اإٍلسالمية والقيم واملبادئ املستمدة منها.

تعزز مشاعر الفخر واالعتزاز وحب 	
الوطن والعقيدة اإٍلسالمية. 

تعزز الوالء لوالة األمر ووجوب طاعتهم 3
واحرتامهم والعمل بتوجيهاهتم.

تنمي روح االعتزاز ابللغة العربية واملوروث 4
الثقايف املستمد منها. 

حترص أن تكون قدوة أمام طالباهتا يف 5
االلتزام بواجباهتا األكادميية واإلنسانية. 

توعية الطالبات بواجباهتا ومسؤولياهتا 6
جتاه وطنها. 

توعية الطالبة أبمهية احلفاظ على 7
املمتلكات العامة ومحايتها من التخريب. 

8
تقدم للطالبة مناذج من البطوالت 

والتضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن 
ومحاية أراضيه. 
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تعريف الطالبة مبكانة األماكن املقدسة 9
وإشعارها بدورها يف احملافظة عليها. 

10
تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث 
اليت تساعدها يف تعرف وطنها بشكل 

أفضل. 

11
تذكر للطالبة مناذج من سري القادة 

واملفكرين الذين ضربوا األمثلة يف تقدم 
الوطن ورفعته. 

تدعم ثقة الطالبة يف نفسها وقدرهتا على 	1
العطاء واملسامهة يف تقدم الوطن. 

توعية الطالبة أبمهية احرتام قوانني الوطن 13
وأنظمته وابلتايل حتقيق استقراره. 

مالحظات أخرى: 



	39 دور األستاذة الجامعية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبة معلمة التربية اإلسالمية

احملور الثاين: الوعي السياسي 

الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم  تنمية  يف  اجلامعية  األس��ت��اذة  دور 
اإلسالمية يف حمور »الوعي السياسي«.

العب�������������ارة

وضوح الصياغةانتمائها للمحور
التعديل 
املقرتح

غري واضحةال تنتميتنتمي
واضحة

توعية الطالبة مبا هلا من حقوق وما 1
عليها من واجبات جتاه وطنها. 

تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب 	
للقومية ووحدة البالد العربية. 

3
توعية الطالبة حبقها يف املشاركة يف صنع 

القرار الذي يالمس مستقبل حياهتا 
وجمتمعها. 

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض 4
األحداث اجلارية حملياً وعاملياً. 

5
تشجع الطالبة على احلوار اهلادف 
وحرية التعبري عن الرأي مع االلتزام 

آبداب النقاش. 

تؤكد على الطالبة ضرورة احرتام الرأي 6
املخالف وتقبل النقد. 

توعية الطالبة أبهم املشكالت واملخاطر 7
اليت قد تواجه الوطن وكيفية مواجهتها. 

8
توعية الطالبة ابلظواهر والتيارات 
الفكرية املخالفة وسلبياهتا وكيفية 

مواجهتها. 
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9
حتذر الطالبة من خطورة التقليد 

األعمى والذوابن يف الثقافات األخرى 
املناهضة. 

10

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام 
الثقافة العربية على أساس الرمحة 

والسالم وتعارض ذلك مع العنف 
واإلرهاب.

11
توعية الطالبة بكيفية الرفض والتصدي 
للشائعات اليت تزرع الفنت والصراعات 

بني فئات الوطن. 

1	
تشجع الطالبة على التزام منهج 

االنفتاح على الشعوب واحلضارات 
املختلفة يف ضوء الثوابت اإلسالمية. 

13
حث الطالبة على نبذ اإلرهاب 

والتعصب املذهيب والطائفية والتمييز 
العنصري بكل أشكاله وصوره. 

مالحظات أخرى: 



	41 دور األستاذة الجامعية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبة معلمة التربية اإلسالمية

احملور الثالث: املشاركة اجملتمعية 

الرتبية  معلمات  الطالبات  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم  تنمية  يف  اجلامعية  األس��ت��اذة  دور 
اإلسالمية يف حمور »املشاركة اجملتمعية«. 

العب�������������ارة

وضوح الصياغةانتمائها للمحور
التعديل 
املقرتح غري واضحةال تنتميتنتمي

واضحة

تنمي لدى الطالبة الوعي الثقايف ابجملتمع 1
السعودي ودور كافة منظماته يف خدمة اجملتمع. 

تتيح للطالبات فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات 	
واألنشطة التطوعية الوطنية واالجتماعية. 

تؤصل لدى الطالبة ضرورة تغليب املصلحة العامة 3
على املصلحة الشخصية.  

حث الطالبات على التعاون فيما بينهن مبا خيدم 4
املصلحة العامة.

حث الطالبة على ضرورة احلفاظ على خريات 5
وثروات الوطن وكيفية استثمارها. 

تعزز لدى الطالبات قيم العمل واإلنتاج مبا يعود 6
ابلنفع واملردود اإلجيايب على اجملتمع. 

تعزز لدى الطالبة النظرة اإلجيابية حنو العمل 7
اجلماعي والتطوعي من خالل روح الفريق. 

تناقش مع الطالبات أهم املعوقات اليت حتول دون 8
اجناز األعمال التطوعية وطرق التغلب عليها. 

تزويد الطالبة ابملهارات االجتماعية كاحرتام اآلخر 9
وقيمة العمل التعاوين. 
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حث الطالبات على االهتمام ابملرافق العامة 10
وكيفية احلفاظ على نظافتها وسالمتها. 

توجيه الطالبات إىل تنظيم أوقاهتن واالستفادة منها 11
مبا يعود ابلنفع عليهن وعلى جمتمعهن. 

1	
عرض أهم املنجزات احلضارية والنماذج املشرفة 

اليت تتخذها الطالبة قدوة هلا يف احلفاظ على كيان 
اجملتمع.

مالحظات أخرى: 
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ملحق رقم )2(

.. قائمة أبمساء حمكمي أداة الدراسة ..

جهة العملالدرجة العلميةاإلسم

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ فريد بن علي الغامدي 

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ محد الكلثم 

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ مرضي غرم الزهراين 

جامعة أم القرىأستاذ مساعد مناهج وطرق التدريس د/ عوض السريعي القحطاين 

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ حنان بنت سرحان النمري

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ نوال بنت حامد ايسني

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ حنان مصطفى مدبويل

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ جناح السعدي عرفات 

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ مىن إبراهيم اللبودي 

جامعة أم القرىأستاذ املناهج وطرق التدريسأ.د/ مىن محيد السبيعي 

جامعة أم القرىأستاذ مشارك مناهج وطرق التدريس د/ نيفني بنت محزة الربكايت 

جامعة أم القرىأستاذ مشارك مناهج وطرق التدريسد/ بثينة بنت عبدهللا الغامدي 

جامعة أم القرىأستاذ مشارك مناهج وطرق التدريسد/ هدى حممد اببطني 
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ملحق رقم )3( 

.. االستبيان يف صورته النهائية ..

عزيزيت الطالبة: 

بني يديِك استبانة هتدف للتعرف على دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة 
القرى من وجهة نظرهن،  أم  الرتبية اإلسالمية يف جامعة  الطالبات معلمات  لدى 
راجية التكرم ابإلجابة عن عبارات اإلستبانة وفق ما ترونه مناسباً، علماً أنه ال يوجد 
عبارة صحيحة وأخرى خاطئة وأن اإلجاابت ستكون موضع سرية، وسوف تستخدم 

ألغراض البحث العلمي فقط. 

االسم

التخصص

العمر

املستوى الدراسي

احلالة اإلجتماعية
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احملور األول: )االنتماء والوالء(

العب�����ارة

شده
ة ب

وافق
م

فقة
موا

كدة
متأ

ري 
غ

فقة
موا

غر 

شده
قة ب

مواف
غري 

حتث الطالبة على التمسك ابلعقيدة اإٍلسالمية والقيم واملبادئ 1
املستمدة منها.

تعزز لدى الطالبة مشاعر الفخر واالعتزاز وحب الوطن. 	

تعزز الوالء لوالة األمر ووجوب طاعتهم واحرتامهم والعمل 3
بتوجيهاهتم.

تنمي روح االعتزاز ابللغة العربية واملوروث الثقايف املستمد منها. 4

حترص أن تكون قدوة أمام الطالبة  يف االلتزام ابلقيم االسالمية 5
وواجباهتا  األكادميية. 

توعية الطالبة بواجباهتا ومسؤولياهتا جتاه وطنها. 6

تقدم للطالبة مناذج من البطوالت والتضحيات يف سبيل الدفاع 7
عن الوطن ومحاية أراضيه واالنتماء والوالء له. 

تعريف الطالبة مبكانة األماكن املقدسة وإشعارها بدورها يف 8
احملافظة عليها. 

تذكر للطالبة بعض املواقف واألحداث اليت تساعدها يف 9
التعرف  على وطنها. 

تذكر للطالبة مناذج من سري القادة واملفكرين الذين ضربوا 10
األمثلة يف تقدم الوطن ورفعته. 

تدعم ثقة الطالبة يف نفسها وقدرهتا على العطاء واملسامهة يف 11
تقدم الوطن. 

توعية الطالبة أبمهية احرتام قوانني الوطن وأنظمته وابلتايل حتقيق 	1
استقراره. 

تعرف الطالبة حبقوقها وما يقدمه  الوطن هلا كأحد أفراد 13
جمتمعه.

تؤكد على الوسطية اليت يدعو هلا اإلسالم.14
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احملور الثاين: )الوعي السياسي(

العب�����ارة

شده
ة ب

وافق
م

فقة
موا

كدة
متأ

ري 
غ

فقة
موا

غر 

شده
ة ب

وافق
ري م

غ

توعية الطالبة مبا هلا من حقوق وما عليها من واجبات جتاه وطنها. 1

تعزز لدى الطالبة املفهوم اإلجيايب لإلسالم ووحدة البالد العربية 	
واالسالمية.

توعية الطالبة حبقها يف املشاركة يف صنع القرار الذي يالمس 3
مستقبل حياهتا وجمتمعها.

تتناول يف نقاشها مع الطالبات عرض األحداث اجلارية حملياً 4
وعاملياً وخاصة اليت ترتبط ابإلسالم واملسلمني.

تشجع الطالبة على احلوار اهلادف وحرية التعبري عن الرأي مع 5
االلتزام آبداب احلوار.

تؤكد على الطالبة ضرورة احرتام الرأي املخالف وتقبل النقد.6

توعية الطالبة أبهم املشكالت واملخاطر اليت قد تواجه الوطن 7
وكيفية مواجهتها.

توعية الطالبة ابلظواهر والتيارات الفكرية املخالفة وسلبياهتا 8
وكيفية مواجهتها.

حتذر الطالبة من خطورة التقليد األعمى والذوابن يف الثقافات 9
األخرى املناهضة.

تؤصل يف نفس الطالبة فكرة قيام اإلسالم على أساس الرمحة 10
والسالم ونبذ العنف واإلرهاب.

توعية الطالبة بكيفية الرفض والتصدي للشائعات اليت تزرع 11
الفنت والصراعات بني فئات الوطن.

تشجع الطالبة على االلتزام مبنهج االنفتاح على الشعوب 	1
واحلضارات املختلفة يف ضوء الثوابت اإلسالمية.

حتث الطالبة على نبذ اإلرهاب والتعصب املذهيب والطائفية 13
والتمييز العنصري بكل أشكاله وصوره.

تنمي لدى الطالبة التفكري الناقد الذي ميكنها من التصدي 14
للفكر املتطرف.
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احملور الثالث: )املشاركة اجملتمعية(

العب�����ارة

شده
ة ب

وافق
م

فقة
موا

كدة
متأ

ري 
غ

فقة
موا

غر 

شده
ة ب

وافق
ري م

غ

تنمي لدى الطالبة الوعي الثقايف ابجملتمع السعودي ودور كافة 1
منظماته يف خدمة اجملتمع.

تتيح للطالبة فرص املشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة الوطنية 	
والتطوعية االجتماعية.

تؤصل لدى الطالبة ضرورة تغليب املصلحة العامة على املصلحة 3
الشخصية.

حتث الطالبة على التعاون فيما بينهن مبا خيدم املصلحة العامة.4

حتث الطالبة على ضرورة احلفاظ على خريات وثروات الوطن 5
وكيفية استثمارها.

تعزز لدى الطالبة قيم العمل واإلنتاج مبا يعود ابلنفع واملردود 6
اإلجيايب على اجملتمع.

تعزز لدى الطالبة النظرة اإلجيابية حنو العمل اجلماعي والتطوعي 7
من خالل روح الفريق.

تناقش مع الطالبات أهم املعوقات اليت حتول دون اجناز األعمال 8
التطوعية وطرق التغلب عليها.

تزود الطالبة ابملهارات االجتماعية كاحرتام اآلخر وقيمة العمل 9
التعاوين.

حتث الطالبة على االهتمام ابملرافق العامة وكيفية احلفاظ على 10
نظافتها وسالمتها.

توجيه الطالبة إىل تنظيم وقتها واالستفادة منه مبا يعود ابلنفع 11
عليها وعلى اجملتمع.

تعرض على الطالبة أهم املنجزات احلضارية والنماذج املشرفة 	1
اليت تتخذها الطالبة قدوة هلا يف احلفاظ على كيان اجملتمع.





 دور التنشئة األسرية 
يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري

إعداد
د. فهد بن حممد بن فرحان الوهيب

دكتوراه يف الدعوة والثقافة اإلسالمية
من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
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مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال 

هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:
فإن اإلسالم دين منزل من خالق السماوات واألرض وما فيهن، دين يتفق مع 
فطرة اإلن��س��ان واحتياجاته، ف��اإلس��الم رس��ال��ة اخل��ري واحمل��ب��ة وال��س��الم، ارت��ض��اه هللاهلالج لج 
للناس ديًنا، وذلك لتوجيه الناس إىل أقوم سبيل؛ ليصلوا به إىل السعادة يف الدنيا 
واآلخرة، فاإلسالم دين وسطي عاملي صاحل للكل زمان ومكان، كيف ال وهو خامت 

الرساالت السماوية!!
وإن النظام األسري هو القانون الفطري العام للمخلوقات. واإلسالم جاء لتثبيت 
ما فطر هللا عليه اخللق وأتصيله ورعايته، وقد ُبين على نظام األسرة أحكام وتشريعات 
ضرورية ال تؤدى تلك األحكام والتشريعات إال بوجود األسرة ورعايتها وفًقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية اليت وضعت قواعد معينة حمكمة لقيام األسرة.
وكثري من أبواب الفقه اإلسالمي وضع للعناية بتلك األحكام كالنكاح والطالق 
والرجعة والعدة واحلضانة والرضاعة والوالية والنسب وغريها، فوجود األسرة املسلمة 

هو ضرورة شرعية إىل جانب كونه ضرورة فطرية.
ولذا جند يف القرآن الكرمي سورًا تكثر فيها أحكام األسرة كما يف سور: البقرة، 
والنساء، والنور، واألحزاب، واجملادلة، والطالق، وغريها من السور اليت ال ختلو غالًبا 

من ذكر ما يتعلق ابألسرة)1(.
والنفس اإلنسانية قد أهلمت الفجور والتقوى، فأوجب تزكيتها ابلرتبية على النحو 
الذي يهذهبا ويربيها سوية صاحلة، وجعل هذه التزكية أمانة يف عنق الوالدين؛ ألن 

)))   انظر: أثر الرتبية اإلسالمية يف أمن اجملتمع اإلسالمي، لعبد هللا بن أمحد قادري، دار اجملتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط1، 
1409ه�، 1989م )ص	10(.
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األسرة دنيا األبناء األوىل، وأتثريها يبدو واضًحا يف السنوات األوىل من حياة األبناء.
لذلك فإن التنشئة األسرية لألبناء هلا أمهية قصوى يف بناء شخصياهتم، ومسئولية 
األس����رة يف ذل���ك مسئولية ش��ام��ل��ة ب��ك��ل م��ا يتصل إبص���الح ن��ف��وس األب��ن��اء وت��ق��ومي 
اعوجاجهم عن طريق استخدام الوسائل واألساليب اليت تعمل على تنشئتهم تنشئة 

رابنية، ومحايتهم من سبل االحنراف وخاصة االحنراف الفكري.
الواجبات، السيما يف هذا  إن احملافظة على شبابنا من أمس��ى املهمات، وآك��د 
الوقت مع انتشار األدوات احلديثة، اليت تساهم يف سرعة انتقال املعلومات املغلوطة، 
وق��وة أتثريها على العقول واألف��ك��ار، مما يعرض الشباب لالستغالل والتالعب من 
دينهم  يعود ابلضرر عليهم وعلى  فيما  فيوقعهم  الشبهات،  املرضى وأصحاب  قبل 
وجمتمعهم ودوهلم، حيث يتم التغرير بكثري من الشباب واستغالهلم هلدم استقرارهم، 
أهن��ا مغالطات وتضليل، وه���ذا كله  احل��ري��ة ون��ص��رة اإلس���الم، واحلقيقة  ب��زع��م حتقيق 
يوجب علينا أن نبذل األسباب اليت حتفظ شبابنا من األفكار الدخيلة، فإن الوقاية 

خري من العالج.
وتفقد األسرة دورها وتضيع رسالتها إذا انصرف اآلابء عن أسرهم، وكان مههم 
األكرب توفري مادة الكسب مع ترك احلبل على الغارب لألوالد، والتقصري يف تربيتهم، 

وعدم ختصيص وقت هلم ميارسون فيه التوجيه والرعاية. 
وخيتزل كثري من اآلابء عالقته أببنائه ومسئوليته يف أسرته يف حساابت مادية ال 
تتجاوز حاجات األوالد من أكل وشرب وكسوة وترفيه، أما تربية األخالق وهتذيب 

السلوك وبناء الشخصية فحظها أهنا يف ذيل قائمة املسئوليات.
 وال يشك عاقل أن اآلابء حني ميارسون الرتبية الصحيحة وجيعلوهنا أوىل املهمات يف
 حياهتم يوفرون املناعة الكافية ضد االحنراف والوقاية من املصري األليم، ويسهمون يف
 أمن اجملتمع، قال تعاىل: ﴿اَي أَي�َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا﴾]التحرمي/6[

وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاأَلِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس 
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رَاٍع، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل ب�َْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعن�ُْهْم، َواْلَمْرأَُة 
رَاِعَيٌة َعَلى ب�َْيِت ب�َْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعن�ُْهْم، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو 

َمْسُئوٌل َعْنُه، َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته«)1(.
وإن من أوىل املسئوليات واحلقوق اليت سوف ُنسأل عنها يوم القيامة حق تربية 
وتنشئة صغاران وشبابنا على توحيد هللا وطاعة وتعظيمه وحمبته، وتوقريه يف نفوسهم 

وتصرفاهتم. 
واحملافظة على األمن الوطين من أمسى املهمات، وآكد الواجبات، وال شك يف 
أمهية دور األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري ومحاية أبنائنا من سائر 
صور االحن��راف خاصة االحن��راف الفكري، ومن مث كانت فكرة هذا البحث والذي 
بعنوان: »دور التنشئة األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري« وسوف 
يتم احلديث عن هذا املوضوع، ووضع التصور املناسب له من خالل احملاور التالية:

مشكلة البحث: نظًرا للظروف اليت حتياها األمة يف هذه اآلونة، فإن االحنراف 
الفكري عند األبناء خطرٌي وخموِّف، فمنحرُف اليوم هو جمرُم الغِد ما مل تتداركه عنايُة 
هللا عز وجل، وعلى َقدِر الرعاية ابألبناء والعنايِة بشئوهنم وتعزيز قيم االنتماء الوطين 

واألمن الفكري يتحقق األمن الوطين هلم وجملتمعهم إبذن هللا.
أمهية البحث:

املعاصر  التنشئة األسرية من املوضوعات ذات األمهية يف واقعنا  1- يعد موضوع 
خاصة مع الظروف اليت حتياها األمة يف هذه اآلونة، فاألسرة هي اللبنة األوىل يف 

بناء اجملتمع الصاحل، كما أن هلا دور كبري يف قوة األمة ومتاسكها.
لألبناء سيحميهم من االحنرافات  التنشئة األسرية  فيه أن حسن  مما ال شك   -2

بكافة أنوعها، وخاصة االحنراف الفكري.
بريوت، ط3، 1407ه�، 1987م، حتقيق:  ابن كثري،  دار  اجلعفي،  البخاري  إمساعيل  بن  البخاري، حملمد  )))   صحيح 
مصطفى ديب البغا، )416	(، وصحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، )9	18(.
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3- حاجة األسر املسلمة إىل التوجيه والنصح الدعوي يف كيفية تنشئتهم ألبنائهم 
ومحايتهم من سبل االحنراف.

وأصوهلا  األس��ري��ة  ابلتنشئة  التعريف  إىل  البحث  ه��ذا  يهدف  البحث:  أه��داف 
ووسائلها وأساليبها يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري، وبيان دور التنشئة 

األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري.
مصطلحات البحث:

ال��وال��دان  ال��يت يقوم  الرتبوية أو اإلج����راءات  التنشئة األسرية أبهن��ا: »األس��ال��ي��ب 
ابتباعها يف تربية أبنائهم وتنشئتهم«)1(.

االنتماء الوطين: يُع�رَّف االنتم�اء لل�وطن أبن�ه »إحس�اس امل�واطن أبن�ه ج�زء م�ن وطن�ه، 
وعادات��ه،  لقيم��ه،  اعتناق��ه  م��ن  ذل��ك  ويظه��ر  ال��والء،  ل�ه  ويك�ن  ب�ه  ويتعل�ق  فيحب�ه 
وتق��ديره ملؤسس��اته، وطاعت��ه لقوانين��ه، وحمافظت��ه عل��ى ثرواته، واندماجه يف أحداث�ه 

ومش�كالته، واس�تعداده للنه�وض ب�ه«)2(.
األمن الفكري: ُقّدمت العديد من التعريفات لألمن الفكري؛ ومن بني التعريفات 
الفكري تعريفه أبنه »النشاط والتدابري املشرتكة بني  األكثر مشولية ملصطلح األم��ن 
نفسية،  أو  أو فكرية  األف��راد واجلماعات شوائب عقدية  لتجنيب  الدولة واجملتمع؛ 
تكون سبًبا يف احن��راف السلوك واألفكار عن ج��ادة الصواب، أو سبًبا لإليقاع يف 

املهالك«)3(.
الدراسات السابقة:

من  ال��ض��رورايت  أوالده���ا على حفظ  تربية  املسلمة يف  األس���رة  1- »دور 
الرتبية اإلسالمية واملقارنة،  الرتبية، قسم  القرى، كلية  مقاصد الشريعة« جامعة أم 

)))   علم النفس األسري، ألمحد حممد الكندري، مكتبة الفالح، الكويت، 1410ه، )ص33(.
)))   برانمج مقرتح يف مادة علم االجتماع لتنمية االنتماء االجتم�اعي ل�دى ط�الب كلية الرتبية، إلبراهيم علي، 1998، جملة 

دراسات يف املناهج وطرق التدريس، القاهرة، جامعة عني الشمس، العدد: )47(.
)))   األمن والتنمية، حملمد حممد نصري، الناشر: مكتبة العبيكان - الرايض، 1413ه�، )ص	1(. 



دور المؤسسات الدعوية والتربوية في تعزيز قيم المواطنة واألمن الفكري 	54

رسالة ماجستري، للباحث: حممد بن عبد هللا بن عبد الدائم القاضي، 4	14ه�.
أوجه التشابه: أن كال الدراستني تبحثان يف دور التنشئة األسرية على األبناء.

أوجه االختالف: ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف أهنا مل تتطرق إىل تعزيز قيم 
االنتماء الوطين واألمن الفكري، مكتفية فقط ابإلشارة إىل دور التنشئة األسرية يف 
تربية أوالدها على حفظ النفس والعقل. أما هذه الدراسة: فقد تناولت أمهية دور 
األس��رة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألم��ن الفكري، ومحاية األبناء من االحن��راف 

الفكري.
2- »دور األسرة الرتبوي يف استتباب أمن الفرد واجملتمع من خالل التنشئة 
االجتماعية والضبط االجتماعي« جامعة أم القرى، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، 

رسالة دكتوراه، للباحثة: عفاف بنت حسن احلسيين، 5	14ه�.
التنشئة األسرية على األبناء  تبحثان يف دور  الدراستني  التشابه: أن كال  أوجه 

وعالقتها ابألمن.
أوجه االختالف: ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف أهنا مل تتطرق إىل تعزيز قيم 
االنتماء الوطين واألمن الفكري، وإمنا تناولت أمن الفرد واجملتمع بصفة عامة، ودور 
اجملتمع اإلسالمي يف استتباب األمن. أما هذه الدراسة: فقد ركزت على أمهية دور 
األسرة خاصة -وليس دور اجملتمع- يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري، 

ومحاية األبناء من االحنراف الفكري.
3- »دور مقرتح لألسرة ابلرايض حلماية أبنائها من االحنراف الفكري« دراسة 
يف جملة رسالة اخلليج العريب العدد )		1(، إع��داد الدكتور: مساعد بن عبد هللا 

النوح، أستاذ كلية الرتبية املشارك، كلية املعلمني، جامعة امللك سعود.
أوجه التشابه: أن كال الدراستني تبحثان يف دور التنشئة األسرية يف محاية األبناء 

من االحنراف الفكري.
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أوجه االختالف: ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف أهنا مل تتطرق إىل تعزيز قيم 
االنتماء الوطين واألمن الفكري، مكتفية فقط ابلتعرف على الدور الداخلي والدور 
اخلارجي لألسرة حلماية األبناء من االحنراف الفكري، وتعرف متطلبات تفعيل هذا 
ال��دور من وجهة نظر أولياء األم��ور. أما هذه الدراسة: فقد زادت بدور األس��رة يف 

تعزيز قيم االنتماء الوطين ابإلضافة إىل محاية األبناء من االحنراف الفكري.

الوصفي  املنهج  يعتمد  فالبحث  البحث،  ه��ذا  منهج  ع��ن  أم��ا  البحث:  منهج 
التحليل من خ��الل ع��رض األص��ول ال��يت ينبغي أن ينشأ عليها األب��ن��اء ووض��ع رؤية 
بيان  اإلسالمية، مع  الشريعة  األسرية يف ضوء  التنشئة  لوسائل وأساليب  صحيحة 

كيفية االستفادة منها يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري.

مباحث،  وث��الث��ة  ومتهيد،  مقدمة،  إىل:  البحث  بتقسيم  قمت  البحث:  خطة 
وخامتة. وذلك على النحو التايل:

املبحث األول: األصول اليت ينبغي أن يُنشََّأ عليها األبناء.

املبحث الثاين: أساليب التنشئة األسرية يف ضوء الشريعة اإلسالمية.

املبحث الثالث: دور التنشئة األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت ظهرت للباحث أثناء إعداد البحث.

مث أييت بعد ذلك فهرس املصادر واملراجع اليت اعتمد عليها البحث.
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املبحث األول: األصول اليت ينبغي أن يُنشأ عليها األبناء
البنائية، ففيها ينشأ الطفل ويرتعرع، ن��واة اجملتمع ووحدته   ال ش��كَّ أنَّ األس��رة هي 
عنايًة كبريًة اإلس��الُم  أوىل  وق��د  تشكيل شخصيته،  ويتمُّ  وآراؤه،  اجتاهاته   وتتشكل 
 لتكوين البيت املسلم، ألثره يف تنشئة الطفل، فالبيت املسلم هو اجملتمع الصغري الذي
 تنشأ فيه روابط األبوة والبنوة، والقيم واألخالق واأللفة واملودة، واالستقرار النفسي
 والعاطفي، وكلها معاٍن مستمدة من دين اإلسالم، قال هللا تعاىل : ﴿َوِمْن آاَيتِِه َأْن
ِلَك  َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن�ُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي�َْها َوَجَعَل ب�َي�َْنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَةۚ  ِإنَّ يف ذَٰ

آَلاَيٍت ِلَقْوٍم ي�َت�ََفكَُّروَن﴾ ]الروم: 1	[.
فينبغي على الوالدين العناية أبصول وقواعد ينبغي أن يُنشأ عليها األبناء؛ لتكون 
سبًبا يف محايتهم من االحن��راف الفكري، وتسهم يف تعزيز انتمائهم الوطين، وحتقق 

األمن الفكري هلم وجملتمعهم إبذِن هللا، فمن أهم هذه األصول:
العقيدة  على  األب��ن��اء  تنشئة  اإلمي����ان:  وأص���ول  الصحيحة  ال��ع��ق��ي��دِة  غ���رُس  أواًل: 
الصحيحة من أعظم وأجل مسئوليات اآلابء اليت ال يوازيها يف الفضل واألمهية شيء 
آخر، والعقيدة هي أول الواجبات وأعظمها وآكدها؛ لذا فهي أوَّل ما يطالب به 
الناس عنَد انشراح صدرهم لإلسالم، والعقيدة هي األساس الذي يقوم عليه البناء، 

وما مل يقم العمل على هذه العقيدة فإنه سيكون هباًء منثورًا ال ينفع صاحبه.
والعقيدة يف اللغة: مأخوذة من العقد والربط والّشدِّ بقوٍَّة، ومنه اإلحكام واإلبراُم 
والتماسك، يقال: عقد احلبل يعقده: شدَّه، ويقال: عقد العهَد والبيَع: شدَّه، وعقد 

اإلزاَر: شدَّه إبحكام)1(. 
 ، ويف االص��ط��الح: »اإلمي���ان اجل���ازم واحل��ك��م القاطع ال��ذي ال يتطرق إليه ش��كٌّ
وه��ي ما يؤمن به اإلن��س��اُن ويعقد عليه قلَبه وض��م��ريَه، ويتخذه مذهًبا ودي��نً��ا يدين 

)))   انظر: لسان العرب، البن منظور، )96/3	(، والقاموس احمليط، جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آابدى، مؤسسة 
الرسالة -بريوت، ط8، 6	14 ه�، 005	 م، )ص 383(.
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به؛ فإذا كان هذا اإلميان اجلازم واحلكم القاطع صحيًحا، كانت العقيدُة صحيحًة، 
كاعتقاِد أهل السنة واجلماعة، وإن كان ابطاًل كانت العقيدُة ابطلًة، كاعتقاد فرق 

الضالل«)1(.
اليت حتقق األمن واالستقرار،  الوحيدة  العقيدة  السليمة هي  والعقيدة اإلسالمية 
صفوف  تتوحَّد  الصافية  السليمة  فبالعقيدة  وال��رخ��اء،  والعافية  وال��س��رور،  والسعادة 
املسلمني، وعليها جتتمع كلمتهم، وبدوهنا تتفكَّك؛ وكل اجتماع على غريها مصريه 

الفشل والتفكُّك.
إن من أهم روافد األمن الفكري التزام املعتقد الصحيح والعناية ابلعقيدة اإلسالمية؛ 
ألن االحن��راف يف العقيدة يؤدي إىل االحن��راف يف السلوك والفكر؛ لذلك كان أول 
واجب على األسرة املسلمة هو تلقني األوالد العقيدة الصحيحة، والعناية هبا منذ 
الصغر، يقول ابن القيم -رمحه هللا-: »فإذا كان وقت نطِقهم فليلفظوا: )ال إله إال 
هللا حممد رسول هللا(، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة هللا وتوحيده، وأنه سبحانه 

فوق عرشه، ينظر إليهم، ويسمع كالمهم، وهو معهم أينما كانوا«)2(.
اإلنسان  لفطرة  مبوافقتها  متتاز  ال��يت  الصحيحة  العقيدة  هي  اإلسالمية  والعقيدة 
اليت  وه��ي  م��ع��ه،  التناقض  أو  خمالفته  وع���دم  السليم  العقل  م��ع  وابتفاقها  وطبيعته، 
إذا متكنت يف نفس اإلنسان أيقظت فيه دواف��ع اخلري، وأضفت على حياته األمن 
واالستقرار الداخلي واخلارجي، ومحته من الشك واالرتياب، وحمت من نفسه القلق 

واحلرية)3(.
ليكون اإلسالم  األبناء مهمة عظيمة؛  نفوس  الصحيحة يف  العقيدة  وإن غرس 
عقيدة ومنهج سلوك، يتصلون به يف كلِّ زمان ومكان، ويعمل على »حترير العقل 

)))   مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة: لناصر العقل، دار الوطن للنشر، الرايض، ط1، 	141ه�، )ص9، 10(.
)))   حتفة املودود أبحكام املولود، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: عبد القادر 

األرانؤوط، مكتبة دار البيان – دمشق، ط1، 1391ه�، 1971م، )ص31	(.
)))   انظر: تربية الطفل يف اإلسالم أطوارها وآاثرها ومثارها، لعبد السالم عطوه الفندي، دار ابن حزم، ط1، 4	14ه�، 

)ص101(.
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والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلوِّ القلب من هذه العقيدة؛ ألنَّ َمْن 
خال قلبه منها؛ فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة، وعابد للمادة احلسية فقط، وإما 

متخبط يف ضالالت العقائد واخلرافات«)1(.
وتوحيدها  املختلفة،  وال���دواف���ع  ال��غ��رائ��ز  تنظيم  على  تعني  الصحيحة  فالعقيدة   
وتوجيهها إىل أهداف سامية، وتشعر اإلنسان ابملسؤولية عند هللا، وهذا ما يدفع اىل 
االستقامة واالبتعاد عن االحنرافات املختلفة، وكذلك تعني على التفكري السليم البعيد 
الفكر،  آمًنا مطمئًنا، وُتسهم يف سالمِة  فيعيش اإلنسان  اخل��راف��ات واألوه���ام،  عن 
واستقامِة السلوك، مما يؤكِّد على أمهية التنشئة األسرية وأثرها يف تعزيز قيم االنتماء 

الوطين واألمن الفكري.
وتكمن مسؤولية األسرة يف محاية عقائد أوالدها وأفكارهم من االحنراف والضالل 

فيما يلي: 
1- تعليم األوالد جوانب العقيدة الصحيحة مبا يضمن رسوخها ومتكنها يف القلب 

حىت تكون ُمَسلَّمة عند الولد، فال يبغي هبا بداًل، وال حييد عنها أبًدا.
2- محاية األوالد من العقائد الفاسدة، واألفكار املنحرفة، وذلك ابلوقوف ضد كل 
شائبة أو بدعة أو شبهة من شأهنا أن تزعزع أو تضعف إمياهنم، وكذا التصدي 

لألفكار املنحرفة اليت تعددت وسائلها وتنوعت ميادينها.
3- احلرص على تكوين رصيد علمي للدفاع عن العقيدة اإلسالمية من الضالل 
واالحنراف أمام األفكار املنحرفة واملفاهيم اخلاطئة والدعاوى املضللة، ولكي تتم 
هذه املرحلة تتوىل األسرة املسؤولية يف توجيه الناشئة إىل ميادين التعليم، والتكثيف 
من التزود العلمي، وجمالسة العلماء خاصة الذين بلغوا َشْأوا علميا كبريا يف جمال 
العقيدة والفرق واألداين ليأخذوا منهم املعلومات واملعارف، واإلجابة املقنعة للرد 

)))   نبذة يف العقيدة اإلسالمية، حملمد بن صاحل العثيمني، دار الثقافة - مكة املكرمة، )ص66(.
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على كل شبهة ت�ُثَار حول العقيدة اإلسالمية وتشريعاهتا)1(، ومن مَثَّ يتم محاية 
العقل البشري من أن تتسرب إليه أفكار غريبة منحرفة، فيحصل البناء الفكري 

واألمن الشامل ألفراد األسرة املسلمة.

اثنًيا: التنشئة على حمبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص واتباعه: حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أصل عظيم من 
أصول اإلميان يتوقف على وجوده وجود اإلميان، فال يدخل املسلم يف عداد املؤمنني 
الناجني حىت يكون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليه من نفسه اليت بني جنبيه بل ومن الناس 
ت��ع��اىل اف���رتض على العباد ط��اع��ة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وحمبته وت��وق��ريه والقيام  أمج��ع��ني، ف��إن هللا 

حبقوقه، وسدَّ الطريق إىل جنته فلن تفتح ألحد إال من طريقه.
واملقصود ابتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص »هو االقتداء والتأسي ابلنيبملسو هيلع هللا ىلص يف االعتقادات واألقوال 
واألفعال والرتك، بعمل مثل عمله على الوجه الذي عمله ملسو هيلع هللا ىلص، من إجياب، أو ندب، 

أو إابحة، أو كراهة، أو حظر، مع توفر القصد واإلرادة يف ذلك«)2(. 
واتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو »أن نفعل مثلما فعل على الوجه ال��ذي فعله، من وجوب 
أو ندب، وأن نرتك ما تركه، أو هنى عنه من حمرم أو مكروه، كما يشمل التأسي به 
التأدب آبدابه والتخلق أبخالقه ملسو هيلع هللا ىلص وعلى ذلك فالتأسي واالقتداء شامل لكافة أمور 
الدين. فإذا قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قواًل قلنا مثل قوله، وإذا فعل فعاًل فعلنا مثله، وإذا ترك 
شيًئا تركناه فيما مل يكن خاصًّا به، وإذا عظَّم شيًئا عظمناه، وإذا حقَّر شيًئا حقَّرانه، 
وإذا رضَي لنا أمًرا رضينا به، وإذا وقف بنا عند حدٍّ وقفنا عنده ومل يكن لنا أن نتقدم 

عليه أو نتأخر عنه.
وابجلملة فإن االقتداء ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو جتريد متابعته والتلقي عنه وحده، فكما أن 
الرب سبحانه واحد فالرسول الذي أمران ابتباعه واحد فهما توحيدان: توحيد املرسل 

)))   انظر: دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغ، لعبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي، دار اخلرجيي للنشر 
والتوزيع 1418ه�، )ص188(.

)))   مفهوم اهلدى يف القرآن، للدكتور احلبيب املغراوي، جائزة ديب، ط 1، 	143ه�، )ص310( 
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وهو هللا سبحانه وتعاىل، وتوحيد متابعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا معىن شهادة أن ال إله 
إال هللا وأن حممًدا رسول هللا. وبدون هذا ال يصري املسلم مسلًما. ذلك هو االقتداء 
ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو املعيار الذي ينبغي أن توزن به أفعال الناس وأقواهلم وعقائدهم 
وسائر أم��وره��م. وطريق التأسي به مبىن على العلم هبديه ملسو هيلع هللا ىلص يف كافة أم��ور الدين 

والعمل به«)1(.
فيجب على األس��رة املسلمة أن تنشئ أبناءها على االقتداء ابلنيبملسو هيلع هللا ىلص، وسلوك 
مسلكه، فإن اتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلصواالستجابة له دليل على اهلداية، والبعد عن الضالل 
واالبتداع)2(، وأيًضا جيب أن هتتم بتنشئة أبنائها على التمييز بني أهل السنة من أهل 
البدعة، فيأخذ من أهل السنة ويدع أهل البدعة. قال حممد بن سريين - رمحه هللا-: 
»مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: مسوا لنا رجالكم، فينظر 

إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم«)3(.
واألس���رة املسلمة وه��ي تتطلع إىل أم��ن فكري ل��دى أوالده���ا، ح��ريٌّ هبا أن تريب 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فيعملوا بسنته، ويتخلقوا أبخالقه، ويتمسكوا  أوالده��ا على حمبة واتباع 
هبديه، ويقرؤوا من سريته، حىت إذا كربوا امتألت أفكارهم وقلوهبم ابهلدي النبوي، 

فيسعدوا يف حياهتم وبعد مماهتم.

ال��ش��رع مبعىن  الوسطية يف  التنشئة على االع��ت��دال والوسطية: ج��اءت   اثل��ثً��ا: 
العدالة واخلريية، والتوسط بني اإلفراط والتفريط، فالوسطية يف الشرع تعين: االعتدال 
والتوازن بني أمرين أو طرفني بدون إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصري، وهذه الوسطية 

)))   حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع، لعبد الرؤوف حممد عثمان، رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
إدارة الطبع والرتمجة – الرايض، ط1، 1414ه�، )ص4	1(.

)))   واالبتداع هو اإلحداث ابلدين، والبدعة يف الدين هي ما مل يشرعه هللا ورسوله، وهو ما مل أيمر به أمر إجياب، وال 
استحباب. انظر: جمموع الفتاوى، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن 
حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416ه�، 1995م، 

.)108 ،107/4(
)))   صحيح مسلم )15/1(.
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إذن هي العدل والطريق األوس��ط الذي جتتمع عنده الفضيلة)1(. لذا فالوسطية يف 
اإلسالم »وسط بني من غال يف أمر الدنيا ومل يهتم ابآلخرة، وبني من غال يف أمر 
ال��ت��وازن  ت��ؤدي إىل  اآلخ���رة، ونظر إىل الدنيا نظرة ازدراء واب��ت��ع��اد، وه��ك��ذا الوسطية 
الظاهر بني الدين والدنيا، وبني العقل والنقل، وبني مطالب البدن ومطالب الروح، 

وبني علم الغيب والشهادة«)2(.
وتقتضي وسطية اإلسالم إجياد شخصية إسالمية متزنة، تقتدي ابلسلف الصاحل 
يف مشول فهمهم واعتدال منهجهم، وسالمة سلوكهم من اإلفراط والتفريط، والتحذير 
من الشطط يف أي جانب من جوانب الدين، والتأكيد على النظرة املعتدلة املنصفة، 
واملوقف املتزن من املؤسسات واألشخاص يف اجلرح والتعديل. وال يتحقق االعتدال 
يف االعتقاد والعمل والعلم والدعوة وغريهم، إال ابلتزام الكتاب والسنة وسبيل املؤمنني، 
فاالعتدال والوسطية منهج احلق ومنهج األنبياء -عليهم السالم- وأتباعهم، ويتمثل 
ال��ن��يبملسو هيلع هللا ىلصوابل��س��ن��ة، ومنهج السلف بعد ظ��ه��ور األه���واء  ذل��ك ابإلس���الم بعد مبعث 
واالفرتاق، فأهل السنة واجلماعة هم العدول األخيار يف العقيدة والعبادة واألخالق 

واملواقف)3(.
وتكمن أمهية تنشئة األسرة املسلمة أبنائها على االعتدال والوسطية يف النقاط 

التالية:
- تلعب دورا هامًّا يف تشكيل الشخصية الفردية، وحتديد أهدافها يف إطار معياري 

صحيح، فهي تعد جزء من املرجعي السلوكي اإلنساين ونشاطه.
التنبؤ بسلوك  الصادر عنه، فيمكن  السلوك  اختيارات متنوعة حتدد  للفرد  - هتيئ 
)))   انظر: وسطية أهل السنة واجلماعة يف ابب القدر، عبد هللا بن سليمان الغفيلي، جملة البحوث اإلسالمية – الرايض، 

6	14ه�، العدد )76(، )ص174، 175(.
)))   األمة الوسط واملنهاج النبوي يف الدعوة إىل هللا، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، اجمللة العربية – الرايض، 1418ه�، 

العدد )	1(، )ص13، 14(.
)))   انظر: الوسطية واالعتدال يف القرآن والسنة، لناصر بن عبد الكرمي العقل، حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية 

ودفع الغلو، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، 5	14ه�، )ص4(.



دور المؤسسات الدعوية والتربوية في تعزيز قيم المواطنة واألمن الفكري 	6	

صاحبها مىت ما عرف لديه من قيم يف املواقف املختلفة، ابلتايل يكون التنبؤ معه 
يف ضوء سلوكه املتوقع.

- تعطي إمكانية ما هو مطلوب من الفرد، ومتنحه القدرة على التكيف والتوافق، 
ومعتقداهتا  ومبادئها  قيمها  يف  اجلماعة  م��ع  لتجاوبه  نفسه،  ع��ن  ال��رض��ا  وحتقيق 
الصحيحة فتحقق له اإلحساس ابألمان، وتعطي له فرصة التعبري عن نفسه، بل 
تساعده على فهم العامل احمليط به، وتوسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته.
- تعمل على إصالح الفرد نفسيًّا وخلقيًّا وتوجه حنو التوازن يف حياته كلها، فهي 
تعمل على ضبط شهواته وغرائزه بضوابط الشريعة السمحاء، كي ال تتغلب على 

عقله ووجدانه.
- حتقق التوازن بني الفرد واجلماعة، وبني الدين والدنيا، وبني املثالية والواقعية، وبني 

اجلانب الروحي واملادي)1(.
وهكذا إذا ما قامت األسرة املسلمة بتنشئة األبناء على االعتدال والوسطية؛ فإهنا 
بذلك حتفظ للمجتمع متاسكه، وتساعده على مواجهة التغريات اليت حتدث بتحديد 
االختيارات الصحيحة، وذلك يسهل على الناس حياهتم، وحيفظ للمجتمع استقراره 
ال��س��الم واألم��ان  وكيانه يف إط��ار قيمي م��وح��د. كما أن ذل��ك سيعمل على شيوع 
إذا  إم��ا  الوسطية كمنهج حياة،  االل��ت��زام بقيم  للمجتمع يف ظل  والعدل واالستقرار 

حصل من اإلفراط والتفريط، فيقع اجملتمع يف خماطر ال تعد وال حتصى.

رابًعا: التنشئة على حب االجتماع وأمهيته وعدم التفرق وخطورته:
إن االجتماع واالئتالف وعدم التفرق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
وقد جاء الشرع ابلتأكيد على هذا املقصد يف أكثر من موضع يف كتاب هللاهلالج لج، 
فقد أوجب االنتظام يف سلك اجلماعة، وعدم الشذوذ عنها، واالجتماع ونبذ الفرقة 
)))   انظر: درجة إسهام كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز قيم الوسطية لطالب املرحلة الثانوية، لعلي بن عيد بن 

أمحد اجلهين، رسالة ماجستري – كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 1433ه�، )ص35، 36(.
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واالختالف املذموم، حىت يستقيم هلم حاهلم وشئوهنم، واالجتماع الذي تكون فيه 
احملبة واأللفة ال يتم إال مع اتفاق الدين والعقيدة، فإذا كان الدين حقًّا، والعقيدة 
صافية من الشوائب، فعند ذلك يقوى االتفاق ويتم، قال تعاىل:﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل 
يًعا َواَل ت�ََفرَُّقوا ۚ َواذُْك��ُروا نِْعَمَت اللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْع��َداًء فَأَلََّف ب�نَْيَ ق�ُُلوِبُكْم  اللَِّ مجَِ
 ُ ِلَك ي�ُب�نيِّ ن�َْها ۗ َكذَٰ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

ُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم ت�َْهَتُدوَن﴾ ]آل عمران: 103[. اللَّ
وملا كان من أسباب االجتماع وع��دم التفرق، االجتماع على اإلم��ام ذي القوة 
والسلطان، أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلسمع والطاعة وعدم اخلروج عليه وإن وقع منه ظلم، فعن 
سلمة بن يزيد اجلعفي �، أنه سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: اي نيب هللا، أرأيت إن قامت 
علينا أمراء يسألون حقهم، ومينعوننا حقنا، فما أتمران ؟: فأعرض عنه مرارًا، وهو يعيد 
ْلُتْم«)1(. ُلوا، َوَعَلْيُكْم َما محُِّ َا َعَلْيِهْم َما محُِّ السؤال، مث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »امْسَُعوا َوَأِطيُعوا، فَِإمنَّ

ا، فقد أم��ر ملسو هيلع هللا ىلصابلصرب على ج��وره وظلمه، ملصلحة 
ً
وإذا ك��ان اإلم��ام جائرًا ظامل

اجلماعة وحفاظًا على مقصد ومصلحة االجتماع، وخوفًا من التفرق، وحث على 
نصحهم والدعاء هلم، فعن أيب هريرة �، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »إنَّ هللَا ي�َْرَضى 
َشي�ًْئا، وأْن  ِبِه  ُتْشرُِكوا  ت�َْعبُدوُه َوال  أْن  َلُكْم:  في�َْرضى  ثَ��الاًث،  َلُكْم  َوَيكرُه  ثَ��الاًث،  َلُكْم 
أْمرَُكْم؛ َوَيكرُه َلُكْم  يًعا َوال ت�ََفرَُّقوا، وأْن ت�َُناِصُحوا َمْن َوالُه هللاُ  ت�َْعَتِصُموا حِبَْبِل هللِا مجَِ

َثالاًث: قيَل َوقَاَل، وََكث�َْرَة السَُّؤاِل، وِإَضاَعَة اْلَماِل«)	(.
فينبغي على األسرة املسلمة ترسيخ هذا املقصد العظيم يف أبنائها، وذلك برتسيخ 
معىن الوحدة يف نفوسهم، وتعميق أواصر احملبة بينهم، فيذكروهنم أبن اإلسالم اعتمد 
األخوة دعامًة لوحدة اجملتمع، وركيزة للرتابط بني أف��راده، فال يسمح اإلسالم بقيام 

)))   أخرجه مسلم )1846(.

