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  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  الفصل األول
  مدخل الدراسة

  مقدمة
، فما من أمة إال وتـسعى       رلعصوامريعد األمن هاجس الشعوب على      

اهللا التي   فاألمن نعمة من نعم      ؛إلى تحقيق أمنها بشتى الوسائل والطرق     
فقدان هذه النعمة يجعل الفرد فريسة للمخـاوف        أنعم بها على البشر، و    

  .التي تنعكس على شتى جوانب الحياة
 لكل فرد في المجتمع، إال أن أهميتـه تكـون أكبـر             ي ألمن ضرور او

حيث يحتاج الطالب إلى رعايـة    بالنسبة للشباب في المدارس الثانوية،    
خاصة لمساعدتهم في مواجهة المشكالت المتعددة التي قد يقعون فيها ،           

 واألوهام والتذبـذب فـي      الحيرة والتردد ومواجهة ما يشعرون به من      
   ٠)١٨٦،ص١٩٨٧،عبد السالم( كاآلراء والسلو

 دوراً مهماً في    الثانوية يلعب األمني بين الطالب في المدارس       يونشر الوع 
، يشعرون فيها بما يحيط بهم       توجيههم التوجيه السليم كي يعيشوا حياة آمنة      

من المهددات التي تستهدف أمنهم، ومجتمعهم، وبالتالي يتعاملون مع هـذه           
  .رالمهددات بما يجنبهم الخط

إن مهمة المدارس الثانوية تشمل جميع الجوانب الحياتية لطالبهـا، ومـن            
 الشعور باألمن والحرص    تنميةينبغي أن يتم    فأبرزها جانب الوعي األمني،     

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة لديهم     ، وذلك من خالل      لدى الطالب  عليه
حاجة إلـى أن    ، فهم ب   المجتمع دوتنمية مهارات التمييز بين ما يضروما يفي      
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 فالمجتمع الـذي ال     ٠ميهدد أمنه يتعلموا كيفية التصرف عندما يشعرون بما       
 لذا ينبغي أن يتم غرس      ؛ باألمن فيه يعد مجتمعاً بدون مستقبل      هيشعر أفراد 

بذور الوعي األمني في نفوس الطالب في المدارس الثانوية مـن خـالل             
  . مني لدى الطالبخطط وبرامج تربوية مدروسة تهدف إلى نشر الوعي األ

 مستقبل أي مجتمع وأمنه بمستقبل أبنائه، وبناء  عليه ينبغي الحرص           ويرتبط
على إعدادهم إعداداً جيداً من خالل توجيههم إلى الحفاظ على أمنهم كـي             

  . نسهم في ضمان مستقبلٍ زاهرٍ لهم، من خالل تربيتهم تربية آمنة
ج التعليميـة والتربويـة     السياسات والبرام لوضع   الجهود   ظافرتوالبد من   

  .لدى الطالب الوعي األمني ؛ لتنميةداخل تلك المدارس
 في توجيـه طالبهـا ليكونـوا        يمةوتتحمل المدارس الثانوية مسؤولية عظ    

أعضاء نافعين في مجتمعهم، وذلك من خالل مساهمتها في نـشر الـوعي             
لـسليمة،  األمني بينهم من خالل قيامها بمواصلة عملية التنشئة االجتماعية ا         

وتوسيع أفق الطالب لتعليمهم العالقات اإلنسانية والتفاعل معهـا، وربـط           
مناهجها باألحداث االجتماعية وكيفية التعايش معها، واالهتمـام بالـسلوك          
االجتماعي داخل المدارس وخارجها، وتعويدهم على االنـضباط وحـسن          

اهمة في  ، والمس  ، والسلوك اآلمن، والبعد عن السلوك المنحرف       التصرف
  .إرساء القيم السليمة في نفوسهم

وتعد المرحلة الثانوية من أهم المراحل التي يحتاج فيها الطالب إلى تنميـة             
الحس األمني لديهم لمواجهة المشكالت االجتماعية على اختالفها، ومواجهة         

 المضلة فهم يشعرون في هذه المرحلة باألنفـة         واالتجاهاتاألفكار الهدامة   
 لذا كان لزاماً علـى المـدارس الثانويـة          ؛محاولة إثبات الذات  والكبرياء و 
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التركيز على الطرق السليمة للتصدي لهذه المشكالت وتبصيرهم بالمحاذير         
  ٠ تضر بهم  قدالتي

رفع مستوى الوعي األمني في المدارس الثانوية ال يخرج عـن النطـاق             و
سات السابقة   وحيث تعرضت العديد من الدرا     العام لألمن بمفهومه الشامل،   

 ،حيـث يعـد    للوعي األمني في المدارس لكنها لم تتناول مجاالته المتعددة        
 واالنحراف الجهود المبذولة لمنع الوقوع في الجريمة        وسيلة مهمة في دعم   

والوقاية منها، ولعل من أول هذه الجهود أن يكون لدى الفرد قناعة إرادية             
أو يتنافى مع القيم والمعـايير      ذاتية تمنعه من القيام بأي سلوك يخل باألمن         

، فـنحن    األخالقية والدينية أو يخالف األنظمة والقوانين التي تقرها الدولة        
نريد أن نصل بالطالب في مدارسنا ، خاصة طالب المرحلة الثانوية إلـى             
الشعور بهذا الواجب بدء  من أنفسهم ووصوالً إلى دورهم في القيام بواجبهم            

وعـي   ولن يـتم ذلـك دون        لمنحرف في المجتمع  اإليجابي إزاء السلوك ا   
  .باألمن وأهميته

لذا ولما لهذا الموضوع من أهمية كبرى تبرز في كونها تؤكد على أهميـة              
تعميق وترسيخ الوعي األمني لدى الطالب في المدارس الثانوية من خالل           
برامج مدروسة لتساهم في مسيرة الخطط التربوية التي تسعى المدارس إلى          

          . اتحقيقه
  "هذا واهللا الموفق"
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  :مشكلة الدراسة: أوالً

 ، وقـد تركـزت      بتربية وتعليم الطالب  اهتم الباحثون في المجال التربوي      
الكثير من الدراسات والبحوث في هذا الجانب على كيفية تحقيق الوظـائف            
 التربوية في المدارس ، وقد تناولت بعض تلك الدراسات الجانب األمني ،           

الوقاية من المخـدرات ، والتقيـد        تشرت الدراسات والتوصيات بأهمية   فان
بقواعد السالمة ، وأنظمة وقوانين السير وااليدز ومخاطره ،  والمحافظـة            

   ٠على البيئة  ، والصحة العامة ، والغذاء 
 والغـذائي  ،فهومه الشامل ، كـاألمن االجتمـاعي      ولم تركز على األمن بم    

والفكري ، حيث تعد المـدارس الثانويـة        صادي  والمائي، والسياسي،واالقت 
يجابيـة فـي نفـوس الطـالب        إل لغرس التوجهات السلبية وا    مجاال خصباً 

وترجمتها إلى سلوكيات عملية في واقع حياتهم، وتنميـة االنتمـاء لألمـة             
ويسعى إلى   والوطن ، والوالء والطاعة لوالة األمر بطرق تربوية سليمة ،         

ـ         االنضباط في السلوك  تحقيق   تمع ـ لدى هذه الشريحة الهامـة فـي المج
وبالرغم مما حققت المدارس الثانوية من الكم المعرفي لطالبها من خـالل            
ما يتلقون فيها من العلوم والمعارف على اختالفها إال أننا نـرى انحـراف              
الفكر ، وانتشار العنف داخل مدارسنا وخارجها ، ولعل هذا مرده ضـعف             

   ٠لطالب الوعي األمني لدى هؤالء ا
حييد السلوك المنحرف    حكومتنا الرشيدة العديد من الجهود بغية ت       توقد تبن 

   ٠ إال أن الجريمة تزداد ظاهرتها بمعدل أكبر من تلك الجهودلدى الشباب ،
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إال أننـا مـا     ولما للمدارس الثانوية من دور مهم في الحد من تلك الجرائم            

لعدوانية مما يدل على قـصور      زلنا نرى العديد من السلوكيات المنحرفة وا      
سوف تركز علـى بيـان       فإن مشكلة هذه الدراسة       ؛ لذا  ةفي دور المدرس  

وذلك من خـالل    طالب المدارس الثانوية،    دى   الوعي األمني ل   نشر أهمية  
التعرف على دور المدارس الثانوية في نـشر الـوعي األمنـي ، وذلـك               

لمـين فيهـا ، ودور      بالتعرف على دور إدارات تلك المدارس ، ودور المع        
واألسس التي يمكن أن تحقق هذا الوعي باإلضافة إلى         المرشدين الطالبيين   

  ٠معرفة دور العملية التربوية في تحقيق ذلك 
والبد لتحقيق ذلك من وجود حس داخلي نابع من ذات الفرد كـي يـشعر               

والحس بـاألمن   ه من خطر، وبدون وجود ذلك الشعور      ويحس بما يحيط ب   
يعيش الفرد آمناً في مجتمعه فإن المجتمع لن يصل إلى تحقيق           ل  ؛   وأهميته

 ، ويحاول الباحث من خالل هذه الدراسة التعرف على          أمنه بطريقة سليمة  
 ومرشـدين   ،دور القائمين على المدارس الثانوية من إداريـين، ومعلمـين         

االعتماد على المؤسسات األمنيـة     ؛ ذلك ألن    طالبيين في تنمية هذا الحس      
بمفردها دون مشاركة جادة وفعالـة مـن جميـع          ر الوعي األمني    في نش 

  يكون مداه محـدوداً،    مؤسسات المجتمع األخرى ، وفي مقدمتها المدارس      
ـ  هايتحملكون مسؤولية الحفاظ على األمن مسؤولية مشتركة          دون  ع الجمي

الوعي األمني ينبغي أن ينطلق مـن جميـع مؤسـسات            لذا فان    ؛استثناء  
إحـدى مؤسـسات    ة، ومن أهمها المدارس الثانوية، فهـي        المجتمع المختلف 

من يهيئ الفرد للمجتمع حيـث      التربية المعنية بنشر الوعي األمني ، وهي        
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تسعى إلى  تأصيل السلوك اآلمن وتوجيهه وتهذيبه لدى طالبها مـساهمة            
منها في وقاية المجتمع من السلوك المنحرف كون ذلك ال يقع على عـاتق              

 بل يشمل جميع المؤسسات االجتماعية ومنها المـدارس         أجهزة األمن فقط،  
   ٠ الثانوية

 وانطالقاً من كون البعض منهم ال يشعر بأهمية األمن ودوره في الحيـاة             
فإن الباحث في هذا البحث يحاول التعريـف بخطـر    . االجتماعية المستقرة 

ضعف الوعي األمني، وأهمية رفع هذا الوعي خاصة لدى طالب المرحلة           
  . وية لما لذلك األمر من انعكاسات مهمة على المجتمع وأمنهالثان
  

   :أهمية الدراسة: ثانياً
يعد األمن من أهم مطالب الحياة الضرورية فهو ال يقل أهمية عن الطعـام              
والشراب، فالفرد إذا شعر باألمن على حياته، وثقافته وعقيدتـه ومـوارد            

إذا كان هناك ما يهددها فإن حياته المادية، وغيرها فإنه يعيش حياة سوية، و    
  . حياة الفرد ومعيشته تصبح غير مستقرة

 أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات التي تحاول التعريف بأهمية           تبرزو
 ،الوعي األمني لدى طالب المرحلة الثانوية للبنين في مدارس التعليم العام          

، ومـن   ودورها في بث هذا الوعي بين طالبها حيث األمن عصب الحيـاة           
توفرت لديه ظروف الحياة ولم يتوفر له األمن فإنه يعيش حياة عـصيبة ال              

  .فائدة منها
لمـا  ، في نشر هذا الوعي لدى طالبها        اً مهم اًلمدارس الثانوية دور  ا تؤديو

للمجتمع التربوي من صفات فريدة وطرق عديدة يستطيع من خاللها تحقيق           
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ي نـشر هـذا الـوعي، إذ        ماال يتحقق عن طريق أجهزة األمن بمفردها ف       
تستطيع المدرسة التأثير في ثقافة طالبها وبالتالي التغييـر فـي سـلوكهم             

   المعـد والمخطـط لـه       الوقـائي  االجتماعي عن طريق التدخل التربوي    
وانطالقاً مما يقع على عاتقها من مسئولية تجاه السلوك المنحـرف وذلـك             

الب سـلوكياً عـن     للمساهمة في استئصال كل ما له دور في انحراف الط         
  . طريق توفير الوعي والدعم والتعزيز للسلوك اإليجابي

وال شك أن المجتمع يتطلع إلى قيام المدارس الثانوية بهذا الدور التوعـوي             
لشريحة هامة من المجتمع ، وهم طالب المدارس الثانوية ، وأن تعطى هذه     

قـصير  التوعية أهمية قصوى ألن القصور فيها من شأنه أن يـسهم فـي ت     
هؤالء الشباب في أداء الواجبات االجتماعية المطلوبة منهم ممـا يحـدث            

  ٠ تسهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع أضراراً
ونظراً لما يتعرض له المجتمع من تطورات خطيرة يشهدها العالم بأكملـه            
اليوم والتي ساهمت في انتشار الظواهر اإلجرامية والعنف واإلرهاب، فإن          

   عن األمن ومواجهة تلـك الجـرائم    مسئوالً أن يكون كل فرد      ذلك يستدعي 
بما في ذلك المدارس الثانوية من خالل تدعيم سبل وأواصر التوعية األمنية            
لدى طالبها وإيضاح دورهم في المحافظة على األمن وتـشجيعهم علـى             
مساندة أجهزة األمن تحقيقاً ألمن المجتمع خصوصاً في هذا العصر الـذي            

، بل إن دورها له      م فيه مع اختالف وترامي أطرافه قرية صغيرة       بات العال 
  .  في مجال التوعية األمنية بحيث أصبح دوراً ال غنى عنهمهممحوره ال
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  :أهداف الدراسة: ثالثاً
  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 المدارس الثانوية في نشر الوعي األمنـي        تارا إد دور الكشف عن  .١
  .لدى طالبها

 .  لدى الطالب في نشر الوعي األمنيمالمعلدور  ف عنكشال .٢
 لـدى    دور المرشد الطالبي في نشر الـوعي األمنـي         الكشف عن  .٣

 .الطالب
 المدارس الثانوية وفقا    بالتعرف على الفروق في وجهات نظر طال       .٤

  ٠الختالف العمر، والسنة الدراسية، والجنسية
  
   :تساؤالت الدراسة: رابعاً
  : اإلجابة على التساؤل الرئيسي التاليهذه الدراسة إلىسعت 

  ؟ لدى الطالب ما دور المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني
  : هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةمنوينبثق 

  المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني؟ إدارات ما دور .١
 .ما دور المعلم في المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني ؟ .٢
 المرشد الطالبي في المدارس الثانوية فـي نـشر الـوعي            ما دور  .٣

 األمني؟
 المـدارس الثانويـة وفقـا       بهل هناك فروق في وجهات نظر طال       .٤

 ٠الختالف العمر، والسنة الدراسية، والعمر
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  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة: خامساً
  : دور-١

 سلوك متوقع مـن الفـرد فـي       : " مصطلح الدور مأخوذ من المسرح وهو     
   ٠)١٢٥م، ص١٩٨٣جامعة الدول العربية، " (الجماعة تحدده الثقافة السائدة

مجموعة الواجبات المترتبة علـى     : " ويعرف اسكندر وآخرون الدور بأنه      
وعلى هذا يساعد الدور في تنظـيم توقعـات          الفرد الشاغل لوظيفة معينة،   

 م ،ص ١٩٦١إبراهيم وآخـرون ،   " (األفراد اآلخرين من الشخص المذكور    
٠)١٦٦  

مجموعـة مـن المهـام      : ويعرف الباحث دور المدارس الثانوية  بأنـه         
والواجبات والمسؤوليات التي ينبغي أن يقوم بها القائمون على المـدارس           

    ٠الثانوية لنشر الوعي األمني بين الطالب بهدف وقايتهم من االنحراف
  : المدارس-٢

  . جمع مدرسة، والمدرسة مكان الدرس والتعلم 
  :لثانويةا -٣

التعليم الثانوي مرحلة من مراحل التعليم تسبق الجامعي منه، ومدة الدراسة           
   ٠فيها ثالث سنوات يحصل الطالب بعدها على شهادة الثانوية العامة

 والثانوي ما يأتي في الدرجة الثانية، نقول ليس لـه إال دور ثـانوي فـي      
 بـين المرحلـة     والمرحلة الثانوية العامة هي حلقـة الوصـل        ،   المسرحية

المتوسطة والجامعية ولها طبيعتها من حيث سـن الطـالب وخـصائص            
   ٠)١٢٧هـ، المادة ١٣٩٠وزارة التربية والتعليم، (٠نموهم

  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  : نشر-٤
نشرت األرض أي أصابها الربيـع      و نشر ينشر نشراً، والنشر ضد الطي ،      

 ونشر الكتاب أو الثوب أي بسطه، ونـشر     فأنبتت، ونشر الورق أي فرقه ،     
الخبر أي إذاعة، ونقول نشرت وكاالت األنباء الخبر أي أذاعته، ويبحـث            

ــا    ــا وتوزعه ــه أي تعلنه ــشر روايت ــن دار تن ــب ع ــن (األدي اب
   ٠)٢٠٨،ص٥،ج١٤١٠منظور،

  : الوعي-٥
 في اللغة الحفظ والتقدير، وسالمة الفهم واإلدراك، ويرى علماء النفس أن           

المعجم الوسيط  . ( يحيط به  الوعي هو شعور الكائن الحي بما في نفسه وما        
  ٠)١٠٤٤، ص٢م، ج ١٩٨٥

: والوعي ، حفظ القلب ، وعى الشئ والحديث يعيه وعيـاً وأوعـاه أي                 
ابـن  (وفالن أوعى مـن فـالن ، أي أفهـم منـه              حفظه وفهمه وقبله ،   

  ٠)٣٩٦، ص ١٥ ج١٤١٠منظور،
  طة به والبيئة المحي  والوعي فعالً انعكاسياً يمكن للفرد من خالله إدراك ذاته        

م، ١٩٧٩غيث،  .(والجماعة التي ينتمي إليها   ،  ووعيه باألشياء المحيطة به     
   ٠)٨٨ص

اتجاه عقلي انعكاسي يمكن للفـرد مـن        : " وهناك من يعرف الوعي بأنه      
خالله الوعي بذاته وبالبيئة المحيطة به بدرجات متفاوتـة مـن الوضـوح             

جـسمية ووعيـه    والتعقيد ويتضمن ذلك وعي الفرد بالوظائف العقليـة وال        
باألشياء وبالعالم الخارجي ، وإدراكه لذاته إما بصفة فردية أوعضواً فـي            

  ٠ )٨٨م ،ص١٩٨٥محمد وآخرون (٠"جماعة



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  : ويتناول المشخص في بحثه تعريفين للتوعية
عملية منظمة مدروسة تستهدف تغيير اتجاهـات وآراء        "األول أن التوعية    

لقضية من القضايا وترشدهم إلـى      وأفكار ومواقف الفرد والجماعة بالنسبة      
حقيقة المواقف والظواهر المحيطة بهم، ومن ثـم تمكـنهم مـن التفاعـل              

  ". والتعامل معهم بيقظة وفهم كاملين
نشر الحقائق والمعارف بين أفراد المجتمع لتحـسين        : "والثاني أن التوعية  

  ).١٩هـ، ص١٤٠٠المشخص، ". (سلوكهم وأسلوب حياتهم
  :األمن

مأنينة النفس وزوال الخوف، أمن فالن على كـذا، وثـق بـه             ط: في اللغة 
واألمن ضد الخوف ، تقول أمن فالن        ، واطمأن له وأمن اطمئن ولم يخف     

   ٠)٢١،ص١٣، ج١٤١٠ابن منظور، (٠يأمن أمناً فهو آمن 
 اله ْل آم نُكُم  ع لَي ـهِ إِ    : "وأمنه على الشيء أي جعله أميناً عليه قال اهللا تعالى         

َمِنْ ِن  قَب لُكَم ا أ ِيهِ م َخ    ٠)٦٤سورة يوسف آية، ".(تُكُم  ع لَى أ
إدراك الفرد للظروف المحيطـة بـه       : ويعرف الباحث الوعي األمني بأنه      

 يشمل كافة مجاالت الحياة كي يحمي نفـسه ومجتمعـه مـن             ماً تا إدراكاً
   ٠الجريمة واالنحراف



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٣ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  اإلطار النظري

السابقةوالدراسات 
 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
  الفصل الثاني

  لدراسات السابقةوا النظري اإلطار
  تمهيد

يحتل األمن مكانة مهمة في حياة الناس االجتماعية ، وقد أدرك أهل الرأي             
السديد من المختصين والباحثين والمسئولين ذلك ، خاصـة فـي العـصر             
الحديث التصاله المباشر بحياة الناس اليومية ، حيث يـوفر لهـم األمـان              

واالستقرار والطمأنينة لجميـع    والطمأنينة واالستقرار ، فاألمن هو األمان       
أفراد المجتمع في كافة مجاالت الحياة ، وهو السبيل إلى تثبيت قيم ومبادئ             
وقوانين المجتمع ، والمحافظة على النظام وتطبيق القوانين االجتماعية التي          

   ٠يتم من خاللها ضمان حفظ الحقوق 
النعم العظيمـة   واألمن من الغايات السامية التي يسعى إليها الناس ، ومن           

التي أنعم اهللا بها على عباده ، فهو مطلب من مطالب الحياة ال يقل أهميـة                
عن الطعام والشراب ، فبه تنتعش الحياة وتستقر، وبه يثمر العمل وينتج ،             

وبه تتحقق الحريات التي     وبه تصان األديان واألعراض والدماء واألنفس،     
لدى اإلنسان ، وركيـزة مـن       تنادي بها الشعوب ، فاألمن غريزة موجودة        

ركائز المجتمع ، وعامل مـن عوامـل وقايـة اإلنـسان مـن الجريمـة                
  ٠واالنحراف

ما يتطلبـه   تفوق  قدوالمحافظة على األمن في أي دولة يتطلب جهوداً كبيرةً          
 وذلك ألن االستقرار األمني سبب تزدهر به الحيـاة ،           ؛أي قطاع آخر فيها   



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

الـسعدان ،   (م النظـام فـي الدولـة        ويعم الرخاء في المجتمع ، ويـستقي      
  ٠)٢٣-١٢م،ص١٩٩٨

 الباحث في هذا الفصل موضوع      وانطالقاً مما سبق يعرض   وألهمية األمن   
  :الوعي األمني في المدارس الثانوية من خالل المباحث التالية

  ٠ ومكانته في اإلسالموأهميتهومجاالته األمن مفهوم : المبحث األول  -١
   ٠ليم وعالقته باألمنالتع: المبحث الثاني  -٢
  ٠دور المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني: المبحث الثالث  -٣
  ٠وسائل نشر الوعي األمني في المدارس الثانوية: المبحث الرابع  -٤
  ٠الدراسات السابقة: المبحث الخامس  -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
  المبحث األول

  :األمنمفهوم :أوالً
ة تعني الشعور باالطمئنان وعدم الخـوف ،         اللغ تشير معاجم كلمة أمن كما    

العنف والمهددات التي تهدد أمـن الفـرد ، وتعرضـه            وهذا يعني غياب  
ضيقاً ال يعبر عن المعنى     وهذا المدلول لكلمة أمن مدلوالً       للخوف واألذى ،  

الحقيقي التام لألمن والذي يتسع ليشمل تحرر الفرد من مـشاعر الخـوف             
  ٠) ١٣هـ ،ص١٤٢٥الشقحا،(٠والقلق والتوتر

ويعد مفهوم األمن أحد المفاهيم التي تشعبت داللتها وذلك بتعدد الجوانـب            
التي تتناولها حيث اتسع ليشمل جوانب متعددة من جوانب الحياة ، ومنهـا             

 كما أن مفهوم األمن     والعدل والتربية ، واإلرشاد ،      االجتماعي ،  اإلصالح
حقيقته بمجرد النطق به  ولكن      من المفاهيم الواضحة الداللة ، والتي تعرف        

شدة وضوحه وكثرة استخداماته وتعريفاته واشتقاقاته أضفت عليه شيئاً من          
  ٠ ) ٣٠هـ ، ص١٤١٥المشخص ،  ( ٠الغموض

ولقد تطور مفهوم األمن ليشمل تحقيق الحماية والطمأنينـة واالسـتقرار            
ية النفسي واالكتفاء المادي لألفراد مـن االحتياجـات الغذائيـة والـصح           

 يعكس مـدى اسـتعداد األمـة لمواجهـة          حيث أنه  ،والروحية والترفيهية   
ــتقرار    ــضمان اس ــذات ل ــى ال ــاد عل ــق االعتم ــديات ، وتحقي التح

   ٠) ٥م ، ص ١٩٩٩عربيات ،(٠المجتمع
 األمن على الوقاية من الجريمة فحسب بل يتعدى ذلـك           م مفهو وال يقتصر 

 من قبل أوجدتها ظـروف      ليشمل جوانب عديدة لم تهتم بها األجهزة األمنية       



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

الحياة وجوانبها المتعددة في العصر الحديث ، مما أوجـد أبعـاداً جديـدة              
  ٠ ) ١٧ -١٦م ، ص٢٠٠١الدعيج، ( لمفهوم األمن 

ولألمن مفهوماً واسعاً وشامالً فال يختص بجانب معين من جوانب الحياة ،            
  ٠ اإلنسانيةبل يمتد لمجاالت تتعدد بتعدد مجاالت الحياة 

رجع صعوبة تحديد معنى األمن إلى أن جوهره يتبلور في مسألة حسية            وت" 
 حد سواء كما    والفرد على نفسية ، وهي مسألة تتأثر كثيراً بنوعية المجتمع         

" أنها تتبدل من وقت إلى وقت مما يجعلها حالة متذبذبة ال تتـسم بالثبـات                
  ٠ )٦٣ ص ،١٤١٨كامل (

عددت التعـاريف لـه بتعـدد        اتسع مفهوم األمن وت    ما سبق وتأسيسا على   
 وهناك العديد من المحاوالت التي بـذلت لتعريـف          يتناولها،القضايا التي   

 تربوية ووقائيـة وعقابيـة      إجراءاتمجموعة  "  :يلياألمن ونورد منها ما     
تتخذها السلطة لتأمين األمن واستيعابه داخليا وخارجيا انطالقا من المبادئ          

الذي يعنـي األمـن علـى المـصالح          لضمان األمن    اإلسالمالتي وضعها   
  ٠)٧٣ص١٤٠٢ الجحني (المعتبرة 

  التي تتوافر حين ال يقع في البالدأن األمن هو الحالة :" ويرى جمعة 
أو نـشاطاً   اختالل باألنظمة سواء كان هذا االختالل جريمة يعاقب عليهـا           

من  اتخاذ تدابير من تدابير الوقاية واألمن لمنع هذا النشاط           ىإل يدعوخطراً  
   ٠)٨،ص ١٩٨٢جمعة ، " ( أن يتحول إلى جريمة 

 الدوافع ، وفي مقـدمتها      بإشباعوهناك من يرى أنه شعور الفرد والجماعة        
، والمتمثلين في اطمئنان المجتمـع      دوافع األمن بمظهريه المادي والنفسي      

 ، والـرزق  افع  المادية كالـسكون واالسـتقرار       زوال مظاهر هذا الد    إلى



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ـ  بـدور الفـر   والنفسية كاالعتراف    ، مع اآلخرين  الجاري، والتوافق  ي د ف
    ١٩٧٥ نـافع ،     ( يسود الهدوء حيـاة المجتمـع        حتىالمجتمع ومكانته فيه    

    ٠)٣٥ص
هو الحالة التي تتوفر    : " إلى أن األمن    ) ٢٣٧م، ص ١٩٧٦علي ،   (ويشير  

 إلـى شاط خطر يدعو     في صورة ن   إما بالنظام   إخاللحين ال يقع في البالد      
 إلىدابير الوقاية واألمن لمنع هذا النشاط الخطر من أن يترجم نفسه            اتخاذ ت 

   ٠ "جريمة من الجرائم 
 أفراد المجتمع بمشاعر الطمأنينـة      إحساس األمن بأنه    نالسد حا عرف  يو   

نحو أنفسهم وأسرهم وأموالهم ،ومن هذا المنطلق فان األمـن  وعدم الخوف   
مجتمع وأمن الفرد يرتبط ارتباطاً     يبدأ بالفرد حيث يمثل الخلية األولى في ال       
الـسدحان ،    ( ٠ف والجريمـة    وثيقاً بحمايته وتجنيبه مهـاوي االنحـرا      

   ٠)٣٧٥ صهـ١٤٢٢
االسـتقرار  شعور الفرد  ب   :  بأنه األمنومما سبق يمكن للباحث أن يعرف       

على نفسه ومجتمعه الناجمة عن تقيد جميـع أفـراد المجتمـع            والطمأنينة  
الجتماعية المنظمة له والمتوافقة مع المصالح العامـة        بالضوابط والقوانين ا  

  ٠ مةقل إلى المجتمع ، ثم إلى األ فاألمن يبدأ من الفرد ، ثم ينت٠له 
  
  
  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  :مجاالت األمن : ثانياً
  تبين لنا أنه من المفاهيم الواسعة بحيث        األمن مفهومب مما سبق من التعريف   

 ووسائل إشباعها حيث    ،تعددةيمتد ليشمل جميع مجاالت الحياة اإلنسانية الم      
ظهرت مفاهيم لألمن تعددت بتعدد مجاالت الحياة التي يمكن إلحاقها باألمن           

  : ومنها ما يلي
   :الدينياألمن  -أ

والعمل بكتابه وسـنة     ويتمثل في االلتزام بهدي اإلسالم وتطبيق شرائعه ،       
وسـطية   ويتحقق األمن الديني بالتزام جانـب ال       ٠نبيه ، واالحتكام إليهما     

والبعد عن الغلو في الدين الذي يعد من         ا اإلسالم، م جاء به  لذان ال واالعتدال
  ٠ أمن المجتمع أخطر مايهدد 

حمايـة مـن يعـيش فـي     ومن المعاني العظيمة لألمن الديني في اإلسالم      
 يحضر للعمـل أو     اإلسالمي، كمن  وهو على غير الدين      اإلسالميالمجتمع  

 ع  الجزيرة، الرماني،( من ولي األمر     بإذنح   ألي شأن آخر مبا    التجارة، أو 
   ٠)هـ١٤٢٦، ١١٨٧١

  :الوطنياألمن  -ب
 فيها من مـشاعر     واإلنسان يشير مفهوم األمن الوطني إلى تحرر الدولة ،       

واطمئنـان الدولـة     الخوف والقلق والتوتر لزوال ما يسبب تلك المشاعر ،        
بمـا فـي ذلـك      الستيفاء مواطنيها الحتياجاتهم ومتطلباتهم المـشروعة،       

ونشر الفضيلة  احتياجات الروح ، وتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية ،    
الـشقحا،   (٠ ،وتحقيق التقدم الحضاري المطلـوب     اإلنسانيةوتأصيل القيم   

   ٠)١٥ -١٤،ص١٤٢٥



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٢٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  : األمن السياسي -ج
ويهتم بتأمين الحياة السياسية في المجتمع من خالل المحافظة على أسـرار            

 عالقتها بشعبها ، أو تشويه      إفسادوسالمتها ومنع كل ما من شأنه        الدولة ، 
صورتها ، فهو يعنى بمنع وضبط الجرائم الضارة بأمن الدولة إلى جانـب             

 الجماهير للقيـام   إثارةالتصدي للمشكالت واالنحرافات التي قد تؤدي إلى        
   ٠)١٠٧،ص١٩٧٥نافع،(٠ أمن واستقرارالدولةيؤثر علىبرد فعل سلبي 

 دوراً مهماً في وقاية الدولة ضد أي محاولـة الختـراق سياسـتها              ويلعب
 إدارةبعدوان،أو تجسس أوتسلل ، أوغزوفكري ،كما أنه يعاون السلطة في           

ن الحكم من خالل الكشف عن التنظيمات المشبوهة ، فهو يركز على            وشئو
 ٠سـتقراره حماية النظام السياسي بعناصره المختلفة من كافة المهددات ال        

   ٠)٦٤،ص١٤١٩ ،ا لحميدعبد(
  :األمن الفكري -د

سـالمة فكـر    " :بأنه وهناك من عرفه     أمن،ويعد األمن الفكري أساس كل      
 وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطية واالعتدال في          اإلنسان

ــون  ــصوره للك ــسياسية وت ــة وال ــور الديني ــه لألم ــو(٠"فهم  ادعيال
  ٠)٥٠،ص١٤١٨،
 نه وسيلة لحماية األمة والحفاظ على عقيدتها       كمن أهمية األمن الفكري كو    تو

