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 لطالب المرحمة الثانوية : دراسة ميدانية األمنيةدور االدارة المدرسية في التربية  
 ىالة بنت عبد اهلل محمد النفيعي: إعداد

اململكة العربية   م القرىأ جامعة-كلية الرتبية - قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط

 السعودية

 البحثمستخمص 
لدى طالب المرحمة الثانوية  األمنيةالتربية الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلدارة المدرسية في ت ىدف   

الشخصية لدى  األمنية التربيةاإلدارة المدرسية في تنمية  محاور وىي دور بمحافظة الطائؼ مف خالؿ أربعة
دور اإلدارة و ، واجبات الطالب المتعمقة بحقوؽ األمنية التربيةدور اإلدارة المدرسية في تنمية لطالب ، و ا

 األمنيةالتربية دور اإلدارة المدرسية في ، و بالفكري لدى الطال المتعمقة باألمف األمنية التربيةالمدرسية في 
جميع مديري ومديرات و وكيمي ف مجتمع الدراسة مف تكو و ، سالمة الوطف لدى الطالبو  المتعمقة بأمف

تـ استخداـ المنيج ، و 181البالغ عددىـ محافظة الطائؼ و ب بنات ( –)بنيف  وكيالت مدارس المرحمة الثانويةو 
، ومعرفة لدى طالب المرحمة الثانوية  األمنيةالتربية الوصفي التحميمي لمعرفة دور اإلدارة المدرسية في تنمية 

 آراء مجتمع الدراسة.درجة الفروؽ و داللتيا بيف 
لدى طالب المرحمة الثانوية كاف بصفة  األمنيةالتربية وتوصمت الدراسة إلى أف دور اإلدارة المدرسية في      

عامة بدرجة كبيرة حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة لجميع محاور الدراسة 
ف دور اإلدارة المدرسية في (، و 4.683) الشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة  األمنية ةالتربيا 

ف دور اإلدارة ، و (4.3755غ )الطائؼ مف وجية نظر مجتمع الدراسة كاف بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي بم ا 
الطالب كاف بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي بمغ  واجباتالمتعمقة بحقوؽ و  األمنيةالتربية سية في المدر 

ف دور اإلدارة المدرسية في ، و (4.877) المتعمقة باألمف الفكري لدى الطالب كاف بدرجة كبيرة  األمنية التربيةا 
ف دور، و (4.67بمتوسط بمغ ) سالمة الوطف كاف بدرجة المتعمقة بأمف و  األمنية التربيةاإلدارة المدرسية في  ا 

 (.4.7.3) كبيرة بمتوسط بمغ
ذلؾ بتوفير األوعية ، و األمنيةبالتربية كما أوصت الدراسة إلى بضرورة نشر الوعي لدى الطالب     

اؿ التي تؤثر عمى توعية الطالب بجرائـ االحتيمدرسة، و داخؿ ال األمنيةالتربية المعموماتية الالزمة لتعزيز ىذه 
 المجتمعي.األمف الشخصي و 

Abstract 
    This study aimed to explore the role of school administration in Security Education of 

secondary school students in Taif governorate through four axes : The role of school 

administration in the development of personal security education for students, the role of 

school administration in the development of security education related to the rights of 

students' duties, the role of school administration in security education related to 
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intellectual security in children and the role of school administration in security education 

related to homeland security and safety among students, and All secondary stage principals 

and deputies of boys and girls secondary schools in Taif governorate  The analytic 

descriptive approach to explore the role of school administration Security Education of   of 

secondary school students in Taif governorate , and to explore the differences and their 

significances among the opinions of the study population. 

     The study concluded: The role of school administration in Security Education of 

secondar  was with a high degree , as its average was (3,4866),and The role of school 

administration Security Education towards the students' rights and duties s was with a high 

degree , as its average was (3,988),and The role of school administration in Security 

Education towards the intellectual security of students was with a high degree , as its 

average was (3,78),and The role of school administration in Security Education towards the 

national security was with a high degree , as its average was (3,820),and There were 

statistically significant differences overall the study axes in favor of the principals except 

for the axe of developing the intellectual security where the responses of the principals and 

the deputies were alike. 

As recommended by the study:   Raise awareness among students to security culture by 

providing the necessary information to promote this culture within schools,an dEducate  

1 students to crimes of fraud affecting the security of individuals and community. 

 

  مة البحث:مقد
وىو مف الحاجات ،الستمرار الحياة اإلنسانية و نموىا وتطورىا وسعادتيا ورخائيا ضرورياً  يعد األمف مطمباً      

التي رافقت وجود اإلنساف في ىذه الحياة، فكاف ىاجسو منذ القدـ حماية نفسو وممتمكاتو مف الفناء والفوضى و 
 اليالؾ .

ومع تطور المجتمعات البشرية وازدياد أفرادىا، ازدادت احتياجاتيـ إلي األمف لتشمؿ كؿ ما يتعمؽ      
باإلنساف مف أمف جسده وأمف كيانو إلى أمف حرياتو وحقوقو، وأصبح األمف يشكؿ ركنا مف أركاف وجوده 

 (.64،ص331.اإلنساني و االجتماعي )طالب ،
تبيف منزلة األمف، و شدة الحاجة إليو، في الكتاب والسنة، فقد امتف بو وقد تعددت النصوص الشرعية التي     

ـْ ِمْف 4َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت ) ) اهلل سبحانو عمى قريش في قولو تعالى: ـْ ِمْف ُجوٍع َوَآَمَنُي ( الَِّذي َأْطَعَمُي
راىيـ عميو السالـ ما ليذه النعمة مف أىمية . و قد أليـ اهلل سبحانو وتعالى سيدنا إب [3-4قريش : ( ]َخْوؼٍ 

ْذ َقاَؿ ِإْبَراِىيـُ َربِّ اْجَعْؿ )قصوى في حياة البشرية، لذلؾ دعا ربو أف يبسط األمف عمى مكة في قولو تعالى:  َواِ 
ـْ ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ  ّـَ َأْضَطرُُّه  َىَذا َبَمًدا َآِمًنا َواْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَف الثََّمَراِت َمْف َآَمَف ِمْنُي اْْلَِخِر َقاَؿ َوَمْف َكَفَر َفُأَمتُِّعُو َقِمياًل ُث

. كذلؾ قرف اهلل سبحانو األمف باإليماف في قولو تعالى : )الَِّذيَف [1.5البقرة :] (ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 
ـْ ِبُظْمـٍ ُأوَلِئَؾ َليُ  ـْ َيْمِبُسوا ِإيَماَنُي ـْ ُمْيَتُدوَف( َآَمُنوا َوَل . و جاء في الحديث الشريؼ قولو [.7األنعاـ:]ـُ اأْلَْمُف َوُى

صمى اهلل عميو وسمـ: "مف أصبح منكـ معافى في جسده، آمنا في سربو، عنده قوت يومو، فكأنما حيزت لو 
 (.3/463، ج435.الدنيا " )رواه الترمذي في سننو، حديث رقـ 



3 

 

يمكف االستيانة بيا، وينبغي أف نحرص عمى البحث في مسبباتيا و مقوماتيا إف مسألة األمف ال ومف ثـ ف     
لكؿ مواطف في وطنو، و ييتـ بشأنيا كؿ إنساف في مجتمعو الذي يعيش فيو ؛ فيي واجب اجتماعي يجب 
عمى األمة بأكمميا أف تتضامف في حراستيا، وليس وظيفة تتعمؽ برجؿ األمف فحسب ؛ فمألمف مفيومًا شاماًل 

مدلواًل واسعًا يتجاوز تمؾ الحدود الضيقة التي طالما عيدناىا في لغة القانوف و الصحافة و المواد اإلعالمية و 
 .(13،صىػ 13.4)التركي ، . العامة
 مف مفيومو التقميدي إلى مفيـو في معناه وقد تطور مفيـو األمف في السنوات الماضية بشكؿ سريع وقفز     

تطور الجريمة  برز متطمبات واحتياجات جديدة لمواجيةألمشاركة المجتمعية مما مجتمعي يرتكز عمى أساس ا
يقع عمييا العبء -األمف في المجتمع  وىي المناط بيا مسئولية حفظ- األمنيةوتنوع أساليب ارتكابيا. واألجيزة 

وقدرتيا في تحقيؽ ومختمفة مما يؤثر عمى جيودىا  األكبر في تحقيقو و تعاني مف صعوبات ومعوقات عديدة
إستراتيجية مناسبة لمشاركة المجتمع في تحقيؽ األمف تكوف عونا لألجيزة  األمف. األمر الذي يتطمب طرح

 (.،صىػ13.4البشر، ( تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا في األمنية
افة أفراد وفي اْلونة األخيرة ظيرت العديد مف الدعوات الممحة التي تدعو إلى أنو مف الضروري مشاركة ك     

المجتمع ومؤسساتو في توفير األمف الشامؿ داخؿ المجتمع لما ليذا الموضوع مف أىميو )العتيبي 
 (. .،صىػ13.5،
انطالقا مف أىمية التربية والتعميـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة ،تظير أىمية المدرسة في  تأصيؿ السموؾ و    

لدى الطالب، تزودىـ بمقومات األمف وتعزز لدييـ السموؾ  نيةالتربية األماْلمف في ممارسة األفراد عف طريؽ 
، و في ىذا المجاؿ يشير اْلمف، و بذلؾ يتحقؽ مطمب األمف الذي يعد مف أعظـ المطالب المجتمعية

)ىارتماف ( إلى أف المدرسة الحديثة تسعى إلى إكساب طالبيا الخبرة في شتى مجاالت الحياة مف خالؿ 
 ت وميارات الطالب التي تحقؽ النمو االنساني في شتى جوانبو)االىتماـ بتطوير قدرا

(Hartman,2005,P620. 
أف الكثيريف مف القائميف بشئوف التربية والتعميـ ال  (Krulik,1994)وفي ىذا المجاؿ أوضحت دراسة    

     يدركوف المفاىيـ األساسية لتربية األمف واألماف وتحقيؽ أبعاد التربية األمنية  المنشودة لدي طالب مدارسنا .
لما كانت المدرسة مف أولى المؤسسات التربوية و التعميمية المنوط بيا إعداد النشء وصياغة شخصيتو، و 

ت الحاجة إلى دراسة التحديات والمشكالت الفكرية التي تواجو ىؤالء الناشئة، حتى يحسف إعدادىا بما ظير 
كما ظيرت الحاجة إلى ضرورة تطوير أداء يكفؿ قياميا بدورىا الرائد في تنمية الوطف والمحافظة عمى أمنو . 

 , Moreland)في ىذا الصدد يرى اإلدارة بيذه المدارس مف أجؿ مواكبة التغيرات المجتمعية الممحة، و 
2007,P.735)   ضرورة تطوير أداء اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية في انجمترا، فالمدارس الثانوية

تحتاج إلى تطبيؽ القواعد و المعايير التنظيمية التي يمـز أف تكسب الطالب ثقافة التأمؿ حوؿ الممارسة أثناء 
بيف ما يحوزوف مف ثقافات فكرية و تصوراتيـ حوؿ ثقافة العمؿ التي سوؼ العمؿ، و تقييـ مدى االرتباط 

 يمارسونيا في سوؽ العمؿ.
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والمدرسة بمفيوميا الشامؿ تعد خط الدفاع األساسي في مسألة تحقيؽ أبعاد األمف، وذلؾ بتعميؽ والء       
  األمنيةالتربية حيث يتشرب الطالب الحس األمني لممجتمع ،و  ،والة األمرو الطالب هلل، وكتابو، ورسولو، 

األىداؼ في ضوء الغايات و الكافية لتحصينو ضد الضالالت الفكرية  واألفكار المنحرفة المخمة باألمف، 
ذا ما أعطيت اإلدارات المدرسية الفرصة الكاممة فيو ، والسياسات التي تسير عمييا العممية التربوية والتعميمية   ا 
لمطالب، وجعؿ ذلؾ عمى رأس أىداؼ   األمنيةالتربية مباشرة مسئوليتيا لمقياـ بأدوارىا، ومساىمتيا في تشكيؿ 

أنشطتيا النابعة مف وزارة التربية والتعميـ، فستكوف الجيود مباركة، والطاقات وبرامجيا و خططيا واستراتيجياتيا، 
 (.،صـ335.مستثمرة، والنجاحات كبيرة بإذف اهلل. ) السميماف ،

 مشكمة الدراسة
وتقنية في مختمؼ مناحي  وثقافية، واقتصادية، وأمنية، واجتماعية، يعيش العالـ اليـو متغيرات سياسية،      

 الحياة، وتتفاعؿ المجتمعات بمختمؼ شرائحيا بشكؿ سريع مع ىذه المتغيرات فتتأثر بيا وتؤثر فييا. 
ف بروز ىذه المتغيرات داخؿ كياف و       ف التحوالت االجتماعية السيئة، المجتمع المعاصر قد أفرز العديد ما 

العديد مف الظواىر اإلجرامية المخمة بأمف المجتمع و بأمف أفراده، مما يستوجب تكامؿ جيود جميع فئات و 
 المجتمع و مؤسساتو لمواجية تمؾ التحوالت والظواىر وحماية المجتمع وأفراده مف آثارىا السمبية، ونتائجيا

 .الوخيمة 
وال شؾ أف ميمة حفظ األمف ليست مقتصرة عمى رجاؿ األمف وحدىـ، بؿ منوطة بكؿ فرد مف أفراد     

المجتمع دوف استثناء، و ىنا يبرز الدور الحيوي لمؤسسات التنشئة االجتماعية في إرساء دعائـ األمف باعتباره 
 (.6،صـ335.واجبا دينيا و وطنيا )المالكي ،

 األمنيةت األساس الذي يقـو عمييا تحقيؽ األىداؼ المنشودة في مواكبة التغييرا والتعميـ ىما حجر التربيةو      
ة، لمنيوض بالمسئولية الجماعية وغرسيا في عقوؿ الناشئ األمنيةالدولية و تأصيؿ المسئولية المحمية واإلقميمية و 

ذكاء الحس األمني لدى أفراو  األمف في الوطف العربي، جامعة نايؼ د المجتمع )دليؿ مؤتمر التعميـ و ا 
  (.1صىػ 13.3العربية،

 التربية األمنيةكما أف اإلدارة المدرسية المأمولة ال بد أف تكوف مييأة لمقياـ بأدوارىا بكفاءة و فعالية مف أجؿ   
يؽ تحقلتمكنيا مف اإلنسانية السوية داخؿ المدرسة وخارجيا و مف ثـ تبنى العالقات الحياتية لدى الطالب و 
 األداء المدرسي الفعاؿ .

مف تغيرات في  لما يعيشو الطالب في ىذه المرحمة تجدر اإلشارة ىنا إلى أىمية المرحمة الثانوية نظراً و       
النفسية، حيث يعيش مرحمة المراىقة التي تعد مف أخطر المراحؿ العمرية لما يظير النواحي الجسمية والعقمية و 
ىػ، 1343)الشيراني ، السموكيةحياتو وخصوصا الجوانب الفكرية و  في شتى جوانب فييا مف تغيرات و تحوالت

ورغـ أىمية اإلدارة المدرسية مف خالؿ كافة األنشطة التربوية المتعمقة بعمميا، فإف دورىا في تنمية ، (18ص
 زبيف الطالب لـ يحظ باالىتماـ بعد  األمنيةالتربية 
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تخص عمؿ رجاؿ األمف  التربية، إلى أف ىذه  األمنيةالتربية كما أشارت بعض الدراسات المتعمقة بموضوع   
إال مف  ىي سموؾ ال يوجدالتربية األمنية ( إلى أف ـ338.فقط وفي ىذا المجاؿ، أشارت دراسة المالكي )

( والتى توصمت الى دور االدارة المدرسية فى تعزيز األمف 335.ودراسة السمماف ) ، األمنيةخالؿ المجتمعات 
(، والتى توصمت إلى إسيامات اإلدارة المدرسية فى تعزيز الوعى األمنى ف 335.الفكرى ، ودراسة العتيبى )

  األمنيةربية التتنمية  وجدت الباحثة أف معظـ الدراسات تؤكد عمىمف خالؿ البحث في األدبيات السابقة، و 
الدراسة الحالية ىي و ي مجاؿ أمف األفراد و المجتمعات، ألىمية ىذا النمط مف الدراسات ف لدى طالب المدارس

التربية  محاولة الستحضار كافة الرؤى البحثية حوؿ ما يمكف عممو مف أجؿ تفعيؿ دور اإلدارة المدرسية في 
 .لطالب المرحمة الثانوية األمنية

 أسئمة الدراسة
 األمنيةفي التربية الرئيس التالي :إلى أي مدى تسيـ اإلدارة المدرسية  السؤاؿتحاوؿ الدراسة اإلجابة عف 

 ؟لطالب المرحمة الثانوية 
 األسئمة الفرعية التالية : السؤاؿ الرئيسيو ينبثؽ مف ىذا 

 لدى طالب المرحمة الثانوية ؟ الشخصية األمنيةالتربية ما دور اإلدارة المدرسية في  .1
 ؟ت طالب المرحمة الثانوية حقوؽ وواجباب المتعمقة األمنية التربيةما دور اإلدارة المدرسية في  ..
 األمف الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية ؟ب المتعمقة األمنيةالتربية ما دور اإلدارة المدرسية في  .4
 سالمة الوطف لدى طالب المرحمة الثانوية ؟أمف و ب المتعمقة األمنية التربيةما دور اإلدارة المدرسية في  .3
مجتمع الدراسة تجاه دور اإلدارة  متوسطات إجابات أفرادىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  .4

، : ) الجنس، المؤىؿ العمميلطالب المرحمة الثانوية تعزى لممتغيرات التالية  األمنية التربيةالمدرسية في 
 (؟المسمى الوظيفي 

 أىداف الدراسة 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى :

 .لدى طالب المرحمة الثانوية الشخصية األمنيةالتربية دور اإلدارة المدرسية في  التعرؼ عمى  .1
 .حقوؽ وواجبات طالب المرحمة الثانوية ب المتعمقة األمنية التربيةاإلدارة المدرسية في التعرؼ عمى  ..
 .األمف الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية ب المتعمقة األمنيةالتربية اإلدارة المدرسية في التعرؼ عمى  .4
أمف وسالمة الوطف لدى طالب المرحمة ب المتعمقة األمنية التربيةدور اإلدارة المدرسية في  التعرؼ عمى  .3

 .الثانوية 
 أىمية الدراسة 
 األىمية النظرية
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ال سيما تنبع األىمية النظرية ليذه الدراسة مف أىمية و حيوية موضوع األمف وحاجة كافة المجتمعات لو،  .1
 األحداث المجتمعية المحيطة عالميًا و إقميميا و محميًا.بعد التطورات و 

لدى  األمنية فى التربيةتظير أىمية ىذه الدراسة أيضًا في حداثة موضوعيا وىو " دور اإلدارة المدرسية  ..
 طالب المرحمة الثانوية" وندرة األدبيات المتعمقة بيذا الموضوع.