)))   أخرجه مسلم )1715(.
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ق��وت��ه، وتفريق  أح���زاب أو مج��اع��ات تكون سبًبا يف متزيق وح��دة املسلمني، وتبديد 
كلمته، »فاملسلم ال ينضوي حتت مجاعة وال يسري خلف راية إال مجاعة املسلمني 
وإمامهم، ويتباعد عن االنتساب للجماعات واألحزاب اليت جتعل نفسها حمورًا للوالء 
والرباء، وقاعدة لالنطالق، وقبلة للقصد والتوجه، فتضيع أصول اإلسالم الكربى يف 
التحزب والتعصب للجماعة أو األشخاص، فالوالء للمسلمني مجيًعا بقدر إمياهنم، 
والتعصب لإلسالم ورسوله وكتابه، والقصد والتوجه يكون هلل وال��دار اآلخ��رة. وما 
العمل اإلسالمي وقلت بركته يف  الناشئة، وال ضعف  ال��دع��وة، وال احنرفت  ُنكبت 
بعض البلدان إال بسبب هذا التحزب والتعصب جلمعيات ومجاعات، وعقد الوالء 

على شخصيات«)1(.
كذلك البعد عن األسباب اليت تكون عائًقا عن التعاون بني املسلمني عموًما، 
التحزب إىل اجلماعات واملنظمات،  ع��ن طريق  التفرق  ه��ذه األس��ب��اب:  أه��م  وم��ن 
وع��ق��د ال����والءات واالن��ت��م��اءات هل��ا، فقد ب��ني هللا ت��ع��اىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف ال��ق��رآن الكرمي 
خ��ط��ورة ال��ت��ف��رق، وأن���ه ل��ي��س م��ن سبيل ال��ن��يب ملسو هيلع هللا ىلص، ق���ال ت��ع��اىل: ﴿ِإنَّ الَّ���ِذي���َن ف�َ���رَّقُ���وا 
ِإىَل  أَْم���������ُرُه���������ْم  َ������������ا  ِإمنَّ  ۚ َش������������ْيٍء  ِم������ن�ْ������ُه������ْم يف  لَّ������ْس������َت  ِش�����ي�َ�����ًع�����ا  ِدي������ن�َ������ُه������ْم وََك���������انُ���������وا 
.]159 األن��������ع��������ام:  ي�َ�������ْف�������َع�������لُ�������وَن﴾]س�������ورة  مبَ����������ا َك��������انُ��������وا  ي�ُ������ن�َ������بِّ������ئ�ُ������ُه������م  مُثَّ  اللَِّ 
وإن الناظر يف الواقع املعاصر اليوم يتبني له ما سببه التحزب واحلزبية من تفرق 
واختالف، فرَّق أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص حىت تسلط عليها العدو، وأصبح املسلم يف حرية جتاه 
هذا التعدد، و»ملا ظهرت األحزاب يف املسلمني تنوعت الطرق وتفرقت األمة، وصار 
بعضهم يضلل بعًضا، وأيكل حلم أخيه ميتًا«)2(.  »منها دعوات تقول إىل اإلسالم 

)))   االحنراف يف األمة، لعبد العزيز البداح، ط1، 1433ه�، )ص70(.
)))   شرح كتاب حلية طالب العلم، حملمد بن صاحل العثيمني، حتقيق: حممد بن حامد عبد الوهاب، مكتب دار البصرية - 

اإلسكندرية، )ص4		(.
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إىل اإلسالم؛ لكن حتت شعارات احلزبية والطائفية؛ اليت بلغت يف االنتشار والتعدد 
مبلًغا، مث تفرقت اجلماعة الواحدة منها إىل مجاعات وصارت شيًعا، وأسرت نفسها 
يف ربقة الرمز وضيق الشعار ومستحدث اللقب؛ الذي يكون يف البداية كلمة ويف 
النهاية خنلة؛ يسري تيارها املتصاعد يف األمة ويف الطبقة املتوثبة على وجه اخلصوص، 
الفكري،  ال��ص��راع، والغليان  املقرنني أبصفادها يرتامون يف جماهل  ن��رى كثريًا من  مث 
سالكني يف ال��دف��اع عنها، وامل��ق��اوم��ة م��ن أجلها ط��رائ��ق ق���دًدا، وعلى أع��ق��اب ذلك 
الوحشة  البغضاء، واثر غبار  الصدور  انتفخت يف  إذ  تغلي مراجلها،  تتابعت فنت 
واحلمية«)1(.  النخوة  س��اق  على  مسموعة  بكلمات  األق��الم  وتراشقت  والشحناء، 
فينبغي على األسرة املسلمة أن تغرس يف نفوس أبنائها البعد عن احلزبية والتحزب، 
واحلرص على التعاون مع إخواهنم متبعني يف ذلك منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص على بصرية يف فقه 
االختالف، وما يسوغ منه وما ال يسوغ، وما ينكر وما ال ينكر، وما يسع املختلفني 

أن يتعاونوا وإن مل يتفقوا عليه وما ال يسعهم معه التعاون. 
وأمهية تنشئة األبناء على حب مجاعة املسلمني واالجتماع وعدم التفرق، وأمهية 
اعتماد هذا املبدأ واعتباره يكون منطلًقا يف حياهتم وبراجمهم ومعاجلتهم؛ حىت يكون 
مسة عامة يف تصرفاهتم، فُيصبغ اجملتمُع كله بتلك الصبغة الشرعية اليت من شأهنا إجياد 
األلفة واملودة بني أفراده، وتعميم اخلري يف جوانبه وأحنائه، وهذا وال شك من اجلوانب 
اليت تبني للبشرية عظمة اإلسالم وعظمة ما جاء به من قيم تسمو به ومبادئ ترسخه.

)))   حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، لبكر أبو زيد، دار احلرمني، القاهرة، ط1، 6	14ه�، )ص8، 
.)9
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املبحث الثاين: أساليب التنشئة يف ضوء الشريعة اإلسالمية
لقد تعددت وتنوعت السبل واألساليب اليت من خالهلا تستطيع األس��رة غرس 
استطاعت  أبنائها، وكلما  الفكري لدى  األم��ن  الوطين وحتقيق  االنتماء  قيم  وتعزيز 
األس��رة توظيف ه��ذه األساليب يف تنمية ه��ذه القيم يف نفوس أبنائها، حتقق األثر 
املرجو من ذلك بعون هللا تعاىل، وميكن إمجال أهم هذه األساليب يف النقاط التالية:
أواًل: القدوة: إن للقدوة أثرًا كبريًا يف تقبل األبناء النصيحة واألفكار، وهي من 
أسباب وجود احملبة والقناعة يف نفوسهم مبا يُراد تنشئتهم إليه، وكثري ممن يُراد توجيههم 
من  أكثر  الصاحلة،  وأعماهلم  احلسنة  أخالقهم  من  القدوة  بسرية  ينتفعون  وتربيتهم 

انتفاعهم أبقواهلم.
»إن الولد مهما كان استعداده للخري عظيًما، ومهما كانت فطرته نقية سليمة، 
فإنه ال يستجيب ملبادئ اخلري وأصول الرتبية الفاضلة، مامل ير املريب يف ذروة األخالق 
وقمة القيم واملثل العليا، فمن السهل على املريب أن يلقن الولد منهًجا من مناهج 
ال��ول��د هل��ذا املنهج ح��ني ي��رى من  ال��رتب��ي��ة، ولكن م��ن الصعوبة مبكان أن يستجيب 
يشرف على تربيته ويقوم على توجيهه غري حمقق هلذا املنهج، وغري مطبق ألصوله 

ومبادئه«)1(.
ومما يدل على أمهية القدوة الصاحلة يف تنشئة األبناء قول هللا تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص آمرًا 
ُۖ  فَِبُهَداُهُم  إايه ابالقتداء مبن سبقه من األنبياء بقوله تعاىل: ﴿أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّ

اق�َْتِدْه ۗ ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ۖ ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرٰى لِْلَعاَلِمنَي﴾ ]األنعام: 90[.
وأعظم القدوات اليت ينبغي أن يقتدي هبا األبناء هم األنبياء -عليهم السالم-، 
وأعظم من يُقتدى به منهم نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعظم وأمشل وأمت وأعم 
ق��دوة؛ ألن هللا تعاىل مجع له يف ثالث وعشرين سنة كل ما حتتاج إليه البشرية إىل 
يوم القيامة، فكان أكمل الناس إبمتاره أبمر هللا تعاىل، وانتهائه عما هناه عنه، وبتبليغ 

)))   تربية األوالد يف اإلسالم، لعبد هللا انصر علوان، دار السالم - بريوت، ص )10(.
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دعوته للناس، فهو خري قدوة ُأخرجت للناس، أُمر العباد وخاصة الدعاة ابالقتداء 
به، قال تعاىل:﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن ي�َْرُجو اللََّ َواْلي�َْوَم 
اآْلِخَر َوذََكَر اللََّ َكِثريًا﴾ ]األحزاب: 1	[. قال ابن كثري: »هذه اآلية أصل كبري يف 
التأسي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أقواله وأفعاله وأحواله، وهلذا أمر -تبارك وتعاىل- الناس 
ابلتأسي ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يوم األحزاب يف صربه ومصابرته، ومرابطته وجماهدته، وانتظاره 

الفرج من ربه هلالج لج«)1(.
ومما يُقتدى هبم سلف هذه األم��ة من الصحابة� ومن تبعهم، واقتفى أثرهم، 
فالسلف الصاحل أعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هديه ومسته وخلقه، فالنظر يف سريهم، واالطالع على أحواهلم، يبعث على التأسي 
هبم، واالقتداء هبديهم، قال تعاىل: ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّ َعَلْيِه 

ُلوا ت�َْبِدياًل﴾ ]األحزاب/3	[. ۖ َفِمن�ُْهْم َمْن َقَضٰى حَنَْبُه َوِمن�ُْهْم َمْن ي�َن�َْتِظُر ۖ َوَما َبدَّ
وإن اإلحاطة برتاجم أعيان األمة مطلوبة، ولذوي املعارف حمبوبة، ففي مدارسة 
أخبارهم شفاء للعليل، ويف مطالعة أايمهم إرواء للغليل، فأي خصلة خري مل يسبقوا 
إليها؟! وأي خطة رشد مل يستولوا عليها؟! اتهلل لقد وردوا رأس املاء من عني احلياة 

عذاًب صافًيا زالاًل، وأيدوا قواعد اإلسالم، فلم يدعوا ألحد بعدهم مقااًل)2(.
واألسرة وهي هتتم بتوجيه أوالدها إىل اتباع القدوة الصاحلة ال بد أن يسبق ذلك 
إبراز القدوة العملية من خالل احلياة األسرية، وقد نبه القرآن الكرمي الوالدين على أن 
تَِنا  يكونوا قدوة ألوالدهم، قال تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ي�َُقوُلوَن َرب�ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرايَّ

ق�ُرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما﴾]الفرقان: 74[.
واألسرة الصاحلة هي اليت تلتزم تعاليم اإلسالم مبا حتمله هذه الكلمة من معىن، 

)))   تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، حتقيق: سامي بن حممد 
سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط	، 0	14ه�، 1999م، )391/6(.

)))   إعالم املوقعني عن رب العاملني، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد 
السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411ه�، 1991م، )5/1(.
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وذلك مبالزمة االستقامة والصدق والعفة والعدل والكرم واألمانة وغريها من األخالق 
الفاضلة، وإذا رأى الولد أبويه على هذه املنزلة فإن هذا يدعوه إىل االتباع واالقتداء، 
ولو بدافع التقليد فَيْحفظ فطرته من التلوث الفكري والفساد اخللقي. وهذا من شأنه 
أن جُيَنِّب األسرة التناقض بني القول والفعل فعندما يطلع الولد على من يربيه وهو 
ارتباكا  فإن هذا حيدث عنده  والواجبات،  الفرائض  أو اترك  للمحرمات،  مرتكب 
فكراي جيعله يفقد الثقة يف أسرته، فيُجره ذلك إىل اختاذ قدوة أخرى، قد هتوي به يف 

مواطن االحنراف وأماكن الرذيلة أو أن يتأسى ابحنراف املريب)1(.
واألس��رة املسلمة إذا كانت قدوة يف االنتماء الوطين وقامت ابستخدام أسلوب 
القدوة مع أبنائها؛ فإنه هذا سيكون له األثر البالغ على تقبلهم للمنهج الصحيح املراد 
تنشئتهم عليه، بل وحمبتهم وقناعتهم له، وكل هذا سوف سيحميهم من االحنراف 

الفكري ويعزز يف نفوسهم قيم االنتماء الوطين.
اثنًيا: احلوار: احلوا هو »نوع من احلديث بني شخصني أو فريقني، يتم تداول 
عليه  ويغلب  اآلخ��ر،  أحدمها على  به  يستأثر  متكافئة، فال  بطريقة  بينهما  الكالم 

اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب«)2(.
ويُ��ع��ّد احل��وار من أب��رز الوسائل املوصلة إىل إقناع األب��ن��اء، وتغيري اجت��اه سلوكهم 
حنو األفضل؛ ملا له من ابلغ األثر يف تنمية قدرهتم على التفكري املشرتك، والتحليل 
واالستدالل، كما أن هذا األسلوب حيرر األبناء من االنغالق واالنعزالية، وتفتح هلم 

قنوات للتواصل اليت يكتسبون من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي.
وإن أفضل ما تتعلم منه األسرة املسلمة أساليب احلوار هو القرآن الكرمي، الذي 
اشتمل على تعليم أرقى أساليب وقواعد احل��وار، وأيًضا اشتمل القرآن الكرمي على 
بيان أدب احلوار. وال شك أن من أهم أساليب ووسائل التنشئة األسرية هو استخدام 

)))   انظر: تربية األجيال املسلمة، لنصر حممد الصنقري، دار اإلميان – اإلسكندرية، ط1، 001	م، )ص87(.
)))   احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، ليحي زمزمي، دار املعايل - عمان، األردن، )ص		(.
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أسلوب احلوار واجلدال مع األبناء؛ ملا يف ذلك من إقناع األبناء، وتغيري اجتاه سلوكهم 
حنو األفضل، وتنمية قدرهتم على التفكري املشرتك، والتحليل واالستدالل، كما أن 
هذا األسلوب حيرر األبناء من االنغالق واالنعزالية، وتفتح هلم قنوات للتواصل اليت 

يكتسبون من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي.
ويتأكد وجوب االعتناء هبذا األسلوب من األسرة املسلمة يف هذا العصر؛ لكثرة 
انتشار العقائد ال��ف��اس��دة، وامل��ذاه��ب واألف��ك��ار اهل��دام��ة وال��ف��رق الضالة ع��رب وسائل 
االتصال احلديثة، اليت بسببها أصبح العامل كأنه بلد واحد، فعن طريق احلوار تتعرف 
األسرة املسلمة على ميول أفرادها واجتاهاهتم وتفكريهم، كما تتعرف على احتياجات 
أفرادها، وما يعانونه من ُمشكالت، وما يواجهونه من ُصعوابت من أجل مساعدهتم 

يف حلها.
واحلوار له أثر يف إشعار األفراد مبكانتهم يف أسرهم وجمتمعهم، ودورهم الفّعال يف 
بناء الوطن، وحتصني األفراد من األفكار املنحرفة، وتقوية مناعتهم الذاتية ضد خمتلف 
التيارات الفكرية الضالة، وُمساعدة األفراد على تقبل اآلراء املخالفة، وتشجيع ثقافة 
الرأي والرأي اآلخر، وتفعيل أدب اخلالف، وُحسن االستماع، وإشغاهلم عن اجللوس 

املنفرد ملدة طويلة.
فعلى األسرة املسلمة أن تستخدم هذا األسلوب معززة لقيم االنتماء الوطين يف 
للباطل واملبّينة للحق، متقنة جلميع  الداحضة  نفوسهم، وأن تركز فيه على احلجج 
فنونه وأدواته، حىت تكون مؤثرة يف تنشئتها وحوارها مع أبنائها، وبذلك حتميهم من 

االحنراف الفكري.
اثلثًا: ضرب املثل: ضرب األمثال أسلوب عظيم من أساليب الرتبية، استعمله 
ماثلة  بصورة  خ��الل عرضها  من  املعلومات  وإيصال  والتعليم،  للتوجيه  القرآن كثريًا 
يستشعرها املستمع وحيس هبا ويعايشها، فتنقلب الصورة اجملردة إىل أشياء حمسوسة 
يدركها الشخص ويتفاعل معها، وال شك أن تشبيه املعاين الذهنية اجملردة ابألشياء 
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احلسية وامللموسة يؤدي إىل وضوحها.
البعيدة وتسهيلها، وإي��ص��ال األفكار  املعاين  ي��ؤدي إىل تقريب  وض��رب األم��ث��ال 
اجملردة عن طريق عرض أمثاهلا وما يشاهبها من املعاين احملسوسة والواضحة، قال ابن 
القيم -رمحه هللا-: »وقد ضرب هللا ورسوله األمثال للناس؛ لتقريب امل��راد، وتفهيم 
املعىن، وإيصاله إىل ذهن السامع، وإحضاره يف نفسه بصورة املثال الذي مّثل به، 

فقد يكون أقرب إىل تعقله وفهمه وضبطه، واستحضاره له ابستحضار نظريه«)1(.
ويُعّد هذا األسلوب من أبرز أدوات والبيان؛ ألنه يورث فهًما عميًقا، وقناعة قويًة 
التذكري، والوعظ، واحل��ث، والزجر،  املتلقي، وُيستفاد منه يف جم��االت كثرية:  لدى 

واالعتبار، والتقرير، وترتيب املراد للعقل، وتصويره يف صورة احملسوس.
ق��ال امل���اوردي -رمح��ه هللا-: »ولألمثال من الكالم موقع يف األمس��اع، وأتث��ري يف 
القلوب، ال يكاد الكالم املرسل يبلغ مبلغها، وال يؤثر أتثريها؛ ألن املعاين هبا الئحة، 
والشواهد هبا واضحة، والنفوس هبا وامقة، والقلوب هبا واثقة، والعقول هلا موافقة؛ 
فلذلك ضرب اللَّ تعاىل األمثال يف كتابه العزيز، وجعلها من دالئل رسله، وأوضح 

هبا احلجة على خلقه؛ ألهنا يف العقول معقولة، ويف القلوب مقبولة«)2(.
لذلك البد أن تدرك األسرة املسلمة أمهية ضرب املثل يف التنشئة والرتبية وتعزيز 
قيم االنتماء الوطين، وأن هذا األسلوب أتثريه فعال ومستمر؛ ألنه يعتمد على عنصر 
اإلمتاع مع اإلقناع بفضل ما حيمله من تذليل لصعوابت الفهم واإلدراك، وتسهيله 
لعملية الربط بني الواقع واإلحساس، وال شك أن ترسيخ املعىن امل��راد لدى األبناء 
حيميهم من االحنراف الفكري؛ ألنه سيصعب عليهم نسيان ما تلقوه من قيم تربوية.
عليها من  يُلقى  مبا  للتأثر  البشرية مستعّدة  النفس  إن  احلسنة:  املوعظة  رابًعا: 
ال��وج��دان وهت��ّزه��ا ه��زًّا،  ك��الم، فاملوعظة امل��ؤث��رة تفتح طريقها إىل النفس ع��ن طريق 

)))   إعالم املوقعني، البن القيم، )39/1	(. 
)))   أدب الدنيا والدين، للماوردي، دار اقرأ - بريوت، ط4، )ص 94	(.
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فالوعظ من أبرز أساليب والوسائل املؤثرة يف التنشئة األسرية، فاألسرة املسلمة حينما 
قلوهبم  ب��ه، وحتيي  تعاىل، وجت��ّدد عهدهم  أبناءها ابهلل  تذّكر  فإهنا  الوعظ  تستخدم 
بذكره، وتبصرهم مبواطن اخللل يف نفوسهم، وحتررهم من رق الشيطان وعبودية الدنيا.
ولقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا األسلوب يف مواضع عديدة، كما أنه استعمله 
يف توجيه الناس ودعوهتم يف مناسبات شىت، قال تعاىل:﴿ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة 
َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ۖ َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ۚ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه 

ۖ َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 5	1[.
واملوعظة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، وذلك حبسب ما يعظ به اإلنسان 
وأيم��ر ب��ه، وحبسب أسلوب ال��واع��ظ، ولذلك ج��اءت مقيدة بوصف اإلح��س��ان يف 
خطاب هللا تعاىل لنبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص، قال ت��ع��اىل:﴿ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربِّ��َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة 
احلََْسَنِةۖ  َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُنۚ  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِهۖ  َوُهَو َأْعَلُم 

اِبْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل/5	1[.
القيم:  اب��ن  ق��ال  ف��إذا أطلقت املوعظة يف مقام األم��ر هب��ا انصرفت إىل احلسنة، 
»أطلق احلكمة ومل يقّيدها بوصف احلسنة، إذ كلها حسنة، ووصف احلسن هلا ذايت، 

وأما املوعظة فقيدها بوصف اإلحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة«)1(.
»فُحسن املوعظة يكون يف مضموهنا القائم على احلق واخلري والنصح املفيد، وبيان 
العواقب بصدق يف أسلوب عرضها الذي ال تنفر منه النفوس، واحلسن يف أسلوب 
العرض يتناىف مع الفظاظة والغلظة واملخاشنة يف القول، ويتناىف مع السباب والشتائم 

واألقوال اجلارحة املهينة«)2(.
وإن املوعظة احلسنة من أعظم أساليب التنشئة األسرية، ومن أمهها يف التأثري على 
األبناء، فقد أمر هللا تعاىل هبا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعاىل: ﴿ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة 
)))   مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 

حتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط3، 1416ه�، 1996م، )157/3(.
)))   فقه الدعوة إىل هللا، لعبد الرمحن حسن امليداين، دار القلم، دمشق، ط1، 1417ه�، )631/1(.
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َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ۖ َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ۚ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه 
ۖ َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 5	1[. وهلذا فقد أورد القرآن الكرمي املوعظة يف 
أكثر من موطن – وإن كانت أبلفاظ خمتلفة - أتكيًدا ألمهيتها؛ ملا هلا من أتثري كبري 

إذا وجدت هلا نفًسا صافية، وقلًبا واعًيا.
وألمهية املوعظة احلسنة اعتىن هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص عناية فائقة، وأكثر من استعماهلا يف 
مناسبات عامة وأخرى خاصة، فكان يتخّول أصحابه � ابملوعظة احلسنة، قال: 
عبد هللا بن مسعود �: »كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخّولنا ابملوعظة يف األايم؛ كراَهَة السآَمِة 

علينا«)1(.
وهلذا األسلوب الوعظي أشكال متعددة، فقد يكون ابلنصح املباشر الذي يدّل 
على اخلري والصالح، وقد يكون ابلتذكري ابلعواقب؛ مثل: املرض واملوت، أو احلساب 
والعقاب، أو ابلتذكري ابلنعم املستوجبة للشكر، وقد تكون ابلعظة املتكررة املقرونة 
القلب وترققه، وما إىل ذلك من أساليب مباشرة  اليت تلني  بشعور احملبة والعطف 

وغري مباشرة.
ت��درك األس��رة املسلمة أمهية أسلوب املوعظة احلسنة يف التنشئة  لذلك الب��د أن 
والرتبية وتعزيز قيم االنتماء الوطين، وأن هذا األسلوب يفتح الطريق إىل النفس عن 
طريق الوجدان والعاطفة؛ مما يسهل عليهم استجابة األبناء ملا يريدون تنشئتهم عليه، 
وال شك أن التأثري يف األبناء ودفعهم إىل الطاعة واالستجابة سيحميهم من االحنراف 

الفكري.

)))   أخرجه البخاري )68(، ومسلم )1	8	(. 
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املبحث الثالث
دور التنشئة األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري

ال��يت تضطلع بدور  التنشئة االجتماعية  أب��رز مؤسسات  ال شك أنَّ األس��رة من 
إليهم، وذلك  مقوماهتا  بكل  اجملتمع  ثقافة  ونقل  األب��ن��اء،  تنشئة  ورئيس يف  حيوي 
يعطيها الفرصة الكربى لرتسيخ املبادئ السليمة اليت تتفق مع ما جاءت به الشريعة 
أول  ��ا  أهنَّ مهِدها، وخصوًصا  يف  والسلوكية  الفكرية  االحن��راف��ات  وتعاجل  اإلسالمية، 
احملاضن اليت تتلقف الطفل فور والدته، ويقضي بني أفرادها أوىل سنوات عمره اليت 

يكون فيها كصفحة بيضاء قابلة ملا يدّون عليها)1(.
الوطنية  والوحدة  التضامن  إىل  املاسة  احلاجة  أمهية  األسرية من  التنشئة  أمهية  وتنبع 
احلياة  املتسارعة يف جم��االت  التطورات  ال��يت فرضتها  املعاصرة  التحدايت  ملواجهة مجيع 
املختلفة، وهذا األمر ال ميكن إجنازه إال من خالل التنشئة األسرية لألبناء اليت هتدف 
التطورات  ملواجهة مجيع  االخ��ت��الف��ات، واالس��ت��ع��داد  الوطنية وضبط  ال��وح��دة  تعزيز  إىل 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية، كما تنبع أمهية التنشئة األسرية من أمهية 
دورها الفعال يف الوقاية من األخطار اليت هتدد األمن الوطين وجوانبه الداخلية واخلارجية. 
املنشودة  التالحم املطلوب والوحدة  املقام األول بتحقيق  الفكري يُعىن يف  فاألمن 
ال��ذي يرتتب عليه وقايته ومحايته إبذن هللا تعاىل من  أبناء اجملتمع املسلم، األم��ر  بني 
دواعي اخلالف والشتات والفرقة، وأتكيد هويته الرئيسية اليت تُعدُّ أهّم مقومات حياته، 
وألنه مىت حتقَّق األمن الفكري يف جمتمع ما كان فيه الضمان واحلماية إبذن هللا تعاىل 
من أخطر أنواع الغزو الذي تتعّرض له اجملتمعات يف املاضي واحلاضر، أال وهو الغزو 
الفكري الذي يعّد أشرس أنواع الغزو وأكثرها خطورة وفتًكا ابجملتمعات ومكتسباهتا)2(.

املالكي، رسالة دكتوراه، كلية  لعبد احلفيظ  الفكري يف مواجهة اإلرهاب،  لتحقيق األمن  بناء اسرتاتيجية  انظر: حنو     (((
الدراسات العليا – قسم العلوم الشرطية، جامعة انيف للعلوم األمنية، )ص00	(.

)))   انظر: دور اجلامعة يف حتقيق األمن الفكري، للدكتور صاحل بن علي أبو عرّاد، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، 
اجمللد )7	(، العدد )	5(، )ص34	(.
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ويرى بعض املختصني يف »علم االجتماع« أن األسرة مسئولة عن سلوك أفرادها، 
، وقد استطاعت األسرة املسلمة مبا  سواء كان سلوًكا إجراميًّا، أو كان سلوًكا سوايًّ
لديها من آاثر اإلسالم وأخالقياته أن تبث كثريًا من القيم اإلجيابية اليت يدعو إليها 
اإلسالم وحيّض عليها، وقد بدت آاثر ذلك يف اخنفاض معدالت اجلرمية يف الدول 
العربية واإلسالمية عن مثيالهتا يف العامل الغريب، الذي عمد منذ فرتة إىل االنسالخ 
من روابط األسرة وضوابطها ومقوماهتا، األمر الذي أدى ابلناس إىل عدم االطمئنان 

على أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم)1(.
ومبراجعة ال��دراس��ات ذات العالقة وحتليلها للكشف عن ال��دور ال��ذي ميكن أن 
تؤديه األسرة يف تعزيز قيم االنتماء والوطين واألمن الفكري يرى الباحث أن األسرة 

ميكن أن متارس دورها بفاعلية من خالل ما يلي:
أواًل: الدور البنائي: 

1- البناء الفكري: ال شكَّ أن األبناء ال يستطيعون مواجهة العقائد والتيارات 
الفكرية اليت تقدم هلم إذا مل يتحصنوا ابألمن الفكري؛ لذا ينبغي على األسرة املسلمة 
تنشئة أبنائها وحتصينهم ابملبادئ والنظم وكليات املعارف اإلسالمية األساسية اليت من 
شأهنا أن حتميهم من التيارات الفكرية الغازية املعارضة ملفاهيم اإلسالم، فكلما كان 
األبناء أكثر علًما وتضلًعا ابملبادئ والنظم اإلسالمية، كانوا أكثر إدراًكا ملقاصدها 
وأس��راره��ا، ومن مَثَّ يسعون إىل حتقيقها؛ ملا ي��ؤول إليه من تكوين متزن ومعتدل يف 
تصوراهتم ومعتقداهتم، واليت تقوده حلسن القول وسداد العمل، والشكَّ أنه سيعود 

ابخلري والنفع عليهم وعلى أمتهم ووطنهم.
والبناء الفكري لألبناء من خالل التنشئة األسرية يتبوأ أمهيته؛ ألنه مبثابة الوقاية هلم 
من الولوج يف غائلة الغلو والتطرف، الذي جّر على األمة الويالت والفنت طيلة قرون 
)))   األسرة وأثرها يف حتقيق األمن الفردي واجملتمعي، إلبراهيم بن املبارك اجلوير، حبث مقدم يف ندوة اجملتمع واألمن يف دورهتا 
املشرتكة  املسئولية  األمنية:  اجملتمعية  املؤسسات  بعنوان:  األمنية  فهد  امللك  املنعقدة يف كلية  الثالثة  السنوية  

خالل الفرتة من 1	-5	/	/5	14ه��، )ص4	11(.
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من الزمن، وها هو اليوم ينخر يف جسد األمة، ويرمي بشباهبا يف أوحال اإلفراط، 
وشّق الصف، واستباحة الدماء واألموال.

كما أن البناء الفكري يعطي األبناء تصورًا صحيًحا لطبيعة طريق احلق، فهناك 
تالزًما حقيقيًّا اثبًتا مستمرًّا بني التصور والسلوك، فكل سلوك من سلوكيات األبناء 

وكل موقف من مواقفهم يسبقها تصور، إن صح التصور صح سلوكه.
العقائد  يف  املتمثل  والثقايف  الفكري  الغزو  من  حيّصنهم  لألبناء  الفكري  والبناء 
بتلك  تتأثر شخصيتهم  فال  الباطلة،  ومناهجها  اإلسالمية  للفرق  واملنحرفة  الضاّلة 
األف��ك��ار وال هت��ت��ّز، فمهما أاثر أع���داء اإلس���الم م��ن شبهات فلن يهتز أب��ن��اؤان ولن 
يتغريوا، بل لديهم اإلمكاانت العلمية والفكرية اليت تؤّهلهم لكشف زيف األفكار 
الدخيلة، وتفنيد حجج خصوم اإلسالم الزائفة، ورد الشبهات اليت يثريوهنا، فاحلصانة 
العلمية حتمي األبناء من الوقوع يف اخلطأ والزلل الذي خيل بشخصيته، فيسلم من 

الزلل يف املعتقد واخلطأ يف بيان احلكم الشرعي.
والبناء الفكري لألبناء يورثهم الفقه يف الدين، ففهم مراد النصوص الشرعية وفقه 
املقصود منها، والدراية والفهم ملقاالت العلماء والطوائف والفرق، ويُعدُّ من املعامل 
املنهجية األصيلة اليت متّيز سلف األمة الصاحل، فبالفقه يف الدين يتمّكن األبناء من 
الذبِّ عن دينه، السيما ملا يعرض له من الشبهات؛ لذا ينبغي على األسرة املسلمة 
الواقع  أرض  على  امل��ؤثّ��رة  املعاصرة  الفكرية  امل��ذاه��ب  معرفة  على  أبناءها  تنشئ  أن 

وأهدافها، وتدرهبم على الردِّ على شبهاهتم وأقاويلهم.
2- توثيق األواصر االجتماعية: إن األسرة هي اللبنة األوىل يف بنيان اجملتمع 
وبيئتها، وأول ما يراه الطفل يف حياته، حيث ما يزال على الفطرة، وبوساطتها ترتسم 
يف ذهنه أوىل صور احلياة، وهلذا فال غرابة أن تكون هلا أتثريات مهمة يف حياة الفرد، 
فهي تشكل فكر الطفل يف فرتة يكون فيها سهل االنقياد؛ ألن األمر يعسر فيما 

بعد.
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وإن قلب الطفل كالصفحة البيضاء القابلة للنقش والتشكيل، وإن األسرة-متمثلة 
ابلوالدين-تقوم هبذا الدور، و»الصيب أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة 
خالية من كل نقش وص���ورة، وه��و قابل لكل ما نقش، ومائل إىل كل ما مي��ال به 
إليه، فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه، وسعد يف الدنيا واآلخ��رة أب��واه وكل معلم له 
ومؤدب، وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر يف رقبة القيم 

عليه والوايل له«)1(.
وال يقتصر دور األسرة على توفري النواحي املادية واملعاشية فحسب، بل إن دورها 
يتعدى إىل الرتبية والتهذيب والتوجيه للفرد، وتعويده املهارات السلوكية احلسنة، وإن 
جو احلنان له أثر كبري يف وقاية الطفل من االحنراف يف املستقبل؛ لذا ينبغي إمداده 

بشحنات وطاقات من احلنان. 
واألس���رة مسئولة عن وقاية أبنائها من االحن���راف من خ��الل إجي��اد اجل��و األس��ري 
امل��ن��اس��ب ال���ذي تغمره عاطفتا األب���وة واألم��وم��ة ال��ض��روري��ت��ان لنمو ال��ع��واط��ف هل��ؤالء 
بناء  يتم  الطفل، حيث  نفسية  العاطفة تشكل مساحة واسعة من  األط��ف��ال؛ ألن 
نفسيته وتكوين معامل شخصيته. وإن التفكك األسري ُيسهم يف إجياد املشكالت 
النهاية إىل زعزعة األمن  ت��ؤدي يف  وال��يت  السلوكية والعاطفية والصحية االجتماعية 
الوطين واالحنراف الفكري، وقد دلت إحدى الدراسات أن نسبة كبرية من اجلاحنني 
املتهمني ابلسرقة من األح���داث انت��ج عن تقصري أس���ري)2(، وه��ذا ي��دل على أمهية 
العطف واحلنان يف هذه الفرتة من حياة الطفل من حيث منوه بشكل متزن وسليم، 

كونه من أسباب الوقاية له من اآلاثر السلبية والعقد النفسية. 
إن األسرة هي أساس صالح الفرد وابلتايل صالح اجملتمع، وإن من أبرز أسباب 
االحن�����راف ال��ف��ك��ري ه��و ال��ت��ف��ك��ك األس�����ري، وإن ت��ق��وي��ة األس����رة وت��وث��ي��ق��ه��ا ل��ألواص��ر 

)))   إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، دار املعرفة – بريوت، )3/	7(.
)))   انظر: الرتبية اإلسالمية للطفل واملراهق، حممد مجال الدين حمفوظ، دار النصر - القاهرة، 1986م، )ص80(.
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، وه��ذا ما قررته امل��ادة  االجتماعية األم��ر ال��ذي يقلل ف��رص احن��راف الشباب ف��ك��رايًّ
العاشرة من النظام األساسي للحكم فقد جاء فيها ما نصه: »حترص الدولة على 
العربية واإلسالمية ورع��اي��ة مجيع أفرادها  توثيق أواص��ر األس��رة واحل��ف��اظ على قيمها 

وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم«)1(.
ومن طرق توثيق األواصر االجتماعية ما يلي:

أ- املصاحبة لألبناء: فينبغي أن يعامل الولد معاملة تتناسب واملرحلة اليت مير 
اب��ت��داًء من املراحل احلياتية األوىل، وم���رورًا ابملراحل األخ��رى، حىت يصل إىل  فيها، 
مرحلة املراهقة اليت تعد حبق من أخطر املراحل؛ ألن فيها تغيريات كبرية حتصل للفرد 
من جسمية ونفسية وغريها، ومبا أن املراهقة على هذه الدرجة من اخلطورة، فقد رأت 
إحدى الدراسات العلمية)2( ضرورة أن يساعد الوالدان أبناءهم على ختطيها أبن تغري 
اختيار نوعية أصدقائهم يف  إليهم على أهنم أطفال، ومساعدهتم يف  النظر  سياسة 
جو هادئ يسوده الود واالحرتام، وحتذر من معاملة الفرد يف هذه املرحلة ابخلشونة 

والغلظة؛ ألن األساليب العنيفة تُنفر وتُفسد أكثر مما ُتصلح.
ب- حسن اختيار األصحاب: فإن اخللطة هلا أتثري عميق على شخصية الفرد؛ 
ألن األخ��الق تنتقل من شخصية إىل أخ��رى؛ لذلك ينبغي أن حيرص على اختيار 
الرفيق اخلريِّ وترك السيئ، ومبا أن للصاحب والرفيق هذه األمهية وهذا اخلطر، لذا فإن 
األسرة تتحمل تبعة كبرية، ودورًا مهمًّا يتمثل مبمارسة نوع من التوجيه واإلرشاد الذي 
مُيكِّن االبن من ُحسن االختيار، فقد الحظ أن هناك أكثر من)80%(من األحداث 
املودعني يف مراكز املالحظة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية مارسوا السرقة 
مبشاركة الرفاق، وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطيه إجيابية بني االحنراف ومشاركة 
اآلخرين، وكذلك عالقة ارتباطيه إجيابية بني وجود مجاعة الرفاق واالحنراف، وينبغي 

)))   النظام األساسي للحكم الصادر ابملرسوم امللكي رقم )أ/90(، واتريخ 7	 / 8 / 	141ه�.
)))   انظر: من حبوث مؤمتر حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة، لشادية أمحد التل، عمان - األردن، 1991م، )	/351(.
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مراقبة األبناء يف صحبتهم حبيث تكون صحبة خرية، وقراءاهتم حبيث تكون موفقة، 
وتوجهاهتم حبيث تكون سليمة وصحيحة، وتصويب ما يرى فيها من اعوجاج بطريقة 

النصح واإلرشاد، وإبداء املشورة)1(. 
3- توجيه األبناء حللق العلم ودروس العلماء: فمما تتواله األسرة جتاه األوالد 
توجيههم إىل جمالس العلماء لينهلوا منهم العلوم، ويكتسبوا منهم األخالق واآلداب، 
فتتصحح أفكارهم، وتصفوا أذهاهنم، وتتأكد هذه املسؤولية عند نزول الفنت، وانتشار 
سبل االحنراف واجلرمية، فيلزم األسرة ربط األوالد بعلمائهم ومشاخيهم، لكي يكونوا 
ا منيًعا من اخلوض يف الفنت، فيسلموا من االحنراف. ومما يتبع هذه املسؤولية  هلم سدًّ
بيان مكانة العلماء، وجعلهم موضع الثقة يف نفوسهم، وأهنم هم أهل الفتيا واملرجعية 
يف اإلسالم. وإذا مت توجيه األوالد إىل جمالسة العلماء، ووضعهم حمل الثقة، فإن هذا 
يكون له األثر البالغ يف عصمتهم من االحنراف الفكري، والفساد اخللقي إبذن هللا 

تعاىل)2(.
4- اإلشباع اجلسدي والروحي لألبناء: وذلك ابلنفقة على الولد وحتقيق ما 
حيتاجه من مأكل ومشرب وملبس، وكذا الرعاية الصحية، والنظافة العامة، وممارسة 
شيء من اللعب، ومتكينه من الرتويح املباح، فإن هذا اإلشباع اجلسمي من األسرة 
يريح فكر الولد من التوتر والقلق. كما ال تنسى األسرة اإلشباع الروحي للولد وذلك 
إبشعاره ابألمن األسري، وإحساسه مبكانته االجتماعية، وأنه حمل تقدير واهتمام من 
الوالدين، فإن الولد إذا مل جيد من يليب حاجاته فإن هذا يقوده إىل التفكري يف حتقيق 
حاجاته، وقد يؤدي به األمر إىل اختاذ مجيع السبل للوصول إىل مآربه ولو أدى األمر 
إىل االحن��راف واجلنوح. ويف تكفل األس��رة بتحقيق حاجات الولد ما يريح ابله من 

)))   انظر: رعاية األطفال املنحرفني يف اململكة العربية السعودية، لعبد هللا الناصر السدحان، مكتبة العبيكان - الرايض، 
1417ه�، )ص45(.

)))   انظر: املسؤولية الرتبوية لألسرة يف حتقيق األمن الفكري، لسعدي حممد الصاحل، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية 
)ماجستري(، 9	14ه�، )ص05	(.
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التفكري يف حتقيق هذه احلاجات فينصرف ذهنه عن سبل االحنراف وطرق الفساد مبا 
جيعله ينشغل مبا يعود عليه ابلنفع من أمور دينه ودنياه)1(.

اثنًيا: الدور الوقائي:
أ- التحصني الفكري: وذلك عن طريق اخلطوات التالية:

1- تثقيف األبناء ثقافة دينية متزنة؛ ألن اجلهل ابلدين قد يوقع الكثري من الناس 
يف خمالفات شرعية وعقدية، وكذلك التعرف على األفكار املنحرفة الشائعة يف 
اجملتمع، والعمل على حتصني األبناء يف مواجهتها بشرح تعاليم الدين اإلسالمي 
الصحيحة حيال كل منها. وكذلك تربية األبناء على املناقشة ومقارعة احلجة 
ابحلجة واإلقناع عند عرض وحتليل أي قضية فكرية، ومن مث تصحيح املفاهيم 

ابحلسىن دون اللجوء للعنف أو القوة يف حل اخلالفات الفكرية)	(.
	- وقاية األبناء مما يتلقونه من احنرافات فكرية وعقدية عرب وسائل الغزو الفكري، 
وب��ص��ورة خاصة من وسائل اإلع��الم ال��يت أصبحت من أه��م العوامل امل��ؤث��رة يف 

تفكري األفراد وسلوكهم)3(.
3- حتصني األبناء فكرايًّ ضد الكتب والفتاوى اليت ال تستند إىل كتاب هللا وسنه 
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وتصدر عن جمهولني ال ميكن الركون إىل علمهم ومعتقداهتم، وال يعلم 
اهلدف الذي يسعون لتحقيقه من خالل ترويج الكتب والفتاوى واملقاالت اليت 
حترض على اإلره��اب والعنف واخل��روج على مجاعة املسلمني. مع العمل على 
إجياد البدائل هلذه املفسدات الفكرية، وذلك ابلعمل على إنشاء مكتبة يف البيت 
تضم الكتب املفيدة، وما يتصل بذلك من اجملالت اإلسالمية اهلادفة، اليت تقوم 
على خدمة احلق، والفضيلة، ويلحق ذلك توفري األفالم الرتبوية والعلمية، واليت 

)))   انظر: املصدر السابق، )ص06	(.
)))   انظر: حنو بناء اسرتاتيجية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب، لعبد احلفيظ املالكي، )ص01	(.

)))   انظر: تقنيات االتصال واإلعالم وآاثرها يف النشء السعودي، لضياء الدين مطاوع، وعبد هللا العمري، جملة البحوث 
األمنية، م11، ع3	، شعبان 3	14ه�، )ص	17(.
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تقوم بتعليم األطفال السور القرآنية واألذكار النبوية وسري السلف، وغريها من 
الوقوف  حماولة  أن  مبدئيًّا  اآلابء  وليعلم  الرشيدة،  والرتفيهية  اإلسالمية  الربامج 
السليب دون حماولة إجياد البديل األفضل، سوف تؤدي إىل الفشل، إن عاجاًل 

أو آجال)1(.
4- توجيه األبناء بعدم جمالسة أهل االحنراف الفكري أو قراءة كتبهم ومنشوراهتم، 
أو االستماع إىل خطبهم وحماضراهتم، خلطورة ذلك على فكر الناشئة الذين قد 
يتبنون رؤى ومعتقدات هؤالء املنحرفني دون أن يدركوا خطورهتا ومدى خمالفتها 
لتعاليم الدين اإلسالمي اليت تدعو إىل الوسطية واالعتدال، وعليها محاية األبناء 
من رفقاء السوء ممن يعتنقون الفكر املتطرف أو املنحرف أو املغالني يف الدين 
الداعني إىل التكفري اجملتمع املسلم، حيث يرى بعض املختصني أن أصحاب 
الفكر املنحرف يهدفون إىل نشره يف أوس��اط الدمها واجلهلة وضعاف النفوس 
وبصورة خاصة نقله على أوساط الشباب واألطفال والناشئة، ليتقمصوه ويطبقوه 

يف حياهتم وسلوكهم اليومي، وهنا يكمن خطر الفكر املنحرف)	(.
5- مراقبة األوالد يف حياهتم اليومية، وذلك مبنعهم من ارتياد األماكن والربامج اليت 
خيشى منها اإلفساد الفكري واخللقي لألفراد، ويتبع ذلك توجيههم إىل الشيء 
أعظم  أهم وأك��رب، ومسؤوليتهم  األم��ور  الوالدين وأولياء  اجليد واملفيد، »فرقابة 
وأخطر، إذ هم الذين يسعون يف شراء هذه األجهزة، وتلك األشرطة،...وهم 
إن مل يراقبوا املعروض، ويسمحوا ابجليد فقط، قد جعلوا ما لديهم من إمكانيات 

سبًبا يف فساد بيوهتم، وحتلل أوالدهم، وابلتايل دمار جمتمعاهتم وأمتهم«)3(.
)))   انظر: دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغ، لعبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي، )ص186(.