 ختالل األمة في العديد من الجوانب كالقتـل والـسفك         إلى ا واختالله يؤدي   
كون حماية الفكر مسؤولية واسعة يتعدى إلـى         والغلو، وانتهاك الحرمات، 

   ٠)٦٠،ص١٤٢٦ و يحقلال(٠المجتمع كله
  :البيئياألمن  -هـ
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ـ  ومنها   فيه الكائنات الحية     ونعني بالبيئة المحيط الذي تعيش      داإلنسان، وق
 منه التنعم بخيراتها دون أن يلحـق بهـا أذى قـال             ب، وطل سخرها اهللا له  

   ٠)٧٧ ة، آيسورة القصص" ( الفساد في األرضوال تبغ":تعالى
 التشريعية والتنفيذيـة لحمايـة      اإلجراءاتعنى باتخاذ كافة    واألمن البيئي ي   

   ٠)٤٤ ،ص١٤١٩األحيدب ، (لدمار واالبيئة ومواردها من التلوث
   :المائياألمن  -و

، وقد أشار   حيث يشكل الماء أحد أهم مقومات الحياة ، فال حياة بدون ماء             
وجعلنا  ": القرآن الكريم إلى أهميته في العديد من اآليات ومنها قوله تعالى            

   ٠)٣٠سورة األنبياء آية " (من الماء كل شئ حي 
 فـي   اإلسـراف  على الماء وعدم     المحافظةلى   ع اإلسالميوقد حث الدين    
 من بدايـة    اإلنسان يالزم   الحياة، فهو  أن الماء أحد مقومات      استعماله، حيث 

 قبـل أن    موتـه  بعـد    غسلوبه ي   والدته،غسل عند    ي  نهايتها، فبه حياته إلى   
   ٠)١٤، ص١٤١٩ي، البشر(٠يوارى الثرى 

  :الجنائياألمن  -ز
مجتمع من مختلف أنـواع الـسلوكيات       ويعني اختصاص الشرطة بوقاية ال    

 المنحرفة والتي يجرمها القانون بفرض عقاباً جنائياً على مرتكبها           اإلنسانية
فهو يتعامل مع أنواع الجرائم بهدف وقاية المجتمع منها كونهـا ظـواهر             

 إجـراءات اجتماعية تعبر عن سلوك منحرف ، من خالل ما يتخـذه مـن        
التعاون مع غيره من األجهزة لعالجها قبل        ، و  إليهالكشف األسباب المؤدية    

وتلقي بالغات الجمهـور عـن       ، اإلجرامية الشخصية   إيجادأن تؤدي إلى    
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واالسـتقرار  وتنفيذ األحكام للوصول إلى األمن       الجرائم وتطبيق القوانين ،   
   ٠)٦٦،ص١٤١٩،لحميدعبدا(٠ المجتمعفي
   :االقتصادياألمن  -ح

حيث تسعى الدول إلى تـأمين       على أمنه ،  تؤثر الحياة االقتصادية للمجتمع     
ومكافحـة جميـع صـور        ، االعتـداء وحمايتها من    الحياة االقتصادية ،  

الجحنـي   (  ٠االنحراف التي قد تؤثر على مسيرة النمو االقتصادي لهـا           
   ٠ )٢١١ ،ص ١٤٢١،

وتجنـب   لذا ينبغي المحافظة على أمن وسـالمة المـوارد االقتـصادية ،           
وترشيد االستهالك الـذي يعـد       ي كل شؤون الحياة ،     والتبذير ف  اإلسراف

ويعكس مدى الوعي واالعتدال لدى الفرد فـي         مظهراً حضارياً للمجتمع ،   
 الذي أرشدنا إلـى     اإلسالمي ، وتمسكه بتوجيهات الدين      اإلسالميالمجتمع  

  ٠)٣١األعراف،آية"(كلوا واشربوا وال تسرفوا  : " هذا المبدأ قال تعالى 
  :واألسريماعي األمن االجت-ط

يهتم بتحقيق أمن المجتمع واألسرة ، وال شك أن توفير األمن واالسـتقرار             
والرفاهية للمجتمع في جميـع النـواحي الحياتيـة ، والـشعور بالتكافـل              

 من أهم ما تسعى إلى      االجتماعي ، والمحافظة على المجتمع من االنحراف      
   ٠)٧١،ص١٩٨٣ي ، العوج ( تحقيقه المجتمعات لتأمين حياة آمنة مستقرة

  فاألمن االجتماعي يهتم بتأمين المجتمع ونشر الفضيلة بين أفراده ، وتأصيل
 العالقات السليمة بين أفراده القائمة علـى        وإقامةالمبادئ والقيم األخالقية ،     

  ٠التآلف والتآخي والتآزالمستمر
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  :األمنأهمية : ثالثاً
   : العديد من الجوانب ومنهاتتمثل أهمية األمن في

األمن من الغايات السامية التي يسعى إليها       ف ، استقرار المجتمع وتقدمه   -١
 مطلب مـن    و التي أنعم اهللا بها على عباده، فه       ةميالناس ، ومن النعم العظ    

مطالب الحياة ال يقل أهمية عن الطعام والشراب ، فباألمن تنتعش الحيـاة             
الـدماء واألمـوال    وتستقر ، وبه يثمر العمل وينتج  وبه تصان األديان و          

 ٠وبه تتحقق الحريات التي ترمي إليهـا الـشعوب           واألنفس واألعراض ،  
 ، فهو   ع المجتم ركائز وركيزة من    لدى البشر، نه غريزة موجودة    إوبالتالي ف 

   ٠ والوقوع في الجريمةرل وقاية اإلنسان من التعرض للخطعامل من عوام
تصير جنات ، يعيش فيها     الحياة مع األمن     واألمن يجعل للحياة معنى، ف     -٢

اإلنسان حياة طيبة راضية  فتثمر جهوده ويجني ثمارها بصيانة ماله ودمه            
في ظل اإلسالم مـن      وحفظ أمن واستقرار نفسه وأهله ووطنه،      وعرضه ، 

خالل العمل بكل ما يرضي اهللا ، والبعد عما يسخطه ، كي يحقق األمن في               
   ٠) ٤٢٩، هـ١٤٢٥محمد ،  (٠الدنيا واآلخرة

من أهم مطالـب   إن األمن يعتبر" واألمن مطلب من مطالب الحياة ، -٣
الحياة لضرورته في تحقيق مصالح األفراد والجماعات، حيث لـه معنـى           

 ، تـه في حياة اإلنسان ، فهو يشمل فضال عن ضمان أمنه على حيا شامل
يؤمن بها ، وموارد حياته المادية وهويته الفكرية  ياألمن على عقيدته الت

ضمان أمنها الـسياسي واالقتـصادي    الثقافية ، وكذلك الدول تحتاج إلىو
بشعوبها والتطلع إلى  واالجتماعي ، فبدون تحقيقها لن تتمكن من النهوض

   )  .٨، ص ١٤١٧التركي ، " (مستقبل أفضل
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و قـرين وجـوده وشـقيق       تتمثل في مالزمته له فه    ألمن قيمة عظيمة ،     لو

 الخالفـة فـي     مهمة تتحمل كريمة إنسانيةاة  حياته ، فال يمكن أن تقوم حي      
 الحياة  اإلنسان واستقرار يستطيع  اقترنت تلك الحياة بأمن      إال إذا األرض ،   
، تهـا  قدراته ، واستخدام معطيات الحياة من حوله لعمار        وإطالقفي ظله ،    

 أن يؤدي وظيفة الخالفـة فـي األرض ،          لإلنسان باألمن يسمح    لشعوروا
  ٠)  ٧٤، ص١٩٩١زهرة ،(ه له ومصدر رزقوماويطمئنه على نفسه 

واألمن من ضروريات الحياة التي يصعب استمرار الحياة فـي المجتمـع            
 كاحتياجه إلى الطعام والـشراب      اإلنسانمة يحتاجها   مه ، فهو حاجة     ابدونه

   ٠)٩٤صهـ ١٤١٢الزحيلي ، (
 الجحني في حديثـه عـن       يذكرو واألمن هو التنمية والتقدم والرقي ،        -٤

 عالمـة   هيقوة  ارتباط األمن بالتنمية وأن العالقة بينهما         :   وأهميته األمن
غياب األمن  كن أن تتوفر فرص نجاح التنمية في        فال يم  مطردة ومتالزمة ،  

 وأن األمن واالستقرار في أي دولة يكسبها ثقـال واحترامـا            ،واالستقرار
 ااقيته مـصد  ويعـزز ،   على األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية       وإعجابا

 جميع  والتطور في  اإلبداعوأن  واالستماع إلى كلمتها ومطالبها واحتياجاتها      
دهر إال بتحقيق األمن والطمأنينة في ربـوع        يز ،اليمكن أن    مجاالت الحياة 

 األمن والتنمية بشكل عـام وجهـان         ؛ فإن  الوطن وبين سكانه وفئاته لذلك    
 ٠ل من األحـوال      حا بأي لبعضهما عن البعض اآلخر      الغنيلعملة واحدة   

  ٠) ١١١ ،ص١٤١٧الجحني (
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 فـي العـصر     اإلنسانواألمن حاجة من الحاجات األساسية التي اهتم بها         
) a.h.maslo (اإلنـسان  ومن العلماء الذين اهتموا بحاجات       الحديث،

 شـتا (٠وفي مقدمتها حاجة األمـن       الذي طرح نظرية تدرج النظريات ،     
  ٠)١١٥،ص١٩٩٧،

مطلب ضروري الستمرار، الحياة ونماء وتقـدم        األمن   أن مما سبق يتبين  
فهـو  المجتمعات وتحقيق الخير فيها والشعور بالطمأنينة ورضـا الـنفس           

 المجتمعات وتحقيق السالمة والنجـاة فـي الـدنيا          مطلب أساسي الستقرار  
األمن نعمة من نعم اهللا على عبـاده         بالمسلم أن يدرك أن      ي حرو .واآلخرة

فيبتليه بشيء من المـصائب      ة من العبد لسبب ما ،     وقد يسلب اهللا هذه النعم    
هة المواقف الصعبة قال    لمعرفة مدى قدرته على التحمل وصبره على مواج       

ِشَي ٍء مِن  الْخَو ِف و الْج وِع    : "تعالى   َّكُم  ب وفـي   ،)١٥البقـرة ،آيـة     "(و لَنَب لُو ن
وح المقابل طلب اهللا عز وجل من اإلنسان أن يجابه المواقف الصعبة بـر            

مواقفها ،مع أخـذ الحيطـة الالزمـة        المتبصر المدرك لخطورتها المحلل ل    
فاألمن من النعم التي توهب للعباد المحسنين ، وفي المقابل فإنها تسلب من             
المسيئين المتجبرين المتكبرين ، فالجاحد لنعم اهللا ال يمكنه أن يشعر باألمن            

وإزاء هذه الحقيقة    شعر،وال يأمن مكر اهللا ، فقد يأتيه العذاب من حيث الي          
فإن الوعي يتضمن فعال انعكاسيا يمكن للفرد من خالله الوعي بذاته مـن             

وأمثلة  خالل نظرته إليها ، والوعي بالبيئة المحيطة به لمجابهة الجريمة ،          
شهاداتهم فيما يحدث من جرائم ورفضهم التستر على        بذلك إدالء المواطنين    

وما يقوم به المواطن في مثل هـذه        ،   أشخاص فارين من العدالة وإخفائهم    
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م عن وعـي كبيـر      تناالستجابات يعتبر مجابهة صريحة وفعلية للجريمة و      
  ٠)١٢٣هـ ، ص١٤١٩جامعة نايف ، ،(  . األمنيةبمسؤوليته

األمن نعمة من أهم النعم التي يتفضل بها اهللا على من يشاء من عبـاده ،                ف
مجتمع التي ينبغي أن يـنهض      فإذا توفرت فإنها تعد ثروة من أهم ثروات ال        
فهي كالمال الذي يجده اإلنسان     . كل فرد في المجتمع ليحافظ عليها وينميها        

وإن أهملـه   فإن اعتنى به واستثمره في الحالل وطهره بالزكاة نمـا وزاد            
فاألمن هو الحياة بكل معانيها فمن فقد األمن فقد         . ذهب من حيث ال يدري    
 فيها حياً ويتعذب لفقده نعمة   لكنه فقد الحياة    فهو كمن األمان ومن فقد األمان     

  ٠رارمن أهم النعم فيها وهي نعمة األمن واالستق
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  : وأهميتهمفهوم الوعي األمني :رابعاً
ارتبط الوعي األمني باإلنسان منذ القدم ،ألنه مرتبط بغريزة البقاء، حيـث            

قد كـان يحـرص     كان من مشاغله الرئيسية التي يهتم بها بشكل يومي ، ف          
على تحصين نفسه ووقايتها من األخطار وذلك من خالل اتخاذ االحتياطات           
الالزمة فيما يتعلق بالسكن ، فكان يبتعد عن السكن فـي المنـاطق قليلـة               

ويحمل  الخنادق   األسوار ويحفر الغابات والهضاب والجبال ، كما كان يبني        
   ٠)  ١٧-١٦هـ ص ١٤١٢النصراوي ،  ( ٠السالح بشكل دائم 
وعيـة  تأن ال  ) ٢٠-١٩هــ ، ص     ١٤١٥المشخص  ( ويرى المشخص   

العملية التي تستهدف نشر المعارف والحقائق بقصد تغييـر         : " األمنية هي   
أو تعديل أو تثبيت اتجاهات الفرد أو الجماعة نحو حدث من األحـداث أو              

 وفـي   ،ظاهرة من الظواهر ، ومساعدتهم على التفاعل معها بموضوعية          
فسه تقوم بتوجيههم إلى أنسب أساليب الوقاية من التحديات المحيطة          الوقت ن 

   ٠" بهم لمنعها والتقليل من آثارها السلبية المحتملة 
وينبغي أن يشمل الوعي األمني جميـع أسـاليب الوقايـة مـن الجريمـة            
ومسبباتها ، مع إيجاد الحلول األمنية لمشكالت األمن في العصر الحـالي            

التعاون بين الجهات األمنيـة ، والجهـات الحكوميـة          من خالل التنسيق و   
 عن التخطيط العمراني والبيئي ، والجهـات التعليميـة           المسؤولةاألخرى  

 وبهـذا   ٠ ، والصناعية ، والتجارية ، واالجتماعية        واإلعالميةوالصحية ،   
 الوعي األمني ما يـستحق مـن بـرامج التنميـة            إعطاءالتوجه نستطيع   

  ٠ )١٥٢-٣١ ، ١٤١٢النصراوي ، ( ٠ واالقتصاديوالتطوير االجتماعي 
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يعد الوعي األمني أسلوبا وقائيا يجنب المجتمع ما يلحقـه مـن تبعـات              و
اجتماعية واقتصادية ومعنوية للجريمة ، يجب أن تأخـذ الـدول بتنميتـه             
وتطويره فيما يخدم مصلحة األمة واالستقرار والثبات لها ، ويعد أسـلوب            

ة في عملية التوعية األمنية اإلعالمية انطالقا      مهمب ال الوقاية هو أحد األسالي   
 وال  ، كما أن التوعية تعـزز المعرفـة       ،من مفهوم الوقاية خير من العالج     

ن تبني المبادئ التي تهتم بالتوعية واإلرشاد ألفراد المجتمع تعد من           أيخفى  
األسس العامة لحماية المجتمع من االنحراف إلشعارهم بخطورة الجـرائم          

وادث وانعكاساتها السيئة على المجتمع ، وتوعيتهم بدورهم في التعاون          والح
 ١٤١٦،حـديثي ال(مع األجهزة األمنيـة لمحاربـة الجـرائم والحـوادث           

   ٠)٢٠٨ص
وذلـك بـالتخطيط     والوعي األمني غاية تسعى إلى تحقيقها المجتمعـات ،        

 في كافة المجاالت ومـن أهمهـا        الوعيالذي يحقق ذلك    السليم المدروس   
 فبتحقق األمن يتحقق االستقرار     ،لمؤسسات التعليمية على اختالف مراحلها    ا

وتتقدم األمة ، وتزداد الروابط بين أفراد المجتمع ، وينصرف الناس إلـى             
  ٠)٣٠٢،ص١٤١٠،عبدا لعزيز(٠أعمالهم بأمان ، مطمئنين لمستقبلهم

خاصـة فـي     ألفراد المجتمـع     المعرفةم في تعزيز    هوالتوعية األمنية تس  
 وتنبـيههم إلـى     االنحـراف،  في تجنيبهم    مهماً اًعنصرمدارس الثانوية،و ال

 ودورهم في التعاون مع الجهات      عليهم، وانعكاساتها   بهم، المخاطر المحيطة 
  ٠) ٢٠٨ ص،١٤١٦ الحديثي،( ٠األمنية لمكافحة الجريمة واالنحراف

وانخفـاض معـدل    وقد أثبتت الدراسات السابقة العالقة بين زيادة الوعي         
 عـن الـوعي     ) المالـك   :(ومنها على سبيل المثال دراسـة      ،مخالفات  ال



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٢٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

المروري وأثره في الحد من الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية           
والتي توصل من خاللها الباحث إلى أن من العوامل التي ساهمت في زيادة             

 وعدم االستعانة بالوسـائل التـي      الحوادث المرورية ضعف الوعي العام ،     
تـــسهم فـــي نـــشر المعرفـــة ورفـــع مـــستوى الـــوعي  

  ٠)٩،ص١٤٢١المالك،(٠المروري
وتأسيسا على ما سبق فإن رفع مستوى الوعي األمني لدى طالب المدارس            
الثانوية يعتبر من األهمية بمكان لدعم الجهود المبذولة من قبـل األجهـزة             

الجهـود  ولعل أول هذه     األمنية لمنع الجريمة واالنحراف والوقاية منهما ،      
وأبسطها إيجاد دافع داخلي لدى الطالب في المدرسة الثانوية يمنعه إراديـاً            
من القيام بأعمال وسلوكيات انحرافية أو إجرامية من شأنها أن تخل باألمن            

 ولـيس ذلـك     ، مع القيم والقوانين االجتماعية التي يقرها المجتمع       ىأو تتناف 
ت االجتماعية المتنافية مـع     فحسب بل تفعيل دوره اإليجابي إزاء السلوكيا      

القيم والضوابط والعادات االجتماعية من خالل مساعدة رجال األمن فـي           
  .تحقيق األمن والحد من وقوع الجريمة 

 ما  يوم، مع أهمية الوعي األمني مع تزايد المخاطر التي تظهر كل           وتزداد
 وانتـشار  ومع تـسارع     ،المجاالتيشهده العالم من تطور سريع في كافة        

ألخطار والمهددات في العصر الحديث مما جعل الـدول تهـتم بـالوعي             ا
ومن  وتسعى لنشره في جميع مؤسساتها ،      األمني وتجعله هدفا وغاية لها ،     

 تعد منعطفا هاما في حياة      تلك المؤسسات االجتماعية المدارس الثانوية التي     
ي مما  ومع ما يشهده العالم من تطورات هائلة على الصعيد األمن          الشباب ، 

جعل الحاجة إلى أن تسهم المدارس  بغرس الوعي األمني بين طالبها وفي             
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 الـصفية وذلـك    المختلفة الصفية وغيـر      أنشطتهادراسية وفي   مناهجها ال 
لتبصير الطالب بما يحيط بهم من مخاطر تستدعي أخذ الحيطـة والحـذر             

   . ليكونوا مواطنين صالحين وإعدادهموتنشئة الطالب 
  : األمنيأهداف الوعي -

تتجلى أهمية الوعي األمني في تهذيب األفكار واآلراء التي اعتـاد عليهـا             
اإلنسان في المجتمع الذي ينتمي إليه ، وذلك من خالل تبصيره بالتـدابير             
واالحتياطات التي ينبغي أن يتبعها ليحصل على حياة آمنة مستقرة ، وذلك            

التقيد بهـا بنـاء  علـى        باألنظمة والقوانين والتعليمات و    همن خالل تبصير  
،  وليس خوفاً من العقاب المترتـب علـى مخالفتهـا            بأهميتهااقتناع ذاتي   

وشعوره بأن مخالفتها يشكل خطراً على حياته أوالً ، وأنهـا تتنـافى مـع               
  ٠ )١٧٤،ص١٤٠٨بيلي ، (٠السلوك السليم واألخالق الفاضلة ثانياً 

لعديـد مـن المقاصـد      ويمكن القول بأن أهداف الوعي األمني تتحدد في ا        
   : يلياومنها موالغايات 

، والتدابير الوقائية   واألخطار المحيطة بهم     فهم أفراد المجتمع للجريمة      -١
   ٠المطلوبة منهم 

 للجريمـة  تدعيم الجمهور في التعاون مع الجهات األمنية في التصدي           -٢
   ٠ الزدياد الوعي األمني لديهم نتيجة

 ل وتوقع الجريمة مـن خـال      المجتمع،راد   تكوين الحس األمني لدى أف     -٣
والقـبض   لجريمة وتنمية مهاراتهم في التصدي ل     المنحرف،فهمهم للسلوك   
   ٠على المجرمين
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 ٠ مساعدة أفراد المجتمع في المساهمة لتحقيق السكينة فـي المجتمـع             -٤
   ٠ )٥٥ ،٥٤ ، ص ١٤٢٦، ٢٧٣مجلة األمن والحياة  ع (
قتصادية الناجمة عن الحوادث والجرائم     الحد من الخسائر البشرية واال     -٥

   ٠على مستوى الدولة واألفراد 
 التي٠٠٠، واالقتصادية، والنفسية،     التخفيف من المشكالت االجتماعية    -٦

   ٠ وتأثيرها في االنحراف والجرائم،تخلفها الحوادث 
 تظافر جهود أفراد المجتمع في مواجهة كافة المهددات ، والوقوف منها            -٧

 عن الجرائم والظواهر التـي تنـذر بقـرب          باإلبالغافع وذلك   موقف المد 
   ٠ عدم النكوص عن أداء الشهادةأووقوعها ، 

 اآلمنـة  التعرف على األنظمة والقوانين والتعليمات التي تكفل الحيـاة           -٨
األمانـة العامـة    (٠ومقاومة الشائعات التي تهدد أمن المجتمع واسـتقراره       

  ٠ )١٤-١٣، ص١٤١٨العرب، لمجلس وزراء الداخلية 
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  الرؤية اإلسالمية لألمن : خامساً
 مبـادئ   مـن أهـم    والمحافظة عليـه     هاهتم اإلسالم باألمن، وجعل  تحقيق     

 ٠٠٠قائم على حفظ النفس والمـال والـدين والعقـل           الالتشريع اإلسالمي   
األمن من المبادئ التي حرص اإلسالم على تحقيقها كونه يترتـب علـى             و

بنى عليه سعادة اإلنسان واحترام إنـسانيته       ة ، كما تً   وجوده استمرارية الحيا  
  ٠ )٣٥٥هـ ، ١٤٠٠الشيشاني ، (٠وكرامته

وقد بين القرآن الكريم أهمية األمن والحاجة الـشديدة إليـه ، لـيس مـن                
 ومن  ،من عذاب اهللا وسخطه   لتي قد يتعرض لها الفرد ، بل حذر       األخطار ا 

  المـوت  ير، ومـن  خسف األرض ، ومن الكوارث كالفيضانات واألعاص      
 بسبب نقص الثمرات ، وأن السبيل       التي قد تحدث  الجوع والخوف والفقر    و

للخالص من هذه المخاوف باإليمان الصادق ، واألعمال الصالحة وبالتالي          
الذين : " يكون خوف الفرد من اهللا عز وجل دون سواه كما قال اهللا تعالى              

ـ    آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظ     سـورة  ( "ن وهـم مهتـدون    لم أولئك لهم األم
 بل وقرن اهللا نعمة األمن بنعمة الطعـام ،واعتبرهـا           ٠ ) ٨٢األنعام، آية   

فليعبدوا رب  : "  على قريش في قوله تعالى       همابإحدى النعمتين اللتين امتن     
سورة قريش ، آية    " ( هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف          

 نعمة الرزق كما جاء على لسان        بل جاء تقديم نعمة األمن على      ، ) ٤ -٣
رب اجعل هذا البلـد آمنـاً وارزق        : " إبراهيم عليه السالم في قوله تعالى       

  ٠) ١٢٦سورة البقرة،آية  " ( من الثمراتأهله 
كما أكدت السنة النبوية على األمن وذلك من خالل توجيهات النبي صـلى             

صبح منكم معـافى    من أ :" اهللا عليه وسلم ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم          
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سـنن  " ( في جسده آمناً في سربه ،عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا             
  ٠) ٢٣٤٧:، كتاب الزهد حديث رقم الترمذي

ـ  (" ال يحل لمسلم أن يروع مسلماً       :  " ومنها قوله     داود، كتـاب    يسنن أب
من حمـل   : " ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم       ٠)٥٠٠٤:األدب، حديث رقم  

وفي هذه األحاديث   ،  )١٠٧،ص١صحيح مسلم، ج  (" سالح فليس منا    علينا ال 
دعوة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى فعل كل ما من شأنه بث األمن               

 يبعث الخوف والرعـب بـين       والطمأنينة في النفس ، والبعد عن كل عمل       
  ٠)٤٣٥ – ٤٣٤ – ٤٣٣ ، ص ١٤٢٥محمد ،  (٠المسلمين

م شامال لكل ما يخـاف اإلنـسان عليـه          وقد جاء مفهوم األمن في اإلسال      
ويحرص على تأمينه حيث اهتمت الشريعة اإلسالمية بما يحفـظ األمـور            

وما خلقت  : "حفظ الدين، قال تعالى     : الضرورية التي تقوم بها الحياة وهي       
 فال   النفس  حفظ  و،   ) ٥٦ت،آية  سورة الذاريا " (نس إال ليعبدون    الجن واإل 

أنه من قتل نفسا بغير نفـس أو        " قال تعالى    ق ، يجوز التعدي عليها إال بح    
العقل حفظ  و٠ )٣٢المائدة،آية،" (فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً        

العرض الذي به تتوثـق     حفظ   عن سائر المخلوقات ، و     يميز اإلنسان الذي  
واتقـوا اهللا الـذي تـساءلون بـه     " العالقات االجتماعية ، يقول اهللا تعالى   

المال الذي تتعلـق بـه الـنفس        حفظ  ، و ) ١سورة النساء،آية، " (واألرحام  
ســورة " ( نــه لحــب الخيــر لــشديدإو:"البــشرية يقــول اهللا تعــالى 

  ٠)٨العاديات،آية،
واألمن في اإلسالم يشمل أمن الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه ، واألمـن              

 ٠في اإلسالم يعني السالمة والطمأنينة ، وذهاب الخوف على حياة الفـرد             
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: فاألمن في اإلسالم شمل العديد من الجوانب المادية والمعنويـة ومنهـا             
  األمن الديني واألمن النفسي ، واألمـن الفكـري ، واألمـن االقتـصادي              

م األمن ركيزة اجتماعية ال تستقيم حيـاة        سالإلواعتبراواألمن االجتماعي ،    
عن بقية النظم   المجتمع بدونها ، وبهذه النظرة الشاملة لألمن تميز اإلسالم          

   ٠)١٠٥-١٠٣، ص١٤٠٦ ، الدعي (٠الوضعية في نظرتها لهذا المفهوم
فـالوعي  "  على أخذ الحيطة فيما يخص المال والنفس ،          اإلسالموقد حث   

واالسـتعداد للتـصدي      يعني االحتياط مع الـشجاعة،     اإلسالماألمني في   
صل بكل  ويت للظالمين وهو وعي شامل ومسؤولية الجميع من أبناء األمة ،         

  ٠)٢٤،ص١٤١٢النصراوي،" ( الحياةأسباب
كما أن اإلسالم حث على الرقابة الذاتية النابعة من ذات اإلنسان ، والمتمثلة             

والخوف من اهللا ، والتي تعد بمثابة سلطة ذاتية منبثقة           في يقظة الضمير ،   
من داخل اإلنسان ترشده للخير وتبعده عن الشر وبالتالي تجعـل اإلنـسان             

 ى نفسه من خالل مراقبتها ومنعهـا مـن الوقـوع فـي الـشر              يشرف عل 
 ١٤١٥لباسط ،مجلة الفكر الـشرطي،      عبدا(٠ومحاسبتها في حالة التقصير   

  ٠) ٤٨ص
 أكبر مفهوم   التي تعد واهتم اإلسالم بتنمية الوعي األمني بأمره بأخذ الحيطة         

ل للسالمة ، فقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بالوعي األمني منها قول الرسو           
غطوا اإلناء ، وأوكو السقاء ، وأغلقـوا البـاب،          : " صلى اهللا عليه وسلم     

ن الشيطان اليحل سقاء، وال يفتح بابا وال يكشف إنـاء           إوأطفئوا السراج، ف  
ن لم يجد أحدكم إال أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم اهللا فليفعـل                إف
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لم ،  صـحيح مـس    ( ٠" فان الفويسقة تضرم على أهـل البيـت بيـتهم           
  ٠)٢٤٦حديث

ويرى بيلي أن من سمات الوعي األمني في المجتمع اإلسالمي نبذ األنانية            
وتبادل المـصالح بـين      والتحلي باألخالق الفاضلة ، والتعاون، والتكاتف،     

 والتي تصل إلى درجة المـساهمة       العون لآلخرين أفراد المجتمع ، ومد يد      
  ٠)١٧٥،ص١٤١٨بيلي،(٠في المحافظة على األمن 

 الخـصائص نفرد اإلسالم في مجال الوعي األمني بتركيزه على بعـض      وي
 االنحـراف  دعا إلى العمل بها لتحصين المجتمـع اإلسـالمي مـن             والتي

والمحافظة على أمن واستقرار المجتمع اإلسالمي ومن تلك الخصائص ما          
   :يلي
    :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -١

 التـي اتبعهـا     األساليبعن المنكر من    حيث يعد األمر بالمعروف والنهي      
 المسلم بالخطر واالنحراف ، وبالتالي يـأتي دور         إحساساإلسالم في تنمية    

 بأنه يرتكب أعماالً ال تتوافق      إلشعارهاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
   ٠ ، وأنه بتلك المخالفة قد يقع في الجريمة اإلسالميةمع المبادئ والتعاليم 

 تسهم في حمايـة     مهمة المنكر وسيلة وقائية     والنهي عن وف  واألمر بالمعر 
تمع فكلما قامت به األمة نعمت باألمن من الجـرائم ، وكلمـا             الفرد والمج 

 يعد وسيلة ناجحة تكفل حماية      إذ،   عن القيام به كثرت فيها الجرائم        تهاونت
 كـون   لإلسـالم األخالق في المجتمع ويتصدى ألي سلوك غريب مخالف         

 انتشرت في المجتمع تحولت إلى عـادات        إذاالمنحرفة  العادات  العديد من   
   ٠)٦٨،ص ١٤١٣ياسين،(٠راسخة فيه يصعب التخلص منها 
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وذلك بغرض الحد مـن     ،  وقد حث اإلسالم على العمل على حماية اآلداب         
وقوع الجريمة بطريقة ايجابية انطالقاً من توجيه الرسول محمد صـلى اهللا            

ن لـم يـستطع     إ رأى منكم منكراً فليغيره بيده ف      من: " عليه وسلم في قوله     
   صـحيح مـسلم   " (اإليمـان ن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف        إفبلسانه ، ف  
   ٠ )٦٨٨ ، ص ١٧٧حديث رقم 

   :التعاون -٢
فقد حث اإلسالم على التعاون القائم على الحفاظ علـى سـالمة المجتمـع              

ا على البر والتقـوى     وتعاونو: " وحماية أفراده ، ومنع الجرائم قال تعالى        
، والـوعي    ) ٢سورة المائـدة ، آيـة       " ( والعدوان   اإلثموال تعاونوا على    

ينـشده   األمن والرخاء الـذي      إلىاألمني ال يمكن تحقيق أهدافه والوصول       
المجتمع بدون تعاون ، فجميع مقومات الحياة وفي مقدمتها األمـن تحتـاج             

   ٠إلى التعاون 
من خالل بناء شخصياتهم حيث     حصين أبنائه    إلى ت  اإلسالميويهدف الدين   

 األهمية في تكوين الوعي األمني من خالل مراقبة اهللا في السر            تعتبر بالغة 
والعلن ، وصرفه عن الوقوع في المخالفات من خالل التعاون على البـر             

   ٠)٥٤،ص١٩٦٦العماري، (٠والتقوى 
 الذي يعد   نسانياإل أال وهو الضمير     مهموالتعاون في اإلسالم يرتبط بجانب      

 وإحـساسه ،   اهللا    من خوفاًالمنطلق الذي ينطلق منه الفرد في منع الجريمة         
وقد بلغت قوة التعاون النـابع مـن قـوة           ويطلع على أعماله،  بأن اهللا يراه    

 أبو زهرة ( قام بسببه    إذاالضمير أن الرجل كان يأخذ ولده ليقيم عليه الحد          
   ٠ )١٦، ١٥، ص م ١٩٩٩
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  :المسؤولية -٣
 عن غيره أن جعل المسؤولية شخصية       اإلسالميمن أهم ما تميز به الدين        