 . األمنية التربيةتتناوؿ موضوع  –عمى حد عمـ الباحثة  –أف ىذه الدراسة ىي أوؿ دراسة  .4
المعمومات التي يؤمؿ أف تكوف مصدرًا عمميًا نافعًا لمباحثيف بمجموعة مف التوصيات والنتائج و  إثراء المكتبة .3

 لدى أفراد المجتمعات. األمنية والتربيةفي مجاؿ األمف الالحقيف 
التربوي في وضع اسة العامميف في المجاؿ األمني و مف المأموؿ أف تساعد ىذه الدر : األىمية التطبيقية

لدى الطالب بما تقدمو ليـ مف نتائج وتوصيات ضمف إطار  األمنية التربيةاستراتيجيات وخطط تيدؼ إلى 
 المسئولية المشتركة لكافة مؤسسات المجتمع في تحقيؽ األمف.

 حدود الدراسة
لدى  األمنية التربيةلمدراسة حدود موضوعية تتمثؿ في تحديد دور اإلدارة المدرسية في  الحدود الموضوعية:

نظر مديري و وكالء مدارس التعميـ العاـ الثانوي الحكومي لمبنيف و  طالبات المرحمة الثانوية مف وجيةطالب و 
 البنات بمحافظة الطائؼ .

 مدارس التعميـ العاـ الثانوي الحكومي لمبنيف و البنات بمحافظة الطائؼ دوف ىجرىا وقراىا.الحدود المكانية:
 ىػ.1344/ .134لمعاـ الدراسي  الثانيالفصؿ الدراسي  الحدود الزمانية:
 .وكالء مدارس التعميـ العاـ الثانوي الحكومي لمبنيف و البنات بمحافظة الطائؼمديرو الحدود البشرية:

 مصطمحات الدراسة
 الدور :
( الدور بأنو " ما يقـو بو كؿ فرد مف وظائؼ ومياـ مناطة بو باعتباره عضوًا 11ىػ ،ص1335،نشواف )عرؼ 

 بيا ".في أي تنظيـ لديو أدوار محددة يجب أف يقـو 
جراءات مناطة بيا  و ُيعرؼ الدور إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو ما تقـو بو اإلدارة المدرسية مف أنشطة ومياـ وا 

 لدى طالب المرحمة الثانوية. األمنية التربيةفي سبيؿ 
 اإلدارة المدرسية :

لمدرسة و خارجيا وفقًا ( بأنيا " ذلؾ الكؿ المنظـ الذي يتفاعؿ بإيجابية داخؿ ا4ـ، ص1881، أحمد)عرفيا 
لسياسة عامة و فمسفة تربوية تضعيا الدولة رغبةً  في إعداد الناشئيف بما يتفؽ و أىداؼ المجتمع و الصالح 

وىذا يقتضي القياـ بمجموعة متناسقة مف األعماؿ و األنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتماـ  العاـ لمدولة .
 إنجاحيا".
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ة المدرسية بأنيا " مجموعة مف النشاطات و العمميات تتكوف في التخطيط والتنظيـ و وتعرؼ الباحثة اإلدار     
التنسيؽ و التوجيو و الرقابة يقـو بيا مدير المدرسة يوجو جيود وأداء المعمميف و الفنييف و اإلدارييف و ذلؾ 

مف جميع النواحي، بما لتحقيؽ األىداؼ المدرسية المتمثمة بإعداد الطالب و تعديؿ سموكو و تطوير شخصيتو 
 يتماشى مع ما تيدؼ إليو الدولة في تربية أبنائيا "

 األمن :
خارجيا، وتأميف ضد األخطار التي تيددىا داخميا و المجتمع " تحصيف كياف الدولة و :بأنو  األمف يعرؼ

عف الرضا العاـ اجتماعيا لتحقيؽ األىداؼ والغايات التي تعبر ديا و تييئة الظروؼ المناسبة اقتصاو مصالحيا، 
 (..1،صـ1875في المجتمع ")ىالؿ،

النظـ التي تحقؽ السالمة والطمأنينة ءات و ومف وجيات نظر اجتماعية فإف األمف يمثؿ مجموعة اإلجرا     
والحرمة، إف األمف يمثؿ التدابير التي تحفظ النظاـ عمى نحو عادؿ ومتوازف مف أجؿ أف ينصرؼ األفراد إلى 

 (Forbes, 2008,P181تركة في مجاؿ الحقوؽ االجتماعية و االقتصادية والثقافية. )خدمة الغايات المش
 : األمنيةالتربية 

المعارؼ العامة و القيـ واألخالؽ الرفيعة و بأنيا " األمنية التربية( 5.ىػ، ص13.5،عبد العزيز )عرؼ    
 التي ليا صمة بعمؿ رجاؿ األمف". األمنيةالمعمومات 

ضرورية لكؿ فرد في المجتمع، حيث أف ميمة حفظ األمف   األمنيةالتربية والباحثة تؤكد عمى أف      
 أصبحت مسئولية الجميع ولـ تعد ميمة مرتبطة بعمؿ رجاؿ األمف فقط كما كانت في السابؽ .

الميارات التي يكتسبيا التقاليد و المبادئ واألفكار والمعارؼ والمفاىيـ و : إجرائيا بأنيا األمنية التربيةوتعرؼ 
والتي تحدد ما ينبغي أف يسمكو  الطالب والتي تمكنو مف فيـ الموقؼ األمني ومف ثـ التفاعؿ مع معطياتو،

 .فسو ومجتمعو مف الخطر المحيط بولحماية ن
 
 : الدراسات السابقة 
 لمطالب.( بعنوان : دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري م2006دراسة السميمان ) .1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمف الفكري مف خالؿ تفعيؿ 
دور األسرة، و توظيؼ المعمـ، و توجيو األنشطة المدرسية، و تنفيذ األساليب التربوية الفعالة، و توثيؽ العالقة 

معوقات التي تقمؿ مف دور اإلدارة المدرسية في بالمجتمع المحمي . كما ىدفت أيضا إلى الوقوؼ عمى أىـ ال
 وكاف مف أبرز نتائجيا: ، تـ اعتماد المنيج الوصفي ليذه الدراسة ، و االستبانة أداًة ليا ،تعزيز األمف الفكري 

% مف مديري المدارس يروف أف الحاجة لتعزيز األمف الفكري لمطالب كبيرة، و تشير ىذه ..47أف ما نسبتو 
أف ما نسبتو ، إدراؾ معظـ المديريف ألىمية تعزيز األمف الفكري لدى الطالب في المراحؿ الثالث النتيجة إلى

% مف أفراد العينة لدييـ إلماـ باألساليب و اإلجراءات المتبعة في تعزيز األمف الفكري بدرجات تتراوح 5..7
 مابيف متوسطة و كبيرة جدا.
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إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري في مواجية ( بعنوان : نحو بناء م2006دراسة المالكي ) .2

 اإلرىاب.
ىدفت ىذه الدراسة إلىالكشؼ عف أسباب اإلرىاب و العوامؿ المؤدية إليو، والكشؼ أيضا عف دور المسجد و 
األسرة و المؤسسات التعميمية في تحقيؽ األمف الفكري ومدى ممارستيـ ليذا الدور حاليا مف وجية نظر 

لتدريس الحاصميف عمى درجة الدكتوراه في الجامعات السعودية الحكومية .كما ىدفت الدراسة أعضاء ىيئة ا
، وانتيج الباحث لدراستو أيضا إلى بناء إستراتيجية وطنيو شاممو لتحقيؽ األمف الفكري في مواجية  اإلرىاب

 المنيج الوصفي ، واستخدـ االستبانة أداة ليا .
عوامؿ واألسباب التي قد تؤدي إلى اإلرىاب مف جية نظر مجتمع الدراسة :أف الياكانت أبرز نتائجو      

أف األسباب والعوامؿ المؤدية إلى االنحراؼ الفكري الذي يقود إلى اإلرىاب مف ، و نوعاف؛ مباشرة وغير مباشرة
ظائفيا وجية نظر مجتمع الدراسة فتشمؿ : الغمو في الديف،، وتقصير مؤسسات التنشئة االجتماعية في أداء و 

 الدينية والتربوية والتعميمية.
أما في دور المؤسسات التعميمية فقد كشفت الدراسة عف درجة أىمية عالية لدورىا في مجاؿ تحقيؽ األمف    

الفكري، مع درجة ممارسة حالية متوسطة فيما يتعمؽ باألدوار المشتركة بيف التعميـ العاـ و العالي، و متدنية 
 ومتوسطة فيما يخص المناىج، و متدنية فيما يخص الجامعات مف أدوار.فيما يتعمؽ بالمعمـ، 

 .( بعنوان : إسيامات اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمنيم2006دراسة العتيبي ) .3
ىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى درجة إدراؾ العامميف باإلدارة المدرسية لموعي األمني مف حيث: 

، واألىداؼ،  كما ىدفت لتحديد مدى إسياـ  ،واألىمية، والمتطمبات مف وجية نظر عينة الدراسةالمفيـو
كذلؾ  ،العامميف في اإلدارة المدرسية فعميا في تنمية ذلؾ الوعي لدى الطالب مف وجية نظر عينة الدراسة 

ني لدى الطالب ىدفت إلى التعرؼ عمى كيفية تفعيؿ إسياـ العامميف في اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األم
 مف وجية نظر عينة الدراسة..

يدرؾ العامموف باإلدارة المدرسية بدرجة عالية جدا الوعي األمني مفيوما  وكانت أبرز نتائج ىذه الدراسة:
يسيـ العامموف باإلدارة المدرسية فعميا بدرجة عالية في تنمية الوعي األمني لدى ، و وأىمية وأىدافا ومتطمبات 

معوقات عدة تحد بدرجة عالية مف إسياـ العامميف باإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني ىناؾ ، و الطالب
 .لدى الطالب

م( بعنوان : تطوير التعاون بين اإلدارة المدرسية و المؤسسات األمنية في مجال 2008دراسة الشيري ) .4
 التوعية األمنية لطالب المرحمة الثانوية.

الدور المطموب مف إدارة المدارس الثانوية و المؤسسات األمنية في تطوير  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
التعاوف في مجاؿ التوعية األمنية لمطالب، والوقوؼ عمى واقع ىذا التعاوف. كما ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ 

تحديد عمى واقع تنفيذ برامج التوعية األمنية مف قبؿ المؤسسات األمنية عمى طالب المرحمة الثانوية، و 
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الصعوبات التي تواجو التعاوف بيف اإلدارة المدرسية المؤسسات األمنية في مجاؿ التوعية األمنية . ىدفت 
الدراسة أيضا إلى توضيح السبؿ المقترحة لتطوير التعاوف بيف اإلدارة المدرسية والمؤسسات األمنية في مجاؿ 

سة المنيج الوصفي ، واالستبانة أداًة ليا ، وكاف مف التوعية األمنية لطالب المرحمة الثانوية، واعتمدت الدرا
أبرز نتائجيا : أف التعاوف بيف اإلدارة المدرسية و المؤسسات األمنية في مجاؿ إدارة برامج التوعية األمنية 
يمارس في بعض األحياف ، وأنو ال يتـ تنفيذ البرامج التوعوية المقدمة مف المؤسسات األمنية عمى طالب 

لثانوية بدرجة كافية، وأف المعدؿ العاـ لدرجة الصعوبات التي تواجو اإلدارة المدرسية و المؤسسات المرحمة ا
 األمنية في مجاؿ التوعية األمنية المخصصة لطالب المرحمة الثانوية تعيؽ بدرجة متوسطة.

ب المرحمة م( بعنوان : إسيام اإلعالم التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى طال2008دراسة الحارثي ) .5
 الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة اإلعالـ التربوي لتحقيؽ األمف الفكري لدى طالب المرحمة 
الثانوية بمدينة مكة المكرمة ، ودرجة أىمية إسيامو في ذلؾ ، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ، واالستبانة 

 أداةً  ليا .
مت الدراسة الى أف اإلعالـ التربوي يمارس بدرجة متوسطة في تحقيؽ األمف الفكري لمطالب، وتوص      

وأظيرت الدراسة أف اإلعالـ التربوي يمارس بدرجة منخفضة في الممارسة في تحقيؽ األمف الفكري لمطالب، 
ينة الدراسة وبدرجة وأظيرت الدراسة أىمية ممارسة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ األمف الفكري لمطالب لدى ع

 عالية، ويعتقد المديروف أف ممارسة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ األمف الفكري أكثر مما يعتقده المشرفوف.
 ( بعنوان: التربية األمنية لدى رجال األمن في ضوء أساليب التربية اإلسالمية .م2009دراسة المالكي ) .6

ميتو وكيفية إعداد رجالو مف النواحي الدينية و العقمية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بمفيـو األمف وأى
كما ىدفت إلى التعريؼ بأىـ الصفات و  ،التعميمية والتقنية والتدريبية و والروحية والمعنوية والخمقية والثقافية 

الشروط و اْلداب اإلسالمية التي يجب أف يتسمح بيا رجاؿ األمف في حياتيـ ؛ وتوعيتيـ مف خالؿ التربية 
 ، واعتمد الباحث لدراستو المنيج الوثائقي .ألمنية ليـ في ضوء أساليب التربية اإلسالمية ا

أساليب التربية اإلسالمية الضرورية و وجود تكامؿ بيف الصفات واْلداب يا: نتائجمف أبرز وكانت 
 أظيرت الدراسة أف ىناؾ رابطًا وثيقًا بيف األمف والتربية . ، و اللتربية األمنية لدى رجاؿ األمف

م( بعنوان :التربية األمنية في المنيج اإلسالمي أصوليا و دورىا في تكوين 2009دراسة العمري ) .7
 الوعي باألمن االجتماعي لدى األجيال .

مي، ودورىا في تكويف ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد التربية األمنية مف حيث أصوليا في المنيج اإلسال
الوعي باألمف االجتماعي لدى األجياؿ بتقديـ تصور مقترح لطالب المرحمة المتوسطة في المممكة العربية 

 السعودية، واستخدـ الباحث المنيج االستنباطي والمنيج الوصفي الوثائقي لدراستو .
أىميتيا وأىدافيا، وظيور وتوصمت الدراسة إلى ظيور عدة حقائؽ عنيا مف حيث مدلوليا ووظائفيا و 

عدة أصوؿ ليا عقدية وتعبدية وتشريعية وأخالقية وعممية، وظيور دور أمني اجتماعي لممدرسة المتوسطة، 
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وبروز أبرز مشكالت طالبيا األمنية، وظيور االىتماـ بقضية األمف في السياسة التعميمية السعودية، و ظيور 
 البيئة المدرسية .الدور التربوي األمني لكؿ عنصر مف عناصر 

 ( بعنوان : قيم المواطنة لدى طالب الثانوية و عالقتيا باألمن الفكري.م2010دراسة الغامدي ) .7
ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف قيـ المواطنة لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة 

سعت الدراسة إلى تحديد مفيـو المواطنة و القيـ المكرمة وبيف األمف الفكري لدييـ ؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ العاـ 
المرتبطة بيا في اإلسالـ، و تحديد مفيـو األمف الفكري وأىميتو في اإلسالـ، والوقوؼ عمى العالقة بيف قيـ 

، واعتمد الباحث المنيج الوصفي لدراستو واالستبانة أداًة ليا ،اعتمد المواطنة و األمف الفكري لدى عينة الدراسة
 وكانت أىـ نتائج ىذه الدراسة كما يمي:ث المنيج الوصفي لدراستو واالستبانة أداًة ليا ، الباح
اىتماـ الطالب بالمصحؼ الشريؼ وطباعتو كجزء مف منجزات الوطف، وتقديرىـ لخدمة الوطف  -

 لمحرميف الشريفيف.
 ضعؼ تقدير الطالب ألىمية المادة العممية في إبراز منجزات الوطف. -
 االجتماعي بيف طالب المرحمة الثانوية في مساعدة كبار السف.عمؽ التفاعؿ  -
 التزاـ الطالب باْلداب العامة في احتراـ الغير عف طريؽ المحافظة عمى النظاـ و اليدوء. -
ضعؼ تعاوف الطالب في االشتراؾ في الحمالت الخاصة بمواجية األفكار المنحرفة التي تؤدي إلى  -

 اإلخالؿ بمكتسبات الوطف.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في إثراء موضوعيا وفي البدء مما انتيى إليو الباحثوف السابقوف 
 ، وبالنظر إلى صمة موضوع الدراسة الحالية بالدراسات السابقة، فمف الممكف اإلشارة إلى بعض النقاط :

بعدًا مف موضوع الدراسة الحالية خصوصا مف حيث استخداـ مصطمح تفاوتت تمؾ الدراسات قربًا و  .1
التربية األمنية، فمـ تعثر الباحثة سوى عمى دراستيف فقط استخدمت ىذا المصطمح ؛ بينما استخدمت 

 الدراسات األخرى األمف كمحور رئيسي مف محاورىا.
والتي تـ إدراجيا تحت المحور  –ىناؾ أوجو اتفاؽ مع الدراسات السابقة، حيث أشارت معظـ الدراسات  ..