)))   انظر: األسرة ودورها يف محاية أبنائها من االحنراف الفكري، ألحسن مبارك طالب، حبث علمي مقدم لالجتماع التنسيقي 
العاشر ملديري مراكز البحوث والعدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية حول )األمن الفكري( الذي نظمته جامعة انيف العربية 

للعلوم األمنية ابملدينة املنورة خالل الفرتة من 6-5/8/8	14ه�، )ص13(.
)))   الثغرات اليت يتسلل منها الغزو الفكري وسبل تالفيها، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط1، 4	14ه�، 003	م، 

)ص113(.
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بضوابط  املتداولة، وضبطها  الشرعية  املصطلحات  فهم  على  األبناء  مساعدة   -5
اإلسالم؛ لئال يسيء هؤالء األبناء فهم املقصود بكل منها، ولئال يتم خداعهم 
اليت  املصطلحات،  ه��ذه  املنحرف ابستخدام  الفكر  دع��اة  قبل  من  وتضليلهم 
تُوظَّف ككلمات حق يُراد هبا ابطل، توضع يف غري موضعها، وتستخدم بعيًدا 

عن أهدافها ومضامينها وضوابطها الشرعية)1(.

ب- التحصني األمين: وذلك من خالل اخلطوات التالية:
1- تثقيف األبناء أمنيًّا، وإشعارهم أبمهية استتباب األمن كمطلب وحاجة بشرية 
أولية، فال ميكن أليب جمتمع أن يعيش وميارس دوره يف البناء والتنمية يف غياب 

األمن واالستقرار.
	- تنمية احلس األمين لدى األبناء، حيث إن ذلك مطلب اجتماعي وطين، ابعتبار 

أن املواطن رجل األمن األول.
3- تثقيف األبناء وتوعيتهم مبقاصد اإلسالم اليت أييت على رأسها حفظ الضرورايت 
اخلمس )الدين والنفس والعقل والنسل واملال(، فالفرد حيتاج يف حياته إىل األمن 
على نفسه ودينه وعرضه وماله، ولذلك جعلت الشريعة اإلسالمية احلفاظ على 

هذه الضرورات من أهم مقاصدها.
4- تثقيف األبناء فيما يتعلق حبقوق غري املسلمني يف اجملتمع املسلم انطالقًا من 

التوجيهات اليت نصت عليها أحكام الشريعة اإلسالمية.
5- ت��ع��ري��ف األب��ي��ن��اء ب��ن��ظ��ام احل��ك��م، وواج���ب���ات امل��واط��ن جت���اه ح��ك��وم��ت��ه، وتعريفهم 
ابلضوابط الشرعية ال��يت تنظم عالقة احل��اك��م ابحمل��ك��وم، وح��ق��وق وواج��ب��ات كل 
ل��والة األم��ر ابعتبارها حاجة  منهم جت��اه اآلخ��ر، وأتكيد أمهية السمع والطاعة 
االحنرافات  من  وخلوه  اجملتمع  وأم��ن  واستقرارها،  الدولة  لسالمة كيان  ضرورية 
الفكرية والسلوكية املختلفة، وأن طاعتهم طاعة هلل، واخلروج عليهم خروج عن 

)))   انظر: حنو بناء اسرتاتيجية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب، لعبد احلفيظ املالكي، )ص03	(.
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شرع هللا تعاىل.
لتحقيق  واألمنية،  واإلعالمية  والتعليمية  الدينية  املؤسسات  مع  األس��رة  تعاون   -6
األه������داف امل���وح���دة ال����يت ت��ن��س��ج��م م���ع ال���ث���واب���ت ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
واالجتماعية، ولتاليف االزدواجية أو التناقض يف أدوار هذه املؤسسات جتاه أفراد 
األس��رة، ذلك ألن حتقيق األم��ن الفكري مث حتقيق األم��ن االجتماعي مسئولية 

مشرتكة بني الكثري من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية)1(.
ج�- تعزيز قيم االنتماء الوطين: 

جيب على األس��رة املسلمة أن ت��ريب أبناءها على حب ه��ذا ال��وط��ن، وتعزيز قيم 
االنتماء الوطين، وبيان خطط األعداء اليت حتاك من أجل إاثرة الفوضى يف أوطاننا. 
إليه؛  ال��وط��ين هل��و مم��ا يقصده اإلس���الم وي��دع��و  وإن بعض مقتضيات قيم االن��ت��م��اء 
ث��روات الوطن  كاحملافظة على أمن البالد وأرواح الناس وأمواهلم وأعراضهم، ومحاية 
ومقدراته، وكالدعوة إىل املساواة والعدل، ومدافعة الظلم ومعاقبة الظَّلَمة، وهذا كله 

يدخل يف ابب التعاون على الرب والتقوى.
وإن تعزيز األسرة املسلمة لقيم االنتماء الوطين يف أبنائها يكون عن طريق اخلطوات 

التالية: 
1- تنمية روح املواطنة لدى األبناء يف مراحل منوهم املختلفة، ويقصد ابملواطنة »تلك 
العاطفة القوية اليت حيس هبا املواطن حنو وطنه، وتلك الرابطة الروحية املتينة اليت 
تشده إليه«)	(. وذلك يقّوي االنتماء للوطن واحلرص على مكتسباته ومقومات 
أمنه واستقراره، ويؤدي إىل تنمية الشعور ابلوحدة الوطنية ابعتبارها صمام األمان 

للمحافظة على نسيج الوطن ومتاسكه.
الفرقة واالختالف، وأن اخلروج  للجماعة، ونبذ  االنتماء  الشعور أبمهية  تنمية   -	

)))   انظر: املرجع السابق، )ص05	، 06	(.
)))   الوطنية ومتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسالم، لسليمان بن عبد الرمحن احلقيل، مطابع احلميضي – الرايض، 1417ه�، 

)ص30(.
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على اجلماعة ابب من أبواب الفتنة)1(.
3- تربية األبناء على أن بعض قيم االنتماء الوطين هلو مما يقصده اإلسالم ويدعو 
إليه؛ كاحملافظة على أمن البالد وأرواح الناس وأمواهلم وأعراضهم، ومحاية ثروات 
الوطن ومقدراته، وكالدعوة إىل املساواة والعدل، ومدافعة الظلم ومعاقبة الظَّلَمة، 
وهذا كله يدخل يف ابب التعاون على الرب والتقوى. وقيم االنتماء الوطين تفرض 
فيما تفرضه محايَة حقوق األقليات والتعايش معهم، وه��ذا حٌق سبق أن دعا 
إليه اإلسالم قبل أن يعرف الناس مفهوم الوطنية واملواطنة، ولكن محايته حلقوق 

األقليات.
4- جيب على األس��رة املسلمة أن تنشئ أبناءها أن االنتماء الوطين يصبح واجًبا 
البالد خطر خارجي يريد أن يهيمن على الوطن  ال مناص منه حينما يتهدد 
ليسلب ثرواته وخرياته، وليجهز على ما تبقى فيه من قيم اإلسالم وشعائره. وإمنا 
كانت محايته حلقوقهم تعين عصمة أنفسهم وأم��واهل��م، وحت��رمي االع��ت��داء عليهم 
واضطهادهم وإيذائهم، وهو مينحهم حق ممارسة شعائر دينهم يف بيوهتم وأحيائهم 
بشرط أال ي��ؤذوا مشاعر املسلمني، أو ينالوا من اإلس��الم بسوء، فليس ألحد 
حٌق أن يسخر بشعرية من شعائر اإلسالم، أو يسعى بنشر الكفر والبدع بني 

املسلمني.
إذن فاالنتماء الوطين لوطن من أوطان املسلمني هلو جزٌء من وحدة األمة، وما ال 
يدرك كله ال يرتك ُجّله. فالسعي يف وحدة الوطن على النحو الذي ال يقوِّض الوالء 
مه سعٌي يف حتقيق جزٍء من وحدة األُمة، فهو مندوٌب إليه من هذا  والرباء وال حيجِّ
الوجه، والرابطة بني أهله وأفراد شعبه ال شك أهنا رابطة ممدوحة إذا كانت منضويًة 
حتت رابطة الدين، وكانت تعاواًن على الرب والتقوى ونصرًة للحق وأهله ومناوأًة للباطل 
وأهله.  وإن حب الوطن واالنتماء له والسعي ملصلحته والبعد عما يضر به واحلرص 

)))   حنو بناء اسرتاتيجية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب، لعبد احلفيظ املالكي، )ص 06	(.
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على وحدته وطاعة ويل أم��ره يف غري معصية مطلب شرعي أم��ر به اإلس��الم، وهو 
إحدى الوسائل اإلسالمية اليت من شأهنا أن حتقق الكثري لدى املسلمني من األمن 
أبنائهم  ي��زرع��وا يف  أن  املسلمني  بلدان  املربني واآلابء يف  الفكري لذلك جيب على 
حب الوطن واالنتماء له واحلرص على وحدته، ونفع أهله، وطاعة ويل أمره، وعليهم 
أن يزرعوا ذلك كله يف داخل الناشئ املسلم وأن يستغلوا لذلك برامج تربوية واعية 
يف البيت واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم حىت يف النوادي الرتفيهية وغريها من 

األماكن اليت يرتدد عليها الشباب)1(.

اثلثًا: الدور العالجي:
يُعد الدور العالجي من األدوار املهمة لألسرة يف مواجهة االحنراف الفكري لدى 
أفرادها، بيد أن القيام هبذا الدور يوحي حبصول قصور يف الدور الوقائي الذي كان 
ينبغي على األسرة القيام به حلماية أفرادها من االحنراف الفكري، وهنا قد ال تستطيع 
األسرة مبفردها القيام ابلدور العالجي كما ينبغي أن يكون، وذلك لعدة اعتبارات 
منها ما هو خارجي يرجع ملستوى املؤثرات االجتماعية من تقبل ذلك الفرد الذي 
وقع يف االحن��راف الفكري، وما قد يلحق به من تبعات الوصم االجتماعي املتمثل 
، مما يُعد عائًقا يف سبيل قيام األسرة ابلدور  يف وصف ذلك الفرد ابملنحرف فكرايًّ

العالجي األمثل لذلك الفرد.
قد يقع الفرد يف االحنراف الفكري نتيجة رفقة سيئة، أو شبهة عارضة، أو حرمان 
أسري، أو فراغ ممل...، وهنا تتحمل األسرة مسؤولية العالج، ابلعمل على اجتثاث 
الفرد من ه��ذا الفكر امللوث، وذل��ك الفهم اخلاطئ، وهل��ذا فإنه جيب على األس��رة 
التحدي  الفكري داخ��ل كياهنا ملواجهة ه��ذا  أن تكثف جهودها ملعاجلة االحن��راف 

الداخلي بشىت السبل، وذلك ابتباع ما يلي:
1- البدء ابلنصح واإلرشاد، وهذا أهم عنصر؛ ألن اإلنسان يقبل التأثر ابلتوجيه إذ 

)))   انظر: جملة البحوث اإلسالمية، العدد )94(، )ص153(.
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أن طبيعة البشر مرنة فيذكر ابهلل تعاىل ويبني له أن توجهه اجلديد ال ميت إىل 
اإلسالم بصلة، وفعله هذا فيه غضب هللا تعاىل، ألنه مصادم لتشريعاته سبحانه 
وتعاىل. وهذا النصح البد أن يكون أبسلوب حسن بعيد عن اجلفاف اللفظي 
مبين على احلكمة، قال تعاىل:﴿ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة 
ۖ َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ۚ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه ۖ َوُهَو َأْعَلُم 

اِبْلُمْهَتِديَن ﴾]النحل: 5	1[.
	- على األسرة أن تبني له خطر توجهاته السلبية عليه، وأنه إذا استمر على هذا 
التصرف الغريب، فإن مآله إىل التعاسة والشقاء، وأنه هبذا قد ركب مركًبا صعًبا 

قد يزّج به يف مصائب عظيمة عليه وعلى أسرته ال يعلم مداها إال هللا تعاىل.
3- على األس���رة أن متقت ه��ذا االحن���راف، وأن يبينوا ل��ه أن��ه مل يكن يف أسالفهم 

املنتمني هلذا الكيان األسري.
4- جيب على األسرة أن تفند األسس اليت ُبىن عليه املنحرف تفكريه وترد عليه، فإن 
بناه على اجتهادات دينية بني له خطأ هذا االجتهاد إن كانت األسرة أو أحد 
أفرادها حيسن ذلك، فإن مل تكن كذلك وضع أمامه موقف العلماء فيما ذهب 
إليه ليقرأه ويعرف خطأ توجهاته، وإن مل يكن حتسن األسرة بيان ذلك استعانت 
ابلعلماء واملفكرين للرد على هذا التفكري الغريب. وإن بناه على توجهات أخرى 
إما حزبية أو مادية رد عليه وبني له أن يف تشريعات اإلسالم الكفاية، وعليه أن 

يربط تصرفه بشرع هللا تعاىل ففيه منجاته وسعادته يف دنياه وآخرته.
5- استخدام األسلوب العقاب الفعلي: وذل��ك إن مل ينفع معه ال هذا وال ذاك، 
وأصبح ال جُيْدي معه أي أسلوب وال يزيده التوجيه والبيان إال عناًدا واحنرافًا، 
فال بد من معاقبة األسرة له إن كانت تستطيع ذلك، أو ترفع األمر إىل اجلهات 
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املسؤولة لتقوم مبساعدهتا لتقومي هذا االحنراف، أو قطع دابره عن اجملتمع)1(.
والشك أبن األسر ختتلف يف تقديراهتا ملا حتتاجه من أساليب ووسائل يف املعاجلة 
ال��ط��رق والوسائل  لذويها مم��ن وق��ع يف االحن���راف الفكري، فقد متلك األس���رة بعض 
اجملدية يف املعاجلة، ولكن ابملقابل قد تفتقر إىل وسائل وأساليب قد تعترب يف بعض 
مراحلة املعاجلة أساسية ينبغي األخذ هبا وإن كانت هي اخليار األصعب؛ كاالستعانة 
ابجلهات األمنية، واالستفادة من إمكانيات تلك اجلهات يف مساعدة األسرة للقيام 
ابلدور العالجي املطلوب اختاذه يف مرحلة من مراحلة املعاجلة املتقدمة، تبًعا ملستوى 
خ��ط��ورة االحن���راف الفكري على ذل��ك ال��ف��رد م��ن أف��راده��ا، إال أن اخت��اذ بعض هذه 
القرارات من قبل األسرة خيضع لعوامل مرتبطة بوعي تلك األسرة يف تفهمها لدور 
اجلهات  تسهم  أن  يتطلب  وهنا  الفكرية،  املعاجلات  ه��ذه  مثل  األمنية يف  اجلهات 
امل��ع��اجل��ات الفكرية،  ال��وع��ي، ورس���م ص���ورة إجيابية ع��ن ط��رق  األمنية بصناعة ذل��ك 
لتشجع األسرة على إمكانية طلب املساعدة يف بعض مراحل املعاجلة اليت ينبغي على 

األسرة القيام هبا ضمن دورها العالجي.

امللك فهد األمنية ابلرايض من 1	/	 حىت 4	/	 من عام  املنعقدة بكلية  لندوة اجملتمع واألمن  )))   ورقة عمل مقدمة 
5	14ه�، لعبد هللا بن فهد الشريف.
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اخلامتة
تناول هذا البحث »دور التنشئة األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن 
الفكري«، ومن املعلوم ابلضرورة أن لكل عمل نتائج ومثرات يف هنايته، وقد توصلُت 

إىل عدد من النتائج البحثية أثناء عملي، أريد أن أسجلها يف النقاط التالية:
1- التنشئة األسرية لألبناء هلا أمهية قصوى يف بناء شخصياهتم، ومسئولية األسرة يف 
ذلك مسئولية شاملة بكل ما يتصل إبصالح نفوس األبناء وتقومي اعوجاجهم 
عن طريق استخدام الوسائل واألساليب اليت تعمل على تنشئتهم تنشئة رابنية، 

ومحايتهم من سبل االحنراف وخاصة االحنراف الفكري.
	- ينبغي على الوالدين العناية أبصول وقواعد ينبغي أن يُنشأ عليها األبناء؛ لتكون 
سبًبا يف محايتهم من االحنراف الفكري، وتسهم يف تعزيز انتمائهم الوطين، وحتقق 

األمن الفكري هلم وجملتمعهم.
3- تعددت وتنوعت السبل واألساليب اليت من خالهلا تستطيع األسرة غرس وتعزيز قيم 
االنتماء الوطين وحتقيق األمن الفكري لدى أبنائها، وكلما استطاعت األسرة توظيف 

هذه األساليب يف تنمية هذه القيم يف نفوس أبنائها، حتقق األثر املرجو من ذلك.
4- مبراجعة الدراسات ذات العالقة وحتليلها للكشف عن الدور الذي ميكن أن تؤديه 
األس��رة يف تعزيز قيم االنتماء والوطين واألم��ن الفكري يرى الباحث أن األسرة 

ميكن أن متارس دورها بفاعلية من خالل الدور البنائي والوقائي والعالجي.
كما أوصي إخواين الباحثني مبا يلي:

1- االه��ت��م��ام إبع���داد األس���رة املسلمة إع���داد ش��ام��اًل ك��ام��اًل، وإم���داده���م مبقومات 
النجاح، حلمل رسالة التنشئة األسرية، والقيام هبا بكفاءة واقتدار.

	- أقرتح على اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث العلمية االهتمام بنشر وحتقيق 
الكتب واملواضيع املتعلقة ابلتنشئة األسرية لألبناء.

3- تصميم خطط للتصدي ألعداء الدين الذي يستهدفون الشباب والتحذير منهم.
4- حث اجملتمع على التمسك بعقيدة اإلسالم وآدابه، والتواصل مبا يعكس الثقافة 

اإلسالمية للمجتمع، والتعاون على درء مفاسد االحنراف الفكري.
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دور األسرة املسلمة
يف تعزيز االنتماء الوطين وأثره يف مواجهة الفكر املنحرف

د. حممد بن حسني الشيعاين
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ملخص البحث )عريب(:
“دور األسرة املسلمة يف تعزيز االنتماء الوطين وأثره يف مواجهة الفكر املنحرف”.
يتخلص موضوع وعناصر البحث يف بيان الدور املنشود لألسرة املسلمة الرتبوي 
واحلضاري، يف تنشئة اجليل املسلم تنشئة صاحلة رشيدة قيامها االستقامة على أمر 
الدين ول��زوم منهجه القومي، لتضمن بذلك سعادته يف الدنيا واآلخ��رة, خاصة وأن 
ي��ؤدي إىل  هت��اون األس��رة يف القيام بواجباهتا وتكاسلها عن القيام مبهامها العظيمة 
احنالل يف أخالق أفرادها, وضعف يف عقيدته, وتقصريه يف واجباته الدينية, واحنراف 
وتطرف يف فكره وسلوكه وقد ساعد على ذلك ضعف االهتمام ابلرتبية اإلميانية لدى 
بعض األسر, وعدم إدراك أثرها يف حتصينهم من هذه املخاطر وتلك املستجدات 

السريعة واملتغريات اخلطرية.
وقد جاءت هذه الدراسة ملعاجلة ما يواجه أفراد اجملتمع من خماطر واحنرافات سواء 
كانت احنرافات أخالقية أو غلو يف الدين واالهتمام بتعزيز االنتماء الوطين ألفراد 
األسرة هو السبيل األمثل إىل السكينة والطمأنينة واألمن النفسي واجملتمعي وبغريه لن 
حتقق األمم نصراً ولن جتلب ألفرادها أمناً أو يصلح هلا جمتمع، فاالنتماء للوطن هو 

اخلطوة األوىل حنو هنضة جمتمعه ورقي أهله ورفعة شأهنم يف الدارين. 
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Abstract

The role of the Muslim family in promoting national be-
longingness and its impact in confronting the deviant ideology. 

The subject and elements of research are summarized in 
clarifying the desired educational and civilizational role of the 
Muslim family in the raising a righteous and rational Muslim 
generation based on remaining on the straight path according 
to the Islamic religious teachings and adherence to its proper 
approach to ensure the happiness in this world and the hereaf-
ter. The negligence of the family in carrying out its duties and 
its laziness in performing its great tasks leads to moral decay in 
its members, weakness in their faith, neglecting the religious 
duties, and deviation and extremism in the thought and be-
havior. This has been aided by a lack of interest in the religious 
education of some families and the lack of awareness of the im-
pact of such interest in immunizing them from those risks and 
the rapid developments and dangerous variables.

This study aimed at addressing the dangers and deviations 
faced by the society members, whether they are moral devia-
tions or extremism in religion. It also emphasized the impor-
tance of interest in strengthening the national belongingness of 
family members which is the best way to achieve tranquility 
and psychological and social security, without such, the nations 
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will not achieve victory, will not bring security to their people, 
and will not achieve goodness in the society. Accordingly, na-
tional belongingness is the first step towards the renaissance of 
society, the advancement of its member, and their prestige in 
this world and the hereafter
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:
حتتل األس��رة مكانة هامة ومنزلة عظيمة يف التشريع اإلسالمي، مما جيعلها ركيزة 
اجملتمع األساسية ولب األمان للنشء بكل أنواعه وصوره وأشكاله, مبا فيه األمان 
الفكري حيث تتحمل األسرة املسلمة املسؤولية الكربى لتفعيل هذه األسس الفكرية 
ودور ذلك يف تعزيز مفهوم املواطنة الصاحلة لدى أفراد اجملتمع، وعالقة هذا الدور 
ابحلماية من االحنرافات الفكرية واحلمالت املضللة وهلذا جاءت أمهية هذا البحث 

واضحة جلية وهو ما سنوضحه فيما يلي: 
موضوع وتساؤالت البحث:

يتناول موضوع البحث بيان دور األسرة املسلمة يف تعزيز االنتماء للوطن وأثره يف 
مواجهة الفكر املنحرف وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: 

1- ما املوقف الشرعي من االنتماء للوطن؟
 	- ما مسؤولية األسرة املسلمة يف تعزيز االنتماء للوطن؟

3- ما السبل املثلى لقيام األسرة املسلمة بدورها الرايدي يف حتقيق أهداف االنتماء 
الوطين؟

4- ما أثر قيام األسرة املسلمة بدورها يف تعزيز االنتماء الوطين على املستوى الفكري 
واألخالقي؟ 

أمهية البحث:
تتضح أمهية البحث من خالل ما يلي: 

1- التعرف على دور األسرة املسلمة ومسؤولياهتا يف حتقيق االنتماء الوطين. 
	- بيان أمهية ومسؤولية األس��رة املسلمة واجملتمعات اإلسالمية يف حتقيق اإلع��داد 

الديين لالنتماء الوطين.
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3- إيضاح آاثر تعزيز االنتماء يف مواجهة الفكر املنحرف على مستوى الفرد واألسرة 
واجملتمع.

مشكلة البحث:
حيتل تعزيز االنتماء الوطين وترسيخ مفهوم األمن الفكري مكانة هامة ويتبوأ منزلة 

عالية يف اإلسالم مما جيعله من أسس األمن اجملتمعي وأحد ركائزه األساسية. 
وحي��اول الباحث جتلية هذا ال��دور األس��ري يف حتقيق هذه املفاهيم حىت تستفيد 
منها األسرة املسلمة اليوم يف كافة أحناء العامل وذلك يف سبيل محاية أبنائها وفلذات 
البحث  وتكمن مشكلة  اهلدامة  املنحرفة  واألف��ك��ار  املضللة  احلمالت  من  أكبادها 
يف بيان أسباب عدم قيام األسرة املسلمة بواجبها جتاه أبنائها يف تفعيل التطبيقات 
الرتبوية وجتسديها على أرض الواقع لتحقيق األمن الفكري مع بيان احللول العملية 

لعالج هذه األسباب وفق الضوابط الشرعية. 
حدود البحث:

يقتصر هذا البحث على دراسة املسؤوليات الشرعية لألسرة املسلمة يف جانب 
بذلك  ليتم  اإلس���الم  م��ن منظور  الصاحلة  امل��واط��ن��ة  تنمية شعور  أوالده���ا على  تربية 

وقايتهم من االحنرافات الفكرية واحلمالت املضللة. 
الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات العلمية اليت سيتم عرضها, فمنها ما يتعلق جبانب علم االجتماع, 
ومنها ما يتعلق جبانب الرتبية بكافة أنواعها, وما يتعلق جبانب املنهج الشرعي يف 
الرتبية وسأستعرض فيما يلي مناذج من هذه الدراسات على سبيل الذكر ال احلصر: 
الرتبوية لألسرة يف حتقيق  ال��ص��احل)1(: »املسؤولية  أواًل: دراس��ة سعدي بن حممد 
األمن الفكري« وحتدث الباحث فيها عن املسؤولية الرتبوية لألسرة املسلمة يف تربية 

)1(   الصاحل, سعدي حممد, 9	14ه�, املسؤولية الرتبوية لألسرة يف حتقيق األمن الفكري, حبث ماجستري, املدينة املنورة, 
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, قسم الرتبية اإلسالمية. 
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أوالدها على االستقامة الفكرية والعقدية من منظور الرتبية اإلسالمية وقد اقتصرت 
الدراسة على جانب األمن الفكري من منظور الرتبية اإلسالمية والتطبيقات املتعلقة 
هبا وآاثرها على اجملتمع وهي هبذا املفهوم تتفق مع الدراسة احلالية يف كون كل منهما 
يتحدث عن املسؤولية الرتبوية لألسرة جتاه أفرادها ولكن ختتلف معها هذه الدراسة 
فيما يتعلق جبانب االنتماء للوطن وأثره يف األمن الفكري من منطلق قيمي شرعي. 
اثن��ي��اً: امل��ي��م��ني, إب��راه��ي��م ب��ن حممد ق��اس��م, »امل��ن��ه��ج السلفي يف االن��ت��م��اء للوطن 
والدفاع عنه«، ورقة حبث ضمن احملور الرابع من سجل وأعمال الندوة مقدمة إىل 
ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطين)1(، واليت نظمتها جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية يف املدة من 	-3 صفر عام 1433ه� املوافق 7	-8	 ديسمرب 
الوطن واملواطنة من وجهة نظر شرعية  الباحث عن مفهوم  011	م, وقد حتدث 
من خالل صور الدفاع عن الوطن القولية والفعلية وااللتفاف واالجتماع حول والة 
األمر واآلاثر املرتتبة على ذلك وتتفق الدراسة مع الدراسة احلالية يف أتصيل مشروعية 
االنتماء للوطن وتوضيح الرؤية الشرعية دون إفراط أو تفريط ولكن ختتلف معها هذه 
الدراسة يف كوهنا تتحدث عن دور األس��رة بصفة خاصة يف القيام حبقوق املواطنة 
كوهنا احلاضنة األوىل ومهد الرتبية وإليها ينتهي كل ارتباط حقيقي سواء كان على 

مستوى االنتماء أو الوالء. 
اثلثاً: سعيد بن فاحل املغامسي)	( »الرتبية اإلميانية وأثرها يف حتصني الشباب من 

االحنراف«.
تناول البحث يف الدراسة العالقة بني الرتبية اإلميانية من منظور االعتقاد وااللتزام 
ابلشرائع الدينية ومدى عالقة ذلك بتحصني الشباب من االحن��راف واآلاثر املرتتبة 
)1(   ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطين واليت نظمتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف املدة من 	-3 صفر 
العربية السعودية, مطابع جامعة  الطبعة األوىل, الرايض, اململكة  1433ه� املوافق من 7	-8	 ديسمرب 011	م, 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, عام 1433ه� 
)	(   املغامسي، سعيد بن فاحل، 4	14ه�, الرتبية اإلميانية وأثرها يف حتصني الشباب من االحنراف، مكتبة العلوم واحلكم, 

املدينة املنورة, السعودية, الطبعة األوىل.
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التنشئة اإلميانية ابحلماية  الدراسة احلالية يف عالقة  الدراسة مع  على ذلك وتتوافق 
من االحنراف ولكنها ختتلف معها يف مدى والتزام األسرة املسلمة يف القيام بواجبها 
جتاه عزيز جانب االنتماء والوالء للوطن وأثر ذلك يف احلماية من االحنراف الفكري. 

كما أن هناك عدداً من الدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث من أبرزها: 
حبوث ندوة حتصني الشباب اإلسالمي ضد الغزو الفكري)1(، وقد عقدت ابجلامعة 

اإلسالمية 3	14ه�/ 4	14ه� ومن أبرز أهدافها: 
تبصري الشباب مبا يستهدفهم من الغزو الفكري اهلدام وبيان دورهم يف مقاومتهم. - 
بيان األساليب والوسائل املؤثرة يف حتصني الشباب من الغزو الفكري. - 
ال��ت��ذك��ري ب��واج��ب��ات ق��ط��اع��ات اجمل��ت��م��ع يف حت��ص��ني ال��ش��ب��اب ض��د ال��غ��زو الفكري - 

واستنهاض اهلمم للعمل على التصدي له. 
إثراء مصادر املعرفة ابلبحوث املؤصلة يف جمال التصدي للغزو الفكري وحتصني - 

الشباب منه. 
إبراز اجلهود القائمة يف اململكة العربية السعودية يف جمال مقاومة الغزو الفكري - 

ودعمها واالستفادة منها. 
أما موضوعاهتا فقد تنوعت يف معاجلة حماورها اخلمسة وبياهنا فيما يلي: 

احملور األول: مكانة الشباب وأمهية العناية به. - 
احملور الثاين: الغزو الفكري وخطورته.- 
 احملور الثالث: التحصني ضد الغزو الفكري وأمهيته. - 
احملور الرابع: واجب قطاعات اجملتمع يف حتصني الشباب ضد الغزو الفكري. - 
العربية السعودية يف جمال التحصني ضد الغزو -  احمل��ور اخلامس: جهود اململكة 

الفكري.

)1(   ندوة حتصني شباب اجلامعات ضد الغزو الفكري واليت عقدت خالل الفرتة من 	1-14/	/4	14ه�، وذلك مبقر 
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, الطبعة األوىل, مطابع اجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, 4	14ه�.
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وال شك أن هذه احملاور داخلة ضمن بعض نقاط الدراسة احلالية ويستفيد منها الباحث فيما 
عدا أن الندوة مل تتعرض يف نقاطها لدور األسرة بصورة مباشرة وهي ما ختتلف عنه هذه الدراسة.

خطة البحث: 
وتتكون من مقدمة, ومتهيد, وأربعة مباحث, وخامتة وفهارس. 

املقدمة وفيها:
- موضوع وتساؤالت البحث. 

- أمهية البحث.
- مشكلة البحث.
-حدود البحث. 

- الدراسات السابقة. 
- خطة البحث. 

وتتضمن متهيداً وأربعة مباحث:
التمهيد وحيتوي على: 

أواًل: األسرة املسلمة أمهيتها ومكانتها. 
اثنياً: مفهوم الوطن واملواطنة يف اإلسالم. 

املبحث األول: األسرة ودورها يف تعزيز االنتماء الوطين.
املبحث الثاين: وظائف األسرة الرتبوية وأثرها يف احلماية من االحنراف. 

املبحث الثالث: األسس واألساليب اليت تساهم يف قيام األسرة بواجبها. 
املبحث الرابع: اآلاثر اجملتمعية لقيام األسرة املسلمة ملسؤوليتها الفكرية. 
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منهج البحث: 
استخدم الباحث يف هذا البحث كاًل من: 

املنهج الوصفي القائم على حتليل احملتوى, والذي هو أسلوب من أساليب التحليل 
املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة, أو موضوع حمدد أو فرتة من فرتات 
بطريقة  تفسريها  مث  علمية,  نتائج  على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن  وذل���ك  معلومة,  زمنية 

موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة)1(. 
وذلك عرب الرجوع إىل املصادر الرئيسية ومجع ما فيها من دالالت ومعاين ومن مث 
العمل على تصنيفها وحتليلها, ومن مث االستفادة منها يف إظهار وبيان مسؤوليات 

األسرة املسلمة جتاه الوطن ابعتباره احلاضنة الكربى جلميع أفراد اجملتمع. 
امل والذي يعرف أبنه طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار 

ومعلومات من النصوص وغريها, وفق ضوابط وقواعد حمددة ومتعارف عليها)	(. 
وذل��ك عرب استنباط األس��س الفاعلة اليت تستخدمها األس��رة يف حتقيق االنتماء 

الوطين واآلاثر املرتتبة على ذلك. 
كما اتبع الباحث اخلطوات التالية: 

عزو اآلايت القرآنية بذكر السورة ورقم اآلية, مع كتابتها ابلرسم العثماين. - 
ختريج األحاديث من مظاهنا يف كتب السنة.- 
االلتزام بعالمات الرتقيم, وضبط ما حيتاج إىل ضبط. - 
عمل الفهارس الفنية الالزمة. - 
اخلامتة وفيها: نتائج البحث وتوصياته ومصادره. - 

)1(   دويدري, رجاء وحيد, 000	م, البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية, دار الفكر املعاصر, بريوت, لبنان, 
دار الفكر, دمشق, سورية, الطبعة األوىل, ص183.

)	(   ايجلن, مقداد, 1999م, مناهج البحث وتطبيقاهتا يف الرتبية اإلسالمية, عامل الكتب, الرايض, السعودية, ص		.
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التمهيد
األسرة هي اجلماعة الواحدة اليت تعيش يف حميط ومكان واحد وتربطهم صلة قرابة 
وكل فرد من أفرادها مكلف مسؤول عن اآلخر سواء كان تكليفاً شرعياً أم تكليفا 
نظامياً مبوجب املصلحة العامة وما تقدره الدول لرعاايها من مصاحل ختدم مسريهتا 
وتدعم تنميتها املستمرة وحتفظ ألجياهلا العزة والكرامة والرفعة يف الدنيا واآلخرة وقبل 
أن نوضح دور األسرة يف تعزيز االنتماء الوطين وأثر ذلك على األمن الفكري ينبغي 
أواًل أن نوضح أمهية األسرة املسلمة ومكانتها يف الدين احلنيف لتكون منطلقاً حلديثنا 
عن دورها الرايدي وأثرها التوعوي والرتبوي يف التنشئة الصاحلة والرعاية الكرمية جليل 

الغد وبناة األوطان يف كل زمان ومكان. 
أواًل: األسرة املسلمة أمهيتها ومكانتها. 

األسرة هي اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع املسلم, والذي يتكون من جمموعة أسر 
ترتبط بعضها ببعض, وتقاس قوة اجملتمع أو ضعفه مبقدار متاسك بنيان األسرة ومدى 

التزامها بتعاليم الدين وحمافظتها على القيم األخالقية واملثل السامية النبيلة. 
أق��دم مؤسسة اجتماعية عرفها اإلنسان, وال زالت  وتعترب األس��رة املكونة من األبوين 
األس��رة يف اجملتمعات هي مصدر الرتبية واملعرفة وابلنسبة ألبنائها, وقد أدى تطور احلياة 
البشرية إىل أن تشارك األسرة مؤسسات أخرى يف واجب التوجيه واحلماية والرعاية واالهتمام 
وابلتايل ختلت األسرة عن بعض أدواره��ا لصاحل هذه املؤسسات وأمام كل هذه املتغريات 
وزايدة اخلربات اإلنسانية وتعدد أنواع املعرفة البشرية, ال تزال األسرة هي املؤسسة األوىل 
يف حياة اجملتمع فإذا صلحت األسرة صلح اجملتمع ومنها تسود األمم وتبلغ أجمادها القمم. 
فاألسرة هي اليت يستقي منها الفرد عقيدته وأخالقه وأفكاره وعاداته وتقاليده وقد 
ورد هذا املعىن جلياً وواضحاً يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من مولود إال يولد على الفطرة؛ 

فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه«)1(.
)1(   متفق عليه، أخرجه البخاري, حممد بن إمساعيل, 	00	م, صحيح البخاري, دار ابن كثري, دمشق, بريوت, كتاب 
اجلنائز, ابب ما قيل يف أوالد املشركني, حديث رقم )1319( ص674، ومسلم، الصحيح،, دار املنار, القاهرة, مصر, 

الطبعة الثانية, كتاب القدر, ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة, حديث رقم )4809( )4/4	1(.
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فقد اعترب اإلس��الم األس��رة مسؤولة عن عقيدة الفرد وع��ن تصرفاته, واعترب كل 
احنراف يصيب الطفل إمنا مصدره أسرته والبيئة احمليطة به واستقامة الطفل على أمر 
هللا تعاىل والتزامه أبوام��ره ونواهيه وقيامه حبقوق نفسه وأهله وجمتمعه والوطن الذي 

ينتمي إليه كلها راجعة إىل تكوينه األسري.
وتظهر أمهية ومكانة األسرة من خالل ما يلي:

تلبية األسرة حلاجات أفرادها الفطرية وضروراهتا البشرية وإشباع متطلباهتا الغريزية - 
من مشاعر احلب والعطف واالنتماء والوالء واحلاجة إىل احلماية والرعاية وغريها 

من مظاهر التكاتف األسري والتعاون البشري. 
حتقيق معان اجتماعية سامية من حفظ أنساب أفرادها, واحملافظة على اجملتمع - 

من التفكك واالحن���راف وضياع وتشرد األبناء من خ��الل قيام األس��رة بواجب 
الرتبية على الفضائل الكرمية واخلالل احلميدة. 

أف��راده��ا وق��د رسخ -  التكافل االجتماعي والتعاون بني  قيام األس��رة على أس��س 
اإلسالم هذه املفاهيم عرب تشريعات حمكمة وأنظمة عادلة تكفل امتداد العالقة 
بني افراد األسرة وذلك عرب أحكام النفقات واملواريث والوصااي وقد حدد الشارع 
احلكيم مرياث كل فرد من أفراد األسرة ونظم حدود العالقة األسرية ماداي ومعنوايً 

ت��ع��اىل: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ففي اجل��ان��ب امل���ادي ق��ال هللا 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾ ]سورة 

النساء: 11[. 
أم���ا م��ا يتعلق ب��ع��ن��اي��ة اإلس����الم ابجل��ان��ب امل��ع��ن��وي ف��ق��د ج���اء يف م��واض��ع ع��دي��دة 

تعاىل:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ق��ول��ه  ذل��ك  وم��ن 
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ﴾ ]سورة النساء: 36[.
فمن خالل ما سبق تتضح أمهية ومكانة األسرة يف التشريع اإلسالمي وذلك من 
خالل وضع الضماانت اليت متكن األسرة من القيام بواجبها ومهامها املوكلة إليها 
خري قيام، فاألسرة الصاحلة كالنبتة الصاحلة إذا صلحت صلح نباهتا, وإذا فسدت 
فسد نباهتا, وأش��د أن��واع الفساد وأك��ث��ره ظلماً هو حرمان أف��راد األس��رة من األمن 

والطمأنينة ومعاين االنتماء للمجتمع والوطن ومواالته دون إفراط أو تفريط. 

اثنياً: مفهوم الوطن واملواطنة يف اإلسالم. 
وطن اإلنسان لغة هو حمله ومنزل إقامته ومقره؛ سواء ولد به أو مل يولد, وبصفة 
عامة فاستخدام كلمة الوطن يف اللغة العربية تنم على املنزل الذي استقر به اإلنسان 

أو اختاره ليعيش فيه)1(. 
أما املواطنة: فهي مفهوم سياسي له ارتباط مبفهوم الوطن اللغوي والذي يتضمن 
اإلقامة واحلماية إضافة إىل بعض املعاين األخرى الالزمة هلا ومما ورد يف تعريفاهتا: أن 
املواطنة هي: »صفة املواطن الذي يتمتع حبقوقه ويلتزم بواجباته اليت يفرضها عليه 

انتماؤه إىل الوطن«)	(.
فاملواطنة تشري إىل العالقة مع األرض والبلد والدولة اليت ينتمي إليها الفرد مث هي 
بعد ذلك تفاعل شعوري وقويل وفعلي, ينتهي كل ذلك إىل ارتباط حقيقي, وانتماء 

صادق للوطن وفاء له, وقياماً حبقوقه, وأداًء لواجبات املواطنة)3(. 
وال يتعارض هذا االنتماء الشعوري والفعلي مع الرؤية الشرعية وأخ��وة اإلسالم 
)1(   انظر: اجلوهري, 1418ه�, الصحاح املسمى: اتج اللغة وصحاح العربية, حتقيق: شهاب الدين أبو عمرو, دار الفكر, 

بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, 78/6	.
)	(   انظر: الكيايل, عبد الوهاب, 	199م املوسوعة السياسية, أمتها بعد وفاته كامل زهريي, املؤسسة العربية للدراسات 

العربية والنشر, الطبعة األوىل, ص10.
)3(   امليمن, إبراهيم حممد قاسم, 1433ه�, املنهج السلفي يف االنتماء للوطن والدفاع عنه, حبث مقدم إىل ندوة السلفية 

منهج شرعي ومطلب وطين, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايض, السعودية, الطبعة األوىل 4/1904.
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فلكل منها دائرة جيب أن تبقى يف وضعها املشروع ومىت خرجت هذه املواطنة إىل 
أل��واهن��م خرجت إىل اجلانب  أو  دائ���رة السخرية وانتقاص اآلخ��ري��ن بسبب أوط��اهن��م 

املذموم املنهي عنه شرعاً.
والوطن له اعتبار يف خري األداين، وِمن أجله سنَّ ركًنا من أعظم األرك��ان، وهو 
اجلهاد يف سبيل هللا؛ فالدفاع عن الوطن وال��ذَّود عن محاه يعكس إميااًن ابهلل، وحبًّا 
ابلوطن، وشغًفا به، وذواباًن يف تضاريسه وِشعابه ووداينه وهضابه وسهوله ووهاده. 

فحب اإلنسان لوطنه من األم��ور الفطرية, فهو مدين بطبعه ال يستطيع العيش 
مبفرده, وال بد أن يعيش مع جمموعة من الناس, أيلفهم وأيلفونه ومن خالل هذا 

التعايش تقوم اجملتمعات وتزدهر الدول وتبقى األمم. 
فحب األوط��ان إذن غريزة فطرية ركبها هللا عز وجل يف اإلنسان وجاء اإلسالم 
والسنة  ابلكتاب  واثب��ت  وه��و مشروع  البشرية مجعاء,  لصاحل خري  فعززها ووظفها 
لفطريته عند اإلنسان, ولن يتحقق حب الوطن عنده إال إذا حتقق صدق  أتكيداً 
انتماءه إىل اإلسالم إذ أن تعاليم اإلسالم السمحة حتث اإلنسان على حب وطنه 

واإلخالص له ومن ذلك: 
قوله تعاىل:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النساء: 66[.
قال ابن سعدي- رمحه هللا-: »خيرب تعاىل أنه لو كتب على عباده األوامر الشاقة 
على النفوس من قتل النفوس واخلروج من الداير مل يفعله إال القليل منهم والنادر، 
فليحمدوا رهبم وليشكروه على تيسري ما أمرهم به من األوامر اليت تسهل على كل 
أحد، وال يشق فعلها، ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه 

من املكروهات، لتخف عليه العبادات، ويزداد محدا وشكرا لربه»)1(. 
ووجه الداللة من اآلية أن القرآن الكرمي ساوى بني قتل األنفس ومفارقة األوطان 

)1(   ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصر, 	00	م, تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان, مؤسسة الرسالة, بريوت, 
لبنان, ط األوىل, ص360.
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وما ذاك إال ملكانة الوطن يف قلوب الناس)1(. 
ومن السنة املطهرة قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملكة: »ما أطيبِك من بلد، وأحبَِّك إيلَّ، ولوال أن 
قومي أخرجوين منِك ما سكنُت غريِك«)	(، فحب الوطن عاطفٌة دوهنا العقل، واإلنسان 
يكون إنسااًن ابلعواطف ال ابلتفكري، فال ينبغي أن حنقر العاطفة ونزدري فعل القلوب؛ 

فإن القلب موطن احلب، وِمن حب الوطن ما قتل.
فاملالحظ أن حب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتثر ابلبيئة اليت عاش فيها, فقد كان حيب مكة, 
وحي��ن إليها مث ملا ع��اش يف املدينة, وألفها أصبح يدعو هللا أن يرزقه حباً هلا يفوق 
حبه ملكة, وصار بعد ذلك يصرح حببها وحين إليها ويفرح إذا أقبل عليها, ومن هذا 

يظهر- وهللا أعلم- أن احلب متصل ابلنشأة يف مكة أو يف املدينة)3(. 
ولو أدرك كل مسلم معىن هذا احلب و حقيقته ألصبح أوطان املسلمني تعيش 
يف رفاهية من العيش, ورغد من الرزق, ووفرة يف األرزاق واألنعام, فمن أحب وطنه 
كان مستقيماً خاصة إذا قصد حببه طاعة هللا واتباع هديه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فيكون بذلك 

مأجوراً مثاابً, وعضواً فعااًل يف وطنه ومن مث أمته اإلسالمية. 
واخلالصة: أن احلديث يطول يف بيان مشروعية هذا احلب واالنتماء لألوطان 
وما ذكرانه فيما سبق من األدلة الظاهرة حتصل به الكفاية- إن شاء هللا- يف سياق 

املوضوع)4(. 

)1(   لالستزادة ينظر: الرازي, حممد بن عمر, 1	14ه�, مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري, دار الكتب العلمية, بريوت, 
لبنان, ط	, 165/15. 

)	(   أخرجه الرتمذي, حممد بن عيسي, 1998م, اجلامع الكبري, كتاب املناقب, ابب: فضل مكة, دار الغرب اإلسالمي, 
التربيزي,  الدين,  بن انصر  األلباين, حممد  14/4	, وصححه  رقم )6	39(  طبعة, حديث  بدون  لبنان,  بريوت, 

اخلطيب, 1399ه�, مشكاة املصابيح بتحقيقه, املكتب اإلسالمي, بريوت, لبنان, الطبعة الثانية, 	/115. 
)3(   انظر: الزيد, زبد بن عبد الكرمي الزيد, 1417ه� حب الوطن من منظور شرعي, الرايض, طبعة املؤلف, ط األوىل, 

ص48. 
)4(   لالستزادة ينظر: احملمادي, سلوى بنت حممد, 1430ه�, مفهوم الوطنية والتأصيل الشرعي, حبث مقدم لندوة االنتماء 
الوطين يف التعليم العام رؤى وتطلعات املنعقدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايض, السعودية ص17 

وما بعدها ففيها مزيد تفصيل وبيان. 
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املبحث األول
األسرة ودورها يف تعزيز االنتماء الوطين

األسرة هي احملضن األول للفرد: فهي اليت ترعاه وتعتين به, وتنشئه النشأة الصاحلة 
السوية, ومنها يستقي األدب وعلومه األول��ي��ة وهل��ذا جعل اإلس��الم لألسرة مكانة 
عظيمة, يتجلى ذلك من االهتمام بشؤوهنا يف كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص زواج��اً 

ورضاعاً وطالقاً وإراثً... إخل. 
لذا حتتل األسرة مكانة مهمة يف عملية التنشئة االجتماعية، فهي أول مؤسسة 
الطفل منذ  تتعهد  النفسي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي, فهي  النمو  تؤثر على 
الوالدة وهي ترعاه لفرتة طويلة مما يعطي لتأثريها قوة خاصة ال تقارن بتأثري املؤسسات 

األخرى. 
والطفل داخل األسرة يتعرض ألشكال متنوعة من التعليم, يتعرض ملشاعر أساسية 
مثل: احلب واحلزن والغضب, وغري ذلك, وهو يتعلم كذلك الكيفية اليت ميكن هبا أن 
يعرب عن هذه املشاعر أو كبتها, ويتفاعل الفرد مع والديه أحياان, ومع إخوانه أحياان 
يف العديد من املواقف اليت من شأهنا أن تعلمه مهارات متنوعة, ويتعرض الطفل من 

هذه التفاعل إىل معرفة اجتاهات والديه حنو األدوار االجتماعية. 
ولألسرة أتثري ابلغ يف تعزيز التطبيع االجتماعي واالنتماء حمليطه أسوة بغريها من 

املؤسسات كاملدرسة, وجهات الرفاق, ووسائل اإلعالم إخل)1(.  
ومن أبرز األدوار اليت تسعى إليها التنشئة األسرية هي: 

تعليم الفرد األدوار االجتماعية لكي حيافظ على بقائه واستمراره وحتقيق رغبات أفراد - 
مجاعته, أبن يضع تنظيماً خاصاً للمراكز واألدوار االجتماعية اليت يشغلها وميارسها 

األفراد واجلماعات وختتلف املراكز ابختالف السن واجلنس واملهنة. 