بفعل غيـره ، وهـذا مـا         د  فاعله ، وال يؤاخذ أح     إالفال يسأل عن الجرم     
الكثير ذلك جلياً في القرآن الكريم في       ف بالمسؤولية الفردية ، وقد ورد       يعر
سـورة   ("وال تزر وازرة وزر أخـرى       : " قوله تعالى   :  آياته ومنها    من

" من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها       " : وقوله تعالى    ،) ١٨فاطر،آية  
سـورة  " (من يعمل سوء  يجز به  " : وقوله تعالى  ،) ٤٦سورة فصلت آية ،   (

   ٠)١٢٣النساء ، آية 
وتهدف المسؤولية في اإلسالم إلى تحقيق العدل ، وتحقيق أهـداف العمـل             

   ٠)٤٦،ص١٩٩٥ ، لباسطعبدا(الجماعي ليصل إلى السالمة والقوة 
ويتحمل الفرد مسؤوليته في المحافظة على األمن من خـالل التمـسك            
بالقيم والمبادئ السليمة التي يريدها اإلسالم ليحافظ على جميع عناصر          

  ٠)٦٨،ص١٤٠٦الغامدي ، (الحياة 
  :  أداء الشهادة - ٤

نوا كونـوا   يا أيها الذين آم    " :حث اإلسالم على أداء الشهادة قال تعالى        
، كمـا حـذر سـبحانه       ) ٨سورة المائدة آية    " (قوامين هللا شهداء بالقسط       

وال تكتمـوا الـشهادة ومـن       : " وتعالى من كتمان الشهادة في قوله تعالى        
  ٠)٢٨٣ آية سورة البقرة" ( نه آثم قلبه إيكتمها ف
  األمـن  وتوضيحها لرجـال     العدالة، بالشهادة على تحقيق     اإلدالءويساعد  

ن إوفي المقابل ف  ية الصدق والشجاعة في النفس خاصة لدى الطالب ،          وتنم
 بها يعد وسـيلة     شرعية، واإلدالء  ويعد مخالفة    بالغير،الضرر  كتمها يلحق   
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، ١٤٢٤عـسيري،   ( ، الظلـم  العدل، ومنع مهمة في تحديد الجاني وتحقيق      
  ٠)١٧٦ص

لم بكل  وتأسيساً على ما سبق نجد أن الدين اإلسالمي يحث على توعية المس           
، وتحـصين أفـراد     ما من شأنه إلحاق الضرر به ، وذلك بهدف تحصينه           

   ٠المجتمع اآلخرين من االنحراف
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  الثانيالمبحث 
  باألمنعالقته التعليم و

 المجتمع من خاللها إلى تحقيق      يعد التعليم أحد الركائز األساسية التي يسعى      
قا إال مـن خـالل الـوعي        األمن واالستقرار، فاألمن واالستقرار لن يتحق     

العميق بالعقيدة ، والقدرة على التمييز بين ماهو صواب ومـا هـو خطـأ               
والقدرة على تحفيز الذات الكتساب المزيد من المعرفة ،وهو ما تهدف إليه            

     ٠المؤسسات التعليمية بمراحلها وأنواعها المختلفة
در ما تنغـرس القـيم      إذ بق  يرتبط األمن ارتباطاً وثيقاً بالتربية والتعليم ،      و

ود ذلك المجتمع األمـن     النبيلة لدى أفراد المجتمع يس    ، والغايات   األخالقية  
، وتعد التربية أحد األنساق االجتماعية التي تلعب دوراً مهماً في           واالستقرار

الحفاظ على بناء المجتمع واستقراره حيث يرى علماء الـنفس أن للتربيـة             
ه النظام التعليمـي    تمع من خالل ما يقدم     وحيوية في بقاء المج    مهمةوظيفة  

   ٠)٣٤٧ ، ١٤٢٢اليوسف ،(  المجتمع من جيل آلخر م وقيمعاييرمن نقل 
 أهم الوسائل التي ينبغي العناية بها لتنمية الوعي         المؤسسات التعليمية وتعد  

  : األمني لألسباب التالية
 والشباب ال شئة   أوجد بيئة متشابهة تقريباً لتنشئة النا      التعليم الحكومي أن  .أ  

نتيجة االختالف بـين األسـر فـي          في المجتمع الواحد   بين األسر تتوافر  
 علـى   خاللها العمل ويمكن من    ،المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي   

تزويد الدارسين بما يراه المجتمع ضرورياً من خالل المنـاهج الدراسـية            
  . تبني وال تهدمللموضوعات التيوحسن االختيار 
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  والفهـم  قدرة علـى االسـتيعاب       أكثرن حداثة سن المتعلمين تجعلهم      أ.ب  
  .فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر

أن مجانية التعليم جعلت الفرص متساوية لجميع أفراد المجتمع لينهلـوا           .ج  
  .من العلوم والمعارف الضرورية والتي تحددها طبيعة المجتمع وثقافته

بعكـس    الطالب يسعى إلـى المدرسـة،      أن التعليم عملية إلزامية حيث    .د  
  ٠ )٧ ،١٤٢٥الحوشان ، (. الوسائل االختيارية األخرى التي تسعى إليه

ومن الصعب تحقيق األمن في المجتمع إال باالستفادة القصوى من التعلـيم            
والتي تسهم في وقاية المجتمـع مـن         ،لتربويةمن خالل أساليبه ووسائله ا    

حـرف  نالسلوك الم مسئولية مواجهةحيث  السلوك المنحرف بشكل عام ،
 ليست مسؤولية أجهزة األمن فقط ، وإنما تتعدى مسئوليتها إلـى جميـع  

ومن أهمها المؤسسة التعليمية وذلك من خالل إسـهامها فـي            المؤسسات ، 
ومـا   واألخالقية، والفكـر اإلسـالمي الـصحيح ،    إرساء القيم الروحية،

هـ ، ١٤٢٠كاره ،  ( اليتضمنه من مواعظ تربوية، ومن تسامح واعتد
٢٤(.  

  أن األمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهريا بالتربيـة والتعلـيم          ويرى اليوسف 
ن األمـن واالطمئنـان     إف أفراد المجتمع    لدى األخالق النبيلة    فعندما نزرع 

 وتعد المـدارس أحـد المؤسـسات    ذلك المجتمع   بين أفراد  م يع واالستقرار
 واستقرار حيويا في المحافظة على بناء       اً المهمة التي تلعب دور    االجتماعية
 الوطني ومشاعر الوحـدة     االنتماء وخلق   ، هالحفاظ على تماسك  والمجتمع،  

ـ  ئـه  للمحافظة علـى بقا    ،الوطنية بين أفراده      والتـي تـنعكس     ه، وتكامل
  ). ٣٤٧ ، ص هـ١٤٢٢:اليوسف(بالضرورة على مكتسبات الوطن األمنية 
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ثم الحد من الجريمة هناك من الباحثين من        وعن ارتباط التعليم باألمن ومن      
يرى أن التعليم وسيلة مهمة في الحد من الجريمة ، وهناك من ينظر إلـى               
أن التعليم لم يؤدي إلى انخفاض معدل الجريمة ، وبين هذين الفريقين فريق             

 هو مزيج   وإنماثالث يرى أن التعليم ليس خيراً محضاً وليس شراً محضاً ،            
  ٠)٩٩،ص١٩٨٤،عبدا لقادر(بين الخير والشر

وتشير العديد من الدراسات المتعلقة بالجريمة والجنوح والتي أجريت فـي           
 بالهروب من   بدأ انحرافهم المملكة العربية السعودية ، أن معظم المجرمين        

وأن المـستوى التعليمـي لغالبيـة        المدرسة ، واالنقطاع عـن التعلـيم ،       
  ٠)٧٢، ص ١٩٩٥ السيف،(مين متدن حيث لم يتموا تعليمهم المحكو

 لألمن ، وتبين لنـا      اإلسالميةوقد تناول الباحث في المبحث األول الرؤية        
مكانة األمن وأهميته في اإلسالم ، وقد جاءت سياسة التعليم فـي المملكـة              

، حيث يحكم اإلسالم جميـع جوانـب        العربية السعودية مؤيدة لتلك الرؤية      
ويتضح  أساسها على تعاليم اإلسالم      الحياة فيها، وقد بنيت هذه السياسة من      

  : لنا ذلك فيما يلي 
  :سياسة التعليم في المملكة : أوالً 

اهتمت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية منـذ بـدايتها األولـى             
 تعـاليم الـدين     تباعإبغرس العقيدة اإلسالمية لدى النشئ ، وتربيتهم على         

ي مناهج التعليم التي تعتبر بعـد اهللا         وقيمه وآدابه ، ونرى ذلك ف      اإلسالمي
أو ضعف االنتماء   صمام األمان للشباب من االنحراف      سبحانه وتعالى هي    

 يعد االنتماء لألمة والحفاظ على الوطن والـدفاع عنـه واجبـاً             إذلألمة ،   
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شرعياً ، مما جعل المناهج الدراسية تركز بعد توحيد اهللا تعالى على توحيد             
   ٠ )٧٢ ، ١٤٢٢ ، السد حان ( ٠نف واالضطراب البالد والحد من الع

لذا نجد أن هناك ارتباطاً كبيراً بين التعليم في المملكة العربيـة الـسعودية              
وتحقيق األمن وذلك من منطلق أن سياسة التعليم فيها تنبثـق مـن الـدين               

، والذي يعد عقيدة ومنهجاً وشرعاً ونظاماً وحكمـاً          الذي تدين به   اإلسالمي
سياسة التعليم في المملكة العربيـة الـسعودية        (يع جوانب الحياة    شامالً جم 

٠ ) ١٩٧٠   
 سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في معظم بنودها          تتركز وقد  

على أهمية بناء شخصية الطالب وذلك بهدف إعداده للمجتمع ليقوم بـدوره            
سي الذي تـستند    المطلوب ، وتعتبر سياسة التعليم في المملكة المرجع األسا        

بعض البنود التـي تـسهم بـشكل     وزارة التربية والتعليم ، ونورد هنا   إليه
والتـي   غير مباشر في الوقاية من االنحـراف لـدى الطـالب ،           مباشرأو

  ٠تضمنتها هذه السياسة 
  : جاء في األسس العامة  التي يقوم عليها التعليم ما يلي -١
نبي ـا  وبمحمد صلى اللّـه عليـه وسـلم          وباإلسالم ديناً ا  رب  اإليمان باهللا    -

  )١المادة(.الًورسو
 الكامل للكون واإلنسان والحياة، وأن الوجـود كلـه          التصور اإلسالمي  -

َّه اهللا تعالى، ليقـوم كـل مخلـوق بوظيفتـه دون خلـل أو              خاضع لما سن
  ) ٣المادة.(اضطراب

ي يعـيش    فرص النمو مهي أة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع الذ          -
  )٨المادة.(فيه، ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها
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 االستفادة من جميع أنواع المعارف اإلنـسانية النافعـة علـى ضـوء               -
اإلسالم، للنهوض باألمة ورفع مستوى حياتها، فالحكمة ضالة المؤمن أنى          

  )١٣المادة.(وجدها فهو أولى الناس بها
رات الحضارية العالمية في ميـادين العلـوم         التفاعل الواعي مع التطو     -

والثقافة واآلداب ، بتتبعها والمشاركة فيها، وتوجيههـا بمـا يعـود علـى              
  )١٦المادة.(المجتمع واإلنسانية بالخير والتقدم

 احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم وشرع حمايتها حفاظـاً علـى             -
     الدين، و الـنفس، والنـسل     : ياألمن، وتحقيقاً الستقرار المجتمع المسلم ف     

  )٢٠المادة.(العرض، والعقل، والمالو
، وإيثـاراً   ، وإخاء  تعاوناً، ومحبةً :  التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع      -

  )٢١المادة.(للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
  النصح المتبادل بين الراعي والرعية بما يكفـل الحقـوق والواجبـات             -

  )٢٢المادة.(ء واإلخالصوينمي الوال
قوة العقيدة، وقو ة الخلق، وقوة     :  القوة في أسمى صورها وأشمل معانيها       -

فالمؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، وفي كل           (الجسم  
  )٢٧المادة".(خير

  :  وجاء في أهداف المرحلة الثانوية ما يلي -٢
 عمال خالصة لوجهه ومستقيمة    متابعة تحقيق الوالء هللا وحده، وجعل األ       -

  )٩٤المادة. (في كافة جوانبها على شرعه
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 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان            -
والحياة في الدنيا واآلخرة، وتزويده بالمفاهيم األساسية والثقافية اإلسـالمية          

  )٩٥المادة.(إليه، والدفاع عنهالتي تجعله معتز ا باإلسالم، قادراً على الدعوة 
المملكة العربيـة   ( تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام، وللوطن الخاص         -

 ، بما يوافق هذه السن، من تسام في األفق، وتطلع إلـى العليـاء             )السعودية
  )٩٧المادة.(وقوة في الجسم

 تنمية التفكير العلمي لدى الطالب، وتعميـق روح البحـث والتجريـب             -
ُّد علـى طـرق الدراسـة             والتتبع  المنهجي، واستخدام المراجـع، والتعـو
  )٩٩المادة.(السليمة

.  تهيئة سائر الطـالب للعمـل فـي ميـادين الحيـاة بمـستوى الئـق                -
  ٠)١٠١المادة(
 رعاية الشباب على أسـاس اإلسـالم، وعـالج مـشكالتهم الفكريـة              -

تهم بنجـاح   واالنفعالية، ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حيا        
  ٠)١٠٥المادة .(وسالم

 الهدامـة   بي الذي يواجـه بـه الطالـب األفكـار          تكوين الوعي اإليجا   -
   ٠)١٠٧المادة.(واالتجاهاِت المضللة

  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٤٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  جهود وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي األمني  : ثانياً
تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة في مجال نـشر الـوعي لـدى              

وحمايتهم من االنحراف ، وعالج ما قد يصدر عنهم من السلوك           الطالب ،   
المنحرف ، والعمل على تحقيق أهداف التربية والتعليم مع ما يتوافق مـع             
قدراتهم وميولهم ، وتالفي ما قد يعيق تكيفهم سـواء  داخـل المدرسـة أو               

ـ      تلك  خارجها ، ويمكن مالحظة      ن خـالل   الجهود التي تبذلها الـوزارة م
لعملية في األنظمة واللوائح واألدلة والتعاميم الصادرة من مختلف         الجوانب ا 

الجهات المعنية في الوزارة والمنبثقة عن سياسة التعليم في المملكة العربية           
  : مراحل التعليم على اختالفها ومنها ما يلي لسعودية بهدف تحقيق أهداف ا

  : القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام   
 القواعد التنظيمية للتعليم في المملكة عدداً من المواد المتعلقة          تضمنتحيث  

   :ومنهابنشر الوعي األمني لدى الطالب ووقايتهم من االنحراف 
الطالب ونمـوه مـن     تهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شخصية        -١

    ٠جميع الجوانب السلوكية والخصال الحميدة 
فاق التكامل بين المدرسـة      وفتح آ  االجتماعي،تعزيز دور المدرسة     -٢

وأولياء األمور وغيرهم ممن لديهم القدرة علـى تحقيـق أهـداف            
  ٠المدرسة

الطالب ، ودعوتهم لالطالع على أحوال      توثيق العالقة بأولياء أمور    -٣
  ٠ بمالحظات المدرسة حول سلوكهم وإشعارهمأبنائهم 

 وانصراف الطالب وانتظامهم ، واالتصال بأوليـاء        حضورمتابعة   -٤
  ٠ورهم عند الحاجةأم
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 ا ٤٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 والمعدية بصفة عامة،متابعة الحاالت المرضية لدى الطالب بصفة     -٥
   ٠ واتخاذ الالزم للوقاية منها للعالج، خاصة، وإحالتها

والتقيد باألنظمـة والتعليمـات وقواعـد       ،  االلتزام بأحكام اإلسالم     -٦
   ٠كل ما هو مخل بشرف المهنة السلوك ، واآلداب وتجنب 

ومعاملته معاملة تربوية تحقق له األمن والطمأنينة        احترام الطالب    -٧
وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغـرس فـي           

خـرين  والمـودة لآل    الجيد ،  نفسه حب المعرفة ، وتكسبه السلوك     
  ٠وتؤصل فيه االستقامة والثقة بالنفس

تحري األحوال األسرية للطالب ، ومساعدة المحتاجين منهم عـن           -٨
  ٠ندوق المدرسي طريق الص

دراسة حاالت الطالب الذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك            -٩
  ٠وتقديم التوجيه والنصح لهموتفهم مشكالتهم 

عقد لقاءات فردية مع أولياء أمور الطالب الذين تظهر على أبنائهم            -١٠
   ٠)١٤٢٠وزارة المعارف ،  (٠بوادر سلبية 

 قواعد لتنظيم   بإصدارهـ  ١٤٢٣م  كما قامت وزارة التربية والتعليم في عا      
   :ومنها بهدف تحقيق العديد من األهداف التربوية الطالب وذلكسلوك 

االرتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، وتعهـدها بالتـشجيع          -١
   ٠المشكالت السلوكية لديهم والرعاية ، والحد من 

ملين في الميدان التربوي للتعامل     توافر أساليب واضحة للعا    -٢
  ٠يات الطالبمع سلوك
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تفادي األساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات الطـالب          -٣
 الخاطئة 

تعريف الطالب باألنظمة والقوانين والتعليمـات المدرسـية         -٤
  ٠)٣-٢هـ ،ص١٤٢٣وزارة التربية والتعليم ، ( والتقيد بها
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 ا ٤٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  التعليم في مدينة أبها : ثالثاً
 أبنائها الذاتية بما كان يعـرف       بدأ التعليم في منطقة عسير منذ القدم بجهود       

ربية السعودية تم افتتاح المدارس     ع، وبعد توحيد المملكة ال    ) المعالمة(باسم  
مدينة أبها ، إحدى مدن  منطقة عسير، وعن بدايات التعليم           النظامية بها ، و   

 هـ وصل إلى أبها بعثة تعليمية قادمة من مكة        ١٣٥٥فيها نجد أنه في عام      
عبـدالمالك الطرابلـسي     لرحيم األهـل ، و    عبدا: ثة هم   المكرمة قوامها ثال  

ونظمت جداول الدراسـة       ، لرحيم األبي ، وبقدومهم بدأ تنظيم التعليم      وعبدا
وتم تكوين الفصول الدراسية ، وأطلق عليها اسم المدرسة السعودية في أبها          

ى من هذه المدرسة في عام      والمعروفة باألميرية ، وتم تخريج الدفعة األول      
هــ حيـث أنـشئت      ١٣٧٥، وكانت الوحيدة في أبها إلى عام        هـ  ١٣٦٠

 ٥٤ ، ص    ١٤١٦جـريس ،    ( مدرسة ثانية أطلق عليها المدرسة الفيصلية       
– ٠ )٥٧   

، وكانـت مرتبطـة بمديريـة        أعداد المدارس في أبهـا     توبعد ذلك تزايد  
   ٠المعارف في مكة المكرمة ، ثم ألحقت بالقطاع التعليمي اإلداري بأبها

سبة للتعليم الثانوي فقد كانـت المرحلـة الثانويـة متممـة للمرحلـة              وبالن
المتوسطة ، ثم انفصلت المرحلة الثانوية عن المرحلة المتوسطة حيث تـم            

هـ ، وتم فـصلها عـن       ١٣٧٢افتتاح أول مدرسة ثانوية في أبها في عام         
سجل اإلحصاء العام فـي إدارة      (  هـ   ١٣٧٨المرحلة المتوسطة في عام     

   ٠)هـ ١٣٧٨ر عام تعليم عسي
زمام األمر فـي وزارة     ) رحمه اهللا (لعزيزتولى الملك فهد بن عبدا    وبعد أن   

المعارف، اهتم بالتعليم، ونشطت الحركة التعليمية فـي المنطقـة، فكـان            
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  أولياء األمور يهتمون بتعليم أبنـائهم      جعلالتوسع في افتتاح المدارس، مما      
 فأصـبح عـدد المـدارس       سير ع وتنامي عدد المدارس الثانوية في منطقة     

هــ  ١٤٢٦عاممدرسة، ووصلت في    ) ٥١(هـ  ١٤١٨ عام الثانوية فيها في  
 في عـام    ، وكان نصيب مدينة أبها من هذه المدارس       ثانوية   مدرسة   )٨٧(

اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم بمنطقـة       (٠مدرسة ثانوية ) ١٥( هـ١٤٢٦
   ٠)هـ١٤٢٦عسير، مركز المعلومات والحاسب اآللي 
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 ا ٥٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  المبحث الثالث
   الثانوية في نشر الوعي األمنيالمدارسدور 

  تمهيد
 الثانوية من الركائز األساسية الكتـساب العلـم والمعرفـة            سالمدارتعتبر  

كون الطالب في هـذه المرحلـة لديـه          وتحسين وتوجيه سلوك الطالب ،    
 مؤثرة   االستعداد لتعديل سلوكه وعاداته عندما تتبع المدرسة أساليب ايجابية        

لذا فان المجتمع يتطلع إلى المدرسة أن تؤدي دورها في توجيـه سـلوكه              
والمحافظة على أمنه    والتقيد باألنظمة والتعليمات ،    وانتمائه إلى المجتمع ،   
ــه ،  ــن مجتمع ــي لد   وأم ــوعي األمن ــشر ال ــالل ن ــن خ ــهم   ي

  ٠)١٩٠–١٨٩،ص١٤١٨،لييب(
مبحـث دور المـدارس     وتأسيساً على ما سبق فان الباحث سيبين في هذا ال         

الثانوية في نشر الوعي األمني بشكل عام مع بيان ما يتطلب هذا الدور وما              
ينبغي للقائمين على التعليم في هذه المرحلة أن يقوموا به في سـبيل نـشر               
التوعية األمنية لدى الطالب ، ثم يتناول الحديث عن دور إدارة المدرسـة             

 الطالبي ؛ لما لهم مـن دور فعـال     الثانوية ، ودور المعلم ، ودور المرشد      
   ٠ الطالب ندومؤثر ع
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 ا ٥١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  :دور المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني: أوالً
 التـأثير   بقـدرتهم علـى      القائمون على التعليم في المدارس الثانوية     يتميز  

يقـع  وكونهم قدوتهم ومثلهم األعلى ،       بشكل قوي ومباشر على الطالب ،     
للطالب لترسيخ قيم الحـوار البنـاء        المنطقي   قناعاإلعلى عاتقهم مسؤولية    

 ليكونوا مهيئين في مستقبل حياتهم العلمية والعملية وفق         هم؛ومتابعة سلوكيات 
 ، كمـا    راالستقرا ، وذلك بدوره يؤدي إلى       اإلسالميةحدود وثوابت العقيدة    

                ٠)١٤-١١، صم١٩٩٢سعيد، ( قتل المواهب واآلمال، أوكبتهايحول دون
كيف يتحقق أمن المجتمـع      للطالبتبين المدارس الثانوية    ومن األهمية أن    

 للتكيف  اً واجتماعي اً نفسي تهيئتهمن خالل   ؟  وأمنه بصفة خاصة    ؟بصفة عامة 
مثاليـة الجماعيـة التـي    مال وتطلعات مجتمع ينشد السلوكيات ال آمع قيم و  

   ٠)١٨٩،  ص ١٤١٨بيلي ،  (واألمان تحقق األمن
 األمن والوقاية من الجريمة نشرويشير أبو شامة إلى دور المدرسة في 

ن المدرسة هي التي قد تمنع الطالب من االنحراف كما أنها           إ ":فيقول  
في نفس الوقت هي التي قد تساعده على االنحـراف لـو لـم تهيـئ                

صحية لتلقي التعليم بمعناه الواسع وفي هذا المجـال فـإن           الظروف ال 
 الصالحين والمناهج التقويمية وتهيئة الجو للطـالب        سينار المدر ياخت

أن تنشئ أجياالً معـافين      سباب نجاح المؤسسات التعليمية في    لهي من أ  
هــ ،   ١٤٠٦ أبو شامة    (" منهم المجتمع بل هم زاده وعتاده        ىال يخش 

   ٠)٣٤٢ص 
م التي ينبغي للمدرسة الثانوية أن تهـتم بهـا ، ربـط الطـالب              المهاومن  

وذلك للتعرف على طبيعته وظروفه ومشكالته        ، إليهبالمجتمع الذي ينتمون    
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ومن ثم المشاركة من قبلهم كي يكونوا مـواطنين صـالحين، ويـشعروا             
 إليـه  ما يحتاج    ب الطال المدرسة حيث تعلم    ،بالمسؤولية تجاه ذلك المجتمع     

مات وقيم ومهارات حتى يتسنى له معرفة حقوقه وواجباته تجـاه           من معلو 
من خالل المشاركة الجادة في المدرسة والمجتمع الذي يعيش فيه           مجتمعه ، 

   ٠ )١٥،ص١٩٩٨القحطاني ،(٠
 بالمخاطر التي قد يقعون  فيها هـي         ة الطالب توعيويرى الجحني أن    

وبذل الجهد لحمايـة      ، األداة الوقائية المثلى في كافة أشكال االنحراف      
هم لمواجهة ما قـد     ي في هذه المرحلة الهامة من التشويش وتأهل       همفكر

يقابلهم من أفكار دخيلة على مجتمعنا وديننا من خالل تنشيط الحـوار            
العقالني والتطرق لموضوعات تحاكي عقول هؤالء الطالب الذين لـم          
 يعودوا بحاجة إلى محاضرات جامدة بل بحاجة إلى خطـاب توعـوي           

 فكرهم بأسلوب تربوي يساهم في غرس الـوعي األمنـي فـي             يشبع
وحـثهم علـى    ،   منها   هم عن الجريمة وتعزيز موقف    إلبعادهمنفوسهم  

  واحـد  ي المطلوب من كل   التعاون مع رجال األمن لغرس الدور الوطن      
منهم في نفوسهم في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغيرات تتطلب من             

حافظة علـى   كافة جهودها لحماية طالبها والم    المؤسسات التربوية بذل    
  ٠)،ص١٤٠٦الجحني، (عالمجتمواستقرار أمن 

وتتحمل المدارس الثانوية كغيرها من مؤسسات المجتمع مهمة الحفاظ         
 إرشـادات فته بما تقدم لطالبها من      على عادات وتقاليد المجتمع ، وثقا     

ماعيـة  تساعد على ضبط السلوك والتمسك بالعـادات والتقاليـد االجت         
   ٠)٤٥،ص١٤٠٣كريم،(٠والتقيد باألنظمة والقوانين
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 قوة المجتمع واستمراره ال تعتمد فقط على ما يتعلمه الطالـب            نأكما  
في المدرسة من العلوم والمعارف على اختالفها ، بـل يعتمـد علـى              
السلوكيات واالتجاهات والقيم التي تزرعها المدرسـة لـدى الطـالب           

 ٠ فيـه وأداء الـدور المطلـوب مـنهم        ليساهموا في تقدم المجتمـع      
   ٠)٨٥،ص١٤١٢ناصر،(

وينبغي للمدرسة أن تتيح الفرص لطالبها لزيارة المؤسسات التي تقدم          
الخدمات المختلفة ، وفي مقدمتها الجهات األمنية للتعرف على الـدور           
الذي تقوم به في خدمة المجتمع ، وأهمية التعاون معهـا ، ومعرفـة              

 ٠وكيفيـة االسـتفادة منهـا        فراد المجتمـع ،   الخدمات التي تقدمها أل   
   ٠)١١٩،ص١٤١٢الحقيل،(

المدرسة في التوعية األمنية لـدى طـالب المرحلـة          وتبرز مسؤولية   
الثانوية إذ يعدون في مرحلة عمرية هامة هي انتقـال بـين الطفولـة              

ولما تمر به هذه المرحلة من التـوتر والقلـق واألزمـات            ، والرشد  
جتماعية نتيجة للتغيـرات     والصراع والضغوط اال   واإلحباط، النفسية  

والتي تتميز بـالعنف والقـوة      ،  الطالب في هذه المرحلة      ا به يمرالتي  
قلما تمـر هـذه المرحلـة دون أن    ، و والحماس والتناقض والحساسية    

يتعرض فيها الطالب لمشكالت على شكل عدوان أو تمرد أو انحراف            
في مساعدة الطالب علـى النمـو       لذا ينبغي أن تقوم المدرسة بدورها       

 آل  (.نفسياً وعقلياً بشكل سليم من خالل أنشطتها وبرامجها المختلفـة           
  ٠ )١٤٥ ص ،١٤١٧ربحان ،
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وللمدرسة العديد من الوظائف المؤثرة في سلوك الطالب بشكل ايجابي           
 القيم والخلق الفاضل ، ومنها غـرس العقيـدة          إكسابهوالتي تسهم في    

وتنقيتهـا مـن الـشوائب       م في نفوس الطـالب ،      بشكل سلي  اإلسالمية
نحراف وتنسيق جهود المدرسة    وصونها من اال   ،وتوجيه فطرتهم للخير  

مع جهود المؤسسات األخرى في المجتمع لتعلـيمهم الـسلوك القـويم            
   ٠)١٣٠،ص ١٤٢٢البشر ،(٠وحثهم على فعل الخير 

ي ويرى األصبعي أهمية اإلدراك لما يحيط بالمرء في تحقيـق الـوع           
وذلك من واجبات المدارس تجاه طالبها لتبصيرهم بما يدور           ، األمني

كما يشير إلى دور     ، حولهم ، وكيفية التعامل مع المواقف عند الحاجة       
 حيـث مـن     ق والمعلومات بين أفراد والمجتمع    التوعية في نشر الحقائ   

 وذلك لتحسين سـلوك أفـراده       ،يملك المعلومات يملك نصف الحقيقة      
قفهم واتجاهاتهم وآرائهم وأفكارهم نحو األمـن والحـرص         وتعديل موا 

على تحقيقه وإرشادهم إلى حقيقة الظواهر والمواقف المحيطة بهم كي          
 .يستطيعوا فهم ما يدور حولهم ومن ثم التعامل معـه بـشكل فعـال               

  ٠) ٤١،ص١٤٢٠،األصبعي (
وقدالتقوم المدرسة بدورها المطلوب بشكل فعال في توعيـة الطـالب           

ودراسـة   وتلمس حاجاتهم ،   ،والسلوك المنحرف     من الجريمة ،   أمنياً
  ٠قبل الوقوع في االنحراف سلوكهم ،

 تدل علـى    واإلجرام معظم حاالت االنحراف     نأ: ويشير العوجي إلى    
بدليل أن نـسبة     ضعف دور المدرسة في نشر الوعي األمني لطالبها ،        
 ارتكـاب تلـك     من المنحرفين األحداث كانوا من تالميذ المدارس قبل       
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أو نفس   الجرائم ، والتي عادة ما تتركز في اعتداء على ملك أو مال ،            
أو مخالفة نظام ، وكان على المدرسة أن تعمل علـى التوعيـة بهـا               

  ٠)٤٢٤،ص١٩٨٣العوجي ، (٠وبمخاطرها للطالب قبل أن يقعوا فيها 
وتشير العديد من الدراسات عن عالقة المدرسة بـاالنحراف إلـى أن            

تكون سبباً في االنحراف ، ففي الدراسة التـي قـام بهـا             سة قد   المدر
 منحرفة واألخـرى    إحداهماعلى مجموعتين   ) شيلدرون والينورجلوك (

 اتضح لهما بالنسبة للشعور العـام نحـو المدرسـة أن معظـم              سوية،
مـن  %) ١٠(حيث أبـدى     المنحرفين يبدون الكراهية تجاه المدرسة ،     

 نسبة الراغبين في الدراسة ، بينما بلغتالمنحرفين الرغبة في مواصلة  
 ٠%) ٧٠(مواصـــلة الدراســـة مـــن المجموعـــة الـــسوية 

   ٠)١٨٣،ص١٩٨١خفاجي،(
ومن الدراسات التي تشير إلى أن المدرسة قد تكون سبباً من أسـباب             

 باإلسـكندرية االنحراف الدراسة التي قام بها معهد الخدمة االجتماعية         
 %) ٤،٥(والتي دلـت علـى أن       م عن األحداث المارقين     ١٩٧٣عام  

مما يدل على فشل المدرسـة فـي         منهم قضوا ستة أعوام بالمدرسة ،     
  ٠)١٦٢،ص١٩٨٩ ، غباري(٠حمايتهم من االنحراف

وبعد بيان دور المدرسة الثانوية بشكل عام في نشر الوعي األمني لدى            
ن من المناسب أن يتناول الباحث دورها بشئ من التفصيل          إطالبها ، ف  

دارة المدرسـة ، والمعلـم ، والمرشـد         إل بيان دور كل من      من خال 
   ٠الطالبي في نشر الوعي األمني لدى طالب المدارس الثانوية
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   :دور إدارة المدرسة في نشر الوعي األمني - ثانياً
تعتبر إدارة المدرسة العنصر المثالي والهام فـي المدرسـة الضـطالعها            

 معلمين وإداريين وطالب وتتحمل     بتسيير شئون المدرسة والعاملين فيها من     
هذه اإلدارة في المرحلة الثانوية باإلضافة إلى األهداف التعليمية والتربوية          

فهـي تقـوم     أهدافا اجتماعية أخرى تساعد في رقي األمن واسـتقراره ،         
األخطار التـي   ببتبصير الطالب بأهمية النظام والمحافظة عليه ، وتبصيره         

دية أم نفسية أم اجتماعية أم عاطفية أم فكرية         قد يتعرض لها سواء كانت ما     
 ،وتأمين كل المتطلبات لضمان تحقيق األمن بمفهومه الشامل لطالبهـا         ... 