إلى تعدي مسئولية حفظ األمف مف المؤسسات األمنية إلى مؤسسات التنشئة االجتماعية، كما  -الثاني 
أكدت أف ىذه المسئولية أصبحت قضية مشتركة يجب أف يسيـ فييا كؿ فرد في المجتمع، مع التركيز 

 ؿ و مؤثرات.عمى دور التعميـ في ذلؾ بما لديو مف إمكانات و وسائ
مثؿ األمف الفكري، كما في  أغمب الدراسات السابقة ركزت عمى جوانب جزئية مف التربية األمنية .4

 )السميماف ( و )المالكي(.دراسة
سياماتيا  .3 اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناوليا الدور األمني لإلدارة المدرسية وا 

 و)السميماف ( و)العتيبي(. في حفظ األمف كدراسة )الشيري (
ومف النقاط السابقة يتضح أف ىناؾ جوانب مشتركة بيف الدراسة الحالية وتمؾ الدراسات، ويعود سبب 



11 

 

اختيار الباحثة ليا كدراسات سابقة ،كونيا تطرقت ولو بشكؿ جزئي لقضايا يمكف إدراجيا ضمف جوانب 
 أف تتميز في الجوانب التالية :التربية األمنية، و يرجى لمدراسة الحالية بإذف اهلل 

أنيا تعد مف الدراسات التي تناولت موضوع التربية األمنية مف زاوية تربوية متخصصة، وىو ما افتقرت  -
 إليو الدراسات التي اعتبرت التربية األمنية خاصة بعمؿ رجاؿ األمف فقط .

الثانوية بشكؿ فيو إحاطة محاولة ىذه الدراسة توضيح جوانب التربية األمنية لدى طالب المرحمة  -
 بالموضوع واىتماـ بجميع الجوانب بدوف إسياب في جانب دوف اْلخر.

محاولة ىذه الدراسة تغطية موضوعيا لدى الجنسيف مف أفراد المجتمع، والكشؼ عف مدى وجود فروؽ بيف  -
 استجاباتيـ .

 اإلطارالنظرى لمدراسة
يحتؿ األمف مكانا ميما بيف اىتمامات المسئوليف والمواطنيف في المجتمعات المعاصرة، وذلؾ التصالو    

 ،ـ1874التعامؿ ) العوجي ،و المباشر بالحياة اليومية بما يوفره مف طمأنينة في النفوس وسالمة في التصرؼ 
 (.6ص
صصاتيـ و خمفياتيـ الثقافية والمعرفية وحوؿ أىمية األمف، تنافست أقالـ الكتاب والباحثيف بمختمؼ تخ    

( 5.-4.ىػ، ص13.4،التركي )ويذكر  ،إليجاد أبعاد أو محاور تتجمى مف خالليا أىمية األمف في حياتنا
بعضا مف المالمح المشيرة إلى أىمية األمف مف خالؿ إبراز أىمية كال مف األمف الفردي، و األمف الجماعي، 

 واألمف الدولي .
ة األمف الفردي يذكر أف اإلنساف ال يستطيع مزاولة أعمالو المعتادة والمرتبة في ذىنو في سمـ ففي أىمي     

مف األولويات ،دوف أف يحتؿ األمف الدرجة األولى في أولوياتو ؛ فاألمف مطمب حيوي و مشروط في كؿ عمؿ 
والقوة والعدد المختمفة لمدفاع  أما أىمية األمف االجتماعي فتجمى فيما يرصده العالـ مف األمواؿ، إنساني سميـ

عف األمف وحراستو، وفيما تنشئو الدوؿ مف مراكز لمبحوث في موضوعاتو، وما تنشئو مف إدارات وأجيزة كاممة 
؛ وىذا يعني أنو ال األمنيةتدرس في الجامعات والكميات  األمنيةوقد أصبحت العمـو  ،تختص بالحفاظ عميو 

 يمكف أف ينيض مجتمع و حباؿ الخوؼ تضطرب بكيانو .  يمكف أف تعيش أمة بدوف أمف، وال
وفي أىمية األمف الدولي، فيشير إلى بروزه كفكرة اتجو إلييا الزعماء إثر الحرب العالمية الثانية التي      

كادت أف تطحف أمما بأكمميا ؛ فأنشأت منظمة األمـ المتحدة مجمسا دوليا ييتـ بقضايا ىذا الموضوع و 
نو لـ يفمح في تحقيؽ أىدافو المقررة في الموائح ؛ النطالقو مف مبدأ اقتضتو األوضاع السياسية شئونو، إال أ

 العالمية، فبقي مفتقرا إلى العدالة الدولية حتى اْلف . 
وقد شيد العالـ خالؿ السنوات القميمة الماضية عددًا مف المتغيرات في جوانب الحياة المعاصرة، عمى    

وقد أفرزت تمؾ المتغيرات حاجة ،  األمنيةة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية و مستوى كافة األصعد
وفي ، األمنيةالدوؿ إلى التنمية الثقافية بما يتناسب مع ما يشيع في العالـ مف أحداث، وعمى رأسيا األحداث 

أتت الحاجة إلى إعداد أبناء ىذا ، األمنيةضوء العناية بالتنمية الثقافية والحاجة إلى التفاعؿ مع األحداث 
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  األمنيةالتربية الوطف إعدادًا أمنيا شامال لمختمؼ مناحي األمف، ويتطمب ىذا األمر أف نبدأ باالىتماـ بتنمية 
 لدى الطالب أثناء مراحؿ التعميـ لحمايتيـ و تنشئتيـ في أشكاؿ أمنية مقصودة.

النفسية والشخصية  األمنيةالتي يمـز تحقيقيا لدى الطالب ما يتعمؽ التربية  األمنيةومف جوانب التربية       
بينيـ، فالمجتمع المدرسي يتألؼ مف الطالب وأفراد البيئة المدرسية ومف ثـ فالتوعية تجاه الفرد ذاتو مف صميـ 

ذا قامت البيئة المدرسية بتوعية ال األمنيةالتربية  طالب نحو االىتماـ المتعمقة بأمف وسالمة المجتمع، وا 
بصحتيـ وابتعادىـ عف المخاطر والمحافظة عمى وقتيـ واستثماره بالطرؽ المثمى، فإنيا تساعد عمى التربية 

 (Nancy ,2004,P64)األمنية
 : األمنية التربيةمفيوم المحور األول 

، وذلؾ الختالؼ الكتاب والمفكريف حوؿ تحديد مف األمنية لمتربيةتباينت اْلراء حوؿ إيجاد تعريؼ محدد        
تخص رجاؿ األمف وترتبط ارتباطا  التربيةىـ األفراد الذيف يفترض أف يحممونيا ؛ فيناؾ مف يرى أف ىذه 

ضرورة لكؿ فرد في المجتمع مف منطمؽ المناداة بأف   األمنيةمباشرا بعمميـ األمني، وىناؾ مف يرى أف التربية 
 .ولية الجميع و لـ يعد مناطا فقط برجاؿ األمفاألمف أصبح مسئ

( ليا 5.ىػ، ص1335،عبد العزيز)بعمؿ رجاؿ األمف تعريؼ  األمنيةومف التعريفات التي ربطت التربية     
 " .التي ليا صمة بعمؿ رجاؿ األمف األمنيةلمعارؼ العامة والمعمومات وابأنيا " القيـ واألخالؽ الرفيعة 

( أيضا ليا بأنيا " مجموعة العمـو والمعارؼ والميارات التعميمية و  4.ـ،ص338. ،المالكي)وتعريؼ     
لتنمية مداركو  األمنيةالتدريبية والتقنية، التي ال بد لرجؿ األمف أف يتسمح بيا عف طريؽ االلتحاؽ بالمؤسسات 

 ."األمنيةالالزمة في مختمؼ القطاعات و الوحدات واألقساـ 
إجرائيا بأنيا المبادئ واألفكار والمعارؼ و المفاىيـ و التقاليد و الميارات  األمنيةتربية وتعرؼ الباحثة ال     

التي يكتسبيا الطالب والتي تمكنو مف فيـ الموقؼ األمني ومف ثـ التفاعؿ مع معطياتو ،والتي تحدد ما ينبغي 
 أف يسمكو لحماية نفسو ومجتمعو مف الخطر المحيط بو.

، و األمنيةومنيا المعارؼ ، األمنيةوستذكر الباحثة بعض التعريفات التي تناولت بعض مكونات التربية 
 . األمنيةالميارات 

  ليا زيادة دائرة معرفة و يتحقؽ مف خال األمنيةىي المعمومات  التي ترتبط بالجوانب : األمنيةالمعارف
 (.  44،صىػ13.3)األصيبعي،تصحيح التصورات الخاطئة عف المجتمع الطالب و 

 
 
  األمنيةالميارات : 

( بأنيا " القدرة عمى القياـ بعمؿ معيف في أقؿ ما يمكف مف الوقت 37.ىػ ،ص13.3،صيبعي األ)عرفيا     
 وبأيسر ما يمكف مف الجيد، و بأكمؿ ما يمكف مف األداء، مع تحقيؽ األماف و تالفي األضرار " 
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( بأنيا " القدرة عمى أداء عمؿ أمني باستخداـ أساليب تتسـ بالكفاءة و 1.3صـ، 333.،العمر )وعرفيا      
 التميز بما يحقؽ نتائج أعمى و أفضؿ بما استخدـ في األداء مف موارد و إمكانات ".

 :األمنيةوتشمل الميارات 
التحري عف يقصد بيا مدى قدرة الطالب عمى استخداـ األدوات المتاحة في ميارات تقصي الحقائؽ : و  -

 الحقائؽ المرتبطة بالمكوف األمني في المجتمع .
السائدة  األمنيةيقصد بيا الحصانة التي يكتسبيا الطالب مف التعرض لألخطار ميارات حماية الذات : و  -

 في المجتمع .
السموكيات التي يتبعيا الطالب و التي تسيـ في المجتمع : و يقصد بيا الميارات و ميارات حماية أمف  -

 (1.5ـ، ص333.،العمر الخارجي فاظ عمى أمف المجتمع الداخمي و لحا
 :مهددات األمن يف اململكة العربية السعودية المحور الثانى :

لقد أثبتت المممكة العربية السعودية عبر تاريخيا الحديث قدرتيا عمى التصدي لمتحديات الصعبة التي      
تبني المتغيرات دوف اإلضرار بنسيجيا االجتماعي، سواء كانت ىذه واجيتيا، مف خالؿ تطوير قدرتيا الذاتية و 

األخطار داخمية أـ خارجية، فجميعيا تشكؿ مصادر تيديد لألمف الوطني . و لكف تختمؼ قيمة ىذه األخطار 
ـ، 334.مف دولة ألخرى ومف زماف ْلخر و مف وجية نظر صانع القرار أو اإلدارة السياسية ) السيد، 

 (...ص
وقد ذكر )القحطاني  ربية السعودية ،وتختمؼ أنواعيا،دد التيديدات الداخمية التي تواجو المممكة العتتعو  
 ( أكثر ىذه التيديدات  خطرا عمى الوطف و أمنو وذلؾ عمى النحو التالي: 116-113ـ، ص335.،

 العمالة الوافدة : .1
 يطرح وجود العمالة الوافدة العديد مف التحديات األمنية و منيا :

التحدي الديني : يظير ىذا التحدي بقياـ بعض العمالة الوافدة بإقامة عالقات مع أفراد المجتمع بيدؼ  -
نشر أفكار ضارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثؿ األفكار اليدامة و األفكار المتطرفة التي تدعي 

 اإلسالـ و غيرىا .
استخداـ الدوؿ المصدرة ليذه العمالة ضد الدوؿ النمو المتزايد ألعداد العمالة الوافدة قد يدعو إلى  -

 المستقبمة، وتشكؿ العمالة الوافدة تيديدا لألمف االستراتيجي مف خالؿ :
 شؿ عجمة اإلنتاج بالنزوح الجماعي وقت األزمات . -
 القياـ بدور مساند ضد النظاـ القائـ في البمد المضيؼ. -
 خارجي .مبرر لمتيديد واالبتزاز الداخمي و الإعطاء حجة و  -
 الغزو المبطف لنفسية و قدرات الشعب المضيؼ. -
 ارتفاع عدد الجرائـ المرتكبة مف قبؿ العمالة الوافدة. -
 مزاحمة العمالة الوطنية مما يؤدي إلى رفع نسب البطالة في سوؽ العمالة. -



14 

 

يدز، تيديد األمف الصحي في الدولة، وذلؾ بما يظير مع قدـو العمالة الوافدة مف أنواع مرضية كاإل -
يزداد األمر خطورة لكوف معظـ العمالة الوافدة في المنازؿ و و  ،التياب الكبد الوبائي، الجذاـ، الجدري 
 المطاعـ، و تسكف مساكف غير صحية.

الخطورة االجتماعية لمعمالة الوافدة و المتمثمة في ظيور أنماط جديدة لمحياة، وأساليب معيشية و تعدد و  -
ماعي، كما أف ىذه العمالة تحمؿ قيـ وعادت مختمفة قد تؤثر في قيـ و تناقض أنواع السموؾ االجت
 عادات الدولة المستقبمة ليا.

تمثؿ البطالة أحد المشكالت الرئيسية في المممكة العربية السعودية، و مف المتوقع تفاقـ البطالة : .2
المؤشرات الدالة  المشكمة في ظؿ غياب دور القطاع الخاص في توظيؼ الخريجيف . وتعد البطالة أحد

عمى ضعؼ االقتصاد الوطني ؛ كما أف ىناؾ عالقة مقمقة بيف ارتفاع نسب البطالة و ارتفاع نسب 
 الجريمة، فضياع األمؿ لدى المراىقيف قد يدفعيـ إلى حياة العنؼ و الجريمة.

 الجريمة المنظمة : .3
االقتصادية بوسائؿ غير قانونية توصؼ الجريمة المنظمة بأنيا " ممارسة شكؿ مف أشكاؿ التجارة 

اإلكراه و الفساد واالبتزاز و غير ذلؾ مف األساليب و استعماليا وة البدنية و تنطوي عمى التيديد باستعماؿ الق
 فعال و تشمؿ استخداـ السمع و الخدمات غير المشروعة " 

لمنظمة و الجرائـ اإلرىابية وتعد المممكة العربية السعودية مف أوائؿ الدوؿ التي دعت لمكافحة الجريمة ا
بالعمؿ عمى تجفيؼ منابعيا . و حددت ذلؾ القيادة السعودية في كممة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل 

ىػ في افتتاح مؤتمر مكافحة اإلرىاب الدولي في ثالثة أبواب : غسؿ األمواؿ، تجارة 13.4/.4/1.بتاريخ 
رات : كما دعت المممكة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة المخدرات، األسمحة بطرؽ غير مشروعة، تجارة المخد

 و في الوقت نفسو أنشأت جيازا مستقال يعنى بجريمة غسؿ األمواؿ .
 الميددات الصحية :  .4

عممت المممكة العربية السعودية مف خالؿ الوزارات المعنية وعمى رأسيا وزارة الصحة لمنع دخوؿ 
األوبئة و األمراض المعدية إلى البالد و خاصة في موسـ الحج . وجندت المممكة وزارة الصحة و اليالؿ 

المواطنيف مف بعض األحمر لتوفير األمف الصحي لممواطف و الحاج و المقيـ . وعممت كذلؾ عمى حماية 
عالوة عمى ذلؾ فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية قرارا يوجب إجراء و  ،األوبئة كحمى الوادي المتصدع 

فحوصات طبية لممتقدميف عمى الوظائؼ العامة، وذلؾ كمو لضماف تعزيز األمف الصحي لممواطنيف والذي يعد 
 مف أىـ مجاالت األمف . 