)1(   انظر فتيحي، رقية نعيم, 008	م, التنشئة االجتماعية وظاهرة العنف يف اجملتمع السعودي, دار الغد, القاهرة, مصر, 
الطبعة األوىل, ص61 وما بعدها بتصرف واختصار. 
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غرس قيم ومعايري أهداف اجلماعة اليت ينتمي هلا واليت تصبح جزءاً من تكوينه - 
الشخصي, ومن هنا يظهر التباين يف أمناط الشخصية على أساس متثل الفرد 

لألمناط الثقافية ابإلضافة للفوارق الشخصية. 
ال��ف��رد ح��ىت يتناسب مع -  ال��ذي يتم م��ن خ��الل تغري سلوك  التوافق االجتماعي 

العادات والتقاليد وااللتزامات, إضافة إىل التماسك والضبط االجتماعي وفقاً 
الدين,  مثل:  االجتماعية  التنظيمات  لتعزيز  والقانونية  املعرفية  الضبط  لوسائل 
األسرة, املدرسة, الوطن, حىت يتحقق األمن وتيسر اخنراطه من األمناط النسقية 

للبناء اجملتمعي)1(.
إن منهج اإلسالم يف تربية اجملتمع يبدأ برتبية األف��راد تربية إميانية صحيحة, ألن 

هؤالء األفراد هم الذين يشكلون يف هناية املطاف اجملتمع املسلم. 
وإن غرس مفاهيم االنتماء للوطن وفق عقيدة صحيحة سليمة ال لبس فيها وال 
غموض هي أجنع األساليب لصيانة األسر واجملتمعات على مر العصور واألزمان يف 
القضاء على املظاهر املنحرفة واألفكار الضالة, وأتمني الناس على أدايهنم وأنفسهم 
وأمواهلم وأعراضهم وعقوهلم , فمن حفظ حقوق نفسه وأهله حفظ حقوق جمتمعه 
وحقوق اآلخرين عليه دون إف��راط أو تفريط ودون إخ��الل بواجبه جت��اه أمته ودينه 

ووطنه. 
إن اتباع منهج اإلسالم يف حب األوطان ووفق اخلطوات الوقائية يف تكوين األسر 
كفيل إبخراج أسر مستقيمة صاحلة مصلحة , يتكون منها جمتمع فاضل يعرف الناس 
فيه معىن احلياة وإن البوابة اليت منها تستعيد األمة اإلسالمية جمدها وماضيها املشرف 

هي بوابة تنمية حب األوطان لدى أبناءها وغرس القيم النبيلة والتعاليم السمحة. 

)1(   انظر اخلطيب, حممد شحات وآخرون, 1	14ه�, أصول الرتبية اإلسالمية, دار اخلرجيي, الرايض, السعودية, الطبعة 
الثانية, ص154 بتصرف واختصار. 
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املطلب األول: أبعاد وجماالت التنشئة األسرية:
ال ختلو أية عملية من العلميات اليت يقوم هبا اجملتمع من مشكالت تواجهها عند 
ممارسة وظيفتها وذلك بسبب تباين واختالف مصاحل األفراد ومهاراهتم وطموحاهتم 
ال��ف��رد ومن  ي��واج��ه  م��ا  إذا غالباً  وق��دراهت��م وأع��م��اره��م ومعتقداهتم وقيمهم وجنسهم؛ 

ضمنهم الراشد إىل مشاكل عديدة ميكن تصنيفها إىل ثالثة أصناف وهي: 
أواًل: التنشئة اخلاطئة: 

تتبلور هذه املشكلة يف فشل األبوين يف رعاية األبناء, فال يتعامل األبوان تعاماًل 
السليب والنقد  السلوك  وي��رك��زان على  تربيتهما  أبنائهم, ومه��ا سلبيان يف  مع  عاطفياً 
األس��ري��ة ال تكون سليمة وانجحة بسبب  التنشئة  أن  لألبناء, ولذلك جند  ال��دائ��م 
يفشلون يف حتمل  ذل��ك جيعلهم  النفسية, كل  أمراضهم  أو بسبب  األب��وي��ن  عيوب 

املسؤولية األسرية إزاء أبنائهم)1(. 
اثنياً: تنشئة االحنراف: 

تكمن هذه املشكلة يف الثقافة الفرعية؛ إذ يرتب الفرد على اكتساب سلوكيات 
ومعايري تعكس الثقافة الفرعية املعروفة ابالحن��راف وهنا ال يكون املنشئ )األب��وان( 
أو املنشأ األبناء سببا يف االحن��راف بل إن ثقافة اجملتمع الذي يعيشون فيه ويرتعرع 
فيه األبناء تؤدى الكتساب معايري وضوابط يصفها اجملتمع العام على أهنا منحرفة 
عن معايري الثقافة العامة للمجتمع مثل العصاابت اإلجرامية أو اجملتمعات احمللية يف 

املناطق اإلجرامية)	(.
وحني يتخلف الدين فال قيمة للحياة األسرية, ذلك أن الدين هو الذي يوجهها حنو 
أقوم األخالق, وأنبل السلوك, فإذا فقدت الدين فقدت األخالق وامل��روءة والكرامة, 
سيما مع كثرة دواعي الشر يف العصر املعاصر وضعف انتماء األفراد ألوطاهنم وجمتمعاهتم.

)1(   فتيحي, رقية, مرجع سابق, ص 64. 
)	(   انظر: العمر, معن, 004	م, التنشئة االجتماعية, دار الشروق للنشر والتوزيع, رام هللا, فلسطني, ص13.



313 دور األسرة المسلمة في تعزيز االنتماء الوطني وأثره في مواجهة الفكر المنحرف

اثلثا: التنشئة الدونية اجتماعياً: 
األقلية وليست  الكبري مدى االستغاللية جلماعته  يكون اخللل يف نظرة اجملتمع 
بسبب عيوب وأخطاء أبوية يف تنشئتهم األبناء الذين ولدوا يف ثقافة فرعية موصومة 

ابالحنراف. 
أم��ور: عدم انضباطهم بساعات  وإزاء هذا الشعور ابلدونية حتصل لديهم عدة 
فقر مدقع, فال يوجد ش��يء منحرف يف  للتعليم, ويعيشون يف  العمل, وازدراؤه����م 
أخالقهم أو سلوكهم إمنا ترعرعوا على الشعور ابلدونية جتاه األغلبية السائدة تقابلها 

نظرة استغاللية من قبل اآلخرين)1(. 
املطلب الثاين: مفهوم التنشئة األسرية من وجهة نظر اإلسالم.

حرص اإلس��الم على محاية الفرد من كل ما يهدد آماله, ويرتكه فريسة للشعور 
ابإلمهال واالحتقار, ومن هنا جعل له أحكاماً منذ أول أايم محله جنيناً يف بطن أمه 

إىل ما بعد خروجه وحياته ومتتد إىل يوم وفاته يف تشريع حكيم وترتيب بديع. 
واإلس��الم مببادئه الشاملة وأنظمته اخلالدة حض اآلابء واألمهات واملربني مجيعاً 
نواحي  أف��الذ أكبادهم يف كل انحية من  يهتموا مبالزمة أوالده���م ومراقبة  أن  على 

ۆ  تعاىل: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  لقوله  مصداقا  احلياة 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]طه: 	13[.

واملقصود من هذا اخلطاب ابتداًء هو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويشمل أهله واملؤمنني ألن املعلل 
به هذه اجلملة مشرتك يف حكمه مجيع املسلمني وحقيقة العاقبة: أهنا كل ما يعقب 
أمراً ويقع آخره من خري أو شر, إال أهنا غلب استعماهلا يف أمور اخلري. فاملعىن: أن 

التقوى جتيء يف هنايتها عواقب خري)	(. 
)1(   انظر: غامن, عبد هللا, 004	م, جرائم العنف وسبل املواجهة, جامعة انيف للعلوم األمنية, الرايض, ص19. 

)	(   انظر: ابن عاشور, حممد الطاهر, 1984م, تفسري التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر, تونس, ط1, 135/8.
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

مث﴾ ]البقرة: 33	[. 
قال ابن كثري- رمحه هللا-: »وقوله: وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف  
أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن ابملعروف، أي: مبا جرت به عادة 
أم��ث��اهل��ن يف بلدهن م��ن غ��ري إس���راف وال إق��ت��ار، حبسب ق��درت��ه يف ي��س��اره وتوسطه 

وإقتاره”)1(. 
وكذلك من املعامل الرئيسية ملنهج اإلسالم يف التنشئة األسرية هو تدعيم العالقات 
اإلنسانية وخاصة بني الوالدين واألوالد واألزواج واألقارب واجلريان, وكذلك أتكيد 
واملشورة  الغري  واح��رتام  والتحية  احلسن,  الكالم  مثل  وأساليبه  االجتماعي  التفاعل 
وال��ت��ع��اون واإلص���الح ب��ني ال��ن��اس, وك��ذل��ك حتسني السلوك يف احل��ي��اة اليومية وتعزيز 
االنتماء للوطن واألمة اإلسالمية وغري ذلك من املبادئ األساسية يف وظائف األسرة. 
ويقرر علماء الرتبية اإلسالمية على أثر البيئة األسرية يف التنشئة الصاحلة حيث 
يرون أن طبيعة الطفل قابلة للتشكيل والتطبيع السريع عن طريق تفاعله مع أسرته أواًل 
مث مع بيئته؛ فاإلنسان يتأثر ابلبيئة احمليطة به, فإذا كانت هذه البيئة طيبة تنتمي إىل 
بلد طيب يقيم شرع هللا ويهتدي أفراده بنور هللا تعاىل ودينه , فينشأ يف اإلسالم وينمو 

)1(   ابن كثري, حممد بن إمساعيل, 1419ه�, تفسري القرآن العظيم, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط	، 44/1	. 
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يف ظل تنشئة أسرية سليمة ويتطبع أبخالقيات وقيم اجملتمع اإلسالمي الفاضل)1(. 
إن اهتمام الوالدين برتبية األطفال يبدأ من تعليمهم العقيدة الصحيحة وذلك ألن 
قلوهبم يف مرحلة الصغر غالباً ما تكون صافية نقية, تقبل احلق وتُقبل عليه مباشرة من 
غري دليل أو برهان وذلك ألن تربية األوالد وتعويدهم على اخلري من أكرب املهمات 
اليت تواجه اإلنسان يف حياته, ولكنه حني ينظر إىل مثارها يستسهل يف سبيل ذلك 
الصعاب, ويهون على نفسه ما يلقاه من مشاق ومتاعب يف سبيل استقامتهم على 

أمر هللا تعاىل.
املطلب الثالث: دور األسرة يف تنمية االنتماء الوطين:

الفكرية والعقدية, وه��ذه  أف���راد األس���رة ك��ث��رياً ابجت��اه��ات آابئ��ه��م وتوجهاهتم  يتأثر 
االجتاهات أتخذ أشكال عدة منها: الرفض أو اإلمه��ال, أو السخط والتذمر, أو 
املعارضة السلبية لواقع احلياة واجملتمع من حوهلم ورمبا تصل أحياان إىل رفض األنظمة 
ال��ن��زاع��ات ويستخدم بعض  ال��ع��الق��ة م��ع اآلخ��ري��ن فتسود  وم��واج��ه��ة السلطة وس���وء 
األطراف العنف مما يعود سلبا على أفراد األسرة، فيشعرهم بعدم اإلحساس ابألمان 

وفقدان االطمئنان داخل األسرة. 
لدى  الوطين  الشعور ابالنتماء  تنمية  املسلمة: يف  األس��رة  دور  أن  القول  ميكن 

أفرادها بصفة عامة يتمثل فيما يلي:
بعد - 1 أف��ض��اٍل سابقٍة والح��ق��ة عليه-  م��ن  للوطن  م��ا  ال��ف��رد على استشعار  تربية 

فضل هللا- منذ نعومة أظفاره، ومن مث تربيته على رد اجلميل، وجمازاة اإلحسان 
ابإلحسان السيما أن تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف حتث على ذلك وترشد إليه 

)1(   انظر: التوجيري, حممد عبد احملسن, 1	14ه�, األسرة والتنشئة االجتماعية يف اجملتمع العريب السعودي, مكتبة العبيكان, 
الرايض, الطبعة األوىل, ص138. 
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كما يف قوله تعاىل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الرمحن: 60[.
احلرص على مد جسور احملبة وامل��ودة مع أبناء الوطن يف أي مكاٍن منه إلجياد - 2

جٍو من التآلف والتآخي والتآزر بني أعضائه الذين ميثلون يف جمموعهم جسداً 
واحداً ُمتماسكاً يف مواجهة الظروف املختلفة.

غرس حب االنتماء اإلجيايب للوطن، وتوضيح معىن ذلك احلب، وبيان كيفيته - 3
ال��رتب��وي��ة يف اجملتمع كالبيت، وامل��درس��ة،  ��ث��ل��ى م��ن خ��الل خمتلف امل��ؤس��س��ات 

ُ
امل

أو  املختلفة مقروءًة  العمل، وعرب وسائل اإلع��الم  واملسجد، والنادي، ومكان 
مسموعًة أو مرئية.

 العمل على أن تكون حياة اإلنسان خباصة واجملتمع بعامة كرميًة على أرض الوطن،  -4
وال مُيكن حتقيق ذلك إال عندما يُدرك كل فرٍد فيه ما عليه من الواجبات.

تربية أبناء الوطن على تقدير خريات الوطن ومعطياته واحملافظة على مرافقه وُمكتسباته - 5
اليت من حق اجلميع أن ينُعم هبا وأن يتمتع حبظه منها كامالً غري منقوص. 

اإلس��ه��ام الفاعل واإلجي���ايب يف كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته س��واءٌ كان - 6
ذلك اإلسهام قولياً أو عملياً أو فكرايً، ويف أي جماٍل أو ميدان؛ ألن ذلك واجب 
اجلميع؛ وهو أمٌر يعود عليهم ابلنفع والفائدة على املستوى الفردي واالجتماعي.

التصدي لكل أمر يرتتب عليه اإلخالل أبمن وسالمة الوطن، والعمل على رد - 7
تاحة.

ُ
ذلك مبختلف الوسائل واإلمكاانت املمكنة وامل

الدفاع عن الوطن عند احلاجة إىل ذلك ابلقول أو العمل)1(. - 8
مما تقدم تبني أن حب الوطن غريزة متأصلة يف النفوس, والدفاع عن الوطن جبلة 
جبل عليها اإلنسان, وهذا احلق من احلقوق الطبيعية األصلية اليت يشرع الدفاع عنها, 
)1(   انظر: أبو عراد, صاحل بن علي, 003	م, مقدمة يف الرتبية اإلسالمية, الدار الصولتية للنشر والتوزيع, جدة, الطبعة 

األوىل, ص7	. 
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واإلسالم شرع لإلنسان أن يدافع دون ماله ونفسه وذلك يلزم منه الدفاع عن وطنه, 
وال يتصور هذا الدفاع إال إذا كان له وطن حيبه ويدافع عنه, وهبذا التصور الذي يبىن 
على جوانب غريزية, ودوافع ضرورية, ميكن للمتأمل أن جيعل الدفاع عن األوطان 
دفاعاً عن أمر ضروري ترتبط به الضرورات اخلمس املرعية يف كل ملة, وهذه الضرورة 

شرع ما يكملها وحيميها من جانب الوجود إىل جانب العدم. 
فتبني أن دفاع اإلنسان عن وطنه يعد أمراً فطر عليه اإلنسان, وجبله هللا عليه, 
وواجباً حيتمه عليه بقاؤه يف وطنه, وعيشه فيه ولكنه يف التصور الشرعي يكون من 
اجلهاد يف سبيل هللا, ألن أوطان املسلمني جزء من هويتهم اليت جتب الدفاع عنها)1(. 
إن أمن اجملتمعات, وسالمة أفرادها, ورغد عيشها مرهون مبدى تطبيق أفرادها 
ألحكام الشريعة اإلسالمية مجلة وتفصياًل يف شىت جوانب احلياة, فإذا مل يتعود الفرد 
على احرتام تعاليم دينه, ومل يعرف حق وطنه عليه وال حقوق أفراده, يزيد استهتاره، 
فال أيمن اجملتمع شره وأذاه فيتعدى على احلقوق سواء ما كان منها متعلقاً حبق هللا 
تعاىل, أو ما كان متعلقاً حبقوق اآلدميني, ولن يتحقق األمن واالستقرار إال بتطبيق 

املبادئ الشرعية وحفظ أصوهلا وقواعدها. 

الرايض, احلقوق  تعاليم اإلسالم,  الوطن يف ضوء  انظر: أاب اخليل, سليمان بن عبد هللا, 008	م, مقومات حب     )1(
للمؤلف, ص73-77، بتصرف واختصار.
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املبحث الثاين
وظائف األسرة يف حتقيق األمن الفكري

إن وظ��ائ��ف األس����رة يف اإلس����الم ختتلف ع��ن وظ��ائ��ف��ه��ا يف ظ��ل اجمل��ت��م��ع��ات غري 
اإلسالمية, وذلك الختالف اهلدف الذي جاء من أجله الدين اإلسالمي عن األداين 

األخرى والذي عرب عنه القرآن الكرمي بقوله تعاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الذارايت: 58-57[.

وق��د وض��ع اإلس���الم أص���واًل لكل جزئية م��ن ش��ؤون األس���رة وت��دل تلك األص��ول 
املنهج اإلسالمي  يعقدها  اليت  األمهية  وتنوعها ودقتها ومشوهلا, على مدى  بكثرهتا 
للحياة اإلنسانية على مؤسسة األسرة اخلطرية! ويتناسب ذلك مع طبيعة اإلسالم 

الكلية، ومن هذه الوظائف العظيمة واملهام اجلسيمة ما يلي:
املطلب األول: العناية ابلوظيفة اإلميانية. 

مجع هللا جل وعال تقواه سبحانه وتعاىل وتقوى الرحم يف أول سورة النساء حيث 
قال جل من قائل:  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڦ﴾ ]النساء: 1[، وبني الشكر للوالدين والشكر هلل عز وجل فقال تعاىل: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]لقمان: 14[.

ويقصد ابلرتبية اإلميانية: هي ربط الولد منذ تعقله أبصول اإلميان وتعويده منذ 
إدراكه أركان اإلسالم وتعليمه من حني متييزه مبادئ الشريعة الغراء ويدخل يف ذلك 
الصالة قال ملسو هيلع هللا ىلص: »مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها لعشر 
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وفرقوا بينهم يف املضاجع«)1(.
فاألسرة هي اليت جتعل الطفل كيف يكون مستقباًل وتسري فطرته حسبما تشاء 

وفق اجتاهاهتا الدينية وأخالقها السامية. 
املطلب الثاين: العناية ابلوظيفة التعبدية. 

عملية  الرتبية  وعملية  واألم,  األب  هب��ا  يقوم  عظيمة  مسؤولية  الصاحلة  التنشئة 
صعبة حتتاج إىل جمهود ووقت طويل, ومما الشك فيه أن الوالدين يف هذا اجملال هلما 
مكان الصدارة ألن عليهما تقع مسؤولية تربية األبناء تربية إسالمية وتثبيت العقيدة 
اإلسالمية يف أذهان األوالد وهذا ابلطبع يتطلب صالح عقيدة الوالدين وقدرهتما 

على تطبيق املبادئ اإلسالمية يف حق التطبيق. 
والقرآن الكرمي يدعو يف أكثر من موضع إىل االهتمام برتبية األبناء. 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ  ت�����ع�����اىل:  ق������ال 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۇئ﴾ ]التحرمي: 6[.
ومن خالل اآلية السابقة يتضح لنا مدى اهتمام اإلسالم برتبية األبناء وأن من 

حق األبناء أن تكون نشأهتم نشأة دينية صافية من كل شائبة.
وال يتسىن هذا إال إذا كان الوالدن على قدر كبري من املسؤولية، وكاان صاحلني 
لرتبية أبنائهم وتنشئتهم على العقيدة اإلسالمية واألخ��الق احلميدة، فما من شك 
أن القدوة يف الرتبية هي من أجنح الوسائل املؤثرة يف إع��داد الطفل خلقياً وتكوينه 
امل��ريب هو القدوة واملثل األعلى يف نظر الطفل, إن  نفسياً واجتماعيا، وذل��ك ألن 
الطفل مهما كان استعداده للخري عظيماً، ومهما كانت فطرته سليمة ونقية، فإنه 

)1(   أخرجه أبو داود يف السنن, كتاب الصالة, ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة حديث رقم )495( 3/ 89، والرتمذي يف 
السنن برقم )407(, وأمحد يف املسند برقم )6689(, وحسنه األلباين, حممد انصر الدين, 1419ه�, صحيح سنن أيب 

داود، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, الرايض, الطبعة األوىل, 	/401.
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ال يستجيب ملبادئ اخلري والرتبية السليمة ما مل يكن والديه يف قمة األخالق وذروة 
القيم واملثل العليا. 

إن األسرة تقوم أبكرب وظيفة ألهنا املوصل احلضاري الذي بفضله ينتقل الطفل 
من حالة اإلنسانية اخلالصة إىل حالة اإلنسان االجتماعي, ألهنا تتوىل غرس األصول 

احلضارية والثقافية وخاصة الدينية)1(. 
املطلب الثالث: العناية ابلوظيفة السلوكية:

يتلقنها الطفل ويعتاد عيها منذ  اليت  الفضائل والسلوك  الرتبية اخلُلقية وهي 
فبني اإلمي��ان واألخ��الق صلة وثيقة، روى الرتمذي  متييزه إىل أن يصبح مكلفاً 
عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما حنل والد 
ولدا من حُنٍل أفضل من أدب حسن«)	(، و«النحل«: هي العطااي واإلحسان، 
فاآلداب احلسنة خري لألوالد حاال ومآال من إعطائهم الذهب والفضة، وأنواع 
املتاع الدنيوي، ألن ابآلداب احلسنة، واألخالق اجلميلة يرتفعون، وهبا يسعدون 
وهبا يؤدون ما عليهم من حقوق هللا وحقوق العباد، وهبا جيتنبون أنواع املضار، 

وهبا يتم برهم لوالديهم.
فال بد من تربية األوالد على مكارم األخالق من الصدق واألمانة واالستقامة 
واح���رتام الكبري وإك���رام الضيف واحمل��ب��ة لآلخرين واألم���ر ابمل��ع��روف والنهي عن 

املنكر؛ كما مينعه عن األخالق الرذيلة كالكذب والسباب وحنوها.
إن الرتبية االجتماعية معناها أن يلتزم الفرد ابآلداب االجتماعية الفاضلة, اليت 
يكون األساس فيها انبعاً من العقيدة اإلسالمية السمحة, واآلداب األخالقية 
واالجتماعية ال تنمو من خلل التفاعل االجتماعي بني الفرد وأسرته فقط ولكنها 

)1(   انظر: اخلرجيي, عبد هللا , 	140ه�, الضبط االجتماعي, بدون نشر, الطبعة الثانية, جدة, السعودية, ص440. 
)	(   أخرجه الرتمذي, حممد بن عيسى, 1998م, اجلامع الكبري املعروف بسنن الرتمذي حتقيق: بشار معروف, دار الغرب 
اإلسالمي, بريوت, لبنان, كتاب الرب والصلة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ابب: ما جاء يف أدب الولد حديث رقم )	195( 
3/ 18	, وضعفه األلباين, حممد بن انصر الدين, 1986م, السلسة الضعيفة واملوضوعة, املكتب اإلسالمي, بريوت, 

لبنان, الطبعة الثانية, 49/3	.
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أتيت نتيجة الرتبية ككل ووجوده يف وسط اجتماعي سليم. 
فاخلالفات األسرية هلا أكرب األثر على أخالق األوالد، وهذا األثر يكون سلبياً 
مما يؤدي إىل فساد سلوكهم، لعدم وجود التوافق بني األبوين، وال شك أن االهتمام 
ابلناحية اخللقية وهتذيبها يقع على عاتق األسرة، ملا هلا من أتثري على األوالد خاصة 

يف بداية حياهتم. 
إن الزوجني حني جيتمعان على إحياء عميق ابلتالزم والرغبة املتبادلة يف حب 
وفرح والتعاون املشرتك، تنحل عن كل منهما عقدة من أاننيته، فاتسع هبا جمال 
عاطفته تبعاً لذلك وتراجع نطاقها عن حدوده الضيقة إىل ما وراءه، حىت مشل 
آخرين سوامها هم األبناء، ويرى الباحثون أن الزواج واألوالد تدريب على حتمل 

املسؤوليات، وخطوة لتحمل تبعات أوسع جتاه الوطن وجتاه اإلنسانية)1(. 
إن الدين اإلسالمي يهتم ابألسرة ُخلقياً وحيميها من معاول اهلدم والفساد, 
ويضع القواعد والثوابت اليت إذا التزم به اإلنسان كانت حجاابً بني وبني الوقوع 

يف املهالك واألخطار. 
املطلب الرابع: العناية ابلرتبية اجلسمية:

يهتم اإلسالم إبعداد أفراده إعداداً متكاماًل من مجيع النواحي اخللقية والفكرية, 
واجلسمية وال يقتصر على انحية دون أخرى. 

ومن اجلوانب اليت يهتم هبا هذا الدين, وأيلوها اهتماماً: القوة يف البدن مع 
للقيادة  أس��اس  العلم-  مع  اجلسمية-  فالقوة  القامة,  وانتصاب  اهليئة,  كمال 
وال��رائس��ة, وه��ذا مستنبط من قول هللا تعاىل- عند بيان سبب اختيار طالوت 

﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ق��وم��ه-:   على  للمك 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

)1(   انظر: الظهار, رواية بنت أمحد, 003	م, حقوق اإلنسان يف اإلسالم, دار احملمدي للنشر والتوزيع, جدة, السعودية, 
الطبعة األوىل, ص19	. 
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ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے ۓ  ے 

ۈ﴾ ]البقرة: 47	[.
فال بد للقيادة من العلم النافع الصحيح, والقوة يف اجلسم)1(، فالبنية السليمة 
املؤمن الضعيف,  القوي على  املؤمن  القوية مطلوبة يف اإلس��الم ولذلك ُفضل 
ولقد استغرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى أبناء جعفر بن أيب طالب وهم ضعاف البنية, 
ف��ق��ال ألم��ه��م أمس���اء بنت عميس �: »م���ايل أرى أج��س��ام ب��ين أخ��ي ض��ارع��ة, 
أرقيهم. قالت:  ق��ال:  إليهم.  العني ُتسرع  تصيبهم احلاجة؟. قالت: ال, ولكن 

فعرضت عليه. فقال: أرقيهم«)	(. 
اإلنسان  مينح  العليا,  واملثل  اإلنسانية  للمعاين  ف��األس��رة يف حقيقتها حمضن 
خصائص خلقية رفيعة ويغرس فيه صفات نبيلة من اإليثار والتحمل والتضحية 

والفداء. 
ففيها يتعلم الفرد كيف يعمل للجماعة, وكيف يكد ويبذل دون ابتغاء أجر 
أو انتظار نفع إال ثواب هللا, واألب هبذا يكون مثااًل لذريته يعلمهم كيف يقاوم 
اإلنسان األثرة ويعدل عنها اإليثار, وكيف يهتم أبمور اخللق خملصاً منزهاً, واألم 

فيها مثاًل للصرب والوفاء والتضحية)3(.

)1(   انظر: ابحارث, عدانن حسن, 1991م, مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد, دار اجملتمع للنشر والتوزيع, جدة, 
السعودية, ص419 بتصرف يسري. 

)	(   أخرجه مسلم يف صحيحه, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون طبعة، كتاب السالم, 
ابب استحباب الرقية من العني والنملة, حديث رقم: 198	, 6/4	17.

)3(   انظر: احلسيين, عفاف, 005	م, دور األسرة الرتبوي يف استتباب أمن الفرد واجملتمع, دار احملمدي للنشر والتوزيع, 
جدة, السعودية, الطبعة األوىل, ص133.
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املطلب اخلامس: العناية ابلرتبية العقلية. 
الرتبية العقلية: واملقصود هبا تكوين فكر األوالد بكل ما هو انفع من العلوم 
الشرعية والثقافية والتوعية الفكرية، فنحن يف زمن قد صارت فيه احلرب حرب 
أفكار وقيم حىت أصبح كثري من األع��داء حي��اول زعزعة ثوابت املسلمني حبجة 
احلوار والنقاش ولألسف فإن كثريا من املسلمني يزعزع هذه الثوابت عند أهله 

وهو ال يشعر وذلك ببثها يف عقر بيته عن طريق القنوات الفاسدة.
فالصيبُّ أمانٌة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرٌة نفيسٌة خاليٌة عن كل نقٍش 
وصورة، وهو قابٌل لكل نقش، ومائٌل إىل كل ما مُياُل إليه، فإن ُعوِّد اخلرَي نشأ 
عليه، وَسِعَد يف الدنيا واآلخرة أبواه، وإن ُعوِّد الشر وًأمهَِْل إمهال البهائم، َشِقَي 

وَهَلَك، وكان الِوْزُر يف رقبة القيِّم عليه.
وكما أن البدن يف االبتداء ال خيلق كامالً، وإمنا يكمل ويقوى ابلغذاء، فكذلك 
النفس ختلق انقصة قابلة للكمال، وإمنا تكمل ابلرتبية، وهتذيب األخالق، والتغذية 

ابلعلم)1(. 
فإذا كان العامل مير ابلكثري من املتغريات نتيجة ظروف احلياة, فإن األسر تتأثر 
ابلسلب أو اإلجياب نتيجة هذا التغري إال أن هناك الكثري من السبل والطرق اليت 

حتمي األسرة املسلمة من متغريات العصر. 
فإذا فقدت هذه األنواع من أنواع الرتبية فال شك أن هذا سيؤدي إىل تفكك 
بني األس��رة وإىل نفرة بني األوالد ووالديهم وعلى حسب تكميل هذه األن��واع 

يكون ارتباط األسرة وثيقاً.
تكوين  يف  دوراً كبرياً  تلعب  فهي  للطفل  الرئيسي  احملضن  هي  األس��رة  إن 
عناصر شخصية الفرد فعن طريق األسرة يشبع الطفل حاجاته النفسية والعقلية 

)1(   الغزايل, حممد بن حممد, 0	14ه�, جمموعة رسائل اإلمام أبو حامد الغزايل, املكتبة التوقيفية, القاهرة, مصر, الطبعة 
األوىل, ص0	1.
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واالجتماعية وعلى الرغم من ذلك فإن األسرة يف تكوينها املعاصر قد فقدت 
التغريات  من  إىل كثري  تعرضها  بسبب  وذل��ك  التمهيدية  وظائفها  من  الكثري 
إال أهنا مل تفقد دورها األساسي يف رعاية الطفل نفسياً وجسمانياً واجتماعياً 

وعقليًا. 
وحبسب التزام األس��رة بتعاليم دينها يكون األمن واألم��ان والسعادة يف هذه 
اإلنسان ابلراحة  إىل حياة هادئة مطمئنة وسليمة ويشعر  الطريق  وه��و  احلياة, 

النفسية مما يبعده عن األمراض النفسية والوساوس العقلية املهلكة حلياته.
والنفسية  واألخالقية  )الروحية  املسلم  الفرد  شخصية  جوانب  مجيع  منو  إن 
والعقلية واجلسمية( بشكل متوازن, ومتكامل وسليم, يؤدي إىل استقرار شخصيته 
وثباهتا, كما أنه كلما شعر ابلنجاح والتميز, وتقدير اآلخرين له, زادت ثقته ومنت 
شخصيته وقويت, ولكن كلما واجه املتناقضات, واملواقف السلبية املخالفة للقيم 
ال��يت يؤمن هب��ا, وكلما شعر ابلغموض واإلح��ب��اط يف حتقيق آماله, وطموحاته, 
وأهدافه, اهتزت شخصيته, واضطربت, فقد يقع فريسة للصراع والقلق إذا مل 

يكن قد ترب على الرتبية اإلميانية الصحيحة. 
 إن ش��ع��ور ال��ش��اب ابإلح��ب��اط يف حتقيق آم��ال��ه وأه���داف���ه, وف��ق��دان ال��وض��وح 
واالقتناع مبا جيب أن يتبعه يف سلوكه داخل اجملتمع، يؤدي إىل الصراع النفسي 
ال��ذي هو سبب ملا يعرف ابالغ��رتاب, ال��ذي هو يف حقيقته رفض عميق لقيم 
اجملتمع وانعزاله عن اآلخرين, وعدم شعوره مبعىن للحياة, مما يؤدي إىل االحنراف 

واإلجرام)1(. 

)1(   انظر: املغامسي, سعيد بن فاحل, 004	م, الرتبية اإلميانية وأثرها يف حتصني الشباب من االحنراف, مكتبة العلوم واحلكم, 
دمشق, سوراي, الطبعة األوىل, ص41-40. 
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املبحث الثالث
األسس واألساليب اليت تساهم يف قيام األسرة بواجبها

ال��ق��رابت، فهي دع���وٌة، وتعليٌم، ونصٌح،  م��ن أفضل األع��م��ال وأق���رب  الرتبية  إن 
وإرش��اٌد، وعمٌل، وق��دوٌة، ونفٌع للفرد واجملتمع، وكيف ال تكون من أعظم األعمال 

وأجلِّها وهي مهمة األنبياء والرسل. 
تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ق��ال  وق��د 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]اجلمعة: 	[.

قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: “﴿ويزكيهم﴾: يطهرهم من رذائل األخالق وَدَنس 
النفوس”)1(. وهي أعظُم مسئوليات اآلابء جتاه أبنائهم. 

وتعزيز االنتماء الوطين لدى النشء يستدعي أسساً وأساليب علمية وتربوية على 
األسرة استخدامها للوصول إىل الغاية واهلدف واملنشود ومن هذه األساليب ما يلي: 

أواًل: األسس واألساليب املتعلقة ابجلوانب الرتبوية العامة ابلنشء.
غرس حمبة هللا عز وجل يف نفوس الناشئة, وعلى أساس متني من اإلميان والتقوى - 1

والتمسك بتعاليم الدين وما جاء يف الكتاب والسنة, وإقامة العبادات حق قيام, 
وكذلك التمسك ابلعادات احلسنة , واالبتعاد عما هو مستحدث من التصرفات 

الغريبة وأن يكون منهاج الرتبية ق��ول هللا عز وج��ل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]األنعام:	16[.

الطعام والشراب - 2 احملبة واحلنان كحاجته إىل  أف��راد األس��رة إىل  احتياجات  تلبية 
مع هتيئة األجواء العائلية املناسبة للهدوء واالستقرار لكون ذلك ضرورايً لتكوين 
شخصيته السوية فالرتبية ابحلب والعطاء مسؤولية يتقامسها كل من الوالدين وقد 
ذكر ابن القيم- رمحه هللا- مجلة من التوجيهات الرتبوية ومن ذلك قوله “ ومما 

الطبعة األوىل,  لبنان,  العلمية, بريوت,  الكتب  دار  العظيم,  القرآن  تفسري  بن عمر, 1419ه�,  ابن كثري, إمساعيل     )1(
.335/1
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حيتاج إليه الطفل غاية االحتياج االعتناء أبمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده املريب 
يف صغره من حرد وغضب وجلاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع 
فيصعب عليه يف كربه تاليف ذلك وتصري هذه األخالق صفات وهيئات راسخة 
الناس  التحرز فضحته وال بد يوما ما وهل��ذا جتد أكثر  له فلو حت��رز منها غاية 

منحرفة أخالقهم وذلك من قبل الرتبية اليت نشأ عليها”)1(.
تعليم أفراد األسرة على حسن اختيار األصدقاء واالبتعاد عن رفقاء السوء الذي - 3

يدلوهنم على طريق الشرور, وعلى األسرة متابعتهم يف حسن اختيار األصدقاء 
وذلك من خالل التعرف على أصدقائهم والتحاور معهم والتعرف على أسرهم 

للتأكد من أهنم ابلفعل أصدقاء صاحلون.
املوازنة يف معاملة األبناء حبيث ال يكون هناك إفراط زائد يف التدليل أو إفراط زائد - 4

يف الشدة, فالطفل حيتاج إىل احملبة واحلنان اخلايل من التدليل دون إفراط أو تفريط 
وقد بني القرآن الكرمي هذا املنهج جبالء يف وصية لقمان عليه السالم مع ابنه 

يف وصاايه وذلك يف قول هللا تعاىل: ﴿ىب يب جت حت خت مت ىت 
يت جث مث ىث يث﴾]لقمان:19[، إن الذرية الطيبة ال أتيت من 
فراغ بل هي حصيلة جهد ودعاء وبذل الوسع يف حتقيق هذا املطلب الكرمي فإذا 

مل يراع الوالدن حقوق أوالدهم صارت الذرية بالء وشقاء وعذااب وعناء.
مراعاة اخلصائص النفسية والتغريات اجلسمية لكل مرحلة سنية مير هبا أبناؤهم, - 5

والتعامل معهم مبا يتناسب مع خصائص كل مرحلة. 
اثنياً: األساليب اخلاصة بتعزيز االنتماء الوطين لدى أفراد األسرة:

اهلوية  الطفل، لرتسيخ  عليه  يعرب  أن  جي��ب  ال��ذي  اجلسر  للوطن  االن��ت��م��اء  يعترب 
الوطنية، وهو قيمة أعمق بكثري من حلظات الفرح فقط، بل جيب أن تظهر جتلياته يف 

)1(   ابن القيم , حممد بن أيب بكر , 1391ه� , حتفة الودود أبحكام املولود ت: األرانؤوط , دار البيان , دمشق , ط1, 
ص 44	.
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خدمة الوطن والدفاع عنه واالستبسال يف ذلك، ويبدأ تعزيز هذا املفهوم من خالل 
املدرسة واألسرة. ويعترب االنتماء إىل الوطن احلصن املنيع الذي تبنيه األسرة الذكية، 
اليت جيب أن توّظف املناسبات القومية والوطنية إلكساب األبناء العادات والتقاليد 
اإلجيابية، وترسخ لديهم اهلوية الوطنية، وتنمي يف قلوهبم حب الوطن، وهي مهمة 

تستكملها وتوطدها املدرسة وابقي املؤسسات الرتبوية.
فاالنتماء للوطن من أهم الِقَيم اليت جيب على املؤسسات الرتبوية أن حترص على 
تنميتها لدى النشء، ملا يرتتب عليها من سلوكيات إجيابية، ينبغي غرسها يف نفوس 
الناشئة، كما أن األسرة عامل من أهم العوامل يف تعزيز هذه القيمة، حبكم أن كل فرد 
يولد ويعيش ويرتب داخل أسرته، اليت متده هبذه القيم وتدعمها، بل ويتعلم ويتشرب 
كثرياً من القيم والعادات والسلوكيات من داخل األسرة اليت جيب تدعيم دورها، إذ إن 
تطور التكنولوجيا إبفرازاته املختلفة واهلائلة كاألقمار الصناعية والشبكات العنكبوتية، 
واحلاسبات اآللية، ووسائل االتصال املختلفة أسهم يف تضاؤل دور اأُلسر، بعد الغزو 
الفضائي والتكنولوجي املنافس للدور الرئيس هلا، فدخلت معها عوامل مؤثرة أخرى 

ومهمة يف عملية التنشئة االجتماعية، وتعزيز املواطنة واالنتماء.
الشريعة،  ول��وازم  العقيدة،  الدين، وكمال  أس��س  إليه من  الوطن واالنتماء  حب 
وال يبتعد ذلك عن تعاليم اإلسالم، فال بد أن يتحول هذا احلب واالنتماء والوعي 
السليم،  السلوك  تتمثَّل يف  انفعاٍل، وإىل عاطفة، ويصبح قيمة وطنية  ابملواطنة إىل 

وليكن االنتماء من دوافع اإلنتاج والتقدم واالبتكار واإلبداع)1(. 
ومن أبرز الوسائل اليت تعني األسرة على تعزيز االنتماء الوطين لدى أفرادها إضافة 

إىل ما ذكر ما يلي:
- اغتنام كل فرصة للحديث املباشر مع األبناء حول مقومات املواطنة الصاحلة.

)1(   لالستزادة ينظر: عمران, هديل حممد علي, 014	م, دور األسرة يف تعزيز االنتماء الوطين وانعكاسه على قيم املواطنة 
لدى الشباب- رسالة ماجستري غري منشورة- مقدمة إىل قسم السكن وإدارة املنزل, كلية التصاميم, جبامعة أم القرى, 

مكة املكرمة. ففيها مزيد تفصيل وبيان. 
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- ترديد األانشيد اليت تدعو إىل فعل اخلريات والسعي خلدمة الوطن.
- تزويد مكتبة املنزل بكتب وأدبيات وأشرطة صوتية حتتوي على املفاهيم املقومة 

للمواطنة الصاحلة.
- التعريف ابلوطن جغرافيا وأبمهيته اجلغرافية على خارطة بسيطة.

قواعد  واح���رتام  لوطنه  املخلص  للمواطن  الصحية  ال��ع��ادات  على  األب��ن��اء  تنشئة   -
عقوهلم  إىل  املقربة  والشواهد  ابألمثلة  هلم  يبينوا  وأن  والسالمة،  األم��ن  وأنظمة 
أبن هذه األنظمة والقوانني إمنا وضعت حلفظ سالمتنا واحلفاظ على مصاحلنا 

وحقوقنا ولتسيري شؤوننا احلياتية.
- توعية األبناء واألحفاد بتاريخ وطنهم والرتكيز على اجلوانب املشرقة يف هذا التاريخ.

الوطن يف  الذين طاملا خدموا  والوطنية  الدينية  األبناء واألح��ف��اد ابلرموز  تعريف   -
املاضي يف اجملاالت العلمية والدينية واالجتماعية وغريها..

إن األسرة هي املدرسة األوىل، وهي اللبنة األساسية واجلذرية لصياغة شخصية 
امل��واط��ن. ويقع على األس��رة املسؤولية الكربى يف تقومي سلوك واألخ���الق والتوجيه 
الصحيح إىل كل املعاين والقيم واملثل املتعالية للهوية اإلسالمية والوطنية اليت تشحن 
الطفل بشحنات تعينه هبا على معوقات احلياة، وتقويه على رد اهلجمات الثقافية 
الثقافية املوجهة من اخلارج  املؤثرة يف خلقه وسلوكه، وال سيما احلمالت  اخلارجية 
والساعية لقلع أبنائنا من هويتهم األصيلة والسليمة ومن دينهم احلنيف، وجرهم إىل 

منزلقات الرذيلة واإلرهاب)1(.
اثلثًا: األساليب اخلاصة جبانب محاية األمن الفكري لدى أفراد األسرة:

وضع اإلسالم األساسيات اليت تتعلق برتبية األوالد ومحايتهم، وجعل من األسرة 
الضابط على سلوك وتصرفات األبناء, فوضع هلا اإلرش��ادات اليت تتبعها يف ضبط 

)1(   الشيخ, حممد بن خلف, مقال بصحيفة الرايض السعودية, بعنوان: دور األسرة يف تعزيز املواطنة, عدد اخلميس 18/
ربيع اآلخر, 6	14ه� 6	 مايو 005	م العدد 13485. 
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سلوك الفرد وترسيخ القيم األخالقية والعادات املفيدة لديه, وهذا ليس تقييداً حلرية 
الفرد, ألن احلرية ليست مطلقة يف اإلس��الم, ومن هذا املنطلق كان لألسرة الدور 

األعظم يف توجيه سلوك الفرد ومنعه من االحنراف. 
ال��دور األعظم يف توجيه سلوك الفرد ومنعه من  وم��ن ه��ذا املنطلق ك��ان لألسرة 
االحن����راف, وت��ق��وم بتعريفه حب��دود احل��ري��ة وع��دم تعديها فتبني ل��ه طريق اخل��ري والشر 

واحلالل واحلرام.
فاملصدر الرئيسي يف مجيع األنظمة هو التشريع اإلهلي, ومن هذه األنظمة النظام 
الرتبوي, ويتمثل دور الرتبية اإلسالمية يف أن جتعل السلطة الضابطة تنشأ داخل الفرد 
الضبط  وتصرفات وهو ما يعرب عنه مبفهوم  الضوابط سلوكاً  الفرد هذه  وأن يرتجم 

االجتماعي)1(. 
إن دور األسرة األمين هو من أهم أدوار األسرة, وهذا الدور وإن كان يف املرتبة 

الثانية ولكنه ال يقل أمهية عن الدور الرتبوي لألسرة. 
واألم��ن يف معناه أن يعيش مطمئناً على حياته وأمواله وعرضه دون أن يعتدي 
عليها أحد, ومعناه أن يتوفر للفرد كل ما حيتاجه من ض��رورات احلياة مثل املأكل 

وامللبس ومما ال يستغين عنه اإلنسان يف حياته. 
لقد حرص اإلس��الم- زايدة على حمافظته على احلياة- على السمو هبذه احلياة 
اإلنسانية، وال يتم ذل��ك إال ابألم��ن بكل ص��وره س��واء ك��ان يف أم��ن نفسه، وذل��ك 
يتحقق ابإلميان احلق أو مع مجاعته ويكون ابلسلوك املنبعث من العقيدة اإٍلسالمية، 

ومن أهم هذه األساليب: 
1- غرس القيم والفضائل الكرمية واآلداب واألخالقيات والعادات االجتماعية اليت 
تدعم حياة الفرد وحتثه على أداء دوره يف احلياة وإشعاره مبسئوليته جتاه جمتمعه 

)1(   انظر: عبد احلميد, آمال, 000	م, االحنراف والضبط االجتماعي, دار املعرفة اجلامعية, القاهرة, مصر, الطبعة األوىل, 
ص8-7. 
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ووطنه وجتعله مواطنا صاحلاً يف اجملتمع مثل: الصدق واحملبة والتعاون واإلخالص 
وإتقان العمل.