كما يقع على عاتق إدارة المدرسة مسؤولية العناية بالنواحي األمنية داخـل            
المدرسة ومراقبة سلوك الطالب وجميع العاملين في المدرسة  ومتـابعتهم           

هم ومراقبة سلوكهم والرفع عن أي سلوك يتنافى مـع قـيم            واإلشراف علي 
 .                                                        المجتمع وقوانينه 

 عن المدرسة وتوجيهها وجهـة إسـالمية        مسئولمدير المدرسة الثانوية    و
وعليه مراقبـة الـسلوك العـام        ،ويجب أن يكون قدوة صالحة لمن فيها        

والمحافظة على الصالة وتأديتها جماعـة       ، والموظفين والطالب    للمدرسين
الحقيـل ،   ( .هي عنه شـرعا    حسنا لغيره فال يقع منه مانُ      حتى يكون مثاالً  

   ٠) ٨٦ ، ص١٤١٧
 على سلوك الطالب سواء داخـل الـصف         ه المدرسة تأثير  إدارةوألسلوب  

الطالب نجـد    التي تتبع نمطاً ديمقراطياً في التعامل مع         فاإلدارة ،وخارجة
التالميذ يتفاعلون معها بشكل ايجابي حيث يشعرون بالسعادة ويقل سلوكهم          

 التي تتبع نمطاً تسلطياً أو نمطـاً فوضـوياً          اإلدارةالعدواني ، في حين أن      
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وأكثر عدوانيةً وعـصياناً وعنـاداً        ، إنتاجا وأقل   يكون طالبها أقل كفاءةً ،    
   ٠ )١١٦ ،١١٤ ، ص ١٤١٤صوالحة ، (
لية نشر الوعي األمني في المدارس الثانويـة مـسؤولية مـشتركة             مسؤوو

ونجاحها مرتبط بتعاون الجميع ، ومن أهم العناصر الفعالة في           تضامنية ، 
نجاحها إدارة المدرسة كون تعاونها يحقق الشيء الكثير في ميادين التوعية           
ه  األمنية التي هي قوام المجتمع وحجر الزاوية في بنائه وتقدمـه وتطـور            

ومن أهمها المساهمة في حماية طالب المدرسة الثانوية مـن االنحـراف            
توعية طالبهـا بأضـرار     من خالل   والزيغ والوقوع في السلوك المنحرف      

الجريمة وأهمية مواجهتها والتصدي لها حتى تؤتي ثمارها على الـسلوك           
   ٠الفردي لهم ، ومن ثم على المجتمع

 لتنفيذ بـرامج وخـدمات إرشـادية        وتتحمل إدارة المدرسة مهمة التخطيط    
وقائية للطالب بهدف توعيتهم أمنياً وذلـك مـن خـالل عقـد اللقـاءات               

والنـشرات   والمقابالت والندوات والمحاضـرات واإلذاعـة المدرسـية ،        
المطبوعة، وما إلى ذلك من الوسائل ، وذلك بـشكل فـردي أو جمـاعي               

خزامـي ،   ال (٠للطالب ، والتنسيق مع الجهـات المختـصة فـي ذلـك             
   ٠)٥٠،ص١٤١٢
أن على إدارة المدرسة أن تساهم في النشاطات التـي          ) المويزري(ويرى  

 كنشاطات التوعية المرورية والـصحية     تقيمها بعض مؤسسات المجتمع ،    
وزيـارة المؤسـسات االقتـصادية       وحمالت الدفاع المـدني والكـشافة،     

دعوتهم إللقاء  و  حسنة مع المسئولين عنها ،     تقامة عالقا إو واالجتماعية ، 
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المحاضرات في لقاءات مبرمجة ضمن خطة مدير المدرسة السنوية وإقامة          
                              ٠)٨٣،ص ١٤٢٣المويزري،(٠مسابقات ومباريات ترويحية

  أن تتفهم ظروف الطلبة االجتماعية خاصة      وينبغي إلدارة المدرسة الثانوية   
فيما يتعلق بأسرهم ، وأن تدرك مشكالت النمو التي يمرون بها ، وما قـد               
يصاحبها من االنفعاالت المختلفة ، ومدى تأثرهم بسلوك أفـراد المجتمـع            
الذي يعيشون فيه سلباً أو إيجابا ، فالمجتمع يسهم بشكل فعال فـي تحديـد               

المتبعـة  ت  واألنماط واالتجاهات والمعتقدا  سلوك أفراده من خالل العادات      
 ظـروفهم   وتفهـم  أن تعمل علـى متابعـة طالبهـا ،           لها لذا ينبغي    ؛فيه  

  ٠ )٢٨٩ ،ص١٩٨٤الدوري ، ( في التغلب عليها ومساعدتهم
 المدرسة عامالً مهماً في متابعة سـلوك        إدارة الجاد من قبل     اإلشرافويعد  

ن إ ف  وفي المقابل  ،هم من انتشار السلوك السلبي بين     ، والحد تهمالتالميذ وتوعي 
   ٠ن العوامل المساعدة على االنحراف عامالً ماإلشرافضعف 

 المدرسي أحـد    اإلشرافأظهرت الدراسات أن ضعف     : "  يقول السعدي   
عوامل انتشار الجريمة ، ففي دراسة قام بهـا مركـز أبحـاث الجريمـة               

أجريت على عينة من ثالث مجموعات سحبت األولـى مـن           ) هـ١٤١٢(
 ، والثالثـة   واإلصالحياتوالثانية من السجون     ، دور المالحظة االجتماعية  

أظهـرت نتائجهـا أن       في الهيئات االجتماعية واألمنيـة ،      المسئولينتمثل  
 في المدارس عامالً مهمـاً      اإلشرافمن أفراد الدراسة يعتبر ضعف      %٦٥

   ٠)٤٩ ص١٤٢١السعدي،" (من عوامل انتشار الجريمة 
 عن الوضـع التعليمـي      لةومسئو إدارة المدرسة    نإوتأسيساً على ما سبق ف    

داخل المدرسة من خالل متابعة الطالب والمعلمين على حد سـواء ، فـال              
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توزيع النـشرات    و ينبغي إتاحة الفرصة للقيام بإلقاء المحاضرات والندوات      
وذلك بإتباع التعليمات الواردة بـذلك الخـصوص         ،  دون تنظيم   واألشرطة  

لبحث عن الفتـوى فـي المـصادر         إلى ا   والطالب وأن يتم تنبيه المعلمين   
 السـيما وأن    الغارب وعدم ترك الحبل على      ،الرسمية المعروفة في بالدنا   

عقول الطالب في المدارس الثانوية مطوعة أينما ذهب بها ، فهم يمـرون             
بمرحلة يسهل فيها االنجراف والتقليد خلف كل رأي ، ومن هنا يبرز دور             

  ٠ عن كل انحراف مب وإبعادهإدارة المدرسة في الحرص على أمن الطال
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  :نشر الوعي األمنيالمدارس الثانوية في دور المعلم في   -ثالثاً
 المعلم مسؤولية عظمى تتعاظم مع ما يتطلع المجتمع إلى تحقيقه من            يتحمل

هو الذي يحرك العملية التعليمية ، ويجعلها       فخالل الدور االيجابي للمعلم ،      
 ويوجـه  ،فهو يعلم ، ويربي    المجتمع بأكمله ،     مثمرة فيجني ثمارها الحسنة   

نبغي أن يعرف طالبـه أكثـر مـن          لذا ي  ويرشد، ويعطف، ويقوم السلوك؛   
م في كل مـا يـصادفهم مـن         ويناقشهم ويحاوره  ،ويتفهم حاجاتهم   غيره،  

علـى  إذ يحـرص     ، ولكن من نوع فريد،    جل أمن لطالبه   ر فهو ،مشكالت
 ليكونوا في المـستقبل رجـاالً     ؛  املتنمية الحس األمني لديهم بمفهومه الش     

 وذلـك  أهمية األمن ، ويحرصون على المحافظة عليه ،          يعرفونصالحين  
، وية الناجحـة فـي تـربيتهم وتعلـيمهم        يتطلب منه إتباع األساليب الترب    

 المثلى بعيـدا عـن       الطرق وإتباع ،ى متابعة أفكارهم وتنقيتها   حرص عل الو
    ٠العنف والقسوة 

، لتأثيره مـن    لم دور مهم في التطبيع االجتماعي      للمع أن) منصور  (ويذكر  
حيث القدوة الحسنة للطالب، والتشجيع المـستمر للـسلوكيات االيجابيـة            
والتــزام الهــدوء واالمتثــال والطاعــة والتمــسك بالعــادات الــسليمة 

   ٠)١٣٥،ص١٤٢٤منصور،(
 ذلك يدل على القصور التربوي     نإ بعنف ف   طالبه عندما يتعامل مع  والمعلم  

 والبعـد عـن    ،التفكير المنطقي والنقـاش   أن يساعدهم على    بل عليه   ،  لديه
 والعدوانية  ،العنف، فالمعلم قد يسهم دون أن يشعر في تنمية الميول السلبية          

لدى طالبه ، وربما ينمي فيهم حب االنتقام فيتجهون للتفكير فـي الـسلوك             
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 ١٩٨٦ ، حجـازي ( ٠السلبي الذي قد يقودهم إلى العدوانيـة واالنحـراف          
  ٠) ٧٣ص
لتوتر والعدوان واالنطـواء    كا  مشاعره الخاصة  المعلم إلى طالبه  د ينقل   وقد

 يعمـل علـى      قد فإنه ذلك ، وفي المقابل       وعدم االستقرار وغير   ،والخجل
تعديل سلوكهم العدواني، ويكسبهم الثقة بالنفس ، ويبعـد عـنهم مـشاعر             

-١٤١٤،١١٤،صـوالحه  (٠ حاجاتهم المختلفـة     إشباع، ويسهم في    الخجل
٠ )١١٦  

والشك أن المعلم يظل حجر الزاوية في العملية التعليمية ، وأهم الدعامات            
التي يبنى عليها رفع كفاية وفاعلية أي نظام تعليمـي وتحـسينه الكيفـي               
ومهما تحدثنا عن تطوير العملية التعليمية التربوية ، ومهما بلـغ مـستوى             

السياسات التربويـة والخطـط     األهداف التربوية من طموح ، ومهما بلغت        
 المباشر والعامل الحاكم في تنفيذ هذه       المسئولن  إ ف ،المنبثقة عنها من إحكام   

  ٠السياسات ونجاح مخططاتها هو المعلم  
 كبرى في تعديل وتوجيه سلوك طالبـه        الثانوية أهمية وللمعلم في المدرسة    

نتقـاال إلـى    وا  بمجتمع المدرسة ،   أًبهدف تحقيق االستقرار في المجتمع بد     
 مثاالًيقتدى به في السلوك الحسن، واحترام       ، كونه المجتمع الذي يعيشون فيه   

ـ  ، والـصدق والحلـم،    ، والصبر واإلخالص،  األنظمة والقوانين    سامح والت
   ٠)١٣١،ص١٤٢٢البشر،( وغير ذلك ،ونبذ الخالف

بما يحـيط   ، وذلك بتوعيتهم     السلوك السليم  إتباعالقدوة لطالبه في    هويعتبرو
وتوجيه سلوكهم لما فيـه      ، وكيفية التغلب عليها ،    هم من الشدائد والصعاب   ب

   ٠)١١٦،ص١٩٨٥التميمي، (٠خير لهم ولمجتمعهم
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وذلـك بتـشجيع     وعلى المعلم أن يهتم بتعزيز السلوك السليم لدى طالبه ،         
إقبـاال  ليـزدادوا   والثناء عليهم ،  بهم ، واإلشادة أصحاب السلوك السوي ،   

 ٠قتـداء بهـم     إلل حث أصحاب الـسلوكيات المخالفـة ل       وفي المقاب  عليه
  )١٢٩،ص ١٩٨٤القرضاوي،(

نه يسهم فـي تـوعيتهم      إ ف واإلنصافوالمعلم الذي يربي طالبه على العدل       
مع الطالب إلى أن يصبح في مستوى يطالب        ، حيث تعيش هذه الصفة      أمنياً  

سورة  (٠ " اهللا يحب المقسطين   إنوأقسطوا  :"قال تعالى  فيه بتطبيق العدالة ،   
 وعند غياب العدل فان الطالـب ينـشأ علـى الحقـد             ٠)٩الحجرات آية،   

والبغضاء والسخط والكراهية ليس على مستوى المعلم والمدرسة فحـسب          
   ٠بل يتعدى إلى المجتمع 

ويرى طاش أن المدرسة تتحمل مسؤولية كبرى في حماية طالبهـا مـن             
 مكافحتها والتصدي لها   الجريمة وتوعيتهم بأضرارها وإرشادهم إلى طريق       

عن طريق توجيهات المعلمين للطالب مـن خـالل تقـديم دروس            وذلك  
 ومالحظة ما يطرأ    ، ومتابعة تصرفاتهم  ،ومراقبة سلوكهم ، توجيهية خاصة   

عقلية مما قد يكون له صلة بـبعض        يهم من تغيرات جسيمة أو نفسية أو      عل
طـاش  . (ف  تـصر ومن ثم معالجة تلك الحاالت بحكمة وحسن        ، الجرائم  
  ٠)٥٧  هـ ،ص١٤٠٦

ويسهم المعلم في وقاية طالبه من الجريمة والـسلوك المنحـرف وذلـك             
 وترغيبهم لديهم وشغل أوقات الفراغ     معنوياتهم،دينياً وخلقياً ورفع    بتربيتهم  

 فـي التغلـب علـى       والفضيلة، ومـساعدتهم   وإكسابهم الوالء    الخير،في  
  ٠)٦٥ص١٩٩٨لداخلية العرب األمانة العامة لمجلس وزراء ا(٠مشكالتهم
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نـه ينبغـي لـه      إف وكي يسهم المعلم في نشر الوعي األمني لدى طالبه ،         
االهتمام بتنمية الشعور بالمسؤولية لدى طالبه ، واحترام األنظمة والقوانين           
والتقيد بها سواء داخل المدرسة أو خارجهـا، ذلـك أن معظـم حـاالت               

  ٠ )٣٤٢،ص١٩٧٧عقل، (االنحراف تعود إلى عدم االلتزام بالنظام
 ويرشد ويتفاعل   علموالمعلم هو العنصر المؤثر في العملية التعليمية ، فهو ي         

ويستقصي مشكالتهم ، ويعول عليه      ويجيب على استفساراتهم ،   ،مع الطالب 
في استخدام كافة الوسائل المتاحة وتوظيفها في الكشف عن ميول طالبـه            

ا المجتمع ومشكالته حتى يكونوا     وتعريفهم بقضاي   ، واتجاهاتهم ، وتوجيههم  
   ٠)١٧١ص  ،١٤١٦رضا،(على وعي بها 

وقد يتعرض الطالب في المدرسة إلى االنحراف بسبب سوء معاملة بعض           
ويؤدي ذلك إلى نفوره من المدرسة ، ويصبح لديه إثارة شرطية            المعلمين ، 

  ٠)٢٣٣م،ص١٩٨٥الطخيس،(لأللم والعقاب 
%) ٧٠(مرحلة الثانوية بالمملكة أن     توصلت دراسة عن تسرب الطالب بال     و
، وهذا يدل على أن العالقة الطيبة بـين         نهم كانت عالقتهم بالمعلمين سيئة    م

ــال ــن   الط ــايتهم م ــي وق ــسهم ف ــين ت ــراف ب والمعلم  ٠االنح
   ٠)٢٤،ص١٤١٢الداود،(

      ٠وسوء معاملته لهم قد يعرضـهم لالنحـراف        فقسوة المعلم مع الطالب ،    
إلى أن أربع حاالت من أفـراد     ) رشوان(ي قام بها     الدراسة الت  كما توصلت 

أن اضطهاد المعلمين هو الدافع وراء هروبهم       :قرروا  %) ١(العينة وبنسبة 
   ٠)١٨٥،ص١٩٩٥رشوان،(من المدرسة ،ثم ارتكابهم الجريمة
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وطرق التعامـل    والبد أن يكون المعلم على دراية بطبيعة النفس البشرية ،         
وعجزهم عن فهم نفسيات الطالب      ن بها ،  حيث جهل المعلمي   مع الطالب ،  

ــاة   ــرافهم لحي ــهولة انج ــديهم وس ــدواني ل ــسلوك الع ــه صــلة بال ل
  ٠)٣٥،ص١٤٢٤العريني،(الجريمة

 يتبع األساليب التربوية الحديثـة       أن  يجدربالمعلم هنإوتأسيساً على ما سبق ف    
 ، والعـالم    مجتمعـه يهتم بما يدور في     و ويبتعد عن العنف ،    في التعليم ،  

وال  ،لـدى طالبـه    على تعميق الوعي     ه مما يساعد  أحداث،من  رجي  الخا
، خاصـة مـا يتـصل بـاألمن     غلقا ال يعلم ما يحدث في العـالم   من نيكو

ألفكـار والقـيم    غـرس ا  ب ، كما ينبغي له أن يهتم     واالستقرار في المجتمع    
ن المشاكل التـي يعـاني منهـا        ، وأن يعلم أن العديد م     السليمة لدى طالبه  

ة في المراحل الثانوية ما هي إال نتيجة فهم خاطئ إما للدين            ب خاص الطال
فهم خاطئ لـدوره االجتمـاعي      ، أو لسليمة للتعبد وتطبيق السنن   والطريقة ا أ

  ٠  االنحراففيقع في 
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 المدارس الثانويـة فـي نـشر         دور المرشد الطالبي في     -رابعاً
   : لدى الطالب األمنيالوعي

لمدرسة والذي يعول عليه في نشر الوعي        الطالبي أحد أركان ا    د المرش يعد
 المختلفة للطالب ، والتخطيط     اإلرشادلدى الطالب من خالل القيام بعمليات       

 وتوجيهية وتربوية تساعد الطـالب علـى فهـم أنفـسهم             إرشاديةلبرامج  
، والكشف عن مشكالتهم ودراسـتها والعمـل علـى حلهـا            ا به واالعتزاز

  ٠)١١٥،ص١٩٩٨السيد،(سي للطالب والمساهمة في تحقيق التوافق النف
 علـى    في المدارس الثانوية ، حيـث يـساعد         الطالبي دور مهم   ولإلرشاد

وتنمية  ، والكشف عن قدراتهم ورغباتهم ،     تقصي حاجات الطالب المختلفة   
، وتوجيههم الختيار ما يتناسـب مـع رغبـاتهم           سلوكهم  ومتابعة ميولهم ، 

كالت وفق خطط وبـرامج     وحل ما يصادفهم من مش    وحاجاتهم من المهن،    
   ٠)١٢٤ – ١٢٣،ص١٤٢٣القرني ،(٠ مشوقة إرشادية
 الطالب على تنميـة     ة لمساعد المهمة الطالبي من الوسائل     اإلرشادويعتبر  

ومـساعدتهم فـي      ميولهم وقدراتهم العلمية والجسمية ، وحل مشكالتهم ،       
 والتكيف مع النظام المدرسي ، وتبصيرهم بطرق اكتـساب          واتهمذتحقيق  

بغرض الحد من نسب الرسوب      ، والمعلومات والمهارات المختلفة   لمعارفا
والعمل على استثمار    والتسرب ، والتغلب على ضعف التحصيل الدراسي ،       

ويجنبهم الوقـوع فـي االنحـراف        أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة ،      
  ٠ )٢٥ ،ص١٩٨٢زهران،(

 على تحقيق   م ليساعده ويقوم المرشد الطالبي بمساعدة الطالب بشكل فردي      
التوافق الشخصي واالجتماعي ، وتقديم المساعدات الجماعية بهدف تعديل         
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سلوكهم ، والتعاون مع هيئة التدريس للحصول على ما يريد من المعلومات            
، والمحافظة على العالقـة      المناسبة   اإلرشاديةعن الطالب ووضع البرامج     

ب من مشكالت خارج المدرسة     بين المدرسة والمجتمع ليتابع ما لدى الطال      
   ٠)٢١٩-٢١٦م،ص١٩٧٥مرسي ، (ويساعد اآلباء في حلها 

كما يقوم المرشد الطالبي بتبصير الطالب بسلبية التقليد األعمـى لـبعض            
 ، وتبـصيرهم    اإلسالمي مجتمعناالعادات والمعتقدات والتقاليد الدخيلة على      

هـ ١٤١٩الجربوع ، (بأضرار مرافقة أصدقاء السوء وآثارها السيئة عليهم        
   ٠)١٠ص 

 وقائية للطـالب بهـدف      إرشادية الطالبي يتضمن تقديم خدمات      واإلرشاد
 أياً كان نوعها ، وذلك       داخل المدرسة  منعهم من التعرض للمشاكل المختلفة    

ن إ العوامل المسببة لهـا ، و      إزالة، والتغلب عليها ثم     فهابالعمل على اكتشا  
المدرسة فيعمل المرشد الطالبي علـى      كانت تلك المشاكل نابعة من خارج       
  ٠)١١٣،ص١٤١٦،قعيبال(التدخل الفوري لوقاية الطالب منها 

ويقوم المرشد الطالبي بتوجيه الطالب إلى التحلي بالقيم األخالقية الحميدة          
 معاشرة األخيـار    - الصبر – التعاون   – التسامح   -األمانة  –الصدق  : مثل

 – الكذب   – العدوان   – الحقد   –نانية  األ: ،والبعد عن األخالق المخالفة مثل    
الدنيش ،  (كي يستطيع الطالب التكيف مع نفسه ومجتمعه         السرقة؛   -النفاق  
  ٠)٢٧ ،ص١٤٢٤

ن المرشد الطالبي يقوم بدور كبير في تعديل سلوك الطالب فـي            إوهكذا ف 
المدارس وذلك باستخدام األساليب العلمية والفنية المدروسـة مـن أجـل            

لى حل مشكالتهم المختلفة ومواجهتها ، وذلك ليطمـئن         مساعدة الطالب ع  
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 الطالب ويحصل على رضاهم ، وبواسطة هذا الرضا يستطيع المرشد           إليه
 الـسلوك المـستحب     إتباعالطالبي أن يسيطر على سلوكهم ويساعدهم في        

  ٠والمرغوب فيه
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  المبحث الرابع

  الثانويةارس وسائل نشر الوعي األمني في المد: أوالً 
  تمهيد

الب من خاللها    يتدرب الط  إذ،المدرسة مؤسسة اجتماعية لها وظائف مهمة       
 األنظمة والقوانين    والتعرف على  ، وتحمل المسؤولية  ،على العمل الجماعي  

، ومعرفة الـسلوك الـسلبي    ومراعاتهاومعرفة حقوق اآلخرين   ،والتقيد بها 
وللمدرسة وسـائل متعـددة      ،وضرره على الفرد والمجتمع واالبتعاد عنه     

ــالب      ــدى الط ــيم ل ــذه الق ــشر ه ــى ن ــساعد عل ــت  (٠ت بهج
  ٠)٧٥،ص١٩٨٥وآخرون،

والطالب في المرحلة الثانوية يعلمون أهمية المحافظة على أمن المجتمـع            
وحمايـة   ودورهم في االهتمام بالممتلكات العامة والخاصة، وحفظ النظام ،        

راء ، واستشعار حب الوطن     ومشاركة المجتمع في السراء والض      ، منفسهأ
 عن  ومسئول ،وإنسانيةوالدفاع عنه فهو مواطن مسلم مكلف بواجبات دينية         

ومن واجب المدرسة أن تنمي هذه األمور لدى طالبها باسـتخدام            ،سلوكه
الممكنـــة فـــي نـــشر الـــوعي األمنـــي  كافـــة الوســـائل 

  ٠)٢٢-٢١،ص١٤٢٢الحارثي،(لديهم
ل التي ينبغي التركيز عليها لنشر       الوسائ سيقوم الباحث باستعراض بعض     و

  : ومنها الوعي األمني في المدارس الثانوية 
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   الدراسيةالمناهج  _أ
كل ما يتم تقديمه للطالب من مقررات دراسية في          ونقصد بالمناهج الدراسية  

   ٠ يتبعها من وسائل وطرائق متعددةالتخصصات، ومامختلف 
جيه سلوك الطالب ، وتغيير ما      مهماً في تو   تؤدي المناهج الدراسية دوراً   و

 وذلك بتهذيب األخـالق      إلى االنحراف ،   م من المفاهيم التي قد تقوده     ملديه
وحثهم على االلتزام بتعاليم اإلسالم ، واستنكار الجريمـة      الضمير ،  وإيقاظ

 ٠واالندماج في المجتمع، والمساهمة في تنميته واسـتقرار األمـن فيـه             
  ٠)٩٤٠،ص١٤٢٥الزهراني ، (

ب النفسية   الجوان وإهمال ،أن االهتمام بمنهجية التدريس   ،  ) الدوري(كر  ويذ
 المشكالت السلوكية لدى الطـالب      إهمال، أدى إلى    واالجتماعية والسلوكية 

كمـا أن    ،حرفةوبذلك يسعى الطالب للبحث عن بعض البدائل السلوكية المن        
لى تعلمها  ، دون تشويقه إ   إليها على تعلم بعض المواد التي ال يميل         إرغامه

  ٠)٢٦٧-٢٦٥،ص١٤٠٥الدوري،(قد ينعكس على سلوكه سلباً 
 لوعينشراوتعد مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية من أهم وسائل           

وغرس حب الوطن واالنتماء     ،لدى الطالب وحمايتهم من االنحراف    األمني  
نجـد  وعلى سبيل المثال      والدفاع عنه وجعل ذلك من واجباتهم الدينية،       إليه

وتحـذر مـن     المواد الدينية تركز على مواضيع تتعلق بأمن المجتمـع ،         
الجريمة وتوضح أقسامها وعقوبتها وأضرارها، كما أن مواد اللغة العربية          

المـواد   وكـذلك  ،يع تنمي الوعي األمني لدى الطـالب      التخلو من مواض  
 عليـه   الحفـاظ  التي تستعرض تنمية الوطن وموارده وأهميـة         االجتماعية
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-٣٦٢،ص١٤٢٢اليوسف،( مبادئ المواطنة الصادقة     وترسيخلدفاع عنه   او
٠)٣٦٥  

 وسيلة في يد المعلمين يتوقف دورها على مدى         إالوالمناهج الدراسية ماهي    
 المعلم على أنها مجموعة من المواد الدراسية        إليها ما نظر    فإذا ،إليهاالنظر  

 مـا   وإذاة فقط ،    يفته ستركز على تلقين الطالب المعلومات الدراسي      ظن و إف
 مادة حية   اباعتبارها مادة وطريقة ونشاط استطاع أن يجعل منه        إليهانظر  

تزود الطالب بالتفكير السليم والخبرات المتعددة والقيم واالتجاهات الطيبـة           
   ٠)١٣٥، ١٩٩٦،زيدان (

ولكي تؤدي المناهج التعليمية دورها كوسيلة أساسية في توعيـة الطـالب            
يتطلب من القائمين عليها تضمينها بعض المعارف والمفاهيم        ن ذلك   إأمنياًً ف 

 مقرراً  بإضافةوذلك   الرئيسية في الوقاية من الجريمة والسلوك المنحرف ،       
يهدف إلى نشر الوعي األمنـي      ) الوقاية من الجريمة  (مستقالً تحت مسمى    

ويساعدهم في المحافظة على أمنهم وأمن مجتمعهم واحترام         لدى الطالب ،  
وبناء قناعات لديهم بـضرر الجريمـة علـى الفـرد            مة والتقيد بها،  األنظ

المنـاهج  مفـردات    ه داخـل    وعدم االكتفاء بما يتم تـضمين      والمجتمع ، 
  ٠)١٣٩،ص١٤٢٦طالب،(

تخاطب مفردات المناهج الدراسية في المرحلة الثانويـة        من الضروري أن    
وصـحتهم  سهم   المحافظة على أنف   ، وكيفية موقدراتهدوافع الطالب الطبيعية    

 التي يعيشون فيها حيث يعد المنهج وسيلة من وسائل الوقايـة مـن              والبيئة
  ٠)١٥٢-١٥١، ص١٤٢٤، منصور(الجريمة 
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أهمية تقديم المقـررات المدرسـية      ) ١٠٣هـ ،ص   ١٤٢٤،خضور(ويرى  
ثانوية بطرق علمية حديثة، لتكون اتجاه      المتعلقة بالجريمة لطالب المرحلة ال    

 ما يتعلق بمفهوم األمن الشامل ومسؤولية الفرد أمام          ، خاصة  معاد للجريمة 
   ٠نفسه ومجتمعه
 القائمين على المنـاهج     اهتمامن الحاجة تدعو إلى     إ ما سبق ف   وتأسيسا على 

 من المعلومات والمعارف التـي      إليه ما تحتاج    وإكمال،  بتطويرهاالدراسية  
ة تهـتم   تواكب التطور الذي نشهده في هذا العصر، وأن يتم تضمينها مـاد           

سلوك السلبي  جريمة وال بنشر الوعي األمني لدى الطالب بهدف توعيتهم بال       
وطرق التصدي لها بهدف تكوين حس داخلي لدى الطالب نابع           ،المنحرف

  ٠بضررها على أنفسهم ومجتمعهمعن قناعتهم 
  األنشطة المدرسية _ ب

  فهـي  اختالفها، الطالب األنشطة على     ىمن وسائل نشر الوعي األمني لد     
وسيلة مهمة يستطيع القائمون على المدارس استثمارها بشكل كبيـر فـي            

  ٠وقاية الطالب من االنحراف 
فالنشاط يساعد على تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير تـساعد           
على المشاركة الجادة في التنمية الشاملة كما أن النشاط يجعـل الطـالب             

يتمتعـون  فتمون إليه،   م الذي ين  ايجابيون تجاه زمالئهم ومعلميهم ومجتمعه    
  ). ١١ ص١٤١٠شحاته ، ( ، وتفاعل اجتماعي بروح قيادية، وثبات انفعالي

 من االنحراف أصبح واضـحاً      الشباب دور األنشطة الطالبية في وقاية       إن
، فعلى سبيل المثال في دراسة شاملة أجريت فـي         تمعاتفي العديد من المج   

ـ        الواليات المتحدة األمريكية على عي     يكاغو نة من الشباب فـي واليـة ش
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انخفـاض معـدل    ، توصلت الدراسة إلى     يزيدون عن العشرين ألف شاب    
الجرائم التي تصدر ممن يرتادون المراكز الترويحية واألنشطة في األحياء          

   ٠)٣٧٩، ص١٤٢٥اليوسف، (عنها من غير المترددين على تلك المراكز
ن في األنشطة أقل مـن      أن نسبة الطالب المشاركي    الدراسات   توقد أظهر 

ويؤكد هذا األثر االيجابي لألنشطة المدرسية      أقرانهم غير المشاركين فيها،     
ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت حول أسباب تسرب الطالب حيـث            

ريا أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين      يأكدت إحدى الدراسات التي أجريت في نيج      
درسية كما أثارت دراسة أخرى     التسرب ، وعدم االشتراك في األنشطة الم      

أجريت في المملكة العربية السعودية على طـالب المـدرس الثانويـة أن             
مشاركة غير المتسربين في األنشطة المدرسـية كانـت ثالثـة أضـعاف             

   ).٣٥ ، ٣٤ ، ص ١٤١٢ لداود  ا. (مشاركة المتسربين
لتـي  وتساعد األنشطة الطالبية على اكتشاف العديد من الصفات والطباع ا         

يتحلى بها الطالب ، باإلضافة إلى ما لديهم من أمراض أو مشاكل نفـسية              
 كما أنها تعد مجاالً خصباً      ،فراد وأثناء ممارسة تلك األنشطة    عند مراقبة األ  

 ميـولهم ورغبـاتهم وحاجـاتهم النفـسية         يعبر من خاللها الطالب عـن     
تماء للمجتمـع   نها تحوي بعداً أمنياً من خالل تأصيل االن       إواالجتماعية، بل   

المطـوع   (الصغير ثم األكبر ليصل في النهاية إلى الـوالء لهـذه الـبالد              
   ). ١٥٨ ، ص١٤١٧

وتعد األنشطة الطالبية ضرورة للعملية التنموية الشاملة للطالب ، وعامالً          
هم من المخاطر التي تحدق بهم ، كما أن لها دورها فـي             نمهماً في تحصي  

