
  

 عمادة الدراسات العميا
 سدجامعة الق

 
 

 
 
 
ومية االساسية في تنمية الوعي دور مدارس تربية جنوب الخميل الحك

 من وجية نظر المدراء والمعممين والمرشدين منياأل
 

 
 

 محمد عثمان محمد الرجوب
 
 

 ماجستير رسالة
 

 فمسطين –القدس 
 

 م 2018 /ىـ  1440



  

كهية االساسية في تنهية الكعي دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ الحك
 هف كجية نظر الهدراء كالهعمهيف كالهرشديف هنياأل

 
 
 

 إ عداد 
 هحهد عثهاف الرجكب

 
 فمسطيف / الخميؿ جاهعة القدس الهفتكحة /بكالكريكس انظهة هعمكهات حاسكبية

 
 

 الدكتكر جياد السكيطي: الهشرؼ
 

 
/ كمية  عمـ الجريهةلهتطمبات درجة الهاجستير في  قيدهت ىذه الرسالة استكهاالن   

  جاهعة القدس اآلداب / عهادة الدراسات العميا /
 

 
 

 م 2018 /ىـ  4014





  

 االىداء

إلٍ هف  ، إلٍ هف قيرنا الهكتي بيـ ، أىدم عهمي ىذا إلٍ هف ىـ تحت التراب
 ، إلٍ هف ذىبكا كال تيرجٍ عكدتيـ ، ابتعدكا عف العيف كلكنيـ في القمب حاضركف

ثىمي األعمٍإلٍ  ، إلٍ هف سكنكا كطننا ال طريؽ لرجكعو إلٍ هف أحهؿ اسهيـ  ، هى
طيب اهلل ثراىها كأراح التراب  ، إلٍ ركح كالدم كركح كالدتي الطاىرتيف ، كبكؿ فخر

فرحهة اهلل عمييها هؿء السهكات كاألرض كها بينيها كها تحت  ، تحت جنبييها
 الثرل.

النفس أف إلٍ هف تتكؽ  ، إلٍ هف اصطفاىـ اهلل هف بيننا ، إلٍ األكـر هنا جهيعنا
 إلٍ شيداء الحرية كالتحرير. ، إلٍ شيداء فمسطيف ، يككف هثكاىا كها كاف هثكاىـ

إلٍ  ، إلٍ هف تحهمت هعي هشاؽ التعب ككانت الهعيف كالداعـ لي لحظةن بمحظة
 زكجتي الغالية "أـ عمي" حفظيا اهلل بحفظو كرعاىا برعايتو.

كأسأؿ اهلل  ، لكـ كؿ شيء هيدلرياف(  ، ليف ، حسيف ، تاليف ، إلٍ أبنائي )عمي
كيبارؾ لي بأعهاركـ  ، أف تككنكا هف عباده الصالحيف كأف ينفعني كينفع أهتىكـ بكـ

 كصحة أبدانكـ.

ال يميؽ النجاح إال بكـ كال  ، أنتـ األىؿ كالرحـ كالعزكة ، إلٍ إخكتي كأخكاتي كعائمتي
كأنتـ النكر الذم يبصرني  ، فأنتـ الهظمة التي أحتهي بيا ، أسعد إال بكجكدكـ

 كأسأؿ اهلل أف يبقيكـ بقاء الخمكد. ، لكـ كؿ الهحبة كالكفاء ، الطريؽ

 الباحث

محمد الرجوب





 ب 

 تقديرو  شكر

 

 ، كالشكر لو سبحانو الذم قضٍ األهر كقدره ، الحهد هلل رب العالهيف كاىب الهقدرة
كالصبلة كالسبلـ  ، في أياهي الهقبمة كأدعكه تعالٍ أف ييبني العـز كالقكة عمٍ إتهاـ ىذه الهسيرة

 عمٍ أشرؼ الهرسميف كخاتـ النبييف سيدنا هحهد صمٍ اهلل عميو كسمـ.

إنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدكتكر الفاضؿ جياد السكيطي عمٍ سعة صدره 
كبذؿ الكثير في هساعدتي عمٍ  ، حيث قدـ لي الكثير هف التكجييات كاإلرشادات ، كتعاكنو

 تخطي الهصاعب العمهية هف أجؿ إتهاـ ىذه الدراسة.

يف استقيت هنيـ العمـ كها أتقدـ بالشكر إلٍ أساتذتي األفاضؿ في عمـ الجريهة الذ
 فميـ كؿ االحتراـ كالتقدير. ، كالهعرفة

هرشديف  ، هعمهيف كهعمهات ، هديريف كهديرات ، ككذلؾ أشكر أسرة التربية كالتعميـ
ـً عطاء  ، فميـ كاهلل كؿ عبارات الشكر كاالحتراـ كالتقدير ، كهرشدات عمٍ ها اتحفكني بو هف كىرى

أسأؿ اهلل  ، عرني حقًّا أف كطننا بهثميـ في أهاف كبأيدو أهينةها أش ، كحسف تعاكف كلطؼ هعاهمة
 أف يكفقيـ في خطكاتيـ كنيجيـ كهسيرتيـ الهشرفة.

رشاد  ، كال يفكتني أف أشكر اإلخكة الهحكهيف جهيعنا لها بذلكه هف جيد كهتابعة كتقديـ نصح كا 
احتياج الدراسة.لمخركج بهقياس دقيؽ يمبي 
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 الممخص

ىدفت الدراسة في التعرؼ عمٍ دكر هدارس تربية كتعميـ جنكب الخميؿ الحككهية االساسية في 
كتفرع عف اليدؼ الرئيسي  ، كهعمهييا كهرشدييا هدراءىاتنهية الكعي االهني هف كجية نظر 

دكر ك  ، الهدرسية في تنهية الكعي االهني اإلدارةثبلثة اىداؼ اخرل اكليا التعرؼ عمٍ دكر 
و الهدرسة في تنهية الكعي كالتعرؼ عمٍ العكائؽ التي تكاج ، الهناىج في تعزيز الكعي االهني

تقديرات أفراد العينة ( كفؽ هتكسطات 0.05التعرؼ عمٍ داللة الفركؽ عند هستكل )ك  ، االهني
لدرجة قياـ الهدرسة بتنهية الكعي األهني لدل طبلب هدارس جنكب الخميؿ تعزل لمهتغيرات 

( كفؽ هتكسطات تقديرات أفراد 0.05التعرؼ عمٍ داللة الفركؽ عند هستكل )ك  ، )الديهغرافية (
ي لدل طبلب هدارس العينة ألبرز العكائؽ كالتي تحد هف دكر قياـ الهدرسة بتنهية الكعي األهن

 هعمهيك  هف هديرم كهديرات الدراسةتككف هجتهع . جنكب الخميؿ تعزل لمهتغيرات )الديهغرافية (
في الهدارس الحككهية التابعة لهديرية تربية  األساسية الهرحمةهرشدم كهرشدات ك  كهعمهات

سحب عينة  كتـ ، 2017/2018في العاـ  2592 اإلجهاليكتعميـ جنكب الخميؿ كالبالغ عددىـ 
الذم  ياستخدهت الدراسة الهنيج الكصفي التحميمك . (387عشكائية طبقية هنتظهة كبمغ عددىا )

كيعبر  ، كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا ، أك الظاىرة كها تكجد في الكاقع ، يعتهد عمٍ دراسة الكاقع
 عنيا تعبيرا كيفيا ككهيا .

الحككهية في  األساسيةكجكد دكر لهدارس تربية كتعميـ جنكب الخميؿ كقد تكصمت الدراسة عمٍ 
كجكد هعكقات تحد هف دكر الهدرسة في تنهية كذلؾ ك  ، بدرجة هرتفعة األهنيتنهية الكعي 

 اإلدارةدكر ك  تكجد عبلقة طردية بيف دكر الهناىج الهدرسيةك  ، بدرجة هرتفعة األهنيالكعي 
فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة  كجدلـ تك . األهنيالهدرسية في تنهية الكعي 

(α≤0.05 في استجابات أفراد العينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية )
نكع الهدرسة(  ، الهؤىؿ العمهي ، الكظيفة ، في تنهية الكعي األهني تعزل لمهتغيرات )الجنس

ات الخدهة ككانت لصالح هف كانت خدهتيـ أكثر هف بينها كاف ىناؾ فركؽ يعزل لهتغير سنك 
 عشر سنكات .



 ل

 

 أفراد( في استجابات α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةفركؽ ذات داللة  ايضا لـ تكجدك 
 ، تعزل لمهتغيرات )الجنس نحك العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهنيالعينة 
الهؤىؿ العمهي ( بينها كانت ىناؾ فركؽ يعزل لهتغير سنكات الخدهة ككاف لصالح  ، الكظيفة

يعزل لهتغير نكع الهدرسة ككاف  أيضاكىناؾ فركؽ  ، سنكات 10هف  أكثرهف كانت خدهتيـ 
 لصالح هدارس الذككر .

ضركرة تعزيز كعي هديرم كخمصت الدراسة الٍ هجهكعة هف التكصيات ككاف هف أبرزىا 
تفعيؿ دكر هديرم ك  ، لدل طمبتيا األهنيفي تنهية الكعي  دكر الهدرسة أىهيةحك الهدارس ن

التي  األهنيةالصبلحيات التخاذ قرارات هناسبة تتعمؽ ببراهج التكعية  إعطائيـالهدارس هف خبلؿ 
تسيـ في تنهية الكعي  أفالهدرسية التي يهكف  األنشطةتفعيؿ ك  ، يهكف تنفيذىا في الهدرسة

لدل الطمبة كذلؾ هف خبلؿ تضهينيا براهج تسيـ في تكعية العاهميف في الهدرسة كالطمبة  األهني
هف قبؿ  أهنيوفكرية  استراتيجيةضركرة كضع  ، الهمهكسة عض القضايا كالهشكبلتحكؿ ب

تحصيف الطمبة بزيادة كعييـ كتبصيرىـ بالهخاطر التي تترصدىـ  إلٍالهختصيف تيدؼ 
 اإلداريةالييئة  تأىيؿضركرة ك  ، في ذلؾهرحمة دراسية دكف الهبالغة اة كؿ كتستيدفيـ هع هراع

لتككف قادرة عمٍ التخطيط  ، هف خبلؿ تقديـ الدكرات الهتخصصة كالتدريسية بالهدرسة اهنيا
كالهحاضرات  كاألنشطةتكثيؼ البراهج . لدل طمبتيا األهنيالكاعي عمٍ تنهية الكعي  كاإلشراؼ
كالتي تيتـ بترسيخ القيـ كاآلداب  ، الطمبة إلٍالهكجية  اإلعبلهيةكالبراهج  كالحكاراتكالندكات 
ضركرة التعاهؿ هع الطبلب دكف التهييز  ، األهنيالصحيحة التي تسيـ في الكعي  اإلسبلهية

بينيـ عمٍ اساس التحصيؿ االكاديهي كالتركيز عمٍ الجكانب التربكية لها ليا أثر ايجابي عمٍ 
 . الهجتهعك  الطمبة
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view of principals, teachers and mentors 
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Supervised by :  Dr. Jihad Swity 

Abstract 

The present study is an attempt to identify the role of Southern Hebron Basic 

Government Schools in the development of security awareness among school 

students, from the point of view of headmasters, teachers and mentors.  

The main objective of the current study is divided into three different 

objectives: The first is concerned with the role of the school administration in 

developing security awareness , and the school curriculum role in enhancing 

security awareness, in addition to identifying school obstacles and their effect 

in developing security awareness, and recognizing the differences at the level 

(0.05) in accordance with the average estimates of sample members , 

regarding the school role to develop security awareness among the students of 

the southern Hebron schools due to demographic variables, and to identify the 

significance of differences at the level (0.05) according to the average 

estimates of the sample regarding the main obstacles that limit the role of the 

school in developing security awareness among students of the Southern 

Hebron Directorate schools , that can be attributed to demographic variables.  

The study sample consists of school headmasters and headmistresses, teachers, 

and mentors of the basic stage in the public schools affiliated to Southern 

Hebron Directorate of Education, whose number reached (2592) in the year 

2017/2018. Striated Sample of (387) was chosen at random. The study used 

the analytical descriptive method, which is based on the study of reality, or 

phenomenon as it exists in reality, and this method gives a precise description 

of the reality, and expressed the situation in qualitative and quantitative terms. 

The study results showed that there is a role for the basic schools of Southern 

Hebron Directorate in developing high security awareness, in addition to the 

existence of obstacles that greatly limit the role of the school in the 

development of security awareness .Also, there is a directly 

proportional relationship between the roles of school curricula and school 

administration in the development of security awareness. There were no 
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statistically significant differences at the level (α≤0.05) in the samples 

responses to the role of the primary Southern Hebron Basic Schools in the 

development of security awareness due to the variables (gender, job, school 

qualification, type of school), whereas, there were differences due to (years of 

service) variable, and it was in favor of those who had served for more than 

ten years. 

There were also no statistically significant differences at the level (00.05) in 

the sample members responses regarding the obstacles that limit the role of 

school in developing security awareness due to the variables (gender, job, 

qualification), while there were differences due to (years of service) variable, 

and it was in favor of those who had served for more than ten years. There are 

also differences attributed to the (school type) variable and was in favor of 

male schools. 