	- تعليم األبناء الكيفية السليمة للتفاعل االجتماعي وتكوين العالقات االجتماعية 
من خالل ما يتعلمه األبناء يف حميط األسرة من أشكال التفاعل االجتماعي مع 

أفراد األسرة.
األبناء،  أفئدة  الوطنية يف  الوطن واالنتماء وترسيخ معاين  3- غرس مفاهيم حب 
وجيب أن يعي األب واألم أواًل معىن الوطنية واالنتماء قبل أن ينقلوها إىل أبناءهم 
العلمية ألف��راد األس��رة ابلرقي والتميز  ب��دأت فيه املستوايت  ال��ذي  ويف جمتمعنا 
يصبح من السهل على أف��راد األس��رة إيصال ه��ذه املفاهيم إىل األب��ن��اء بشكل 

صحيح.
أما الدور الوقائي فهو مكمل للدور الرتبوي وال يقل أمهية عنه، إذ يظن كثري من 
اآلابء واألمهات أن دوره��م يف تربية أوالده��م ينتهي عند بلوغ الولد أو البنت سنا 
معينة، فيغفلوا عنه ظناً أن أوالدهم كربوا وال حيتاجوا إىل توجيه ومتابعة، وهذا خلل 

يف الرتبية ينتج عنه مشاكل ال حتمد عقباها.
أما الدور الرقايب: تعترب هذه الوظيفة امتدادا لوظيفة التنشئة االجتماعية واليت ال 
تتوقف وال تتقيد مبرحلة عمرية معينة لضمان االنضباط والتقليل من التجاوزات قدر 
اإلمكان، واملتابعة هنا تعين مالحظة سلوكيات األبناء وتصرفاهتم من خالل املتابعة 

داخل وخارج األسرة.
إن األسرة من منطلق حرصها على التنشئة االجتماعية السليمة وحسن استغالل وقت 
الفراغ والتفاعل جبدية مع مؤسسات اجملتمع املختلفة، تسهم بشكل حيوي يف صناعة الفرد 

الصاحل يف اجملتمع، والفرد الصاحل يف اجملتمع أمان للمجتمع يف حاضرة ومستقبله)1(.

)1(   انظر: احلمود, إبراهيم بن انصر, 	01	م, األسرة ودورها يف محاية أبنائها من االحنراف, دار اإلرشاد, جدة, السعودية, 
الطبعة األوىل, ص177. 
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املبحث الرابع
اآلاثر اجملتمعية لقيام األسرة املسلمة ملسؤوليتها الفكرية. 

من آاثر قيام األسرة املسلمة بوظائفها ومهامها االستقامة يف اإلسالم تكون إبتباع 
احلق والقيام ابلعدل ولوزم املنهج القومي)1(. 

ومن أهم هذه اآلاثر اجملتمعية لرتبية النشء على االنتماء الوطين ما يلي:
1- أن استجابة ال��ف��رد ألم��ر هللا تعاىل يف فعل م��ا أم��ر هللا تعاىل ب��ه, واجتناب ما 
هناه هللا تعاىل عنه أتيت على قدر عقيدته, فكلما كانت العقيدة يف الفؤاد قوية 
ت��ع��اىل أس���رع والعكس صحيح وم��ن ذل��ك ارت��ب��اط  كلما ك��ان��ت االستجابة هلل 
حب الوطن ابلعقيدة اإٍلسالمية سلوكاً ومنهاجاً وما يرتتب على هذا االرتباط 
من رعاية فطرته وصيانة خلقه إذ ال حياة للفرد بغري االستجابة ألمر هللا تعاىل 

تعاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ  قال  الشرعية كما  والقيام حبقوقه وأداء واجباته 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾]األنفال:4	[.
	- أن يف تربية أفراد األسرة على طاعة هللا واتباع شرعه, وح��دوده, وإبعادهم عن 
جتاوز احلدود يف األقوال واألعمال ولذا ندب احلق جل وعال إىل العفو والصفح 
وحتمل اإلساءة واملصابرة على اتباع رضوان هللا عز وجل وتقدميه على ما سواه 

ت��ع��اىل:  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ق��ال هللا 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ڱ﴾]التغابن:14[.

)1(   انظر: ابن القيم, حممد بن أيب بكر, 003	م, مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني, حتقيق: حممد 
املعتصم ابهلل البغدادي, دار الكتاب العريب, بريوت, لبنان, الطبعة السابعة, 3/	10. 
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3- اكتساب أفراد األسرة احلصانة واحلماية من املذاهب املنحرفة واألفكار الضالة 
لتكون  السليمة  منابعها  من  الصحيحة  العقدية  لألصول  تعليمهم  عرب  وذل��ك 

بذلك النجاة وال��ف��الح يف ال��داري��ن يقول هللا ت��ع��اىل:  ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾]التحرمي:6[.
4- اعتياد الشباب على األخالق واآلداب اإلسالمية, مثل الرمحة والعطف والسماحة 

والرفق, وإبعادهم عن القسوة والغلظة والشدة اليت هي من صفات املغالني. 
5- معرفة أفراد األسرة مبخاطر الغلو يف الدين وآاثره اخلطرية على الفرد واجلماعة 

واألمة, يبعدهم من الوقوع فيه. 
ال��ت��ع��اون وال��ت��واد  ال��ن��شء, مثل  الكرمية وال��رواب��ط االجتماعية يف  6- غ��رس اآلداب 
والتآخي والرتاحم واحملبة يف هللا اليت توجد متاسك أف��راد اجملتمع, وحتذيرهم من 

الفرقة والعزلة والفتنة ودوافع الظلم والعدوان. 
7- توجيه أف��راد األس��رة إىل طاعة هللا عز وج��ل وطاعة رسوله وأويل األم��ر وذلك 
لتحصينهم من فكر املغالني الذين قد خيضعون لطاعة اجلماعات الضالة بسبب 

جهلهم أو قلة وعيهم تطبيقاً لقول هللا جل وعال: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث﴾]النساء:59[.

8- زايدة الوعي السليم, والفهم اجليد, للمعاين اليت تؤكد على وحدة هذه األمة, ووجوب 
مراعاة رسالتها العظيمة ليكونوا نواة صاحلة جملتمع حضاري. قال هللا تعاىل:  ﴿ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾]األنبياء:	9[.



333 دور األسرة المسلمة في تعزيز االنتماء الوطني وأثره في مواجهة الفكر المنحرف

9- تعاون البيت واملدرسة يف إعداد الربامج اجليدة اليت تسهم يف شغل فراغ األفراد 
يف مثل فئاهتم العمرية مبا يعود عليهم ابلنفع والفائدة. 

10- ختريج جيل من الدعاة إىل هللا واآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر وما يرتتب 
على ذلك من حفظ األفراد واألسر واجملتمعات من غوائل االحنراف وتفشي ظاهرة 

اإلج��رام وبذلك يتحقق قول احلق – جل وعال- :   ﴿ې ى ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾]التوبة:		1[.
11- وقاية اجملتمعات من األزمات اليت حلت بكثري من اجملتمعات اإلسالمية بسبب 
إمهال جانب الوقاية حيث ترتك األمور بدون توجيه أو رعاية وما يرتتب على 
ذلك من البحث عن العالج املناسب وهو ما يكلف األم��ة أضعاف ما كان 

ميكن أن يكلفه اجلانب الوقائي.
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اخلامتة
يف ختام ه��ذا البحث ال��ذي مت عرضه يف أربعة مباحث أمج��ل أه��م النتائج اليت 

اشتمل عليها فيما يلي:
1- أن االنتماء إىل الوطن وحمبته غزيرة وفطرة, والدين ال يقاوم الغرائز بل يهذهبا, 
ول��ك��ن ه���ذا ال��ش��ع��ور ال��ف��ط��ري ت��ع��ززه امل��ق��وم��ات ال��ش��رع��ي��ة, خ��اص��ة إذا وج��دت 
درجة  ترفع  فإنه  املقدسة  واملشاعر  الشريفني  احلرمني  للوطن كوجود  خصائص 
مشروعيته محاية للدين واملقدسات, وهبذه اخلصائص يكون الدفاع عن الوطن 

واجباً وجهاداً يف سبيل هللا ابملال والنفس والقول. 
ال��يت توجبها عليه  	- م��ن ح��ب اإلن��س��ان لوطنه أخ��ذه مبقومات املواطنة الصاحلة 

انتماؤه هلذا الوطن والتفافه حول والة األمور يف غري ما حرم هللا وهنى عنه. 
إن املواطنة انتماء, واالنتماء خيتلف حكمه حبكم الباعث عليه فإذا كان مقصده 
م��ا أدى إىل االنتساب  أم��ا  فيه اإلابح���ة  ف��األص��ل  التعريف والتفاضل وال��ت��دي��ن 
الوطين هو  االنتماء  فاحملظور يف  والكراهة,  التحرمي  بني  فيدور حكمه  املذموم 

تقدميه على حمبة الدين. 
3- أن الرتبية اإلسالمية الصحيحة هي حجر الزاوية يف منظومة جهود محاية األمن 
الفكري، وهي مسؤولية األسرة ابألساس تليها املؤسسات التعليمية واجلامعات، 
مث املؤسسات املعنية ابلدعوة، واإلعالم، والعمل االجتماعي، والثقايف، واجلهات 
األمنية وغريها فجميعنا مسؤولون عن محاية عقول أبنائنا وشبابنا من أي حماوالت 
لتخريبها، وذلك ألننا ال نستطيع أن حنمل رجال األمن فقط مسؤولية الرقابة 
على العقول، وال ميكنهم وحدهم ذلك يف عصر ال يستطيع كثري من اآلابء مراقبة 

ما يتعرض له أبناؤهم من وسائل االتصال احلديثة.
4- أن األسرة مهما كان حجمها فهي األساس يف بناء وتطور اجملتمعات، وهلا دور 
رئيس يف اكتشاف ومعاجلة كثري من املشكالت الرتبوية واالجتماعية، وبدون 
الشاملة يصعب مواجهة مشكالت  للمسؤولية االجتماعية  مشاركتها وحتملها 

اجملتمع صغرية كانت أم كبرية. 
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التوصيات:
1- أمه��ي��ة دراس���ة م��وض��وع��ات امل��واط��ن��ة الصاحلة ب��ل وتدريسها خ��اص��ة وأن مث��ة من 
يشكك يف أمهية االنتماء إىل الوطن إبعتباره جاهلية, وأنه إاثرة للعصبية إىل غري 
ذلك فال بد من حترير هذه املصطلحات حتريراً شرعياً حرصاً على وضوح املفاهيم 

ومحاية للنشء من االحنراف والغلو.
	- غرس ثقافة احلوار داخل األسرة بني الوالدين واألبناء والذي يسهم يف تكوين 
ومن  والسلوكية  األخالقية  االحن��راف��ات  من  ومحايتهم  السوية،  األب��ن��اء  شخصية 
مظاهر التعصب والتطرف وحىت من ظاهرة اإلرهاب اخلطرية اليت وقع ضحيتها 

عدد من الشباب بعيداً عن معرفة أسرهم.
3- إن اجلهد األمين ليس كافياً وحده للحد من ظواهر االحنراف يف الفكر، واحلاجة 
قائمة لتضافر اجلهود يف خمتلف اجملاالت عرب خطط وطنية شاملة تراعي العوامل 
واألوضاع والظروف الفكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية املؤثرة يف أحداث 
ظواهر االحنراف. بل إن إشاعة الفكر اآلمن عامل أساس لتعزيز الوحدة الوطنية.
4- ضرورة زايدة االهتمام مبا يسمى األمن الفكري، سعياً إىل محاية الفكر من أي 

احنراف قد يتحول إىل سلوك إجرامي يهدد األمن.
5- املؤمتر يعد نقطة حتول يف الدراسات الوطنية, وأوص��ي أبن ينبثق عنه فعاليات 
مصاحبة, وأخرى ممتدة, ليعد مبثابة ترسيخ بعض املفاهيم والتصورات الشرعية. 
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املقدم��ة 
احلمد هلل رب العاملني،  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  نبينا 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،  أما بعد:  
فتعد األسرة أساس اجملتمع واللبنة األوىل يف بنائه،  ومىت ما كانت هذه اللبنة قوية 
قام صرح بناء اجملتم���ع ق��وايً شاخماً،  ومىت ما كانت ضعيفة قام صرح بناء اجملتمع 
ضعيفاً واهياً ُيس��رع إليه التفك���ك واالحنالل،  كما تعد األسرة األساس االجتماعي 
يف تشكيل وبناء شخصيات أف��راد اجملتمع،  حيث ُتضفي على أبنائها خصائصها 

ووظيفتها. 
وال شك أن ختلي األسرة عن مهامها األساسية املنوطة هبا أو تقصريها يف ذلك 
يؤدي إىل جنوح األبناء عموماً والشباب منهم خصوصاً واحنرافهم وضياعهم،  وهذا 
يُؤدي بدوره إىل مترد األبناء على اآلابء واألسر واجملتمعات،  مما يضر ابألسرة ذاهتا 

بشكل خاص واجملتمع بشكل عام . 
ومن أشد ما يضر ابجملتمع يف وقتنا احلاضر ع���دم شعور كثري من الشباب ابالنتماء 
لوطنهم وع����دم غريهتم عليه،  بل وخذالنه يف كثري من األحيان،  وانسياقهم خلف 

أفكار منحرفة ضالة تؤثر سلبياً يف وحدة الوطن وأمنه . 
ول��إلس��ه��ام يف ب��ي��ان أث��ر األس���رة يف تعزيز قيم االن��ت��م��اء ال��وط��ين واألم���ن الفكري 
ومواجهة حتدايهتما جاء هذا البحث للمشاركة به يف املؤمتر العلمي للحسبة ) انتماء 
وطين وأمن فكري(،  الذي ينظمه املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
جبامعة أم القرى مبكة املكرمة خالل الفرتة 7	-9	/ 1439/5ه�،  املوافق 13-

15/	/018	م . 
أهداف البحث:  

يهدف البحث إىل ما يلي: 
1- تسليط الضوء على أمهية دراسة قضية ) االنتماء الوطين واألمن الفكري(.  . 1
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	- حت��دي��د مفهوم ك��ل م��ن مصطلح )االن��ت��م��اء ال��وط��ين( ومصطلح )األم��ن . 	
الفكري( حتديداً دقيقاً .

3- اإلسهام يف ترسيخ قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري . . 3
4- دراسة أثر األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري .. 4
5- دراسة أثر األسرة يف مواجهة حتدايت قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري.. 5

خطة البحث:  
يشتمل البحث على:  مقدمة،  ومتهيد،  ومبحثني،  وخامتة،  كما أييت: 
- املقدمة:  وتشتمل على  بيان أمهية موضوع البحث،  وخطته،  ومنهجه .

- التمهيد:  وفيه التعريف ابملصطلحات األساسية للبحث .  
- املبحث األول:  أثر األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري. 

- املبحث ال��ث��اين:  أث��ر األس���رة يف م��واج��ه��ة حت���دايت قيم االن��ت��م��اء ال��وط��ين واألم��ن 
الفكري.

- اخلامتة:  وتشتمل على بيان أبرز النتائج العلمية للبحث،  واملقرتحات والتوصيات.
منهج البحث:  

تقتضي طبيعة موضوع البحث اتباع املنهجني التحليلي والوصفي يف إعداده،  مع 
العناية مبا يلي:  

1-  الرجوع إىل املصادر األصيلة اخلاصة مبوضوع البحث . 
	- ترقيم اآلايت القرآنية وبيان سورها . 

3- ختريج األحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إذا مل تكن يف 
الصحيحني أو أحدمها،  فإن كانت كذلك اكتفيُت حينئذ بتخرجيهما .

4- تزويد البحث بفهرس للمصادر واملراجع،  وفهرس للموضوعات . 
وهللَا أسأل العون والتوفيق والسداد، ،،، 
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التم�هي��د 
التعريف مبصطلحات البحث

أث��ر كبري يف  ل��ه  التعريف ابملصطلحات األساسية ألي حب��ث علمي  الش��ك أن 
حتديد وجهة الباحث،  وبيان م��راده فيه ومقصوده،  ولدينا يف البحث-  حبسب 
عنوانه-  مصطلحات ع��دة،  هي مصطلح:  األث��ر،  واألس��رة،  والتعزيز،  والقيم،  
واالنتماء الوطين،  واألمن الفكري،  أعرف بكل واحد منها على حدة فيما يلي:  

1- األثر:  
األث�ر يف اللغة الع�ربية:  بقية الشيء،  واجلمع آاثر وأثور،  يقال:  خرجت يف إثره 
ويف أثره،  أي:  بعده،  وأتثّرته:  تتّبعُت أثره . واألثر ابلتحريك:  ما بقي من رسم 

الشيء،  والتأثري:  إبقاء األثر يف الشيء . وأثّر يف الشيء:  ترك فيه أثراً )1( .
ونستنتج مما تقدم أن كلمة )األثر( تستخدم يف اللغة مبعىن:  نتيجة الشيء وما 

يرتتب عليه من أحوال وأمور .
ومل خيرج استخدام العلماء لكلمة )األث��ر( يف االصطالح عن معناها يف اللغة،  
فهم يستخدموهنا يف االصطالح على ما يرتتب عليه الشيء،  وهو املسمى ابحلكم 
عندهم،  كما أهن��م يضيفون األث��ر إىل ال��ش��يء،  فيقولون م��ث��اًل:  أث��ر العقد،  وأثر 

الفسخ،  وأثر النكاح .
ويذكر اجلرجاين أن األثر يطلق يف االصطالح على ثالثة معاين،  هي:  النتيجة 

وهو احلاصل من الشيء،  والعالمة،  واجلزاء )	( .
2- األسرة:  

األسرة يف اللغة:  مفرد مجعها أسر،  وهي الدرع احلصينة )3( .

)1(   انظر: لسان العرب-  ال
)	(   انظر: التعريفات،  ص 13 .  

)3(   انظر: لسان العرب-  البن منظور،  مادة )أسر( .
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وهي يف االصطالح:  عشرية اإلنسان ورهطه األدنون ألنه يتقوى هبم .
أما مفهومها يف اإلسالم فيشمل الزوجني واألوالد وفروعهم،  كما يشمل األصول 

من اآلابء واألمهات،  ويدخل فيهم األجداد واجلدات)1( .
3- التعزيز:  

التع�زيز يف اللغة العربية مصدر الفعل َع�ّزَز،  يقال:  َع�ّزَز ي�َُع�ّزُز َتع�زِيزاً فهو ُمع�َّزٌز،  
وي�قال:  َعّزَز فالانً،  أي:  ن�صرُه وق�ّواه ودّع�مُه،  وعّززَت ال�قوم وأع�ززهتم وعّززهتم:  
قّويتهم وشّددهتم،  ومن�ه ق�وله تعاىل:   ﴿ ف�ََعزهَّْزاَن بِثَاِلٍث ﴾ )	(،  أي:  ق�ّوي�نا وشّددان, 
ويقال:  جعلُه ع�زيزاً،  أي:  أََم��ّدُه وأَيّ���دُه،  وَع��ّزَز جهوده،  أي:  َدّعمها وَكثّفها،  
ويقال أيضاً:  َعّزَز املاُء األرَض،  أي:  لَّبدها وَشّددها فال َتسوُخ فيها األرُجُل )3( . 

وعليه فمعىن )التعزيز( يف اللغة:  الدعم والتأييد والشد والتقوية . 
وتتفاوت التعريفات االصطالحية للتعزيز تبعاً الختالف الزاوية اليت ينظر منها إىل 
أصحاب كل تعريف،  وان كانت كلها تؤكد على أمهية التعزيز يف تعديل السلوك 

اإلنساين والقيم الرتبوية والطموحات البشرية .  
ولعل من أب��رز الت��عريفات االصطالحية للتعزيز أنه:   » عملية تقدمي مثري إجيايب 
حمبب أو إزال��ة مثري سليب م��ؤمل »)4( ،  وأن��ه:  » اإلج��راء ال��ذي ي��ؤدي فيه حدوث 

السلوك إىل توابع إجيابية،  أو إىل إزالة توابع سلبية » )5( . 
وعليه يت�مّثل مفهوم )الت��عزيز( اصطالحاً يف:  كل إجراء يؤدى إىل حدوث أثر 

إجيايب أو إزالة أثر سليب يف أمر من األمور،  أو شيء من األشياء .

)1(   انظر:  تنظيم اإلسالم للمجتمع-  حملمد أبو زهرة،  ص	6 .
)	(  سورة يس،  اآلية 14. 

)3(   انظر:  لسان العرب-  البن منظور،  مادة )عزز( . 
)4(   تعديل السلوك:  النظرية والتطبيق-  ليوسف عبداحلميد أبو محيدان،  ص 137 . 

)5(   املرجع السابق . 
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4- القيم:  
القيم يف اللغة:  مجع قيمة،  وهي مأخوذة من االستقامة،  يقال: أقمت الشيء 
وقوَّمته فقام أي استقام،  ومنه قوله تعاىل:  ﴿ ِفيَها ُكُتٌب ق�َيَِّمٌة ﴾ )1(،  أي: مستقيمة 

تُبنيِّ احلق من الباطل على استواء وبرهان)	(.
وه��ي يف االص��ط��الح:  » صفات ذات��ي��ة يف طبيعة األق���وال واألف��ع��ال واألش��ي��اء،  

مستحسنة ابلفطرة والعقل والشرع »)3(.
5- االنتماء الوطين:  

يذهب بعض الباحثني إىل أن االنتماء الوطين هو جمرد انتساب الفرد إىل وطن ما 
ومحله جلنسية ه�ذا الوطن،  ويضيف بعض الباحثني على هذا االنتساب:  ارتباط 
الفرد هبذا الوطن،  وانسجامه مع خصائصه ومكوانته،  وإخالصه ووالؤه له والتضحية 

من أجله )4( .
وجاء يف املوسوعة العربية العاملية أن املراد ابلوطنية:  حب الفرد وإخالصه لوطنه 

واالنتماء ألرضه وعاداته وتقاليده والفخر بتارخيه والتفاين يف خدمته )5( . 
وه�ناك مصطلحات تستخدم ل�دى الباحثني مبعاٍن مقاربة ملعىن مصطلح )االنتماء 

الوطين(،  أمثال:  
أ( مصطلح )املواطنة(،  وه��و:  شعور املواطن بعمق التضامن بني أف��راد اجملتمع 
يف إطار وحدة الوطن ضمن منظومة من القيم والتقاليد والعالقات االجتماعية اليت 

)1(   سورة البينة،  اآلية 3.
)	(   انظر: لسان العرب-  البن منظور، مادة )قوم( .

)3(   قيم اإلسالم اخللقية وآاثرها-  لعبد هللا بن حممد العمرو، ص	1، رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم الثقافة اإلسالمية 
بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض عام 1409ه� .

)4(   انظر:  اسرتاتي��جية تكريس مفاهيم امل�واطنة والوالء واالنتماء لدى النشء يف املناهج ال��دراسية بدولة الكويت،  ل��وزارة 
الرتب�ية بدولة الكويت،   ص38 .

)5(   انظر:  املوسوعة العربية العاملية،  ج 7	 / ص 113 . 
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الباحثني  بعض  أن  إال   .  )1( للمجتمع  العام  والقانون  االجتماعي  العرف  ينظمها 
يذهب إىل أن » صفة الوطنية أكثر عمقاً من صفة املواطنة،  أو أهنا أعلى درجات 
أو دول��ة معينة،   انتسابه إىل مجاعة  املواطنة مبجرد  فالفرد يكتسب صفة  املواطنة،  
ولكنه ال يكتسب صفة الوطنية إال ابلعمل والفعل لصاحل هذه اجلماعة أو الدولة 

وتصبح املصلحة العامة لديه أهم من مصلحته اخلاصة »)	( . 
ب( ومصطلح )ال��والء(،  وهو:  عالقة وتفاعل بني وطن وفرد يعلن فيها الفرد 

حمبته ونصرته ل�هذا الوطن )3( .   
6- األمن الفكري:  

اجتهد الباحثون املعاصرون يف تعريف مصطلح )األمن الفكري( وضبط مضمونه،  
ومن ذلك على سبيل املثال قوهلم:  

- » األمن الفكري هو أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم آمنني مطمئنني على 
مكوانت أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية » )4( . 

- وهو سالمة فكر اإلنسان وعقله وطريقة َفهمه من االحن��راف عن هنج الوسطّية 
واالعتدال فيما خيصُّ اجلوانَب الدينّية والسياسية ونظرته للكون،  حبيث ال ت��قوُده 

نظرتُه إىل الغل��ّو والتّنطع،  أو اإلحلاد والعلمنة )5(. 

)1(   انظر:  مظاهر املواطنة اجملتمعية يف املقررات الدراسية يف العلوم االجتماعية من وجهة نظر املعلمني-  لزايد بركات وليلى 
أبو علي،  ص 7،  وهو حبث مقدم للمؤمتر العلمي الرابع جلامعة جرش األهلية ابألردن بعنوان )الرتبية واجملتمع:  احلاضر 

واملستقبل(عام 011	م . 
)	(   حنو بناء هوية وطنية للناشئة-  للطيفة حسني الكندري،  ص46 . 

العامل املعاصر-  إلمساعيل عبدالكايف،  ص 37،  وهو حبث منشور يف جملة ) دراسات  التعليم واهلوية يف  )3(   انظر:  
اسرتاتيجية( الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية يف أبو ظيب يف العدد )66( عام 001	م . 
)4(   األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية-  للدكتور عبدهللا الرتكي،  ص 66،  وانظر: حبث )األمن الفكري(  
للدكتور عبدالرمحن السديس،  ضمن كتاب )األمن الفكري(،  ص 16،  من إصدارات مركز الدراسات والبحوث 

جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  عام 6	14ه�-  005	م .
)5(   انظر: األمن الفكري اإلسالمي-  لسعيد مسفر الوادعي،  وهو حبث منشور يف جملة )األمن واحلياة( الصادرة عن مركز 

الدراسات والبحوث جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية يف العدد)187( عام 1418ه�،  ص 50 . 
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- االطمئنان على طريقة تفكري الشخص والتأّكد من ابتعاده عن االحنراف الذي 
يهّدُد األمَن الوطين أو أحد مقوماته الفكريّة والعقديّة والثقافّية واألخالقّية )1(.

7- املواجهة:  
يُقصد ب���)املواجهة( هنا التصدي واملقاومة،  وهي يف اللغة مصدر الفعل )واجه(،  
يُقال:  واجه العدو،  أي:  صارعه ابلقول أو الفعل وجاهبه وقاومه،  وواجه املتاعب 

وحده،  أي:  تصّدى هلا )	( . 
8- التحدايت:  

ملصطلح )التحدايت( لدى الباحثني تعريفات عديدة،  لعل أقرهبا ملوضوع البحث 
هنا أهنا بوجه عام:  » تطورات أو متغريات أو مشكالت أو صعوابت أو عوائق انبعة 
من البيئة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية« )3(،  أو » ذلك الوضع الذي ميثل وجوده 
هتديداً أو إضعافاً أو تشويهاً كلياً أو جزئياً دائماً كان أو مؤقتاً،  لوجود وضع آخر 

ي�ُراد له الثبات والقوة واالستمرار« )4(.
وبناًء على ما تقدم يكون املراد ب���) أثر األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن 
الذاتية  الصفات  األس���رة يف دعمها  نتائج جهود  حت��دايهت��م��ا(:   وم��واج��ه��ة  الفكري 
املستحسنة لدى اإلنسان يف حبه وإخالصه لوطنه والتضحية ألجله،  وحتقيق احلفاظ 
العوائق  الفكرية،  والتصدي لكل  النوعية ومنظومته  على مكوانت أصالته وثقافته 

والصعوابت والعقبات اليت حتول دون ذلك . 

)1(   انظر: حنو جمتمع آمن فكراًي-  للدكتور عبداحلفيظ املالكي،  ص 103 . 
)	(   انظر:  لسان العرب-  البن منظور،  مادة )واجه( . 

)3(   الصراع بني الوالايت املتحدة والصني وروسيا-  للدكتور اتمر إبراهيم هاشم،  ص 53،  واألمة اإلسالمية والتحدايت 
  . php.print/com.alwihdah.www:املعاصرة-  لزكراي داوود،  وهو مقال منشور على موقع

)4(   اإلمارات إىل أين: استشراف التحدايت واملخاطر على مدى 5	 عامًا-  ألنيس فتحي،  ص 7 .
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املبحث األول
أثر األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري 

أث��ر م�هم يف تعزيز قيم االنتماء  ال��يت هلا  الع�ديد من املؤس�سات واجلهات  هن�اك 
الوطين واألمن الفكري،  أمثال:  اجلامعات،  واملساجد،  ووسائل اإلعالم،  والسلطة 
احلاكمة . . .،  إال أن األس��رة تُعّد من أهم املؤسسات يف إع��داد الناشئة عموماً،  
ل�ديهم،   املواطنة  روح  وتنمية  الوطن  على حب  وتربيتهم  منهم خصوصاً  والشباب 
وحتصينهم من األفكار الضالة،  حي�ث يقع على عاتق األسرة مهمة كبرية يف هذا 
اجلانب،  لكوهنا املؤسسة االجتماعية اليت تُعىن ابلتماسك االجتماعي،  واملصدر 
ال�ُمث���ُل  وم��ف��رز  الوطنية،   واهل��وي��ة  واالن��ت��م��اء  اإلنسانية  الشخصية  لتكوين  األس���اس 
السلوكية والتكيف مع اجملتمع واالندماج والتعايش مع أفراده من خالل املهام اليت 

تقوم هبا يف تربية النشء . 
كما أن األسرة تُعّد نواة اجملتمع،  والبيئة األوىل لتنشئة الطفل،  فمن خالهلا تتم 
أهم مراحل الرتبية والتوجيه لألبناء،  وغ��رس القيم واألع��راف واألفكار واملعتقدات 
فيهم،  وهبا تبدأ العالقات بني األف���راد،  ومن خالهلا يعرف اإلنسان كيف يعيش 

وكيف يتعامل مع اآلخرين . 
واألسرة أيضاً احملطة األوىل اليت يتزود من خالهلا األبناء أهم أسس الرتبية السليمة 
تفكريهم،  وحت�ديد  وأمن���اط  إع��وج��اج سلوكهم  أو  منها ص��الح  وينبثق  ومقوماهتا،  

مهاراهتم ومعايريهم . 
وتُعدُّ التنشئة االجتماعية العملية املهمة اليت يكتسب الفرد من خالهلا قيم اجملتمع 
الذي يعيش فيه ومالمح هويته،  واألس��رة هي من يتوىل هذه الت��نشئة لدى أبنائها 
يف سنني نشأهتم األوىل،  مث أتيت مهام املدرسة واملناهج الدراسية-  اليت تُعّد امتداداً 
ملهام األسرة يف هذه التنشئة- ،  ومهام الزمالء والصحبة ووسائل اإلعالم والسلطة 
احلاكمة . . .،  فاألسرة أهم املؤسسات اليت تقع عليها مسؤولية التنشئة االجتماعية 
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ألفرادها منذ مرحلة الطفولة وحىت مرحلة املراهقة والشباب وما بعده من مراحل )1(،  
والقيم الصاحلة املكتسبة عن طريقها هي قيم أساسية راسخة،  لتلقي الفرد هلا يف سين 
عمره األوىل،  وألن الفرد يبين عليها بعد ذلك كل ما يتلقاه-  من وسائل التنشئة 
االجتماعية األخرى-  من مبادئ ومعتقدات ومفاهيم وقناعات  ومعايري وحنو ذلك،  
وقد بنّي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف قوله:  ) كل مولود يولد على الفطرة،  فأبواه يهودانه 

أو ينصرانه أو ميجسانه ()	( .     
والتنشئة الوطنية جزٌء ال يتجزأ من التنشئة االجتماعية،  حيث يتم من خالهلا 
غرس قيم ومقومات املواطنة الصاحلة يف نفوس الناشئة والشباب،  وقد أشار احلكيم 
استقرار  حتقيق  يف  الوطنية  التنشئة  أمه��ي��ة  إىل   ) ) كنفشيوس  الصيين  والفيلسوف 
البالد،  وأرجع أسباب احلكم يف زمنه-  يف القرن السادس قبل امليالد-  إىل غياب 
روح املواطنة الصاحلة لعجز األسر عن تلقني أبنائها القيم الفاضلة واحرتام املصلحة 

العامة)3( .
وم�ن أب�رز م�ق�ومات االن�تماء الوطين واألمن الفكري اليت لألس�رة أث�ر يف تعريف 

الشباب هبا ما يلي:  
حب الوطن:  - 1

ال يتحقق االنتماء الصحيح للوطن واحلفاظ على أمنه الفكري لدى األبناء إال 
إذا استقر حب الوطن يف أنفسهم،  فهذا احلب الزم مهم ج��داً من ل��وازم املواطنة 
احلقة ومقوم أساس من مقوماهتا،  ولن يكون هذ احلب إال إذا أتصلت بذرته  يف 
نفوس األبناء منذ الصغر،  وكلما كربوا واشتد عودهم كرب فيهم هذا احلب وامتألت 

)1(   انظر: الشباب والقيم يف عامل متغري-  ملاجد الزيود،  ص 45 . 

رقم  احلديث    ،)9	( الباب  اجلنائز(،    ( هريرة �يف كتاب  أيب  من حديث  البخاري يف صحيحه  اإلمام  رواه     )	(
)1385(،  ج3/ص45	-46	 . ورواه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب )القدر(،  ابب )معىن كل مولود يولد 

على الفطرة(،  ج16/ص07	 . 
)3(   انظر:  دور الفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة يف تعزيز املواطنة لدى الشباب الكوييت-  لبدر محد الصالل،  ص 37،  

وهي رسالة ماجستري مقدمة جلامعة الشرق األوسط عام 	01	م .
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به عقوهلم واطمأنت إليه قلوهبم،  وهذا مما يؤكد أثر األسرة يف أتصيل حب الوطن 
وتعهده ورعايته لدى الشباب . ويتمثل هذا األثر يف أمور عديدة لعل من أمهها ما 

يلي:  
أواًل:  إقناع األبناء أبن حب الوطن قيمة مهمة من القيم العليا اليت جاء هبا ديننا 
احلنيف ومتثّلها نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته يف حبه ملكة املكرمة واملدينة املنورة،  
فعن عبدهللا بن عباس � أنه قال:  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن مكة: )ما أطيبك 
من بلد وأحبك إيل،  ول��وال أن قومي أخرج�وين منك ما سكنُت غ���ريك()1(،  
وقال عن املدينة:)اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا م���كة أو أش���د( )	(. 
اثن��ي��اً:  إظ��ه��ار حمبة ال��وط��ن وت��ق��دي��ره واح��رتام��ه ل��دى األب��ن��اء،  إذ إن مشاعر احلب 
والرضا أو الكره والسخط أو غريها من املشاعر واالنفعاالت يفهمها األبناء 

ويستشعروهنا،  ورمبا يتشربوها فتصبح جزءاً من توجهاهتم وقناعاهتم .  
اثلثاً:  تعريف األبناء أبمهية ال�وطن وم��زاايه وأجم��اده وفضائله واجل��وانب املشرقة من 
اترخيه،  وقيمته وق�دره بني سائر األوطان،  وكذا مقدراته وإجنازاته وخرياته،  وما 
أنعم هللا على املواطنني فيه من نعم كثرية،  ومنها نعمة األمن واألمان واالستقرار.  

الوالء للوطن:  - 2
يُ��ع��دُّ ال���والء للوطن م��ن أه��م مقومات امل��واط��ن��ة ال��ص��احل��ة،  وه���ذا ال���والء الب��د أن 
ينعكس على سلوك الشباب،  من حيث االعتزاز ابلوطن وقيمه وثوابته،  واحلرص 
على ممتلكاته ومقدراته ومنجزاته واحلفاظ عليها،  وتقدير رموزه وعدم اإلساءة إليهم،  
وم��ن حيث االسهام يف تطور الوطن ورق��ي��ه،  وال��دف��اع وال��ذب عنه حسياً ومعنوايً،  
)1(   رواه الرتمذي يف سننه يف كتاب ) املناقب (،  ابب ) يف فضل مكة(،  احلديث رقم )3935(،  ج5/ص 3	7،  
وقال:  » حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه »،  وصححه احلاكم يف املستدرك،  احلديث رقم )1787(،  
ج1/ص661،  والبيهقى يف شعب اإلميان،  احلديث رقم )4013(،  ج3/ص443،  واأللباين يف صحيح وضعيف 

سنن الرتمذي .    
)	(   رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب ) الدعوات (،  الباب) 43(،  احلديث رقم )	637(،  ج 11/ ص179،  

ورواه اإلمام مسلم يف صحيحه،  يف كتاب )احلج (،  ابب ) الرتغيب يف سكىن املدينة (،  ج9/ص150 . 
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والتضحية ابلغايل والنفيس من أجله . وال شك أن لألسرة األثر البالغ يف غرس هذا 
اإلحساس والشعور لدى األبناء منذ نعومة أظفارهم،  وتقدمي القدوة احلسنة هلم فيها. 

االلتزام ابألنظمة والقوانني:  - 3
االلتزام أبنظمة الوطن وقوانينه من أهم صفات املواطن املسؤول،  فهذه األنظمة 
والقوانني مل توجد إال لتنظيم شؤون الوطن وتطويره وحتسني أحواله وأوضاعه يف كل 
جماالت احلياة،  وال شك أن أي إخالل هبذه األنظمة والقوانني يؤثر أتثرياً سلبياً على 

أمن الوطن واستقرار. 
إن اح���رتام ال��ش��ب��اب ألنظمة ال��وط��ن وق��وان��ي��ن��ه م��ن أه��م مس��ات رقيهم وحتضرهم،  
فاألنظمة والقوانني أحد أبرز جوانب االنتقال من احلالة البدائية إىل احلالة احلضارة 
للمجتمعات يف التاريخ اإلنساين،  وأمام األسرة الكثري من الفرص لرتبية األبناء على 
احرتام األنظمة والقوانني وااللتزام هبا،  انطالقاً من قناعاهتم بضرورهتا وأمهيتها ال خوفاً 
ووجاًل من العقاب على خرقها وإمهاهلا،  ومتابعة تقيد األبناء هبذه األنظمة والقوانني 

ومدى تنفيذهم واحرتامهم هلا . 
التمسك مبالمح اهلوية الوطنية:  - 4

مُتّثل  ال��يت  وال��ث��واب��ت  املشرتكة  العامة  والقسمات  السمات  ه��ن��ا:   الوطنية  ابهل��وي��ة  يُقصد 
شخصية الوطن وذاتيته،  ويعتز هبا املنتسبون إليه،  وميتاز هبا عما سواه من األوطان األخرى. 
» وتتمثل م��ك��وانت ه��وي��ة أي أم��ة يف:  ال��دي��ن وال��ع��ق��ي��دة،  وال��ل��غ��ة،  واألرض،  

واجلنس،  والتاريخ،  والعادات والتقاليد،  واملصاحل املشرتكة » )1( . 
وال شك أن لألسرة أثر كبري يف متسك أبنائها مبكوانت هوية الوطن ومالحمه،  من 
خالل تشبث األسرة هبذه املكوانت واملالمح واحلفاظ عليها،  وتنمية ذلك كله يف 
األبناء وحفزهم عليه،  ومن حيث عدم التفريط هبذه املكوانت حبجة اللحاق بكل 

ما هو عصري وجديد . 
)1(   مالمح اهلوية اليت ينبغي أن يتميز هبا املسلم يف حاضره املعاصر-  لألستاذ الدكتور مفرح بن سليمان القوسي،  ص 15 . 
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الشعور ابملسؤولية وحتمُّلها:  - 5
ي�تفاوت املواطن�ون يف درج�ة حتمل�هم للمسؤول�ية،  ول�ذا ي�ظهر يف أدب�يات ال�مواطنة 
مصط�لح ) املواطن املسؤول-  Responsible Citizen (،  والفرد ال ي��ولد 
مسؤواًل،  وإمن��ا يرتب على حتّمل املسؤولية من خالل الرتبية والتنشئة االجت�ماعية،  
ويُقصد ابملسؤولية هنا إدراك الفرد ألثر تصرفاته على اآلخرين،  وهو واجب يقوم به 
اإلنسان على املستوى الشخصي،  وكذا على املستوى العام،  وتستطيع األسرة أن 
تنمي هذا الشعور عند أبنائها من خالل تعويدهم ابلتدريج منذ الصغر على التمسك 
الدينية،   العبادات  الصحيحة وأصوهلا،  واالهتمام أبداء  العقيدة اإلسالمية  أبرك��ان 
ومراعاة املبادئ والقيم اخللقية،  واالهتمام ابملقررات والواجبات املدرسية،  واحملافظة 
على ممتلكاهتم وأغراضهم الشخصية،  واحرتام املواعيد يف حياهتم اليومية،  كمواعيد 
األكل والشرب والنوم والذهاب إىل املدرسة،  وإدارة مصروفاهتم اليومية،  وحنو ذلك 
مما ينمي لديهم روح الشعور ابملسؤولية . ومن خالل تكليفهم ابملهام األسرية حبسب 
ظروفهم وإمكاانهتم،  مع تشجيعهم ومكافأهتم عند اإلصابة،  وتصويبهم عند التعثر 

والوقوع يف األخطاء،  مع منحهم الثقة واألمل والتصميم على النجاح .  
العناية ابلعمل وتقديره:  - 6

من أهم واجبات املواطن أن يعمل،  وأن يكون فرداً منتجاً يف وطنه،  لإلسهام 
يف منو الوطن ورفعته وحتقيق استقالله االقتصادي،  وللنأي ابملواطن عن أن يكون 
أُمر  ال��يت  لعمارة األرض  السبيل  العمل هو  أن  اجملتمع،  كما  غ��ريه يف  عالة على 
اإلنسان هبا ابعتباره خليفة هللا تعاىل يف أرضه،  كما قال سبحانه:  ﴿ َوِإْذ قَاَل 
َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة ﴾ )1(،  وقال أيضاً:  ﴿ ُهَو أَنَشَأُكم 

َن اأْلَْرِض َواْست�َْعَمرَُكْم ِفيَها ﴾ )	(.  مِّ

)1(   سورة البقرة،  اآلية 30 . 
)	(   سورة هود،  اآلية 61 . 



أثر األسرة في تعزيز قيم االنتماء الوطني واألمن الفكري 354

ومن لوازم العناية ابلعمل وتقديره:  إحسان العمل وإتقانه واإلجادة فيه،  ذلك أن 
اإلسالم حيض على إتقان العمل وزايدة اإلنتاج،  ويَعّد ذلك أمانة ومسؤولية،  فليس 
املطلوب يف اإلسالم جمرد القيام ابلعمل،  بل البد من اإلحسان واإلجادة فيه وأدائه 
مبهارة وإحكام،  فذلك مدعاة لنيل حمبة هللا ومرضاته سبحانه،  يقول النيبملسو هيلع هللا ىلص:) إن 

هللا حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه ()1( .
وميكن لألسرة أن تدعم ذلك كله برتبية أبنائها ليكونوا أفراداً منتجني يف وطنهم ال 
مستهلكني،  فتنمية الوطن ال تتم إال بسواعد أبنائه وال سيما الشباب منهم،  فهم 

طاقة الوطن وجنوده الذين ال يستطيع االستغناء عنهم يف هذه التنمية . 
تقوية الروابط والصالت بني أفراد الوطن وفئاته:  - 7

م��ن أه��م مقومات امل��واط��ن��ة الصاحلة وأه��داف��ه��ا السامية تقوية ال��رواب��ط ب��ني أف��راد 
الوطن،  وتوثيق ع�رى الصالت بني فئاته وأطيافه املختلفة،  والقضاء على الطائفية 
املقيتة،  وكل أشكال التفرقة العنصرية،  س��واًء كانت دينية أم مذهبية أم قبلية أم 
جهوية أم غريها . وذلك لتحقيق متاسك اجملت��مع وتضامنه وحتق�يق التكامل التفاعلي 
بني أفراده . وال شك أن لألسرة أث�ر ابلغ األمهي�ة يف ذلك،  من حيث تربية أبنائها 
على مبادئ احملبة والتواضع واالحرتام والتسامح والتعايش والتكاتف مع اآلخرين يف 
منظومة الوطن الواحد،  ونبذ كل مظاهر العنف والشقاق والكراهية واالستعالء على 
املواطنني اآلخرين أو ازدرائهم واحلط من قيمتهم وقدرهم أو غمطهم حقوقهم اليت 
تكفلها هلم أنظمة الوطن وقوانينه،  وكذا تربية األبناء على مبادئ احلرية واملساواة 
والعدالة االجتماعية،  وكرامة بين البشر اليت منحهم هللا عز وجل إايها يف قوله تعاىل:   
َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم  َوَرَزق�َْناُهم مِّ َواْلَبْحِر  اْلب�َرِّ  َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف  َوَلَقْد َكرَّْمَنا   ﴿
َّْن َخَلْقَنا ت�َْفِضياًل ﴾ )	(،  ومبدأ التوازن بني احلقوق والواجبات،  وتكافؤ  َعَلٰى َكِثرٍي ممِّ
)1(   رواه البيهقي يف شعب اإلميان برقم )	531(،  ج�4 / ص 334،  وصححه األلباين يف )سلسلة األحاديث الصحيحة( 

برقم )1113(،  ج 3/ ص106.
)	(   سورة اإلسراء،  اآلية 70 . 
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الفرص بني سائر املواطنني يف العمل للوطن وخدمته،  فهو وطن للجميع،  ال لفئة 
دون أخرى .   

ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة:   - 8
ال شك يف أن رسوخ عقيدة اإلميان والتوحيد هلا أثر كبري وفاعل يف حتقيق األمن 
عموماً،  واألمن الفكري خصوصاً،  فقد كفل هللا ألهل اإلميان احلصول على األمن 
واهلداية،  حيث يقول سبحانه:  ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ ي�َْلِبُسوا ِإميَان�َُهم ِبظُْلٍم أُولَِٰئَك هَلُُم 
اأْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن ﴾ )1(،  وألن )األمن( هو ج�وه��ر )اإلمي��ان(،  فهما من ج��ذر 
لغ��وي واح��د مادته األلف وامليم والنون،  ويُؤكد العلماء على أن من لوازم )اإلميان( 
حصول الطمأنينة والتحرر من مصادر اخلوف واالضطراب،  ومنهم شيخ اإلسالم 
ابن تيمية،  حيث يعترب رمحه هللا )اإلميان( مبعىن األمن حقيقة مؤكدة،  ألن اإلميان 
يف نظره مأخوذ من األمن الذي هو الطمأنينة،  وكما أن لفظ )اإلقرار( مأخوذ من 
،  فإن لفظ )اإلميان( مأخ��وذ من آمن ي��أمن،  ف��املؤمن داخ�ل يف األمن،  كما  ق�َرَّ يَ�ِق�رُّ

أن ال�ُمق�ِر داخل يف اإلقرار )	( . 
ولذا إذا حرصت األسرة املسلمة على ترسيخ العقيدة الصحيحة يف نفوس أبنائها 
فسيكون لذلك أث��ر ابل��غ يف حتقيق األم��ن الفكري يف اجملتمع،  فاملواطن ال يكون 
مؤمناً حقاً إال إذا جسََّد إميانه يف كفالة األمن وإشاعته له يف احلياة؛  لنفسه ولغريه،  
ويُؤّكُد ذلك قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  )املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده،  واملؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم ( )3(،  كما أن االلتزام بعقيدة التوحيد هو التزام يف 
الوقت نفسه بتوحيد الوجهة،  ومن توّحدت وجهته زال عنه اخلوف واالضطراب،  

)1(   سورة األنعام،  اآلية 86 . 
)	(   انظر: جمموع الفتاوى،  ج7 / ص 9	5 . 