العادات السلبية المخالفة للمجتمع، كما أن      ن  عمساعدة الطالب على التخلي     
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لممارستها بشكل جماعي دوراً كبيراً في دعم السلوك اإليجابي وتعزيـزه            
 تـساعد   ،إذلدى الطالب ، ومن ثم فهي كالسياج الواقي مـن االنحـراف             

 أماكن مأمونة وتحـت     الطالب على إشغال أوقات فراغهم بما هو مفيد في        
ـ         ، كما إشراف مباشرمن معلميهم   ة  أنها تساهم في تنميـة القـيم االجتماعي

  ). ٣٩، ٣٩٦هـ، ص ١٤٢٢السد حان، .(معللمجت وتعزيزالشعورباالنتماء
من لوازم التنميـة الـشاملة للـشباب         الهتمام باألنشطة الطالبية أصبح     او

، خاصة مع مـا نـراه مـن االنفتـاح           هم من االنحراف  وضرورة لتحصين 
ـ    ، ودخول االنترنت   من خالل القنوات الفضائية    اإلعالمي ن إ، وبالتـالي ف

 الطالب عن الغرائز الضارة بالمجتمع ، وتنميـة         إبعاداألنشطة تعمل على    
العديد من القيم االجتماعية كالـصدق والتعـاون ، وتحمـل المـسؤولية              

، وبالتالي  ء إلى المجتمع، ودعم السلوك االيجابي وتعزيزه      والشعور باالنتما 
  ٠)٣٩٦ ، ص ١٤٢٢ان ، السد ح(٠وقايتهم من االنحراف

  غرس الوازع الديني وحثهم على ممارسة الشعائر الدينية _ج
 وتقويته بطرق علمية سليمة بعيدة عـن الغلـو          الديني،إن غرس الوازع     

والتطرف من شأنه أن يحمي الطالب من الوقـوع فـي بـراثن الجريمـة      
ويهذب  الضمير، له الطمأنينة واالستقرار النفسي ويوقظ       واالنحراف ويحقق 

  ).١٣١ص هـ،١٤٢٦ ب،لطا(  ويقود إلى مكارم األخالق النفس،
وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقوية العقيدة اإلسالمية فـي نفـوس            
الطالب حيث تضمنت المقررات الدراسية العديد من المواد الدينية وذلـك           
بهدف زرع المبادئ والقيم اإلسالمية لدى الطالب كما قامـت بتخـصيص            

هد ومدارس وإنشاء جامعات متخصصة في العلوم اإلسـالمية وذلـك           معا
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البـشر   ( لتخريج أجياال من المتعلمين المتخصصين في العلوم اإلسـالمية          
  ). ٤٠٥-٤٠٤هـ ، ص١٤٢٢

وتقوية الضمير الديني لدى الطالب ، وحثه على مراقبة اهللا عز وجل فـي              
 وأعماله ، وأنه سيجازيه      باطالع اهللا على جميع أقواله     قناًومالسر والعلن ،    
 وسيلة مهمة تعود الطالب علـى فعـل أوامـر اهللا تعـالى             ،بحسب أعماله 

  )٨٨ ، ص١٤٢٢خليل ، ( . واجتناب نواهيه
إن تقوية الوازع الديني لدى الطالب ، وحثهم على أداء الـشعائر يرتقـي              

ها دات على اختالف أنواع   بالفرد وينمي لديه الرقابة الذاتية على تأدية العبا       
وذلك من خالل تقوية العقيدة واالرتقاء بـالنفس عـن الغرائـز             ،وأوقاتها

، وحثه علـى مراقبـة اهللا        وربطه بربه  ، إيمانه وتهذب سلوك الفرد وتقوية   
عزوجل في كل أعماله، فالصالة مثالً تعد وسيلة مهمة من وسائل ضـبط             

نكبـوت   سورة الع" إن الصالة تنهي عن الفحشاء والمنكر "الذات قال تعالى  
  ٠)٤٤٨ ، ٤٤٧ ، ١٩٧٣الشيباني ن  . ( ٤٥آية 

فالوقاية الذاتية للفرد تعد عامالً مهماً في الوقايـة العامـة مـن الجريمـة               
واالنحراف وذلك بإتباع أوامر اهللا واجتناب نواهيه ، كما أن تحصين النفس            
ضد األهواء من خالل التقيد بالشريعة السمحاء من شأنه أن يبعد الفرد عن             

  ). ١٧١،١٧٢، ١٤٢٤عسيري ، . (نحرافاال
إن االهتمام بنشر الدين وتوعية الطالب في المدارس بأهمية التقيد بتعـاليم            

و التـراحم والتعـاطف     اإلسالم والتأكيد على أن جوهر الدين اإلسالمي ه       
 علـيهم مـا لـم       ، واحترام اآلخرين وحقوقهم وعدم االعتداء     وحسن الخلق 

 الـدين اإلسـالمي     بتعاليما المنطلق فإن التقيد     ، ومن هذ  يقاتلوننا في الدين  
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 نوالعمل بها يعد سبيلنا في المدارس إلى توعية الطالب بما يحقق لهم األم            
  ).١١٦٥، ص هـ١٤٢٥عثمان ، .( واالستقرار

فالدين ال يقف عند حدود العبادات وإقامة الشعائر الدينية فحسب بل يمتـد             
عية ، حيث يرتبط بالقيم واألخـالق       إلى جوانب متعددة منها التنشئة االجتما     

الحميدة والسلوك الحسن ويدعو إلى عمل الخير والبعـد عـن المعاصـي              
 المبادئ من قبل المدارس فإن ذلك سـيكون لـه دوره            بهذهوعند االهتمام   

، وإبعـادهم عـن الـشر       هم نحو الخير  ععلى سلوك الطالب ودف   االيجابي  
  .. والسلوكيات السيئة

  ة لمتابعة سلوك الطالبوجود لجان متخصص _د
 تعد اللجان المدرسية عامالً مهماً في متابعة مظاهر السلوك لدى الطـالب           

 هذه اللجان التربوية المتخصصة التي تتابع ما قد يطرأ          إلىوتفتقد المدارس   
على سلوك الطالب من المظاهر السلبية ، وعالجها حتى اليمتد خطرهـا            

  . الضرر بالمجتمعإلحاقالب إلى من إعاقة التحصيل العلمي والمهني للط
يهدف إلى متابعة سلوك الطالب وتعديله       قائي و بٍوال نستطيع تطبيق أسلو   

 سواء  داخل المدرسة أو خارجها دون تشكيل لجان تـشرف علـى العمـل      
م ، ص   ٢٠٠١طالـب،   (يشرف عليها أعضاء مختصين وفق نظام رسمي        

٠)٨٥   
مشاكل الطالب فإن ذلـك     وعندما نجد في المدرسة لجان متخصصة تهتم ب       

سيكون له أثره اإليجابي في االرتقاء بمستوى المدرسة وطالبهـا سـلوكياً            
ومعرفياً خاصة عندما تركز على تدعيم الجوانب السوية وتعزيزها وتعديل          

  . الجوانب السلبية وتقويمها
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أن الكثير من المؤسـسات التربويـة       :"إلى  ) ٢٠٠١،١٠٨طالب ،   (ويشير  
تأديبية وإلى وجود لجان تتابع الطلبة وإلـى وجـود نظـم            تفتقر إلى لجان    

وطرق معتمدة لمعالجة المسائل التأديبية ومسائل الخالفات داخل المؤسسات         
التربوية وكذلك عدم وجود طرق عمل ولـوائح تنظيميـة تحـدد طـرق              

اإلداريـين فـي المؤسـسات      وأساليب االتصال بين األساتذة والمسئولين و     
التربوية وبين الطلبة وأوليائهم والمسئولين واإلداريـين فـي المؤسـسات           
التربوية إن هذه األمور تترك عادة لالجتهادات الشخصية التـي تـصيب            

  ". وتخطئ مرات
وتأسيساً على ما سبق فإن عدم وجود هذه اللجان في المدارس سيعمل على             

لبية في الميدان التربـوي كـون اللجـان         ظهور الكثير من السلوكيات الس    
المتخصصة في الميدان التربوي والتي تعتمد على العلوم المتخصصة كعلم          

رشادالمسؤولين إلى  إاالجتماع وعلم النفس والخدمة االجتماعية ستساهم في        
وهذا في حـد ذاتـه وسـيلة         ،على مواجهته مكان الخطر، ومن ثم العمل      

 الثانويـة والتـصدي     ساألمية في المـدار   تربوية من وسائل نشر التوعية      
  ). ٨٤ صهـ،١٤٢٤ الشهري،. ( للسلوك االنحرافي

  استثمار أوقات الفراغ لدى الطالب  _هـ 
 الـدوافع   إشباععند استعراض واقع الشباب في العصر الحالي يتضح أن          

 لذلك فان تنظيم أوقات الفراغ لديهم       ؛لديهم ال تسير في المسار الطبيعي لها        
 اإلبداع رغباتهم وامتصاص طاقاتهم ، ومساعدتهم على        إشباععلى  يساعد  

فع علـيهم   واالبتكار من خالل ممارسة هوايات وأنشطة متعددة تعود بـالن         
   ٠)١٤٠م ص ١٩٩١، منصور ( ٠وعلى مجتمعهم 
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ويرى العديد من الباحثين أن وقت الفراغ عامالً أساسياً في انحراف الشباب          
حراف الشباب وأوقات الفـراغ     التي تربط بين ان   فنجد العديد من الدراسات     

التي توصـلت إلـى أن      ) ناهد صالح ( ، ومن تلك الدراسات دراسة      لديهم
، وأن نـسبة     الشباب في أوقات الفراغ     تحدث من  ةياالنحرافأغلب األفعال   
 ١٣٩٣،لـشيباني ا(٠تكب بقصد االستمتاع بوقـت الفـراغ        كبيرة منها تر  

   ٠)٣٣١ص
، واألعمال الدينية    على تنظيم الوقت بين الواجبات     ياإلسالموقد حث الدين    

والدنيوية حتى ال يطغى بعضها على اآلخر ، فنراه يدعو إلى تخـصيص             
وقتاً للعمـل ، وآخـر للراحـة والتـرويح كـون الـنفس تمـل طـول                  

  ٠)٢١،ص ١٤١٤القرضاوي ، (٠الجد
 وقـت   لذا ينبغي على المدارس الثانوية أن تعلم طالبها كيفية االستفادة من          

حيث أن تنمية االتجاهات التي يمكن للطالب من خاللها أن يـستثمر      الفراغ  
وقت فراغه يعد ذلك هدفاً من أهداف التعليم ، لذا ينبغي للمدرسة أن تهـتم               

   ٠بتنمية قدرات الطالب ومهاراتهم من خالل استثمار أوقات الفراغ لديهم
   ٠)١٢٩، ص ١٤٢٥الحوشان، ( 

سائل التي تساعد القائمين على المدارس الثانوية       وبعد الحديث عن بعض الو    
ن من المناسب أن نستعرض بعض  إفي نشر الوعي األمني لدى الطالب ، ف       

مة واالنحـراف فـي     التجارب التربوية العالمية في مجال الوقاية من الجري       
، حيث تؤدي المدارس دوراً مهماً في تنشئة طالبها بـشكل           الميدان التربوي 
 مواجهة المخاطر   متطلبات المجتمع من خالل توجيههم إلى     سليم يتوافق مع    

، وقد اتجهت العديـد مـن الـدول         التي قد تصادفهم، وكيفية التعامل معها     
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الحد مـن   وقائية تعمل على    المتقدمة إلى اعتماد برامج وتجارب وسياسات       
، حيث انطلقوا من خالل برامج وقائية كما في         الجريمة والسلوك المنحرف  

   ٠لفنلندية واالسترالية في الوقاية من الجريمةالتجربتين ا
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  :بعض التجارب التربوية العالمية في الوقاية من الجريمة: ثانياً
   :الفنلنديةالتجربة  -أ

 التـي و ، الواقعة في شـمال أوروبـا       االسكندينافية الدول   إحدىفنلندة هي   
 كانـت تعـاني مـن     ، حيـث    فأولتها أهمية كبرى   اهتمت ببرامج الوقاية ،   

، ومن أهم تلك السلوكيات المنحرفة شرب الكحول بكثـرة          انحراف الشباب 
   ٠ جذرية لهذا السلوك السلبي  حلوالًإيجادحاولوا ف

اروا مـن   فاخت ، تشارك فيها مؤسسات المجتمع كافة     اختاروا برامج وقائية  
ون منهـا لتحقيـق     ، واتخذوها الركيزة التي ينطلق    بينها المؤسسات التربوية  

عية ساهمت في الوقاية    كانت المدارس أهم مؤسسة اجتما    و ،قائيةأهدافهم الو 
، حيث قامت التجربة الفنلندية على اعتماد سياسة الوقاية مـن           من الجريمة 

الجريمة كأسلوب وقائي في ميدان مكافحة الجريمة والـسلوك المنحـرف            
 مادة الوقاية من الجريمة فـي المنـاهج         إدخالقامت التجربة على اعتماد     و

لمدرسـة  أحـد معلمـي ا     الرسمي مع    بالزىاسية بحيث يقوم شرطي     الدر
، وتهدف هذه التجربة إلى بيـان دور الـشرطة    بتدريس تلك المادة للطالب   

، والمحافظة على أمنهم واسـتقرارهم      ي في حماية أفراد المجتمع    االجتماع
درة بحـق   ، وتنفيذ األحكام الصا    القيام بدورهم في تطبيق القانون     من خالل 
 ، ويقترف سـلوكيات انحرافيـة مخالفـة لـه         لف قوانين المجتمع  من يخا 

، وحماية األفراد والممتلكات العامة والخاصـة       والحرص على حفظ النظام   
كما تهدف هذه التجربة إلى توضيح العالقة بين رجل األمـن والمـواطن             

، وبيـان األدوار المتبادلـة بـين        رورة العمل على توطيدها وتقويتها    وض
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، واألدوار المشتركة بينهم، للمحافظة على أمن واستقرار      نالشرطة والمواط 
  ٠) ١٠٣، ص٢٠٠١طالب ، ( ٠المجتمع 

، وجنت ثمارها من خالل     لك التجربة كثيراً  وال شك أن فنلندة استفادت من ت      
 معدل الجريمة لديها ، حيث أصبحت من الدول القليلة في العالم التي             حفظ

ئم التـي يقترفهـا الـشباب        استطاعت خفض معدل الجريمة خاصة الجرا     
ومن هنا نستطيع القول بـأن تلـك         ،كجريمة تعاطي المخدرات والسرقات   

 مادة الوقاية من الجريمة ضمن المـواد        إدخالالتجربة التي اعتمدت على     
 الثانوية ، وهذا يؤيد ما ذكرت       الدراسية التي يتعلمها الطالب في المدارس     
ناهج الدراسية كوسيلة من وسائل     في بداية هذا المبحث عند الحديث عن الم       

ـ التجربة الفنلنديةتوصلت  قد  األمني لدى الطالب،   ينشر الوع   نتـائج  ى إل
يجابية انطالقا من أهم مؤسسات المجتمع وهـي المـدارس علـى            إ و مهمة

  ٠اختالف مراحلها بالتعاون مع األجهزة األمنية 
  :االستراليةالتجربة _ب
والتي كان لها الدور الكبير فـي بـرامج         تعد استراليا من الدول المتقدمة،       

الوقاية من الجريمة من خالل الميدان التربوي ، فقد أدركت مـدى تـأثير              
ى مؤثر يؤثر في سلوكه بعد      المدرسة على الطالب ، وأن المدرسة تعد أقو       

، ومن هذا المنطلق قامت استراليا بإنشاء معهداً للدراسات اإلجرامية           األسرة
يمة والسلوك المنحرف فـي      كبيراً في الوقاية من الجر     والذي كان له دوراً   

 وقد ركزت تلك التجربة على تطبيق شعار األمن مسؤولية الجميع           استراليا،
 بنـادي نـواب     يسمىبمبادرة من شرطة منطقة أدال يد، حيث تم إنشاء ما           

 م وقد ساهم رجال األعمال مع الشرطة في إنشاء          ١٩٨٥الشرطة في عام    
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  ذي كان يهدف إلى نشر الـوعي األمنـي بـين الطـالب             ، وال يذلك الناد 
، وإعطائهم جرعات في التوعية     د مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم وأسرهم    وتحدي

، والعمل على تقويـة العالقـة بـين الطـالب           األمنية بشكل يناسب سنهم   
، وتكوين عالقـات    ل االتصال بشكل مباشر مع الشرطة     والشرطة من خال  

 من خالل زيارات ميدانية ألقسام الـشرطة         وصداقات بينهم وبين الطالب   
وكذلك زيـارة رجـال الـشرطة       ،  التعرف على دورها في تحقيق األمن     و

، وإجراء بعض الحوارات بينهم وبين الطالب بهدف توعيتهم أمنياً           للمدارس
، وقـد انـتهج النـادي بعـض         هم بدورهم ومسؤوليتهم االجتماعية   وتعريف

لعالقة بين الطـالب    ي تهدف إلى تحسين ا    األساليب المتعددة والمشوقة والت   
من خالل االسـتعانة بـبعض الوسـائل المحببـة إلـيهم            ورجال الشرطة   

وتوزيع بعض   ،الستعانة ببعض الرسوم الكرتونية والنشرات، والمطويات     وا
 وكذلك إجراء بعض المسابقات الثقافيـة       ،الملصقات الجميلة والمحببة إليهم   

قاية مـن الجريمـة والـسلوك       ف إلى الو  ، والتي تهد   الهدايا وتوزيع بعض 
م  ٢٠٠١طالـب ،    (  ٠ك إيضاح دور الشرطة في المجتمع     ، وكذل المنحرف

  ٠)١٠٩،١٠٨ص 
وبالنظر إلى هاتين التجربتين والتجربة السعودية في نشر الوعي األمنـي           
نجد أن التجربة السعودية تركز على نشر الوعي األمني من خالل المناهج            

 تتفق مع هاتين التجـربتين فـي ضـرورة تعـاون            الدراسية ، وإن كانت   
  ٠المؤسسات االجتماعية للتصدي للجريمة والوقاية منها

مية المدرسة في نـشر الـوعي       وال شك أن هاتين التجربتين تدالن على أه       
جال ، وبيان أن الجريمة ال يمكن التصدي لها باالعتماد على جهود ر           األمني
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لى اختالفهـا   مؤسسات االجتماعية ع  ، بل ينبغي أن تسهم جميع ال      األمن فقط 
 األمنـي   ، ولن يتسنى لها ذلك ما لم يتم نشر الوعي         بدورها في حفظ األمن   

جتمع والتي  ، انطالقاً من المؤسسات الهامة في الم      بين أفراد تلك المجتمعات   
 ، ويؤكد الباحث على أن الحكمة هي ضالة المؤمن         تعد المدارس من أهمها   

، وأن يعمل على تفعيلها وتطويعها فيمـا        ا كانت ومن األولى األخذ بها مهم    
يخدم المجتمع  كما اتضح لنا من خالل التجربتين السابقتين أهمية التعـاون        

قيق األمـن واالسـتقرار فـي       بين مؤسسات المجتمع على اختالفها في تح      
لهامة في المجتمع والتعـاون      المؤسسات ا  المجتمع، وضرورة التركيز على   

   ٠ليها شرائح كبيرة وهامة في المجتمع كالمدارس، والتي ينتمي إمعها
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  المبحث الخامس
   الدراسات السابقة 
حول إسهام اإلدارة المدرسية في تحقيـق        )١٤١٨الديوي  ( دراسة   -١

األمن والسالمة لدى طالب مدارس التعليم العام بمكة المكرمة ، وقد هدفت            
في توعية طالبها والعاملين بهـا      هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة المدرسة        

بمفاهيم األمن والسالمة ، كما تناولت الدراسة أهمية التعـاون بـين إدارة             
المدرسة والجهات األخرى المعنية باألمن والسالمة ، كما تطرقت الدراسة          
إلى إيضاح الدور الوقائي الذي تقوم به المدرسة للمحافظة على المنـشآت            

مام منسوبي المدرسـة بقواعـد اإلسـعافات        والممتلكات ، وكذلك مدى إل    
  ٠األولية

 ٥٤وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ، وأعد استبانه مكونة من            
 محاور للحصول على المعلومات المطلوبة ، وقـد        ٤فقرة تم توزيعها على     

تكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية لمراحل التعليم العام الثالث بلـغ            
 معلماً ، وقد توصل الباحـث إلـى النتـائج           ١٥٤ مديراً و  ٣٨عدد أفرادها   

  :التالية 
  ٠ عدم تناول األنشطة المدرسية لجوانب األمن والسالمة-أ

 عدم تفعيل الوسائل المرئية والسمعية في تعليم الطالب أهمية األمـن            -ب
 ٠والسالمة

  تهتم اإلدارة المدرسية بدورها الوقائي في حماية األرواح والممتلكـات          -ج
 ٠بشكل كبير يفوق اهتمامها ببقية جوانب الوقاية األخرى
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 ضعف العالقة في تبادل اآلراء والتواصل بـين المدرسـة والجهـات             -د
  ٠المعنية باألمن والسالمة

 عدم التركيز على تدريب الطالب في المدرسة على طرق مواجهـة            -هـ
 ٠حاالت الطوارئ

يري المـدارس    وجود فروق ذات دالالت إحـصائية بـين آراء مـد           -و
والمعلمين أبعاد الدراسة ، حيث يرى المدراء أن إسهام المـدراء لجميـع             

   ٠متغيرات الدراسة أكثر مما يراه المعلمين
وتتفق هذه الدراسة مع دراستي في كونها تتناول دور إدارة المدرسة فـي             

 وأهمية تعاونها مع الجهات األخرى      للطالب،تحقيق مفاهيم األمن والسالمة     
 وأن ضعف العالقة بينهما قد يسبب وقوع العديـد        والسالمة،ية باألمن   المعن

   ٠من األخطار
وتختلف عنها في تناولها لطالب مدارس التعليم العام لجميع المراحل فـي            

 ٠مدينة مكة المكرمة
عالقة اشتراك الطـالب فـي      (  ، بعنوان    هـ١٤٢٤ دراسة العنزي    -٢

الجتماعي لدى طالب المرحلـة     جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي وا     
  ٠) الثانوية بمدينة الرياض 

وهدفت الدراسة إلى بيان أهمية األنشطة المدرسية التي يمارسها الطـالب           
في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي، وأثر األنشطة الطالبية على الطالب          
 المشاركين في األنـشطة علـى اختالفهـا، النـشاط الـديني، والثقـافي             

 والعلمي، والرياضي، والكشفي، والطالب غير المـشاركين        واالجتماعي،
   ٠فيها 
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من المدارس الثانوية الحكوميـة     ) ٦(وكانت الدراسة على عينة من طالب       
طالبـاً   ) ١٢٠(طالباً، منهم   ) ٢٤٠(واألهلية في مدينة الرياض مكونة من     

  ٠طالباً غير مشارك  ) ١٢٠(مشاركاً في األنشطة، و 
  :لىوقد توصلت الدراسة إ

 ضرورة العمل باألنشطة الطالبية وتطويرها بشكل مستمر ألهميتها في          -أ
  ٠بث األمن النفسي واالجتماعي 

 أهمية حث الطالب على االشتراك في األنشطة الطالبية مـن خـالل             -ب
  ٠الجماعات المختلفة، وأن يكون ذلك منذ بداية العام الدراسي 

ضوا لالنحراف، والتقليـل     االهتمام بحل مشاكل الطالب حتى ال يتعر       -ج
  ٠من تسربهم من تلك الجماعات 

 القيام كل عام بحصر الطالب المتسربين من العملية التعليمية ، ومن ثم             -د
إنشاء مكاتب خدمية لمتابعة هؤالء الطالب تحت إشـراف وزارة التربيـة            

  ٠والتعليم
  استثمار هذه األنشطة في فترة الصيف السـتثمار أوقـات الفـراغ            -هـ
  ٠عمل على أن تكون المدرسة مكانا مؤثراً في خدمة البيئة طوال العاموال

 نجد أنها تتفق مع دراستي فـي بيـان          يوبالنظر إلى هذه الدراسة ودراست    
أهمية األنشطة الطالبية المختلفة ودورها في تحقيق األمن مـن الجـانبين            
النفسي واالجتماعي ، وضرورة استثمار هذه األنشطة في شـغل أوقـات            

   ٠فراغ لدى الطالبال
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وتختلف عنها في اقتصارها على األمن النفسي واالجتماعي ، بينما تتناول           
دراستي األمن بمفهومه الشامل ، مع تطبيقها علـى عينـة مـن طـالب               

   ٠المدارس الثانوية بمدينة أبها 
، بعنـوان مهمـة      )١٤٢٤للطيف بن حسين فرج     عبدا( دراسة   -٣

سلوك المنحرف لدى الشباب من وجهة نظـر      مدير المدرسة الثانوية تجاه ال    
 وقد  ٠مديري المدارس الثانوية الملتحقين بالدورة التدريبية بجامعة أم القرى        

هدفت الدراسة إلى إيضاح مهمة مدير المدرسة تجاه السلوك المنحرف لدى           
وذلك بالتركيز على مهمته تجاه المخدرات والتطـرف والـسلوك           الشباب،

في مواصلة عملية التنشئة االجتماعية  ة الثانويةلمدرس، ودورا اإلرهابي
ومدى التعاون بين البيت والمدرسة والمؤسسات األمنيـة         السليمة للشباب ،  

من أجل تكوين شباب نافع ، كمـا اهتمـت الدراسـة بدراسـة الـسلوك                
ـ   ،االجتماعي ليكون الشباب أعضاء نافعين في المجتمع        ت عينـة   وقد تكون

ديرا وهم المنتظمون بدورة مديري المـدارس       م) ٣٦(مجتمع الدراسة من    
هـ وهم مديري مدارس من مختلف ١٤٢٤للفصل الدراسي األول  الثانوية

التخصصات ، وقد اتبع الباحـث المـنهج    مناطق المملكة ، ومن مختلف
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية الوصفي ،

 حرف لدى الشباب استشعار مدير المدرس لمسئوليته تجاه السلوك المن-أ
. 
 جميع المديرين في القضاء على انحراف السلوك لدى الشباب  رغبة-ب
. 
 .  إدراك مديري المدارس ألهمية تعديل سلوك الـشباب المنحـرف  -ج
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المديرين في اإلجراءات التي يتخذونها   عدم وضوح الرؤية لدى بعض-د
  . تجاه السلوك المنحرف لدى التالميذ

 في تناولها لدور مدير      دراستي اسة نجد أنها تتفق مع    وبالنظر إلى هذه الدر   
المدرسة الثانوية تجاه السلوك المنحرف ، وأهمية تعاونـه مـع الجهـات             

  ب بالمخاطر التي قد يتعرضون لهااألمنية ذات العالقة بهدف توعية الطال
وتختلف عنها في عينة الدراسة التي تكونت من مديري المدارس الثانويـة            

 المقامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمـة        المدارسورة مديري   الملتحقين بد 
  بينما تكونت عينة دراستي من     هـ،١٤٢٤للفصل الدراسي األول من العام      

  ٠طالب المرحلة الثانوية بمدينة أبهاعينة من 
 المدرسـية   ةإلداردورا: بعنوان   )هـ  ١٤١٧آل ربحان   ( دراسة   -٤

 إلى بيان الدور الـذي يقـوم بـه          وتهدف هذه الدراسة  ،  في األمن الوقائي    
مدراء المدارس الثانوية في تحقيق األمن الوقائي ، مع إيـضاح الوسـائل             
واإلجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة لتحقيق األمن الوقائي ، وقد أعـد            
الباحث ثالث استمارات األولى خاصة بمديري المدارس ، والثانية خاصة          

داريين في المدارس الثانوية ، وكانت علـى        بالمعلمين ، والثالثة خاصة باإل    
 مدير ومعلم وموظف ، وقد توصلت الدراسـة إلـى           ٣١٧عينة مكونة من    

  : النتائج التالية
 أهمية التعاون بين مدراء المدارس والمعلمين والموظفين فـي زيـادة            -أ

  ٠الدور الوقائي إلدارة المدرسة
خاذ القرارات ممـا     يرى المعلمون أن إدارات المدارس تشركهم في ات        -ب

 ٠يدفعهم إلى المساهمة في األنشطة المدرسية من خالل برامجها المتعددة



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٨٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 يرى المعلمون أهمية اإلشراف اليومي على الطـالب بهـدف تـوفير             -ج
 ٠األمن المدرسي لهم

وتتفق هذه الدراسة مع دراستي في إيضاح دور اإلدارة المدرسـية تجـاه             
   ٠ق األمن لطالب المدارسووسائلها في تحقي األمن الوقائي ،

وتختلف عن دراستي في التركيز على األمن الوقائي فقط بينمـا دراسـتي             
تركز على األمن بشكل أوسع ، كما أن عينة الدراسة تكونت من مـديري              
المدارس والمعلمين والموظفين وأهمية التعاون بينهم فـي تحقيـق األمـن            

ن طالب المرحلة الثانويـة      الخاصة بدراستي فكانت م    ة، أما العين  الوقائي  
   ٠في مدينة أبها

منهج التربيـة اإلسـالمية     : (  بعنوان   )١٤٠٠الجبالي ،   ( دراسة   -٥
حيث وضع الباحث أهدافاً تبرز     ) وأساليبها في تحقيق الوقاية من الجريمة       

لك على تكوين الشخـصية     دور التربية اإلسالمية في بناء السلوك ، وأثر ذ        
، وقد توصل الباحث إلى أن      ق الوقاية من الجريمة    وذلك لتحقي  ،لدى الطالب 

  هناك انحرافاً لدى الشباب ناتجاً عن البعد عـن اإلسـالم وعـن تعاليمـه               
ورأى الباحث أنه ينبغي التركيز على التربية اإلسالمية في بناء جيل يلتزم            
بالمبادئ والقيم اإلسالمية ، ويتحلى بـاألخالق النبيلـة ، وينـشر األمـن              

  ٠ن في المجتمع الذي ينتمي اليهواالطمئنا
وبالنظر إلى هذه الدراسة نجد أنها تتفق مع دراستي في بيان أهمية المناهج             

ذلك بنـشر   ، و  والسلوك المنحرف  الدراسية في تحقيق الوقاية من الجريمة     
، كما بينت هذه الرسالة أن العديد من الجرائم التي          الوعي األمني من خاللها   
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 ا ٨٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ضعف الوازع الديني والبعد عن تعـاليم الـدين         تصدر من الشباب مردها     
   ٠اإلسالمي 

وتختلف عن دراستي في تناولها لمناهج التربية اإلسالمية ودورهـا فـي            
  ٠الوقاية من الجريمة ، بينما تناولت دراستي الوعي األمني بشكل أوسع 

الدور األمني للمدرسة فـي     ( بعنوان   )هـ  ١٤٢٢( بحث اليوسف    -٦
منـي للمدرسـة فـي      حيث استعرض الباحث الدور األ    ) المجتمع السعودي 
علـيم علـى    ، وهدف في بحثه إلى التطـرق لتـأثير الت         المجتمع السعودي 

امي في المملكة العربيـة     ، وعلى المستوى اإلجر   المستوى اإلجرامي العام  
، ثم استعرض الباحث بعض التجارب الدولية حول دور المدارس          السعودية

اعية الهامة في مجال الوقاية من الجريمـة        كونها إحدى المؤسسات االجتم   
واستعرض الدور األمني للمدرسة في المجتمع السعودي من خالل إبـراز           
الدور األمني من خالل المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية  وقد            
توصل الباحث إلى أن المدرسة تلعب دوراً أمنياً مهماً من خالل ما تقدمـه              

 وتوصل إلى أهمية  جها التي تدعم األمن بجميع جوانبه ،        في مناهجها وبرام  
ساليب التربوية لحذف مـا     إعادة النظر في الكثير من المناهج الدراسية واأل       

، وإضافة مناهج جديدة حـول      م لمعطيات العصر الحديث   غير مالئ أصبح  
الوقاية من الجريمة واالنحراف توضح للشباب كيف يمكن لهـم تحـصين            

  ٠ةأنفسهم من الجريم
وبالنظر إلى هذه الدراسة نجدها تتفق مع دراستي في بيان أهميـة التعلـيم              
    وعالقته بالسلوك اإلجرامي في المملكة العربية السعودية، مـع بيـان دور           
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لمناهج الدراسية في الوقاية من الجريمة، وأهمية تضمينها مـواد تتعلـق            ا
   ٠بالوقاية من الجريمة والسلوك المنحرف

ستي في كونها دراسة نظريـة تناولـت الـدور األمنـي            وتختلف عن درا  
  ٠لت الوعي األمني بمفهومه الواسعللمدرسة، على غرار دراستي التي تناو

للطالب وأهميتـه فـي الحـد مـن          دراسة بعنوان الوعي األمني      -٧
 – أبو ظبي    - وزارة التربية والتعليم     - إدارة الخدمة االجتماعية     - الجرائم