Finally, this study presents a number of recommendations that can be followed 

in order to develop security awareness , the most important of which is: (1) the 

need to enhance school principals' awareness regarding the importance of the 

school role in developing security awareness among its students. (2) 

Activating the school principals' role by granting them authority to make 

appropriate decisions pertaining to security awareness programs that can be 

implemented at schools. (3) Activating school activities that can contribute to 

the development of students' security awareness by including such programs 

that may contribute to sensitizing school staff and students on some concrete 

issues and problems. (4) The need to develop a security strategy by the 

specialists to uplift students' awareness and alerting them to the risks that may 

target them, taking into account each stage of study without exaggeration. (5) 

The need to rehabilitate the administrative and teaching staff at the school in 

security awareness, through the existence of specialized courses pertaining to 

planning and supervising awareness for the development of security awareness 

among their students. (6) Increasing programs, activities, lectures, seminars, 

dialogues and information programs for the students, which are concerned 

with the consolidation of true Islamic values and ethics that contribute to 

security awareness (7) The need to deal with students without discrimination 

on the basis of academic achievement and the need to focus on the educational 

aspects which have a positive impact on society  
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 لاألوالفصل 

 الدراسة إلىالمدخل 

 

 مقدمة 1.1

في القراف  األهفاهلل سبحانو كتعالٍ ينعـ بيا عمٍ الكائف البشرم كقد كرد نعـ نعهة هف  األهف
َِٔإْر َقبَل ِإْثَشاٍُِْى َسةِّ }هف هكضع كهنيا قكلو سبحانو كتعالٍ  أكثرالكريـ في 

َثَهًذا آِيًُب َٔاْسُصْق َأَْْهُّ ِيٍَ انثًَََّشاِد َيٍْ آَيٍَ  اْجَعْم َََْٰزا

خِشِ  في ىذه  تأهمناكهف خبلؿ  (126اآلية  ، )سكرة البقرة {ِيُُْٓى ِثبَّللَِّ َٔاْنٍَِْٕو اَْ
عمٍ الرزؽ لها  األهفحيث قدـ اهلل سبحانو كتعالٍ  لئلنساف األهف أىهيةيتبيف لنا  ةالكريه اآلية
 -صمٍ اهلل عميو كسمـ -كبيف رسكلنا الكريـ هحهد  ، اةكدكر رئيسي في الحي أىهية هف لؤلهف
هنكـ آهنا في سربو عنده  أصبحهف {حيث قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ  لئلنساف األهف كأىهيةفضؿ 

هنو  تأكيدكىذا  ، (230:ق1414، )االلباني}فكأنها حيزة لو الدنيا ، في جسده هعافٍقكت يكهو 
 . األبدافعمٍ الرزؽ كصحة  -صمٍ اهلل عميو كسمـ  - حيث قدهو الرسكؿ األهفعمٍ فضؿ نعهة 

كهرتبط بغريزة  كديهكهتيااستهرار الحياة  إلٍيتطمع ارتبط الكعي االهني باالنساف هنذ القدـ ألنو 
اىتهاهات باألهف كاف هف  البقاء فكؿ اآلثار التاريخية القديهة تدؿ بكضكح عمٍ أف االىتهاـ

 ، فاختيار هكاف اإلقاهة ، االنساف االساسية فيي هف الهشاغؿ اليكهية التي يكلييا عناية كبيرة
ات يدؿ بكضكح أف االعتبار  ، كالحراسة الهستهرة ، كبناء القبلع كالهخابٍء السرية كحفر الخنادؽ
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 يتأتٍكال  ، هلل عميياالتي استخمفو ا األرضتحقيؽ عهارة كذلؾ هف اجؿ  ، األهنية فقكؽ كؿ إعتبار
التي تستند عمييا  األساسيةلقاعدة العظهٍ كالركيزة االذم يشكؿ  األهفهف خبلؿ تكفر  إالذلؾ 

 (.2009، صافيتحقيقو ) الٍكالحككهات كالشعكب  كتسعٍ الدكؿالحياة البشرية 

 ، هف هخاطر كىك يسعٍ لتاهيف نفسو كحهايتيا بها فييا ، كجد عمٍ ىذه الهعهكرة فاإلنساف هنذ أف
جراءات يستطع أف  كلـ ، كاالستقرار نيا أف تكفر لو حياة يسكدىا األهفهف شأ هف خبلؿ تدابير كا 

 (.2012، ابك حجكج)يكفر ذلؾ إال هف خبلؿ الكعي األهني الذم يساعده عمٍ البقاء 

فقد  لئلنسافالحاجات الضركرية  أكلكياتفي  األهفكفي العمـ الحديث كضع كثير هف العمهاء  
في الهرتبة الثانية بعد الحاجات  األهف اإلنسانيةكضع العالـ هاسمكا في سمهو الخاص بالحاجات 

 ( ....الخجنس ، شراب ، طعاـ) الفسيكلكجية

 لكف ال ، كهتٍ كجد أينهالذلؾ تسعٍ الدكؿ كالحككهات عمٍ تكفيره كي يشعر الفرد بالطهأنينة 
هف خبلؿ  إال ، كخصكصا في هكافحة الجريهة األهفبهفردىا تكفير  األهنية األجيزةتستطيع 

كذلؾ هف اجؿ تحقيؽ  ، كالهكاطنيف األىميةك  التعاكف كالشراكة الحقيقة بيف الهؤسسات الحككهية
كالعاهة في  األىميةفي هكافحة الجريهة كيتـ ذلؾ هف خبلؿ الهبادرات كالمجاف  الهرجكةالنتائج 
 (.2011، )االحهرمالهجتهع 

 غرسفي  كالضركرية هف الكسائؿ الهيهة بهختمؼ هستكياتيا التعميهيةك  الهنظكهة الثقافيةكتعد 
دراؾ ، ضهف هفردات هناىجيا كهنيجيا األهنيالكعي  هفاىيـ في  أىهيتوالهجتهع بهدل  أفراد كا 

كال  ، كيشكؿ درعا كاقيا يجنب الهجتهع الكثير هف الظكاىر السمبية ، هجتهعال أفرادتربية كتيذيب 
 األهنيةهختمؼ الهفاىيـ  تعميهيـتشريب الطبلب العمكـ كالهعرفة ك  لمهدرسة دكرا فعاال في أفشؾ 

ىي الهعمـ كالهنيج  أساسيةفالهدرسة كهؤسسة تربكية تعتهد عمٍ هقكهات  ، كتكسيع هداركيـ
تربكيا لمكقاية هف االنحراؼ لها  ان تعد حضن اإلطاركالهدرسة في ىذا  ، الهختمفةكالكسائؿ التعميهية 

تككف قادرة عمٍ كقاية الطبلب هف  أفيفترض  ، تتضهنو هف هناىج تربكية ككفاءات بشرية هدربة
 ، الصاعدة هف خبلؿ تحقيؽ التكازف بيف عقؿ الفرد كركحو كجسده األجياؿكصناعة  االنحراؼ

بعض التجارب  أثبتتكلقد  ، الجنكحىك تحصيف ضد  إنهاكبناء الفكر السميـ  فتيذيب السمكؾ
 .(2010، )السرحاني ية فاعمية الهدرسة في ىذا الجانبالعاله
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 مشكمة الدراسة 1.2

 ، كها كنكعا ، األخيرةالكطف في السنكات  عمٍ هستكلىناؾ ازدياد في حجـ الجريهة  أف يبلحظ
ز الهركزم لجياا) إحصائيات كها ظير في ، يكظيكر جرائـ غريبة كخطيرة عمٍ الهجتهع الفمسطين

 :(1،1يظير في جدكؿ)ت ىذا الهؤشر في االرتفاع كها فقد بين( 2017، الفمسطيني لئلحصاء

 : وصف مؤشر ارتفاع الجريمة(1.1جدول)

 

في  الهمحكظ الرتفاعا ىذا الكقائي األهفكقد الحظ الباحث كهف خبلؿ عهمو كضابط في جياز 
 إلٍيعكد  كذلؾ ، تنفيذىا كأساليب كأنهاطياالجرائـ  أنكاعهع ازدياد في تغيير  ، هعدؿ الجريهة

كال بد هف هكاكبة ىذا التسارع  ، التحديث الكاسع كالهستهر في كؿ هظاىر الحياةالتغير ك ك  التغيير
اجؿ  كالعهؿ عمٍ تكعيتيـ هف ، هخاطر ها يدكر حكليـ هف ناأبناؤ يدرؾ  أفكهجاراتو هف اجؿ 
هف هشكمة الدراسة  كهف ىنا تبرز ، ٍ الحد هف الجرائـكالعهؿ عم كاستقرار بأهفحهايتيـ كالعيش 

في تنهية الكعي  الحككهية األساسية السؤاؿ الرئيسي ها دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ خبلؿ
 ؟ األهني

 

 الدراسة  أىمية 1.3

تنبثؽ أىهية ىذه الدراسة هف خبلؿ التعرؼ عمٍ دكر الهدارس االساسية 
الحككهية في تنهية الكعي األهني هف كجية نظر الهدراء كالهعمهيف كالهرشديف، 

 كلمدراسة الحالية أىهية عمهية ، كأخرل تطبيقية.

 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 32.647 29.960 27.522 26.356 25.225 18.330 16.790 عدد الجرائم
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 العمميةاالىمية  .1

تبرز األىهية العمهية ليذه الدراسة هف خبلؿ هحاكلتيا التعريؼ بأىهية 
تعزيز الكعي االهني لدل طبلب الهرحمة االساسية كهعرفة دكر كؿ هف 

دكر الهناىج كاألنشطة الهدرسية ة الهدرسية )هدير، هعمـ، هرشد( ك اإلدار 
في قمة بؿ كندرة  تكهف أىهيتيا ايضا في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة ،

الدراسات التي تناكلت دكر الهدارس في تنهية الكعي األهني في فمسطيف كبالتالي 
كاعتبارىا هصدر عمهي دبيات السابقة في ىذا الهكضكع، ستساىـ في إغناء األ

كبحسب تخصصاتيـ الهختمفة حينها  تيـ البلحقةالمباحثيف يستندكف إليو في دراس
 الذم ىك عصب الحياة. يتعمؽ األهر بهكضكع األهف

 االىمية التطبيقية .2

ألف هف األىدؼ الرئيسة لؤلبحاث العمهية استخراج النتائج كتقديـ التكصيات 
تقديـ النتائج التي هف الهؤهؿ أف يتـ  عمٍ ىذه الدراسة ، عهمتحكليا

االستفادة هنيا في الهستقبؿ فيها لك تـ تطبيؽ ها خمص اليو هف تكصيات 
قد تفيد ىذه  ، لذلؾذات أىهية سكاء لمجانب التعميهي أك لمجانب األهني 

الدراسة أصحاب القرار في هختمؼ الهستكيات اإلدارية داخؿ الهنظكهة التربكية 
ة النظر في كاقع قياـ اإلدارات الهدرسية بدكرىا في تنهية الكعي األهني كاألهنية بإعاد

الكعي سيككف  الف ، ت العاهة هف اجؿ تفعيؿ ىذا الدكركهساعدتيـ في رسـ السياسا
تحصيف الطبلب كفؽ ها يتطمع ك  بناءك  لو ابرز األثر في انعكاس سمككيات الطمبة

 . جيمو الجديد هف كيريد الهجتهع الفمسطيني
 

 الدراسة أىداف 1.4

 تربية كتعميـ جنكب الخميؿ الحككهية االساسية رساهداليدؼ األساسي لمدراسة ىك هعرفة دكر  
 . يالدل طبلب األهنيبدكرىا في تنهية الكعي 

 كبالتالي جاءت الدراسة لتحقيؽ األىداؼ الفرعية اآلتية :
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لدل  األهنيفي تنهية الكعي شد( هر  ، هعمـ ، )هدير الهدرسية دارةاإل التعرؼ عمٍ دكر -1
 .الطبلب

 . األهنيفي تنهية الكعي  التربكية األنشطةك  مٍ درجة هساىهة الهناىجالتعرؼ ع -2
 .األهنيتكضيح العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي  -3
 األهنيبيف هساىهة الهناىج في تنهية الكعي  ذات الداللة اإلحصائيةعبلقة ال التعرؼ إلٍ -4

 .الهدرسية اإلدارةدكر ك 
العينة لدرجة  أفراد( كفؽ هتكسطات تقديرات 0.05التعرؼ عمٍ داللة الفركؽ عند هستكل ) -5

ارس جنكب الخميؿ تعزل لمهتغيرات لدل طبلب هد األهنيقياـ الهدرسة بتنهية الكعي 
 .الكظيفيةك  الديهغرافيةالشخصية، 

 الدراسة أسئمة 1.5

 ؟األهنيفي تنهية الكعي  األساسية الحككهية جنكب الخميؿهدارس تربية  ها دكر :السؤال الرئيسي

 :راسة عف األسئمة الفرعية التاليةتجيب الد ، كاستنادا لسؤاؿ الدراسة الرئيس

لدل طبلب هدارس  األهنيفي تنهية الكعي  (هرشد ، هعمـ ، هديرالهدرسية ) اإلدارة ها دكر -1
 جنكب الخميؿ ؟

 ؟ األهنيفي تنهية الكعي  التربكية كاألنشطةها هدل هساىهة الهناىج  -2
 ؟ األهنيتنهية الكعي  ها العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في -3
الهدرسية في تنهية  كاألنشطةبيف هساىهة الهناىج  إحصائيةىؿ تكجد عبلقة ذات داللة  -4
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 فرضيات الدراسة 1.6

هساىهة  نحك أفراد العينة ستجاباتا بيف تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية :األولى ةالفرضية الرئيس
 . الهناىج كاألنشطة الهدرسية في تنهية الكعي األهني كدكر اإلدارة الهدرسية

( في α≤0.05هستكل الداللة ) عند إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  الفرضية الرئيسة الثانية:
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .كالكظيفية الديهغرافية الشخصية،تعزل لمهتغيرات األهني
 الفرضيات الفرعية التالية : ثانيةالة وينبثق عن الفرضية الرئيس

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : األولىالفرضية الفرعية 
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .الجنس لهتغير تعزل األهني

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الفرعية الثانية
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .لهتغير الكظيفة تعزل األهني

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الفرعية الثالثة
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .لهتغير الهؤىؿ العمهي تعزل األهني

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الرابعةالفرضية الفرعية 
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 لهتغير عدد سنكات الخدهة. تعزل األهني

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الخامسةالفرضية الفرعية 
الحككهية في تنهية الكعي  األساسيةالعينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 لهتغير عدد نكع الهدرسة. تعزل األهني
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( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  :الثةالث ةالفرضية الرئيس
 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .كالكظيفية الديهغرافية الشخصية،تعزل لمهتغيرات  األهنيالحككهية في تنهية الكعي 
 

 :الفرضيات الفرعية التالية لثةالفرضية الرئيسة الثا وينبثق عن
( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : األولىالفرضية الفرعية 