ف جميع ىذه الميددات تشكؿو    خطرا عمى مختمؼ مجاالت األمف االقتصادي واالجتماعي و الفكري و  ا 
الجنائي والسياسي، مما يوجب تضافر جيود جميع مؤسسات المجتمع األمنية و المدنية لمواجيتيا و القضاء 

 عمييا، لتحقيؽ األمف الوطني الشامؿ الذي يكفؿ الحياة الكريمة لممواطف في جميع المجاالت.
 .  األمنيةاألنشطة والوسائل واألساليب في التربية المحور الثالث :
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أمنية لدى الطالب وتبصرىـ  تربية( إلى أف  المدارس تعمؿ عمى إيجاد 15ىػ، ص13.4،الحربي )يشير 
المؤىميف  األمنيةذلؾ عف طريؽ إلقاء ضباط المؤسسات تقودىـ إلى االنحراؼ، و  ببعض أنماط السموؾ التي قد

، األمنيةوما يجب أف تكوف عميو عالقة الفرد مع المؤسسات   األمنيةبعض المحاضرات ذات الصمة بالتربية 
في الوحدات الدراسية التي تكسب الطالب ثقافة قانونية، وعقد ندوات  األمنيةباإلضافة إلى تدريس بعض المواد 

لحاجز النفسي بينيما ،كما أف تشجيع الطالب عمى يشارؾ بيا رجاؿ األمف ويمتقوف مع الطالب حتى يذوب ا
المشاركة مع رجاؿ األمف منذ صغرىـ يجعميـ يعتادوف عميو في الكبر، ويأتي ذلؾ عف طريؽ تنفيذ حمالت 

بالغيـ أف الوقاية مف الجريمة  ىي دعائية لممشاركة والتشجيع والحث عمى احتراـ القوانيف واألنظمة والموائح، وا 
إسياـ كؿ فرد وكؿ مجموعة في الحيمولة دوف تعرض المجتمع ألخطار  ع كمو، وذلؾ أفمسئولية المجتم

اإلجراـ يعد ضرورة لصيانة المجتمع. فإذا لـ يقـ الفرد بمسئوليتو تجاه ىذا األمر يبقى معرضًا مع أسرتو 
اليادفة  يةاألمنومجتمعو ألخطار الجريمة. إذًا فالتنسيؽ مع المدارس ومشاركة طالبيا لحضور الندوات 

  المجتمع.ردود اإليجابي حتمًا عمى الفرد و والتعرؼ عمى أىمية ومسئولية األمف سوؼ يكوف لو الم
 المحور الرابع : دور اإلدارة المدرسية في التربية األمنية لدى طالب المرحمة الثانوية:

 التربية األمنية الشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية : .1
بأنو " مجموعة مف السموكيات و اإلجراءات العممية و الفكرية التي يمارسيا الشخص  يعرؼ األمف الذاتي    

 (.486ـ،ص335.مف تمقاء نفسو لحمايتيا و وضعيا في مأمف مف المخاطر المحيطة بيا " )الزىراني، 
يقـو وترتبط أىمية األمف الذاتي بأىمية األمف بصفة عامة، ويعتمد في تنفيذه عمى الشخص نفسو، حيث     

ويمكف اكتساب صفة األمف الذاتي عف طريؽ التعميـ والتدريب، فالعمـ ىو  ،بحماية نفسو بشكؿ كمي أو جزئي 
األمنية الشخصية لدى الطالب في ضوء  التربيةالسبيؿ إلى كافة أنواع األمف ؛ لذلؾ كاف حتما عمى المدرسة 

 مبادئ األمف الذاتي التالية :
 :المبدأ األول : الحس األمني 

ويعرؼ الحس األمني بأنو " شعور داخمي تدركو الحواس المعروفة، تبينو لمخطر قبؿ وقوعو، و ىذا الشعور 
 يتوفر لشخص دوف غيره، وفي الغالب ليس لو مصدر معروؼ".

 وتتـ تنمية الحس األمني مف خالؿ :
يؿ الحوادث و تحمغيرىا، حيث يتـ وعية : وذلؾ عف طريؽ المحاضرات والندوات والنشرات والكتب و الت -

 تقديـ النصح ليـ .توجيو المستفيديف و 
التدريب : وذلؾ مف خالؿ البرامج التدريبية التي تركز عمى التربية الكمية والمستمرة لمطالب مف التعميـ و  -

جميع جوانب حياتيـ وخصوصا الجانب األمني ،وتتضمف كؿ ما يساعدىـ عمى إدراؾ المخاطر المحيطة 
 نفسيـ و ممتمكاتيـ .بيـ ومف ثـ حماية أ

توفير األوعية المعموماتية الخاصة باألمف وسبؿ المحافظة عميو، والتوعية باالطالع عمييا واالستخداـ  -
اْلمف لإلنترنت، فذلؾ ينمي لدى الطالب إحساسا أمنيا قويا يجعمو حذرا و متيقظا لكؿ ما يدور حولو مف 
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 عمى تجنبيا. مخاطر، و يتخذ مف االحتياطات األمنية ما يساعده 
الخبرة العممية: وذلؾ عف طريؽ مشاركة الطالب في معايشة الظروؼ األمنية المختمفة مع االستفادة مف  -

 (.487ـ، ص335.األخطاء السابقة .)الزىراني ،
ويعتمد ىذا المبدأ عمى مبدأ الحس األمني، فمتى ما وجد : المبدأ الثاني: أىمية إدراك المخاطر المحيطة

عمى تصور ما يحيط بو مف ي لدى الطالب فالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ أف يصبح لديو القدرة الشعور األمن
 ما قد يمحؽ بو مف أضرار.مخاطر، و 

إف صدؽ اإلحساس وحسف :المبدأ الثالث: االعتماد عمى الذات في تأمين النفس من المخاطر المحيطة
بالمخاطر، والمدرسة تنمي في الطالب االعتماد  البصيرة وحسف تقدير األمور، تعطي اإلنساف ممكة االستشعار

عمى النفس في التغمب عمى تمؾ المخاطر مف خالؿ توعية الطالب باإلجراءات الوقائية التي تمكنيـ مف حماية 
 (488، ص335.أنفسيـ وممتمكاتيـ مف الوقوع في تمؾ المخاطر. )الزىراني ،

ف التوعية بأىمية و       األمنية الشخصية لمفرد مف صميـ التوعية األمنية المتعمقة بأمف وسالمة  التربيةا 
الوطف، فإذا قامت البيئة المدرسية بتوعية الطالب نحو تقبؿ تغيراتيـ السيكولوجية والفسيولوجية في المراحؿ 

لتي تؤثر عمى اىتماميـ بصحتيـ وغذائيـ و توعيتيـ باألمراض الخطيرة والمزمنة ا، و العمرية التي يمروف بيا 
أمنيـ الصحي، وابتعادىـ عف المخاطر، والمحافظة عمي وقتيـ وجودة إدارتو، فإنيا تساىـ في التوعية األمنية 

ف و  ،المجتمعية  األمنية لمطالب يمـز أف تتجو إلي األمف النفسي والشخصي لمطالب أي أف يحافظ  التربيةا 
)محروس نجاح ويحتـر النظاـ المجتمعيي لمالطالب عمي سالمة جسده ويحافظ عمي وقتو، ويسع

 (.17ـ، ص313.والوذيناني،
ف و     األمنية الشخصية تقع ضمف مفيـو التربية الكمية والمستمرة، فيي عممية مستمرة تبدأ بالتعميـ  التربيةا 
 حيث يشكؿ التعميـ العاـ الرسمي أبرز مراحميا، و ولي في األسرة، وتستمر بأشكاؿ متنوعة مدى الحياة،األ

يتضمف اإلطار المعرفي لمتربية األمنية المستمرة في مرحمة التعميـ العاـ، وفي مجاؿ األمف الذاتي لمطالب 
 :الجوانب التالية

ويشمؿ تعريؼ الطالب باألخطار التي تحيط بيـ، وتيدد أمنيـ ومستقبميـ، مثؿ الجانب التعريفي:  -
 خرى كجرائـ التزوير واالحتياؿ.......... الخالمخدرات والتدخيف، إضافة إلى بعض الظواىر األمنية األ

ويشمؿ إرشاد الطالب إلى الوسائؿ التي تعينو عمى عدـ الوقوع في األخطار، وكيفية الجانب الوقائي: -
التغمب عمى ذلؾ مثؿ عدـ التأثر برفقاء السوء، وتعمـ كيفية رفض المغريات، والتعامؿ السميـ مع رفقاء 

منتجات القومية التي تدعـ األمف االقتصادي لمشخص ذاتو ومف ثـ األمف السوء، والتوعية باستخداـ ال
 االقتصادي لألمة.

ويشمؿ إرشاد الطالب إلى تقويـ بعض السموكيات الخاطئة لدييـ كالغضب السريع، الجانب التقويمي: -
 وعدـ تقبؿ الرأي و الرأي اْلخر، و التعامؿ اإليجابي مع السموكيات الصحيحة. 

 واجبات الطالب بالمرحمة الثانوية:األمنية المتعمقة بحقوق و  التربية   .2
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التربية نتماء لمجتمعيـ، يجعميـ متأثريف ومؤثريف في مف يعيشوف بينيـ؛ لذلؾ يمـز إف شعور الطالب باإل     
جانبا ميما  التوعيةتجاه الواجبات والحقوؽ والتصرؼ بوعي ومسئولية مجتمعية، حيث أف ىذه  لمطالب األمنية
توعية الطالب بحقوقيـ وواجباتيـ تجاه مجتمع األمة ىي بدايات األمنية لمطالب، وأف  التربيةجوانب مف 

 . تحمميـ المسئولية، وىذا يدفعيـ لمقياـ بواجباتيـ تجاه اْلخريف
ف و      امميف في مسئولياتيـ أضحت ضرورة تربوية ممحة لمعمنية لدى الطالب إلدراؾ حقوقيـ و األ التربيةا 

والمدرسة كونيا المؤسسة التعميمية المعنية بالطالب بشكؿ مباشر، تقع عمى عاتقيا  ،الحقؿ التربوي والتعميمي
في ضوء ما نصت عميو وثيقة حقوؽ الطالب ومسئولياتيـ الصادرة مف وزارة التربية  التربية األمنيةمسئولية 

 والتعميـ بالمممكة العربية السعودية.
 حقوق ومسئوليات الطالب الحقوق التالية: وتتضمن وثيقة

تدبر كتابو، وتنمية قيـ طالب العمـ و رسولو و :  تنشئة الطالب عمى محبة اهلل و األخالقيةالحقوؽ الدينية و  -
 أخالقو في نفسو والعدؿ و المساواة بينو وبيف زمالئو.

ومجتمعو، وتنمية مفيـو المواطنة  الحقوؽ الوطنية واالجتماعية: وتتضمف تنمية حبو وانتمائو لوطنو وقيادتو -
لديو، وتعريفو بمنجزات وطنو ودوره في المحافظة عمييا وتنميتيا، وتوفير مقومات األمف لو بجوانبو 

 المختمفة، وتوفير الفرص التعميمية والخدمات الصحية و االجتماعية لو.
والنفسي لمطالب بما يحقؽ االحتياجات الشخصية : وتتضمف االىتماـ بجميع تفاصيؿ الجانبيف الجسدي  -

 صحتو الجسدية والنفسية و توافقو مع المدرسة و المجتمع المحيط.
الحقوؽ المدرسية والتربوية: و تتضمف تييئة البيئة المدرسية و تعويد الطالب عمى النظاـ واالنضباط،  -

عممي و الدراسي وتوفير الخدمات اإلرشادية التي تتناسب مع احتياجاتو، واحتراـ آرائو ودعـ تفوقو ال
 ىػ (.13.7...الخ. )وثيقة حقوؽ ومسئوليات الطالب، وزارة التربية والتعميـ، 

ف حقوؽ الطالب كثيرة ومتشعبة فميـ حقوقيـ المتعارؼ عمييا كمواطنيف وحقوقو    ف التوعية يـ كطالب، و ا  ا 
وأساليب تعامميـ مع  بد أف تتضمف تعميـ الطالب المفاىيـ األمنية الخاصة برجاؿ األمفلحقوؽ البيذه ا

ال غنى لمطالب عف تبصيٍر بالثقافة و  ،المواطنيف ال سيما في ضوء المناداة بأف المواطف ىو رجؿ األمف األوؿ 
منحيـ فرصة إبداء الرأي مف خالؿ حوار بناء يسيـ في ة إلدراكيـ حقوقيـ و واجباتيـ، و القانونية فيي وسيم
المشاركة في األنشطة، وتقدير ىذه المشاركة مف قبؿ لتشاور و لب في المدرسة مف خالؿ اتفعيؿ دور الطا

 ـ عمى تحمؿ المسئولية  واإلنتاجالعامميف في اإلدارة المدرسية لتعويدى
مسئولياتيـ التي تضمنتيا وثيقة حقوؽ ومسئوليات الطالب والتي تعمؿ اإلدارة بات الطالب و أما واج   

 فشممت ما يمي:المدرسية عمى توعية الطالب لمقياـ بيا  
تتضمف أداء الطالب لمصالة مع جماعة المدرسة، و تحميو باألخالؽ اإلسالمية مسئولياتو تجاه الديف : و  -

مف انحرافات أخالقية و  جنبو ما يخالؼ تعاليـ الشريعة اإلسالميةتالالئؽ ،و  الحميدة و المظير اإلسالمي
 فكرية.سموكية و 
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الطالب نفسو والمحافظة عمى سالمتو وصحتو الجسمية والنفسية مسئولياتو تجاه النفس : وتتضمف حماية  -
والفكرية، وحماية نفسو وممتمكاتو مف الخطر، وتجنب مواقؼ الفوضى و اإلخالؿ باألمف، و تنمية عاداتو 

 اإليجابية و قيمو الخمقية الفاضمة.
، التزامو باألنظمة والقوانيف المجتمع : و تتضمف اعتزاز الطالب بوطنو واالنتماء لومسئولياتو تجاه الوطف و  -

ومحافظتو عمى تراث وطنو ومقوماتو، محافظتو عمى جميع مكتسبات الوطف ومنجزاتو وأمنو ووحدتو 
وتماسكو، إسيامو في خدمة وطنو وتنميتو في جميع المجاالت، مشاركتو في المناسبات الوطنية، إبرازه 

ارئ المختمفة، وتعاونو مع الجيات األمنية عند الصورة المشرقة لوطنو، مشاركتو عند األزمات أو الطو 
إطالعو بوجود أي خطر قد ييدد الوطف أو المواطنيف، بعده عف مواطف الشبو والريبة، والدعوات المغرضة 
أو األفكار المنحرفة، التزامو بأسموب النقاش االيجابي والحوار البناء مع اْلخريف، باإلضافة إلى حرصو 

 .السوءعمى االبتعاد عف رفاؽ 
غير معصية اهلل، وتفيـ دورىـ  تتضمف واجب السمع و الطاعة لوالة األمر فيمسئولياتو تجاه القيادة : و  -

 دحض أي افتراءات مغرضة تجاىيـ.جيودىـ و 
األنظمة التي تنص عمى االنتظاـ أكدت عمى التزاـ الطالب بالتعميمات و ولياتو تجاه البيئة المدرسية : مسئ -

المدرسة، واإلعداد الجيد لمعمؿ المدرسي اليومي، وتحمؿ المسئولية في حؿ الواجبات اليدوء في و 
المحافظة عمى مرافؽ و  األنشطة المدرسية، والمحافظة عمى األدوات المدرسية والكتب،  المشاركة في

مسئوليات مة داخؿ المدرسة . )وثيقة حقوؽ و السالموائح، وااللتزاـ بقواعد األمف و المدرسة، وااللتزاـ بال
 ىػ (13.7الطالب، وزارة التربية و التعميـ، 

 األمنية المتعمقة باألمن الفكري لدى الطالب بالمرحمة الثانوية: التربية .3
َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا (لقد بعث اهلل نبيو  صمى اهلل عميو و سمـ رحمة لمناس، و جعؿ أمتو أمة وسطا: 

 [134] البقرة : )َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَمْيُكْم َشِييداً  لَِّتُكوُنوْا ُشَيَداء
التطرؼ، بؿ يتوسطوف و يعتدلوف، فقد نيى ديف اإلسالـ عف الغمو  ال يميموف عف الحؽ إلى الغمو و أي : عدوال

 و الجفاء و أمر بالتوسط و االعتداؿ في األمور كميا .
د و القدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، و يقع مف األفراد و الجماعات و التطرؼ: "مجاوزة الحو يعني الغمو و 

 (.17ـ،ص334.الدوؿ و ممف ينتمي إلى األدياف و الممؿ و النحؿ المختمفة " )السحيمي ،
ال شؾ أف االنحراؼ عف ىذه الوسطية التي دعى إلييا اإلسالـ يقود إلى التطرؼ واإلرىاب ؛ فقد ظير و     

االستقرار في معظـ دوؿ العالـ، ويجمع الكؿ أنو مف أبشع وات األخيرة كأىـ ميددات األمف و ناإلرىاب في الس
الجرائـ و أكثرىا دموية فيو يؤدي إلى استباحة الحرمات و ترويع اْلمنيف األبرياء الذيف ال صمة ليـ بما يزعـ 

 (.18ـ،ص338.اإلرىابيوف ) المالكي ،
ف اْلثار النفسية و تعرضت ليا المممكة العربية السعودية إلى العديد م قد أدت اليجمات اإلرىابية التي     

وتتضامف جيود األجيزة األمنية و  ،األمنية، مما يتطمب مقاومة الفئة الضالة االجتماعية واالقتصادية و 
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العنؼ يف و المتورطيف في أعماؿ المؤسسات التربوية في ذلؾ، فإذا كاف عمى الجيات األمنية مالحقة اإلرىابي
التطرؼ، فإف عمى التربوييف مسئولية تعزيز األمف الفكري لمطالب و الشباب كونيـ األقرب منيـ و األعمـ و 

 (.7ـ ،ص337.االنفعالية  ) السمطاف، عقمية والنفسية و بخصائصيـ ال
الب، فمـ يؤكد الجانب االجتماعي لمتربية أىمية المدرسة في تشكيؿ األنماط السموكية المرغوبة لدى الطو     

تعد المدرسة الحديثة مجرد مؤسسة تعميمية تقـو عمى الحفظ و االسترجاع كما كانت عميو المدرسة التقميدية في 
تخضع لسياسة المجتمع و مة تؤثر في بناء شخصية الطالب، و السابؽ، بؿ أصبحت مؤسسة اجتماعية فاع

االقتصادية و ية والثقافية واالجتماعية و لوجأىدافو، و تعمؿ عمى تطويرىا و توجيييا وفقا لألطر األيديو 
 (.131ـ، ص.33.السياسية السائدة فيو ) الثبيتي، 

( إلى بعض الطرؽ و الوسائؿ المناسبة التي تساعد اإلدارة المدرسية 8.ـ، ص335.أشار ) السميماف ،و قد
 عمى القياـ بدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى الطالب و منيا:

التأخر الدراسي، ووضع البرامج المناسبة لمعالجتيا، حتى ال تتسبب في وقوع ب و متابعة حاالت التسر  -
 الطالب في براثف األفكار المنحرفة.