 .)م١٩٩٩(
أهم الدراسات التي عنيت بموضوع الوعي األمني  لدراسة منتعد هذه ا 

األمن وأنواعه، وقـد ركـزت    للطالب، فقد أشارت الدراسة إلى تعريف
أن األمن  ىي مفهوم األمن ومضامينه مشيرة إلالدراسة على المتغيرات ف

اكتسب صفة الشمولية، فلم يعد قاصراً على الجريمة والمجـرمين، وفيمـا            
أشـارت   الدراسية ودورها في تكوين السلوك لدى النشئيتصل بالمناهج 

 الدراسة إلى دور المناهج التعليمية في تشكيل الشخصية، فالكثير من مناهج
التعليم التي تفد إلينا من الغرب تسعى لتشكيل أفراد المجتمع وفق المعـايير        

 التي تتفق وظروف هذه المجتمعات، والتي ال تتفق مع القيم العربية والقيم
يخلق جيالً يعاني من االزدواجية واالنبهار بالمدنية التـي   اإلسالمية، مما

ودعت الدراسة إلى أهمية التركيـز علـى الجوانـب           تجعله يعاني العزلة  
وتراثنـا الحـضاري    األخالقية والسلوكية وفق معطيات ديننا اإلسـالمي 

 العربي،كما ركزت الدراسة على أهمية تطوير أسلوب المنـاهج وجعـل  
االجتماعيـة وتقـديم    موقف التعليمي يسهم في تكريس القيم األخالقيـة و        ال

وتطعيم المناهج التعليمية بإطار متكامل من القيم والمثـل   ،األسوة الحسنة
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التي تخدم المجتمع في تأهيـل الفـرد للعـيش     والمعتقدات واألخالقيات،
  البحثوقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذا الجماعي السليم

متبعاً في ذلك المسح الشامل للعديد من المراجع واألبحاث الخاصة بـدور            
التعليمية والمناهج الدراسية في تحقيق التوعية األمنية سـواء   المؤسسات

بها مباشرة أو غير مباشرة من خـالل بعـض    كانت الموضوعات تتصل
  ٠فصولها وفقراتها

دراسية في تكوين الشخـصية     وتتفق هذه الدراسة في بيان أهمية المناهج ال       
 وتختلف عنها في كونها دراسة نظرية       الشباب،السوية والسلوك السليم لدى     

   ٠لم تبين الجوانب الهامة للوعي األمني لدى طالب المرحلة الثانوية
ويتضح مما سبق  أن دراستي ستتناول الموضوع بطريقة لم تتعرض لهـا             

األمني وأهميته لدى طـالب     تلك الدراسات حيث سيتم التركيز على الوعي        
المرحلة الثانوية في مدينة أبها التي لم يسبق أن تناولها أحد بالدراسة مـن              
قبل مع التركيز على دور المدارس الثانوية  في نشر الوعي األمني، وذلك             
ألهميتها ودورها العظيم في تأصيل العادات والسلوكيات السليمة في نفوس          

، مع العلـم     بمفردها األجهزة األمنية ى جهود   االعتماد عل الطالب  أكثر من     
ها ال يقل أهمية عن دور األجهزة األمنية وجميع مؤسسات المجتمع           أن دور 

األخرى، حيث تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة تسعى إلى تحقيق          
التنشئة االجتماعية السليمة لطالبها ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون من         

مة مجتمعهم ووطنهم وأمتهم، إضافة إلـى أوجـه         خالل ما تعلموه في خد    
 الوعي األمنـي لـدى      بيان أهمية أخرى ستركز عليها الدراسة من ضمنها       

 وأثره على سلوكهم، والخـروج بتوصـيات        ب في المدارس الثانوية   الطال
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 ا ٩٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

تزيد من فاعليته وارتقائه لدى هذه الفئة من أبناء المجتمع، والتـي تـشكل              
  .نسبة كبيرة من السكان

  
 لفصل الثالثا

  منهجية الدراسة
ويوضـح مجتمـع وعينـة      . يتناول الباحث في هذا الفصل منهج الدراسة      

ـ  الدراسـة كمـا يتطـرق لبنـاء أداة        . الدراسة وحدودها    تقنينهـا  ة وكيفي
ويبين الباحث كيفية   .  للتحقق من صدقها وثباتها    إتباعهاواإلجراءات التي تم    

 وأسـاليب المعالجـة     لدراسـة  وخطوات إجـراء ا    تطبيق الدراسة ميدانياً،  
  .اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة بيانات الدراسة

  منهج الدراسة: أوالً
انطالقاً من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها وهـي التعـرف            
على دور المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني لدى الطالب، والتعرف           

ثانوية في نشر الوعي األمني لدى الطالب،       على دور المعلم في المدرسة ال     
 ٠والتعرف على دور المرشد الطالبي في نشر الوعي األمني لدى الطالب          

قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل األسلوب الوثـائقي           و
من خالل جمع البيانات والمعلومات المكتبية عن طريق المراجع والمصادر          

طار النظري والدراسات السابقة لموضوع البحـث،       المختلفة وذلك لبناء اإل   
واألسلوب التطبيقي من خالل جمع البيانات والمعلومـات مـن مفـردات            
مجتمع البحث الذي يعبر عن الظاهرة االجتماعية محل البحث كما توجـد            



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين
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في الواقع تعبيراً كمياً وكيفياً والذي ال يقف عند حـد الوصـف للظـاهرة               
ت من أجل استقصاء الجوانب المختلفة لها، وإنما        المبحوثة، وجمع المعلوما  

يتعدى ذلك إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات تـسهم      
: ١٩٨٩العـساف،   (في تحديد الوسائل المالئمة لتطوير وتحسين الواقـع         

١٨٦.(  
ونظراً ألن للمنهج الوصفي التحليلي مداخل متعددة، لذلك استخدم الباحـث           

باعتبـاره   االجتماعي بطريقة العينة من بين هـذه المـداخل        مدخل المسح   
 جمع المعلومات    خالله المنهج المالئم للظاهرة محل البحث، حيث يمكن من       

الالزمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها، ولكونـه طريقـة           
تستخدم في الدراسات الوصفية لوصف أو تقدير واقع معين في فترة زمنية            

   ٠) ١٦٩: ١٩٨٢الفوال، (قت إجراء الدراسة محددة بو
ها كميـاً وكيفيـاً     ولكونه يدرس الواقع أو الظاهرة محل الدراسة ويعبر عن        

فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبيـر الكمـي           
فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها كما توجد فـي             

  ).٢٢٣: ١٩٩٨عبيدات وآخرون، (الواقع 
  مجاالت الدراسة: ثانيا

حددت هذه الدراسة بعدد من المحـددات البـشرية والمكانيـة والزمانيـة             
  :والموضوعية اآلتية

  :المجال البشري
  .اقتصرت الدراسة على طالب المرحلة الثانوية

  :المجال المكاني
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  ٠اقتصرت الدراسة على مدينة أبها في المملكة العربية السعودية
  

  :لزمانيالمجال ا
لقد استغرقت عملية تصميم االستبانة وجمع البيانات وتحليلها واالنتهاء من          

ــي  ــصل الدراس ــالل الف ــدادها خ ــانيإع ــي الث ــام الدراس ــن الع  م
  ).هـ١٤٢٧هـ١٤٢٦(

  :المجال الموضوعي
تناولت الدراسة موضوع دور المدارس الثانوية في نشر الـوعي األمنـي            

ـ       سياسي والـوطني، الـوعي الفكـري   ومكوناته؛ الوعي الديني، الوعي ال
  الوعي االجتماعي، الوعي المائي، الـوعي الغـذائي، الـوعي الـصحي           

  .والوعي البيئي من وجهة نظر طالب المدارس الثانوية
  :مجتمع الدراسة: ثالثا

طالب مدارس المرحلة الثانويـة فـي       عينة من   يتمثل مجتمع الدراسة في     
  .مدينة أبها

  :عينة الدراسة: رابعاً
م أخذ خمس مدارس من مدارس مدينة أبها عن طريق العينة العـشوائية             ت

طالباً ومن ثم تم أخـذ      ) ١٠٠٠(عن طريق القائمة ويقدر عدد الطالب فيها        
طالبـاً  ) ٥٠٠(ليبلغ حجم العينـة    ) ٪٥٠(عينة عشوائية من الطالب بنسبة      
ـ       . حيث تم توزيع أداة الدراسة عليهم      ة وبعد تطبيق أداة الدراسة علـى عين
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 صالحة للتعامـل معهـا      استبانه) ٣٧٥(الدراسة تمكن الباحث من استعادة      
  ).٪٧٥,٠( بنسبة تاالستبياناإحصائياً من مجموع 

  :خصائص عينة الدراسة
  )١(جدول رقم 

  خصائص عينة الدراسة وفق العمر
 النسبة ٪ العدد العمر

 ٤٠,٨ ١٥٣  سنة١٦
 ٣٩,٢ ١٤٧  سنة١٧
 ٢٠,٠ ٧٥   سنة فأكثر١٨

 ١٠٠,٠ ٣٧٥ وعالمجم
خصائص عينة الدراسة وفق العمـر حيـث        ) ١(يظهر الجدول رقم      

 سـنة ونـسبة     ١٦من أفراد العينة فـي العمـر        ) ٪٤٠,٨(يتبين أن نسبة    
   سنة فأكثر١٨في العمر  )٪٢٠( سنة ونسبة ١٧في العمر ) ٪٣٩,٢(

  لشكل  قم 

 لعمر
سنة 16سنة 17سنة فأ ثر 18

Co
unt

160

140

120

100

80

60
75

147
153
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  )٢(جدول رقم 
  وفق السنة الدراسيةخصائص عينة الدراسة 

 النسبة ٪ العدد السنة الدراسية
 ٤٦,١ ١٧٣ أول ثانوي
 ٣٨,٧ ١٤٥ ثاني ثانوي
 ١٥,٢ ٥٧ ثالث ثانوي

 ١٠٠,٠ ٣٧٥  المجموع
خصائص عينة الدراسة وفق السنة الدراسية      ) ٢(يظهر الجدول رقم      

من أفراد العينة في الصف األول الثـانوي        ) ٪٤٦,١(حيث يتبين أن نسبة     
فـي الـصف    ) ٪١٥,٢(في الصف الثاني الثانوي ونسبة      ) ٪٣٨,٧(بة  ونس

  .الثالث الثانوي
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  لشكل  قم 

 لسنة  لد  سية
    ثانو ثاني ثانو ثالث ثانو 

Co
unt

180

160

140

120

100

80

60
40

57

145

173
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  )٣(جدول رقم 
  خصائص عينة الدراسة وفق الفرع الدراسي

 النسبة ٪ العدد الفرع الدراسي
 ٢٤,٥ ٩٢ طبيعي
 ٢٣,٧ ٨٩ شرعي
 ١٣,١ ٤٩ إداري

 ١٠٠,٠ ٢٣٠  المجموع
خصائص عينة الدراسة وفق الفرع الدراسي      ) ٣(ر الجدول رقم    يظه  

فـي  ) ٪٢٢,٧(في الفرع الطبيعي ونـسبة      ) ٪٢٤,٥(حيث يتبين أن نسبة     
في الفرع اإلداري علماً بأن طالب الصف       ) ٪١٢,١(الفرع الشرعي ونسبة    

  .األول الثانوي لم يخضعوا إلى التشعيب
  لشكل  قم 

 لفر   لد  سي
طبيعيشرعي     
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  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ٩٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  )٤( رقم جدول
  خصائص العينة وفق الجنسية

 النسبة ٪ العدد الجنسية
 ٨٨,٠ ٣٣٠ سعودي

 ١٢,٠ ٤٥ غير سعودي
 ١٠٠,٠  ٣٧٥  المجموع

    
خصائص عينة الدراسة وفق الجنسية حيث يتبـين        ) ٤(يظهر الجدول رقم    

  .من غير السعوديين) ٪١٢,٠(من السعوديين ونسبة ) ٪٨٨,٠(أن نسبة 
  لشكل  قم 

غير سعو  

سعو  

  
  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 :أداة الدراسة: خامسا
 لجمع البيانات المتعلقـة     استبانهلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد       

  : الخطوات التاليةإتباعبموضوع البحث وذلك من خالل 
  :اإلعداد األولي لعبارات االستبانة عن طريق) ١

ـ           ) أ ت مراجعة البحوث والدراسات النظرية والميدانيـة التـي تناول
 .موضوع الوعي األمني

  .خبرة الباحث في العمل  ) ب
من خالل الربط بين الدراسات النظرية والميدانية تم إعداد االستبانة في           ) ٢

صورتها األولية مكونة من بيانات شخـصية تتـضمن العمـر، والـسنة             
الدراسية، والفرع الدراسي، والجنسية، كما تم تصميم استبانة للتعرف على          

عبارة موزعة على ثالثـة     ) ٥٦(دارس الثانوية تتكون من     الدور األمني للم  
  :محاور رئيسة وهي

محور دور اإلدارة المدرسية في نـشر الـوعي األمنـي           : المحور األول 
  .عبارة) ١٧(ون من ويتك

) ٢٢(محور دور المعلم في نشر الوعي األمني ويتكون من          : المحور الثاني 
  .ةعبار

البي في نشر الوعي األمني ويتكون      محور دور المرشد الط   : المحور الثالث 
  .عبارة) ١٧(من 

 Closed(وقد تبنى الباحث في إعـداده لالسـتبانة الـشكل المغلـق     
Questionnaire (     وقد . الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 للتدرج الخماسـي  ”Likert scale”) ليكرت(تم استخدام مقياس 
يـرات الدراسـة األساسـية      الستجابات أفراد الدراسة على عبـارات متغ      

ويحدد أفراد مفردات الدراسة اإلجابة على كل عبـارة         " المحاور الخمسة "
الـذي يتـضمن    ) مقياس ليكرت (من عبارات االستبانة وفق تدرج ثالثي       

ثالث إجابات حسب ممارستها وهي دائماً، أحياناً، أبداً، وأعطيت لها القيم           
  : بالطريقة التاليةوتم استخراج المدى) ١، ٢، ٣(على التوالي 

  . ويمثل المدى أعلى درجة وأقل درجة بالمقياس٢ = ١-٣= المدى  -
 تمثل طول كل فئة من الفئات الـثالث         ٠,٦٦ = ٣÷ ٢= طول الفئة    -

 .للمقياس
  :ويمكن تحديد فئات المقياس على النحو التالي

وتدل ) ١,٦٦-١,٠٠(حصلت على درجات تراوحت بين      : فئة أبداً  -١
  .من الممارسةعلى درجة متدنية 

) ٢,٣٣-١,٦٧(حصلت على درجات تراوحـت بـين        : فئة أحياناً  -٢
 .وتدل على درجة متوسطة من الممارسة

) ٣,٠٠ -٢,٣٤(حصلت على درجات تراوحـت بـين        : فئة دائماً  -٣
 ).٤٣م، ص٢٠٠١: شلبي(وتدل على درجة مرتفعة من الممارسة 

 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  صدق أداة الدراسة
  الصدق والثبات

  ):محكمينصدق ال(الصدق الظاهري 
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة مـن المحكمـين             

 العاملين في جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة          ،المختصين في المجال  
  . ٠اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، وكلية المعلمين بأبهاوجامعة 

 وطلب الباحث من المحكمين إبداء الرأي في مدى وضوح عبـارات أداة           
الدراسة ومدى انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه ومدى مالءمتها لقياس مـا   
وضعت ألجله ومدى كفاية العبارات لتغطية كل من محور مـن محـاور             
الدراسة األساسية، وكذلك حذف أو إضـافة أو تعـديل أي عبـارة مـن               

  .العبارات
عديالت وفي ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بإجراء الت    

التي اتفق عليها أكثر من ثالثة أرباع المحكمين على أداة الدراسة سـواء              
بتعديل الصياغة أو حذف بعض العبارات بعد تحديد مواضـع االلتبـاس            

ومرفق كشف بأسمائهم ضـمن     . والضعف فيها أو إضافة عبارات جديدة     
  .ملحقات الرسالة

  
  
  
  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٣ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  )٥(جدول رقم 
  والمحور الذي تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين العبارة 

معامـــــل  الفقرةمعامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
 االرتباط

 **٠,٥٩٨ ٤ **٠,٤١٣ ٧ **٠,٣٦٩ ١٥ محور دور المعلم
٠,٤٩٧ ٥ **٠,٣٢٥ ٨ **٠,٤٢٨ ١٦ **٠,٤٢٨ ١** 
٠,٤٦٩ ٦ **٠,٤٠٣ ٩ **٠,٤٢١ ١٧ **٠,٤٨٣ ٢** 
٠,٣٥٠ ٧ **٠,٣٦٠ ١٠ **٠,٦٧٣ ١٨ **٠,٤٢١ ٣** 
٠,٣٩٨ ٨ **٠,٢٨٦ ١١ **٠,٥٢٤ ١٩ **٠,٦٧٣ ٤** 
٠,٣١٣ ٩ **٠,٥٦٧ ١٢ **٠,٤٨١ ٢٠ **٠,٥٢٤ ٥** 
٠,٣٥٢ ١٠ **٠,٦١٨ ١٣ **٠,٦٢٨ ٢١ **٠,٣٥٩ ٦** 
٠,٤٧٦ ١١ **٠,٦٣٧ ١٤ **٠,٦٦٢ ٢٢ **٠,٤٨١ ٧** 
 **٠,٦٢٣ ١٢ **٠,٧٥٥ ١٥ محور دور اإلدارة **٠,٦٦٢ ٨
٠,٦٥٩ ١٣ **٠,٦٣٠ ١٦ **٠,٥٧٢ ١ **٠,٥٩٦ ٩** 

٠,٧٦٩ ١٤ **٠,٥٤٥ ١٧ **٠,٦١٨ ٢ **٠,٤٥٠ ١٠**  
 **٠,٥٩٨ ١٥ محور دور المرشد **٠,٧٥٥ ٣ **٠,٤٥٩ ١١
٠,٣١٣  ١٦  **٠,٦٢٣  ١  **٠,٤١٨  ٤  **٠,٣٧٣  ١٢** 
٠,٤٧٥  ١٧ **٠,٧٠٩ ٢ **٠,٣٧٩  ٥  **٠,٥٠٥  ١٣** 
٠,٧٦٩ ٣ **٠,٦٣٠ ٦ **٠,٥٥٤ ١٤** == ===== 

  )٠,٠١(دال عند ** 
الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل       ) ٥(وقد أظهر الجدول رقم     

عبارة من عبارات االستبانة ودرجة جميع عبارات المحور الـذي تنتمـي            
إليه، إلى وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بينها ممـا يعطـي مـصداقية              

يدل على االتـساق الـداخلي      مما  ) ٠,٠١(مرتفعة لبناء أداة الدراسة عند          
  .بين جميع عبارات محاور أداة الدراسة



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  :ثبات المقياس
تم احتساب ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة إعادة االختبار للتأكـد مـن             
ثبات االستبانة بإعادة توزيع استبانات على نفـس العينـة االسـتطالعية            

 تطبيق االسـتبانة    إعادة عن طريق   مفردة من أفراد العينة     ) ٢٠(وقوامها  
مقارنة إجابات تلك المجموعة على      يوماً من التوزيع األول ل     ١٥بعد مرور   

جميع عبارات االستبانة في خالل فترة األسبوعين بلغ معامل االرتباط بين           
مما يعطي ثباتا عاليـا ومـصداقيـة       ) ٠,٧٦٤(االختبارين القبلي والبعدي    

كرونبـاخ  االستبانات تم حساب ألفا     للبناء الداخلي لالستبانة، وبعد استعادة      
الستبانة ومحاور الدراسة حيث أظهرت ثباتاً مرتفعاً كما يظهر في الجدول           ل

قام الباحث بحساب ثبات األداة عن طريق حساب معامـل          ، حيث   )٦(رقم  
  ٠ألفا كرونباخ 

  )٦(جدول رقم 
  جدول معامل الثبات لمحاور الدراسة

عدد الفقرات معامل الثبات  المحور
 المحور األول ٢٢ ٠,٨٥٠
 المحور الثاني  ١٧ ٠,٨٣٩
 المحور الثالث  ١٧ ٠,٨٤٠
  االستبانة  ٥٦  ٠,٩٣٦



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
  إجراءات تطبيق الدراسة: سادساً

بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي ومعامل ثبات أداة الدراسة، قـام            
 الباحث بتطبيقها ميدانياً على طالب مدارس مدينة أبها من خالل الخطوات          

  :التالية
الحصول على خطاب تعريف من جامعة نـايف العربيـة للعلـوم             -١

األمنية يفيد ارتباط الباحث بدراسة الماجستير في كليـة الدراسـات           
  .العليا

الحصول على موافقة اإلدارات المعنية لتطبيق الدراسة ميدانياً على          -٢
  .مجتمع الدراسة

وبلـغ عـدد    قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على عينة الدراسـة           -٣
  .استبانة) ٥٠٠(االستبانات الموزعة 

استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي    ) ٣٧٥(تمكن الباحث من استعادة      -٤
وقد خـضعت تلـك االسـتبانات للتحليـل         ) ٪٧٥,٠(بنسبة مئوية   

  .اإلحصائي في هذه الدراسة
قام الباحث بإدخال البيانات الخاصة باالستبانات التي تم اسـتعادتها           -٥

 .لي لتحليل بياناتهفي الحاسب اآل
  
  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  أساليب المعالجة اإلحصائية: سابعاً
بعد إدخال البيانات في الحاسب اآللي تمت معالجتهـا باسـتخدام برنـامج             

 Statistical Package(الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
for Social Sciences)    (SPSS (  وتم تطبيق العمليـات

  :اإلحصائية التالية
ــم اســتخدام - ــاط بيرســون ت  Pearson)" ر" معامــل ارتب

Correlation)للتأكد من الصدق البنائي .  
استخدام التكرارات والنسب المئوية للتعرف على اسـتجابات أفـراد           -

  .عينة الدراسة عن جميع عبارات متغيرات الدراسة
  .تم استخدام المتوسط الحسابي وهو من مقاييس النزعة المركزية -
  .معياري وهو من مقاييس التشتتتم استخدام االنحراف ال -
) One-way ANOVA) (ف(تم استخدام تحليل التباين األحـادي   -

لبيان الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة وفقـاً للمتغيـرات            
لهم في متغيرات الدراسة األساسية للوصول      ) الشخصية(الديموغرافية  

عندما يكـون   إلى ما تبينه هذه الدراسة من فروق ذات داللة إحصائية           
  .المتغير مكوناً من ثالث فئات فأكثر

) LSD) Least-significant differenceاختبار  -
  .البعدي لتحديد اتجاه صالح الفروق ذات الداللة اإلحصائية

 .كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانةألفا تم استخدام معامل ثبات  -
مـن أن    لحسن المطابقة وذلـك للتأكـد         تربيع تم استخدام مربع كاي    -

 .استجابات المبحوثين لم تكن موزعة بالتساوي على المقياس



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

لحساب الفروق في اسـتجابات     ) T-Test) (ت(تم استخدام اختبار     -
لهم في متغيرات ) الشخصية(أفراد العينة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية     

الدراسة األساسية للوصول إلى ما تبينه هذه الدراسة من فـروق ذات            
 .ة عندما يكون المتغير مكوناً من فئتين فقطداللة إحصائي



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  الفصل الرابع
  تحليل نتائج الدراسة وتفسير بياناتها

من أجل تحقيق أهداف الدراسة في التعـرف علـى دور إدارة المدرسـة              
الثانوية في نشر الوعي األمني لدى الطالب، والتعرف على دور المعلم في            

دى الطالب، والتعرف على دور     المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني ل      
، فقد تـم اسـتخدام       المرشد الطالبي في نشر الوعي األمني لدى الطالب       

 Statistical(برنامج الحزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة    
Package for Social Sciences) (SPSS(  وتـم ،

  .تطبيق المقاييس والعمليات اإلحصائية المبينة في نهاية الفصل السابق
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٠٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ما دور إدارة المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني لدى          : لتساؤل األول ا
  الطالب؟

  )٧(جدول رقم 
  دور إدارة المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني

 

       
 

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

   

   
     

    

   
     

   

   
     

   

  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  )٧(تابع جدول رقم 
 

       
 

   
     

    

   
     

    

   
      

   

   
     

    

   
     

    

    
  

  )٠,٠١(عند دال **     ) ٠,٠٥(دال عند * 
أن قيمة مربع كاي دالة إحصائياً لعبارات المحـور         ) ٧(يظهر الجدول رقم    

أي أن استجابات المبحوثين ليست موزعة بالتساوي على المقياس، ويظهر          
الجدول أن المتوسط الحسابي للمحور مرتفع حيث بلغ المتوسط الحـسابي           

لوعي األمنـي   كما يظهر الجدول دور اإلدارة المدرسية في نشر ا        ) ٢,٤٤(
حيث يتبين أن تلك األدوار تقع في مجموعتين وهي مرتبة حسب المتوسط            

  :الحسابي كما يلي
األدوار التي تقوم بها اإلدارة المدرسية بدرجة مرتفعـة وهـي ذات            : أوالً

يرشدنا مدير المدرسـة إلـى اسـتخدام        : فأعلى ٢,٣٤المتوسط الحسابي   
  أدوات ترشيد المياه



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

مـن  ) ٪٩٨,٧(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٩(توسط حسابي   في الترتيب األول بم   
أفراد العينة  بأن مدير المدرسة يرشدهم إلى استخدام أدوات ترشيد الميـاه             

يرشدهم أحياناً بينمـا    ) ٪١٨,٧(يرشدهم دائماً ونسبة    ) ٪٨٠,٠(منهم نسبة   
  .ال يرشدهم أبداً) ٪١,٣(نسبة 

  ليميوضح لنا مدير المدرسة أنماط السلوك االجتماعي الس
مـن  ) ٪٩٧,٣(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٧(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي      

أفراد العينة  بأن مدير المدرسة يوضح لهم  أنماط الـسلوك االجتمـاعي              
يوضحها أحياناً ) ٪١٨,١(يوضحها دائماً ونسبة   ) ٪٧٩,٢(السليم منهم نسبة    

  .ال يوضحها أبداً) ٪٢,٧(بينما نسبة 
  أن نقص المياه قد يؤدي إلى كوارث وحروبيبين لنا مدير المدرسة 

من ) ٪٩٤,٧(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٣(في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي      
أفراد العينة بأن مدير المدرسة يبين لهم أن نقص المياه قـد يـؤدي إلـى                

يبينهـا  ) ٪١٦,٠(يبينها دائماً ونسبة    ) ٪٧٨,٧(كوارث وحروب منهم نسبة     
  . ال يبينها أبداً)٪٥,٣(أحياناً بينما نسبة 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 يوجهنا مدير المدرسة للمساهمة في أعمال تطوعية تخدم أمن المجتمـع          
) ٪٩٤,٤(حيث أفاد نـسبة     ) ٢,٧٣(في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي      

من أفراد العينة  بأن مدير المدرسة يـوجههم  للمـساهمة فـي أعمـال      
ونـسبة  يوجههم دائماً   ) ٪٧٨,١(تطوعية تخدم أمن المجتمع منهم نسبة       

  .ال يوجههم أبداً) ٪٥,٦(يوجههم أحياناً بينما نسبة ) ٪١٦,٣(
  يرشدنا مدير المدرسة إلى إبالغ الشرطة عند مشاهدة ما يهدد أمن المجتمع

حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٧٢(في الترتيب الرابع مكرر بمتوسط حسابي       
رطة من أفراد العينة  بأن مدير المدرسة يرشدهم إلى إبالغ الـش           ) ٪٩٤,٤(

يرشـدهم دائمـاً    ) ٪٧٧,٩(عند مشاهدة ما يهدد أمن المجتمع منهم نـسبة          
  .ال يرشدهم أبداً) ٪٥,٦(يرشدهم أحياناً بينما نسبة ) ٪١٦,٥(ونسبة 

  يحذرنا مدير المدرسة من خطر بعض مواقع اإلنترنت على أفكارنا
من ) ٪٩٢,٨(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٦٦(في الترتيب السادس بمتوسط حسابي      

د العينة  بأن مدير المدرسة يحذرهم من خطر بعض مواقع اإلنترنـت             أفرا
يحذرهم ) ٪١٩,٥(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٧٣,٣(على أفكارهم منهم نسبة     

  .ال يحذرهم أبداً) ٪٧,٢(أحياناً بينما نسبة 
  يطلب منا مدير المدرسة المحافظة على نظافة المدرسة

من ) ٪٨٨,٠(يث أفاد نسبة    ح) ٢,٥٣(في الترتيب السابع بمتوسط حسابي      
أفراد العينة بأن مدير المدرسة يطلب منهم المحافظة على نظافة المدرسـة            



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٣ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

يطلبه أحياناً بينمـا    ) ٪٢٢,٧(يطلب منهم دائماً ونسبة     ) ٪٦٥,٣(منهم نسبة   
  .ال يطلبه أبداً) ٪١٢,٠(نسبة 

 يوجهنا مدير المدرسة إلى الرجوع إلى علماء األمة المعتبرين عند الحاجة          
  للفتوى

حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٥٣(في الترتيب السابع مكرر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة  بأن مدير المدرسة يوجههم إلى الرجـوع إلـى          ) ٪٨٨,٠(

يـوجههم  ) ٪٦٥,٣(علماء األمة المعتبرين عند الحاجة للفتوى منهم نسبة          
  . يوجههم أبداًال) ٪١٢,٠(يوجههم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٢,٧(دائماً ونسبة 

  يبين لنا مدير المدرسة أهمية المحافظة على المرافق العامة
من ) ٪٨٢,٤(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٤٧(في الترتيب التاسع بمتوسط حسابي      

أفراد العينة بأن مدير المدرسة يبين لهم أهمية المحافظـة علـى المرافـق              
نها أحياناً بينما   يبي) ٪١٧,٣(يبينها دائماً ونسبة    ) ٪٦٥,١(العامة منهم نسبة    

  .ال يبينها أبداً) ٪١٧,٦(نسبة 
  يبين لنا مدير المدرسة أهمية الزراعة ودورها في توفير الغذاء

من ) ٪٦٨,٩(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٤٢(في الترتيب العاشر بمتوسط حسابي      
أفراد العينة بأن مدير المدرسة يبين لهم أهمية الزراعة ودورها في تـوفير             

يبينها أحياناً بينما   ) ٪٣٢,٣(يبينها دائماً ونسبة    ) ٪٥٤,٧(الغذاء منهم نسبة    
  .ال يبينها أبداً) ٪١٣,١(نسبة 

  يحذرنا مدير المدرسة من شراء األطعمة المكشوفة
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٤١(في الترتيب الحادي عشر بمتوسط حسابي       

 من أفراد العينة بأن مدير المدرسة يحذرهم من شراء األطعمـة          ) ٪٨١,٦(



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

يحـذرهم  ) ٪٢١,٩(يحذرهم دائماً ونـسبة     ) ٪٥٩,٧(المكشوفة منهم نسبة    
  .ال يحذرهم أبداً) ٪١٨,٤(أحياناً بينما نسبة 

  تهتم إدارة المدرسة بتصحيح المفاهيم المخالفة للدين اإلسالمي
حيث أفاد نـسبة    ) ٢,٤١(في الترتيب الحادي عشر مكرر بمتوسط حسابي        

دارة المدرسة تهـتم بتـصحيح المفـاهيم        من أفراد العينة بأن إ    ) ٪٨١,٦(
) ٪٢١,٩(تهتم دائماً ونـسبة     ) ٪٥٩,٧(المخالفة للدين اإلسالمي منهم نسبة      

  .ال تهتم أبداً) ٪١٨,٤(تهتم أحياناً بينما نسبة 
  تتابع إدارة المدرسة الطالب في أداء الشعائر الدينية

بلغـت  حيث أفاد نـسبة     ) ٢,٣٨(في الترتيب الثالث عشر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة بأن إدارة المدرسة تتـابع الطـالب فـي أداء             )  ٪٨٥,١(

تتابعهم ) ٪٣٢,٠(تتابعهم دائماً ونسبة    ) ٪٥٣,١(الشعائر الدينية منهم نسبة     
  .ال تتابعهم أبداً) ٪١٤,٩(أحياناً بينما نسبة 

مجموعة األدوار التي تقوم بها اإلدارة المدرسية بدرجـة متوسـطة           : ثانياً
  : وهي٢,٣٣-١,٦٧ذات المتوسط الحسابي بين وهي 

  تقدم إدارة المدرسة برامج متنوعة بمناسبة اليوم الوطني
حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ٢,٠٧(في الترتيب الرابع عشر بمتوسط حسابي       

من أفراد العينة  بأن إدارة المدرسة تقدم برامج متنوعة بمناسبة           ) ٪٦٢,٤(
تقـدمها  ) ٪١٧,٩(مها دائماً ونـسبة     تقد) ٪٤٤,٥(اليوم الوطني منهم نسبة     