 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 
 .تعزل لهتغير الجنس األهنيالحككهية في تنهية الكعي 
( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الفرعية الثانية

 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 
 .غير الكظيفةتعزل لهت األهنيالحككهية في تنهية الكعي 
( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الفرعية الثالثة

 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 
 .تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي األهنيالحككهية في تنهية الكعي 

( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرعية الرابعة الفرضية
 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 

 .تعزل لهتغير سنكات الخدهة األهنيالحككهية في تنهية الكعي 
( في α≤0.05عند هستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الفرعية الخامسة

 األساسيةالعينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  أفراداستجابات 
 .تعزل لهتغير نكع الهدرسة األهنيالحككهية في تنهية الكعي 
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 حدود الدراسة 1.7

لدل  األهنيتقتصر الدراسة عمٍ التعرؼ عمٍ دكر الهدرسة في تنهية الكعي : الحدود الموضوعية
 .تربية جنكب الخميؿ الحككهية في األساسية هدارسالطبلب 

التابعة لهديرية  األساسية ىذه الدراسة عمٍ جهيع الهدارس الحككهية تـ تطبيؽ: الحدود المكانية
 .(هكعالس ، الظاىرية ، إذنا ، دكرا) كتضـ الهناطؽ التاليةكتعميـ جنكب الخميؿ تربية 

 . 2017/2018 األكاديهيالعاـ  أثناءتـ تطبيؽ ىذه الدراسة : الحدود الزمانية 

 كهرشدات كهرشدم كهعمهات كهعمهي كهديرات الدراسة جهيع هدراء تشهم: الحدود البشرية
 .بية كتعميـ جنكب الخميؿ الحككهيةهدارس تر 
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 الفصل الثاني
 ج

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

 مصطمحات الدراسة 2.1

 :تعريف الدور لغةً 

كالطبقة  ، عكد الشيء الٍ ها كاف عميو ، جاء في كتاب )هعجـ الهدرسي( بأف دكر هصدر دار" 
 (12: 2017، كجهعو أدكرا" )آؿ بخات ، هف الشيء الدائر بعضو فكؽ بعض

 تعريف الدور اصطالحا:

إلحداث تغيير همهكس االثر هف خبلؿ الفرد  قكـ بياالتي ي كالههارسات األعهاؿ بأنويعرؼ  
 ( .2015، ألسعيدم) الكظيفو التي يشغرىا

 :تعريف الدور اجرائيا

 كؿف ،ٌ هؤسسة أك تنظيـ في عنصران  باعتباره ابي هكمؼ كهياـ كظائؼ هف فرد كؿ بو يقكـ ها ىك 
 . بيا يقكـ أف يجب هحددة أدكار لديو تنظيـ أم في فرد

 : تعريف المدرسة لغةً 

درس الدرس جزءه كسيؿ  درس الحب طحنو، ،درس الشيء بهعنٍ طحنو كجزءه، يدرس هف درس،"
بهعنٍ قراءة كاقبؿ عميو، ليحفظو  يدرسو دراسة، فيقاؿ درس الكتاب، كيسر تعمهو عمٍ أجزاء،

 .( 281: 1985، ابراىيـ كآخركف) "كيفيهو
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 :تعريف المدرسة اصطالحا

 األباءهف  األهةكنقؿ تراث  النشءىي هؤسسة تربكية هيهتيا غرس قيـ كهبادئ الهجتهع في " 
 ( 2: 2010، السرحاني) "فاعمو في رقي كتقدـ الهجتهع كصبلحو أداةكىي  ، لؤلجياؿ

 اإلدارةتقكـ بيا  أفالهنبثقة عف الكاجبات كالهياـ التي ينبغي  اإلجراءاتهجهكعة ": دور المدرسة
: 2011، )االحهرم "لدل الطبلب األهنيلتعزيز الكعي  كفف الطبلبيك كالهرشد كفالهدرسية كالهعمه

14.) 

لزاهية هف الصؼ االكؿ كحتٍ بلب الهرحمة اإلكىي الهدارس التي تحتضف ط: المدارس االساسية
 .(الفمسطينية التعميـ العاليك  ك جزء هنيا )كزارة التربيةأ الصؼ العاشر

كفنيا لكزارة التربية كالتعميـ العالي  إدارياالهباشر  لئلشراؼىي الهدارس التابعة ": الحكوميةالمدارس 
 .(:20059، )الهناعهة "الفمسطينية

 : تعريف المدرسة اجرائيا

 النشء بيدؼ تربية كتعميـىي هكاف التعميـ كالتدريس، فالهدرسة هؤسسة اسسيا كأنشأىا الهجتهع 
 كالتفكير.  العهؿ كطرؽ كالدينية، االجتهاعية القيـ كالحقائؽ، الهعارؼ عمٍ الجديد

 تعريف التنمية لغةً 

 نهيت كهنو ككثر، زاد كنهاء، كنهيا نهيا ينهي نهٍ يقاؿ الزيادة، بهعنٍ نهٍ هف هشتؽ التنهية فظ"ل
، بو كذكيتيا حطبا عمييا ألقيت إذا تنهية النار  .(724ق: 1300")هكـر

 :تعريف التنمية اصطالحا

"كىي عبارة عف تغيرات شاهمة كهتكاصمة هف حسف الٍ أحسف لمقكل البشرية كالهادية عمٍ هختمؼ  
تسير في اتجاه هحدد لتحقيؽ غايات  ، الهستكيات الهعيشية كاالقتصادية كاالجتهاعية كغيرىا

 (5: 2011، )ىادمألىداؼ هرسكهة هسبقا".
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  تعريف التنمية اجرائيا:

ىي عبارة عف تحقيؽ زيادة سريعة  تراكهية كهستهرة كفؽ خطط هكضكعة هسبقا بيدؼ االرتقاء 
، هف خبلؿ استغبلؿ كاالنتقاؿ هف الكضع التي يكجكد بو الهجتهع  الٍ كضع أعمٍ كأفضؿ

 ىي يا في تحقيؽ ىذه الغاية . كتكظيف الكاهنة الطاقات الهتكفرة

 

 :مفيوم األمن 2.2

كىك ضد  ، كىك حالة هف الشعكر بالحهاية ضد الخكؼ كاألهف ، كاألهاف األهف": لغةن  األهف
التي تيدد الفرد  األخطاركاالستقرار كاالطهئناف بعيدا عف  األهافانو يعني  ، الخكؼ كضد القمؽ

 (11: 2012، ي)النفيع "في بمده

باالطهئناف هف كها تشير هعاجـ المغة تعني الشعكر أكمهة " ، (17: 2011، فو )االحهرمكيعر 
 ، كاألذلكتعرضو لمخكؼ  ، كعدـ الخكؼ كىذا يعني غياب العنؼ كالهيددات التي تيدد اهف الفرد

كالذم يتسع ليشهؿ  لؤلهفكىذا الهدلكؿ لكمهة اهف هدلكال ضيقا ال يعبر عف الهعنٍ الحقيقي التاـ 
 ."تحرر الفرد هف هشاعر الخكؼ كالقمؽ

ىذا الهفيـك ليشهؿ هضاهيف  حيث يتسع ، احد الهفاىيـ التي تتشعب داللتيا يعد ، األهفهفيكـ ك 
بؿ يتعداه  ، بجانب كاحد هف جكانب الحياة كال يختص ، الحياة أنظهةتتداخؿ هع شتٍ  ، هتعدد
 ، الفكرم األهف ، الجنائي األهف ، االجتهاعي األهف ، االقتصادم األهف ، السياسي األهف) ليشهؿ
حسية لة أفي هس يتبمكرجكىره  أفالنفسي ... الخ ( لذلؾ يصعب كضع هفيكـ هحدد لو إال  األهف
تتبدؿ هف كقت  أنياكها  ، كثيرا بنكعية الهجتهع كالفرد عمٍ حد سكاء تتأثرلة أكىي هس ، نفسية
 (.2001، هتذبذبة ال تتسـ بالثبات )الدعيجكقت هها يجعميا حالة  إلٍ

ابية التي تتخذىا التربكية كالكقائية كالعبلجية كالعق اإلجراءاتىك هجهكعة هف "اصطبلحا  األهفك 
كال  األهةكاستتبابو داخميا كخارجيا انطبلقا هف الهبادئ التي تديف بيا  نة أهنياالسمطة لصيا

 (.60: 2012، )الهطيرم "لهعتبرهاتتناقض هع الهقاصد كالهصالح  أكتتعارض 
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  األمنيالوعي  2.3 

 مفيومو 2.2.1

 .(1985، الكسيط) ؾدرااإلك  سبلهة الفيـ ، الحفظ كالتقدير: ةً الوعي لغ

 ، تستيدؼ تغيير اتجاىات الفرد كالجهاعة كآرائيـ ، ىك عهمية هنظهة كهدركسة": اصطالحا
حقيقة الهكاقؼ كالظكاىر  إلٍكترشيدىـ  ، قضية هف القضايا إلٍكأفكارىـ كهكاقفيـ بالنسبة 

، )الجمعكد "ثـ تهكينيـ هف التفاعؿ كالتعاهؿ هعيا بيقظة كفيـ كاهميفكهف  ، الهحيطة بيـ
10:2012). 

دراكوالفرد لذاتو  إدراؾ( عمٍ انو "48:2013، كيعرفو )الربيعاف  ، الهحيطة بو األهنيةلمظركؼ  كا 
 .العاهة لمهجتهع" األهنيةكتككيف اتجاه ايجابي نحك الهكضكعات 

عمٍ  إيجاباكالذم ينعكس  ، األكؿ"يعني كاتجاه عقمي يعنٍ بأهف الفرد في الهقاـ  هيألبقكيعرفو 
راؾ الفرد لكسائؿ كقايتو هف الهخاطر الهحيطة بو صكرة هف صكر دإلذلؾ كاف  ، أهف الهجتهع

قياـ الفرد باتخاذ الكسائؿ الهناسبة كالتزاـ اليقظة : بأنو األهنيحيث عرؼ الكعي  ، األهنيالكعي 
 (.15: 2012، البقهي) الدائهة لتحصيف نفسو هف الهخاطر"

 إحداثبكؿ ها فييا هف  األهنيةلهجهؿ هعطيات الحياة  كاإلدراؾكالهعرفة كالفيـ  اإلحساسىك "
 األهنيةكظكاىر كتطكرات كهشاكؿ كقضايا كأزهات كاهتبلؾ القيـ كاالتجاىات كالهعايير كالضكابط 

 األهنيةفي هختمؼ هجاالت الحياة  األهفكيعزز  األهنيةكترجهة ذلؾ في سمكؾ يتفؽ هع الهتطمبات 
 .(8ت: د.".)احهد، 

كاالنتهاء  ، كالكالء لمقادة ، يبة الدكلة كتعهيؽ الشعكر الكطنيتعظيـ ىلعايد عمٍ انو "كيعرفو 
كالهحافظة عمٍ  ، الهسؤكليةكتحهؿ  ، شاركةكغرس ركح اله ، كتعزيز الكحدة الكطنية ، لمكطف

لمرقابة الجهاىيرية  آلية إيجاديعني  األهنيالكعي  أفكها  ، استهرار النظاـ السياسيك  ستقرارا
: 2010)العايد،  ديهكهتوكالدستكرية كالقانكنية التي تحفظ االستقرار لمنظاـ السياسي كتعهؿ عمٍ 

48.) 
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كعي الهكاطف بحقكقو ككاجباتو القانكنية هها يساعد في دعـ الجيات كيعرفو هحهكد عمٍ انو "
، )هحهكد "ة كهنع الجريهةالهختمفة هف خبلؿ عهميات الكقاي بأنكاعيالمتصدم لمجريهة  األهنية
2010 :9). 

جنب الكقكع في الجريهة كالطرؽ التي يهكف هف خبلليا ت األساليبجهيع  األهنيكيشهؿ الكعي "
في كافة الهراحؿ كالتغيرات التي تطرأ عمٍ  األهفلهشكبلت  األهنيةالحمكؿ  إيجادهع  ، كهسبباتيا

 ، تعميهية ، أهنيةالخاصة سكاء كانت ك  الهجتهع هف خبلؿ التنسيؽ كالتعاكف هع الجيات الحككهية
في كافة  األهنيتعهؿ عمٍ تنهية الكعي  أفاقتصادية لذلؾ عمٍ الدكلة  ، اجتهاعية ، صحية

كو لذاتو ار دإالذم يهكف الفرد هف زيادة  األساليبالكقاية ىك احد  أسمكبالف  ، ألهفاهجاالت 
هجتهع اهف هستقر خاؿ هف  إلٍفي الهخاطر لمكصكؿ  الكقكعكالتجنب هف  ، كلمبيئة الهحيطة بو

 .(2006، )الشيرم الجريهة

ا هف يتـ التعبير عني ، إدراؾ يترتب عميو تككيف اتجاىات ايجابية" (11: 2016، كتعرفو )الجنازرة
 ، جمٍ في أقؿ هظاىرىا هف ىذا الرفضكتت ، كالسمكؾ الهنحرؼ ، خبلؿ سمككيات رافضة لمجريهة
عند التعاكف هف قبؿ أفراد الهجتهع هع األجيزة األهنية في هكافحة  ، كتصؿ الٍ أقصٍ هستكياتيا

 .كالقبض عمٍ الهجرهيف كاإلرىابييف" ، الجريهة

كالقدرة عمٍ  ، لكؿ الظركؼ الهحيطة بو كالهعرفة الكافية ىك ادراؾ الفرد :اجرائيا ويعرفو الباحث
 ، هف االنزالؽ في الهخاطر حصيف حصفك  التي تشكؿ لو خط دفاع كضع االجراءات الهناسبة

 كالقدرة عمٍ التعافي هف الهخاطر بأقؿ الخسائر اف كقعت لقدر اهلل .