)3(   رواه اإلمام أمحد يف املسند من حديث أيب هريرة،  احلديث رقم )8918(،  ج	/ص379،  وقال شعيب األرنؤوط يف 
حتقيقه للمسند:  »إسناده قوي«،  ورواه النسائي أيضاً يف سننه،  احلديث رقم )4995(،  ج8/ ص104، وقال عنه 

العالمة األلباين يف حتقيقه هلذه السنن:  »حسن صحيح« .
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لقوله تعاىل:  ﴿ ب�ََلٰى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه للَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن ف�ََلُه َأْجرُُه ِعنَد َربِِّه َواَل َخْوٌف 
َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ��َزنُ��وَن ﴾ )1(،  وال جمال يف ظالل عقيدة التوحيد ملا ُيسمى أبزمة 
اهلوية الفكرية أو الثقافية اليت تعاين منها كثري من النظم البشرية واجملتمعات املعاصرة،  
لتع�دد هوايهتا وتنوّع انتماءاهتا وتقّلب أحواهلا،  فيكون ﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها ﴾ 
)	(،  ففي جمتمع يدين ابلعبودية لوجهة واحدة خالصة،  ال جمال فيه لتنازع األهواء 

والرغبات واالنتماءات الفكرية والع��قدية،  ألنه إذا قامت أمام��ُه قبلٌة اثب�تٌة واستبانت 
له معامل سبيله ومواقع خط�وه،  انطلق ُقُدماً ال تقعد به حرية وال أيخذه تردد)3( . 

كما أن رس��وخ عقي��دة اإلمي��ان ابهلل تعاىل يف نفس املسلم مُي��ّثل حصانة ع��قدية 
وفكرية له،  ف��ال تزل ق��دمه يف التزامه بدي��نه،  ويسلم من االحنراف عن حم�جة احل��ق؛  
إفراطاً وتفلتاً أو غلواً وتطرفاً،  وال تتجاذبه األهواء،  وال تُؤثر فيه الشكوك والشبهات 

اليت يثريها أهل البدع والضالل واألهواء .  
تربية األبناء على االستقامة على منهج اإلسالم وهديه: - 9

َذا  ي�ق�ول ت�عاىل يف احلث ع�لى االست�قام�ة على منه�ج اإلس�الم وهديه:  ﴿ َوَأنَّ هَٰ
ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُهۖ  َواَل ت�َتَِّبُعوا السُُّبَل ف�َت�ََفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِهۚ  ذَٰ
َلَعلَُّكْم ت�َت�َُّقوَن﴾ )4(،  وي�قول سب�حانه أيضاً:  ﴿ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن اَتَب َمَعَك 
َواَل َتْطَغْواۚ  ِإنَُّه مبَا ت�َْعَمُلوَن َبِصرٌي )5(،  ويقول عليه الصالة والسالم يف احلث على هذه 

االستقامة:  )استقيموا ولن حتصوا،  واعلموا أن خري أعمالكم الصالة()6(. 
ويُ��راد ابالستقامة هنا:  اإلقامة وال��دوام على هدي هللا ع��ز وجل وهدي رسوله 

)1(   سورة البقرة،  اآلية 	11 . 
)	(   سورة البقرة،  اآلية 148 . 

)3(   انظر:  اإلميان وأثره يف حياة اإلنسان-  للدكتور حسن الرتايب،  ص 305 . 
)4(   سورة األنعام،  اآلية 153 . 

)5(   سورة هود،  اآلية 	11 . 
)6(   رواه اإلمام أمحد يف املسند،  احلديث رقم )04	1(، ج5/ص77	،  كما رواه ابن ماجه يف سننه يف كتاب )الطهارة(،  
ابب )احملافظة على الوضوء(،  احلديث رقم )73	(،  ج1/ص100،  وحّسنه ابن حجر يف )هداية الرواة إىل ختريج 

أحاديث املصابيح واملشكاة(،  ج1/ص181. 
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ملسو هيلع هللا ىلص،  واالستمرار ابالنضباط بضوابط اإلسالم،  والوقوف عند حدوده،  واالستجابة 
ألوامر هللا واالنتهاء عن حمارمه )1( . 

يقول ابن القيم:  » االستقامة كلمة جامعة آخذة مبجامع الدين،  وهي القيام 
بني يدي هللا على حقيقة الصدق والوفاء ابلعهد،  وهي تتعلق ابألق��وال واألفعال 

واألحوال والنيات،  وتكون االستقامة فيها بوقوعها هلل،  وعلى أمر هللا » )	( . 
أبنائها منذ الصغر على هذه االستقامة املطلوبة  وإذا دأبت األسرة على تربية 
وعلى االلتزام هبدي هللا وشرعه وصراطه املستقيم املربّأَ من كل ع�وج،  فإنه حتماً 
الب��دع الع��قدية  لن تت��قاذفهم امل��ذاهب واملناه��ج الفكرية املع��وّجة،  ولن تت��جاذهبم 
العب��ادة  يف  وجهت���هم  حتديد  يف  الت��خبط  من  وسيسلمون  الفكرية،   األه��واء  وال 
والت��دين،  ي�ق��ول ت��عاىل:  ﴿ َفَمِن ات�ََّبَع ُهَداَي ف�اََل َيِضلُّ َواَل َيْشَقٰى﴾ )3(،  ويقول 
سبحانه:  ﴿ ِإنَّ الَّ��ِذي��َن قَ��الُ��وا َرب�ُّ��نَ��ا اللَُّ مُثَّ اْس��ت�َ��َق��اُم��وا ف�َ���اَل َخ���ْوٌف َع��لَ��ْي��ِه��ْم َواَل ُه��ْم 
حَيْ��َزنُ��وَن﴾ )4(،  كما أن من ش��أن ه��ذه الرتبية أن تنّمي يف األبناء فضيلة حماسبة 
النفس على الدوام،  ومراقبة هللا يف السر والعلن،  وعمارة الفكر والسلوك خبلوص 
النية وصدق التوجه إليه سبحانه،  فتكون االستقامة هذه نوراً يسعى بني أيديهم 
تُ��ض��يء ج��وان��ب أرواح���ه���م،  وق��ي��م��ة ُتكسبهم  يهديهم ال��ط��ري��ق امل��س��ت��ق��ي��م،  وروح����اً 

السكينة والطمأنينة يف معتقداهتم وأفكارهم )5( .    

)1(   انظر: موسوعة أخالق القرآن-  ألمحد الشرابصي،  ج1 /ص165 . 
)	(   مدارج السالكني،  ج	 /ص104 . 

)3(   سورة طه،  اآلية 3	1 . 
)4(   سورة األحقاف،  اآلية 13 . 

)5(   انظر:  موسوعة أخالق القرآن-  ألمحد الشرابصي،  ج1 / ص165 . 
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املبحث الثاين
أثر األسرة يف مواجهة حتدايت قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري

يواجه االنتماء الوطين واألم��ن الفكري يف اجملتمع املسلم املعاصر حتدايت كثرية 
ومتنوعة،  ولعل من أبرزها مما له عالقة مباشرة مبوضوع البحث هنا ما يلي:  

1- م��ا تبثه وس��ائ��ل اإلع���الم املختلفة-  والس��ي��م��ا ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة-  ووس��ائ��ل 
لعقائد ابطلة وأفكار  ت��روج  أف��ك��ار وط��روح��ات كثرية  م��ن  التواصل االجتماعي 
هدامة ودعوات مغرضة إلاثرة الفنت وبث روح اخلالف والشقاق والنزاع بني أبناء 
الوطن وفئاته،  وإاثرة العصبيات املذهبية والنعرات الطائفية واالنقسامات احلزبية 

وحنو ذلك مما يؤدي إىل تفتيت الوطن والقضاء على وحدته . 
	- ولع كثري من الشباب ابلتمرد على األنظمة والقوانني والقيم واألعراف االجتماعية 
املعتربة يف اجملتمع،  وسعيهم إىل تبين العنف والثورات على ساسة الوطن وقياداته 
األمنية بدع����وى تغيري اجملتمع وتط����ويره،  واخنداعهم ابلكثري من الشعارات والوعود 
املقدمة هلم-  غالبًا-  من جهات خارجية ترتبص ابلوطن الدوائر وتكيد له .  
الوطن  م��ع مؤسسات  املثمر  اإلجي���ايب  التفاعل  ع��ن  الشباب  م��ن  ع���زوف كثري   -3
التنموية وإجنازاته احلضارية،  وانصرافهم عن خدمته  وتطلعاته وبراجمه وخططه 

ونصرة قضاايه . 
4- ختلي كثري م��ن اآلابء ع��ن واج��ب��اهت��م يف توجيه األب��ن��اء وإرش��اده��م إىل السلوك 
انشغاهلم  نتيجة  أبنائهم،   على  الرقابية  مهمتهم  ان��ع��دام  أو  السليم،  وضعف 
أبعماهلم وغياهبم فرتات طويلة عن املنزل،  وابلتايل غياب احلوار البناء داخ�ل 

األس�رة بني اآلابء واألبناء،  وأتث�ر كثري من هؤالء األبناء برفقاء السوء . 
5- وج��ود فجوة كبرية بني كثري من اآلابء وأبنائهم،  حيث تشعر أع��داد متزايدة 
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من الشباب بوجود فاصل زمين ومساحة كبرية يف أمناط التفكري والسلوك بني 
جيلهم وجيل من سبقهم من اآلابء واملربني واملسؤولني يف وطنهم؛  تؤدي-  يف 
كثري من األحيان-  إىل اختالفات كثرية بني اجليلني واحتفاظ كل طرف منهما 
بنظرة منطية مسبقة عن الطرف اآلخر حتتوي على العديد من األحكام اجلاهزة 
الذي  اجليل  إىل  الشباب  من  ينظر كثري  فبينما  والتغيري،   للنقاش  القابلة  غري 
سبقهم على أهنم حمافظني وجامدين ومتشبثني ابألعراف والضوابط االجتماعية،  
ومتسلطني يف التعامل معهم عرب االكتفاء إبصدار األوام��ر والنواهي،  وممارسة 
واملهنة  التعليم  جم��االت  يف  الشخصية  اختياراهتم  يف  والتدخل  عليهم  الوصاية 
والزواج،  ورمبا يف امللبس واملظهر . . . اخل . ال يرى كثري من جيل اآلابء واملربني 
يف الشباب إال االندفاع والسفه والطيش وعدم املباالة وقلة اخلربة والتهرب من 

حتمل املسؤولية . 
6- ه��ي��م��ن��ة ال��ع��ومل��ة ال��غ��رب��ي��ة،  وس��ع��ي��ه��ا إىل حم���و اهل�����وايت ال��وط��ن��ي��ة وإزال�����ة احل��واج��ز 
الغريب عموماً  النمط  ال��ع��امل،  وف��رض  أنواعها بني شعوب  واخلصوصيات بكل 

واألمريكي خص��وصاً على حياة الناس وثقافتهم وسلوكهم .  
7- فشو ظاهرة التكفري والغلو يف الدين واخلروج على والة األمر فيها لدى كثري من 
الشباب يف البالد اإلسالمية،  أتثراً جبهات خارجية مغرضة،  واحنرافاً عن حمجة 

احلق يف منهج التلقي من نصوص الكتاب والسنة . 
وتستطيع األسرة مواجهة هذه التحدايت وحنوها من خالل القيام مبا يلي:  

أواًل:  توجيه األبناء إىل حسن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال وترشيده،  والتنبيه 
على أهنا وسائل ذات حدين إجيايب وسليب،  وهلا أثر مزدوج،  فهي حتمل يف 
طياهتا نفع عميم أو شر عميم،  يكمن-  هذا الشر- فيما حتدثه من أضرار 



أثر األسرة في تعزيز قيم االنتماء الوطني واألمن الفكري 360

وتنبيههم  األض��رار  عقدية وثقافية واجتماعية وأخالقية،  وحتذيرهم من هذه 
على خطورهتا أبس��ل��وب واض��ح سلس قائم على احلجة واإلق��ن��اع م��ع اح��رتام 
عقوهلم ووجهات نظرهم،  وتوجيههم إىل االستفادة من وسائل اإلعالم املّتزنة 
ذات األهداف السليمة،  اليت يقوم عليها املهنيون األخيار الذين يستشعرون 
رقابة هللا عليهم فيما ي�ب���ث�ّ�ونه من مواد إعالمية خمتلفة مرئية ومسموعة ومقروءة . 
اثنياً:  الس��عي إىل إجي�اد وازع دي�ين وضاب��ط أخ��القي ل�دى األبناء،  وحتصي��نهم ابلقيم 
النافع والضار  التمييز بني  ال��فاضلة واألخ��الق احلسنة احلم�ي��دة،  ليستطيعوا 
والغث والسمني مما تنتجه وسائل اإلع��الم من م��واد إعالمية خمتلفة،  وعدم 
أخذ ما يرونه ويسمعونه منها مبأخذ القبول والتسليم،  بل البد من عرض كل 
ذلك على موازين الدين والعقل وقيم الوطن وأمنه ووحدته،  فما وافق منها هلا 

ُأخذ وقُبل،  وما عارض ُرد ورُفض .
اثلثاً:  ربط األبناء عموماً والشباب منهم خصوصاً بقضااي جمتمعهم وتعويدهم على 
االهتمام هبا،  واالستثمار اجليد ألوقات الفراغ لديهم،  والسعي إىل جتنيبهم 
املنحرفة عن طريق حثهم على االخن���راط يف األعمال  السلوكيات  ال��وق��وع يف 
التطوعية واخلريية،  وال شك أن » العمل على ربطهم مبجتمعهم ومنحهم فرصة 
يف بناء اجملتمع من خالل إسهامهم يف العمل التطوعي سيزيد من احساسهم 
بقيمتهم وأثرهم يف بناء جمتمعهم،  وهذا ابلتايل سيغرس يف نفوسهم احملافظة 

على مكتسبات اجملتمع »)1( . 
رابعاً:  العناية ابحل��وار اهل��ادف البناء مع األبناء داخل حميط األس��رة،  لكونه من أهم 
وسائل االتصال الفعالة بني أفراد األسرة وتعزيز العالقات األسرية،  ومن أفضل 

)1(   أزمة الشباب اخلليجي واسرتاتيجيات املواجهة-  للدكتور راشد بن سعد الباز،  ص 4	1 . 
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طرق غرس احملبة واملودة واأللفة وإشاعة روح التفاهم بني اآلابء واألبناء،  وإزالة 
حواجز العزلة وكسر أسوار الوحدة بني أفراد األسرة الواحدة،  وهو دعامة أساسية 
من دعائم استقرار األسرة و متاسكها وعاماًل أساسياً يف بناء الشخصية املتوازنة 

لألبناء وبناء جمتمع إجيايب أفراده متحابني متعاونني منتجني يف جمتمعهم .
وقد أمجع الكثري من الدراسات العلمية على أن إاتحة الفرصة لألبناء يف احلوار 
داخل حميط األسرة،  وتشجيعهم على إبداء وجهات نظرهم يف املوضوعات املختلفة 

ومتكينهم من ذلك له مثرات إجيابية كثرية،  لعل من أبرزها ما يلي:  
أنه يتيح الفرصة ل��آلابء لتقوية ال��وازع الديين لدى األبناء عن طريق القدوة 	 1

احلسنة،  وبنائهم فكرايً بناًء سليماً . 
1- أنه يساعد يف احتوائهم وعالج مشكالهتم،  ويسهم يف إشباعهم إشباعاً عاطفياً،  
ويف قطع الطريق على املرتبصني هبم الدوائر من أهل األهواء والضالالت الذين 

يريدون هبم وأبمتهم وجمتمعهم الشر والفساد وإاثرة الفنت . 
 	- أنه يعزز ثقتهم أبنفسهم وحتقيقهم لذواهتم،  ويتيح الفرصة هلم للتعبري عّما جيول 

خبواطرهم من أفكار ومشاعر. 
أن��ه حي��رره��م م��ن مشاعر اخل��وف والقلق واالن��ط��واء والكبت لديهم،  ومشاعر   -3

العدائية جتاه املخالفني هلم يف الرأي.  
أفكارهم وتصحيحها،  وتصويب مسارهم،   ملناقشة  ل��آلابء  الفرصة  يت��يح  أن��ه   -4

وتغيري قناعاهتم اخلاطئة،  وتقومي سلوكهم . 
5- أنه يتيح الفرصة أيضاً لآلابء لغرس القيم الفاضلة فيهم،  أمثال:  قيم الوسطية 
واالع���ت���دال ال��يت ج��اء هب��ا اإلس���الم وخ��ص هب��ا ه��ذه األم���ة دون س��ائ��ر األم���م يف 
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لِ���َك َج��َع��ْل��نَ��اُك��ْم أُمَّ���ًة َوَس��طً��ا ﴾ )1(،  وال��وف��اء حبقوق والة  قوله ت��ع��اىل:  ﴿ وََك���ذَٰ
أمور املسلمني،  والسيما السمع والطاعة هلم ابملعروف،  وتنمية روح املواطنة 
احلقة فيهم،  واحرتام آراء اآلخرين ووجهات نظرهم املخالفة،   وااللتزام ابلنقد 
العلم،   العلماء املوثوقني الراسخني يف  املوضوعي للمفاهيم واألفكار،  واحت�رام 
العارفون بشرع هللا،  املتفقهون يف دينه،  الع�املون بعلمهم على ه�دى وبصرية،  
وتلقي الع�لم الشرعي الصحي�ح منهم دون غريه�م،  ي�قول تعاىل:  ﴿ فَاْسأَُلوا َأْهَل 

الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل ت�َْعَلُموَن﴾ )	( . 
خامساً:  السعي إىل احتواء الشباب وتفهم متطلباهتم واحتياجاهتم،  واإلصغاء إليهم 
واحرتام وجهات نظرهم،  واجتناب التعايل عليهم،  ومنحهم مساحة مناسبة 
للحرية املنضبطة يف اختيار ما متيل إليه أنفسهم يف جماالت احلياة املختلفة ما 
دام أن ذلك حيقق أهدافاً مشروعة هلم وليس فيه شيء يتعارض من األصول 

والثوابت الدينية والقيم اخللقية ومصاحل الوطن وأمنه واستقراره . 
سادساً:  التصدي للتيار اجلارف للعوملة عن طريق بناء شخصية س�وية متزنة للشباب،  
معتزة هبويتها الوطنية،  متحررة من التقليد والتبعية،  مستقلة بفكرها وسلوكها،  
رابنية يف وجهتها وغايتها ومرجعيتها،  أتخذ من الواقع احمليط هبا والوافد إليها 
ما كان صاحلاً ولو تركه أكثر الناس،  وترتك ما كان فاسداً ولو أخذ به معظم 
الناس،  وتعمل على إصالح ما كان قاباًل لإلصالح،  وال تكون إمعة تق�ول:  
إن أحسن الناس أحسنُت،  وإن ظلموا ظلمُت،  يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  ) ال تكونوا 
إمعة،  تقولون:  إن أحسن الناس أحسّنا،  وإن ظل�موا ظلمنا،  ول�كن وط�نوا 

)1(   سورة البقرة،  اآلية 143 . 
)	(   سورة النحل،  اآلية 43 . 
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أن�فسكم إن أح�سن الن�اس أن ت�حسنوا،  وإن أس�اءوا ف�ال تظلموا ( )1( )	( . 
سابعاً: محاية أف��ك��ار األب��ن��اء م��ن الغلو وال��ت��ط��رف،  مل��ا فيهما م��ن تعٍد على ح��دود 
الشرع،  وخروج عن مقتضيات العقل السليم والفطرة القومية،  واتباع لنزغات 
الشيطان وتلبيساته،  ولذا هنى هللا سبحانه وتعاىل عنه يف آايت عديدة،  منها:  
قوله تعاىل: ﴿ اَي َأْهَل اْلِكَتاِب ال ت�َْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال ت�َُقوُلوا َعَلى اللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ﴾ 
)3(،  وقوله:  ﴿ ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب ال ت�َْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي�َْر احلَْقِّ َوال ت�َتَِّبُعوا 

َأْهَواَء ق�َْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن ق�َْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل ﴾ )4( .
كما ح��ذَّر النيب ملسو هيلع هللا ىلص م��ن الغل��و يف أح��اديث كث�رية،  منها ق��وله:  )ِإيَّ��اُكْم َواْلغُ��ُلوَّ 
ي���ِن()5(،  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  )اَل  َ��ا َأْه��لَ��َك َم��ْن َك��اَن ق�َب�َْلُكُم اْلُغُلوُّ ىِف ال���دِّ ي��ِن فَ��ِإمنَّ ىِف ال��دِّ
َد َعَلْيُكْم( )6(،  وقوله كذلك:  )َهَلَك اْلُمت�ََنِطُّعوَن(  ُدوا َعَلى أَن�ُْفِسُكْم ف�َُيَشدَّ ُتَشدِّ

قَاهَلَا َثاَلاث)7(.
وقد انعقد امجاع أهل العلم على حترمي الغلو يف الدين والتحذير منه،  والتحذير 

من عواقبه . 
ومن املعلوم أن من أهم أسباب الغلو ضعف البصرية حبقيقة الدين،  وعدم التعمق يف 
فقهه،  وعدم اإلحاطة أبسراره ومقاصده،  والتمسك ابملظاهر وجعلها املقياس الوحيد 
)1(   رواه الت�رمذي يف سن�نه يف كتاب ) الرب والص�لة (،  الب�اب )63(،  احل�دي�ث رق�م )	01	(،  ج4/ ص364،  وقال:  ) 
حديث حسن غريب ( . وأورد ابن األثري حنوه يف )جامع األصول(،  وقال حمققه الشيخ عبدالقادر األرانؤوط:  )حديث 

حسن(،  ج11/ هامش ص699 .  
)	(   انظر:  مالمح اهلوية اليت ينبغي أن يتميز هبا املسلم يف حاضره املعاصر – لألستاذ الدكتور مفرح القوسي،  ص 	10 .

)3(   سورة النساء،  اآلية 171 .
)4(   سورة املائدة،  اآلية 77 . 

)5(   رواه النسائي يف سننه،  يف كتاب )املناسك(،  ابب )التقاط احلصى(،  ج5 / ص 18	،  وصححه األلباين يف )سلسلة 
األحاديث الصحيحة (،  احلديث رقم )83	1(،  ج3/ص78	 . 

)6(   رواه أبو داود يف سننه،  يف كتاب )األدب(،  ابب ) يف احلسد (،  احلديث رقم )4904(،  ج5/ص09	 . 
املتنطعون(،  احلديث رقم )670	(،  ج4/ص  )7(   رواه اإلمام مسلم يف صحيحه،  يف كتاب )العلم(،  ابب )هلك 

 . 	055
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لتدين الفرد من عدمه،  وغالًبا ما يكون هذا اجلهل شائًعا بني أنصاف املتعلمني،  أو من 
تلقوا العلم ابلدين عن مصادر ُتصّدر الغلو والتطرف،  أو ممن تغذوا على الثقافات املعادية 

للدين.
وكما هنى اإلسالم عن الغلو،  حّذر من آاثره السلبية وهنى عنها،  فنهى-  مثاًل-  
عن التكفري أبنواعه،  وهنى عن كل أعمال القتل والتفجري،  أمثال:  اختاذ بالد املسلمني 
مسرًحا لقتل املسلمني واملعاهدين ابسم اجلهاد،  واستباحة دماء رجال األمن واختاذهم 
غرًضا ظلًما وعدوااًن،  واإلخالل أبمن البالد،  وتدمري املنشآت العامة،  وإتالف أموال 
املسلمني،  وقتل األبرايء من املواطنني واملقيمني،  أو إاثرة الرعب يف قلوهبم،  ونشر الكراهية 
بني غري املسلمني لإلسالم وأهله،  واإلضرار ابألقليات املسلمة يف الب�الد غي�ر اإلسالمية،  

وحنو ذلك مما فيه ت�شويه لص�ورة اإلسالم ومساحته،  والص�د عن دين هللا ودينه . 
ومبا أن األسرة هي األساس االجتماعي يف تشكيل وبناء شخصيات أفراد اجملتمع،  فإهنا 
إن قامت هبذا الواجب،  وهو محاية أفكار األبناء من الغلو والتطرف،  فسُتسهم حتماً يف 
وقاية األبناء من الوقوع يف هذه املزالق العقدية والفكرية،  وجتنيب البالد والعباد من خماطرها 

وشرورها،  ومن مثَّ حتقيق قيم األمن الفكري املنشود يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة .   
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اخل�ات�م�ة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،  ويف ختام هذا البحث أُبني-  فيما يلي-  

أبرز نتائجه العلمية،  وأبرز توصياته . 
أواًل:  أبرز النتائج العلمية للبحث:  

إن املراد ابألثر:  نتيجة الشيء وما يرتتب عليه من أحوال وأمور . 	 1
إن مفهوم األس��رة يف اإلس��الم يشمل الزوجني واألوالد وفروعهم،  كما يشمل 	 2

األصول من اآلابء واألمهات،  ويدخل فيهم األجداد واجلدات . 
إن املراد ابلتعزيز:  كل إجراء يؤدى إىل حدوث أثر إجيايب أو إزالة أثر سليب يف 	 3

أمر من األمور،  أو شيء من األشياء .
إن امل���راد ابالن��ت��م��اء ال��وط��ين:  ارت��ب��اط ال��ف��رد ب��وط��ن��ه،  وانسجامه م��ع خصائصه 	 4

ومكوانته،  وإخالصه ووالؤه له،  والتضحية من أجله،  والدفاع عنه ونصرته . 
إن املراد ابألمن الفكري:  أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم آمنني مطمئنني 	 5

على مكوانت أصالتهم الدينية وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية . 
العقدي 	 6 بنائهم  ل��ألب��ن��اء،  واللبنة األساسية يف  امل��درس��ة األوىل  إن األس���رة ه��ي 

وتكوينهم الفكري ومنهجهم اخللقي والسلوكي،  ولذا كان هلا األثر الفاعل يف 
تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري لديهم . 

أب��رز مهام األس��رة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألم��ن الفكري تتمثل يف 	 7 إن 
األمور التالية: 

أتصيل حب الوطن والوالء له وصدق االنتماء إليه يف نفوس األبناء . 	•
احرتام أنظمة الوطن وقوانينه وتطبيقها يف واقع حياهتم . 	•
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التمسك مبالمح اهلوية الوطنية . 	•
الشعور ابملسؤولية وحتملها . 	•
العناية ابلعمل وتقديره وإتقانه . 	•
تقوية الروابط والصالت بني أفراد الوطن وفئاته . 	•
ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة .	•
تربية األبناء على االستقامة على منهج اإلسالم وهديه .	•

إن أبرز مهام األس��رة يف مواجهة حتدايت قيم االنتماء الوطين واألم��ن الفكري 	 8
تتمثل يف األمور التالية:  

توجيه األبناء إىل حسن استخدام وسائل اإلعالم واالتصال وترشيده . 	•
السعي إجياد وازع ديين وضابط أخالقي لدى األبناء . 	•
ربط األبناء بقضااي جمتمعهم وتعويدهم على االهتمام هبا . 	•
العناية ابحلوار اهلادف البناء داخل حميط األسرة . 	•
السعي إىل احتواء األبناء وتفهم متطلباهتم واحتياجاهتم . 	•
التصدي التيار اجلارف للعوملة . 	•
محاية أفكار األبناء من الغلو والتطرف .	•

اثنياً:  أبرز املقرتحات والتوصيات:  
قيام اجلهات املعنية ابلشؤون االجتماعية بتزويد األسر مبهارات غرس قيم االنتماء 	 1

الوطين واألمن الفكري يف نفوس األبناء،  وتفعيل مهام هذه األسر يف تدريب 
املسؤولية  حتمل  وعلى  وقوانينه  الوطن  أبنظمة  االل��ت��زام  على  والشباب  الناشئة 

االجتماعية،  وتذليل كل الصعاب اليت تواجه األسرة للقيام هبذه املهام . 
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وال��ش��ب��اب،  والعمل على 	 2 الناشئة  ترعى قضااي  م��راك��ز وهيئات  إن��ش��اء وتطوير 
تفعيلها لتدعيم قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري لديهم . 

التواصل 	 3 م��ه��ارات  ال��ش��ب��اب على  ت��دري��ب  املعنية ابل��دول��ة على  عناية األج��ه��زة 
والسلبيات  األخطار  احلديثة وتاليف  للتقنيات  األمثل  االجتماعي ابالستخدام 

فيها . 
تسخري وسائل اإلعالم املختلفة لرتسخ قيم املواطنة الصاحلة يف أنفس املواطنني 	 4

عموماً،  والشباب منهم خصوصاً . 
حث املؤسسات التعليمية االهتمام بتعزيز مكانة الوطن وحبه وال��والء له لدى 	 5

األبناء،  من خالل املعلمني واملربني ومناهج التدريس ومقرراته . 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، ،،،،
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فهرس املصادر واملراجع
أواًل:  الكتب املطبوعة:  

القرآن الكرمي . 	 
أزم�ة الشب�اب اخلليجي واسرتاتيجية املواجهة-  للدكتور راشد بن سعد الباز،  	 

ط عام 004	م،  جامعة انيف للعلوم األمنية-  الرايض . 
اسرتاتيجية تكريس مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء لدى النشء يف املناهج 	 

الدراسية بدولة الكويت،  ط عام 011	م،  وزارة الرتبية – الكويت . 
اإلمارات إىل أين: استشراف التحدايت واملخاطر على مدى 5	 عاماً،  	 

ألنيس فتحي،  ط عام 005	م،  مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم-  أبو 
ظىب .

األمن الفكري-  ملركز الدراسات والبحوث جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  	 
ط عام 6	14ه�-  005	م .

تعديل السلوك:  النظرية والتطبيق-  ليوسف عبداحلميد أبو محيدان،  مركز 	 
يزيد-  األردن .

التعريفات-  لعلي اجلرجاين،  ط عام 1985م،  مكتبة لبنان-  بريوت .  	 
تنظيم اإلسالم للمجتمع-  حملمد أبو زهرة،  ط عام 1975م،  دار الفكر 	 

العريب-  القاهرة .
جامع األصول يف أحاديث الرسول-  البن األثري اجلزري،  حتقيق:  عبدالقادر 	 

األرانؤوط،  ط عام 1389ه-  1969م،  مكتبة دار البيان،  ومكتبة 
احللواين. 

سلسلة األحاديث الصحيحة-  حملمد انصر الدين األلباين،  ط املكتب 	 
اإلسالمي-  بريوت . 

سنن ابن ماجه-  أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين،  حتقيق:  حممد انصر 	 
الدين األلباين،  ط     مكتبة املعارف – الرايض .
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 سنن أيب داود-  أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين،  تعليق:  حممد 	 
حمي�ى الدين عبد احلميد،  ط دار إحياء الرتاث العريب .

 سنن الرتمذي-  أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي،  ط املكتبة السلفية-  	 
املدينة املنورة .

 السنن الكربى-  ألمحد بن احلسني البيهقي،  ط دار الكتب العلمية-  	 
بريوت .

 سنن النسائي-   ألمحد بن شعيب النسائي،  حتقيق:  حممد انصر الدين 	 
األلباين،  ط مكتبة املعارف للنشر والتوزيع-  الرايض .

 الشباب والقيم يف عامل متغري-  ملاجد الزيود،  ط عام 006	م،  دار 	 
الشروق-  عمان .   

 الصحاح-  إلمساعيل اجلوهري،  ط األوىل عام 1999م،  دار إحياء الرتاث 	 
العريب- بريوت .

صحيح مسلم بن احلجاج القشريي بشرح حيي�ى بن شرف النووي،  ط دار 	 
الراين-  القاهرة .

 الصراع بني الوالايت املتحدة والصني وروسيا-  للدكتور اتمر إبراهيم هاشم،  	 
ط املكتب العريب للمعارف .

 فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري-  البن حجر العسقالين،  ط:  	 
رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية-  الرايض .

 لسان العرب-  جلمال الدين بن منظور،  ط الثالثة عام 1419ه�-  	 
1999م،  دار إحياء الرتاث العريب-  بريوت .

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية،  مجع وترتيب:  عبد الرمحن بن 	 
قاسم وابنه حممد،  ط الرائسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني-  مكة املكرمة.

 مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني-  البن قيم اجلوزية،  	 
حتقيق:  حممد حامد الفقي،  ط الثانية عام 1393ه-  1973م،  دار 
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الكتاب العريب-  بريوت . 
 املسند-  لإلمام أمحد بن حنبل،  حتقيق:  شعيب األرنؤوط،  ط مؤسسة 	 

الرسالة-  بريوت . 
 معجم األغالط اللغوية املعاصرة-  حملمد العدانين،  ط مكتبة لبنان .	 
 مالمح اهلوية اليت ينبغي أن يتميز هبا املسلم يف حاضره املعاصر- لألستاذ 	 

الدكتور مفرح ابن سليمان القوسي،  ط األوىل عام 006	م،  دار زدين-  
الرايض . 

 املواطنة-  للدكتور سامح فوزي، ط األوىل عام 007	م،  مركز القاهرة 	 
لدراسات حقوق اإلنسان. 

 املواطنة ومفهوم األمة اإلسالمية-  للدكتور عبدالرمحن الزنيدي،  ط 	 
الثانية عام 6	14ه�،  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

ابلسعودية-  الرايض .
 موسوعة أخالق القرآن-  ألمحد الشرابصي،  ط مكتبة حبر العلوم .	 
 املوسوعة العربية العاملية،  ط الثانية عام 1419ه – 1999م،  مؤسسة 	 

أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع-  الرايض.
 موسوعة مصطلحات جامع العلوم-  للقاضي األمحد نكري،  ط األوىل عام 	 

1997م،  مكتبة لبنان-  بريوت . 
 حنو بناء هوية وطنية للناشئة-  للطيفة حسني الكندري،  ط األوىل،  املركز 	 

اإلقليمي للطفولة واألمومة-  الكويت .  
 حنو جمتمع آمن فكراًي-  للدكتور عبداحلفيظ املالكي،  ط األوىل عام 	 

1431ه-010	م.
 هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة – للحافظ أمحد بن علي 	 

العسقالين،  ط األوىل عام 		14ه�-  001	م،  دار ابن القيم ودار ابن 
عفان . 
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 الوطنية كائن هالمي-  حملمود سفر وآخرين،  ط  عام 011	م،  وزارة 	 
املعارف وروان لإلعالم ابلرايض.

 الوالء والرباء يف اإلسالم-  حملمد سعيد القحطاين،  ط عام 	198م،  دار 	 
طيبة-  الرايض. 

اثنياً:  البحوث والرسائل اجلامعية:  	 
 دور الفضائيات الكويتية الرمسية واخلاصة يف تعزيز املواطنة لدى الشباب 	 

الكوييت-  لبدر محد الصالل،  رسالة ماجستري خمطوطة مقدمة جلامعة الشرق 
األوسط عام 	01	م .

 قيم اإلسالم اخللقية وآاثرها-  لعبد هللا بن حممد العمرو، رسالة ماجستري 	 
مقدمة إىل قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية ابلرايض عام 1409ه� .
 مظاهر املواطنة اجملتمعية يف املقررات الدراسية يف العلوم االجتماعية من وجهة 	 

نظر املعلمني-  لزايد بركات وليلى أبو علي،  حبث مقدم للمؤمتر العلمي الرابع 
جلامعة جرش األهلية ابألردن بعنوان )الرتبية واجملتمع:  احلاضر واملستقبل( عام 

011	 م .
اثلثاً:  الدورايت:  	 
 جملة )األم�ن واحلياة( الصادرة ع�ن مركز الدراسات والبحوث جبامعة انيف 	 

العربية للعلوم األمنية،  العدد )187(،  الصادر عام 1418ه� .
 جملة )دراسات اسرتاتيجية( الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 	 

االسرتاتيجية يف أبو ظيب،  العدد)66(،  الصادر عام 001	م .
رابعاً:  املواقع اإللكرتونية:  	 
 	  .  php.print/com.alwihdah.www 





دور االحتساب
يف تعزيز قيمة املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات الرتبوية

إعداد: د هاشم بن علي األهدل
كلية احلرم املكي الشريف – مكة املكرمة
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ملخص الدراسة
لالحتساب آاثر إجيابية كبرية على األفراد واجملتمعات، وهذه الدراسة تربز أمهية 
االحتساب ودوره يف تعزيز قيمة املسؤولية االجتماعية لدى املرتبني يف املؤسسات 
الرتبوية، وتكونت من أربع مباحث. ففي املبحث األول يبني ضرورة تعريف املرتبني 
ابالحتساب، ومفهومه وفضله وأركانه وشروطه وآدابه، وجماالت الفروق الفردية يف 
القيم، والعناية  الرتبية على  الثاين أش��ار إىل أمهية  العملية االحتسابية. ويف املبحث 

خصوصاً بقيمة املسئولية االجتماعية وأمهيتها لالنتماء الوطين واألمن الفكري. 
أما املبحث الثالث فهو عن توظيف االحتساب لتفعيل املسئولية االجتماعية يف 
املؤسسات الرتبوية، والرتكيز على األسرة واملدرسة واملسجد. فمن وسائل الرتبية على 
االحتساب وتعزيز قيمة املسئولية االجتماعية يف املنزل: تربية األسرة ألفرادها تربية 
صاحلة، وتعويد األسرة جلميع أفرادها على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر داخل 
اإلطار األسري، وتوضيح املعايري اخلاصة ابألسرة فيما يتعلق أبنظمة البيت، والتأكيد 
الوالدين  والصغار، وتشجيع  الكبار  بني  العائلي  التناصح  وتعزيز  االلتزام هبا،  على 

للتصرفات االحتسابية اليت يقوم هبا األوالد يف داخل املنزل وخارجه.
ومن وسائل الرتبية على االحتساب يف املدرسة وتعزيز قيمة املسئولية االجتماعية بني 
منسوبيها: إقامة برامج ومجعيات احتسابية، مثل مجعية إقامة الصالة، ومجعية مكافحة 
البيئة  داخ��ل  احلسبة  وتفعيل ممارسة  اآلداب وغريمها،  احملافظة على  التدخني، ومجعية 
املدرسية إبشراف إدارة املدرسة ومعلميها، ألن املمارسة شرط من شروط التعلم، وكذلك 
إشاعة روح التعاون واملشاركة يف كل اجلماعات املنظمة يف البيئة املدرسية، ابتداًء جبماعة 

الفصل الدراسي، إىل مجاعات اللعب ومجاعات األنشطة املختلفة.
ومن الوسائل املناسبة للرتبية على االحتساب يف املسجد، وتعزيز قيمة املسئولية 
االجتماعية بني أعضاء اجملتمع، ما يلي: تشكيل مجاعة املسجد، للتعاون يف قيام 
املسجد بوظيفته االجتماعية، وتعزيز القيم اإلجيابية والربامج النافعة يف احلي، والسعي 
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االجتماعية،  احل��ي  أه��ل  احللول ملشكالت  ووض��ع  السلبية،  الظواهر  على  للقضاء 
والعناية أبطفال احلي، وتنشئتهم تنشئة إميانية، تعينهم على تقومي أنفسهم، وإفادة 
غريهم، وذلك من خالل حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، وتفعيل اخلطب واملواعظ 
لتكوين احلس النقدي املنضبط ابلوحي، وتوضيح مفهوم العبادة، الذي يشمل النفع 

املتعدي لآلخرين، ومسئولية الفرد عن إخوانه املسلمني. �
أما املبحث الرابع فهو عن أثر االحتساب يف بناء احلضارة وتطور اجملتمع يف عدة 
جم��االت، منها: اجمل��ال العقدي، والتعبدي، والعلمي، واألخالقي، واألم��ين، وامل��ايل، 
وغريها. فمن اآلاثر احلضارية يف اجملال العقدي: احملافظة على اهلوية اإلسالمية والتميز 
بني األمم، والتحذير من مواطن اخللل العقدي، املؤدي إىل التشرذم والتفرق ومن مث 
التأخر احلضاري، ويف اجملال التعبدي: القضاء على مظاهر تدين املسئولية االجتماعية 
كالتهاون والالمباالة، والعزلة، وإضاعة األوقات، وغريها، ويف اجملال العلمي: تنمية 
الرغبة يف احلصول على العلوم النافعة اليت تساهم يف تقدم اجملتمع وتفوقه على غريه من 
اجملتمعات، ويف اجملال األخالقي: أتصيل األخالق الكرمية والقيم الفاضلة اليت تفتقدها 
احلضارة املعاصرة، وتفعيل الضوابط واملعايري اليت تدفع للمحافظة على قيم احلضارة 
احلقة، وعدم انتهاكها أو التفريط هبا. ويف اجملال األمين: استقرار اجملتمع وثبات بنيانه، 
ومحاية املقومات املدنية أبقل قدر من التكاليف، وتقليص اجلرمية ودوافعها ومظاهرها، 
ويف اجملال املايل: احملافظة على ممتلكات الشعوب، وجتنب اإلسراف والتبذير يف صرفها 
أو تبديدها، وحتقيق االستدامة يف خمتلف اجلوانب احلضارية، وحماربة الفساد املايل، 
أو أخذ األموال من خزينة الدولة ابلطرق غري املشروعة،  وتذكري أصحاب املناصب 
واملسئوليات مبراقبة هللا فيما حتت أيديهم من السلطات والصالحيات واألموال، وعدم 

استغالهلا فيما خيالف األحكام الشرعية أو القوانني التنظيمية.
وك���ان م��ن أه��م ت��وص��ي��ات ه��ذه ال���دراس���ة: إع���داد ت��ص��ور م��ق��رتح إلدراج م��ف��ردات 

وموضوعات االحتساب يف املقررات الدراسية يف التعليم اجلامعي والتعليم العام.
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مقدمة
ال شك أن االحتساب يقوم بدور فعال يف مواجهة االحنرافات واألخطاء وتقوميها، 
واملظاهر  املفاهيم  وإزال���ة  اإلجيابية،  والتصرفات  املفاهيم  نشر  رئيس يف  عنصر  وه��و 
السلبية من اجملتمع املسلم. ومن الطرق املهمة يف تفعيل االحتساب ليصبح ثقافًة 
اجتماعية لدى األف��راد، إشعار اجلميع أبن كل فرد عليه مسئولية ينبغي القيام هبا، 
بقدر استطاعته، وحبسب ما لديه من أدوات ومهارات، وهو ما يسمى ابملسئولية 

االجتماعية، وتقع هذه املسئولية على كاهل األفراد واجملتمعات.
لتنمية اجملتمع وتطوره، وتسعى  الرئيسة  الدعامات  الرتبوية من  املؤسسات  وتعد 
لتنمية األجيال تنمية شاملة، وزايدة معارفهم وتطوير مهاراهتم وقدراهتم، واستثمارها 
بطريقة أكثر فاعلية. ومن املهم لتحقيق التنمية الشاملة توظيف مفهوم االحتساب 
والتوعية به، والرتبية عليه، ليكون الفرد متفاعاًل مع جمتمعه، مستثمراً لكل طاقاته، 
وقادراً على تقدمي ما يفيد نفسه ويطور بيئته، وساعياً لبذل كل ما يستطيع للتقليل 

من مشكالته والقضاء على اخللل يف جنباته. 
املسئولية االجتماعية،  قيمة  ال��ف��رد  ي��درك  الرتبية على االح��ت��س��اب،  وم��ن خ��الل 
وأهنا ضرورة حياتية، وأهنا جزء من متطلبات التفاعل مع أجهزة الدولة ومؤسساهتا، 
وانتمائه إليها، واحملافظة على قيمها ومعتقداهتا، وضرورة أن يبذل من أجلها ما لديه 
من معارف وقدرات وإمكانيات وأوقات، ليحقق األمن الفكري املنبثق عن دينها، 
ويساهم يف الوصول ألهدافها التنموية، »فالفرد يف اجلماعة يعد مسئواًل عنها، يعمل 
أن  وعليه  ويستطيعون،  يدركون  ممن  فئة  منفرداً، وضمن  ويصحح،  وينقد  ويوجه، 
يستنفذ أقصى قدراته من أجل مصلحة اجلماعة، ألن اجملتمع اجليد هو الذي يعمل 

فيه أفراده مجيعاً على أحسن وجه، وحبسب إمكانياهتم وقدراهتم الشخصية« .
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وتعترب قيمة املسئولية االجتماعية من أهم القيم اليت تعزز االنتماء الوطين واالرتباط 
الروحي للدولة اليت يعيش هبا الفرد، وتدعم احلرص على مكتسباهتا املادية واملعنوية، 

وهلا جماالت كثرية حيتاجها اجملتمع كاالقتصاد والتعليم والصحة وغريها. 
وال بد للمؤسسات الرتبوية أن تساهم بغرس قيمة املسئولية االجتماعية يف نفوس 
األج��ي��ال، ل��ي��ؤدوا ال���دور امل��ن��وط هب��م حن��و جمتمعاهتم وأوط��اهن��م وحن��و أمتهم، ويتعرفوا 
على أمهية املسئولية االجتماعية، وأثرها يف حتقيق األمن الفكري والتقدم احلضاري. 
فاألسرة هي احملضن األول الذي يتعلم فيه الفرد قيم اجملتمع األساسية، واملدرسة تعزز 

املفاهيم وتريب عليها، واملسجد يذكر دائماً بتلك القيم.

أمهية الدراسة
ارتباطها أبحد مميزات اجملتمع اإلسالمي، وهو مفهوم االحتساب.  -

واألم��ن  ال��وط��ين  االنتماء  قيم  إح��دى  وه��ي  االجتماعية،  املسئولية  قيمة  تفعيل   -
الفكري.

تفعيل دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز مفهوم االحتساب واملسئولية االجتماعية.  -
أهداف الدراسة

بيان أمهية احلسبة واالحتساب يف حياة األفراد واجملتمعات.  -
إبراز دور االحتساب يف إبراز قيمة املسئولية االجتماعية وجماالهتا.  -

عرض أساليب تفعيل االحتساب يف املؤسسات الرتبوية.  -

منهج ال��دراس��ة: ه���ذا امل��وض��وع يستفيد م��ن امل��ن��ه��ج ال��وص��ف��ي، وك��ذل��ك املنهج 
االستنباطي.
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الدراسات السابقة
ت��وج��د دراس�����ات ك��ث��رية ع��ن دور امل��ؤس��س��ات ال��رتب��وي��ة يف غ���رس ق��ي��م��ة املسئولية 
االجتماعية، ولكن حسب علم الباحث ال توجد دراسة مستقلة يف دور االحتساب 

يف تعزيز هذه القيمة.

مباحث الدراسة:
املبحث األول: الرتبية على االحتساب والفروق الفردية يف احملتسب واحملتسب عليه. 

)وضع املبحث األول يف متهيد(
املبحث الثاين: قيمة املسئولية االجتماعية وأمهيتها لالنتماء الوطين واألمن الفكري.