  .ال تقدمها أبداً) ٪٣٧,٦(أحياناً بينما نسبة 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  تعد إدارة المدرسة برامج إذاعية تتناول طرق المحافظة على الصحة العامة
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ١,٩٥(في الترتيب الخامس عشر بمتوسط حسابي       

ج إذاعيـة تتنـاول     من أفراد العينة  بأن إدارة المدرسة تعد برام        ) ٪٦١,٣(
تعـدها دائمـاً    ) ٪٣٤,١(طرق المحافظة على الصحة العامة منهم نـسبة         

  .ال تعدها أبداً) ٪٣٨,٧(تعدها أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٧,٢(ونسبة بلغت 
  تتابع إدارة المدرسة التزام الطالب بالنظافة لحمايتهم من األمراض

حيـث أفـاد    ) ١,٩١(في الترتيب السادس عشر واألخير بمتوسط حسابي        
من أفراد العينة بأن إدارة المدرسة تتـابع التـزام الطـالب            ) ٥٢,٨(نسبة  

تتابعه دائماً ونـسبة    ) ٪٣٨,٧(بالنظافة لحمايتهم من األمراض منهم نسبة       
  .ال تتابعه أبداً) ٪٤٧,٢(تتابعه أحياناً بينما نسبة ) ٪١٤,١(

  سياسيةتحذرنا إدارة المدرسة من اإلشاعات المغرضة في الساحة ال
حيـث  ) ١,٩١(في الترتيب السادس عشر واألخير مكرر بمتوسط حسابي         

من أفراد العينة بأن إدارة المدرسـة تحـذرهم مـن           )  ٪٥٢,٨(أفاد نسبة   
تحـذرهم  ) ٪٣٨,٧(اإلشاعات المغرضة في الساحة السياسية منهم نـسبة         

  .بداًال تحذرهم أ) ٪٤٧,٢(تحذرهم أحياناً بينما نسبة ) ٪١٤,١(دائماً ونسبة 
ومما سبق يتضح لنا أن إدارة المدرسة تركز علـى الجوانـب الظـاهرة              

وال كالحرص على ترشيد استهالك المياه ، والنواحي الـسلوكية الظـاهرة            
تركز على توجيه الطالب للبعد عن االستخدام السلبي لجهاز الحاسوب كما           

ل بعض  أنها تهمل جانب النظافة مما يدل على أن إدارة المدرسة قد تتجاه           
ــه       ــب وتعديل ــلوك الطال ــة س ــي متابع ــة ف ــب الهام  ٠الجوان



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ما دور معلمي المدرسة الثانوية في نشر الـوعي األمنـي           : التساؤل الثاني 
  لدى الطالب؟

  )٨(جدول رقم 
  دور معلمي المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني

 

    
 

 
 

 

   
      

   

    
     

   

    
     

   

   
      

   

    
     

   

   
      

   

   
      

   

    
     

   

   
      

   

    
     

   

   
      

   

    
     

   



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  )٨(تابع جدول رقم 
 

 

    
 

 
 

 

   
      

   

    
     

   

    
     

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

    
  

  )٠,٠١(دال عند ** 
أن قيمة مربع كاي دالة إحـصائياً لعبـارات   ) ٨(يظهر الجدول رقم     

المحور أي أن استجابات المبحوثين ليست موزعة بالتساوي على المقياس،          



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ويظهر الجدول أن المتوسط الحسابي للمحور مرتفع حيث بلـغ المتوسـط            
المدارس الثانويـة  فـي      كما يظهر الجدول دور معلمي      ) ٢,٦٥(الحسابي  

نشر الوعي األمني حيث يتبين أن تلك األدوار تقع في مجمـوعتين وهـي              
  :مرتبة حسب المتوسط الحسابي كما يلي

األدوار التي يقوم بها المعلمون بدرجة مرتفعة وهي ذات المتوسـط           : أوالً
  : فأعلى٢,٣٤الحسابي 

  نيةيحذرنا المعلم من عقوبة التهاون في أداء الشعائر الدي
مـن  ) ٪٩٦,٨(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٨٥(في الترتيب األول بمتوسط حسابي      

أفراد العينة بأن المعلم يحذرهم من عقوبة التهاون في أداء الشعائر الدينيـة       
يحذرهم أحيانـاً بينمـا     ) ٪٨,٥(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٨٨,٣(منهم نسبة   

    .ال يحذرهم أبداً) ٪٣,٢(نسبة 
  ة األمر في خدمة الدينيبين لنا المعلم دور وال

مـن  ) ٪٩٦,٨(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٨٢(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي      
أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم دور والة األمر في خدمة الدين منهم نسبة              

) ٪٣,٢(يبينه أحياناً بينما نسبة     ) ٪١١,٥(يبينه دائماً ونسبة    ) ٪٨٥,٣(بلغت  
  .ال يبينه أبداً
  علم إلى االعتزاز بالوطنيوجهنا الم

من ) ٪٩٨,٩(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٨١(في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي      
) ٪٨٢,١(أفراد العينة بأن المعلم يوجههم إلى االعتزاز بالوطن منهم نسبة           

ال ) ٪١,١(يوجههم أحيانـاً بينمـا نـسبة        ) ٪١٦,٨(يوجههم دائماً ونسبة    
  .يوجههم أبداً



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١١٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  على االلتزام بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعيةيحثنا المعلم باستمرار 
من ) ٪٩٨,١(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٨١(في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي      

أفراد العينة بأن المعلم يحثهم باستمرار على االلتزام بالعـادات والتقاليـد            
يحثهم ) ٪١٥,٢(يحثهم دائماً ونسبة    ) ٪٨٢,٩(والقيم االجتماعية منهم نسبة     

  .ال يحثهم أبداً) ٪١,٩(اناً بينما نسبة أحي
  يبين لنا المعلم أهمية الترابط العائلي

حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٨١(في الترتيب الرابع مكرر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم أهمية الترابط العائلي مـنهم            ) ٪٩٨,١(

) ٪١,٩(أحياناً بينما نسبة    يبينه  ) ٪١٥,٢(يبينه دائماً ونسبة    ) ٪٨٢,٩(نسبة  
  .ال يبينه أبداً

  يطلب منا المعلم إغالق صنابير الماء عند عدم الحاجة إليها
من ) ٪٩٤,٩(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٩(في الترتيب السادس بمتوسط حسابي      

أفراد العينة بأن المعلم يطلب منهم إغالق صنابير الماء عند عدم الحاجـة             
يطلب أحيانـاً  ) ٪١٠,٤(ب منهم دائماً ونسبة  يطل) ٪٨٤,٥(إليها منهم نسبة    

  .ال يحذرهم أبداً) ٪٥,١(بينما نسبة 
  يوضح لنا المعلم أهمية اإلبالغ عن التسرب في شبكات المياه

من ) ٪٩٥,٧(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٨(في الترتيب السابع بمتوسط حسابي      
ـ             بكات أفراد العينة بأن المعلم يوضح لهم أهمية اإلبالغ عن التسرب في ش

يوضـحه  ) ٪١٣,٣(يوضح لهم دائماً ونـسبة      ) ٪٨٢,٤(المياه منهم نسبة    
  .ال يحذرهم أبداً) ٪٤,٣(أحياناً بينما نسبة 

  يبين لنا المعلم ضرر التدخين على الصحة



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

من ) ٪٩٨,٤(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٥(في الترتيب الثامن بمتوسط حسابي      
لى الصحة مـنهم نـسبة      أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم ضرر التدخين ع        

يبين لهم أحياناً بينما نسبة     ) ٪٢٢,١(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٧٦,٣(بلغت  
  .ال يبين لهم أبداً) ٪١,٦(بلغت 

  يطلب منا المعلم وضع النفايات في األماكن المخصصة لها
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٧٥(في الترتيب الثامن مكرر بمتوسط حسابي       

نة بأن المعلم يطلب مـنهم وضـع النفايـات فـي            من أفراد العي  ) ٪٩٨,٤(
يطلب منهم دائماً ونسبة بلغت         ) ٪٧٦,٣(األماكن المخصصة لها منهم نسبة      

  .ال يطلب منهم أبداً) ٪١,٦(يطلب منهم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٢,١(
  يبين لنا المعلم طرق المحافظة على نظافة البيئة

من ) ٪٩٥,٢(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٣(في الترتيب العاشر بمتوسط حسابي      
أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم طرق المحافظة على نظافة البيئـة مـنهم              

يبين لهم أحياناً بينما نـسبة      ) ٪١٧,٦(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٧٧,٦(نسبة  
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٤,٨(بلغت 

  يحذرنا المعلم من األغذية التي تغير لونها أو رائحتها
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٧٣(تيب العاشر مكرر بمتوسط حسابي      في التر 

من أفراد العينة بأن المعلم يحذرهم من األغذية التي تغير لونهـا   ) ٪٩٥,٢(
يحـذرهم  ) ٪١٧,٦(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٧٧,٦(أو رائحتها منهم نسبة     

  .ال يحذرهم أبداً) ٪٤,٨(أحياناً بينما نسبة 
  ية الطعام وحفظهيبين لنا المعلم ضرورة تغط



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ٢,٧٢(في الترتيب الثاني عشر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم ضـرورة تغطيـة الطعـام             ) ٪٩٤,٧(

يبـين لهـم    ) ٪١٧,٦(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٧٧,١(وحفظه منهم نسبة    
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٥,٣(أحياناً بينما نسبة 

   المعلم أن نمنع من يعبث بالماء من أفراد أسرنايطلب منا
حيث أفـاد نـسبة   ) ٢,٧٢(في الترتيب الثاني عشر مكرر بمتوسط حسابي    

من أفراد العينة بأن المعلم يطلب منهم أن نمنع من يعبث بالماء            ) ٪٩٤,٧(
) ٪١٧,٦(يطلب منهم دائماً ونـسبة      ) ٪٧٧,١(من أفراد أسرتنا منهم نسبة      

  .ال يطلب منهم أبداً) ٪٥,٣( بينما نسبة يطلب منهم أحياناً
  يرشدنا المعلم إلى عدم تلويث اآلبار والبحار

حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ٢,٦٨(في الترتيب الرابع عشر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة بأن المعلم يرشدهم إلى عـدم تلويـث اآلبـار             ) ٪٩٣,٩(

يرشـدهم  ) ٪١٩,٧(يرشدهم دائمـاً ونـسبة      ) ٪٧٤,١(والبحار منهم نسبة    
  .ال يرشدهم أبداً) ٪٦,١(أحياناً بينما نسبة 

  يبين لنا المعلم ضرر استخدام أدوات غير صحية
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٦٢(في الترتيب الخامس عشر بمتوسط حسابي       

من أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم ضرر استخدام أدوات غيـر            ) ٪٨٩,٨(
يبين لهم أحياناً   ) ٪١٦,٠( دائماً ونسبة    يبين لهم ) ٪٧٢,٨(صحية منهم نسبة    

  .ال يبين لهم أبداً) ٪١١,٢(بينما نسبة 
  يحذرنا المعلم من المواقع ذات التوجهات السلبية ضد وطنا



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

حيث أفاد نسبة   ) ٢,٦٢(في الترتيب الخامس عشر مكرر بمتوسط حسابي        
ت من أفراد العينة بأن المعلم يحذرهم من المواقع ذات التوجهـا          ) ٪٨٩,٨(

) ٪١٦,٠(يحذرهم دائماً ونـسبة     ) ٪٧٢,٨(السلبية ضد وطنهم منهم نسبة      
  .ال يحذرهم أبداً) ٪١١,٢(يحذرهم أحياناً بينما نسبة 

  يعمل المعلم على ترسيخ منهج الوسطية واالعتدال في الدين دون غلو
حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ٢,٤٦(في الترتيب السابع عشر بمتوسط حسابي       

العينة بأن المعلم يعمل على ترسيخ مـنهج الوسـطية          من أفراد   ) ٪٨٣,٣(
يعمـل دائمـاً ونـسبة      ) ٪٦٠,٣(واالعتدال في الدين دون غلو منهم نسبة        

  .ال يحذرهم أبداً) ٪١٤,٧(يعمل أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٥,١(
بـدعوى  ) كالتكفير والتفجير والتدمير  (يحذرنا المعلم من األفكار المغلوطة      

  الجهاد 
حيث أفاد نـسبة    ) ٢,٤٦(سابع عشر مكرر بمتوسط حسابي      في الترتيب ال  

من أفراد العينة بأن المعلم يحـذرهم مـن األفكـار المغلوطـة             ) ٪٨٣,٣(
يحذرهم دائمـاً ونـسبة     ) ٪٦٠,٣(منهم نسبة   ) كالتكفير والتفجير والتدمير  (

  .ال يحذرهم أبداً) ٪١٤,٧(يحذرهم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٥,١(بلغت 
   أهمية التأكد من تاريخ صالحية المنتجات الغذائية المعلبةيبين لنا المعلم

حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ٢,٤٣(في الترتيب التاسع عشر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم أهمية التأكـد مـن تـاريخ              ) ٪٨٠,٠(

يبين لهـم دائمـاً     ) ٪٦٣,٢(صالحية المنتجات الغذائية المعلبة منهم نسبة       
ال يبـين لهـم     ) ٪٢٠,٠(يبين لهم أحياناً بينما نسبة      ) ٪١٦,٨(بلغت  ونسبة  

  .أبداً



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٣ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  يوجهنا المعلم إلى التزام جانب الوسطية واالعتدال في الدين
حيث أفاد نـسبة    ) ٢,٤٣(في الترتيب التاسع عشر مكرر بمتوسط حسابي        

من أفراد العينة بأن المعلم يوجههم إلى التزام جانـب الوسـطية            ) ٪٨٠,٠(
) ٪١٦,٨(يوجههم دائماً ونـسبة     ) ٪٦٣,٢(عتدال في الدين منهم نسبة      واال

  .ال يوجههم أبداً) ٪٢٠,٠(يوجههم أحياناً بينما نسبة 
  يبين لنا المعلم خطر بعض القنوات الفضائية على أفكارنا

حيث أفـاد نـسبة     ) ٢,٤٢(في الترتيب الحادي والعشرين بمتوسط حسابي       
معلم يبين لهم خطر القنوات الفضائية على       من أفراد العينة بأن ال    ) ٪٨٦,٩(

يبـين لهـم    ) ٪٣٢,٣(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٥٤,٧(أفكارهم منهم نسبة    
  .ال يبين لهم أبداً) ٪١٣,١(أحياناً بينما نسبة 

األدوار التي يقوم بها المعلمون بدرجة متوسطة وهي ذات المتوسـط           : ثانياً
  : وهي٢,٣٣-١,٦٧الحسابي 

 ضرورة احترام من يعيش معنا بإذن ولي األمر وهو مخالف           يبين لنا المعلم  
  لنا في الدين

حيث أفـاد   ) ٢,٢٣(في الترتيب الثاني والعشرين واألخير بمتوسط حسابي        
من أفراد العينة بأن المعلم يبين لهم ضرورة احترام مـن           ) ٪٧٧,٩(نسبة  

يعيش معهم بإذن ولي األمر وهو مخالف لهم فـي الـدين مـنهم نـسبة                 
يبين لهم أحيانـاً بينمـا نـسبة        ) ٪٣٢,٥(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٤٥,٣(
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٢٢,١(
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

ما دور المرشدين الطالبيين في المدرسة الثانوية في نشر         : التساؤل الثالث 
  الوعي األمني لدى الطالب؟

  )٩(جدول رقم 
  منيدور المرشدين الطالبيين في المدرسة الثانوية في نشر الوعي األ

 

    
 

 
 

 

   
      

   

    
     

   

    
     

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

   
      

   

    
     

   

   
      

   

   
      

   

  
  



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  )٩(تابع جدول رقم 
  

 

    
 

 
 

 

   
      

   

   
      

   

   
      

   

    
     

   

   
     

    

   
      

   

    
  )٠,٠١(دال عند ** 

أن قيمة مربع كاي دالة إحصائياً لعبارات المحـور         ) ٩(يظهر الجدول رقم    
أي أن استجابات المبحوثين ليست موزعة بالتساوي على المقياس، ويظهر          

الحسابي للمحور متوسط حيث بلغ المتوسط الحـسابي        الجدول أن المتوسط    
كما يظهر الجدول دور المرشدين الطالبيين في المدارس الثانوية          ) ٢,٢٣(

في نشر الوعي األمني حيث يتبين أن تلك األدوار تقع في مجموعتين وهي             
  :مرتبة حسب المتوسط الحسابي كما يلي

بدرجة مرتفعـة وهـي ذات      األدوار التي يقوم بها المرشد الطالبي       : أوالً
  : فأعلى٢,٣٤المتوسط الحسابي 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

يوجهنا المرشد إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي وتعلم حقائقه من الكتاب           
  والسنة

مـن  ) ٪٩٦,٨(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٣(في الترتيب األول بمتوسط حسابي      
اإلسالمي أفراد العينة أن المرشد الطالبي يوجههم إلى االلتزام بتعاليم الدين           

يوجههم دائماً ونـسبة    ) ٪٧٥,٧(وتعلم حقائقه من الكتاب والسنة منهم نسبة        
  .ال يوجههم أبداً) ٪٣,٢(يوجههم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢١,١(

  يوضح لنا المرشد الطالبي مخاطر الغلو في الدين
مـن  ) ٪٩٤,٩(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٢(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي      

أن المرشد الطالبي يوضح لهم مخاطر الغلو في الدين مـنهم           أفراد العينة   
يوضح لهم أحياناً بينمـا     ) ٪١٧,٦(يوضح لهم دائماً ونسبة     ) ٪٧٧,٣(نسبة  
  .ال يوضح لهم أبداً) ٪٥,١(نسبة 

  يحذرنا المرشد الطالبي من األفكار المنحرفة
من ) ٪٩٣,٦(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٧٠(في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي      

فراد العينة أن المرشد الطالبي يحذرهم من األفكار المنحرفة منهم نـسبة            أ
يحذرهم أحياناً بينما نسبة بلغـت      ) ٪١٧,١(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٧٦,٥(
  .ال يوجههم أبداً) ٪٦,٤(

  يبين لنا المرشد الطالبي أهمية التعاون ومساعدة المحتاجين
من ) ٪٨٥,٣(أفاد نسبة   حيث  ) ٢,٥٧(في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي      

أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبين التعاون ومساعدة المحتـاجين مـنهم            
يبين لهم أحياناً بينما نـسبة      ) ٪١٤,١(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٧١,٢(نسبة  
  .ال يبين لهم أبداً) ٪١٤,٧(بلغت 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  يطلب منا المرشد الطالبي إعداد نشرات ومطويات عن أهمية الماء
من ) ٪٩٠,٩(حيث أفاد نسبة ) ٢,٥١(رتيب الخامس بمتوسط حسابي    في الت 

أفراد العينة أن المرشد الطالبي يطلب منهم إعداد نشرات ومطويات عـن            
يطلب أحياناً  ) ٪٣١,٢(يطلب دائماً ونسبة    ) ٪٥٩,٧(أهمية الماء منهم نسبة     

  .ال يطلب أبداً) ٪٩,١(بينما نسبة 
  مل للحصول على الغذاءيبين لنا المرشد الطالبي أهمية الع

من ) ٪٨٢,٤(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٤٧(في الترتيب السادس بمتوسط حسابي      
أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبين لهم أهمية العمل للحصول على الغذاء            

يبين لهم أحياناً بينمـا     ) ٪١٧,٣(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٦٥,١(منهم نسبة   
  .ال يبين لهم أبداً) ٪١٧,٦(نسبة 

  يرشدنا المرشد الطالبي إلى عدم االعتماد على المطاعم بشكل دائم
من ) ٪٨٥,١(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٣٨(في الترتيب السابع بمتوسط حسابي      

أفراد العينة أن المرشد الطالبي يرشدهم إلى عدم االعتماد على المطـاعم            
يرشـدهم  ) ٪٣٢,٠(يرشدهم دائماً ونسبة    ) ٪٥٣,١(بشكل دائم منهم نسبة     

  .ال يوجههم أبداً) ٪١٤,٩(حياناً بينما نسبة أ
األدوار التي يقوم بها المرشد الطالبي بدرجة متوسـطة وهـي ذات            : ثانياً

  : وهي٢,٣٤-١,٦٧المتوسط الحسابي 
  يحذرنا المرشد الطالبي من تشويه الجدران بالكتابة عليها

 من) ٪٧٧,٨(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٢٣(في الترتيب الثامن بمتوسط حسابي      
أفراد العينة أن المرشد الطالبي يحذرهم من تشويه الجدران بالكتابة عليها           



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

يحذرهم أحياناً بينمـا    ) ٪٣٢,٥(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٤٥,٣(منهم نسبة   
  .ال يوجههم أبداً) ٪٢٢,١(نسبة 

  يحذرنا المرشد من األمراض المعدية
من ) ٪٧١,٠(حيث أفاد نسبة    ) ٢,٢٠(في الترتيب التاسع بمتوسط حسابي      

أفراد العينة أن المرشد الطالبي يحذرهم من األمراض المعدية منهم نـسبة            
يحـذرهم أحيانـاً بينمـا نـسبة        ) ٪٢١,٩(يحذرهم دائماً ونسبة    ) ٪٤٩,١(
  .ال يحذرهم أبداً) ٪٢٩,١(

  يوجهنا المرشد الطالبي إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٢٠(في الترتيب التاسع مكرر بمتوسط حسابي       

من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يوجههم إلى المحافظة على          ) ٪٧١,٠(
) ٪٢١,٩(يوجههم دائماً ونسبة    ) ٪٤٩,١(أمن واستقرار الوطن منهم نسبة      

   .ال يوجههم أبداً) ٪٢٩,١(يوجههم أحياناً بينما نسبة 
 ذوي األفكـار    يحذرنا المرشد الطالبي من عدم اإلبالغ عـن األشـخاص         

  المنحرفة
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ٢,٠٧(في الترتيب الحادي عشر بمتوسط حسابي       

من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يحذرهم من عدم اإلبالغ عن         ) ٪٦٢,٤(
يحـذرهم دائمـاً    ) ٪٤٤,٥(األشخاص ذوي األفكار المنحرفة منهم نـسبة        

  .ال يحذروهم أبداً) ٪٣٧,٦(يحذرهم أحياناً بينما نسبة ) ٪١٧,٩(ونسبة 
  يبين لنا المرشد الطالبي قيمة الوطن واالنتماء إليه والدفاع عنه

حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ١,٩٥(في الترتيب الثاني عشر بمتوسط حسابي       
من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبـين لهـم قيمـة الـوطن              ) ٪٦١,٣(



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٢٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

لهـم دائمـاً ونـسبة      يبين  ) ٪٣٤,١(واالنتماء إليه والدفاع عنه منهم نسبة       
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٣٨,٧(يبين لهم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٧,٢(

  يبين لنا المرشد الطالبي أهمية لزوم الجماعة وخطر الفرقة واالختالف
حيث أفاد نـسبة بلغـت      ) ١,٩١(في الترتيب الثالث عشر بمتوسط حسابي       

 أهميـة لـزوم     من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبـين لهـم         ) ٪٦٠,٠(
يبين لهـم دائمـاً     ) ٪٣١,٢(الجماعة وخطر الفرقة واالختالف منهم نسبة       

  .ال يبين لهم أبداً) ٪٤٠,٠(يبين لهم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٨,٨(ونسبة 
  يحثنا المرشد الطالبي إلى ترشيد استخدام الماء وعدم تلويثه

د نـسبة   حيث أفا ) ١,٩١(في الترتيب الثالث عشر مكرر بمتوسط حسابي        
من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يحثهم إلى ترشيد اسـتخدام           ) ٪٦٠,٠(

) ٪٢٨,٨(يبين لهم دائمـاً ونـسبة       ) ٪٣١,٢(الماء وعدم تلويثه منهم نسبة      
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٤٠,٠(يبين لهم أحياناً بينما نسبة 

  يبين لنا المرشد الطالبي مخاطر المخدرات
حيث أفاد نسبة بلغـت     ) ١,٧٨(متوسط حسابي   في الترتيب الخامس عشر ب    

من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبين لهم مخاطر المخدرات          ) ٪٥٢,٠(
يبين لهم أحياناً بينمـا     ) ٪٢٦,٤(يبين لهم دائماً ونسبة     ) ٪٢٥,٦(منهم نسبة   

  .ال يبين لهم أبداً) ٪٤٨,٠(نسبة 
  لمحافظة عليهايبين لنا المرشد الطالبي أهمية األشجار والحدائق وا
حيث أفاد نسبة   ) ١,٧٨(في الترتيب الخامس عشر مكرر بمتوسط حسابي        

من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يبين لهم أهميـة األشـجار            ) ٪٥٢,٠(



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٣٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

يبين لهم دائماً ونسبة بلغت         ) ٪٢٥,٦(والحدائق والمحافظة عليها منهم نسبة      
  .ال يبين لهم أبداً) ٪٤٨,٠(يبين لهم أحياناً بينما نسبة ) ٪٢٦,٤(

  يطلب منا المرشد الطالبي المشاركة في يوم الصحة العالمي
حيث أفاد نسبة   ) ١,٧٥(في الترتيب السابع عشر واألخير بمتوسط حسابي        

من أفراد العينة أن المرشد الطالبي يطلب منهم المشاركة فـي           ) ٪٤٧,٢(
) ٪١٩,٥( ونسبة   يطلبه منهم دائماً  ) ٪٢٧,٧(يوم الصحة العالمي منهم نسبة      

   .ال يطلبه أبداً) ٪٥٢,٨(يطلبه أحياناً بينما نسبة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة          : التساؤل الرابع 

  تعزى للمتغيرات الشخصية؟
   العمر-

  )١٠(جدول رقم 
  تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى للعمر

ــوع  مصدر التباين المحور مجمـــ
 عاتالمرب

ــة  درجــ
 الحرية

ــط  متوســ
 المربعات

 الداللة )ف(قيمة 

 ٠,٠٠١٩٩ ٢ ٠,٠٠٣٩٩ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٥٤,٢٥٤ داخل المجموعات

 دور مدير المدرسة

 ٣٧٤ ٥٤,٢٩٤ المجموع
٠,١٤٦ 

٠,٨٧٢ ٠,١٣٧ 

 ٠,٠٠٠٩٣٦ ٢ ٠,٠٠١٨٧ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٣٢,٣٩٩ داخل المجموعات

 دور المعلم

 ٣٧٤ ٣٢,٤١٧ المجموع
٠,٠٠٩٧١ 

٠,٨٩٨ ٠,١٠٧ 

 ٠,٠٠٠٥٧٣ ٢ ٠,٠٠١١٥ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٦٣,١٤٣ داخل المجموعات

دور المرشد الطالبي

 ٣٧٤ ٦٣,١٥٤ المجموع
٠,١٧٠ 

٠,٩٦٧ ٠,٠٣٤ 
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 ا ١٣١ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في       ) ١٠(يظهر الجدول رقم      
ي جميع المحاور حيث لم تـصل       استجابات أفراد العينة التي تعزى للعمر ف      

المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن الفـروق        ) ٠,٠٥(الداللة إلى مستوى    
  . في استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير العمر

   السنة الدراسية-
  )١١(جدول رقم 

  تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى للسنة الدراسية
ــ مصدر التباين المحور وع مجمـــ

 المربعات
ــة  درجــ

 الحرية
ــط  متوســ

 المربعات
 الداللة )ف(قيمة 

 ٠,٠٠٢٧٢ ٢ ٠,٠٠٥٤٤ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٥٤,٢٣٩ داخل المجموعات

 دور مدير المدرسة

 ٣٧٤ ٥٤,٢٩٤ المجموع
٠,١٤٦ 

٠,٨٣٠ ٠,١٨٧ 

 ٠,٠٠١٢١ ٢ ٠,٠٠٢٤٣ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٣٢,٣٩٣ داخل المجموعات

 دور المعلم

 ٣٧٤ ٣٢,٤١٧ المجموع
٠,٠٠٨٧١ 

٠,٨٧٠ ٠,١٤٠ 

 ٠,٠٠٣٦١ ٢ ٠,٠٠٧٢١ بين المجموعات
 ٣٧٢ ٦٣,٠٨٢ داخل المجموعات

دور المرشد الطالبي

 ٣٧٤ ٦٣,١٥٤ المجموع
٠,١٧٠ 

٠,٨٠٨ ٠,٢١٣ 

وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في       ) ١٢(يظهر الجدول رقم      
لسنة الدراسية في جميع المحاور حيـث       استجابات أفراد العينة التي تعزى ل     

المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن      ) ٠,٠٥(لم تصل الداللة إلى مستوى      
  .الفروق في استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير السنة الدراسية
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 ا ١٣٢ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
   الفرع الدراسي-

  )١٢(جدول رقم 
  تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى للفرع الدراسي

ــوع  مصدر التباين المحور مجمـــ
 المربعات

ــة  درجــ
 الحرية

ــط  متوســ
 المربعات

 الداللة )ف(قيمة 

 ٠,٠٠٧٢٩٩ ٢ ٠,١٤٦ بين المجموعات
 ٢٢٧ ٣٣,٥٥٣ داخل المجموعات

 دور مدير المدرسة

 ٢٢٩ ٣٣,٦٩٩ المجموع
٠,١٤٨ 

٠,٦١١ ٠,٤٩٤ 

 ٠,٠٠٥٤٣ ٢ ٠,١٠٩ بين المجموعات
 ٢٢٧ ٢٠,١١٧ داخل المجموعات

 دور المعلم

 ٢٢٩ ٢٠,٢٢٥ المجموع
٠,٠٠٨٨٦ 

٠,٥٤٣ ٠,٦١٢ 

 ٠,١٧٢ ٢ ٠,٣٤٣ بين المجموعات
 ٢٢٧ ٣٩,١٦٩ داخل المجموعات

دور المرشد الطالبي

 ٢٢٩ ٣٩,٥١٢ المجموع
٠,١٧٣ 

٠,٣٧١ ٠,٩٩٥ 

  
وجود فروق ليست ذات داللـة إحـصائية فـي          ) ١٢(يظهر الجدول رقم    

لعينة التي تعزى للفرع الدراسي في جميع المحاور حيث         استجابات أفراد ا  
المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن      ) ٠,٠٥(لم تصل الداللة إلى مستوى      

  .الفروق في استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير الفرع الدراسي
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 ا ١٣٣ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  الجنسية
  )١٣(جدول رقم 

  عينة التي تعزى للجنسيةللفروق في استجابات أفراد ال) ت(نتائج اختبار 
ــراف  العدد الجنسية المحور االنحـ

 المعياري
ــط  المتوسـ

 الحسابي
 الداللة )ت(قيمة 

 أهمية نشر الوعي األمني ٢,٤٣ ٠,٣٨ ٣٣٠ سعودي
 ٢,٤٨ ٠,٣٩ ٤٥ غير سعودي

-  
٠,٧٧٠  

 

٠,٤٤٢ 

مسؤولية المدارس فـي تحقيـق       ٢,٦٥ ٠,٢٩ ٣٣٠ سعودي
 ٢,٦٨ ٠,٢٧ ٤٥ غير سعودي الوعي الفكري

-  
٠,٦٣٧ 

٠,٥٢٤ 

مسؤولية المدارس فـي تحقيـق       ٢,٢٢ ٠,٤١ ٣٣٠ سعودي
 ٢,٢٦ ٠,٤٠ ٤٥ غير سعودي األمن االجتماعي

-  
٠,٥٩٩ 

٠,٥٤٩ 

  
وجود فروق ليست ذات داللـة إحـصائية فـي          ) ١٣(يظهر الجدول رقم    

 استجابات أفراد العينة تعزى للجنسية حيث لم تصل الداللة إلـى مـستوى                  
المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن الفروق في استجابات أفـراد           ) ٠,٠٥(

  .العينة في هذه المحاور ال يمكن عزوها لمتغير الجنسية
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 ا ١٣٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

  
 الفصل الخامس

  الملخص ومناقشة النتائج والتوصيات
  يتناول الباحث في هذا الفصل خالصة الدراسة والتوصيات التي

  ٠توصلت إليها الدراسة
  : الدراسةملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع دور المدارس الثانويـة فـي نـشر الـوعي              
 على عينة من طالب المرحلة الثانوية فـي مدينـة           ميدانيةدراسة  : األمني

أبها، وتكونت الدراسة من خمسة فصول، حيث تناول البحث في الفـصل            
ي األول مدخل الدراسة من حيث المقدمة ومشكلة الدراسة التي انحصرت ف          

اإلجابة على السؤال الرئيس وهو ما دور المدارس الثانوية في نشر الوعي            
األمني؟ وأهداف الدراسة المتمثلة في التعرف على دور اإلدارة المدرسـية           
في نشر الوعي األمني لدى الطالب، والتعـرف علـى دور المعلـم فـي               