الهبذكلة في زيادة كتكسيع فيـ كادراؾ الفرد لها يدكر هف حكلو : الجيكد تنمية الوعي االمني اجرائيا
هف هخاطر كالقدرة عمٍ تحميميا بالشكؿ الصحيح كاتخاذ كافة الكسائؿ كالسبؿ التي تجنبو هف 

 الكقكع فييا .
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 األمنيالوعي  أىمية 2.2.2

 األشياءعمٍ  اإلنسافالتقدـ الصناعي كالتقني زادت هف سيطرة ك  كنتيجة لتعقد الحياة االجتهاعية
لقد كلد  ، يفقد حريتو كأهنو كانساف اجتهاعي أطرتو عمٍ ذاتو كبدالهادية كبالكقت نفسو بدأ بفقد سي

خمقت لو  أيضاالتطكر الحضارم هشكبلت جديدة كاف حققت لو شيئا هف الخدهة كالراحة فيي 
في هكاجية  إلنسافاضركرة همحة كي يتغمب  األهنيالكعي  أصبحلذلؾ  ، هصادر خطرة جديدة

 (.2012، الجمعكد) كالتغمب عمييا لضهاف البقاء كاألخطارىذه الهشكبلت 

كال يدـك  ، يزة فطرية ال تتحؽ السعادة بدكنوفيك غر  األهفالهجتهع هرىكنة بتكفير ك  هصالح الفردف
بو  ، الدكلةك  الهجتهعك  هتكفرا لمفردها كاف  إذا إالفبل تقكـ الحياة  ، االستقرار كاالستهرار هع فقده

 .(2012، )الهطيرم كأهكاليـ كأعراضيـ أنفسيـيطهئف الناس عمٍ 

 أكاالنحراؼ  عف نيا كسيمة دفع الفرد لبلهتناعالصمبة التي تنطمؽ ه األرضيةىك  األهنيالكعي  فإ
كفي حاؿ  ، كالقكانيف التي يقرىا الهجتهع كاألنظهةالتي تتنافٍ هع القيـ  اإلجراهية األعهاؿتنفيذ 

 . سكؼ تفقد الجيكد الهبذكلة لهنع الجريهة كاالنحراؼ فاعميتيا األهنيعدـ ترسيخ الكعي 
 

 األمنيمستويات الوعي  2.2.3

حيث تعبر عف هدل  ، كالهجتهعات األفرادهستكيات تعبر عف هدل رسكخو في  األهنيلمكعي 
 األهفينتج عنو هف سمككيات هتباينة تساعد بدرجات هتفاكتة في دعـ  أفكها يهكف  ، الكعي إدراؾ

 كاالستقرار 

 ( 23-22: 2012)البقهي،  األهنيكاىـ هستكيات الكعي 

 الكعي التمقائي :- أ

 . باإلدراؾهف ارتباطو  أكثركيرتبط بالحدس  ، درجات الكعي أدنٍيشكؿ 

 أكيفة الصادرة عف الهحيط الضع أكالعبلهات الخفية  قراءةمٍ يهثؿ القدرة ع: الكعي الكقائي- ب
 : إلٍكيهكف تقسيـ الكعي الكقائي  ، الذات كالتي تنذر بكقكع الخطر
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هف السيطرة عمٍ طرؽ  أكثريعني الكعي بدرجة احتهاؿ كقكع الخطر : الكعي الكقائي الهدرؾ -1
 أك األسرةفيك الكعي الذم يكتسبو الفرد خبلؿ التنشئة االجتهاعية سكاء هف  ، هكاجيتو

 اإلدراؾ صفة اإلنسافهف التنظيهات االجتهاعية التي تنهي في  أكالهؤسسات التربكية 
  األخطارخبرة شعكرية كاعية تجعمو قادرا عمٍ تجاكز كتكسبو  لخصائص هحيطو

كلذلؾ  ، اإلجراهية أك االنحرافةيكلد اليقظة الهشتركة لبلحتهاالت : الكعي الكقائي الهشترؾ -2
يتهخض عنيا تنظيهات  أفينتج سمككا هشتركا يشكؿ حهاية لمهجهكعة الهتعايشة التي يهكف 

 أهنيةحتٍ يصبح الكعي الكقائي الهشترؾ ثقافة  ، كتقنيات كقائية يستنبطيا الفرد أهنية
 .هشتركة تحهي الفرد كالجهاعة

  

 األمنيالوعي عناصر  2.2.4 

كعيا اهنيا  ٍ البقاء اكجد عنده كبشكؿ تمقائيغريزيا هنذ القدـ في الحفاظ عم اإلنسافسعي  فإ
جؿ أهف  رزقوهيف هكارد ألمهحافظة عمٍ حياتو كت كاإلجراءاتيستطيع هف خبللو كضع كافة السبؿ 

 .ىػ(1412، )النصراكمو الشاغؿ يكليو العناية الكبيرة شغم كاألهاف األهففكاف  ، البقاء كاالستهرار

 -: األهنيعناصر الكعي  أىـكهف 

 الكعي الذاتي  -1

لنفسو  إدراكوالهعاصر بهجاالت الحياة العصرية كافة ضركرة همحة تساعده في  اإلنسافكعي  أف
 ، لهتنكعةاالتحكـ باالندفاعات كالهكاجيات كالقدرة عمٍ اهتبلؾ البصيرة فيها يخص حياتو االنفعالية ك 

فاف حسف استعهاؿ  ، هعرفية هتعددة أنهاطاالهناسبة كاستعهالو  األساليبتجعمو قادرا عمٍ اختيار 
دراتو بطريقة كاقعية الفرد ليذه الهعرفة هف تكصية نفسو التخاذ القراءات السميهة كالتعبير عف ق

كالتفكر في تكفير حاجاتو  ، بها يدكر هف حكلو يستنصر أفيستطيع هف خبلليا  ، كثقتو بنفسو
 .(2015، )عزيز األخبلقيةكهطالبو الذاتية بالهكازنة هع الهعايير االجتهاعية كالقيـ 

 



11 

 

 هعيالكعي الج -2

الكعي الجهاعي يعهؿ عمٍ صيانة النظـ االجتهاعية ككقايتيا هف عكاهؿ االنحراؼ كيدؼ رئيسي 
 ، راؾ الفردم كالجهعيالدأؿ تمؾ النظـ تعهؿ عمٍ تشكيؿ فهف خبل ، هؤسسات الهجتهع إليوتسعٍ 
بشكؿ هستهر  األفرادالكقاية هف الجريهة هف خبلؿ الرقابة التي يفرضيا عمٍ سمكؾ  أساليبكتفعيؿ 

النظـ كهف خبلؿ الكعي الجهاعي يتـ تحرير  هيف كالخارجييف عف قانكف الجهاعةكهحاصرة الهجر 
هف خبلؿ تكحيد  فالجهاعة ، بأيدم هف تبكءكا قهة اليـر االجتهاعي أسرىاالبائسة كالهقيدة في 

 كالجهاعةكهعرفة الفرد  أىدافيـكضع الهعايير الهناسبة لتحقيؽ  أفضؿجيكدىـ يستطيعكف كبصكرة 
 .(2015، )السكتارلاجبات ها ليـ هف حقكؽ كها عمييـ هف ك 

 . األهنيةالهعرفة  -3

كالكعي كفيـ الحقائؽ الهرتبطة بالسبلهة العاهة الفردية  اإلدراؾهف خبلؿ  األهنيةالهعرفة  تأتي
 كتأهؿ األشياءفي طبيعة  التأهؿهف خبلؿ  أكاكتساب الهعمكهة عف طريؽ التجربة  أك ، كالهجتهعية

هرتبطة بالبديية الكتشاؼ  األهنيةكالهعرفة  ، كاستنتاجاتيـ اآلخريفالنفس في حصاد تجارب 
فاالهتزاج الخفي بيف  ، ذلؾ يساعد في تجنب هف الكقكع في الهخاطرالهجيكؿ كتطكير الذات ك 

كالتي يهكف هف خبلليا كضع  األهنيةالهعرفة  إلٍالهعمكهة كالخبرة كالهدركات الحسية يضفي 
 .(2012، )الفيبلليالتي يهكف قد تحدث  األشياءالتخهيف الهناسب كالحكـ الهسبؽ عمٍ 

بقدر ها ىي هعرفة هكتسبة هف  ، ليست صفة فطرية في االنساف يرثيا ال شؾ اف الهعرفة االهنيو
ف كاف لمعقؿ البشرم دكرا هيها في الهنية الهستندة عمٍ جهمة هف الهعرفة ا تككيف كاقع الحياة كا 

كالتي تقكد الٍ التحميبلت كاالستنتاجات الصحيحة في استشعار  ، الحقائؽ كالهدلكالت الحسية
ا أك التخفيؼ لتجنب الكقكع فييكالقدرة عمٍ عهؿ السينكريكىات الضركرية  ، االخطار قبؿ كقكعيا

 .تإف كقع هف اثارىا
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 األمنيضوابط الوعي  2.2.5

ضكابط هيهة تؤكد عمٍ دكره في الكقاية هف الجريهة كها كنكعا هف خبلؿ الجيكد  األهنيلمكعي 
هف  األهنيةالهشتركة بيف الهجتهع كهؤسساتو كالتي تستدعي فرض رقابة عمٍ كسائؿ التكعية 

 :خبلؿ

تؤدم  أكتقدـ هعمكهات يستفيد هنيا العدك  أفنيا أالصكر التي هف ش أكعرض الهشاىد  تجنب .1
 بسهعة الببلد . األضرار إلٍ

 تكحي بالفائدة . أكتغرم بالتقميد  أكعرض الجريهة بطريقة تثير العطؼ  هنع .2

 التقميؿ هف خطكرتو. أك اإلجراهيلعهؿ ا أكال يجكز تيكيف ارتكاب الجريهة  .3

 كاة.عمٍ الهحا تصكير كعرض تفاصيؿ ارتكاب الجريهة بشكؿ يشجع تجنب .4

 .اإلجراهيةىالة البطكلة عمٍ الشخصيات  إضفاء عدـ .5

 .بيا في الحياة دكف استنكارىا الهسمـ أكالطبيعية  األهكرهف  أنياالجريهة عمٍ  إظيارال ينبغي  .6

 . األشكاؿشكؿ هف  بأم رائـ الثأر كاالنتقاـيجكز تبرير ج ال .7

 أكالرذائؿ بصكرة ترسخ في ذىف الطفؿ  أكعرض الهكضكعات التي تتناكؿ الجرائـ  تجنب .8
 الحدث كتبعث فيو العطؼ عمٍ هرتكبييا كتقميدىـ .

غريزة الجنس كال تمؾ التي تكلد اليأس كالخكؼ  األطفاؿعرض الهشاىد التي تثير في هنع  .9
 كالتشاـؤ كالتخاذؿ في نفس الحدث أك الطفؿ .

هها  أساسيةبصفة  األطفاؿ أك األحداثالذم يشترؾ فيو  اإلجراهيال يجكز عرض النشاط  .10
 الخركج عف العادات كالتقاليد االجتهاعية الهرعبة . أككتقميد الرذيمة  النشءانحراؼ  إلٍيؤدم 

ة كتعذيب الحيكاف أك الطفؿ كتحضو عمٍ القسك  إحساسبمد ال يجكز عرض الهشاىد التي ت .11
 .(2000، الجحني)اإلنساف
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 األمنيةالتوعية  2.3

الهختصة كالجيات  األهنيةالجيكد الهبذكلة هف الجيات  بأنيا األهنيةنعرؼ التكعية  أف" يهكف 
كالهفاىيـ كالهخاطر  لؤلبعاد اإلدراؾك  ذات العبلقة ضهف خطة عاهة لرفع هستكيات الفيـ األخرل

 كالسبلهة األهففي هجاالت  ، كالههنكعةالكاجبة الهتاحة  لهشركعواكغير  لهشركعواكالسمككيات 
يتعرض ليا  أفبيدؼ تقميؿ الهخاطر كالهيددات الداخمية كالخارجية التي يهكف  ، العاهة كالخاصة

هياهيا  أداءكالدفاعية في  األهنيةالكطني  األهفكدعـ جيكد هؤسسات  ، كالهجتهع كالدكلة األفراد
 (.69: 2010، كالتعاكف هعيا كالتكاهؿ هع جيكدىا " )الشيراني ، ككظائفيا

تثبيت  أكتعديؿ  أكلتي تيدؼ نشر الهعارؼ كالحقائؽ بقصد تغيير هيزا " ىي العهمية اكيعرفيا 
كهف هساعدتيـ عمٍ  ، ظاىرة هف الظكاىر أك األحداثالجهاعة نحك حدث هف  أكاتجاىات الفرد 

الكقاية هف التحديات  أساليبانسب  إلٍالتفاعؿ هعيا بهكضكعية كفي الكقت نفسو تقـك بتكجيييـ 
 (.6: 2010)هيزا،الهحتهمة " رىاأثاالهحيطة بيـ كالتقميؿ هف 

 األهريكيةالتابع لكزارة التجارة  كالتكنكلكجيالمهكاصفات  القكهيالهعيد  إليوذىب  خرآكىناؾ هفيكـ 
 إنفاذ أكتغيير السمكؾ  إلٍ األهنيةليست تدريبا , كتيدؼ براهج التكعية  األهنيةالتكعية  "حيث يقكؿ

 األهنيةتركيز االنتباه عمٍ الجكانب  إلٍتيدؼ  األهنيةالتكعية  أفههارسات أهنية جيدة بجانب 
 . "ضحية أكنظاـ العدالة الجنائية سكاء كاف جانيا  فييدخؿ الفرد  حتٍ ال

أف التكعية ىي إثارة الكعي كتنهيتو تجاه قضايا هعينة "كيذىب األستاذ سيد عبد الرؤكؼ إلٍ القكؿ ,
 (.5: 2013 )الطيب، اتجاىات الرأم بيدؼ تغيير األنهاط السمككية أك تغيير كتعديؿ

لرفع اىتهاـ الناس بشؤكف  هباشرةالغير ك  الهباشرة كافة كسائؿ االتصاؿ األهنيةتستخدـ التكعية 
 ، باألهف هف أجؿ تكسيع هداركيـ بها يحيط هف حكليـ هف هخاطر كهكضكعات ليا عبلقة كقضايا

 األهفترشيد سمككيـ نحك تحقيؽ الضركرية لهساعدتيـ في  تزكيدىـ بالهعمكهات إلٍتسعٍ  ككها
 الطهأنينة كالسكينو بيف أفراد الهجتهعفي الجيكد الهبذكلة لتكفير  الفعالة كالهشاركة الشاهؿ

 (.ىػ1415، )الهشخص
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تثبيت  أكتعديؿ  أكىي العهمية التي تستيدؼ نشر الهعارؼ كالحقائؽ بقصد تغيير احهد "كيعرفيا 
ظاىرة هف الظاىر كهساعدتيـ عمٍ التفاعؿ  أك األحداثالجهاعة نحك حدث هف  أكاتجاىات الفرد 

الكقاية هف التحديات  أساليبانسب  إلٍكفي الكقت نفسو تقكـ بتكجيييـ  ، هعيا بهكضكعية
 ساليبأجهيع  األهنيةكتشهؿ التكعية  الهحيطة بيـ لهنعيا كالتقميؿ هف أثارىا السمبية الهحتهمة
لهشكبلت العصر  األهنيةالحمكؿ  إليجادالكقاية هف الجريهة كهسبباتيا هع البحث الهشترؾ 

 .(9 :تد.)احهد، "الحالي

 

  األمنيالمجتمع ودوره في تنمية الوعي  2.4 

 السائدةلكؿ هجتهع ثقافتو الخاصة الههيزة لو كالتي تككف ليا صمة كثيقة بالنظـ كالقيـ كالضكابط 
عدادفي التنشئة االجتهاعية  أساسيتؤثر ثقافة الهجتهع كبشكؿ لذلؾ  ، فيو كيعتبر  ، األجياؿ كا 

يتمقاىا في حياتو عمٍ  أفالهجتهع هدرسة كبيرة يتمقٍ فييا الفرد دركسا عمهية كثيرة قد ال يتيسر لو 
التي  هع()الهجت هف الهدرسة الكبيرة ، لتي تمقاىافسمكؾ الفرد نتاج تعمـ كخبراتو ا ، هقاعد الدراسة

، )الزيكد االجتهاعيةك  النظـصقمت شخصيتو عف طريؽ النظـ كالقيـ التي اتفؽ عمييا الهجتهع 
2012). 