 نشر الممصقات والموحات اإلعالمية األمنية في أماكف تجمع الطالب . -
 االىتماـ بالمجالس الطالبية و تفعيميا داخؿ المدرسة . -
و البحوث و الدراسات التي تساعد عمى تقوية االنتماء الوطني و دعـ مصادر التعمـ باألفالـ و الكتب  -

 تعزيز األمف و محاربة االنحراؼ الفكري و التطرؼ.
 تشجيع الطالب عمى اإلبالغ عف المشكالت األمنية. -
 تنمية إحساس الطالب بالمشكالت االقتصادية و االجتماعية و األمنية و إعدادىـ لإلسياـ في حميا. -
 ز الفكر الوسطي المعتدؿ مف مصادره الشرعية و حث الطالب عمى االلتزاـ بو .العمؿ عمى إبرا -
عمؿ برامج توعوية تثقيفية بغرض تقويـ السموؾ الخاطئ المخؿ باألمف، و تصحيح المفاىيـ الخاطئة لدى  -

 الطالب.
 غرس حب الوطف و اإلخالص لقادتو في نفوس الطالب. -
 ساتذة الجامعييف واألكاديمييف المعروفيف باالعتداؿ في الطرح .إقامة المحاضرات واستضافة العمماء و األ -
 الزيارات الميدانية لمواقع األحداث اإلجرامية ألخذ العبرة مف ذلؾ. -
 زيارة أبرز المعالـ في البمد. -
عرض أفالـ و صور لمبمداف التي مرت أو تمر بقالقؿ و حروب، وعرض أحواؿ المواطنيف في تمؾ البالد  -

 ألخذ العظة و العبرة مف ذلؾ . 
ومف خالؿ القراءة الموسعة في أدبيات األمف الفكري، تبيف أف معظميا تدرج بعضا مف الوسائؿ و الطرؽ التي 

الطالب األمنية المتعمقة باألمف الفكري و  التربيةى القياـ بدورىا  في مف الممكف أف تساعد اإلدارة المدرسية عم
 منيا :
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 توفير األنشطة التربوية الميتمة بغرس القيـ الدينية و تنميتيا لدى الطالب . -
 التطرؼ الفكري.كرية بيف الطالب لتحصيف عقوليـ وأفكارىـ مف االنحراؼ و تنمية الميارات و المواىب الف -
 اإلبداعية التي تساىـ في تحرير عقوؿ الطالب مف االنحراؼ الفكري. تقديـ البرامج -
 توفير البرامج الثقافية المتنوعة التي تركز عمى األصالة الفكرية و تحافظ عمى اليوية. -
 تقديـ البرامج الثقافية التي تحارب نشر األفكار المتطرفة. -
 توعية الطالب بمحاوالت الغزو اإلعالمي بصوره المختمفة . -
 المنحرفة التي تضر بمكتسبات الوطف .الشتراؾ في حمالت مواجية األفكار إتاحة الفرصة لمطالب ل -
 توجيو األنشطة المدرسية تجاه تعزيز األمف الفكري. -
 تعويد الطالب عمى الحوار و آدابو و تقبؿ الرأي و الرأي اْلخر. -
 تعزيز ثقة الطالب بكفاءة األجيزة األمنية . -
 لطالب يجـر الجريمة و االنحراؼ الفكري .تكويف رأي عاـ لدى ا -
 تعويد الطالب عمى التأني في إصدار األحكاـ تجاه الموضوعات المطروحة. -
 تبني أفكار الطالب التي تتفؽ و توجيات المجتمع السعودي. -
 غرس القيـ الداعمة ألمف المجتمع في نفوس الطالب.  -
 لطالب بالمرحمة الثانوية:األمنية المتعمقة بأمن و سالمة الوطن لدى ا التربية .4

ح الصالؽ األمف العاـ لمفرد والمجتمع، و إف اليدؼ الذي تسعى إليو المؤسسات التعميمية ىو تحقي 
 (.41ـ، ص335.الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع )غنـو ،االجتماعي الذي يشمؿ السالمة و 

تنمية وعييـ باألمف االجتماعي  في تربية األجياؿ و إعدادىـ أمنيا عف طريؽ ميماً  وتمعب المدرسة دوراً 
األنشطة المدرسية، واألنظمة واإلجراءات اإلدارية المدرسية، و مف خالؿ لوطني مف خالؿ المناىج الرسمية و او 

 (3ـ،ص338.برامج التوعية الخاصة بأمف وسالمة الوطف ) العمري ،
سالمة الوطف، العمؿ عمى إجراء حوار الثقافات والحضارات، المتعمقة بأمف و ألمنية التربية ا ومف متطمبات     

راء المتبادؿ في لما لو مف أىمية في الحفاظ عمى الذاتية الثقافية، والتعامؿ مع الثقافات األخرى مف أجؿ اإلث
 (.1.ـ، ص313.محروس و الوذيناني، ليس الصراع والييمنة الثقافية مف جانب واحد )جميع المجاالت و 

ف ليذا الحوار الثقافي و و   ا مركز الحضاري دور في التعريؼ بمكانة المممكة العربية السعودية باعتبارىا 
براز لمنجزاتيا، و  تقديـ صورة جميمة لممجتمع السعودي و تعزيز ىيبتو في عقوؿ إشعاع لمعالـ اإلسالمي، وا 

 ت المعاصرة لممجتمع السعودي .الطالب و المتمقيف مف الثقافات األخرى، وعرض لمتوجيا
تعديؿ السموؾ، فيي ممزمة بالتوعية المتعمقة ي تيذيب النفوس و تثقيؼ العقوؿ و لما لممدرسة مف دور فو  

بأمف و سالمة الوطف، وأف تصبح سدا منيعا يحوؿ دوف تخريج أجياؿ تأخذ بثقافة الكراىية و العنؼ، و أف 
ارتيا مف قدوة صالحة في عمى فيـ المتغيرات، فضال عما يمثمو أفراد إدتقـو عمى بناء المواطف الصالح القادر 

عمميـ عمى أمنو و استقراره و ازدىاره . كما أشارت كتابات عالمية إلى ضرورة طباعة والئيـ وانتمائيـ لموطف و 
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عاوف مع كتيبات تكوف بمثابة دليؿ أمني يستخدمو الطالب باإلضافة إلى األنشطة التي تتيح لمطالب فرص الت
 (.1.ـ، ص313.األجيزة األمنية ) محروس و الوذيناني، 

الطرؽ التي مف الممكف أف تساعد اإلدارة المدرسية عمى القياـ دبيات الدراسة إلى بعض الوسائؿ و يشار في أو  
 منيا:سالمة الوطف و ف و المتعمقة بأم التربية األمنيةبدورىا في 

ى إتاحة الفرصة لمطالب لمعمؿ أثناء اإلجازة الصيفية في بعض إقامة شراكة مع األجيزة األمنية تيدؼ إل -
 األنشطة األمنية كتنظيـ المرور.

توعية الطالب بجميع صور االنحراؼ التي تؤثر عمى مسيرة نمو االقتصاد الوطني وبذلؾ تشكؿ تيديدا  -
 ألمنو االقتصادي .

 عرض أنشطة مدرسية تنمي ميارات المحافظة عمى الممتمكات العامة. -
 التي يؤدي اإلخالؿ بيا إلى اإلخالؿ بأمف الوطف .ويد الطالب عمى احتراـ األنظمة الشعارات الوطنية و تع -
 التماسؾ المجتمعي .ة شعور الطالب بالوحدة الوطنية و تنمي -
 توعية الطالب بضرورة نبذ التفاخر بالقبيمة و العشيرة، كونيا أحد صفات الجاىمية. -
المشبوىة في االنترنت التي تحرض عمى اإلرىاب و المشاركة في عممياتو التي توعية الطالب بالمواقع  -

 تخؿ بأمف الوطف .
 مرتكبييا .التعاطؼ مع العمميات اإلرىابية و توعية الطالب بخطورة  -
 يمثؿ تيديدا أمنيا كبيرا لموطف  اإلرىاب الذيلتطرؼ و تنبيو الطالب بوجود فتاوى غير رسمية تدعو إلى ا  -

 : الدراسة الميدانيةإجراءات 
 منيج الدراسة:

اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة فػػػػي الدراسػػػػة الحاليػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي بحػػػػدوده المعروفػػػػة بػػػػدًء مػػػػف تحديػػػػد 
أدواتيػػا، ثػػـ تطبيقيػػا عمػػى أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة، وتحديػػد  المشػػكمة، وصػػياغة األسػػئمة، و تحديػػد مجتمػػع الدراسػػة،

خضػاعيا لمتحميػػؿ اإلحصػائي مػف أجػػؿ الكشػؼ عػف العالقػػة بػيف متغيراتيػػا وجمػع البيانػات ورصػػدىا وتصػنيفيا  وا 
 والتحقؽ مف صحة الفروض والتوصؿ إلى النتائج.

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري و مػديرات و وكيمػي و وكػيالت مػدراس المرحمػة الثانويػة مجتمع الدراسة: 
التربيػة والتعمػيـ بمحافظػة الطػائؼ مػوزعيف عمػػى  وذلػؾ وفقػا إلحصػػائيات إدارة 181بمحافظػة الطػائؼ و عػددىـ 

 بنات بمحافظة الطائؼ دوف ىجرىا و قراىا . –كافة مدارس المرحمة الثانوية بنيف 
 مجتمع الدراسة: (.جدوؿ رقـ )

العدد  العدد الموزع الدراسة مجتمع 
 المستعاد

 النسبة

 مديرة مدرسة
113 

4. 
78 67% 

 .5 وكيمة مدرسة
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 مدير مدرسة
66 

45 
44 61.3% 

 31 وكيؿ مدرسة
  133 181 المجموع

عمػى مػدارس البنػيف. وكػاف المسػتعاد  66عمى مػدارس البنػات، و 113استمارة بواقع  181تـ توزيع عدد 
% 61.3اسػػػتبانة، بنسػػػبة  44% ، والمسػػػتعاد مػػػف مػػػدارس البنػػػيف 67اسػػػتبانة، بنسػػػبة  78مػػػف مػػػدارس البنػػػات 

 خضعت لمتحميؿ االحصائي .
 :خصائص مجتمع الدراسة 

مف خالؿ البيانات التي تضـ المعمومػات العامػة فػي االسػتبانة عػف مجتمػع الدراسػة وفقػا لمتغيػرات )الجػنس، 
المؤىؿ العممي، الوظيفة، الخبرة( سيتـ عرض خصػائص أفػراد مجتمػع الدراسػة فػي جػداوؿ لكػؿ متغيػر عمػى 

 حدة .
 توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير الجنس : أ (

 توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير الجنس : (4جدوؿ  رقـ )
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 ..47 44 ذكر
 51.7 78 أنثى

 %133 133 المجموع
( أعػاله أف غالبيػة مجتمػع الدراسػة مػف اإلنػاث حيػث النسػبة المئويػة لجػنس 4يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 %...47الذكور % ، فيما بمغت نسبة 51.7) أنثى ( 
 ب( توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير المؤىؿ العممي: 

 توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير المؤىؿ العممي: (3جدوؿ  رقـ )
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 ..5 8 ماجستير فأعمى
 84.1 143 بكالوريوس

 0.7 1 دبموم
 133.3 133 المجموع

% مػػف افػػراد مجتمػع الدراسػػة ىػػـ مػف حممػػة مؤىػػؿ 84.1أعػاله إلػػى أف مػػا نسػبتو ( 3يشػير الجػػدوؿ رقػػـ )
(.3.6% مؤىميـ )ماجستير فأعمى( ، أما نسبة ..5)بكالوريوس(، فيما نسبة   % فمؤىميـ )دبمـو

 توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير الوظيفة: ج(
 توزيع مجتمع الدراسة وفؽ متغير الوظيفة: (4جدوؿ )

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة 
 31.6 53 مدير
 47.4 73 وكيؿ
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 133.3 133 المجموع
( أعػػاله توزيػػع أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة حسػػب الوظيفػػة  الحاليػػة، و يتضػػح مػػف بيانػػات أف 4يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

 غالبيػػػة أفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة ىػػػـ مػػػف يتولػػػوف وظيفػػػة )وكيػػػؿ(، و يؤكػػػد ذلػػػؾ أف نسػػػبة وظيفػػػة وكيػػػؿ قػػػد بمغػػػت
 % .31.6% ،فيما بمغت نسبة وظيفة )مدير( 47.4
 عمى ما يمي : أداة الدراسة  اشتممت

وتشمؿ   االسـ ) اختياري ( ، الجنس ، المؤىؿ ، الوظيفػة الحاليػة ، عػدد سػنوات الخبػرة أوال : البيانات األولية :
 في الوظيفة الحالية.

لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة بمحافظػة  التربيػة األمنيػةوتقيس دور اإلدارة المدرسية فػي ثانيا : محاور الدراسة : 
 الطائؼ ، و تتضمف أربعة محاور ىي :
 14الشخصػية لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة ويتكػوف مػف  التربية األمنيةالمحور األوؿ: دور اإلدارة المدرسية في 

 فقرة.
 14المتعمقػػة بحقػػوؽ وواجبػػات الطػػالب ويتكػػوف مػػف  التربيػػة األمنيػػةة فػػي المحػػور الثػػاني:  دور اإلدارة المدرسػػي

 فقرة.
 14المتعمقػػة بػاألمف الفكػػري لػػدى الطػالب ويتكػػوف مػػف  التربيػػة األمنيػةالمحػور الثالػػث: دور اإلدارة المدرسػية فػػي 

 فقرة.
وطف لػدى الطػالب و يتكػوف مػف المتعمقة بأمف وسالمة ال التربية األمنيةالمحور الرابع: دور اإلدارة المدرسية في 

 فقرة. 14
 صدق وثبات أداة الدراسة :

 صدق أداة الدراسة :
 صدق المحتوى أو الصدق الظاىري : .1

لمتحقؽ مػف صػدؽ محتػوى الدراسػة ، و التأكػد مػف أنيػا تخػدـ أىػداؼ الدراسػة، تػـ عرضػيا عمػى مجموعػة 
بمالحظػػػات المحكمػػػيف ، و إجػػػراء التعػػػديالت مػػػف المحكمػػػيف كمػػػا سػػػبؽ ذكػػػره فػػػي الخطػػػوة الثالثػػػة، و تػػػـ األخػػػذ 

الالزمة ، ويعتبر ذلؾ بمثابة الصدؽ الظاىري ، وصدؽ المحتوى لػألداة ، وأف األداة صػالحة لقيػاس مػا وضػعت 
 لو .

تػـ حسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ عبػارة والدرجػة صدق االتساق الدداخمي لفقدرات االسدتبانة : 
إليػػو العبػػارة، كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة والدرجػػة الكميػػة الكميػػة لممحػػور الػػذي تنتمػػي 

 (:5لممقياس . وتتضح نتائج تمؾ العمميات في الجدوؿ رقـ )
 معامالت االتساؽ الداخمي وداللتيا االحصائية بيف درجة كؿ عبارة (5جدوؿ رقـ )

 وبيف مجموع درجات كؿ محور
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور االول
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 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
1 3.6.1** 1 3633** 1 3.635** 1 3.583** 
2 3.6.8** 2 3.514** 2 3.571** 2 3.6.7** 
3 3.733** 3 3.5.3** 3 3.641** 3 3.457** 
4 3.666** 4 3.657 ** 4 3.7.3** 4 3.6.3** 
5 3.581** 5 3.658 ** 5 3.743** 5 3.575** 
6 3.61.** 6 3.644 ** 6 3.743** 6 3.648** 
8 3.643** 8 3.671** 8 3.741** 8 3.643** 
7 3.678** 7 3.676** 7 3.685** 7 3.666** 
9 3.645** 9 3.634** 9 3.734** 9 3.645** 
10 3.675** 10 3.614** 10 3.6.3** 10 3.668** 
11 3.761** 11 3.557** 11 3.643** 11 3.638** 
12 3.754** 12 3.685** 12 3.644** 12 3.64.** 
13 3.573** 13 3.656** 13 3.738** 13 3.651** 
14 3.481** 14 3.745** 14 3.746** 14 3.73.** 
15 3.6.8** 15 3.683** 15 3.645** 15 3.657** 

 3.31** معامالت ارتباط دالة عند مستوى
( أعاله ، يتضح أف جميع معامالت االرتبػاط بػيف العبػارات والدرجػة الكميػة لممحػور دالػة عنػد 6)مف الجدوؿ رقـ 
 .3.31مستوى داللة 

 معامالت االتساؽ الداخمي وداللتيا االحصائية بيف درجة كؿ محور (6جدوؿ رقـ )
 وبيف المجموع الكمي لالستبانة

 االرتباط محور الدراسة
 **3.816 الشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
 **3.841 المتعمقة بحقوؽ وواجبات الطالب التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
 **3.844 المتعمقة باألمف الفكري لدى الطالب التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
 **.3.83 المتعمقة بأمف وسالمة الوطف لدى الطالب. األمنيةالتربية دور اإلدارة المدرسية في 

 3.31** معامالت ارتباط دالة عند مستوى
، ممػػا يػػدؿ  3.31( أف جميػػع قػػيـ االرتبػػاط فػػي المحػػاور األربعػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة 6اظيػػر الجػػدوؿ رقػػـ )