ور المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني لدى الطالب، والتعرف على د          
المرشد الطالبي في نشر الوعي األمني لدى الطـالب، والتعـرف علـى             
الفروق في وجهات نظر المبحوثين العمـر، والـسنة الدراسـية، وفـرع             
الدراسة، والجنسية، وأسئلة الدراسة المرتبطة منهجياً بأهـداف الدراسـة،          

  .وأهمية الدراسة، كما تناول الفصل مصطلحات ومفاهيم الدراسة
لثاني تناول الباحث اإلطار النظري من حيث تقـسيمه إلـى           وفي الفصل ا  

 مباحـث؛ ففـي المبحـث األول تنـاول الباحـث مفهـوم األمـن                أربعة
والوعي األمني وأهدافه ، والرؤية اإلسـالمية لألمـن ،          ،،ومجاالتهوأهميته
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 ا ١٣٥ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 وسياسة التعلـيم فـي      وعالقته بالتعليم، واشتمل المبحث الثاني على األمن      
السعودية ، وجهود وزارة التربية والتعليم في نشر الـوعي          المملكة العربية   

سة دور المدر، واحتوى المبحث الثالث على   األمني ، والتعليم في مدينة أبها     
، ودور  الثانوية في نشر الوعي األمني، وذلك ببيـان دورإدارة المدرسـة          

 ، واحتوى المبحث    المعلم ، ودور المرشد الطالبي في نشر الوعي األمني        
بع على وسائل نشر الوعي األمني في المـدارس الثانويـة، وبعـض             الرا

التجارب التربوية العالمية في الوقاية من الجريمة، وتناول المبحث الخامس          
الدراسات السابقة حيث تناول الباحـث الدراسـات الخاصـة بموضـوع            

  . الدراسة، وقام الباحث بالتعقيب على الدراسات السابقة
ول الباحث في هذا الفصل منهج الدراسة حيث اتبـع          وفي الفصل الثالث تنا   

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومجتمع  الدراسـة، وعينـة الدراسـة            
طالباً،ومجاالت الدراسة الموضوعية والزمانية والبـشرية      ) ٣٥٠(وعددها  

 للتحقـق مـن     إتباعهـا والمكانية، وبناء أداة الدراسة واإلجراءات التي تم        
، وبين الباحث كيفية تطبيـق الدراسـة        )٠,٩٣٦(ي بلغ   صدقها وثباتها الذ  

ميدانياً، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي تم اسـتخدامها فـي معالجـات            
  .بيانات الدراسة
  :نتائج الدراسة

من خالل النظر إلى المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسـة الثالثـة           : أوالً
هم فـي الترتيـب األول      يتبين أن معلمي المدارس الثانوية يقومون بأدوار      

ويليهم مديرو  ) ٢,٦٥(بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور        
) ٢,٤٤(المدارس في الترتيب الثاني بدرجة مرتفعة أيضاً بمتوسط حسابي          



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٣٦ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 الطالبيون بمتوسط حسابي    رشدونوفي الترتيب األخير بدرجة متوسطة الم     
ـ ١٤١٨(يوي  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الد      ) ٢,٢٨( فـي أن   ) هـ

  .هناك اختالف بين أدوار مديري المدارس والمعلمين
أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحـسابي لمحـور دور مـدير            : ثانياً

المدرسة الثانوية في نشر الوعي األمني مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي           
نـي  كما يظهر الجدول دور اإلدارة المدرسية في نشر الوعي األم         ) ٢,٦٥(

  :حيث يتبين أن تلك األدوار تقع في مجموعتين وهي
األدوار التي يقوم بها مدير المدرسة بدرجة مرتفعة وهـي؛ أنـه             -٥

يرشد الطالب إلى استخدام أدوات ترشيد المياه، ويوضح لهم أنماط          
السلوك االجتماعي السليم، ويبين لهم أن نقص المياه قد يؤدي إلـى            

 في أعمال تطوعية تخدم أمن      كوارث وحروب، ويوجههم للمساهمة   
المجتمع، ويرشدهم إلى إبالغ الشرطة عند مشاهدة ما يهـدد أمـن            
المجتمع، ويحذرهم مدير المدرسة من خطر بعض مواقع اإلنترنت         
على أفكارهم،ويطلب منهم المحافظـة علـى نظافـة المدرسـة،           
ويوجههم إلى الرجوع إلى علماء األمة المعتبـرين عنـد الحاجـة            

بين لهم أهمية المحافظة على المرافق العامة، ويبين لهم         للفتوى، وي 
أهمية الزراعة ودورها في توفير الغذاء، ويحـذرهم مـن شـراء            
األطعمة المكشوفة، وتهتم إدارة المدرسة بتصحيح المفاهيم المخالفة        
للدين اإلسالمي، وتتابع إدارة المدرسة الطالب فـي أداء الـشعائر           

في ) هـ١٤١٨(مع نتائج دراسة الديوي     الدينية وتتفق هذه النتيجة     
أن اإلدارة المدرسية تهتم بدورها الوقـائي فـي حمايـة األرواح            
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 ا ١٣٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

والممتلكات بشكل كبير يفوق اهتمامها ببقية جوانب الوقاية األخرى         
فـي أن المدرسـة   ) هـ١٤٢٢(كما تتفق مع نتائج دراسة اليوسف    

ها وبرامجهـا   تلعب دوراً أمنياً مهماً من خالل ما تقدمه في مناهج         
  .التي تدعم األمن بجميع جوانبه

مجموعة األدوار التي تقوم بها اإلدارة المدرسية بدرجة متوسـطة           -٦
وهي؛ تقدم إدارة المدرسة برامج متنوعة بمناسبة اليوم الـوطني،          
وتعد برامج إذاعية تتناول طرق المحافظة على الـصحة العامـة،           

ن األمـراض، وتحـذر     وتتابع التزام الطالب بالنظافة لحمايتهم م     
  .الطالب من اإلشاعات المغرضة في الساحة السياسية

أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لمحور دور المعلم فـي           : ثالثاً
وأن تلـك   ) ٢,٦٥(نشر الوعي األمني مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي         

  :األدوار تقع في مجموعتين وهي
جة مرتفعة وهـي؛ أن المعلـم       األدوار التي يقوم بها المعلمون بدر      -١

يحذرهم من عقوبة التهاون في أداء الشعائر الدينية، ويبين لهم دور           
والة األمر في خدمة الدين، ويوجههم إلى االعتزاز بالوطن، ويحثهم          
باستمرار على االلتزام بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية، ويبـين         

الق صنابير الماء عنـد     لهم أهمية الترابط العائلي، ويطلب منهم إغ      
عدم الحاجة إليها، ويوضح لهم أهمية اإلبالغ عـن التـسرب فـي             
شبكات المياه، ويبين لهم ضرر التدخين على الصحة، ويطلب منهم          
وضع النفايات في األماكن المخصصة لهـا، ويبـين لهـم طـرق             
المحافظة على نظافة البيئة، ويحذرهم من األغذية التي تغير لونهـا           
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ا، ويبين لهم المعلم ضرورة تغطيـة الطعـام وحفظـه،           أو رائحته 
ويطلب منهم أن يمنعون من يعبث بالماء من أفراد أسرهم، ويرشدهم           
إلى عدم تلويث اآلبار والبحار، ويبين لهم ضـرر اسـتخدام أدوات            
غير صحية، ويحذرهم من المواقع ذات التوجهـات الـسلبية ضـد            

عتدال في الدين دون    وطنهم، ويعمل على ترسيخ منهج الوسطية واال      
) كالتكفير والتفجير والتـدمير   (غلو، ويحذرهم من األفكار المغلوطة      

بدعوى الجهاد، ويبين لهم أهمية التأكد من تاريخ صالحية المنتجات          
الغذائية المعلبة، ويوجههم إلى التزام جانب الوسطية واالعتدال فـي          

  .هم ارالدين، ويبين لهم خطر بعض القنوات الفضائية على أفك
األدوار التي يقوم بها المعلمون بدرجة متوسطة وهـي؛ أن المعلـم             -٢

يبين للطالب ضرورة احترام من يعيش معنا بإذن ولي األمر وهـو            
  .مخالف لنا في الدين

أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمحور متوسط حيـث          : رابعاً
  : مجموعتين وهيوأن تلك األدوار تقع في) ٢,٢٣(بلغ المتوسط الحسابي 

األدوار التي يقوم بها المرشد الطالبي بدرجة مرتفعـة وهـي؛ أن             -١
المرشد الطالبي يوجه الطالب إلى االلتزام بتعاليم الدين اإلسـالمي          
وتعلم حقائقه من الكتاب والسنة، ويوضح لهم مخـاطر الغلـو فـي             
الدين، ويحذرهم من األفكار المنحرفة، ويبين لهم أهميـة التعـاون           

عدة المحتاجين، ويطلب منهم إعداد نشرات ومطويـات عـن          ومسا
أهمية الماء، ويبين لهم أهمية العمل للحصول على الغذاء، ويرشدهم          

  .إلى عدم االعتماد على المطاعم بشكل دائم



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين
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األدوار التي يقوم بها المرشد الطالبي بدرجة متوسـطة وهـي؛ أن             -٢
 عليهـا،   المرشد الطالبي يحذرهم من تـشويه الجـدران بالكتابـة         

ويحذرهم من األمراض المعدية، ويوجههم إلى المحافظة على أمـن          
واستقرار الوطن، ويحذرهم من عدم اإلبالغ عن األشـخاص ذوي          
األفكار المنحرفة، ويبين لهم المرشد الطالبي قيمة الوطن واالنتمـاء          
إليه والدفاع عنه، ويبين لهم أهمية لزوم الجماعة وخطـر الفرقـة            

ثهم إلى ترشيد استخدام الماء وعدم تلويثه، ويبـين         واالختالف، ويح 
لهم مخاطر المخدرات، ويبين لهـم أهميـة األشـجار والحـدائق            

  .والمحافظة عليها، ويطلب منهم المشاركة في يوم الصحة العالمي
  :بخصوص الفروق في استجابات أفراد العينة أظهرت النتائج: خامساً
استجابات أفراد العينـة    وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في         -١

التي تعزى للعمر في جميع المحاور حيث لم تـصل الداللـة إلـى              
المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن الفروق فـي         ) ٠,٠٥(مستوى  

  .استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير العمر
وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينـة            -٢

سنة الدراسية في جميع المحاور حيث لم تصل الداللـة          التي تعزى لل  
المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن الفـروق        ) ٠,٠٥(إلى مستوى   

 .في استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير السنة الدراسية
وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينـة            -٣

ميع المحاور حيث لم تصل الداللة      التي تعزى للفرع الدراسي في ج     
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المقبولة في العلوم االجتماعية أي أن الفـروق        ) ٠,٠٥(إلى مستوى   
 .في استجابات أفراد العينة ال يمكن عزوها لمتغير الفرع الدراسي

وجود فروق ليست ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينـة            -٤
المقبولـة  ) ٠,٠٥(تعزى للجنسية حيث لم تصل الداللة إلى مستوى         

في العلوم االجتماعية أي أن الفروق في استجابات أفراد العينة فـي            
  .هذه المحاور ال يمكن عزوها لمتغير الجنسية
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  : الدراسةتوصيات
من خالل عرض نتائج الدراسة ومناقشتها يمكـن الخلـوص إلـى              

  :التوصيات التالية
 م باسـتخدا  وعـة متن إدارة المدرسة بتقديم بـرامج       تهتمأن   -١

لنشر الـوعي األمنـي لـدى         المدرسية اإلعالميةالوسائل  
 الطالب 

على ربـط الطالـب بـالمجتمع        إدارة المدرسة    تحرصأن   -٢
 ٠حماية أمنهوتفعيل دوره في 

لطـالب بالنظافـة    ام ا أن تقوم إدارة المدرسة بمتابعة التـز       -٣
 .ألمراضا لحمايتهم من

اإلشـاعات  أن تقوم إدارة المدرسة بتحذير الطـالب مـن           -٤
 .المغرضة في الساحة السياسية

أن يبين المعلم للطالب ضرورة احترام من يعيش معنا بإذن           -٥
 .ولي األمر وهو مخالف لنا في الدين

أن يقوم المرشد الطالبي بتحذير الطالب من تشويه الجدران          -٦
 .بالكتابة عليها

أن يقوم المرشد الطالبي بتحذير الطالب مـن األمـراض           -٧
 ٠هم إلى طرق المحافظة على الصحة العامة، ويرشدالمعدية

 أن يقوم المرشد الطالبي بتوجيه الطالب إلـى المحافظـة           -٨
 .على أمن واستقرار الوطن
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أن يقوم المرشد الطالبي بتحذير الطالب من عدم اإلبـالغ           -٩
 .عن األشخاص ذوي األفكار المنحرفة

 للطالب قيمة الوطن واالنتماء إليه والـدفاع        المعلمأن يبين    -١٠
 .هعن

 للطالب أهمية لزوم الجماعة وخطر الفرقـة        المعلمأن يبين    -١١
 .واالختالف

أن يحث المرشد الطالبي إلى ترشيد استخدام الماء وعـدم            -١٢
 .تلويثه

 .أن يبين المرشد الطالبي للطالب مخاطر المخدرات -١٣
أن يبين المرشد الطالبي للطالب أهمية األشجار والحـدائق          -١٤

 .والمحافظة عليها
 الطالبي من الطالب المشاركة فـي يـوم         أن يطلب المرشد   -١٥

  .الصحة العالمي
أن يستغل المعلم ما يراه مناسباً من المناهج الدراسية كمدخل           -١٦

يبين للطالب من خاللـه طـرق الوقايـة مـن الجريمـة             
   ٠واالنحراف 

 المدرسة األنشطة الطالبية بما يعود علـى        إدارةأن تستغل    -١٧
  ٠الطالب بالنفع ويشبع ميولهم 

 المدرسة لجنة من معلمي المدرسـة ممـن         إدارةأن تكون    -١٨
يتوفر فيهم الحس األمني بحيث تقوم هذه اللجنـة بتوزيـع           
الطالب إلى جماعات تهتم كل جماعة بجانب مـن جوانـب           
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الوعي األمني داخل المدرسة ، كجماعة ضـبط النظـام ،           
وجماعة أصدقاء الصحة ، وجماعـة أصـدقاء المـرور ،           

  ٠وغيرها 
ب ،وتحـصينهم    الوازع الديني لدى الطال    العمل على تقوية   -١٩

 وإرشـادهم إلـى التقيـد بالعقيـدة         ،من االنحراف بأشكاله  
   ٠اإلسالمية والبعد عن الغلو

أن يهتم المعلم بتقوية الوازع الديني لدى طالبه ،وذلك مـن             -٢٠
خالل متابعتهم في أداء الشعائر الدينية وااللتـزام بتعـاليم          

  ٠اإلسالم 
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 ا ١٤٤ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

   ٠ن الكريمالقرآ: أوالً
  :األحاديث الشريفة: ثانياً

،الرياض، دارا )هـ١٤٢١(صحيح مسلم ، مسلم بن حجاج القشيري،-١
  ٠ للنشر والتوزيعملسال

  ٠،الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة)هـ١٤٠٧( سنن أبو داود،-٢
  ٠،المكتبة اإلسالمية، استانبول،تركيا)١٤٠٧( سنن الترمذي،-٣

  :بية العرعالمصادر والمراج:ثالثاُ
، لـسان العـرب،     )هـ١٤١٠(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين،        .١

  ٠) ١٥مج (بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر
،التوعية األمنية في وسائل اإلعـالم  ) هـ١٤١٥(المشخص، عبدا هللا ،    .٢

السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،           
  ٠الرياض

مجمع اللغة العربية، الدوحة، مطابع قطر      ،  )م١٩٨٥(المعجم الوسيط،    .٣
 ٠الوطنية، دار الكتب القطرية 

، قاموس علم االجتماع، القاهرة الهيئة      )م١٩٧٩(غيث، محمد عاطف،     .٤
  ٠المصرية العامة للكتاب 

، أمن وحمايـة البيئـة      )هـ١٤١٩( األحيد ب ، إبراهيم بن سليمان ،       .٥
امعة نـايف العربيـة     الندوة العلمية الثانية واألربعون ، الرياض ، ج       

   ٠للعلوم األمنية 
، الوعي األمني لدى المـواطن      )هـ١٤٢٠(األصبعي، محمد إبراهيم ،    .٦

وأهميته في دعم جهود الشرطة، نشرة األمن العـام، اإلدارة العامـة            
  ٠للعالقات والتعاون

، مكافحة الجريمـة فـي المملكـة        )هـ١٤٢٢(البشر، خالد بن سعود،    .٧
  ٠، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالعربية السعودية، الرياض

، مشكلة المياه وأثرها على األمن القومي       )هـ١٤١٩(البشرى ، السيد،   .٨
  ٠، الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

، نظرات في التربية اإلسالمية ،      )م١٩٨٥( التيمي ، عزا لدين وزميله،     .٩
  ٠عمان ، دار البشر 

،اإلعالم األمنـي والوقايـة مـن       )هـ١٤١٢(الجحني، علي بن فايز،    .١٠
  ٠الجريمة ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
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ــايز، .١١ ــي ف ــي ، عل ــيط )هـــ١٤١٧(الجحن ــي التخط ــات ف ،لمح
،الرياض،المجلة العربية للدراسات األمنيـة     )رؤية أمنية (االستراتيجي

 ٠ ٢١،العدد١١والتدريب،المجلد 
، نشرة تعريفيـة حـول      )هـ١٤١٩( الجربوع ، عبدا لكريم سليمان ،      .١٢

خدمات التوجيه واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الرياض وزارة         
  ٠المعارف ، وكالة الوزارة للتعليم والتوجيه واإلرشاد

، مبـادئ علـم االجتمـاع الجنـائي ،          )هـ١٤١٦(الحديثي ، مساعد،   .١٣
  ٠الرياض ، مكتبة العبيكان

اإلدارة المدرسـية وتعبئـة     ،)هـ١٤٠٦(الحقيل، سليمان عبدالرحمن ،    .١٤
  ٠قواها البشرية في المملكة العربية السعودية ،الرياض،دارا لشبل

، الوعي األمني، الرياض كلية     )هـ١٤٢٥(الحوشان ، بركه بن زامل،     .١٥
  ٠الملك فهد األمنية، مركز البحوث والدراسات 

،أسباب ظاهرة التسرب في    ) هـ١٤١٢(الداوود ، ناصر عبدا لعزيز،     .١٦
لمتوسطة بالمملكة العربيـة الـسعودية ، شـركة العبيكـان           المرحلة ا 

  ٠للطباعة والنشر،الرياض
،في إطـار التوجيـه واإلرشـاد       ) م  ٢٠٠٣( الدنيش، فيصل محمد ،    .١٧

  ٠، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية٢الطالبي ، ج
،جناح األحداث ، المشكلة والسبب ، الكويت       )م١٩٨٤(الدوري،عدنان، .١٨

  ٠ذات السالسل 
،أسباب الجريمة والسلوك اإلجرامي الكويت     ) م ١٩٨٤(ري،عدنان،الدو .١٩

  ٠، ذات السالسل
 ١١٨٧١ الجزيرة، ع ة، جريد)هـ١٤٢٦(الرماني، زيد محمد،  .٢٠
،األمن مسؤولية الجميع ، نـدوة      )هـ١٤٢٥(الزهراني ، هاشم محمد ،     .٢١

  ٠المجتمع واألمن في دورتها السنوية الثالثة 
، األنشطة المدرسية ودورها    )هـ١٤٢٢( بن ناصر،  السد حان،عبدا هللا   .٢٢

في وقاية الشاب ب من االنحراف، بحث مقدم لندوة المجتمع واألمـن            
  ٠المنعقدة في كلية الملك فهد األمنية في الرياض

،دراسة السلوك العـدواني فـي      )هـ١٤٢١(السعدوي ،عبدا هللا صالح،    .٢٣
وية المدارس الثانوية بمدينة الرياض ،دراسة علمية لقسم البحوث الترب        

  ٠باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض
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، التوجيه واإلرشاد الطالبي مع     )م١٩٩٨(السيد ، محمد قاري عادل ،      .٢٤
تطبيقات من المملكة العربية السعودية ، الطائف ، المطبعـة األهليـة            

 لألوفست 
  لتـصور شـام   :، األمن الـوطني     ) ١٤٢٥(الشقحا ، فهد بن محمد،     .٢٥

  ٠نايف العربية للعلوم األمنية الرياض ، جامعة 
، العنف في المدارس الثانويـة  )هـ١٤٢٤(الشهري،علي عبدا لرحمن،   .٢٦

من وجهة نظر المعلمـين والطالب،رسـالة ماجستيرغيرمنـشورة ،          
  ٠الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 النفسية واألبويـة لرعايـة      س، األس )م١٩٧٣( محمد،   رلشيباني، عم  .٢٧
  ٠ للكتابة العربيرابلس، الداالشباب، طر

، دراسـات فـي علـم       ) م١٩٨٥( الطخيس،إبراهيم عبدا لـرحمن ،     .٢٨
 ٠االجتماع ، الرياض،دار العلوم للطباعة والنشر،

،دور مدير المدرسة في الحد مـن       )هـ١٤٢٤(العريني،محمد صالح ،   .٢٩
 عنف الطالب في المدارس في المملكة العربية السعودية 

،المدخل إلـى البحـث فـي العلـوم         )م١٩٨٩(العساف،صالح محمد،  .٣٠
  ٠السلوكية،الرياض،شركة العبيكان للطباعة والنشر

،القرآن والطباع النفسية المجلس    )م١٩٦٦( العماري،علي محمد حسن،   .٣١
 ٠األعلى للشؤون اإلسالمية،القاهرة 

 – تقنياتـه    –،األمن االجتماعي مقوماته    )م١٩٨٣(العوجي،مصطفى ،  .٣٢
  ٠ بيروت ، مؤسسة نوفل وارتباطه بالتربية المدنية ،

،منــاهج البحــث فــي العلــوم )م١٩٨٢(الفوال،صــالح مــصطفى، .٣٣
  ٠٠االجتماعية،القاهرة،مكتبة غريب

، الرسـول والعلـم، بيـروت، مؤسـسة         )١٩٨٤(القرضاوي،يوسف، .٣٤
 ٠الرسالة

القرضاوي، يوسف، الوقت في حياة المسلم ،القـاهرة دار الـصحوة            .٣٥
  ٠للنشر

،التوجيه واإلرشاد التربوي مـن     )هـ١٤١٥(القعيب، سعيد بن مسفر،    .٣٦
  ٠وجهة نظر مهنة الخدمة االجتماعية ،الرياض، مكتبة العبيكان

،التخطيط لحملة توعية مرورية عامة للحد      )هـ١٤٢١(المالك ، صالح،   .٣٧
من الحوادث المرورية بالمملكة العربيـة الـسعودية ، نـدوة األمـن             

   ٠واإلعالم بكلية الملك فهد األمنية 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٤٧ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

، عالقة النشاطات الطالبيـة     )هـ١٤١٧( بن عبدا هللا،   المطوع، محمد  .٣٨
ببعض متغيرات الشخصية، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة          

  ٠اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
، قياس الـوعي األمنـي لـدى        )هـ١٤١٢(النصرا وي، مصطفى،     .٣٩

 ٠الجمهور العربي ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
،األمن الفكـري اإلسـالمي     )هـ١٤١٨(سعيد بن مسفر،    الو ادعي ،     .٤٠

، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم      ١٨٧مجلة األمن والحياة، العدد     
  ٠األمنية

، عبدا لرحمن بـن معـال ،األمـن الفكـري           )هـ١٤٢٦(الو يحق ،   .٤١
  ٠،الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

،الدور األمني للمدرسة في    )هـ١٤٢٢(اليوسف، عبدا هللا عبدا لعزيز،     .٤٢
المجتمع السعودي ، بحث مقدم لندوة المجتمع واألمن المنعقدة في كلية           

  ٠الملك فهد األمنية بالرياض
، دور اإلدارة المدرسية في األمن      )هـ١٤١٧(آل ربحان،محمد سعيد،   .٤٣

الوقائي رسالة ماجستيرغبرمنشور،الرياض ، جامعة نـايف العربيـة         
  ٠للعلوم األمنية  

، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسـالمي       )م١٩٩٩(و زهرة، محمد،    أب .٤٤
 ٠القاهرة، دار الفكر العربي 

،المسؤولية األمنية في الوطن العربي     )هـ١٤٠٦( أبو شامة ،عباس ،    .٤٥
وواجبات األفراد والمجتمع ، مختصر الدراسات األمنية ، الريـاض ،           

  ٠بدار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدري
،الدراسة العلمية للـسلوك    )م١٩٦١(إبراهيم، نجيب اسكندر وآخرون ،     .٤٦

  ٠االجتماعي، القاهرة، مؤسسة المطبوعات الحديثة 
، بحث العمالـة الوافـدة والمـسألة        )هـ١٤٠٨(بيلي،إبراهيم العلمي،    .٤٧

األمنية ندوة التنمية الشاملة ،الرياض،جامعة نـايف العربيـة للعلـوم           
  ٠األمنية 

، معجـم مـصطلحات التنميـة       )م١٩٨٣ ( العربيـة،    جامعة الـدول   .٤٨
  ٠، إدارة العمل االجتماعي ةاالجتماعية والعلوم المتصلة بها، القاهر

، تاريخ التعليم في منطقة عسير،      ) هـ١٤١٦(جريس، غيثان بن علي،    .٤٩
 ٠جده، دار البالد للطباعة والنشر



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٤٨ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

 األمن في عهـد الملـك عبـدا         ة، حال )م١٩٨٢(جمعه، رابح لطفي،     .٥٠
  ٠يز، الرياض، دار الملك عبدا لعزيز لعز

، تخطيط برامج التوعيـة األمنيـة       )هـ١٤٢٤(خصور، أديب محمد،     .٥١
لتكوين رأي عام ضد الجريمة،الرياض،جامعة نايف العربيـة للعلـوم          

  ٠األمنية
، دراسات في علم االجتماع الجنائي ،       )م١٩٨١(خفاجي، حسين علي،   .٥٢

  ٠للطباعة والنشرالمدينة المنورة، شركة المدينة المنورة 
،الشباب وأوقات الفراغ دور التربية     )١٤٢٢( خليل،عثمان سيد أحمد،   .٥٣

ووسائل اإلعالم من المنظورين اإلسالمي والوضعي، الرياض جامعة        
  ٠نايف العربية للعلوم األمنية

  ٠) ٦٦(، العدد )١٩٩٨(رسالة الخليج العربي،  .٥٤
جتماع الجنائي  ،الجريمة دراسة في علم اال    )م١٩٩٥( رشوان ،حسين ،   .٥٥

  ٠، اإلسكندرية،المكتب الجامعي الحديث،
، التوجيه واإلرشاد النفسي ، ط      )م١٩٨٢( زهران ،حامد عبدا لسالم ،     .٥٦

  ٠ ، القاهرة عالم الكتب٢
،عوامل الكفايـة اإلنتاجيـة فـي       )م١٩٩٦(زيدان ، محمد مصطفى ،     .٥٧

  ٠التربية ، جده ، دار الشرق 
 السياسة على التعليم دراسات     ، جناية )م١٩٩٢(سعيد، إسماعيل علي،     .٥٨

  ٠تربوية
سجل اإلحصاء العام في اإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم بمنطقـة              .٥٩

 ٠)هـ١٣٧٨(عسير
، الشخصية مـن منظـور علـم االجتمـاع          )م١٩٩٧(شتا،السيد علي،  .٦٠

  ٠اإلسكندرية، مركزا إلسكندرية للكتاب
،النـشاط المدرسـي ، القـاهرة، الـدار         )هـ١٤١٠( شحاتة، حسن،  .٦١

  ٠مصرية ال
 ٠،اإلحصاء االجتماعي،القاهرة،مكتبة النهضة)م٢٠٠١(شلبي،عثمان، .٦٢
ـ ١٤١٥(،هصوالحة، محمد أحمد ومصطفى حوا مد      .٦٣ ، أساسـيات   )هـ

  ٠التنشئة االجتماعية للطفولة،األردن،دارا لكندي للنشر والتوزيع
 ٠ الريان للتراثر، داة، القاهر١، ط)هـ١٤٠٧(صحيح مسلم،  .٦٤



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٤٩ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

، وباء المخدرات ودور وسائل اإلعالم      )ـه١٤٠٦(طاش،عبدا لقادر،    .٦٥
في التوعية بمخاطره، سلسلة محاضرات الموسـم الثقـافي الرابـع،           

  ٠الرياض، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب
،الملتقى العلمي بالتعاون مع جامعة     )هـ١٤٢٦(طالب،أحسن مبارك ،   .٦٦

عة نايف العربية للعلـوم     طيبة بالمدينة المنورة ، األمن الفكري ، جام       
  ٠األمنية

، الوقاية من الجريمة ، بيروت دار       )هـ١٤٢٢(طالب ،أحسن مبارك،   .٦٧
  ٠الطليعة

، ،فن التوجيه واإلرشاد التربوي     )م١٩٨٧( عبدا لسالم، فاروق السيد،    .٦٨
  ٠مكة المكرمة، مكتب الطالب الجامعي 

ر ، علمي اإلجرام والعقاب، بيـروت الـدا       )م١٩٨٤(عبدا لقادر،علي،  .٦٩
 ٠الجامعية

ــرون،  .٧٠ ــدات،ذوقان وآخـــ ــث )م١٩٩٨(عبيـــ ،البحـــ
  ٠ والنشرةالعلمي،مفهومه،أدواته،وأساليبه عمان،دار الفكر للطباع

، أعمال نـدوة االتجاهـات      )هـ١٤٢٤(عسيري ،عبدا لرحمن محمد،    .٧١
الحديثة في توعية المواطن بطرق وأساليب الوقاية مـن الجريمـة ،            

  ٠األمنيةالرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم 
، أعمال نـدوة االتجاهـات      )هـ١٤٢٤(عسيري،عبدا لرحمن محمد،   .٧٢

الحديثة فـي توعيـة المـواطن بطـرق الوقايـة مـن الجريمـة،               
  ٠الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

، األمن القـومي العربـي، منـشورات        )م١٩٩١(عطا، محمد زهرة،     .٧٣
  ٠جامعة قار يونس 

مدخل المعاصر لمفاهيم ووظـائف     ، ال )م١٩٧٦( علي ،حسين محمد،     .٧٤
  ٠مكتبة االنجلوالمصرية : العالقات العامة،القاهرة 

، االنحـراف االجتمـاعي ورعايـة      )م١٩٨٩(غباري، محمد سالمه،     .٧٥
  ٠المنحرفين، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث

  ٠) ٢٧٣( ، العدد)هـ١٤٢٦(مجلة األمن والحياة،  .٧٦
، المجلد الثالـث، العـدد      ةارق، الش )هـ١٤١٥(مجلة الفكر الشرطي،     .٧٧

  ٠الرابع 
، المرجع فـي مـصطلحات      )م١٩٨٥(محمد ، علي محمد وآخرون،       .٧٨

  ٠العلوم االجتماعية ، االسكندريه، دار المعرفة الجامعية 



  دو ر املدارس الثانوية يف نشر الوعي األمين

  
 ا ١٥٠ دراسة ميدانية لطالب مدينة أ

، اإلرشـاد النفـسي والتوجيـه       ) م١٩٧٥( مرسي ، سيد عبدا لحميد،     .٧٩
  ٠التربوي المهني ، مصر ، مكتبة الخانجي

الحاسب اآللي بإدارة التربيـة والتعلـيم بمنطقـة         مركز المعلومات و   .٨٠
 ٠)١٤٢٦(عسير،

، ندوة االتجاهات الحديثة    ) هـ١٤٢٤(منصور ،عبدا لمجيد بن أحمد،     .٨١
في توعية المواطن بطرق وأساليب الوقاية من الجريمـة ، الريـاض            

  ٠جامعة نايف الغربية للعلوم األمنية
رشـاد الـشباب    ، توجيه وإ  )م١٩٩١(منصور، عبدا لمجيد سيد أحمد،       .٨٢

 مكة المكرمة،   ١٠٧المسلم، سلسلة دعوة الحق، السنة العاشرة، العدد        
  ٠رابطة العالم اإلسالمي

،األمن العام وأثره في في بناء      )هـ١٤١٠(موسى ، محمد عبدا لحليم ،      .٨٣
   ٠الحضارة،الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

بوي، بيـروت، دار    ، علم االجتماع التر   )هـ١٤١٢(ناصر، إبراهيم،    .٨٤
  ٠الجيل

دار         : ، األمـن القـومي، القـاهرة      )م١٩٧٥(نافع، محمد عبدا لكريم،      .٨٥
 ٠ا لشعب للنشر والطباعة 

  ٠)هـ١٤٢٣( تنظيم سلوك الطالب، دوزارة التربية والتعليم، قواع .٨٦
وزارة التربية والتعليم، القواعد التنظيمية لمـدارس التعلـيم العـام،            .٨٧

 ٠)هـ١٤٢٠(
لمعارف ،سياسة التعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية            وزارة ا  .٨٨

  ٠)هـ١٣٩٠(،
  
  