 النظم االجتماعية 2.4.1

لك كاف كذلؾ لها كاف لكجكده  ، في الحياة كي يعيش هنفردا كهنطكيا عمٍ ذاتو اإلنسافلـ يخمؽ 
يككف نفسو  أففهف خبلليا يستطيع  ، ةنفسو بدكف جهاع اإلنسافيتصكر  أفكال يستطيع  ، هعنٍ

فهف  ، كاف يحقؽ اليدؼ الذم كجد هف اجمو نتيجة تفاعمو هع البيئة االجتهاعية الهحيطة بو
ط كفؽ تظير هجهكعة هف الظكاىر كالطكائؼ االجتهاعية نتيجة ىذا التفاعؿ كالهنضب أفالطبيعي 

القكاعد هطمب اجتهاعي هرغكب فييا كضركرة كاجبة فالطاعة ليذه هعايير كقكاعد هتفؽ عمييا 
فؽ ها عهياء كال تتسـ بالحتهية كالصبلبة كيهكف تغيرىا كتكيفييا ك  إجباريةكلكنيا ليست  ، االحتراـ

 .(1977، )الخشاب يطرأ عمٍ الهجتهع هف تغيير
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الذيف يككنكف الهجتهع ينتج عنو النظاـ االجتهاعي  أكلئؾبيف  األفكاركهف خبلؿ االشتراؾ في 
هف  اإلنساف أخيويعيش هع  أف اإلنسافيحب  أفهف الطبيعي ك  ، لجهاعواالهتفؽ عميو هف قبؿ 

كينتج عف ىذه التفاعبلت  تيدد كجكده كاستهراره أفالهخاطر التي يهكف  اجؿ استهرار الحياة كدرء
 .(2015، )عيكش الهجتهع أفرادتضبط سمكؾ  أفالتي هف شانيا  كاألعراؼالعادات  كاألنشطة

تنيار كميا بفعؿ التغيرات الهستهرة سكاء كانت ىذه  أكفالنظـ االجتهاعية قد تضطرب كتتصدع 
كلكف هيها يطرأ  ، جزئي أكـ جديدة هتغيرة بشكؿ كمي بنظ تأتيكقد  ، هقصكدة أكالتغيرات عفكية 

جؿ الحفاظ عمٍ البناء أنظاـ يسيرىا هف  إلٍهف تغيرات كتحكالت فاف طبيعة حياة البشر تحتاج 
، )حسف حياة االجتهاعية كتطكرىااالستقرار بها يكفؿ سير الك  األهفاالجتهاعي كخمؽ حالة 

2013). 

يتككف النظاـ االجتهاعي هف هجهكعة هف النظـ الهترابطة كالهتداخمة في كظائفيا الهؤدية بالنتيجة 
فهثبل النظاـ  الثانكيةك  ككؿ نظاـ هف ىذه النظـ يؤدم هجهكعة هف الكظائؼ الرئيسية ، التكاهؿ إلٍ

عف كظيفتو الدينية عدا  ، العمهية ...الخ ، الطبية ، التربكية ، األخبلقيةالديني يقـك بالكظائؼ 
عدد  هاـأ ألصبحناة كؿ نظاـ انحصر بكظيفة الرئيس أفلك  ، كىكذا بصدد جهيع النظـ ، ةالرئيس

عية كالثقافية كتعددت التغيرات االجتها كأحدثتككمها اتسعت الحياة  ، ال يحصٍ هف النظـ
عمٍ ترابط هستهر  أيضاكتبقٍ  ، الكظيفية الثانكية عمٍ ىذه النظـ األعباءت دزداإ ، هناشطيا

فالترابط كالعبلقة بينيها كاضحة كالعبلقة بيف الهدرسة  ، اآللة بأجزاء أشبو األخرلبكظائؼ النظـ 
يفيو كالهدرسة تعهؿ عمٍ تك ، بتييئتو لمدخكؿ في البيئة الهدرسية األسرة تبدأفالطالب  ، كاألسرة

 .(.تد. ،)الخشاب لئلنسافية االحتياجات الضركرية جؿ تمبألبلنخراط بالهجتهع كذلؾ هف 

شباع حاجاتيـ  ، جؿ شعكر أفراد الهجتهع بالسبلهة كالطهأنينة في كؿ هجاالت الحياةأكذلؾ هف  كا 
كأف  ، لو دكر في هحيطوك  حيث يشعر كؿ فرد بأف لو ذات ، االجتهاعية في هحيطيـ االجتهاعي
 اكلمتهسؾ بتقاليد الجهاعة كهعاييرى ، ءلحاجة إلٍ االنتهابا رلو دكرنا اجتهاعينا هؤثرنا يدفعو لمشعك 

 .لك كانت هعاييره الذاتية  هف خبلؿ تهثميا كها

 ، فاف تحقيؽ األهف االجتهاعي ىي هف هيهة النظاـ التربكم في الهجتهع ، ىذا كحسب )دكر كايـ("
 ، ”هفيكـ التضاهف االجتهاعي“الذم يجب أف يسعٍ إلٍ إدهاج األفراد في كؿ كاحد يطمؽ عميو 
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رس في نفكسيـ قيـ كالذم هف خبللو يتشرب أفراد الهجتهع القيـ االجتهاعية اإليجابية التي تغ
االجتهاعي الضركرم لمهحافظة  التي تخمؽ التهاثؿ ، كهشاعر الكحدة الكطنية ، ياالنتهاء الكطن

 .(8: 2009" )صافي، الهجتهع كاالستقرار في  ، عمٍ بقاء األهف

 : األهنيالنظـ الفاعمة في تنهية الكعي  أىـكسنعرض ىنا 

 األسريالنظام : أوال

كىي  ، البشرم كدكاـ كجكدهالضركرة الحتهية لبقاء الجنس ك  في الهجتهع األكلٍىي النكاة  األسرة  
خمية اجتهاعية يرتبط بيا  أكؿكىي  ، التي تتـ فييا عهمية التنشئة االجتهاعية األكلٍ الهؤسسة
التي تتكلٍ رعايتو جسهيا كعمهيا ك  ، هنذ طفكلتو كالتي تعهؿ عمٍ صقؿ شخصية الفرد اإلنساف

في  كهؤشرا ، استثهار أىـ اإلنسافلبلستثهار البشرم ككف  األكؿالهيد  أنياكها  ، كفكريا كاجتهاعيا
 جيدا لمتكيؼ كاالندهاج داخؿ الهجتهع إعدادا إعداده عمٍ كىي التي تعهؿ ، حضاريا األهـتفكؽ 

ىي الهؤسسة التي تتهحكر حكليا حياة  فاألسرة ، كدعائهو كفؽ نظهو كهعايره التي تهثؿ فمسفتو
 ، الحسيف) الكسيط بيف الفرد كالهجتهعك  األجياؿالهجتهع في تربية  أككمياككالة  أىـكىي  ، الناس
2014). 

الهجتهع ك  كدرجة تطكرىا فاف ليا هجهكعة هف الكظائؼ اتجاه الفرد األسرة أشكاؿهيها اختمفت 
كهؤسسة  األسرة تأثيرهنيا كيعكد  الهطمكبةكترتبط ىذه الكظائؼ هع بعضيا البعض لجمب الهنفعة 

 . هع لتساعده عمٍ قكة تهاسكو كترابطوجكدة هنتجيا الكظيفي لمهجت إلٍاجتهاعية 

طبيعي الف  أهرعمٍ الكظيفة العضكية كاالجتهاعية كاالقتصادية كىذا  األسرةكال تقتصر كظائؼ 
 ، )عاطفية أخرلكظائؼ  إلٍبؿ تتعداه  ، الطفؿ في ىذه الفترة غير قادر بالقياـ بيذه الكظائؼ

نفسية( كجهيعيا ترتبط هع بعضيا البعض لمخركج بفرد بناء كفاعؿ داخؿ  ، أهنية ، حضارية
كتجنب  ، الخير كالشرالتي يتعمـ فييا الطفؿ الحؽ كالباطؿ ك  األكلٍحطة ىي اله فاألسرة ، الهجتهع

حاجاتو النفسية  إشباعكالعهؿ عمٍ  ، كالتي ال تتناسب هع قيـ الهجتهع ةطيبالغير السمككيات 
 .(.د.ت ،)الحهيداف األسرميشعركف باالنتهاء  هتزنيف أفراد إيجادبيدؼ 

 



11 

 

 

 النظام الديني: ثانيا

بعض عمهاء االجتهاع كضع النظاـ الديني في قهة ف ، في حياة الهجتهعات أساسيك نظاـ أزلي ى
في ضبط الهجتهع عف طريؽ  تأثير كاألكثرفي سمكؾ الفرد  تأثيرا األقكلككنيا  االجتهاعيةالنظـ 

 ، األفرادسمطانا عمٍ  اقكمالديف  أفانضباطا ىذا يعني  أكثرالهجتهع  رأيناككمها  ، الثكاب كالعقاب
كالنكاىي التي فرضيا اهلل سبحانو كتعالٍ عمٍ الناس كالتي تشكؿ  األكاهرهف خبلؿ هجهكعة 

كىذا يظير كاضحا في الهجتهعات البدائية كالتي  ، غير سكم أـهرجعية أم سمكؾ عمٍ انو سكم 
 ، عمٍ الهجتهع كالهحافظة عميو اإلبقاء إلٍكالتي تيدؼ  ، ارتباط أقكل بالجهاعةيرتبط فييا الفرد 

لـ يمتزهكا بقكاعد دينيـ  األفراد أفىناؾ تفككا اجتهاعيا فيذا هؤشر كاضح عمٍ  أفكحينها نرل 
 .(.تد.، )السيد احهد أديانيـهيها اختمفت 

كلكنو  األخرلفالنظاـ الديني كباقي النظـ يؤدم هجهكعة كظائؼ يتبادؿ بيا هع النظـ االجتهاعية 
فيي تركز عمٍ شكؿ هختمؼ بالحياة  ، كخالقو اإلنساففي العبلقة العقائدية بيف  ، يختمؼ عنيا

عف تفسيرىا  اإلنساف يعجزبالقكة الهحركة لمظكاىر الطبيعية الذم  باإليهافكتظير  ، البشرية
ككذلؾ هف  الطبيعة خطارأاهلل هف اجؿ حهايتو هف  إلٍدائها بالتقرب  اإلنساففيسعٍ  ، كفيهيا
 بالعبلقةعبادتيا كلكف ال تختمؼ  تأديةطرؽ ك  نياياأدفقد تختمؼ الشعكب في  ، جنسو أبناءشركر 

الكثيقة بيف الديف كالسمكؾ االجتهاعي فهف خبلؿ تركيز الديف عمٍ الحبلؿ كالحراـ كالخير كالشر 
ىك الهيذب كالهنظـ  فأصبح ، في عهقيا االجتهاعيةكالثكاب كالعقاب فقد دخؿ الديف بالحياة 

 .(2004، خزاعة) البشرم لمسمكؾ

 النظام االقتصادي: ثالثا

كتتفاعؿ تفاعبل قكيا  أساسيةبؿ ىي ركيزة  ، النظـ االقتصادية ليست هكجكدات هعزكلة في بنائيا
 عدادكاإلفالسمكؾ االقتصادم سمكؾ هكتسب ينتقؿ بالتعميـ كالتربية  ، في باقي النظـ االجتهاعية

كىك نتيجة  ، تقدهو أككال يخمك أم هجتهع هف النظـ االقتصادية هيها كانت درجة تخمفو  ، لمحياة
كفقا لهبدأ  ، لذلؾ يرتبط النظاـ االقتصادم ببقية النظـ ، كالبيئة اإلنسافالتفاعؿ الهستهر بيف 

ؾ هف خبلؿ هجهكعة القيـ الضابطة لمسمك  ، اإلنتاجفي  األفرادكتحديد دكر  ، التبادؿ كالتكاهؿ
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قدر الهستطاع هف خبلؿ ها  اإلنسانيةكتعهؿ النظـ االقتصادية عمٍ تمبية الحاجات  ، االقتصادم
 .ىػ(1429، رالهيز ) إهكانياتهف  الهتاحةالهكارد تكفره 