املؤسسات  يف  االجتماعية  املسئولية  لتفعيل  االحتساب  توظيف  الثالث:  املبحث 
الرتبوية:

املبحث الرابع: اآلاثر التنموية واحلضارية للرتبية على االحتساب.
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املبحث األول
التعريف ابالحتساب والرتبية عليه

 املطلب األول: تعريف املرتبني ابالحتساب 
النواحي  مجيع  وتشمل  مشولية،  تربية  واجملتمعات  ل��ألف��راد  اإلس��الم��ي��ة  الرتبية  إن 
اإلنسانية، وهي تسري وفق الوحي اإلهل��ي، املوجه هلذه الرتبية، وعلى منهج القرآن 
��َذا  هَٰ تعاىل: ﴿َوَأنَّ  يقول  الشريفة،  النبوية  السنة  املنظم حلياة اإلنسان، مع  الكرمي، 
ِلُكْم َوصَّاُكم  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه ۖ َواَل ت�َتَِّبُعوا السُُّبَل ف�َت�ََفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذَٰ
ِبِه َلَعلَُّكْم ت�َت�َُّقوَن﴾األنعام:153. يقول أحد الباحثني: »إن أوامر القرآن الكرمي ال 
تقتصر على األمور الدينية واألخالقية فحسب، بل هو كتاب عام يشتمل أيضاً على 
تنظيم أمور املسلمني من الناحية االجتماعية واملدنية والتجارية والعسكرية والقضائية 
واجلزائية، فإن القرآن منظم كل شيء يف حياة اإلنسان اعتباراً من الوظائف الدينية 
إىل الوظائف الدنيوية اليومية، فمن الصحة البدنية إىل الصحة الروحية، ومن احلقوق 
ومن  االجتماعية،  املنافع  إىل  الفردية  املنافع  ومن  االجتماعية،  احلقوق  إىل  الفردية 
إىل  الدنيوية  احلياة  وم��ن  اإلنسانية،  السجااي  ميدان علم  إىل  األخ��الق  ميدان علم 
احلياة األخروية، ومن اجل��زاء الدنيوي إىل اجل��زاء األخ���روي«)1(. واالحتساب يتعلق 
بكل شئون األفراد واجملتمعات، »ويشمل كل جماالت احلياة وأنشطتها، ألن املؤمن 

مأمور ابالحتساب يف كل شؤونه«)	(.
وهتدف الرتبية اإلسالمية إىل تعبيد املرتبني لرب العاملني، وبغرس املبادئ والقيم 
يف نفوسهم، كما تسعى إىل تعزيز املفاهيم اإلجيابية النافعة، ومن أوىل املفاهيم النافعة 
ألنفسهم وجملتمعاهتم مفهوم االحتساب، والذي يعد طريقاً للتوجيه واإلرشاد إىل ما 
فيه جلب األمور احلسنة ومنع األمور الضارة، حتقيقاً لقوله تعاىل: ﴿َوت�ََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ 

)1( -  جوانب الرتبية اإلسالمية، ص18.
)	( -  حقائق وأغالط جول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص46.
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َوالت�َّْقَوى َوال ت�ََعاَونُوا َعَلى اإلمثِْ َواْلُعْدَواِن﴾، قال القرطيب: » َوقَاَل اْلَماَوْرِديُّ: َنَدَب 
ُ ُسْبَحانَُه ِإىَل الت�ََّعاُوِن اِبْلربِّ َوق�ََرنَُه اِبلت�َّْقَوى َلُه، أِلَنَّ يف الت�َّْقَوى ِرَضا اللَِّ ت�ََعاىَل، َويف  اللَّ
اْلربِّ ِرَضا النَّاِس، َوَمْن مَجََع ب�نَْيَ ِرَضا اللَِّ ت�ََعاىَل َوِرَضا النَّاِس ف�ََقْد مَتَّْت َسَعاَدتُُه َوَعمَّْت 
نِْعَمُتُه. َوقَاَل اْبُن ُخَوْيِز َمْنَداٍد يف َأْحَكاِمِه: َوالت�ََّعاُوُن َعَلى اْلربِّ َوالت�َّْقَوى َيُكوُن ِبُوُجوٍه، 
ف�ََواِجٌب َعَلى اْلَعاملِِ َأْن يُِعنَي النَّاَس ِبِعْلِمِه ف�َي�َُعلُِّمُهْم، َويُِعين�ُُهُم اْلَغيِنُّ مبَالِِه، َوالشَُّجاُع 
، َوَأْن َيُكوَن اْلُمْسِلُموَن ُمَتظَاِهرِيَن َكاْلَيِد اْلَواِحَدِة )اْلُمْؤِمُنوَن  ِبَشَجاَعِتِه يف َسِبيِل اللَِّ
ْعرَاُض  ُب اإْلِ تتكافؤ ِدَماُؤُهْم َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم أَْداَنُهْم َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهْم(. َوجيَِ
َعِن اْلُمت�ََعدِّي َوت�َْرِك النُّْصَرِة َلُه َوَردِِّه َعمَّا ُهَو َعَلْيِه«)1(. وعلى اجلهات الرتبوية واملربني 

أن يبينوا مفهوم االحتساب يف اجلوانب التالية:
أ-  تعريف املرتبني مبفهوم االحتساب وعالقته ابملسئولية االجتماعية

إن توضيح املصطلحات واملفاهيم من األمور املهمة يف اجملال الرتبوي والتعليمي، 
وقد كثرت األق��وال حول هذا املفهوم وحتديده، وتنوعت العبارات ما بني احلسبة، 
واالحتساب، والنصيحة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وغريها، وابالختصار 
فمن التعريفات ملفهوم االحتساب أهنا: »أمر ابملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر 
إذا ظهر فعله وإصالح بني الناس«)	(، ومنها: »فاعلية اجملتمع يف األمر ابملعروف إذا 
ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله تطبيقاً للشرع اإلسالمي«)3(، ويلخص 
العمار العالقة بني األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واحلسبة والنصيحة بقوله: »من 
أهل العلم من يفرق بني احلسبة وبني األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حيث جيعل 
احلسبة هي الوالية الرمسية، وأما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فهو يشمل والية 
احلسبة وغريها. ومن أهل العلم من جيعلهما مبعىن شيء واح��د، فهما مصطلحان 

)1( -  اجلامع ألحكام القرآن،
)	( -  معامل القربة يف أحكام احلسبة، ص51.

)3( -  أصول احلسبة يف اإلسالم، ص16.
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مرتادفان حلقيقة واحدة، وأما النصيحة فهي أعم من احلسبة«)1(.
ويف اجملال الرتبوي ميكن اعتبار االحتساب مفهوماً يعين املبادرة إىل إفادة اجملتمع 
أف��راداً ومؤسسات مبا ينفعهم، والتخلص مما يضرهم، وفق قيم اجملتمع، طلباً لألجر 
من هللا سبحانه وتعاىل، وابلتايل يكون االحتساب هو أهم طرق تفعيل املسئولية 
االجتماعية، اليت تنادي هبا الدول واحلكومات، وتطالب هبا الشركات واملؤسسات، 
ويتوافق هذا املفهوم مع تعريف املسئولية االجتماعية أبهنا: »امليل إلبداء املساعدة 
لآلخرين بدون انتظار احلصول على أي مكسب شخصي«)	(. ويتضمن االحتساب 
األف���راد واجملتمعات، وه��ي معايري  ال��رج��وع إىل معايري حم��ددة تقاس عليها تصرفات 
املسؤولية االجتماعية، وتعين: »التزام  أنصار  به  ينادي  ما  تتضمن  شرعية حمكمة، 
املرء بقوانني اجملتمع الذي يعيش فيه، وبتقاليده ونظمه، سواء كانت وضعية أو أدبية، 
وتقبله ملا ينتج عن خمالفته هلا من عقوابت شرعها اجملتمع للخارجني على نظمه أو 

تقاليده وآدابه«)3(.
 ويتفق مفهوم االحتساب مع مفهوم املسئولية االجتماعية، الذي يُعرف أبنه: 
»التزام الفرد مبضمون القيم واملعايري االجتماعية، التزاماً ذاتياً وفعلياً، واإلحجام عن 
كل ما يؤدي إىل خرقها أو حتريفها، يف أي جمال من جماالت العالقات االجتماعية 
املختلفة«)4(. وال بد أن تكون البداية مع الناشئة يف املراحل التعليمية املختلفة، وعلى 
املؤسسات التعليمية والرتبوية أن هتتم هبذا املفهوم، وتدرجه ضمن خططها وبراجمها.
ومما ينبغي توضيحه للمرتبني األحكام الشرعية اليت حيتاجوهنا يف حياهتم، وال شك 
أن االنتماء للمجتمع يقتضي احملافظة على قيمه املعنوية ومكتسباته املادية، أما حكم 
االحتساب فيظهر من خالل بيان حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يقول 

)1( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص19.
)	( -  املسئولية االجتماعية لدى أبناء الريف واحلضر، ص7	.

)3( -  العقيدة واألخالق وأثرمها يف حياة الفرد واجملتمع، ص6		.
)4( -  معايري اختيار طلبة أقسام اإلرشاد الرتبوي يف كليات الرتبية يف اجلامعات العراقية، وبناء برانمج إلعدادهم املهين، أمحد 

خلف الدليمي، ص37
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املوىل سبحانه وتعاىل: ﴿ُكنُتْم َخي�َْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوت�َن�َْهْوَن 
﴾آل ع��م��ران:110، وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  )من رأى منكم منكراً  َوت�ُْؤِمُنوَن اِبللَِّ اْلُمنَكِر  َعِن 
فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان()1(. 
واألم��ر  االح��ت��س��اب،  مبفهوم  تُ��دع��م  االجتماعية،  املسئولية  قيمة  ف��إن  ول���ذا   
ابملعروف والنهي عن املنكر، يقول ابن تيمية رمحه هللا: »وكل بشر على وجه األرض 

فال بد له من أمر وهني، وال بد أن أيمر وينهى«)	(.
ب-  تعريف املرتبني أبمهية االحتساب وفضله

متتاز الرتبية أبهنا حتفز املرتبني ابلوسائل املتنوعة، وتستخدم معه األساليب الرتغيبية 
املختلفة، وذلك ملا للتحفيز والرتغيب من أثر كبري يف تفعيل الدافعية الذاتية لسلوك 

املرتيب وتصرفاته.
وم��ن فضله أن��ه من جم��االت كسب احلسنات ورفعة ال��درج��ات، وق��د أخ��رب النيب  
ملسو هيلع هللا ىلصأن من الصدقات إرشاد التائهني وذوي اإلعاقات، وإعانة احملتاجني)3(. ومما يبني 
فضل احلسبة وعلو مكانتها أهنا: »انلت هبا األمة اخلريية على بقية األمم، وجعلها 
هللا فرقاً بني أهل اإلميان وأهل النفاق، لُعنت بسبب تركها أمة بين إسرائيل، وجعلها 
هللا من وسائل التمكني لألمة يف األرض، وجعلها هللا من أميز صفات رسولنا حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص")4(.
ومما يبني أمهية االحتساب أنه استجابة ألمر هللا وابتغاء مرضاته، وحتقيق ملراده، 
وفيه حتقيق ملصاحل العباد ونفعهم، وجلب ملودهتم فيما بينهم، قال تعاىل: ﴿الَّ َخي�َْر يف 
َكِثرٍي مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح ب�نَْيَ النَّاِس﴾النساء:114، 
ْ﴾ من مال أو علم أو أي نفع كان، ..،  قال ابن سعدي: »﴿ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة 

)1( -  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم49.
)	( -  احلسبة، ص	18.

)3( -  رواه الرتمذي يف أبواب الرب والصلة، ابب ما جاء يف صنائع املعروف، برقم039	 وصححه األلباين يف سنن الرتمذي.
)4( -  القواعد الشرعية املتعلقة ابالحتساب، ص14.
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ْ﴾ وهو اإلحسان والطاعة وكل ما عرف يف الشرع والعقل حسنه، ..،  ﴿أَْو َمْعُروٍف 
ْ﴾ واإلصالح ال يكون إال بني متنازعني متخاصمني، والنزاع  ﴿أَْو ِإْصاَلٍح ب�نَْيَ النَّاِس 
واخلصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما ال ميكن حصره، فلذلك حث الشارع 

على اإلصالح بني الناس يف الدماء واألموال واألعراض، بل ويف األداين«)1(.
ومن فضل االحتساب أن فيه تقوية لشوكة املؤمنني، وإرغ��ام لعصبة املخالفني، 
»ق���ال س��ف��ي��ان: إذا أم���رت ابمل��ع��روف ش���ددت ظهر امل��ؤم��ن، وإذا هنيت ع��ن املنكر 

أرغمت أنف املنافق«)	(.
ج-  تعريف املرتبني أبركان االحتساب وشروطه)3(

بني العلماء أن لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أركاانً يقوم عليها، وشروطاً لكل 
ركن منها. وهي كما يلي: 

الركن األول: اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر، وهو احملتسب، والشروط املتفق 
عليها هي: اإلسالم والتكليف واالستطاعة، والشروط املختلف فيها: العدالة وإذن 

اإلمام.
الركن الثاين: اترك املعروف وفاعل املنكر، وهو احملتسب عليه، وال خيلو أن يكون 

أحد أنواع ثالثة: أن يكون من عامة الناس، أو من العلماء، أو من الوالة.
الركن الثالث: ما فيه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر-  احملتسب فيه- وشروطه: 
أن يكون منكراً، وأن يكون موجوداً يف احلال، وأن يكون ظاهراً بغري جتسس، وأن 

يكون معلوماً بغري اجتهاد.
الركن الرابع: ذات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر – االحتساب ذاته- ودرجاته: 
التعرف على املنكر� والتعريف والتعليم، والنهي ابلوعظ والنصح والتخويف من هللا 

تعاىل، والغلظة يف القول، والتهديد والتخويف، والتغيري ابليد.
)1( -  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص

)	( -  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، أبو بكر اخلالل، ص58.
)3( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته، ص55 – 170 )بتصرف كبري(
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د_  تعريف املرتبني آبداب االحتساب وأخالق احملتسب
هب��ا ح��ىت يكون يف عمله انجحاً  يتحلى  أن  ينبغي  للمحتسب آداب وأخ���الق 
وم��س��دداً، وإذا أخ��ل هب��ا ق��د يفسد أكثر مم��ا ي��ود اإلص���الح، وم��ن ه��ذه األخ��الق: 
»اإلخ�����الص وامل��ت��اب��ع��ة، وال���ق���دوة، واحل��ك��م��ة، وال���ع���دل، وال���ص���رب، وم���راع���اة ال��ق��واع��د 
الشرعية«)1(. ومن صفات احملتسب أيضاً: »العلم، ورمحة فاعل املنكر واخلوف عليه 
من عذاب هللا، والتثبت وعدم األخذ ابلظنون، والرفق، وتقدير املصاحل واملفاسد«)	(. 
ومن أهم الصفات للداعية عموماً وللمحتسب خصوصاً أن يكون قدوًة يف أعماله 
وأقواله، وأم��ره وهنيه، وأن يكون أول الفاعلني ملا أيمر به، و أول التاركني ملا ينهى 
عنه، »والناس ينظرون إىل احملتسب نظرة إجالل وتقدير، فإن كان مطبقاً ملا يدعو 
له، سهل عليهم االستجابة، وإن كان غري ذلك، فهم قبل اإلع��راض عنه، يقومون 

ابإلنكار عليه«)3(.
املطلب الثاين: الفروق الفردية يف االحتساب

لقد أشار القرآن الكرمي إىل الفروق بني البشر يف آايت كثرية، قال تعاىل: ﴿َوِمْن 
لِ��َك آَلاَيٍت  ۚ ِإنَّ يف ذَٰ َوأَْلَواِنُكْم  أَْلِسَنِتُكْم  َواْخ��تِ��اَلُف  َواأْلَْرِض  آاَيتِ��ِه َخْلُق السََّماَواِت 
الَّ��ِذي َجَعَلُكْم َخ��اَلئِ��َف اأْلَْرِض َوَرفَ��َع  ال���روم:		، وق��ال تعاىل: ﴿َوُه��َو  لِّْلَعاِلِمنَي﴾ 
ب�َْعَضُكْم ف�َْوَق ب�َْعٍض َدَرَجاٍت لِّي�َب�ُْلوَُكْم يف َما آاَتُكْمۗ  ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر 

رَِّحيٌم﴾األنعام:165.
الفردية أبهنا:  الفروق  اتصال كبري مبفهوم االحتساب، وتعرف  الفردية  وللفروق 
»تلك الصفات اليت يتميز هبا كل إنسان عن غريه من األف��راد، س��واًء كانت تلك 

)1( -  القواعد واملقاصد الشرعية، ص41 )ابختصار(.
)	( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته، ص75 )ابختصار(.

)3( -  القواعد واملقاصد الشرعية، ص	4.
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الصفة جسمية أم عقلية أم مزاجية، أم يف سلوكه النفسي أو االجتماعي«)1(.
وتقوم عملية االحتساب على احلكمة وحسن التصرف، ومراعاة املصاحل واملفاسد، 
وكيفية التعامل يف املواقف املختلفة، وال بد من تعليم احملتسبني مراعاة الفروق الفردية، 
وتعليمهم االختالف بني أنواع احملتسبني، واالختالف بني أصناف احملَتَسب عليهم، 

واألساليب املناسبة لكل املواقف واحلاالت
وألمهية هذه املعرفة يف الرتبية على االحتساب، فإن توضيحها للمرتبني يرسم هلم 
املنهج يف اختيار التصرفات املناسبة الختالف احلاالت واختالف املنكرات، ومبراعاة 

هذه الفروق الفردية تنجح العملية االحتسابية وتؤيت مثارها املرجوة.
وعلى املؤسسات الرتبوية أن تضع الربامج واألنشطة اليت تراعي هذه الفروق، وتزود 
النجاح األمثل للعمل االحتسايب والتطوعي، »وواج��ب املسئولني  املرتبني مبا حيقق 
عن رعاية هذه الفروق أن يالحظوها وأن يعرتفوا بوجودها، وأن يوفروا هلا من النظم 
الفرد  خلري  املتكامل  والتوجيه  املتسامي،  النمو  هلا  يضمن  ما  واالجتماعية  الرتبوية 
نفسه، وخلريه كعضو يف مجاعة متفاعلة«)	(. والفروق الفردية يف العملية االحتسابية 

هلا جوانب كثرية، وتشعبات متعددة، ومنها ما يلي:
الفروق الفردية يف احملتسبني

احملتسب هو الذي يقوم بعبادة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وهي وظيفة كل 
مسلم، ولكن احملتسبني خيتلفون، فمنهم من يلزمه القيام به بنفسه، ومن املنكرات ما 
يتعني على الشخص بذاته، مثل من يعينه اإلمام، أو الرجل يف بيته، أو يف حاالت 
خاصة، كأن يكون هو العارف الوحيد ابملنكر ولديه القدرة على تغيريه، أو ال جيرؤ 
أحد على تغيريه إال هو، يقول ابن تيمية: »األعمال اليت هي فرض على الكفاية مىت 

)1( -  الفروق الفردية، ص7.

)	( -  الفروق الفردية، ص8.
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مل يقم هبا غري اإلنسان، صارت فرض عني، ال سيما إن كان غريه عاجزاً عنها«)1(.
يتفاوتون يف  فقد  فيهم،  توفرها  الواجب  الصفات  ويتفاوت احملتسبون يف بعض 
مقدار العلم والفقه، وقد حيصل اجلهل ببعض اجلوانب واجلزئيات يف القضااي احملتسب 
فيها، ولذا فإن الواجب أن يتأىن احملتسب، ويستشري من هو أعلم منه، وذلك حىت 
ال حتدث أمور ال حتمد عقباها بسبب اجلهل، »وجهالة احملتسب فيما يدعو إليه أو 
ينهى عنه، قد توقعه يف محاقات كثرية وإشكاالت عديدة، بل رمبا حدثت بسبب 

ذلك مفاسد متعددة أو تعطلت مصاحل راجحة«)	(.
م��ا عندهم من  اح��ت��س��اهب��م، حبسب  امل��رتت��ب��ة على  وي��ت��ف��اوت احملتسبون يف اآلاثر 
العلم، وحبسب تقديرهم للمصاحل واملفاسد، وهم على أربع درجات: حمتسب يؤدي 
احتسابه إىل إزالة املنكر ابلكلية، وحيل حمله املعروف، وحمتسب يؤدي احتسابه إىل 
تقليل املنكر ب��دون إزال��ت��ه، وحمتسب يزيل املنكر ولكن حب��دوث منكر آخ��ر، وشر 
األول��ي��ان مشروعتان،  منه، »فالدرجتان  أك��رب  منكر  فيحدث  م��ن حيتسب  األرب��ع��ة 

والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرمة«)3(.
يقع اخلطأ من  املنكر، وقد  إنكار  فيه احملتسبون معرفتهم بدرجات  ومما خيتلف 
بعضهم، ليس من جهة جهلهم هبا، ولكن من جهة تطبيقهم هلا. والدرجات اليت 
نص عليها العلماء يف القدمي واحلديث ست درج��ات هي: »التعرف على املنكر، 
والتعريف والتعليم، والنهي ابلوعظ والنصح، والغلظة يف القول، والتهديد والتخويف، 
والتغيري ابليد«)4(. وال بد من التدرج يف هذه الدرجات، وال يُلجاً إىل االحتساب 
إبحداهن إال بعد استفراغ اجلهد ابليت قبلها، والدرجتان األخرياتن هلا مراحل خمتلفة 

)1( -  احلسبة يف اإلسالم، ص0	.
)	( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص80.

)3( -  أعالم املوقعني، ص4.
)4( -  حقيقة األمر ابملعروف، ص160 )بتصرف(.
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حبسب األحوال واألعمال، وقد حُيتاج فيها إىل إذن اإلمام أو احلاكم، حىت ال حتدث 
الفوضى ويعم الفساد.

ولتنوع املنكرات، فإن الناس خيتلفون يف إنكارها، حبسب حاهلم وقدرهتم، ولذا 
فإن لإلنكار مراتباً: ابللسان وابليد وابلقلب، يقول ابن تيمية رمحه هللا: »فأما القلب 
فيجب بكل حال إذ ال ضرر يف فعله، ومن مل يفعله فليس هو مبؤمن«)1(، ومن الناس 

من ال مييز بني املعروف واملنكر، وأسوأ الناس حااًل من يشارك يف املنكر.
الفروق الفردية يف أنواع احملتسب عليهم)2(

عامة  فمنهم  عليهم،  احملتسب  ابخ��ت��الف  ووس��ائ��ل��ه  االح��ت��س��اب  طريقة  تتفاوت 
الناس، ومنهم العلماء وطالب العلم، ومنهم  الوالة واألمراء. 

االحتساب على عامة الناس: »تكون إبرشادهم إىل مصاحلهم، وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم، وسرت عوراهتم...«.  واالحتساب على العلماء وطالب العلم، إذا 
أم��ا االحتساب على  ليسوا مبعصومني من اخلطأ،  خالفوا ما شرعه هللا، فهم بشر 
ال��والة واألم���راء، »إذا وقعوا يف خمالفة شرعية، أو تقدمي النصيحة هلم اب��ت��داًء، وويل 
األم��ر »حباجة إىل من يعينه وي��س��دده، ويشري عليه ابحل��ق، ألن��ه يقوم على مصاحل 
األمة، فصالحه صالح لألمة وسعادة هلا«)3(. ومن أهم معامل النصيحة لوالة األمر 
ابلتوفيق  هلم  والدعاء  بعيوهبم،  وإخبارهم  ومناصحتهم،  هبم،  »االتصال  واملسئولني 

والسداد يف إصالح أمو رعاايهم الدينية واملدنية.
ويتفاوت احملتسبون عليهم يف قبوهلم للنصح واالحتساب، فيكون اخلري هلم،   
عليهم  للمحتسب  يكون  وق��د  واإلن���س،  اجل��ن  على شياطني  ويستعينون إبخ��واهن��م 

)1( -  احلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، ص	6.
)	( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،ص108، )بتصرف كبري(

)3( -  حقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص119.
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حجج وأغاليط يردون هبا على احملتسبني والناصحني، فال بد من تنشئة املرتبني على 
معرفة شبه أولئك املفتونني، وكيفية الرد عليها، وجمادلتهم ابليت هي أحسن، أو ابليت 

هي أخشن.
واحملتسب عليهم قد يكونون مجاعًة أو أفراداً، واالحتساب على اجلماعات   
خيتلف عن االحتساب على الفئات احملدودة، »فإذا كان العدد قلياًل، فمن املمكن 
إقناعهم واح���داً واح���داً ح��ىت يبتعدوا ع��ن املنكر، وإذا ك��ان ال��ع��دد ك��ث��رياً، فليس يف 
اإلمكان النصح إلقناعهم، وبيان احلق هلم إال يف األماكن العامة، كخطب اجلمعة، 
أو يف األماكن ال��يت جتمعهم  ك��األس��واق، وم��ا أشبهها، ه��ذا من حيث أن��ه منكر، 
أما من حيث التغيري وردع الناس عنه، فهذا خيتلف أيضاً ابختالف املنكر، وخيتلف 
ابختالف العاملني له، فاملنكرات تتفاوت، منها ما يصل إىل الكفر، ومنها ما هو 
معصية، وحنو ذلك، والذين يفعلون ذلك، منهم من يفعله لعذر، ومنهم من يكون 

متأواًل، ومنهم من يكون مقلداً، ومنهم من يكون معانداً«)1(.

)1( -  حاجة البشر إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص101.
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املبحث الثاين
قيمة املسئولية االجتماعية وأمهيتها لالنتماء الوطين واألمن الفكري

املطلب األول: القيم وأمهية الرتبية عليها
 القيم هي حم��ددات للسلوك والعالقات واالجت��اه��ات وامل��ي��ول، وتعرف أبهن��ا: » 
معيار اجتماعي ذو صفة انفعالية قوية تتصل ابملستوايت اخللقية اليت تقدمها اجلماعة 
أفعاله  ي��ربر هب��ا  م��وازي��ن  بيئته االجتماعية واخل��ارج��ي��ة ويقيم منها  ال��ف��رد م��ن  وميتصها 
وتتخذها هادايً ومرشدا«)1(. ويعد اجلانب القيمي من أهم القضااي اليت حترص عليها 
اجملتمعات على املستوى العاملي، ألهنا تبني املسار ألصحاب القرار، وتوضح معامل 
التنشئة االجتماعية لألفراد، وهي حتدد االجتاه الصحيح للعملية التعليمية واألهداف 

الرتبوية، ومنها تنبثق املناهج الدراسية واألنشطة الصفية وغري الصفية.
راسخة،  عقيدة  وانطالقها من  بثباهتا ومشوهلا،  اإلسالمية  الرتبية  القيم يف  ومتتاز 
ال��ذي ميثل دينه الذي  الفرد الصاحل  الدنيا واآلخ���رة، فهي تبين  ومجعها بني طريقي 
فيها،  يعيش  ال��يت  البيئات  إص��الح  ويساهم يف  نفسه وجمتمعه،  فينفع  إليه،  ينتمي 
األم��ة على كينونتها  القيم، حتافظ  أن��واع��ه، وابحمل��اف��ظ��ة على  الفساد جبميع  وي��ق��اوم 
وهويتها، قال تعاىل: ﴿ُكنُتْم َخي�َْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوت�َن�َْهْوَن َعِن 
ن�ُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكث�َُرُهُم  ُمۚ  مِّ ۗ  َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي�ْرًا هلَّ اْلُمنَكِر َوت�ُْؤِمُنوَن اِبللَِّ

اْلَفاِسُقوَن﴾آل عمران:110.
ال��يت تصنع نسيج  الرتبية اإلسالمية أبهن��ا: »جمموعة األخ��الق  القيم يف  وتعرف 
الشخصية اإلسالمية وجتعلها متكاملة قادرة على التفاعل احلي مع اجملتمع، وعلى 
النفس واألس���رة وال��ع��ق��ي��دة«)	(. والقيم  أج��ل  العمل من  التوافق مع أعضائه، وعلى 
الوطن، وه��ي كذلك من أفضل  االنتماء  تقوية  أق��وى وسائل  النبيلة من  األخالقية 

)1( -  فؤاد البهي، علم النفس االجتماعي، القاهرة، دار العريب، ص 94	 
)	( -  املدخل إىل القيم اإلسالمية، ص41
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وسائل حتقيق األمن الفكري، 
ويؤكد الرتبويون أن الرتبية على القيم من أهم السبل للنهوض احلضاري ابجملتمع، 
وتطوره وازدهاره، واحملافظة على هويته وكينونته، ودرءاً له من االحنالل أو الذوابن يف 

جمتمعات أخرى.
وال بد من إكساب املتعلمني القيم اخلاصة ابجملتمع، بتعريفهم عليها وحثهم على 
ال��دوام، وه��ذه العملية اإلكسابية تتم عن طريق تعاون  ممارستها، والتذكري هبا على 
الركائز الثالث للتنمية وهي اإلدارات احلكومية، وقطاع األعمال التجارية، ابإلضافة 
الرمسية،  الرمسية وغري  املؤسسات  الثالث(، فهي تشمل  )القطاع  اخل��ريي  العمل  إىل 

التعليمية منها وغري التعليمية. 
والرتبية على القيم ضرورية يف العصر احلاضر خاصة لألسباب التالية: 

أ – تقوية القيم اإلجيابية النبيلة، وإجياد الربامج واملشاريع املعززة هلا.
ب- مواجهة اهلجمة اإلعالمية املضادة، املتعددة األطراف، اليت تواجه الناشئة 
التواصل  العنكبوتية ووس��ائ��ل  امل��رئ��ي وامل��س��م��وع، وم��ن خ��الل الشبكة  م��ن اإلع���الم 

االجتماعي، واالنفتاح الثقايف، وغريها. 
ج- حت��ص��ني اجمل��ت��م��ع، أف�����راداً وم��ؤس��س��ات، م��ن ال��ت��ي��ارات واألف���ك���ار ال���واف���دة من 
اجملتمعات املخالفة لقيم بالد احلرمني، ومحايته من االزدواجية واالضطراب يف التوجيه 

والسلوك.
د- غ��رس االع��ت��زاز القيمي يف نفوس امل��رتب��ني، وت��زوي��ده��م ابل��ق��درة على التدافع 

احلضاري.
ه- مقاومة اخللل القيمي، والتحذير من القيم السلبية كاالنبهار التقين، والتفسخ 

األخالقي، واالغرتاب النفسي، والتبعية املقيتة، وعدم الشعور املسئولية.
ه- إبراز القدوات احلسنة احملافظة على القيم اإلجيابية والنافعة للوطن ومؤسساته، 

وكبت الدعوات السلبية اليت تسعى للتخلي عن قيم اجملتمع ومبادئه.
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الوطين  االنتماء  لقيم  وتعزيزها  االجتماعية  املسئولية  قيمة  الثاين:  املطلب 
واألمن الفكري

تقوم الدول على املبادئ والقيم، وألمة اإلسالم منهجها املتميز ومبادؤها املستقلة 
عن غريها،،  والدولة اإلسالمية تضع نصب عينها قول احلق سبحانه وتعاىل:﴿الَِّذيَن 
ِإن مَّكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآت�َُوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َون�ََهْوا َعِن اْلُمنَكِر 
ۗ َوللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُموِر﴾احلج:41، ولذا فإن مفهوم املواطنة يف اجملتمع السعودي املسلم 
يقوم على تطبيق الشريعة، وااللتزام بقيم اجملتمع ومبادئه، والوطنية احلقة يف هذه البالد 
هي اليت تقوم على العقيدة، وركيزهتا األساس هي الدين الذي قامت عليه منذ نشأهتا. 
وتتحقق  الشرعية،  املناهج  هُتيمن  الصحيح،  العقدي  املفهوم  على  الوطنية  وبقيام 
األخوة اإلسالمية، ويسود األمن جبميع أشكاله، الفكرية واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية وغريها، »أما من يريد ابلوطنية تقسيم األمة إىل طوائف تتناحر وتتضاغن، 
وتتشيع ملناهج وضعية أملتها األه��واء وشكلتها الغاايت واألغ��راض..، فتلك وطنية 

جاهلية زائفة، ال خري فيها حبال«)1(. 
اليت  للمبادئ  الفكري  ال��يت تشكل »اإلط���ار  القيم  يُبىن على  ال��وط��ين  واالن��ت��م��اء 
حتكم عالقة الفرد ابجملتمع، فتنمي بداخله احلس االجتماعي، فيسمو إبرادته فوق 
حدود الواجب، مستشعراً املسئولية امللقاة على عاتقه للرقي مبجتمعه ووطنه، وهذه 
القيم مشتقة من قيم إنسانية عليا«)	(. وقيمة املسئولية االجتماعية تُعد إحدى القيم 
األساسية لالنتماء، وتؤكد على املواطنة احلقة اليت تتخذ الشريعة اإلسالمية منهاجاً 
ودستوراً، واليت تقوم عليها أنظمة الدولة ومؤسساهتا املختلفة، وتتحد فيها مصاحل 
الوجه  على  وتطبيقها  القيم،  هب��ذه  والعناية  واحمل��ك��وم.  واحل��اك��م  والشعب،  احلكومة 
الصحيح، حيقق األمن الذي يقيم اجملتمع الصاحل، وينعم أفراده ابلطمأنينة واالستقرار.
املواطنة ابملنظور اإلسالمي وبني  لقيم  التطبيق اإلجي��ايب  وهناك عالقة وثيقة بني 
األم���ن ال��ف��ك��ري، ألن ه��ذه القيم ليست جم��رد ش��ع��ارات زائ��ف��ة، وال كلمات ب��راق��ة، 
وإمن��ا هي ممارسات داعمة لرقي اجملتمع وتطوره، ومتنع إفساده واإلض��رار مبمتلكاته 

)1( -  املسؤولية الوطنية يف اإلسالم، ص11.
)	( -  وعي طالب اجلامعة ببعض قيم املواطنة، ص4	1.
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ومكتسباته املادية واملعنوية، »ويف احملافظة على القيم اإلسالمية حمافظة على كينونتنا 
وخصوصيتنا، وأسباب بقائنا وسعينا حنو استعادة مكانتنا كمسلمني يف الصف األول 

للركب البشري، وذلك حقنا ومكاننا الطبيعي بفضل هللا«)1(.
واملسئولية االجتماعية تُبىن على القيم، وأهم قيم املواطنة يف الفكر اإلسالمي)	(، ما يلي: 
أ – أمانة االستخالف: وتعين القيام بعمارة األرض، وتنميتها، واستفادته مما أودعه 

هللا يف هذا الكون وسخره خلدمة بين اإلنسان.
ب – االستقامة وجتنب االستبداد: وتعين االلتزام جبميع قيم الوحي اليت كلف هبا 

العبد بعد إقراره مببدأ اإلميان ابهلل تعاىل.
ج – اإلخالص يف العمل: أبداء العمل املوكل إىل العامل، وعدم التقصري أو التفريط يف ذلك.

احل��ق��وق واملسئوليات  م��ن  م��ا عليه  املكلف  ي���ؤدي  األم��ان��ة: أبن  التحلي خبلق  د- 
الشرعية والوظيفية واألسرية وغريها.

 ه – تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة: فال يسعى الفرد إىل حتقيق رغباته 
وطموحاته على حساب املصلحة العامة ومصلحة اآلخرين، ومبا يضرهم.

ز- الرمحة والرفق ابلناس: فاملواطن املسلم يرحم نفسه، ويرحم إخوانه املسلمني، وال 
يشق عليهم، وال يعنتهم.

 ح– سعة الصدر واحللم: فاملواطن املسلم يتحمل إخوانه املسلمني، ويصرب بعضهم 
على بعض، وحيرصون على إزالة الضغائن واألحقاد من النفوس، ليتفرغ اجلميع 

للبذل والعطاء.
امل��واط��ن احلريص على جمتمعه ال يرضى مبظاهر الظلم  ط- الشجاعة وق��ول احل��ق: 
والفساد، ويسعى إلزالتها ابلطرق السلمية، وخماطبة املسئولني والرجوع إىل والة 

األمر من العلماء واألمراء.
ي – التعاون مع اآلخرين: فاإلنسان قليل بنفسه، فاعل ومنتج مع إخوانه، ويسعى 

لنفع اجملتمع ويساهم يف تقويته وفاعليته.

)1( -  الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن الكرمي يف غرس القيم، ص5.
)	( -  املواطنة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، من ص36 إىل ص47 )بتصرف(.
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املبحث الثالث
توظيف االحتساب لتفعيل املسئولية االجتماعية يف املؤسسات الرتبوية
 املطلب األول: الرتبية على االحتساب وتفعيل املسئولية االجتماعية

األدوار  وت��ع��زز  للمجتمع،  القيمية  املنظومة  تدعم  أن  الرتبية  على  ال��واج��ب  م��ن 
اإلجيابية اليت تقوم هبا املؤسسات املختلفة يف اجملتمع، حيث تنتقل القيم من الكبار 
إىل الصغار، ومن أصحاب املعرفة واخلربة إىل اجلاهلني هبا أو الغافلني عنها، وهي 
ليست عملية آنية حلظية، بل هي دائمة، وتستمر ما بقي املريب قائماً بدوره يف الرتبية 
لألخذ واالس��ت��زادة. وتظهر  املتعلم متلقياً، ومستعداً  والتعليم، وت��ؤيت مثارها ما بقي 
يتلقونه من برامج وأنشطة تربوية، من خالل  الرتبية بتجاوب املرتبني، مع ما  آاثر 
السلوك الشخصي والتفاعل اجملتمعي، وعندها يتم اإلصالح على مجيع املستوايت 
الفردية واالجتماعية، قال تعاىل: ﴿الَّ َخي�َْر يف َكِثرٍي مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة 
ِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّ َفَسْوَف ن�ُْؤتِيِه  أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح ب�نَْيَ النَّاِسۚ  َوَمن ي�َْفَعْل ذَٰ

َأْجرًا َعِظيًما﴾النساء:114.
ومصطلح املسؤولية االجتماعية من أكثر املصطلحات املتداولة يف الواقع املعاصر، 
ول��ه ارت��ب��اط كبري أبف��ك��ار وثقافة اجملتمع، وه��و يعين مسئولية ال��ف��رد أم��ام ذات��ه وأم��ام 
عن  اجلماعة  ه��ذه  ومسئولية  إليها،  ينتمي  ال��يت  اجلماعة  ع��ن  ومسئوليته  اآلخ��ري��ن، 
األفراد. ويعرف جممع اللغة العربية املسئولية أبهنا: »حال أو صفة من ُيسأل عن أمر 
تقع عليه تبعته، وتطلق أخالقياً على التزام الشخص مبا يصدر عنه قواًل أو عماًل، 

وتطلق )قانوانً( على االلتزام إبصالح اخلطأ الواقع على اآلخر طبقاً للقانون«)1(.
الرتبية  تتبناها  وال��يت  السليمة،  الرتبية  خمرجات  أح��د  االجتماعية  املسئولية  وتعد 
يكتسبها  أن  االحتساب، وميكن  على  الرتبية  توظيفها عن طريق  ويتم  اإلسالمية، 
الفرد يف مراحل منوه املختلفة، ويتعرض هلا يف املؤسسات الرتبوية املتنوعة، ويتحقق 

)1( -  املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، ص9		.
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هبا الوصول إىل هدف »التزام الفرد مبضمون القيم واملعايري االجتماعية، التزاماً ذاتياً 
وفعلياً، واإلحجام عن كل ما يؤدي إىل خرقها أو حتريفها، يف أي جمال من جماالت 
العالقات االجتماعية املختلفة«)1(. فتنشئ منه ذلك املرتيب الصاحل يف نفسه، امللتزم 

بقيم اجملتمع ومثله ومبادئه، واملدافع األول عنها.
ال��ف��ردي��ة، والشعور  التبعية  امل���رتيب املسلم  ل��دى  تُ��َك��ون  وال��رتب��ي��ة على االح��ت��س��اب 
ابآلخرين، وهي إح��دى جوانب املسئولية االجتماعية، وال��يت تعين: »إدراك ويقظة 
أيضاً:  وتعين  واالج��ت��م��اع��ي«)	(،  الشخصي  للواجب  وسلوكه  ووع��ي ضمريه  ال��ف��رد 
أم��ام نفسه، وأم���ام اجلماعة وأم���ام هللا، وهي  الذاتية ع��ن اجلماعة  ال��ف��رد  »مسؤولية 

الشعور ابلواجب والقدرة على حتملها والقيام هبا«)3(.
والرتبية على االحتساب، وهي تؤكد على التبعية الفردية ال تغفل مصلحة اجملتمع، 
تثبيت ملؤسساته  ذل��ك  للمجتمع، وأن يف  ه��و ص��الح  ال��ف��رد  تبني أن ص��الح  ب��ل 
احلكومية واألهلية، وتعزيز لقيمه، وإزال��ة ما يهدم مبادئه، ول��ذا تسعى الرتبية على 
ال��ذي يدفع كل ف��رد للقيام ب��دوره يف البناء  االحتساب إىل تقوية الشعور اجملتمعي 
والتنمية، وحل اإلشكاالت وجتاوز العقبات، ويتعاون فيه مجيع أفراد اجملتمع لتخطي 
أف��راد  الفاعلة، ويظهر »م��دى مسامهة  الناشئة على املشاركة  ي��رتب  األزم���ات، وب��ذا 
اجملتمع واشرتاكهم إلشباع احتياجاهتم وحل مشكالهتم، معتمدين على أنفسهم«)4(. 
وهذه املسامهة عملية متبادلة بني األفراد واملؤسسات واجملتمعات، ولكل طرف من 

هذه األطراف واجباته ومسئولياته املنوطة به.
 وال تقتصر الرتبية على االحتساب يف ربط املسئولية االجتماعية ابجملتمع احمللي 
احملدود، ووضع احللول ملشاكله احمللية، بل تتعداه إىل ما حوله من البيئات واجملتمعات، 
)1( -  معايري اختيار طلبة أقسام اإلرشاد الرتبوي يف كليات الرتبية يف اجلامعات العراقية، وبناء برانمج إلعدادهم املهين، أمحد 

خلف الدليمي، ص37
)	( -  املسئولية الشخصية االجتماعية لدى عينة من الشباب السعودي ابملنطقة الغربية، ص98..

)3( -  علم النفس االجتماعي، ص9		.
)4( -  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، ص395



395 دور االحتساب في تعزيز قيمة المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات التربوية

ألن املرتيب املسلم، الذي حتمل األمانة والتكليف، يسعى مبا يستطيعه من إمكانيات 
وقدرات أن يساهم يف التغيري، وأن ينهض ابجملتمع البشري كله حنو األفضل، وهو 
جزء من أهداف املسئولية االجتماعية، اليت تبني »مدى انتماء الفرد للمجتمع الذي 
يعيش فيه وإحساسه مبشكالته، ومدى مشاركته انفعالياً لألحداث اليت تدور حوله 

حملياً وعامليًا«)1(.
 املطلب الثاين: توظيف االحتساب يف املؤسسات الرتبوية

تقوم مؤسسات الرتبية والتنشئة االجتماعية يف األس��رة واملدرسة واملسجد بدورها 
يف غرس مفهوم املسئولية االجتماعية، ولكل منها وظيفتها يف تعزيزه وتنميته. وعملية 
اإلص��الح ال يكفي القيام هبا من جهة واح��دة، بل ال بد من تضافر اجلهود، وآتزر 
اجلميع، قال تعاىل: ﴿وتعاونوا على الرب والتقوى﴾املائدة:3، ويرى بعض املربني »البدء 
من اجملتمع على أساس أن إصالح اجملتمع عن طريق مؤسساته، مثل األسرة واملدرسة 
واملساجد...، ألن املؤسسات االجتماعية هلا أتثري تربوي فعال، وألن األفراد اتبعون 
للمجتمع مبا له من عادات وتقاليد وأخالقيات حتدد سلوك الفرد وتؤثر فيه«)	(. وفيما 

أييت توضيح لدور كٍل منها يف تنمية مفهوم االحتساب يف هذه املؤسسات:
أ – االحتساب يف األسرة لتعزيز قيمة املسئولية االجتماعية

تعترب األسرة هي احملضن األول يف الرتبية، وهي املؤسسة الرتبوية األوىل يف التنشئة 
االجتماعية، والولد من خالل والديه، ورمبا إخوانه وأخواته، يتعلم أموراً كثرية، منها 
العقائد وال��ع��ب��ادات والقيم واألخ���الق وال��ع��ادات، وه��ي ت��زوده ابلسلوك امل��رغ��وب يف 
اجملتمع والسلوك غري املرغوب، وحتذره من االحنرافات اخللقية والسلوكيات اخلاطئة 
اليت تصدر منه، أو يراها من غريه أو يسمع عنها ممن حوله من اجلريان أو الزمالء أو 
األقارب، أو غريهم. وميكن عن طريق األسرة تزويد الناشئة أبمناط الثقافة اجملتمعية، 

)1( -  فاعلية اإلرشاد اجلمعي يف مفهوم الذات وحتمل املسئولية االجتماعية، ص39.
)	( -  جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية، ص310.



دور االحتساب في تعزيز قيمة المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات التربوية396

املتوافقة مع القيم اإلسالمية، وتربيتهم عليها، وعلى عدم اإلخالل هبا، واستشعار 
أمهية حث اآلخرين على االلتزام هبا، ومنعهم من خمالفتها. 