 عمى اتساؽ المحور و تماسؾ بنوده ، و بالتالي صدقو.
  تـ اختبار ثبات االسػتبانة بواسػطة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ :ثبات أداة الدراسةCronbachs Alpha  و ،

 ( .7قد تـ التعرؼ عمى ثبات المحاور الرئيسية لالستبانة و التي تظير قيميا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ومجموع االستبانة: (7جدوؿ رقـ  )

 ألفامعامل  محور الدراسة
 3.834 الشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
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 3.833 المتعمقة بحقوؽ وواجبات الطالب التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
 3.843 المتعمقة باألمف الفكري لدى الطالب التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 
 3.845 المتعمقة بأمف وسالمة الوطف لدى الطالب. التربية األمنيةدور اإلدارة المدرسية في 

 3.874 اجمالي االستبانة
 0.01** معامالت ارتباط دالة عند مستوى

( ممػا شػجع عمػى 3.843- 3.845( أف معامؿ الفػا كرونبػاخ مرتفػع وتػراوح مػا بػيف )7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 أداًة لمدراسة . استخداـ االستبانة

 نتائج الدراسة وتفسيرىا :
الشخصية لدى طالب المرحمة  التربية األمنيةنتائج اإلجابة عمى السؤال األول : ما دور اإلدارة المدرسية في 

 الثانوية بمحافظة الطائف؟
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة نحو المحور األوؿ، 

 الشخصية لدى الطالب، وتظير النتائج في الجدوؿ التالي: التربية األمنيةوىو دور اإلدارة المدرسية في 
 (8جدوؿ رقـ )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدور اإلدارة المدرسية 
 الشخصية لدى طالب المرحمة الثانوية التربية األمنيةفي 

 العبارات م
كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

13 

 الرفقة اختيار بضرورة الطالب توعية
 السوء. رفقاء عن واالبتعاد الصالحة

 ت
64 48 23 8 1 

 % كبيرة 0.934 4.15
44.4 33.3 16.0 5.6 0.7 

14 
 1 4 32 47 60 ت والمخدرات. التدخين ضد الطالب وعيةت

 كبيرة 0.897 4.12
% 41.7 32.6 22.2 2.8 0.7 

10 
 والرأي الرأي احترام عمى الطالب يدتعو 

 اآلخر.
 4 8 33 52 47 ت

 كبيرة 1.013 3.90
% 32.6 36.1 22.9 5.6 2.8 

11 

 عمى االعتماد بأىمية الطالب يةتوع
 المخاطر من النفس تأمين في الذات

 المحيطة.
 كبيرة 1.082 3.63 6 13 45 44 36 ت
% 25.0 30.6 31.2 9.0 4.2 

15 
 الكمية التربية برامج عمى التركيز

 لمطالب. والمستمرة
 4 11 52 45 32 ت

 كبيرة 1.003 3.63
% 22.2 31.2 36.1 7.6 2.8 

1 
 المزمنة باألمراض الطالب ةتوعي

 الصحي. أمنيم عمى تؤثر التي والمعدية
 3 15 49 55 22 ت

 كبيرة 0.945 3.54
% 15.3 38.2 34.0 10.4 2.1 

8 
 االستعمال يخص فيما الطالب فتثقي

 لإلنترنت. اآلمن
 3 19 52 45 25 ت

 2.1 13.2 36.1 31.2 17.4 % كبيرة 0.996 3.49
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 العبارات م
كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

12 

 التي الوقائية باإلجراءات الطالب توعية
 وممتمكاتيم أنفسيم حماية من تمكنيم

 المخاطر في الوقوع من

 4 18 57 36 29 ت

 كبيرة 1.037 3.47
% 

20.1 25.0 39.6 12.5 2.8 

4 

 تنمية في تساىم تربوية أنشطة تقديم
 إلدراك الطالب لدى األمني الحس

 بيم. المحيطة المخاطر

 9 19 46 43 27 ت

 كبيرة 1.125 3.42
% 

18.8 29.2 31.9 13.2 6.2 

3 

 تغيراتيم لتقبل الطالب تييئة
 المرحمة في والفسيولوجية السيكولوجية

 بيا. يمرون التي العمرية

 4 28 48 43 21 ت

 متوسطة 1.039 3.34
% 

14.6 29.9 33.3 19.4 2.8 

2 
 الغذاء نحو االساسية لقواعدا توفير

 لمطالب. اآلمن الصحي
 4 27 48 47 18 ت

 2.8 18.8 33.3 32.6 12.5 % متوسطة 1.010 3.33

9 
 بما الطالب الترويح بين فوثقا نشر

 األمن. يحقق
 6 19 56 47 16 ت

 4.2 13.2 38.9 32.6 11.1 % متوسطة 0.982 3.33

7 
 الالزمة المعموماتية ألوعيةا توفير
 المدرسة. داخل األمنية التربية لتعزيز

 11 28 42 47 16 ت
 7.6 19.4 29.2 32.6 11.1 % متوسطة 1.113 3.20

6 
 17 31 50 30 16 ت االحتيال. بجرائم لطالبا توعية

 11.8 21.5 34.7 20.8 11.1 % متوسطة 1.162 2.98

5 

 المنتجات الستخدام الوعي تنمية
 االقتصادي األمن تدعم التي القومية
 لألمة.

 14 45 54 23 8 ت

 9.7 31.2 37.5 16.0 5.6 % متوسطة 1.017 2.76
 كبيرة 0.77056 3.4866 متوسط المحدددور

 التربية األمنية( أعاله ، أف دور اإلدارة المدرسية في 8تظير النتائج التي تـ عرضيا في الجدوؿ رقـ )
ويقع ضمف المجموعة التي  4.877الشخصية لدى الطالب جاء بدرجة كبيرة حيث ظير لنا متوسط المحور 

 ( ، وكاف ترتيب عبارات المحور بيف فئتيف كالتالي: 3..3 – 4.33متوسطاتيا ما بيف )
 :( و ىي بدرجة كبيرة4.20 – 3.40الفئة األولى : متوسطاتيا من )  ) أ ( 
  الطالب بضرورة اختيار الرفقة الصالحة واالبتعاد عف رفقاء السوء( في الترتيب جاءت الفقرة )توعية

 ( ، بدرجة )كبيرة(.3.14األوؿ بمتوسط قدره )
 ( في الترتيب الثاني بمتوسط قدره )( بدرجة )كبيرة(..3.1)توعية الطالب ضد التدخيف والمخدرات 
 ( بدرجة 4.83ب الثالث بمتوسط قدره )تعويد الطالب عمى احتراـ الرأي والرأي اْلخر( في الترتي

 )كبيرة(.
  توعية الطالب بأىمية االعتماد عمى الذات في تأميف النفس مف المخاطر المحيطة( في الترتيب الرابع(

 ( بدرجة )كبيرة(.4.54بمتوسط قدره )
 ( في الترتيب الخامس بمتوسط قدره )( بدرجة 4.54)التركيز عمى برامج التربية الكمية والمستمرة لمطالب
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 )كبيرة(.
  توعية الطالب باألمراض المزمنة والمعدية التي تؤثر عمى أمنيـ الصحي( في الترتيب السادس(

 ( بدرجة )كبيرة(.4.43بمتوسط قدره )
 ( في الترتيب السابع بمتوسط قدره )( 4.38)تثقيؼ الطالب فيما يخص االستعماؿ اْلمف لإلنترنت

 بدرجة )كبيرة(.
 جراءات الوقائية التي تمكنيـ مف حماية أنفسيـ وممتمكاتيـ مف الوقوع في ) توعية الطالب باإل

 ( بدرجة )كبيرة(.4.36المخاطر( في الترتيب الثامف بمتوسط قدره )
  تقديـ أنشطة تربوية تساىـ في تنمية الحس األمني لدى الطالب إلدراؾ المخاطر المحيطة بيـ( في (

 رجة )كبيرة(.( بد.4.3الترتيب التاسع بمتوسط قدره )
 :( وىي بدرجة متوسطة 3.40 – 2.60الفئة الثانية : متوسطاتيا من ) ) ب (

  تييئة الطالب لتقبؿ تغيراتيـ السيكولوجية والفسيولوجية في المرحمة العمرية التي يمروف بيا( في(
 ( بدرجة )متوسطة(.4.43الترتيب العاشر بمتوسط قدره )

  الغذاء الصحي اْلمف لمطالب( في الترتيب الحادي عشر بمتوسط قدره )توفير القواعد االساسية نحو
 ( بدرجة )متوسطة(.4.44)

 ( في الترتيب الثاني عشر بمتوسط قدره )( 4.44)نشر ثقافو الترويح بيف الطالب بما يحقؽ األمف
 بدرجة )متوسطة(.

  ة( في الترتيب الثالث عشر األمنية داخؿ المدرس التربية)توفير األوعية المعموماتية الالزمة لتعزيز
 ( بدرجة )متوسطة(.3..4بمتوسط قدره )

 ( في الترتيب الرابع عشر بمتوسط قدره )( بدرجة 87..)توعية الطالب بجرائـ االحتياؿ لألمة
 )متوسطة(.

  تنمية الوعي الستخداـ المنتجات القومية التي تدعـ األمف االقتصادي لألمة( في الترتيب الخامس عشر
 ( بدرجة )متوسطة(.65..ره )بمتوسط قد

الشخصية لدى الطالب بدرجة كبيرة، يتفؽ مع ما  التربية األمنيةاف قياـ المدرسة بممارسة دورىا في   
 ( ، حيث أظيرت أف ىناؾ رابطا وثيقا بيف األمف و التربية .338.خمصت إليو دراسة المالكي )

المتعمقة بحقوق وواجبات  التربية األمنيةما دور اإلدارة المدرسية في ائج اإلجابة عمى السؤال الثاني: نت
 طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، تـ حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابة مجتمع 
 .(.1المحور في الجدوؿ التالي )جدوؿ رقـ الدراسة نحو المحور الثاني، و تبرز الدراسة الحالية نتائج ىذا 

 لدور اإلدارة المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (13جدوؿ رقـ )
 المرحمة الثانويةالمتعمقة بحقوؽ وواجبات طالب  التربية األمنيةفي  
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 العبارات م

كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 ضعيفة

 المتوسط جداً 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 والة وتعميمات اوامر اتباع بوجوب الطالب توعية 1

 اهلل. طاعة من ألنيا وطاعتيم االمر

 ك
92 37 12 3 - 

 - 2.1 8.3 25.7 63.9 % كبيرة جدا 0.738 4.51

 واحترام العامة باآلداب االلتزام عمى الطالب تعويد 5

 واليدوء. النظام طريق عن اآلخرين

 2 2 12 50 78 ك

 1.4 1.4 8.3 34.7 54.2 % كبيرة جدا 0.812 4.39

 3 6 16 42 77 ك الطالب. لدى المواطنة مفيوم تنمية 4

 2.1 4.2 11.1 29.2 53.5 % كبيرة جدا 0.964 4.28

 عن والنيي بالمعروف األمر بضرورة الطالب توعية 7

 المسمم. المجتمع في المنكر

 3 1 27 52 61 ك

 2.1 0.7 18.8 36.1 42.4 % كبيرة  0.898 4.16

 - 4 26 58 56 ك المدرسية. األنشطة في الطالب مشاركة دعم 10

 - 2.8 18.1 40.3 38.9 % كبيرة  0.814 4.15

 1 6 24 56 57 ك المسئولية. تحمل عمى الطالب تدريب 6

 0.7 4.2 16.7 38.9 39.6 % كبيرة  0.884 4.13

 واألنشطة الندوات في المشاركين الطالب أدوار تقدير 11

 األمنية. بالتربية المتعمقة المدرسية

 2 6 23 55 58 ك

 1.4 4.2 16.0 38.2 40.3 % كبيرة  0.920 4.12

 الوطن مكتسبات  عمى المحافظة بأىمية الشعور زرع 8

 مخططة. انشطة خالل من ومقدراتو
 3 4 25 59 53 ك

 2.1 2.8 17.4 41.0 36.8 % كبيرة  0.917 4.08

 كبيرة 1.053 3.90 6 8 27 56 47 ك البناء والحوار التشاور روح المدرسية اإلدارة تنمي 14
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 العبارات م

كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 ضعيفة

 المتوسط جداً 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 الطالب. بين اآلراء تبادل عند
% 32.6 38.9 18.8 5.6 4.2 

 بين الذاتية الرقابة انشطة المدرسية اإلدارة تنمي 15

 الطالب

 2 10 31 59 42 ك

 1.4 6.9 21.5 41.0 29.2 % كبيرة 0.951 3.90

 3 3 43 63 32 ك بموضوعية. وتقويميا الطالب افكار تقدير 9

 2.1 2.1 29.9 43.8 22.2 % كبيرة 0.874 3.82

 بالحقوق توعية برامج المدرسية اإلدارة خطة تتضمن 13

 فييا. يتعممون التي والمدرسة الطالب بين والواجبات

 5 9 39 53 38 ك

 3.5 6.2 27.1 36.8 26.4 % كبيرة 1.024 3.76

 الخاصة األمنية المفاىيم الطالب بتعميم االىتمام 2

 المواطنين مع تعامميم واساليب االمن برجال

 7 7 41 54 35 ك

 4.9 4.9 28.5 37.5 24.3 % كبيرة 1.042 3.72

 4 11 42 54 33 ك  الطالب وواجبات حقوق عمى تؤكد التي الندوات إقامة 12

 2.8 7.6 29.2 37.5 22.9 % كبيرة 0.997 3.70

 الطالب يدرك حتى القانونية بالتربية الطالب تبصير 3

 وواجباتو. حقوقو

 14 21 53 31 25 ك

 9.7 14.6 36.8 21.5 17.4 % متوسطة 1.185 3.22

 كبيرة 0.696 3.988 المتدددوسدددط 

المتعمقة  التربية األمنية( أف اإلدارة المدرسية تقـو بدورىا في 13يظير لنا مف خالؿ دراسة الجدوؿ رقـ )
ويقع ضمف المجموعة التي  4.877بحقوؽ و واجبات الطالب بدرجة كبيرة حيث ظير لنا متوسط المحور 

 ( ، وكاف ترتيب عبارات المحور بيف ثالث فئات كالتالي:3..3 – 4.33متوسطاتيا ما بيف )
 ( و ىي بدرجة كبيرة جدا:5 – 4.20) أ ( الفئة األولى : متوسطاتيا مابين ) 

 لعبارة )توعية الطالب بوجوب اتباع اوامر وتعميمات والة االمر وطاعتيـ ألنيا مف طاعة اهلل( جاءت ا
 ( بدرجة )كبيرة جدا(.3.41في الترتيب األوؿ بمتوسط قدره )
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  )جاءت العبارة )تعويد الطالب عمى االلتزاـ باْلداب العامة واحتراـ اْلخريف عف طريؽ النظاـ واليدوء
 ( بدرجة )كبيرة جدا(.3.48متوسط قدره )في الترتيب الثاني ب

 ( في الترتيب الثالث بمتوسط قدره )( بدرجة 7..3جاءت العبارة )تنمية مفيـو المواطنة لدى الطالب
 )كبيرة جدا(.

 ( وىي بدرجة كبيرة:4.20-3.40الفئة الثانية : متوسطاتيا ما بين ) )ب (
  والنيي عف المنكر في المجتمع المسمـ( في جاءت العبارة )توعية الطالب بضرورة األمر بالمعروؼ

 ( بدرجة )كبيرة(.3.15الترتيب الرابع بمتوسط قدره )
 ( في الترتيب الخامس بمتوسط قدره )( 3.14جاءت العبارة )دعـ مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية

 بدرجة )كبيرة(.
 ( بدرجة 3.14س بمتوسط قدره )جاءت العبارة )تدريب الطالب عمى تحمؿ المسئولية( في الترتيب الساد

 )كبيرة(.
  األمنية(  بالترببيةجاءت العبارة )تقدير أدوار الطالب المشاركيف في الندوات واألنشطة المدرسية المتعمقة

 ( بدرجة )كبيرة(..3.1في الترتيب السابع بمتوسط قدره )
 مف خالؿ انشطة  جاءت العبارة )زرع الشعور بأىمية المحافظة عمى مكتسبات  الوطف ومقدراتو

 ( بدرجة )كبيرة(.3.37مخططة( في الترتيب الثامف بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )تنمي اإلدارة المدرسية روح التشاور والحوار البناء عند تبادؿ اْلراء بيف الطالب( في

 ( بدرجة )كبيرة(.4.83الترتيب التاسػع بمتوسط قدره )
 نشطة الرقابة الذاتية بيف الطالب( في الترتيب العاشػػر بمتوسط جاءت العبارة )تنمي اإلدارة المدرسية ا

 ( بدرجة )كبيرة(.4.83قدره )
  جاءت العبارة )تقدير افكار الطالب وتقويميا بموضوعية( في الترتيب الحادي عشر بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة(..4.7)
  والواجبات بيف الطالب والمدرسة جاءت العبارة )تتضمف خطة اإلدارة المدرسية برامج توعية بالحقوؽ

 ( بدرجة )كبيرة(.4.65التي يتعمموف فييا( في الترتيب الثاني عشر بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )االىتماـ بتعميـ الطالب المفاىيـ األمنية الخاصة برجاؿ االمف واساليب تعامميـ مع

 كبيرة(.( بدرجة ).4.6المواطنيف( في الترتيب الثالث عشر بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )إقامة الندوات التي تؤكد عمى حقوؽ وواجبات الطالب( في الترتيب الرابع عشػر بمتوسط

 ( بدرجة )كبيرة(. 4.63قدره )
 ( وىي بدرجة متوسطة:3.40-2.60الفئة الثالثة : متوسطاتيا ما بين ) ) ج (

 الب حقوقو وواجباتو( في الترتيب  جاءت العبارة )تبصير الطالب بالثقافة القانونية حتى يدرؾ الط
 ( بدرجة )متوسطة(....4الخامس عشر بمتوسط قدره )
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( حيث أظيرت التزاـ الطالب باْلداب العامة 313.وتوافقت نتائج ىذا المحور مع نتائج دراسة الغامدي )
 في احتراـ الغير عف طريؽ المحافظة عمى النظاـ و اليدوء.