هف الباحثيف في عمـ االجتهاع يركف باف التصدعات التي تصيب الهجتهع يككف  كىناؾ الكثير
داخؿ الهجتهع كىي التي تكفر تربة خصبة لحدكث االنحراؼ  سببيا في النظـ االقتصادية السائدة

هها يترتب عمٍ ذلؾ فكارؽ  ، الهجتهع أفرادكالتي تسبب خمبل في تكزيع الثركات بيف  ، كالجريهة
تي ات هف قبؿ الطبقات الكادحة كالهها يثير الحقد كالسخط عمٍ ىذه الطبق ، في الهجتهع طبقية
 .(2009، الزكاىرة) شعكر بالظمـ االجتهاعي ايسكدى

 . ةم السياسينظال: خامسا

فقياـ الهجتهع كاستهرار  ، بناءا كىداها ، ضاراك  نافعا ، الشرك  بالخير بطبيعتو هجبكؿ اإلنساف
هيها اختمفت نكعية الهجتهع  ، الحياة فييا تتطمب كجكد سمطة تنظهو كتدير شؤكنو كتحفظ تهاسكو

لنفس  كلكنيا تسعٍ ، عنيا في السمطة الحضرية كالريفيةكهكاف تكاجده فالسمطة البدكية تختمؼ 
كالسعي لتمبية حاجات  ، األدكاركتكزيع  ، الحفاظ عمٍ الحياة االجتهاعية كتنظيـ العبلقات ، اليدؼ

بها يخدـ كيحقؽ هصمحة الهجتهع نفسو  األخرلككذلؾ تنظيـ العبلقات هع الهجتهعات  ، الهجتهع
 .(1999، )عثهاف مييا اجتهاعياكالهعايير الهتفؽ ع األسسكفؽ 

كالتي تعهؿ عمٍ تنظيـ كتقسيـ  لئلنسافالنظـ السياسية بغرض تحقيؽ الحاجات الضركرية  تظير
فبلبد هف  ، الفرد بهفرده يقؼ عاجزا عف تمبية كاهؿ احتياجاتوف ، الهجتهع أفرادبيف  األدكار

كاهؿ احتياجاتو  إشباعالقادر عمٍ  فاإلنساف ، فيها بينيـ األفرادكتعاكف  التخصص كتقسيـ العهؿ
الضركرية  اإلجراءاتك  ضع كافة السياساتبك  البد هف جية تهثؿ الهجتهع كي تقكـك  ، ال كجكد لو
شباعياتمبية حاجات الفرد  ف خبلؿه إال يأتيال  فاألهف ، لتنظيهيا   .(1999، )هنجكد كا 

 جيارض نيكبير في تنشئة الهجتهع كطبيعة شكميا كنظاهيا كسياستيا تف تأثيرالنظـ السياسية ليا 
تسعٍ  فإنيادكتاتكرية استبدادية  أنظهةالتي تعيش في ظؿ  فاألسر ، هحددا في التربية كالتنشئة

كليذا النكع هف التربية لو عكاقب  ، الطاعة كالخنكع دكف قناعة هنيا في ىذا النظاـ أبنائيالتعمـ 
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كهعرفة ها ليـ  ، كالرأمعمٍ احتراـ الفكر  أبنائياالديهقراطية التي تربي  األنظهةخطيرة عمٍ عكس 
 .(2015، عيكش) كالهجتهع كالدكلة األسرة تجاهكها عمييـ هف كاجبات 

 النظم التربوية -سادسا :

نهاءالنظاـ التربكم ىك الجياز الهسؤكؿ عف السياسات التعميهية  كالهحافظة عمٍ التراث  اإلنساف كا 
ليذا النظاـ الذم يتـ تقديهو  األساسيالهككف ك  كيعتبر النهكذج الهعرفي ، كتطكير الهجتهع

كهنيجية التفكير التي يكسبيا ليـ كالتكيؼ هع الهتغيرات الهستجدة كالنظاـ التربكم ىك  ، لؤلجياؿ
بو كافة شرائح الهجتهع في هراحؿ ككنو يمتحؽ  األخرل األنظهةالكحيد الذم يتهيز عف بقية النظاـ 

 .(2011، )ىياؽ ياتيـ كىك القاسـ الهشترؾ بينيـهختمفة هف ح

يؤكد عمٍ ثكابت ك  يرتبط باستهرار الهجتهعات هف خبلؿ الهحافظة عمٍ سهاتيا الههيزة فيك لذلؾ
كتفاعميا هع  ، ترتبط التربية كالتعميـ ارتباطا هباشرا بالحياة أفهف ناحية كعمٍ ضركرة  هواأل

 ، عايش هع تحدياتيالمعيش كالت األفراديؤىؿ  فيك ، األخرالثقافات الكافدة دكف انحبلؿ كذكباف في 
كخصكصا في ظؿ الدراسات الحديثة التي تنبأت باف الشخص في الهستقبؿ سيغير كظيفتو كهينتو 

تزكيدىـ بهجهكعو  يتكجبكىذا  ، هرات أربع إلٍف ثبلث ه العهميةبسبب التطكر السريع في حياتو 
 ، اإلبداعيالحنيؼ كهنيا هيارة التفكير  اإلسبلـعمييا  أكدالتي  الهيهةهف الهيارات الحياتية 

ترشيد االستيبلؾ  ، التخطيط ، اتخاذ القرار ، تحهؿ الهسؤكلية ، الحكارك  التكاصؿ ، الكعي بالذات
دارة كالهيارات اليدكية  ، كهيارات العهراف ، الكقت إدارة ، الهحافظة عمٍ البيئة ، الهكارد الهالية كا 

يحتـ  جؿ ىذاهف أ ، األهر التكيؼ هع الضغكط ، العبلقات الشخصية الناجحة إقاهة ، كالتقنية
كهف ذلؾ غرس القيـ التربكية التي تؤكد  ، كالعمهية الجديةعمينا التعاهؿ هع ىذا الهمؼ بهنتيٍ 
كربطيـ  إهكاناتيـهف اجؿ تطكير  ، كالنشط في نفكس شبابناعمٍ التعمـ الهستهر كالذاتي كالتعاكني 

النفسي كاالقتصادم  األهفككميا تصب في ترسيخ  ، طكر العالهي الهتبلحؽ كالهتكاترالهحكـ بالت
 .(2013، )سميهاف السبلـ االجتهاعيكتحقؽ 

كالهبادمء الفكرم  كالحصف الحصيف هف الغزك ، الناشئةهيف لفكر تعتبر التربية ىي الحارس األ
لذلؾ ىي الهؤثر الرئيس  ، اليداهة التي تسبب التمكث الفكرم كها يتهخض عنو هف أعهاؿ إجراهية



11 

 

في عقؿ االنساف كفكره كهف هناىميا يتزكد بالهفاىيـ التي تقكده في حياتو الٍ الطريؽ الصحيح 
  .(2010، )الخرجي كالقكيـ كفي ساحاتيا يتربٍ عمييا سكاء كانت ايجابية اك سمبية

 

 القيم االجتماعية  :2.4.2

كهف  ، الدعائـ التي تبنٍ عمييا الهجتهعات كتقاـ عمييا الحضارات أىـتعد القيـ االجتهاعية هف 
الهتهثمة بالخصائص كالصفات الهحببة كالهرغكب فييا  ، الهجتهع أفرادالركابط التي تربط بيف  أىـ

الضاهنة الستقرار  ، بشكمو الصحيح اإلنسانيكىي الهعايير العاهة الضابطة لمسمكؾ  ، بيف الناس
 أكضهنية لدل الفرد  أك" تصكرات كهفاىيـ صريحة أنياكيرل القحطاني عمٍ  ، الهجتهع كاستهراره

 كاألىداؼكالكسائؿ  كاألساليبالجهاعة كتحدد ها ىك هرغب فيو اجتهاعية كتؤثر في اختيار الطرؽ 
السمككية كهعتقداتيـ  كأنهاطيـكالجهاعات  األفرادهها تتجسد هظاىره في اتجاىات  ، الخاصة

  .(6: 2009)القحطاني،   "بيا كتتأثركهعاييرىـ االجتهاعية حيث ترتبط بيا كتؤثر فييا 

هقبكلة  ، غير هشركعة أكهشركعة  أنياعمٍ  األفعاؿهف خبلليا يتـ قياس  ذمكىي كذلؾ الهيزاف ال
ر عديدة كضهف ظركؼ هختمفة دلمسمكؾ كتنشأ هف هصاهرجعية  أنياكتعد عمٍ  ، غير هقبكلة  أـ

كهنيا ىاهشي  أساسيفقر كىي ليست جهيعيا بهستكل كاحد فهنيا  أكسكاء كانت ظركؼ رخاء 
  .(2012، عمي) لسمكؾ داخؿ الهجتهعكىدفيا ضبط ا

 

 الضوابط االجتماعية  2.4.3 

لمفرد في  إلزاهيةككانت عمٍ الدكاـ  ، البشرية الهجتهعاتتشكمت الضكابط االجتهاعية هع كجكد 
 في الكقكع هف كعجزىا ضبطيا حيث هف الهجتهعات عمٍ السيطرة خبلؿ هف ، الهجتهع

 يتككف البشرم االجتهاع داـ فها ، كثباتيا كاستهراريتيا تكازنيا عمٍ يؤثر الذم الخمؿ أك االنحرافات
بقيكد كضكابط  دائها هحاطا يبقٍبؿ  كأفعالو أعهالويكف حرا في  فالفرد لـ ، كجهاعات أفراد هف

كتتبايف ىذه الضكابط بتبايف الهجتهعات كتتطكر ىذه الضكابط  ، هف تطرؼ اتجاىاتو كسمككوتحد 
فها يقبمو هجتهع في هرحمة  ، كقد تتعثر أحيانا أخرل كفؽ ها يطرأ عمٍ الهجتهع هف تغيير أحيانا
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 ليتبلءـفيبدأ الهجتهع بتغييره  ، كاف كاف نفس الهجتهع أخرلقد ال يتناسب هع فترة  ، تاريخية هعينة
 .ىػ(1428، )العنزم هع الكاقع الجديد

السبؿ  كىيكىناؾ هجهكعة هف الكسائؿ يهكف هف خبلليا تحقيؽ الضبط االجتهاعي 
في حياتو بفرض  التأثيركتمعب دكرا ىاها في  ، كالطرؽ التي تفرض قيكدىا عمٍ سمككيات الفرد

الخاص في  أسمكبوكيتقهص كؿ هجتهع  ، الهجتهع كهعاييره ألكاهرسيطرتيا عميو لبلنصياع 
ليذه  التصرفات الهتجاكزةكيطمؽ الحكـ عمٍ  ، الضبط االجتهاعي الذم يسير حياة الناس

 تحقيؽ الضبط بيدؼ األدكارالضبط كلكنيا تتكاهؿ في  كسائؿ أنكاعتتنكع كتتعدد  ، الضكابط
 كتككف عمٍ النحك التالي : ، االجتهاعي

 العرف -: أوال

الهشركة بغض  األىداؼهع بعضيـ البعض في الحياة االجتهاعية بيدؼ تحقيؽ  األفرادتكاجد  أف
 إلٍييدؼ  نظاـ هعيف إلٍ بحاجة فأنيـ ، األىداؼالنظر عف الكسائؿ الهستخدهة في تحقيؽ تمؾ 

هف  إاليكف ذلؾ  أفتحقيؽ غايتيـ كال يهكف  إلٍهف اجؿ الكصكؿ  هساعدتيـك  ليـ األهفتكفير 
 األعراؼالهتفؽ عمييا اجتهاعيا لهكاجية أم خركج عف ىذه  اإلجراءاتخبلؿ كضع هجهكعة هف 

 ، تحقيؽ التكازف االجتهاعي ها بيف هصمحة الفرد كالهجتهع إلٍتيدؼ  كالتي اإللزاـصفة  تأخذالتي 
"نظاـ اجتهاعي غير  أنياعمٍ  األعراؼكتعتبر  ، كسائؿ الضبط االجتهاعي الفاعمة إحدلكتعد 

كتهثؿ العرؼ  ، كعقيدتيا الهستهدة هف فكر الجهاعة كتراثيا كاألفكارهكتكب يتككف هف الهعتقدات 
لثقافة  بالنسبةكالسمكؾ الصحيح كالخطأ  الهرغكبةالهرغكبة كغير  األفعاؿاجتهاعية تحدد في هعايير 

كها يحدد العرؼ في كثير  ، كيحدد العرؼ بالعبلقات ها ىك جائز كها ىك غير جائز ، الهجتهع
" األعراؼتحدث لمشخص هف جراء تعديو عمٍ  أفالتي يهكف  العقكباتنكعية  األحيافهف 

  .(37 :2017، )هساعدية

 العادات والتقاليد -ثانيا :

فالعادات تعد ظاىرة اجتهاعية تحكم  ، البلشيءالعادات كالتقاليد هف فراغ كلـ تخمؽ هف  تأتلـ 
دكا عمٍ فعمو ككرركه هرات عديدة كقد تككف ىذه اكؿ ها يفعمو الناس كخصكصا عمٍ ها اعت
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ضركرة  إنياعمييا لشعكرىـ  األفراد بإجهاعكتصدر بشكؿ تمقائي  ، سمبية أكايجابية  األفعاؿ
غير  هواألكتعتبر العادات جزء هف دستكر  ، جيؿ إلٍكيتـ تنقؿ حمقاتيا هف جيؿ  ، اجتهاعية

كالتقاليد قد تنحصر بهجتهع اقؿ عددا هف الهجتهع الذم اجتهع  ، لجهاعوا إلفرادهكتكب كالهمـز ال
بيئة هحمية  أكقكاعد السمكؾ الخاصة بطبيعة اجتهاعية هحددة  أنياكتعتبر عمٍ  ، كاقر العادات

تمبي هصالحيـ  أفذه القكاعد التي هف شانيا كتتفؽ فيها بينيا عمٍ ى ، هحددة بنطاؽ هعيف
، عبد الهعطيك  )سيد احهد ع الذم اتفؽ عمييااالجتهاعية كتستهد قكتيا كشرعيتيا هف قكة الهجته

1996). 