وتلتزم األسرة ببث مفهوم املسئولية االجتماعية داخل املنزل، وبيان مسئولية كل 
فرد على حتقيق ما يصلحها ويصلح مجيع أفرادها، وكذلك إبعاد كل ما يضرها أو 
خيلخل كياهنا، أو يؤثر على وضعها الطبيعي يف اجملتمع، مع احل��رص على جتنيب 
األسرة لكل مظاهر الفحش والفساد من األقوال واألفعال، قال تعاىل: ﴿وذروا ظاهر 

اإلمث وابطنه﴾ األنعام0	1.
ومن الوسائل املناسبة للرتبية على االحتساب داخل األسرة، وتعزيز قيمة املسئولية 

االجتماعية بني أعضائها، ما يلي:
- تربية األسرة ألفرادها تربية صاحلة، حىت يكونوا لبنة انفعًة يف اجملتمع، وحيافظوا على 

قيمه ويدافعوا عنها. 
- تعويد األسرة جلميع أفرادها على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر داخل اإلطار 
األسري، وعدم السماح للتيارات املنحرفة، والقيم اخللقية السيئة من النفاذ داخل 

األسرة.
ف��رد بواجباته املكلف هب��ا، وإجن��ازه��ا ابلصورة املطلوبة، ويف  - الرتبية على قيام كل 

الوقت احملدد.
- توضيح املعايري اخلاصة ابألسرة فيما يتعلق أبنظمة البيت، وتعليقها يف مكان ابرز، 

والتذكري هبا.
- تعزيز التفاعل اإلجيايب بني أفراد األسرة، ابلثناء على اجلوانب احلسنة واإلجنازات 

احلياتية املفيدة.
- تعزيز التناصح العائلي بني الكبار والصغار، يف حالة حدوث أخطاء أو خمالفات 
شرعية أو أخطاء يف التعامل والسلوك، وال يقتصر هذا التناصح من األبوين، بل 
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ميكن حث مجيع اإلخوة على املشاركة يف ذلك.
املنزل  هب��ا األوالد يف داخ��ل  يقوم  ال��يت  للتصرفات االحتسابية  ال��وال��دي��ن  - تشجيع 

وخارجه.
- تنمية احلس االحتسايب يف األنشطة النافعة لدى أفراد األسرة، مثل »املشاركة يف 
مشروعات اخلدمة اجملتمعية مثل مشاريع تنظيف احلي، واحلفاظ على املصادر 
الطبيعية فيه«)1(، وتشجيعهم على إنكار املمارسات اليت تؤدي إىل اإلتالف أو 

التخريب يف تلك املشاريع.
التنمية، وبناء  دف��ع حركة  ال��ذي يساعدهم يف  املتميز  العمل  - حث األوالد على 
مؤسسات الوطن، ومحاية منجزاته، وغرس االنتماء بنفوسهم، وتوعيتهم أبمهية 

العمل، والقضاء على األمراض االجتماعية«)	(.
وم��ن فوائد الرتبية على االحتساب يف األس��رة أن��ه ينشئ أف���راداً ابري��ن بوالديهم، 
انفعني جملتمعهم، حريصني على مبادئه وقيمه، مشاركني يف االلتزام ابألنظمة والقوانني 
يف داخل املنزل وخارجه، إضافًة إىل املشاركة يف الربامج االجتماعية واألنشطة اخلريية 

يف املؤسسات والشركات.
ب – االحتساب يف املدرسة لتعزيز قيمة املسئولية االجتماعية

املدرسة هي املؤسسة الرمسية اليت ارتضاها اجملتمع املعاصر لتزويد انشئته مبا   
ينمي شخصياهتم، وحيقق أهداف جمتمعاهتم، يف بيئة تربوية تليب حاجاهتم اجلسمية 
والعقلية والنفسية واألخالقية. ويف املدرسة ترتسخ العقائد والقيم واألخالق، وتتشكل 
امليول واالجتاهات، ويكتسب املزيد من اخلربات احلياتية، وميارس العديد من األدوار 

االجتماعية
قيمة  وتعزيز  االحتساب  على  للرتبية  إليه  تصبو  ما  أن حتقق  للمدرسة   وميكن 

)1( -  املواطنة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، ص79
)	( -  املواطنة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، ص80.
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املسئولية االجتماعية »من خالل العديد من الوسائل مثل: املقررات الدراسية، املنهج 
اخلفي، أي النظم والقواعد السائدة داخل املدرسة، املناخ املدرسي، األنشطة املدرسية 
من صحافة املدرسة، وأنشطة رايضية، ورحالت ميدانية، واحتادات طالبية، أضف 
إىل ذلك شخصية املعلم وأسلوبه يف التدريس، ابإلضافة إىل وسائل التقومي، كذلك 

الرحالت والزايرات امليدانية«)1(.
مفردات  يف  االجتماعية  املسئولية  واستشعار  االحتسابية  املفاهيم  ب��ث  وميكن 
املناسب، وتوجيه  امل��ع��ريف  احمل��ت��وى  ينبغي اختيار  املختلفة، ول��ذا  ال��دراس��ي��ة  امل��ق��ررات 
األنشطة املدرسية، واألعمال اليت يقوم هبا الطالب خارج الفصول الدراسية، لتعزيز 
تلك املفاهيم، »وهذه األنشطة ال تقل أمهيًة عن املنهاج الدراسي داخل الفصول، 
بل تعترب اجملال التطبيقي ملا يتعلمه الدارس يف حجرات الدراسة، وتعترب مساندة له، 

حىت حتقق املدرسة أهدافها من الناحية النظرية والتطبيقية«)	(.
مناهج مستقلة،  ابل��ض��رورة وج���ود  تعين  االح��ت��س��اب ال  امل��درس��ي��ة على  والتنشئة 
وإمن��ا ميكن إدماجها يف امل��واد الدراسية، وعرب املراحل املختلفة، منطلقة من اعتبار 
ما  وه��ذا  اجملتمع،  وإف��ادة  الطالب  تكوين  تستهدف  اجتماعية،  االحتساب عملية 

يتطلب إضافة برامج وأنشطة يف املواد الدراسية.
ومن الوسائل املناسبة للرتبية على االحتساب يف املدرسة وتعزيز قيمة املسئولية 

االجتماعية بني منسوبيها، ما يلي:
- إقامة دورات مكثفة للمعلمني، ودورات مبسطة للطالب عن أمهية احلسبة وفضلها 
وأهدافها وأساليبها وضوابطها، ومن الدورات العملية: دورة احتساب الطالب 
على األساتذة، ودورة احتساب األساتذة على اإلدارة، ودورات احلوار واإلقناع، 

وكيفية الرد احلسن على املخالفني للقيم واملبادئ.
)1( -  املواطنة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، ص	8.

)	( -  أصول الرتبية اإلسالمية، ص404.
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-  مساعدة الطالب على فهم معاىن القيم اإلجيابية اليت جيب نشرها، والقيم السلبية اليت 
ينبغي القضاء عليها، وذلك إبقامة برامج ومجعيات احتسابية يف املدارس، مثل مجعية 

إقامة الصالة، ومجعية مكافحة التدخني، ومجعية احملافظة على اآلداب وغريمها.
ابحلسبة  املعنية  الرمسية  اجلهات  مع  والتعليم  الرتبية  إدارات  بني  اتفاقيات  توقيع   -
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لتفعيل موضوع االحتساب عملياً ونظامياً.

للجهات  منظمة  وترتيب زايرات  احلسبة،  م��ع مسئويل  للطالب  ل��ق��اءات  إق��ام��ة   -
االحتسابية، للتعرف عن كثب على اجلهود الكبرية اليت تقوم هبا تلك اجلهات.
- تفعيل ممارسة احلسبة داخل البيئة املدرسية إبشراف إدارة املدرسة ومعلميها، ألن 
املمارسة شرط من شروط التعلم، وضرورية الكتساب املهارات وتكوين امليول 

واالجتاهات.
_ إشاعة روح التعاون واملشاركة يف كل اجلماعات املنظمة؛ ابتداًء جبماعة الفصل 
املسئولية  لتنمية  املختلفة،  األنشطة  ومج��اع��ات  اللعب  إىل مجاعات  ال��دراس��ي، 

االجتماعية، ومقاومة السلوكيات السلبية لألفراد، واملضادة لقيم اجملتمع. 
- الرتبية على االحتساب على الزمالء واألق��ران من خالل امتثاهلم للقانون ولوائح 
املدرسة وأنظمتها، والتواصل مع اإلدارة واملسئولني الختاذ اإلجراءات والعقوابت 

مع املخالفني هلا.   
- االستفادة من تفاعل مجاعات األقران والصداقات الطالبية يف تنمية حس النقد 
الباطل، مهما كثر فاعلوه، والرغبة يف تعديل  ق��ول احل��ق وإنكار  وال��ق��درة على 

السلوكيات املنحرفة لدى األقران خصوصاً، وابألساليب املناسبة.
وم��ن ف��وائ��د ال��رتب��ي��ة على االح��ت��س��اب يف امل��درس��ة، أن��ه ي��ريب ال��ط��الب على قيمة 
املسئولية االجتماعية، من حيث االلتزام ابألنظمة والقوانني، واحملافظة على ممتلكات 
املدرسة ومرافقها وأاثثها، ومنع املخالفات الشرعية واخللقية بني منسويب املدرسة من 
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الطالب وغريهم. ومن الفوائد أيضاً: تعلم احلقوق والواجبات وضبط االنفعاالت، 
والتعاون والعمل اجلماعي، والتوفيق بني حاجاهتم وحاجات اآلخرين. 
ج – االحتساب يف املسجد لتعزيز قيمة املسئولية االجتماعية

تُؤدي املساجد وظيفًة حيويًة يف حياة األفراد واجلماعات، بتأكيدها للقيم اإلميانية 
وتثبيتها للمبادىء اخلُلقية، ومواكبتها لألحداث واملستجدات. كما إهنا تعترب رافداً 
مهماً من روافد التعليم املستمر، الذي حيتاجه مجيع أفراد اجملتمع. وقيام املسجد بدوره 
حيقق مراد هللا يف عمارة املساجد مادايً ومعنوايً، قال تعاىل: ﴿إمنا يعمر مساجد هللا 

من آمن ابهلل واليوم اآلخر﴾التوبة18.
ومن خالل املسجد ميكن بث مفهوم املسئولية االجتماعية، ونشر القيم اإلجيابية، 
وإصالح الكثري من األخطاء والسلبيات. ومن خالل املسجد، يذكر املرتبون ابآلايت 
القرآنية واألحاديث النبوية، فيلتزمون ابألحكام الشرعية واملبادئ اخللقية، ويقلعون 
امل��ن��ح��رف، ويستشعرون بواجبهم حن��و أمتهم  ال��ض��ارة وأمن���اط السلوك  ال��ع��ادات  ع��ن 
وجمتمعهم، فتصدر منهم التصرفات السوية املتوافقة مع عقيدهتم، واملتماشية مع واقع 

جمتمعهم، ويسعون لتنميته وتطويره.
واملسجد يقوي ارتباط املسلم خبالقه سبحانه وتعاىل، ويزيد من ارتباطه إبسالمه، 
ويدعم مستوى التدين لديه، ويعد التدين أحد عوامل الضبط االجتماعي، حيث 
اخلاصة  احل��ق��وق  واح���رتام  االستقامة  املسئولية، ويشجع على  ال��ف��رد روح  »ي��ريب يف 
وينمي  ف��ي��ه،  يقيم  ال���ذي  للمجتمع  العامة  واحل��ق��وق  يتعايش معهم،  ال��ذي��ن  ل��ألف��راد 
ويوقظ يف الفردا لنزعة النقدية للذات...، األمر الذي ال يدع فرصاً لظهور الفساد 
اليت يعرف املسلم من  العلم،  السلوكية«)1(. ويف املسجد تقام حلقات  االحن��راف��ات 
خالهلا أحكام العبادات، واحلالل واحلرام، واخلطأ من الصواب، والصاحل من الفاسد، 

)1( -  الضبط االجتماعي، ص18	.
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وألمهية املسجد يف نفوس املسلمني، فإنه »ميكن توجيه جزء من نشاطه الرتبوي إىل 
مكافحة اجلرائم، وتكوين الوعي هبا، والتبصر أبضرارها، وما يقع على كل فرد من 
أف��راد اجملتمع املسلم من مسئوليات حبكم األم��ر ابملعروف والنهي عن املنكر، أبن 
ميارسوا الرقابة على املنحرفني، وأن يصبحوا جنوداً يساعدون الدولة يف القضاء على 
اجلرائم، مث ترشيد اآلابء وأولياء األمور من خالل اخلطب املنربية، ومن خالل عقد 

حلقات املواعظ والرتشيد والتعليم«)1(.
ومن الوسائل املناسبة للرتبية على االحتساب يف املسجد، وتعزيز قيمة املسئولية 

االجتماعية بني أعضاء اجملتمع، ما يلي:
العقل واحلكمة،  -تشكيل مجاعة املسجد، وه��ي جمموعة م��ن األش��خ��اص ذوي 
للتعاون يف قيام املسجد بوظيفته االجتماعية، ومنها تعزيز القيم اإلجيابية والربامج النافعة 
يف احلي، وكذلك السعي للقضاء على الظواهر السلبية، ووضع احللول ملشكالت أهل 

احلي االجتماعية، إما جبهودهم الذاتية، أو ابلتعاون مع اجلهات الرمسية.
-العناية أبطفال احلي، وتنشئتهم تنشئة إميانية، تعينهم على تقومي أنفسهم، وإفادة 
غريهم، وذلك من خالل حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، »والرتبية الدينية يف احللقات 
القرآنية، جتعل مشاعر املشاعر نبيلة حتقق األمن والطمأنينة للفرد املتدين، وتدفع إىل 
التفاعل مع اخلالق سبحانه أبحسن األعمال وأجلها، وفق ما شرع من العبادات، ويف 

ذات الوقت تدفع الفرد إىل التفاعل االجتماعي البناء مع أفراد جمتمعه«)	(.
- تفعيل اخلطب واملواعظ لتكوين احلس النقدي، والعرف االجتماعي، املنبثق 
من توجيهات القرآن والسنة، وس��رية النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حبيث يريب النفوس على رفض ما 
خيالفهما، واستهجان انتهاك تعاليمهما، واملبادرة إىل اختاذ الطرق والوسائل املناسبة، 

)1( -  الرتبية اإلسالمية ودورها يف مكافحة اجلرمية، ص51	.
)	( -  أثر احللقات القرآنية يف حتقيق األمن االجتماعي، ضمن سجل البحوث وأوراق العمل للملتقى الثالث للجمعيات 

اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابململكة )اجلمعيات واجملتمع(، ص39	.
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لرد املخالفني للجادة والصواب، وإشاعة روح التناصح ابحلكمة واملوعظة احلسنة.
أن  وبيان  والنظامية،  الشرعية  ابلطرق  اجملتمع  يف  االحتساب  على  -التأكيد 
الضبط يف  لتعزيز دور مؤسسات  املثلى  الوسيلة  القرآنية يف املسجد، هي  الرتبية 
السلطة والنظام، وهي خري وسيلة "حلفظ األمن واحلماية من  اجملتمع، واستقرار 
تنفع  لبنات صاحلة  اجملتمع  أب��ن��اء  ال��ف��اس��دة، وجعل  اخللطة  م��ن  واحل��ف��ظ  اجل��رمي��ة، 

اآلخرين")1(. وتنفع  نفسها 
-تفعيل االحتساب بني مجاعة املسجد، للمسامهة يف حتقيق التكافل االجتماعي، 
وإكمال دور األجهزة احلكومية، واستشعار املسئولية االجتماعية يف تفقد أحوال أهل 

احلي، والتعرف على الفقراء واأليتام وعابري السبيل، إلعانتهم وسد احتياجاهتم.
-توضيح مفهوم العبادة، الذي يشمل النفع املتعدي لآلخرين، ومسئولية الفرد 
عن إخوانه املسلمني، وتربية اجملتمع على الربط بني طريقي الدنيا واآلخ��رة، وأهنما 

طريق واحد، فليس هناك انفصال بينهما، 
ومن فوائد الرتبية على االحتساب يف املسجد، تفعيل املسئولية االجتماعية بني 
رواد املساجد: تكوين االلتزام ابملبادئ الشرعية، وتعزيز العالقة بني املؤسسات األمنية 
اجملتمع،  أف��راد  التعاون والتكاتف بني  املساجد، وتفعيل روح  القرآنية يف  واحللقات 

ومؤسساته خلدمة متطلبات التنمية والتطور احلضاري.

)1( -  العالقة التكاملية بني مجعيات التحفيظ واملؤسسات األمنية، امللتقى الرابع جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي ابململكة، 
بعنوان )مجعيات حتفيظ القرآن ودورها يف حتقيق األمن(، ص546.
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املبحث الرابع
اآلاثر التنموية واحلضارية للرتبية على االحتساب
املطلب األول: أثر االحتساب يف بناء احلضارة

االحتساب شعرية أساس يف البناء اإلسالمي، وإبحيائه حتيا األمه، ومبمارسته   
يتميز أف��راده��ا. وه��و من صفات الصحابة � الذين ن��زل عليهم ال��ق��رآن، وه��م من 
خوطبوا أول م��رة، بقوله تعاىل: ﴿كنتم خري أمة أخرجت للناس أتم��رون ابملعروف 
وتنهون عن املنكر﴾آل عمران110، يقول ابن سعدي: »ميدح تعاىل هذه األمة، 
وخي��رب أهن��ا خري األم��م ال��يت أخرجها هللا للناس، وذل��ك بتكميلهم ألنفسهم ابإلمي��ان 

املستلزم للقيام بكل ما أمر هللا، وبتكميلهم لغريهم«)1(.
فمن مارس شعرية االحتساب ففيه شبه من الصحابة، قال تعاىل: ﴿واملؤمنون 
املنكر﴾التوبة71،  أول��ي��اء بعض أيم���رون ابمل��ع��روف وينهون ع��ن  وامل��ؤم��ن��ات بعضهم 
ومن يعادي االحتساب ففيه شبه من املنافقني، قال تعاىل: ﴿واملنافقون واملنافقات 

بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف﴾التوبة67.
ومىت ما انتشر االحتساب يف اجملتمع، حافظ اجملتمع على كيانه، وتوثقت   
عرى اإلميان بني أفراده، وتقوت مؤسساته، وازدهرت حضارته، وإذا فُقد االحتساب 
كان ذلك نذير شؤم على اجملتمع، فيظهر االحنراف الفكري جبميع صوره، و«يف هذه 
البلبلة الفكرية أول درجات احنالل احلضارة، إذ أن القاعدة األوىل اليت تقوم عليها 

احلضارة اإلسالمية وهي اإلميان قد أصيبت ابلعطب، واهتزاز املعاين والقيم«)	(.
واالحتساب يعزز مفهوم التعليم املستمر، الذي تنادي به احلضارة املعاصرة،   
ف��م��ن م��ق��وم��ات االح��ت��س��اب ال��ت��ذك��ري ال��دائ��م للغافلني، وتعليم اجل��اه��ل��ني، مم��ا جيعل 
التعليمات اإلسالمية حاضرة األذهان، ويتأثر هبا مجيع األفراد صغاراً وكبارا، وتشمل 

)1( -  تيسري الكرمي الرمحن، ص151.
)	( -  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص16.
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كل البيئات واجملتمعات.
الشركات  ل��دى  االجتماعية  املسئولية  تعزيز  يف  يساهم  أن  لالحتساب  ومي��ك��ن 
واملؤسسات التجارية وتقوية مكانتها االقتصادية، كما إن لالحتساب دور كبري يف 
إكمال أدوار اجلهات احلكومية والرمسية من خالل األعمال التطوعية ومجعيات العمل 
اخلريي، وتشمل: »مجعيات للمساعدة الذاتية، وأخرى تعاونية خريية، وغريها من 
الروابط التابعة للمساجد، أو متخصصة يف حقوق اإلنسان، وتلك اليت تسعى إىل 
تنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة، وتقدمي اخلدمات الصحية أبسعار رمزية. ومن 
بني هذه املنظمات ما يعمل يف اجملال االجتماعي أو الرايضي أو الرتفيهي، مثل تلك 
املهتمة خبدمة املعوقني، أو إنشاء دور احلضانة ورايض األطفال ودور املسنني، وإقامة 
بتوفري خدمات  اليت هتتم  امل��رأة،  الشباب، ومنظمات  برامج حملو األمية، ومساعدة 

الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية واألمهات واألطفال«)1(.
واالح��ت��س��اب عنصر أس���اس يف اس��ت��ت��ب��اب األم����ن، وان���ص���راف ال��ن��اس للبناء   
والتنمية، وميثل يف هذا العصر »«صمام أمان وطوق جناة، وسبياًل إىل حتقيق األمن 

بكل صوره وأشكاله«)	(.
املطلب الثاين: أثر الرتبية على االحتساب يف تفعيل اجملاالت التنموية واحلضارية
إن تعاون املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع املسلم، وتفعيل األنظمة من أصحاب   
القرار لتفعيل االحتساب بصوره املختلفة يؤدي إىل آاثر كبرية يف واقع اجملتمع، قال 
َوي�َن�َْهْوَن  اِبْلَمْعُروِف  أَيُْم��ُروَن   ۚ ب�َْعٍض  أَْولَِياُء  ب�َْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  تعاىل: ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن 
ۚ أُولَِٰئَك َسي�َْرمَحُُهُم  َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َوي�ُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّ َوَرُسوَلُه 
ُ ۗ ِإنَّ اللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾التوبة:71، »ومن مثار الرتبية على االحتساب أن يعيش  اللَّ
أن��ه مسئول عن  ف��رد  الناس أك��رم حياة وأوسعها وآمنها وأشرفها، حيث حيس كل 

)1( -  دور اجلهات اخلريية يف املسئولية االجتماعية، ص140.
)	( -  القواعد واملقاصد الشرعية وأثرها يف األعمال االحتسابية، ص30.
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القذاة واألذى يف طريق املسلني يؤذيهم أو يشق عليهم، فال يلقيه وال يدعه، ولكن 
مييط ويلتقط، ويفرض من نفسه حمتسباً، ويعترب نفسه مسئواًل عن مال أخيه وولده 
وعرضه وشرفه وكرامته فيهب للدفاع عنه، كما يشعر مبسئوليته الشخصية عن جانب 
احملافظة على سالمة  ويشعر أبن  فيها،  يعيش  ال��يت  األوس���اط  والقيم يف  األخ���الق 

املشاريع واملنجزات احلضارية هي جزء من دينه الذي ال ينبغي التفريط فيه«)1(.
وإذا فُعل االحتساب بني الناس، فإن أبواب اخلري ستكون مفتوحة يف مجيع   
َأْه��َل  االجت��اه��ات، وتعم بركات السماء واألرض يف البلدان، قال تعاىل: ﴿َولَ��ْو َأنَّ 
َن السََّماِء َواأْلَْرِض﴾األعراف:96، والرتبية  اْلُقَرٰى آَمُنوا َوات�ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم ب�َرََكاٍت مِّ
على االحتساب، تقوم بتعزيز املسئولية االجتماعية يف خمتلف جماالت احلياة، ومن 

آاثرها احلضارية:
أ-  يف اجملال العقدي:

-الرتبية على التمسك ابلعقيدة الصحيحة، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، والتميز 
بني األمم، والتحذير من مواطن اخللل العقدي، املؤدي إىل التشرذم والتفرق ومن 

مث التأخر احلضاري.
- الربط بني العلوم املزكية للروح، والعلوم اليت هتتم ابحلاجات احلياتية، وعدم التأثر 

ابلفكر الغريب الذي يعيش الفصام واالزدواجية، بفصله بني الدنيا واآلخرة. 
ب-يف اجملال التعبدي

-تقوية ن���وازع اخل��ري واملسابقة يف أع��م��ال ال��رب واإلح��س��ان ل��آلخ��ري��ن، وح��ب نفعهم 
وإفادهتم، واملبادرة لألعمال التطوعية، من أجل احلصول على الثواب واحلسنات.
- حتقيق روابط األخوة االجتماعية، واجملتمع اإلسالمي املتعاون، وحتقيق التماسك 

والوحدة، واالستفادة من مجيع الطاقات والقدرات.
-القضاء على مظاهر تدين املسئولية االجتماعية لدى األفراد، كالتهاون والالمباالة، 

)1( -  أصول الرتبية احلضارية، ص380.
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وعدم الرغبة يف حتمل املسئولية، والعزلة، وإضاعة األوقات، وغريها.
ج-يف اجملال التشريعي

الشرعية،  الضوابط  وفق  وتسيريها  ومنجزاهتا،  احلضارة  واكتشافات  العلوم  -توجيه 
إلقامة احلضارة اإلميانية، اليت تراعي احلالل واحلرام، فتأخذ املعارف النافعة منها 

وتتجنب الضارة والسيئة.
-تطبيق احل��دود الشرعية والتعزيرات القضائية وأن��واع العقوابت، إلزال��ة العوائق اليت 
تصرف اجملتمع عن البناء، وتشغله عن القيام بواجبه التنموي واحلضاري، والعوائق 
تشمل قتل الساحر، وقطع يد السارق، وجلد شارب اخلمر ومتعاطي املخدرات، 

ورجم الزاين وقتل املرتد واملفسدين يف األرض.
د-يف اجملال العلمي

-تنمية الرغبة يف احلصول على العلوم النافعة، والتزود ابملعارف اليت تساهم يف تقدم 
اجملتمع وتفوقه على غريه من اجملتمعات، واالستفادة من جت��ارب األم��م األخرى 

ومعرفة سر تقدمها.
-تشجيع األج��ي��ال على االخ���رتاع واالب��ت��ك��ار، وحاجة اجملتمع للتفوق واإلب���داع يف 

اجملاالت العلمية املختلفة.
-تكوين روح التضحية واملنافسة يف الصناعات املختلفة، لتحقيق االكتفاء الذايت بني 

الشعوب املسلمة، وعدم االعتماد على األمم األخرى.
-تقوية فاعلية املرتبني لنفع اجملتمع، وانتهاز كل الفرص املتاحة، مع املبادرة القرتاح 

الربامج العلمية اليت تساهم يف رفعة اجملتمع وتطوره.
ه�-يف اجملال األخالقي

املعاصرة، وحتقيق  تفتقدها احلضارة  اليت  الفاضلة  الكرمية والقيم  -أتصيل األخ��الق 
التفرقة على أساس جاهلي، ونشر  التجانس االجتماعي، وحماربة مجيع مظاهر 
الشريف، لعمارة األرض وإثراءها  التنافس  امل��س��اواة وال��ع��دل، وإذك��اء روح  مبدأ 
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ابخلري. 
-نشر قيم احملبة والتآخي، ونبذ األاننية والصراع على حطام الدنيا، والسعي مجيعاً 

لتنفيذ اخلطط التنموية، اهلادفة لبناء اجملتمع ومؤسساته.
تدفع  اليت  الداخلية،  الرقابة  السلوكية واملعايري األخالقية، وإجي��اد  الضوابط  -تفعيل 

للمحافظة على قيم احلضارة احلقة، وعدم انتهاكها أو التفريط هبا.
-الرتبية على املسئولية األخالقية يف ممارسة املهن املختلفة، فال غش وال رشوة وال 
سرقة، وااللتزام ابحلدود والضوابط اليت ينبغي التزامها يف املهمات املتعلقة ابملهنة.

و-يف اجملال األمين
التكاليف،  قدر من  املدنية أبقل  املقومات  بنيانه، ومحاية  وثبات  اجملتمع  -استقرار 

وتقليص اجلرمية ودوافعها ومظاهرها.
اجلميع ابألم��ان  فيشعر  إنسان حلقوقه كاملة،  الشاملة، وأخ��ذ كل  العدالة  -حتقيق 

واالطمئنان، مما يدفعهم لإلنتاج املثمر والعمل البناء.
الظواهر  على  والقضاء  املنحرفة،  والشخصيات  الفاسدة،  العناصر  من  -التخلص 
اإلجرامية اليت تكون عائقاً عن يف التنافس احلضاري، أو اليت ال تساهم يف البناء 

والتنمية.
-تكوين قيمة االلتزام ابألنظمة واللوائح، والرتقي احلضاري من خالل النظام الذي 
يلتزم به اجلميع، على اختالف مواقعهم يف كيان اجملتمع، ويؤدي إىل تنظيم بيئات 

العمل وحدوث التقدم العمراين واحلضاري.
ز-يف اجملال األديب والفين

-السمو بعقل اإلنسان وتفكريه لبناء احلضارة مادايً ومعنوايً، وإشاعة املعاين الراقية، 
واإلحساس ابجلمال واإلبداع، الذي يدفع إىل اإلتقان يف املنجزات احلضارية. 

النواحي  بتوظيف  وذل��ك  الفكري،  والضياع  العقدي  التخبط  م��ن  اجملتمع  -مح��اي��ة 
الفنية خلدمة احلضارة اإلسالمية، وإبعاد األعمال الفنية عن احملظورات الشرعية 
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والسلوكيات السلبية.
ح-يف اجملال املايل

-احملافظة على ممتلكات الشعوب، وجتنب اإلسراف والتبذير يف صرفها أو تبديدها، 
وحتقيق االستدامة يف خمتلف اجلوانب احلضارية.

-حم��ارب��ة الفساد امل���ايل، أو أخ��ذ األم���وال م��ن خزينة ال��دول��ة ابل��ط��رق غ��ري املشروعة 
كالرشوة والسرقة والراب، واالجتار ابحملرمات من البضائع واملأكوالت واملشروابت.

-حسن اختيار أصحاب املناصب واملسئوليات، على أساس مراقبة هللا فيما حتت 
فيما خيالف  السلطات وال��ص��الح��ي��ات واألم�����وال، وع���دم استغالهلا  م��ن  أي��دي��ه��م 

األحكام الشرعية أو القوانني التنظيمية.

النتائج و التوصيات
 النتائج

-هتدف الرتبية اإلسالمية إىل تعبيد املرتبني لرب العاملني، وغرس املبادئ والقيم 
يف نفوسهم، كما تسعى إىل تعزيز املفاهيم اإلجيابية النافعة، ومن أوىل املفاهيم النافعة 
ألنفسهم وجملتمعاهتم مفهوم االحتساب، والذي يعد طريقاً للتوجيه واإلرشاد إىل ما 

فيه جلب األمور احلسنة ومنع األمور الضارة
وتعريفهم  االجتماعية،  ابملسئولية  وعالقته  االحتساب  مبفهوم  املرتبني  -تعريف 

بفضل االحتساب وأمهيته، والفروق الفردية بني احملتسبني.
-يؤكد الرتبويون أن الرتبية على القيم من أهم السبل للنهوض احلضاري ابجملتمع، 
وتطوره وازدهاره، واحملافظة على هويته وكينونته، ودرٌء له من االحنالل أو الذوابن يف 

جمتمعات أخرى.
القيم األساسية لالنتماء، وتؤكد على  إح��دى  تُعد  املسئولية االجتماعية  -قيمة 
املواطنة احلقة اليت تتخذ الشريعة اإلسالمية منهاجاً ودستوراً، واليت تقوم عليها أنظمة 
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الدولة ومؤسساهتا املختلفة، وتتحد فيها مصاحل احلكومة والشعب، واحلاكم واحملكوم.
-تعد املسئولية االجتماعية أحد خمرجات الرتبية السليمة، ويتم توظيفها عن طريق 
الرتبية على االحتساب، وميكن أن يكتسبها الفرد يف مراحل منوه املختلفة، ويتعرض 

هلا يف املؤسسات الرتبوية املتنوعة.
-تقوم مؤسسات الرتبية والتنشئة االجتماعية يف األسرة واملدرسة واملسجد بدورها 
يف غرس مفهوم املسئولية االجتماعية، ولكل منها وظيفتها يف تعزيزه وتنميته. وعملية 
اإلصالح ال يكفي القيام هبا من جهة واحدة، بل ال بد من تظافر اجلهود، وآتزر 

اجلميع.
-مىت ما انتشر االحتساب يف اجملتمع، حافظ اجملتمع على كيانه، وتوثقت عرى 
اإلميان بني أفراده، وتقوت مؤسساته، وازدهرت حضارته، وإذا فُقد االحتساب كان 

ذلك نذير شؤم على اجملتمع، فيظهر االحنراف الفكري جبميع صوره.
-الرتبية على االحتساب هلا آاثر تنموية يف اجملاالت العقدية والشرعية واألمنية 

واألدبية واملالية واألخالقية وغريها.

التوصيات
-إجراء دراسات ميدانية ملعرفة واقع االحتساب يف املؤسسات الرتبوية.

-إعداد تصور إلدراج مفردات وموضوعات االحتساب يف املقررات الدراسية يف 
التعليم اجلامعي والتعليم العام.

-ت��ف��ع��ي��ل م��س��اب��ق��ات وأحب�����اث يف م��وض��وع��ات االح��ت��س��اب ل��ط��الب اجل��ام��ع��ات 
والكليات. 
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ملحق السري الذاتية للباحثني



عنوان البحث :
جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم

 احملور :  الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : عاطف سيد عبد اجلواد علي  •
اجلنسية :   مصر  	

العمل : جامعة أم القرى  	
جهة العمل : املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : دكتوراة  	
التخصص : علم نفس  	

عنوان رسالة الدكتوراه: منط النشاط الكهريب للمخ ومقدار حتمل الضغوط النفسية وبعض مسات الشخصية   	
لدى عينتني من املصابني ابالكتئاب

من  عينة  لدى  معها  التعامل  وأساليب  الضاغطة  احلياة  وأحداث  الضبط  وجهة  املاجستري:  رسالة  عنوان   	
األطفال املتلعثمني

املؤلفات والبحوث العلمية : 
•    اإلرشاد النفسي الوقائي يف ضوء سورة احلجرات وتطبيقاهتا العملية )حبث منشور( .

	    أساليب تعديل السلوك يف ضوء القرآن الكرمي وتطبيقاته )حبث منشور( .
	    ضغوط العمل لدى أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبكة املكرمة وعالقتها ببعض املتغريات )حبث منشور(.
	    احلرمان النفسي الوالدي وعالقته بسلوك عقوق الوالدين لدى االبناء )دراسة على عينة من املراهقني السعودين( )حبث منشور(.

	    لصاحب السرية عدد من الكتب اجلامعية يف فروع بعض املقررات.
األعمال واخلربات  :

أخصائي نفسي بوزارة الرتبية والتعليم يف مصر من عام 000	 حىت 007	م .  •
•    مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم ابململكة العربية السعودية 008	 حىت 	01	م.

•    أستاذ علم النفس املساعد ابملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من 013	 حىت اآلن
العنوان:

اهلاتف احملمول : 0558689706
atefsayd7@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث :
 جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم.

 احملور : الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : حسني أمحد صديق مباركي   •
اجلنسية :   سعودي   	

العمل : عضو هيئه االمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبازان   	
جهة العمل : الرائسة العامة هليئة االمر ابملعروف والنهي عن املنكر   	

الرتبة العلمية:   	
املؤهل العلمي : ماجستري حسبة  	

التخصص : حسبة  	
عنوان رسالة الدكتوراه:   	

عنوان رسالة املاجستري: جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على   	
أدائهم 

املؤلفات والبحوث العلمية : 
جهود املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف تدريب احملتسبني وأثره على أدائهم 

األعمال واخلربات  :  	
رئيس هيئة أحد املسارحة جبازان 5 سنوات   	

مدير إدارة القضااي بفرع اهليئة جبازان 3 سنوات  	

العنوان :
اهلاتف احملمول : 0564461168

7ussin.m@gmail.com: الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
دور التنشئة األسرية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري

 احملور : الرابع 
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : فهد بن حممد فرحان الوهيب  •
اجلنسية :   سعودي  	

العمل :    االدارة العامة للتعليم ابملدينة املنورة   	
جهة العمل : وزارة التعليم   	

الرتبة العلمية:  .  	
املؤهل العلمي :  دكتوراه   	

التخصص :  الدعوة والثقافة اإلسالمية   	
عنوان رسالة الدكتوراه:  “ املضامني الدعوية الواردة يف خطاب هللا لنبيه  يف القرآن الكرمي”  	

عنوان رسالة املاجستري: “ كتاب اجلواهر الزواهي يف ذم املالعب واملالهي البن الكيال الشافعي” حتقيق   	
ودراسة

املؤلفات والبحوث العلمية : 
	   “ الضوابط الشرعية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي” . حبث حمكم منشور.  

“ أثر رواايت حذيفة رضي هللا عنه ألحاديث الفنت على الصحابة دراسة دعوية”. حبث حمكم منشور    	
“ أساليب القرآن الكرمي يف الدعوة إىل توحيد اإللوهية وتطبيقاهتا املعاصره دراسة دعوية” . حبث حمكم   	

منشور.  
األعمال واخلربات  :

معلم ملواد الرتبية اإلسالمية  بوزارة الرتبية والتعليم منذ عام 1416ه�.  	
	  مدرب أساسي لربانمج  )إنتل “ تعليم املستقبل” ( ابملدينة املنورة.  

	  املشاركة يف مؤمتر مؤمتر ضوابط شبكات التواصل  تنظيم اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،   
املشاركة يف مؤمتر واجب اجلامعات السعودية وأثرها يف محاية الشباب من اجلماعات واألحزاب واالحنراف   	

تنظيم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
العنوان:

اهلاتف احملمول : 9	05533800
الربيد اإللكرتوين : 



عنوان البحث:
أثر األسرة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري ومواجهة حتدايهتما

 احملور : الرابع 
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : أ.د. مفرح بن سليمان القوسي  •
اجلنسية :   سعودي  	

العمل : أستاذ جامعي   	
جهة العمل : كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ابلرايض .  	

الرتبة العلمية : أستاذ دكتور   	
املؤهل العلمي : دكتوراه   	

التخصص : ثقافة إسالمية   	
عنوان رسالة الدكتوراه : املنهج السلفي واملوقف املعاصر منه يف البالد العربية – دراسة وتقومياً .  	

عنوان رسالة املاجستري : الشيخ مصطفى صربي وموقفه من الفكر الوافد .   	
املؤلفات والبحوث العلمية : 

	  مقدمات يف الثقافة اإلسالمية .   
	  قيم السلوك مع هللا عند  ابن قيم اجلوزية  
مدخل يف املعرفة والعلم والبحث العلمي .   	

دراسات يف النظام اخللقي بني اإلسالم والنظم الوضعية .   	
األعمال واخلربات  :

وطالبات كليات  طالب  على  احملاضرات  وإلقاء  األكادميي  ابلعمل  عاماً  وثالثني  ثالث  من  أكثر  عمل   	
اجلامعة، يف مرحلة الدراسة اجلامعية ، ومرحلة الدراسات العليا .

العليا  ، شارك يف  الدراسات  العلمية يف املرحلة اجلامعية ومرحلة  البحوث  الكثري من  أشرف على إعداد   	
مناقشة وحتكيم حبوث علمية خمتلفة .    

عمل عضواً يف جملس علمية عديدة ، منها : جملس قسم الثقافة اإلسالمية منذ العام اجلامعي1	14/		14ه�   	
، وجم�لس وح�دة حب�وث كلية الشريعة ابلرايض منذ العام اجلامعي4	5/14	14ه� ، وجم�ل�س جلنة االستشارات 

البحث�ية ابجلام�عة منذ العام اجلامعي 7	14 /8	14ه� 
العنوان :

اهلاتف احملمول : 	055449955
nm.1424@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
دور األسرة املسلمة يف تعزيز االنتماء الوطين وأثره يف مواجة الفكر املنحرف

 احملور : الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : د.حممد بن حسني الشيعاين    •
العمل : اكادميي ومستشار قانوين  	

الرتبة العلمية: استاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : حامل لشهاديت دكتوراه   	

التخصص : الدعوة والثقافة اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة+قانون االحوال الشخصيه من   	
جامعة املالاي احلكومية مباليزاي

عنوان رسالة الدكتوراه: قضااي الطالق البائن يف اململكة العربية السعودية مدينة مكة املكرمة منوذجا .مدارس   	
اجلاليات اخلريية مبكة املكرمة وأثرها يف الدعوة إىل هللا دراسة حتليلية 

عنوان رسالة املاجستري: جهود الشيخ عبد هللا بن محيد يف الدعوة إىل هللا  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
	    بعث احلكمني ودورمها يف االصالح بني الزوجني

	    احملكم األسري اعداده وأتهليه وآدابه
	    التدابري الواقية للحد من الطالق يف اجملتمع السعودي

األعمال واخلربات  :
التدريس يف كلية الدعوة والثقافة اإلسالمية جبامعة أم القرى .  	

	    استاذ زائر يف العديد من اجلامعات واملعاهد اخلارجية
	    حمكم ومستشار قانوين 

عضو يف مراكز األحياء يف اجلانب االجتماعي  	
العنوان ) اختياري ( :

اهلاتف احملمول : 761	7	0567
dr.alshiaani@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث :
دور األستاذة اجلامعية يف تنمية قيم املواطنة لدى الطالبة معلمة الرتبية اإلسالمية جبامعة أم القرى

احملور : الراب�����ع   
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : عبري بنت عبد القادر إبراهيم العرايب  •
اجلنسية : سعودية    	

العمل : عضو هيئة تدريس  	
جهة العمل : كلية الرتبية جبامعة أم القرى  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : دكتوراة  	

التخصص : مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية  	
عنوان رسالة الدكتوراه: )فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء معايري اجلودة لتنمية أداء معلمات القرآن الكرمي   	

يف املرحلة املتوسطة يف مكة املكرمة(
عنوان رسالة املاجستري: )أسس اختيار األحاديث الشريفة يف مقرر احلديث النبوي لطالبات املرحلة املتوسطة مبكة  املكرمة(  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
حبث بعنوان: )األسس الرتبوية يف السنة النبوية(.  	

التحصيل  لدى طالبات  تنمية  اجملزأة )جيجسو( يف  املعلومات  اسرتاتيجية  استخدام  )فعالية  بعنوان:  حبث   	
الشريعة بربانمج االعداد الرتبوي جبامعة أم القرى(.

	  حبث بعنوان: ) فاعلية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس العلوم الشرعية على التحصيل وبقاء أثر التعلم(.  
	  حبث بعنوان: )اجلودة يف تدريس القرآن الكرمي(.   

األعمال واخلربات  :
	  تعينت معيدة عام 1	14 تعينت حماضرة عام 7	14 تعينه أستاذ مساعد عام1433يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى.

عام  الرتبية  لكلية  االختبارات  جلنة سري  رئيسة  عام 3	14  العملية  الرتبية  مكتب  /مشرفة  اإلدارية  	  املهام 
1430 مساعدة وكيلة اإلرشاد األكادميي للدراسات العليا يف قسم املناهج عام وطرق التدريس عام1436.

مدرب معتمد من املؤسسة العامة للتدريب املهين والتقين .  	
عضو يف أكادميية أوكسفورد للتدريب.  	

العنوان :
اهلاتف احملمول : 

الربيد اإللكرتوين : 



عنوان البحث:
دور االحتساب يف تعزيز قيمة املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات الرتبوية

 احملور : الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : د هاشم بن علي بن أمحد األهدل  •
اجلنسية :   سعودي  	

العمل : أستاذ  	
جهة العمل : كلية احلرم املكي الشريف  	

	  املؤهل العلمي : دكتوراة
التخصص : أصول الرتبية  	

عنوان رسالة الدكتوراه: أصول الرتبية احلضارية  	
عنوان رسالة املاجستري: الرتبية الذاتية يف الكتاب والسنة  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
- الرتبية االعتقادية يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة .

- التحصني الرتبوي ضد االحنرافات اجلنسية من خالل بعض القيم الرتبوية اإلسالمية.
-  الرتبية ابلقرآن يف مدرسة النبوة.

-  جماالت تربوية مقرتحة يف خطط تطوير برامج التعليم التقين والفين واملهين يف ضوء خطط التنمية.
كتب  مطبوعة 

1- الرتبية الذاتية يف ضوء الكتاب والسنة.
	- الوصااي الغالية يف تربية فلذات األكباد .

3- أصول الرتبية احلضارية يف اإلسالم.
  األعمال واخلربات  :

رئيس قسم الشريعة بكلية احلرم املكي الشريف.  	
عضو اجمللس التنفيذي للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد مبكة – فرع اجلاليات.  	

العنوان :
اهلاتف احملمول : 	4	3	05555

HAAHDAL@HOTMAIL.COM : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
دور املؤسسات الدعوية والرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة واألمن الفكري.

 احملور  الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : طالب بن صاحل بن حسن العطاس.  •
اجلنسية :   سعودي.  	

العمل : عضو هيئة تدريس.  	
جهة العمل : قسم أصول الرتبية � كلية الرتبية جبامعة جدة � .  	

الرتبة العلمية: أستاذ مشارك.  	
املؤهل العلمي : دكتوراه.  	

التخصص : أصول تربية � تربية مقارنة �  	
عنوان رسالة الدكتوراه: “ تطوير التعليم عن بُعد يف جامعات اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة “.  	

عنوان رسالة املاجستري: “ تطوير طرق اكتشاف ورعاية املوهوبني يف اململكة العربية السعودية يف ضوء خربة   	
الوالايت املتحدة األمريكية “.

املؤلفات والبحوث العلمية : 
املوهوبني  رعاية   “ شعار  )003	م(.  حتت  املوهوبني  لرعاية  الثالث  العريب  العلمي  للمؤمتر  مقدم  حبث   	

واملبدعني، أولوية عربية يف عصر العوملة” وعنوان الورقة” الطالب املوهوبون قليلو االجناز”.
حبث مقدم للملتقى األول للمعاهد العلمية القرآنية بتاريخ 6	 حمرم 1433ه�، بعنوان: “تصور مقرتح إلعداد   	

معلم التعليم عن بُعد يف املعاهد العلمية القرآنية ابململكة العربية السعودية”.
التعليم املستمر يف جمتمع  العربية بتاريخ 17\3\013	م بعنوان:”  حبث منشور يف جملة مستقبل الرتبية   	

املعرفة .. رؤية أتصيلية يف أسسه وأبعاده من منظور إسالمي “.  
األعمال واخلربات  :

مديراً لوحدة التطوير اإلداري � سابقاً� بكلية الرتبية جبامعة امللك عبدالعزيز عام 1430ه�.  	
أستاذاً مساعداً يف قسم أصول الرتبية بكلية الرتبية جبامعة امللك عبدالعزيز 	143ه�.  	

رئيساً لقسم برامج التعلم االلكرتوين بعمادة التعلم االلكرتوين والتعليم عن بُعد جبامعة امللك عبدالعزيز يف الفرتة   	
من عام 1433ه� إىل 1434ه�.

العنوان :
اهلاتف احملمول : 8107	05056

talebsattas@gmail.com : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
القيادة املدرسية والدور املناط هبا يف توظيف االحتساب لتعزيز قيم املواطنة.

 احملور :  الرابع
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم:  د.عبد الكرمي بن عبد العزيز بن محد الشمالن  •
اجلنسية:   سعودي  	

العمل:  مشرف تربوي  	
جهة العمل:   إدارة تعليم الرايض  	

املؤهل العلمي:  درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   	
التخصص: القرآن الكرمي وعلومه  	

عنوان رسالة الدكتوراه:  حتقيق خمطوط ) فتح املنان بتفسري القرآن ( ج 5  	
عنوان رسالة املاجستري:  احلضارة االنسانية يف القرآن الكرمي : مقوماهتا ، اهدافها ، عوامل منوها و احنطاطها   	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
ورقة علمية بعنوان ) التكامل بني مؤسسات التعليم العام واملؤسسات األمنية يف حتقيق األمن الفكري ( مقدمة يف   	
“ندوة العالقة التكاملية بني األجهزة األمنية والرتبوية يف الوطن العريب جبامعة انيف العربية” يف عام ) 1436ه� (

الدويل األول عن الرمحة يف  الرسول يف معاجلة األخطاء ( مقدمه يف املؤمتر  ورقة علمية بعنوان ) رمحة   	
اإلسالم املقام جبامعة امللك سعود يف عام ) 1437ه� (

توظيف  األول عن  الدويل  املؤمتر  ( يف  الطالب  لدى  السلوكية  املشكالت  الكرمي يف عالج  القرآن  أثر   ( بعنوان  ورقة علمية   	
الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت املعاصرة املقام يف كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد يف عام ) 1438ه� (  

األعمال واخلربات:
الفرتة  ملدة مخس سنوات خالل  الوطين  احلرس  لرائسة  التابعة  الكرمي  للقرآن  الدولية  املسابقة  التحكيم يف   	

)1417ه� -1	14ه� (.
الفرتة  خالل  سنوات  أربع  ملدة  ابلرابط  السعودية  املدارس  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  موفداً  العمل   	

)6	14ه�-1430ه� (�
املشاركة ضمن وفد وزارة الرتبية والتعليم لربانمج الزائر الدويل يف الوالايت املتحدة األمريكية يف عام 	143ه�  	
املشاركة يف مراجعة مشروع احملتوى الرقمي ملقررات الرتبية اإلسالمية خالل الفرتة )1434ه� -  1437ه�(  	

العنوان:
اهلاتف احملمول : 00966541005770

kshmlan@gmail.com : الربيد اإللكرتوين