 
 نتائج اإلجابة عمى السؤال الثالث: 

المتعمقة باألمن الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية  التربية األمنيةما دور اإلدارة المدرسية في 
 بمحافظة الطائف؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، تـ حساب المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع 
 .(11الدراسة نحو المحور الثالث ، و تبرز الدراسة الحالية نتائج ىذا المحور في الجدوؿ التالي )جدوؿ رقـ 

 رسة اإلدارة المدرسيةلدرجة مماالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (:11جدوؿ رقـ )
 المتعمقة باألمف الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ التربية األمنيةلدورىا في  

 العبارات ـ
 

 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 بغرس الميتمة التربوية االنشطة توفير 1
 الطالب. لدى وتنمييا الدينية القيـ

 1 . 5. 43 51 ؾ

 3.6 1.3 17.1 46.4 3..3 % كبيرة  3.743 3.18

 في المجتمع ألمف الداعمة القيـ غرس 14
 الطالب. نفوس

 1 3 44 36 46 ؾ

 3.6 7.. 3.4. 5..4 48.5 % كبيرة  3.831 3.37
 بيف الفكرية والمواىب الميارات ةتنمي .

 الطالب.
 1 6 41 53 34 ؾ

 3.6 3.8 1.4. 31.6 ..41 % كبيرة  3.778 4.87
 وتقبؿ وآدابو الحوار عمى الطالب تعويد 13

 اْلخر. والرأي الرأي
 4 8 41 43 41 ؾ

 1.. ..5 1.4. 43.6 44.3 % كبيرة  1.335 4.84
 الغزو محاوالت تجاه الطالب ةتوعي 6

 المتنوعة. بصورة االعالمي
 . 14 44 .4 33 ؾ

 1.3 8.3 8... 45.1 43.5 % كبيرة  1.334 4.74
 التي والمعارض المحاضرات إقامة 4

 عمى االستقامة مقومات لمطالب تظير
 والمنيج والسموؾ الفكر في الوسطية

 1 8 48 48 45 ؾ

 كبيرة  3.831 4.74
% .4.3 31.3 .6.1 5.. 3.6 

 وتوجيات تتفؽ التي الطالب أفكار يتبن 13
 السعودي. المجتمع

 4 13 45 .4 31 ؾ
 4.4 5.8 4.3. 45.1 7.4. % كبيرة  1.333 4.68

 األجيزة بكفاءة الطالب ثقة يزتعز  11
 االمنية.

 6 13 33 34 33 ؾ

 3.8 5.8 6.7. 8.8. 43.5 % كبيرة  1.113 4.63
 كبيرة  1.113 .4.6 5 13 46 34 .3 ؾ تعزيز تجاه المدرسية االنشطة توجيو 8
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 العبارات ـ
 

 ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 ..3 8.6 4.6. ..41 ..8. % الفكري. االمف
 إصدار في التأني عمى الطالب يدتعو  14

 المطروحة. الموضوعات تجاه االحكاـ
 4 14 46 41 47 ؾ

 4.4 8.3 4.6. 44.3 5.3. % كبيرة  1.351 .4.6
 نشر تحارب التي الثقافية البرامج ـتقدي 5

 المتطرفة األفكار
 5 15 7. 51 44 ؾ

 ..3 11.1 18.3 3..3 8... % كبيرة  1.363 4.58
 التي المتنوعة الثقافية البرامج توفير 4

 عمى وتحافظ الفكرية االصالة عمى تركز
 اليوية.

 1 16 31 .5 4. ؾ

 3.6 11.7 7.4. 34.1 15.3 % كبيرة  3.815 .4.5

 يجـر الطالب لدى عاـ رأي يفتكو  .1
 الفكري. واالنحراؼ الجريمة

 13 13 33 35 43 ؾ

 5.8 8.6 6.7. 41.8 4.5. % كبيرة  1.146 4.45

 عقوؿ تحرر التي االبداعية البرامج ـتقدي 3
 الفكري. االنحراؼ مف الطالب

 7 13 47 48 4. ؾ

 4.5 8.6 5.3. 31.3 16.3 % كبيرة  1.354 4.44

 في لالشتراؾ الطالب اماـ الفرص إتاحة 7
 التي المنحرفة االفكار مواجية حمالت
 الوطف. بمكتسبات تضر

 7 18 38 43 43 ؾ

 كبيرة  .1.14 4.36
% .4.5 .4.5 43.3 14.. 4.5 

 كبيرة  ..3.685 4.67.3 ػػػط المتوس
 التربية األمنية( أعاله أف اإلدارة المدرسية تقـو بدورىا في 11يظير لنا مف خالؿ دراسة الجدوؿ رقـ )

( ويقع ضمف .4.67لدى الطالب بدرجة كبيرة حيث ظير لنا متوسط المحور ) المتعمقة باألمف الفكري
(، وكاف ترتيب عبارات المحور في فئة واحدة فقط، و 3..3 – 4.33المجموعة التي متوسطاتيا ما بيف )

 بدرجة )كبيرة(.
 )في الترتيب  جاءت العبارة )توفير االنشطة التربوية الميتمة بغرس القيـ الدينية وتنميتيا لدى الطالب

 ( بدرجة )كبيرة(.3.18األوؿ بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )غرس القيـ الداعمة ألمف المجتمع في نفوس الطالب( في الترتيب الثاني بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة(.3.37)
 ( في الترتيب الثالث بمتوسط قدره )( 4.87جاءت العبارة )تنمية الميارات والمواىب الفكرية بيف الطالب

 بدرجة )كبيرة(.
  جاءت العبارة )تعويد الطالب عمى الحوار وآدابو وتقبؿ الرأي والرأي اْلخر( في الترتيب الرابع بمتوسط
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 ( بدرجة )كبيرة(.4.84قدره )
  جاءت العبارة )توعية الطالب تجاه محاوالت الغزو االعالمي بصورة المتنوعة( في الترتيب الخامس

 )كبيرة(.( بدرجة 4.74بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )إقامة المحاضرات والمعارض التي تظير لمطالب مقومات االستقامة عمى الوسطية في

 ( بدرجة )كبيرة(.4.74الفكر والسموؾ والمنيج( في الترتيب السادس بمتوسط قدره )
 بمتوسط  جاءت العبارة )تبني أفكار الطالب التي تتفؽ وتوجيات المجتمع السعودي( في الترتيب السابع

 ( بدرجة )كبيرة(.4.68قدره )
 ( في الترتيب الثامف بمتوسط قدره )( 4.63جاءت العبارة )تعزيز ثقة الطالب بكفاءة األجيزة االمنية

 بدرجة )كبيرة(.
  جاءت العبارة )توجيو االنشطة المدرسية تجاه تعزيز االمف الفكري( في الترتيب التاسع بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة(..4.6)
  جاءت العبارة )تعويد الطالب عمى التأني في إصدار االحكاـ تجاه الموضوعات المطروحة( في الترتيب

 ( بدرجة )كبيرة(..4.6العاشر بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )تقديـ البرامج الثقافية التي تحارب نشر األفكار المتطرفة( في الترتيب الحادي عشر

 .( بدرجة )كبيرة(4.58بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )توفير البرامج الثقافية المتنوعة التي تركز عمى االصالة الفكرية وتحافظ عمى اليوية( في

 ( بدرجة )كبيرة(..4.5الترتيب الثاني عشر بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )تكويف رأي عاـ لدى الطالب يجـر الجريمة واالنحراؼ الفكري( في الترتيب الثالث عشر

 ( بدرجة )كبيرة(.4.45) بمتوسط قدره
  جاءت العبارة )تقديـ البرامج االبداعية التي تحرر عقوؿ الطالب مف االنحراؼ الفكري( في الترتيب الرابع

 ( بدرجة )كبيرة(.4.44عشر بمتوسط قدره )
  جاءت العبارة )إتاحة الفرص اماـ الطالب لالشتراؾ في حمالت مواجية األفكار المنحرفة التي تضر

 ( بدرجة )كبيرة(.4.36الوطف( في الترتيب الخامس عشر بمتوسط قدره ) بمكتسبات
% مف ..47ـ(   حيث اظيرت أف ما نسبتو 335.وتتشابو تمؾ النتائج مع نتائج دراسة السميماف )

مديري المدارس يروف أف الحاجة لتعزيز األمف الفكري لمطالب كبيرة، وتشير ىذه النتيجة إلى إدراؾ معظـ 
ىمية تعزيز األمف الفكري لدى الطالب في المراحؿ الثالث. ايضًا تتفؽ مع دراسة المالكي المديريف أل

 ـ( والتي اظيرت اىمية المؤسسات التعميمية في مجاؿ تحقيؽ األمف الفكري .335.)
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المتعمقة بأمن و سالمة الوطن  التربية األمنيةنتائج اإلجابة عمى السؤال الرابع: ما دور اإلدارة المدرسية في 
 لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، تـ حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع 
 .(.1 الدراسة نحو المحور الرابع ، و تبرز الدراسة الحالية نتائج ىذا المحور في الجدوؿ التالي )جدوؿ رقـ

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدور االدارة المدرسية:(.1جدوؿ رقـ )
 المتعمقة بأمف و سالمة الوطف لدى طالب المرحمة الثانوية التربية األمنيةفي  

 العبارات ـ
كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 اماـ السعودي لممجتمع جميمة صور تقديـ 13
 الطالب

 1 5 3. 34 63 ت

 كبيرة جدا .3.83 6..3
% 

41.3 .8.8 14.8 3.. 3.6 
 بمكانة الطالب بتعريؼ تيتـ أنشطة عرض 1

 اإلسالمي. لمعالـ إشعاع مركز باعتبارىا المممكة
 ت

56 41 .. . . 

 كبيرة جدا 3.754 3..3
% 

35.4 44.3 14.4 1.3 1.3 
 والتماسؾ الوطنية بالوحدة الطالب شعور تنمية 7

 المجتمعي.
 1 5 .. 43 54 ت

 كبيرة 3.784 3.18
% 

34.1 43.6 14.4 3.. 3.6 
 عقوؿ في وأىميتو السعودي المجتمع ىيبة تعزيز 8

 الطالب
 1 5 4. 33 57 ت

 كبيرة 3.817 3.18
% 

36.. 43.5 16.3 3.. 3.6 
 . 5 6. 37 51 ت والشعارات. االنظمة احتراـ عمى الطالب تعويد 6

 كبيرة 3.863 3.11
% 

3..3 44.4 17.7 3.. 1.3 
 3 3 5. 44 44 ت الوطف. منجزات تبرز تربوية أنشطة تقديـ 4

 كبيرة .3.85 3.35
% 

47.. 47.. 17.1 ..7 ..7 
 بالقبمية التفاخر نبذ بضرورة الطالب توعية 11

 والعشيرة
 1 13 6. 38 44 ت

 كبيرة 1.335 4.86
% 

45.7 43.3 17.7 8.6 3.6 
 المحافظة ميارات تنمي مدرسية أنشطة عرض 5

 الممتمكات العامة. عمى
 4 6 41 51 .3 ت

 كبيرة  .3.83 .4.8
% 

.8.. 3..3 .1.4 3.8 ..1 
 كبيرة  5...1 4.67 11 .1 4. 35 43 ت العمميات مع التعاطؼ بخطورة الطالب توعية 14
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 العبارات ـ
كبيرة  

 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 
 ضعيفة
 المتوسط جداً 

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 % االرىابية
43.6 41.8 16.3 7.4 6.5 

 3 7 34 .4 44 ت السعودي لممجتمع المعاصرة بالتوجيات التوعية .1

 7.. 4.5 ..41 45.1 3.4. ؾ كبيرة  .3.87 4.63
 االنترنت في المشبوىة بالمواقع الطالب توعية 14

 في والمشاركة االرىاب عمى تحرض التي
 عممياتو

 ت
43 43 4. 14 11 

 كبيرة  1.155 4.53
 ؾ

.4.5 46.4 .... 8.3 6.5 
 إلى تدعو رسمية غير فتاوي بوجود التنبيو 13

 واالرىاب التطرؼ
 .1 17 7. 34 34 ت

 7.4 4..1 18.3 8.8. 8.8. ؾ كبيرة  53..1 4.53
 أجيزة دور عف أفالـ وعرض كتيبات تقديـ .

 لتحقيؽ معيا الطالب تعاوف وأساليب األمف
 المجتمعي. األمف

 ت
41 35 33 14 13 

 كبيرة  1.117 4.43

 ؾ

.1.4 41.8 43.5 8.3 5.8 
 تؤثر التي االنحراؼ صور بجميع الطالب توعية 3

 الوطني. االقتصاد نمو مسيرة عمى
 ت

.3 43 47 17 13 

 متوسطة 1.148 4.44
 ؾ

14.8 46.4 .5.3 1..4 8.6 
 إلى تيدؼ األمنية األجيزة مع شراكة إقامة 4

 االجازة أثناء لمعمؿ لمطالب الفرصة إتاحة
 المرور. تنظيـ في الصيفية

 ت
13 43 43 .5 45 

 متوسطة 1.4.4 64..

 ؾ

8.6 .4.5 .4.5 17.1 .4.3 
 كبيرة .3.65 4.7.3 المتوسط

المتعمقة  التربية األمنية( أف اإلدارة المدرسية تقـو بدورىا في .1يظير لنا مف خالؿ دراسة الجدوؿ رقـ )
ويقع  4.7.3بأمف و سالمة الوطف لدى طالب المرحمة الثانوية بدرجة كبيرة حيث ظير لنا متوسط المحور 

(، وكاف ترتيب عبارات المحور بيف ثالث فئات 3..3 – 4.33ضمف المجموعة التي متوسطاتيا ما بيف )
 كالتالي: _

 كبيرة جدًا:( ودرجتيا 5- 4.20الفئة األولى: متوسطاتيا ما بين ) )أ(
  جاءت العبارة )تقديـ صور جميمة لممجتمع السعودي اماـ الطالب( في الترتيب األوؿ بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة جدًا(.6..3)
  عرض أنشطة تيتـ بتعريؼ الطالب بمكانة المممكة باعتبارىا مركز إشعاع لمعالـ اإلسالمي( في الترتيب(

 )كبيرة جدًا(.( بدرجػػة 3..3الثاني بمتوسط قدره )
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 ( ودرجتيا كبيرة:4.20-3.40الفئة الثانية: متوسطاتيا ما بين ) )ب(
  جاءت العبارة )تنمية شعور الطالب بالوحدة الوطنية والتماسؾ المجتمعي( في الترتيب الثالث بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة(.3.18)
 الب( في الترتيب الرابع بمتوسط قدره جاءت العبارة )تعزيز ىيبة المجتمع السعودي وأىميتو في عقوؿ الط

 ( بدرجة )كبيرة(.3.18)
 ( في الترتيب الخامس بمتوسط قدره )( بدرجة 3.11)تعويد الطالب عمى احتراـ االنظمة والشعارات

 )كبيرة(.
 ( في الترتيب السادس  بمتوسط قدره )( بدرجة )كبيرة(.3.35)تقديـ أنشطة تربوية تبرز منجزات الوطف 
 ( بدرجة 4.86ب بضرورة نبذ التفاخر بالقبمية والعشيرة( في الترتيب السابع بمتوسط قدره ))توعية الطال

 )كبيرة(.
  عرض أنشطة مدرسية تنمي ميارات المحافظة عمى الممتمكات العامة( في الترتيب الثامف بمتوسط قدره(

 ( بدرجة )كبيرة(..4.8)
 ( بدرجة 4.67( في الترتيب التاسع بمتوسط قدره ))توعية الطالب بخطورة التعاطؼ مع العمميات االرىابية

 )كبيرة(.
 ( في الترتيب العاشر بمتوسط قدره )( بدرجة 4.63)التوعية بالتوجيات المعاصرة لممجتمع السعودي

 )كبيرة(.
  توعية الطالب بالمواقع المشبوىة في االنترنت التي تحرض عمى االرىاب والمشاركة في عممياتو( في

 ( بدرجة )كبيرة(.4.53عشر بمتوسط قدره )الترتيب الحادي 
  التنبيو بوجود فتاوي غير رسمية تدعو إلى التطرؼ واالرىاب( في الترتيب الثاني عشر بمتوسط قدره

 ( بدرجة )كبيرة(.4.53)
  )تقديـ كتيبات وعرض أفالـ عف دور أجيزة األمف وأساليب تعاوف الطالب معيا لتحقيؽ األمف المجتمعي(

 ( بدرجة )كبيرة(.4.43ثالث عشر بمتوسط قدره )في الترتيب ال
 ( درجتيا متوسطو:3.40 – 2.60الفئة الثالثة : متوسطاتيا ما بين ) )ج(
  جاءت العبارة )توعية الطالب بجميع صور االنحراؼ التي تؤثر عمى مسيرة نمو االقتصاد الوطني( في

 ( بدرجة )متوسطة(.4.44الترتيب الرابع عشر بمتوسط قدره )
  والعبارة )إقامة شراكة مع األجيزة األمنية تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لمطالب لمعمؿ أثناء االجازة الصيفية

 ( بدرجة )متوسطة(.64..في تنظيـ المرور( في الترتيب الخامس عشر بمتوسط قدره )
( ومف نتائجيا أف التعاوف بيف اإلدارة المدرسية و 337.وتوافقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة  الشيري )  