  القانون -: ثالثا

هف خبلؿ القكة  األفرادسيطرة عمٍ  كاألكثرالضبط االجتهاعي  أساليبيكضع القانكف في قهة ىـر 
الصادرة عف هؤسسات التهثيؿ  األفرادالهنظهة لسمكؾ  كاإلجراءاتالقكاعد  أسسلو عمٍ  الهنفذة
كيتهيز القانكف عف  ، لة كالعقاب في حاؿ خركجو عف ىذه القكاعدءكيتعرض الفرد لمهسا ، الشعبي

دقة كهكضكعيو في ضبط السمكؾ كتحقيؽ الردع العاـ  األكثرباقي كسائؿ الضبط االجتهاعي ككنو 
 .(1996، عبد الهعطيك  )سيد احهد كافحة الجريهةهجية ك كالخاص في هكا

 التربية : رابعا

فيي تعهؿ  ، تعتبر التربية هف الكسائؿ الفعالة كالهيهة بعد الديف في تحقيؽ الضبط االجتهاعي
كاعيا هدركا لحقكقو ككاجباتو فيي تقـك  إنساناكتجعؿ هف الفرد  ، عمٍ تككيف الشخصية السكية

كتركيضيـ اجتهاعيا كتؤثر في  األفرادبكظيفة اجتهاعية باعتبارىا كسيمة ضابطة تؤثر في تنشئة 
كلكي تعهؿ عمٍ تعديؿ  ، لعاهوا الهبادئ األفرادرس في تغ أنياكتيذب ىذا السمكؾ كها  ، سمككيـ

كىي غرس القيـ كالهبادئ كالهعايير  ، أخرل تقكـ بكظيفة أفاالنحرافات كتقكيـ السمكؾ يجب 
كالعهكهية كتنظيـ السمكؾ بتمقيف  بالهكضكعيةباعتبارىا هصادر لمضبط االجتهاعي تتسـ  كاألخبلؽ

 ، )العهكدم كالتعميـ الرسهي خاصة ةعبر كسائط التربية عاه ، السمككيةالفرد تكقعات الهجتهع 
2003). 
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 المجتمعو  الفرد ثر تحقيق الوعي االمني عمىأ 2.4.4

 (44: 2016، كها تراىا )الجنازرة بتحقيؽ األىداؼ الهرجكة يهنيهكف اجهاؿ آثار تحقيؽ الكعي األ
 كىي :

 كازدىار ، كفتح الهجاؿ اهاـ اإلبداعات الفردية ، ايجاد جك أهني كهناخ هناسب لمحياة .1
 .الهجتهع كتقدهو

 الخارجية .ك  كقاية الهجتهع هف األخطار الداخمية .2

 االنحراؼ.ك  تككيف هجتهع هتهاسؾ بتخميص أفراده هف الشذكذ .3

 الهيهة.كالشخصيات الدينية  ، كالسياسة ، الفكرالحفاظ عمٍ حياة كسبلهة رهكز  .4

 االجتهاعيةك  االقتصاديةبالتقميؿ هف الخسائر  ، كحفظ االهكاؿ كالههتمكات ، حهاية األعراض .5

 الدكلة.كالهحافظة عمٍ كياف  ، الحقيقيهعرفة العدك  .6

 كيدفع الهضرة. ، الهنفعةلمجـز بأف العهؿ بها ىك ها يجمب  ، تطبيقياك  احتراـ القكانيف .7

هف انتشار  ، الفردتقميص حجـ الضبلالت العقائدية الفكرية كالسمككية التي تعكد عمٍ  .8
 الغربية .ك  الهيددات الغريبة

 اآلهف.لتحقيؽ األهف البلـز كلمعيش  رتقميؿ هعدالت اليجرة كالبحث عف هكطف آخ .9

 ، كالسيادة الشخصية لكؿ فرد في الهجتهع ، لمفرد في تحقيؽ األهف الكطني الفاعمةالهشاركة  .10
 يككف هجرد عدد.حيث يككف لو قدر كقيهة كدكر رئيس يؤثر في الهجتهع كال 

 كاجبات.استحقاؽ الحقكؽ الكاجبة لمفرد كتأدية ها عميو هف  .11
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 األمنيةه في التربية ور ود اإلسالم 2.5

 تمييد 2.5.1

 كاإليهافطريؽ التكحيد  إلٍالديانات السهاكية ىداية لمناس  أخرليككف  اإلسبلهيجاء الديف 
ككعد اهلل سبحانو كتعالٍ هف يسمؾ الطريؽ القكيـ  ، كالتخمص هف الشرؾ كالظمـ كالضبلؿ

آيُٕا ٔنى ٌهجغٕا انزٌٍ }بقكلو سبحانو كتعالٍ  باألهفكالصحيح 

 يةاآل ، األنعاـ)سكرة  {إًٌبَٓى ثظهى أٔنئك نٓى األيٍ ْٔى يٓزذٌٔ
هنحو اهلل سبحانو كتعالٍ لهف يشاء بغير يضركرة هف ضركرات الحياة لـ  األهفكلككف  (82:

ظمـ  اإليهافال يرافؽ  أفباهلل كثانييا  اإليهاف أكليابؿ كاف ليذه النعهة العظيهة ثهف كبير  ، حساب
 (2009، )العهرمال يمتقياف  كاألهفالف الظمـ  ، لآلخريف أكسكاء كاف لمنفس 

( هرة فالهؤهنكف 800هف ثهانهائة ) أكثركردت كمهة أهف في القراف الكريـ  األهف أىهيةكلعظـ 
 باإليهافالهرتبطة حسا كهعنٍ  األهكركميا هف  ، كالذيف آهنكا ، كاألهيف ، كاألهانة كاإليهاف

 (. 56: 2001، كنتائجو ككميا تؤدم برابطة قكية هع اهلل تعالٍ كهف هنطمؽ التهسؾ بشرعو )حسيف

جاء  ، بتصكر تفصيمي لها يحتاجو الناس في حياتيـ يأتلـ شاهؿ لمحياة العاـ ك ال وبنظاه فاإلسبلـ
 ، تكجو سمكؾ الهسمـ باالتجاه الصحيح في الجكانب الفردية كالجهاعية في حياة الناس كأخبلؽبآداب 

 ، بشكؿ هباشر األهنيةفصبل بالسنة تسهٍ التربية  أكهف خبلؿ بابا بالقراف  األهنيةكلـ ترد التربية 
لتربية كا األهفنية كالنبكية ذات ارتباط صريح كهباشر في هجاؿ بؿ يكجد كثير هف التكجييات القرآ

استخبلص كؿ ىذه التكجييات التي تدعك كتحض االجتياد ك  العمـ أىؿ هاـأهها يتيح  ، األهنية
 .(2013، )حهدم في كؿ االتجاىات األهنيةعمٍ التربية 

كال يتـ ذلؾ  األرضكقد كعد اهلل سبحانو كتعالٍ الهسمهيف بالبقاء كالعيش بأهاف كاالستخبلؼ عمٍ 
قاهةهف خبلؿ االستقاهة  إال ََٔعَذ َّللاَُّ انَِّزٌٍَ } ٍ:العدؿ حيث يقكؿ سبحانو كتعال كا 

َكًَب  األَْسضِ  ِفً َنٍَغَْزخِْهَفَُّٓىْ  ِيُُكْى ََٔعًُِهٕا انصَّبِنَحبدِ  آَيُُٕا

 اعَْزخَْهَف انَِّزٌٍَ ِيٍ َقْجِهِْٓى ََٔنًٍَُكََُِّّ َنُْٓى ِدٌَُُُٓى انَِّزي اْسَرَضىَٰ 

 فاألهف (55اآلية:، سكرة النكر) {َنُْٓى ََٔنٍَُجذَِّنَُّٓى يٍِّ َثْعِذ َخِْٕفِْٓى َأْيًُب
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في نفكسيـ لذلؾ استقاهت  اإليهافىس ر نغإبهثابة الجائزة يهنحيا اهلل سبحانو كتعالٍ لمهؤهنيف الذيف 
 . باألهفليـ  كانكا كاثقيف بتحقيؽ كعد اهلل األكائؿف ك الهؤهن ، أعهاليـ

 األكثر اإلنسافهف هره كىـ في كسط الهعارؾ التي يككف فييا  أكثرلمهسمهيف  األهركقد تحقؽ ىذا 
ف كثرة ك الهسمه رألفي غزكة بدر حينها ف ، هف هكقعو أكثركتحقؽ ذلؾ في  ،  لؤلهففقدانا 

فتحقؽ  ،(2005، عنبرك  )المكحأقداهيـكاف البد هف شيء يطهئنيـ كيثبت  الهشركيف عددا كعده
َُضُِّل } :كعد كاهلل سبحانو كتعالٍ في قكلو ُكُى انَُّعبَط َأَيًَُخ ِيُُّْ ٌَُٔ ِإْر ٌَُغشٍِّ

ْزَِْت َعُُْكْى ِسْجَض  َعَهٍُْكْى ِيٍَ انغًََّبِء َيبًء ِنٍُطََِّٓشُكْى ِثِّ ٌَُٔ

)سكرة آؿ { انشٍََّْطبٌِ َِٔنٍَْشِثَط َعَهىَٰ ُقُهِٕثُكْى ٌََُٔثجَِّذ ِثِّ األَْقَذاَو 
  .(154اآلية :، عهراف

 

 اإلسالمفي  األمنمجاالت  2.5.2

 الفكري ألمنا: اوال

التي  ةهعارفيا كعمكهيا كالقاعدة الرئيس كأساس األهةكفكرىا هصدر ثقافة  اإلسبلهيةالعقيدة  أف
 الفكرم دكره  كلؤلهف ، كىي هصدر عزتيا كقكتيا األهـبيا عف باقي  تنطمؽ هنيا حضارتيا كتعمك

هف االنحراؼ كالخمؿ كدكف تمكيث هف الفكر  األساسيةفي حهاية ىذه الهعتقدات كالركائز  بارزه 
فساد اإلنسافالتفكر دخؿ  آلةتشكش  أفنيا أف شالتي ه ، الدخيؿ كاستغكاؿ الثقافات الهستكردة  كا 

 هخارج الهعارؼ .

 سبحانو كتعالٍ كؿ ها فحـر اهلل ، اإلسبلهيةكحفظو هف هقاصد الشريعة  اإلنسافحهاية عقؿ  أف
 ، جزئيا هف هسكرات كهخدرات التي تغيب العقؿ كتعطمو أكبالعقؿ كزكالو كميا  اإلخبلؿ إلٍيؤدم 

 ٌَب}جنكنو في بعض الحاالت قاؿ تعالٍ أكزكالو بشكؿ نيائي بهكت صاحبو  إلٍكربها تؤدم 

 َٔاألَْصَلوُ  َٔاألَََصبةُ  َٔاْنًٍَِْغشُ  اْنخًَْشُ  إًَََِّب آَيُُٕا انَِّزٌٍَ  أٌََُّٓب

 ، )سكرة الهائد {ُرْفِهُحٌَٕ  َنَعهَُّكىْ  َفبْجَزُُِجُِٕ  انشٍََّْطبٌِ  َعًَمِ  يٍِّْ  ِسْجظ  
 . (90: اآلية
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الهنحرفو  األفكاربحفظ العقؿ هاديا بؿ بحفظو هعنكيا كعدـ االنجرار كراء  اإلسبلـ لـ يكتؼ
بيا عقؿ  فيتأثرالبدع كالضبلؿ  أىؿكالعقائد الفاسدة كعدـ االطبلع عمٍ كتب  ، كالهذاىب الضالة

كىذا بغير العمهاء الذيف يحسنكف الرد عمٍ ها فييا هف باطؿ  ، الهؤهف كتتمبس عميو بعض الشبو
رأل في يد عهر شيئان هف كهف ىنا جاء نيي النبي صمٍ اهلل عميو كسمـ حينها  ، (2012 ، )فارس

لك كاف هكسٍ  ، أفي شؾو أنت يا ابف الخطاب؟ لقد جئتكـ بيا بيضاء نقية{ كقاؿ ، التكراة فغضب
 . (ق1399، األلباني) ـعميو الصبلة كالسبل }إتباعيحيان ها كسعو إال 

 السياسي األمن: ثانيا

 ، كعدـ الخكؼ الطهأنينةفكبلىها تعني  لؤلهفمغكم لالسياسي عف الهفيكـ ا األهفيخرج هفيكـ  ال
كالعبلقة الهتكازنة  ، تعبيرا عف الكجكد السياسي في الهجتهع الهسمـ أخرهسارا  يأخذكىنا الخكؼ 

السمطة الشرعية كهف هبدأ الطاعة في الهعركؼ كالعهؿ  ضهفبيف السمطة الحاكهة كالهحككهيف 
قنكات  هتكقعو كذلؾ هف خبلؿالغير ك  الهتكقعة الهفاجآتعمٍ كفالة االستقرار كالقدرة عمٍ هكاجية 

 األكضاعذلؾ أم اضطرابات في  يترتب عؿ أفدكف  الشريعةاالتصاؿ النظاهية الهنضبطة كفؽ 
 .(1996، )هنجكد السائدة في حياة الناس كالهجتهع السياسي

كال يهكف فصؿ  ، تككف حقا كتكميفا ال تشريفا أفىي كاجبة قبؿ  اإلسبلـلذلؾ فاف السمطة في 
كها  ، لعاهوافالغير هقبكؿ بالحياة الخاصة غير هقبكؿ بالحياة  ، الخاصةالحياة العاهة عف الحياة 

كىذا ال يقؼ عند الفرد الهسمـ بؿ يتعدل ذلؾ لغير  ، ينطبؽ عمٍ الهحككـ ينطبؽ عمٍ الحاكـ
فيتعاهؿ  باألهفكبيا يحظٍ الجهيع الهسمـ كغير الهسمـ  ، كي تتحؽ العدالة السياسية ، الهسمهيف

َُْٓبُكىُ  َلَّ }هعو الهسمهكف بالبر كالقسط ها داـ ال يقاتميـ كال يؤذييـ قاؿ تعالٍ   َعٍِ  َّللاَُّ  ٌَ