المؤسسات األمنية في إدارة برامج التوعية األمنية يمارس بعض األحياف ، إال أنو ال يتـ تنفيذ البرامج التوعوية 
بدرجة كافية . وىذه النتيجة تتفؽ مع العبارة التي  المقدمة مف المؤسسات األمنية عمى طالب المرحمة الثانوية
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تشير إلى إقامة شراكة مع األجيزة األمنية تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لمطالب لمعمؿ أثناء اإلجازة الصيفية في 
 ( بدرجة متوسطة.64..ذه العبارة )تنظيـ المرور حيث كاف متوسط االستجابات لي

 نتائج اإلجابة عمى السؤال الخامس : 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اجابات مجتمع الدراسة تجاه دور اإلدارة المدرسية في 

لطالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف تعزى لممتغيرات التالية ) الجنس ، المؤىل العممي ،  التربية األمنية
 سنوات الخبرة ، المسمى الوظيفي(؟

 ة في ضوء متغير ) الجنس (.الفروق بين آراء مجتمع الدراس - أ
( الفروؽ بيف آراء المديريف و الوكالء في وجية نظرىـ حوؿ محاور الدراسة 14يوضح جدوؿ )رقـ 

 في ضوء متغير الجنس.
 ر الفروؽ بيف المديريف و الوكالءإلظيا t-testاختبار : (14جدوؿ رقـ )

 في وجية نظرىـ حوؿ محاور الدراسة االربعة في ضوء متغير الجنس

 المتوسط العينة الوظيفة محاور الدراسة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 الطالب لدى الشخصية التربية األمنية
 3.64584 4.3414 44 ذكر

 3.67114 4.4.35 78 أنثى .3.43 .13 -3.564-
 وواجبات المتعمقة بحقوؽ التربية األمنية

 الطالب
 ...3.58 4.8438 44 ذكر

 3.63316 3.3.36 78 أنثى 3.343 .13 -3.674-
 لدى الفكري المتعمقة باألمف التربية األمنية

 الطالب
 3.74348 4.7.43 44 ذكر

 3.65363 4.6464 78 أنثى .3.54 .13 3.373
 االمف تجاه الطالب لدى التربية األمنية

 الوطف وسالمة
 3.7.363 4.7447 44 ذكر

 3.6.453 4.6876 78 أنثى 3.553 .13 3.344

 المحاور مجموع
 3.64878 4.6534 44 ذكر

 3.58745 4.6644 78 أنثى 3.834 .13 3.344
بيف افراد  3.34( نرى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 14بدراسة الجدوؿ رقـ )

لدى طالب المرحمة الثانوية ترجع لمتغير الجنس.  األمنيةالتربية مجتمع الدراسة في دور اإلدارة المدرسية في 
 مما يشير إلى عدـ تأثير متغير الجنس عمى آراء مجتمع الدراسة.

 الفروق بين آراء مجتمع الدراسة في ضوء متغير المؤىددل:  - ب
لدى  التربية األمنيةإلظيار الفروؽ في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ دور اإلدارة المدرسية في  

طالب المرحمة الثانوية في ضوء متغير المؤىؿ الدراسي ، تـ عمؿ اختبار أنوفا تحميؿ التبايف االحادي لمتأكد 
 وجود فروؽ في آراء افراد المجتمع تعزى لمتغير المؤىؿ. مف

 اختبار ) ؼ( تحميؿ التبايف االحادي إلظيار الفروؽ :(13) جػدوؿ رقـ
 لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء متغير المؤىؿ التربية األمنيةفي دور اإلدارة المدرسية في 
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 مصدر التباين 
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 3.747 . 1.565 بين المجموعات المحور االول
 131 41..74 داخل المجموعات 34..3 1.3.3

3.483 
 134 73.836 المجموع

 3.413 . 1.318 بين المجموعات المحور الثاني
 131 85..57 داخل المجموعات 3.441 .1.34

3.373 
 134 58.415 المجموع

 3.744 . 1.613 بين المجموعات المحور الثالث
 131 77.837 داخل المجموعات 51..3 1.444

3.541 
 134 83.547 المجموع

 3.438 . 1.316 المجموعاتبين  المحور الرابع
 131 .14..7 داخل المجموعات 3.3.3 3.764

3.474 
 134 74.158 المجموع

 3.5.1 . 31..1 بين المجموعات مجموع المحاور
 131 35..61 داخل المجموعات 85..3 7...1

3.434 
 134 377..6 المجموع

بيف افراد  3.34( نرى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 13بدراسة الجدوؿ رقـ )
لدى طالب المرحمة الثانوية ترجع لمتغير المؤىؿ.  التربية األمنيةمجتمع الدراسة نحو دور اإلدارة المدرسية في 

 مما يشير إلى عدـ تأثير المؤىؿ عمى آراء افراد المجتمع.
 وكيل (. –سة في ضوء متغير المسمى الوظيفي )مدير اللدر إظيار الفروق بين آراء مجتمع ا -د

 إلظيار الفروؽ بيف مديري المدارس والوكالء t-testاختبار : (14جدوؿ رقـ )
 في وجية نظرىـ تجاه محاور الدراسة االربعة 

االنحراف  المتوسط العينة الوظيفة محاور الدراسة
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.74892 3.6800 60 مدير الطالب لدى الشخصية التربية األمنية
2.596 142 

0.010 
 0.76021 3.3484 84 وكيل

 المتعمقة بحقوق التربية األمنية
 الطالب وواجبات

 0.61499 4.1622 60 مدير
2.574 142 

0.011 
 0.72736 3.8651 84 وكيل

 الفكري المتعمقة باألمن التربية األمنية
 الطالب لدى

 0.78050 3.9300 60 مدير
1.897 142 

0.060 
 0.79513 3.6770 84 وكيل

 أمن تجاه الطالب لدى التربية األمنية
 الوطن وسالمة

 0.70147 3.9922 60 مدير
2.319 142 

0.022 
 0.78466 3.6978 84 وكيل

 0.66344 3.9411 60 مدير المحاور مجموع
2.487 142 0.014 

 0.72388 3.6471 84 وكيل
 3.34دالة إحصائيًا عند مستوى 
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لصالح مديري  3.34( نرى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي 14بدراسة الجدوؿ رقـ )
في أحد  3.34مف محاور الدراسة ، و أكبر مف  4في  3.34المدارس ، حيث كاف مستوى الداللة أصغر مف 

( مما يشير إلى اختالؼ 4.53( ، وىو اعمى مف متوسط الوكالء )4.83سجؿ المتوسط لممديريف )محاورىا ، و 
لمرحمة الثانوية لطالب ا التربية األمنيةأفراد مجتمع الدراسة في وجية نظرىـ نحو دور اإلدارة المدرسية في 

 التربية األمنيةية في كذلؾ توجد فروؽ في المحور االوؿ الخاص بدور االدارة المدرس، بمحافظة الطائؼ
الطالب ، فنرى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف والوكالء لصالح المديريف حيث  لدى الشخصية

 ( لذلؾ كانت الفروؽ لصالح المديريف  .4.43( وىو اعمى مف متوسط الوكالء ) 4.57كاف متوسط المديريف )
المتعمقة  التربية األمنيةكما توجد فروؽ دالو إحصائيًا في المحور الثاني الخاص بدور اإلدارة المدرسية في   

( ، وىو 3.15الطالب لصالح المديريف ونسبة متوسط كبيرة حيث كاف المتوسط لممديريف )  وواجبات بحقوؽ
قد ظيرت فروؽ دالة احصائيًا في و ، ( مما جعؿ الفروؽ لصالح المديريف.4.74اعمى مف متوسط الوكالء )

الوطف لدى الطالب  وسالمة المتعمقة بأمف  التربية األمنيةالمحور الرابع الخاص بدور االدارة المدرسية في 
ء مما جعؿ الفروؽ ( وىو أعمى مف متوسط الوكال4.88لصالح مديري المدراس، حيث سجؿ متوسط المديريف )

المتعمقة  التربية األمنيةفروؽ دالة إحصائيًا في المحور الثالث الخاص بػوبينما ال توجد ، لصالح المديريف
وتوافقت تمؾ النتائج ، المديريف والوكالء في ذلؾ المحورالطالب، حيث تشابيت وجية نظر  لدى الفكري باألمف

ابات ( حيث اشارت إلى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات استج335.مع نتائج دراسة العتيبي  )
شرفيف أفراد العينة تجاه تنمية الوعي األمني لمطالب تعزى لمتغير العمؿ لصالح مديري المدارس مقابؿ الم

 المعمميف.التربوييف و 
 ممخص النتائج و التوصيات 

 : ممخص النتائج 
 مناقشتيا ، تـ التوصؿ إلى عدد مف النتائج أىميا ما يمي :بعد عرض نتائج الدراسة و 

عامة لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ بصفة  التربية األمنيةإف دور اإلدارة المدرسية في  .1
 (.4.683كاف بدرجة كبيرة ، بمتوسط حسابي بمغ )

الشخصية لدى الطالب بدرجة كبيرة حيث بمغ متوسط  التربية األمنيةجاء دور اإلدارة المدرسية في   ..
 (.4.375المحور )

بدرجة كبيرة حيث بمغ واجبات الطالب بحقوؽ و ارة المدرسية في التربية األمنية المتعمقة جاء دور اإلد .4
 ( .4.877متوسط المحور )

المتعمقة باألمف الفكري  بدرجة كبيرة حيث بمغ متوسط  التربية األمنيةجاء دور اإلدارة المدرسية في  .3
 ( ..4.67المحور )

يرة حيث بمغ سالمة الوطف  بدرجة كبالمتعمقة بأمف و  األمنيةالتربية جاء دور اإلدارة المدرسية في  .4
 (4.7.3متوسط المحور)
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بيف آراء مجتمع الدراسة في دور اإلدارة المدرسية  3.34ا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
تغير لدى طالب المرحمة الثانوية تعزى لمتغير الجنس. مما يشير إلى عدـ تأثير م التربية األمنيةفي 

 .راء المجتمعالجنس الخبرة عمى آ
بيف آراء مجتمع الدراسة في دور اإلدارة  3.34ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

ـ تأثير لدى طالب المرحمة الثانوية تعزى لمتغير المؤىؿ. مما يشير إلى عد التربية األمنيةالمدرسية في 
 .المؤىؿ عمى آراء المجتمع

في إجمالي محاور  3.34وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي أظيرت نتائج الدراسة  ..
، مما يشير إلى اختالؼ آراء أفراد مجتمع  4.83الدراسة لصالح مدير المدرسة حيث سجؿ المتوسط 

نوية بمحافظة لطالب المرحمة الثا التربية األمنيةالدراسة حوؿ وجية نظرىـ في دور اإلدارة المدرسية في 
 وكيؿ (. –الطائؼ في ضوء متغير الوظيفة ) مدير 

 توصيات الدراسة : 
 توصي الدراسة الحالية بما يمي :

داخؿ  التربيةذلؾ بتوفير األوعية المعموماتية الالزمة لتعزيز ىذه األمنية و  بالتربيةنشر الوعي لدى الطالب  .1
 المدرسة.

 المدراس بما يحقؽ األمف الصحي ليـ.أىمية توفير الغذاء الصحي لمطالب في  ..
 نشر ثقافة الترويح لدى الطالب بما يحقؽ أمف الفرد و المجتمع .  .4
 المجتمعي.اؿ التي تؤثر عمى األمف الشخصي و توعية الطالب بجرائـ االحتي .3
التحذير مف جميع صور تدعـ األمف االقتصادي لألمة ، و  تنمية الوعي باستخداـ المنتجات القومية التي .4

 النحراؼ التي تؤثر عمى مسيرة النمو االقتصادي لألمة.ا
إقامة المحاضرات والمعارض الثقافية داخؿ المدرسة والتي تظير لمطالب خصائص المرحمة العمرية التي  .5

 ، و تييئتيـ لتقبؿ تمؾ التغيرات يمروف بيا و التغيرات السيكولوجية و الفسيولوجية المصاحبة ليا 
األجيزة األمنية تتيح لمطالب العمؿ أثناء اإلجازة الصيفية في تنظيـ المرور مع ارتدائيـ إقامة شراكة مع  .6

 زيا انضباطيا ، تحت إشراؼ إدارة المدرسة و إدارة المرور.
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 المصادر و المراجع 

 .المصادرأوال : 
 القرآن الكريم. .1
 مصادر السنة النبوية  .2
 ،،تحقيؽ وشرح أحمد شاكر، بيروتالجامع الصحيح )سنن الترمذي((: ىػ1337الترمذي،محمد عيسى )  .3

 دار الكتب العممية.
 :ثانيا : المراجع العربية

 أ: المراجع العربية 
، نحو تطوير اإلدارة المدرسية : سمسمة دراسات نظرية و ميدانية(.ـ1881أحمد، إبراىيـ أحمد ) .1

 ، دار المطبوعات الجديدة.اإلسكندرية
مكة ، األمن الفكري و عناية المممكة العربية السعودية بو(.ىػ13.4اهلل بف عبد المحسف )التركي، عبد  ..

 مطابع رابطة العالـ اإلسالمي.المكرمة، 
 ، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.عمم اجتماع التربيةـ(. .33.الثبيتي، عبد اهلل بف عايض ) .4
و اإلرشاد في غرس و تنمية الثقافة األمنية لدى دور التوجيو ـ(. 335.الزىراني، مسفر سعيد محمد ) .3

 ، جدة، دار خوارـز العممية لمنشر والتوزيع.طالب المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية
فكر اإلرىاب و العنف في المممكة العربية السعودية ـ(. 334.السحيمي ،عبد السالـ بف سالـ بف رجاء ) .4

 ، القاىرة، دار المنياج.عالجو –أسباب انتشاره -مصدره
 دار الطميعة لمطباعة و النشر.بيروت، ، الوقاية من الجريمة(. ـ331.طالب، أحسف ) .5
 .دار الوطفالرياض، ، اإلعالم العسكري(. ىػ1335عبد العزيز، تركي بف سمطاف ) .6
 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.األردف ،، التغير االجتماعي(. ـ333.العمر، معف خميؿ ) .7
بيروت، ارتباطو بالتربية المدنية،  –تقنياتو  –األمن االجتماعي معوقاتو (. ـ1874، مصطفى )العوجي .8

 مؤسسة نوفؿ لمنشر .
 دار الفرقاف. عماف،،.، طاإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق(. ىػ1335نشواف، يعقوب ) .13
 منتدى الفكر العربي.عماف، ، دمتحديات األمن القومي العربي في العقد القا(. ـ1875ىالؿ، عمي ) .11
رسالة دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري لمطالب، (. ـ335.السميماف، ابراىيـ بف سميماف ) ..1

 .جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية الرياض ،ماجستير غير منشورة، 
تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في (.ىػ1343الشيراني، بندر بف عمي بف سعيد آؿ مفضؿ ) .14
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 جامعة أـ القرى.مكة المكرمة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، تحقيق األمن الفكري
، إسيامات اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني(. ىػ13.5العتيبي، تركي بف كديمس بف ىميؿ ) .13

 قرى.جامعة أـ المكة المكرمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة، 
التربية األمنية في المنيج اإلسالمي أصوليا ودورىا في ـ(. 338.العمري، محمد بف سعيد محمد ) .14

،رسالة دكتوراه منشورة، الرياض، جامعة اإلماـ محمد بف  تكوين الوعي باألمن االجتماعي لدى األجيال
 سعود اإلسالمية.

صالح و التطوير اإلداري و دورىا في استراتيجيات اإل(. ـ335.القحطاني، فيصؿ بف معيض آؿ سمير ) .15
 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية. الرياض، ، رسالة دكتوراه غير منشورة،تعزيز األمن الوطني

نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن (. ـ335.المالكي، عبد الحفيظ بف عبد اهلل بف  أحمد ) .16
 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.الرياض،رسالة دكتوراه غير منشورة، الفكري في مواجية اإلرىاب، 

تنمية الثقافة األمنية لدى رجال األمن في ضوء أساليب (. ـ338.المالكي، ىالؿ بف عاطي بف عطية ) .17
 جامعة أـ القرى.مكة المكرمة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، التربية اإلسالمية

األمن بمفيومو الشامل وأىمية التعميم في تكوينو و (. ىػ13.3عمر ) . األصيبعي، محمد إبراىيـ .18
/ جمادى اْلخرة 5.-3.)األمف مسئولية الجميع(،  المؤتمر العربي لمتعميم و األمنالرياض، التوعية بو ،

 ىػ.13.3
، ورقة عمؿ مقدمة إلى ندوة نموذج تطبيقي -األمن مسئولية الجميع(. ىػ13.4البشر، خالد بف سعود ) .3.

 ىػ.13.4/./3.-1.المجتمع واألمف المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض بالفترة 
ندوة المجتمع الدور االجتماعي لممؤسسات األمنية،  (.ىػ13.4. الحربي، عبد الكريـ عبد اهلل المجيدلي ) .1.

 كمية الممؾ فيد األمنية .الرياض، و األمف، 
 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.الرياض ،(، ىد1420عربي )دليل مؤتمر التعميم و األمن في الوطن ال ...
، بحث مقدـ إلى التربية األمنية و دورىا في تحقيق األمن الوطنيـ(. 337.السمطاف، فيد بف سمطاف ) .4.

 ية األولى.1ندوة األمف مسئولية الجميع : تطبيقات الشرطة المجتمعية، الدورةالسنو
، الفكر ر مفيوم األمن القومي وانعكاساتو عمى وظيفة األمنتطو (. ـ334.السيد، محمود وىيب ) .3.
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