 دٌَِبِسُكىْ  يٍِّ ٌُخِْشُجُٕكى ََٔنىْ  انذٌٍِِّ  ِفً ٌَُقبِرُهُٕكىْ  َنىْ  انَِّزٌٍَ 

)سكرة  {اْنًُْقِغِطٍٍَ  ٌُحِتُّ  َّللاََّ  ِإٌَّ  ۚ   ِإَنٍِْٓىْ  َُٔرْقِغُطٕا َرَجشُُّْٔىْ  َأٌ
 أبيالييكدم الذم سرؽ درع الخميفة عمي بف  ةكخير شاىد عمٍ ذلؾ قص (8اآلية : ، الههتحنة

 ألكافيو ةنالبي القاضي الهسمـ هاـأ نوععمي رضي اهلل  اإلهاـطالب رضي اهلل عنو كلـ يهتمؾ 
  .إسبلهوبعدىا الييكدم كيعمف  ليأتي ، حكـ القاضي لصالح ذلؾ الييكدمف ، الدرع لو أفليثبت 
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انو يستهد شرعيتو هف العقيدة  الكضعيةعف غيره هف النظـ  اإلسبلهيكيتهيز النظاـ السياسي 
ٍ   َكبٌَ  ََٔيب} :ف كالسنة كيتهثؿ في قكلو تعالٍآالهستهدة هف القر  اإلسبلهية  ََٔلَ  ِنًُْؤِي

 ِيٍْ  اْنِخٍََشحُ  َنُٓىُ  ٌَُكٌَٕ  َأٌ َأْيًشا ََٔسعُُٕنُّ  َّللاَُّ  َقَضى ِإَرا ُيْؤِيَُخ  

 ، )سكرة االحزاب {يُِّجًٍُب َضَلَلً  َضمَّ  َفَقذْ  ََٔسعَُٕنُّ  َّللاََّ  ٌَْعصِ  ََٔيٍ ۚ   َأْيِشِْىْ 
كحياة الناس  ، حياة الناس أهكركؿ  ةكهنظه ةهفصم اإلسبلهية الشريعة تأتكلـ  (36: اآلية

تتطمب نكعا هف التنظيـ سكاء كاف ذلؾ بالبناء العهراني كالتسجيؿ السكاني كالتعميـ كالصحة كالسفر 
لمحكاـ كالحككهات  اإلسبلـ كأجاز ، شرعية كؿ ىذه الهسائؿ لـ ترد بيا نصكص كالهركر ... الخ

ال تخالؼ ىذه  أفتنظـ حياة الناس بشرط  أفنيا أالتي هف شكالقكانيف  تالتنظيهاكضع ىذه 
 النصكص الشرعية. األنظهة

االستقرار  أساسكالعدؿ ىك  األديافبعو كافة  جاءتبالعدؿ كىذا ها  أيضا اإلسبلـكيتهيز 
 ِثبْنَعْذلِ  ٌَْأُيشُ  َّللاََّ  ٌَّ }افي قكلو تعالٍ كاالستهرار كقد جاء بو نص كاضح كصريح

َُْٓىَٰ  اْنُقْشَثىَٰ  ِري َِٔإٌَزبءِ  َٔاْلِْْحغَبٌِ   َٔاْنًَُُكشِ  اْنَفْحشَبءِ  َعٍِ  ٌََٔ

كذلؾ في قكؿ ( ك 90اآلية: ، )سكرة النحؿ {َرَزكَُّشٌٔ َنَعهَُّكىْ  ٌَِعُظُكىْ  ۚ  َٔاْنَجْغًِ 
كجعمتو  حرهت الظمـ عمٍ نفسي إنيالرسكؿ صمٍ اهلل عميو كسمـ في الحديث القدس "يا عبادم 

، )السهرائي هحككـ أكرباني ال يجكز فيو الظمـ سكاء لحاكـ  أهربينكـ هحرها فبل تظالهكا" كىذا 
 .ىػ(2000

 فآكضع هنيج الشكرل كقد جاء ذكره هرتيف في القر  اإلسبلـكهف العدؿ السياسي في 
 َغِهٍظَ  َفظًّب ُكُذَ  ََٔنْٕ  ۚ   َنُٓىْ  ِنُذَ  َّللاَِّ  يٍَِّ  َسْحًَخ   َفِجًَب}الكريـ

 َنُٓىْ  َٔاعَْزْغِفشْ  َعُُْٓىْ  َفبْعفُ  ۚ   َحِْٕنكَ  ِيٍْ  َلََفضُّٕا اْنَقْهتِ 

 ٌُحِتُّ  َّللاََّ  ِإٌَّ  ۚ   َّللاَِّ  َعَهى َفَزَٕكَّمْ  َعَضْيذَ  َفِئَرا ۚ   األَْيشِ  ِفً َٔشَبِْٔسُْىْ 

ىذا تكميؼ هف اهلل سبحانو كتعالٍ لمهؤهنيف (159: اآلية ، ؿ عهراف)سكرة آ {اْنًَُزَٕكِِّهٍٍَ 
تحؽ العدالة السياسية كالتي هف بهبدأ الشكرل كي ت يأخذكا أفشأنيـ  كعبل أدكارىـ هيها اختمفت

تخمؽ حالة هف الطهأنينة االجتهاعية كالعهؿ عمٍ تنهية الهشاركة السياسية كانعداـ  أفنيا اش
كاف  ، تعهؿ كتسعٍ في بناء نظاـ سياسي هستقر فالهشاركة الفعالة ، الشعكر بالعزلة السياسية

التقكيـ كالتصحيح كىذا ها كرد عمٍ لساف  إليكانت ىناؾ هعارضة فيي هعارضة عقبلنية تيدؼ 
عمٍ باطؿ  رأيتهكنيف كا فأعينكنيعمٍ حؽ  رأيتهكني فإعهر بف الخطاب رضي اهلل عنو" ... 
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، )الكيبلني بهفيكهو الشاهؿ األهفتحقؽ يكي  ألشرعيوتتكاهؿ هع باقي الهقاصد فقكيهكني" 
2012). 

 االجتماعي األمن: ثالثا

 اإليهانيةكالعهؿ عمٍ تربية نفسو التربية  ، دينو بالشكؿ الصحيح أهكرالهسمـ  اإلنسافحينها يتعمـ 
كالهجتهع  كاألسرةالهطمكبة كتزكيتيا بالتقكل كالكرع كالخكؼ هف اهلل عندىا تتحقؽ السعادة لمفرد 

 طغياف بعضيـ عمٍ بعض كؿ يعرؼ ها لو كها عميو هف التزاهات أك اءدتعإلدكف التعرض  ، هعا
لـ يكف ىناؾ  إذا األهففالسمطة كالقكة ليست كافية لفرض  ، دكف تطاحف كصراع بينيـكاجبات ك 

 .(2007، )االىدؿ رتحؿا  ك  ها حؿأين اإلنسافعمٍ تفرض قيكدىا  دينية عقيدة

قيد الفرد بضكابط شرعيو ال يتعداىا خكفا هف اهلل سبحانو كتعالٍ كهنعو هف ارتكاب  اإلسبلـ
كبالكقت نفسو قيد كؿ الناس هف التعدم عمٍ  ، كالتعدم عمٍ حقكؽ الناس لشرعيواالهخالفات 

لـ تشكككف في : الغربييف األدباءكيقكؿ احد حقكؽ الفرد ليجعمو هطهئنا عمٍ نفسو كهالو كعرضو 
 .(1994، )النابمسيكلكاله لسرقني خادهي  ، كلكاله لخانتني زكجتي ، اهلل

 ، كجهاعات أفراداالهحافظة عميو بيف الناس جهيعا  إلٍكدعا  ، االجتهاعيباألهف  اإلسبلـلقد اىتـ 
 ، فعمٍ هستكل الفرد حذر النبي صمٍ اهلل عميو كسمـ هف أف يككف الجار سببا في فزع جاره كتخكيفو

اإليهاف عهف ال يجد جاره  صفة ، األهر تحذيرا عندها نفٍ النبي صمٍ اهلل عميو كسمـبؿ ازداد 
رضي اهلل عنو قاؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ {كاهلل ال  شريحةفعف ابف  ، األهف في جكاره

« ئقوالذم ال يأهف جاره بكا»قالكا: هف يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ:  ، «كاهلل ال يؤهف ، كاهلل ال يؤهف ، يؤهف
حساف  االجتهاعي(. كيعيش الهسمـ باألهف 387 ق:1418، اليبللي) في عفك كصفح كتساهح كا 

 َعٍِ  ََٔأْعِشضْ  ِثبْنُعْشفِ  َْٔأُيشْ  اْنَعْفَٕ  ُخزِ }قاؿ تعالٍ ، هع اآلخريف

  (199 :اآلية، )سكرة االعراؼ {اْنَجبِِْهٍٍَ 

 االقتصادي األمن: رابعا

 أرزاقيـهيف أادم كحث الهسمهيف عمٍ السعي في تاالقتص األهفعمٍ  اإلسبلهيحرص الديف 
 إذاككاف الناس  ، حاجاتيــ هف االكتفاء الذاتي كسد التي تهكني كاإلجراءاتكضع كافة السياسات ك 
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كبارؾ لنا  ، اهلل صمٍ اهلل عميو كسمـ فيقكؿ "الميـ بارؾ لنا في ثهرنا ؿرسك  إلٍرؤكا الثهر جاؤكا بو 
 .(2012، )الكيبلني"كبارؾ لنا في هدنا ، لنا في صاعناكبارؾ  ، في هدينتنا

 ، كاربعهئة عاـ ألؼالهسمـ عمٍ حياتو االقتصادية هنذ قبؿ  اإلنساف اإلسبلهيف الديف ألذلؾ طه
 األرزاؽالنبكية الشريفة كالتي بينت هف خبلليا باف  كاألحاديث القرآنية اآلياتكقد كردت العديد هف 

 اإليهاف ، اإليهاف أركافبيا ركف هف  اإليهافكجعؿ اهلل  ، اآلجاؿهقدرة هف عند اهلل كها ىي 
هقدر هف  بأنوفالهؤهف ال يخشٍ عمٍ رزقو كال يخاؼ عميو هاداـ انو هؤهف  ، بالقضاء خيره كشره

قكلو تعالٍ هحفكظ بحفظ اهلل ل ألنوهف قكة  أكتيينقص هنو شيئا هيها  أفكال يستطيع أم احد  ، اهلل
فالهؤهف يطهئف  (22 :اآلية، )الذاريات{َِٔفً انغًََّبِء ِسْصُقُكْى ََٔيب ُرَٕعُذٌَٔ }

 إلٍهسمـ الذم يعيش دائها هتكترا فزعا عمٍ رزقو كقد يتحكؿ الغير  اإلنسافعمٍ رزقو عمٍ عكس 
يككف عمٍ  ألنو ، االقتصادية أىدافويفرؽ بيف حبلؿ كال حراـ في سبيؿ تحقيؽ  كحش كاسر ال
يهاف ، بعيدا عف تدخؿ اهلل فييا ألذاتيوبقدراتو  إالال تتحقؽ  األرزاؽلة أقناعة باف هس  اإلنساف كا 
كتعالٍ بؿ حث  اهلل سبحانو أقدارالتكاكؿ كالنكـ داخؿ الهنازؿ كانتظار يعني ذلؾ  بقدر اهلل ال

 هيف حياتو االقتصاديةأفي ت باألسباب كاألخذالهسمـ عمٍ العهؿ كالكد كالسعي  اإلنساف اإلسبلـ
َُْٕ انَِّزي َجَعَم َنُكُى األَْسَض َرُنَٕل } كها كرد باآلية الكريهة: (1999، )حسيف

 {َِٔإَنٍِّْ انُّشُُٕس  ۚ  َفبْيشُٕا ِفً َيَُبِكجَِٓب َُٔكُهٕا ِيٍ سِّْصِقِّ 
  .(15: اآلية ، )سكرة الهمؾ

لكؿ هف سكلت لو  كعقكبةالقصاص بالدنيا  اإلسبلـفي الدنيا شرع  اإلنسافيستقيـ  أفهف اجؿ 
 الهخالفةرادعة لهف يفكر كيسعٍ الرتكاب الجريهة  كعقكبة أك ، الناس نفسو بالتعدم عمٍ حقكؽ

 الهاؿك  كالعرض ، النسؿ ، العقؿ ، النفس ، الديف)عمٍ  األهف اإلنسافيحتاج  ، اإلسبلهية لمشريعة
 . تستهر الحياة بدكنيا تستقيـ كال كىذه الضركرات ال (

نزاؿلمهكاطنيف  األهفكاجبات الدكلة الهسؤكلة عف تكفير  أىـالعقكبات هف ك   كالعقكبةالقصاص  كا 
، )التركي اهف الهجتهعك  حفظ اهف الدكلةي أف نوأهف ش كالذم ، عمٍ حقكؽ الناس ؽ كؿ هعتدبح
 .(.تد.

 األمن البيئي: خامسا
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نظرا  ، الهسائؿ التي تشغؿ باؿ األفراد كالهجتهعات كالدكؿإف هسألة اهف البيئة باتت هسألة هف 
فظيرت الهؤسسات الهحمية كالدكلية تنادم  ، لتهادم اإلنساف في اعتداءاتو عمٍ هصادر البيئة
ىذا ينسجـ كيتفؽ ك  ، كسكء استغبللو لهكاردىا ، بأعمٍ أصكاتيا هف اجؿ الحفاظ عمٍ األهني البيئي

كاثر هف آثار قدرتو  ، ة عمٍ البيئة التي ىي هف صنع اهلل كتدبيرههع نظرة اإلسبلـ في الهحافظ
 ، فكاف لو السبؽ في كضع القكاعد كالتشريعات التي تضهف سبلهتيا كاستقرارىا ، العظيهة

األَْسِض َثْعَذ  ِفً ََٔل ُرْفِغُذٔا}كالهحافظة عمٍ هكاردىا الهختمفة فيك القائؿ 

فاإلسبلـ خاتـ الرساالت الربانية إلٍ البشر تضهف  ، (56 اآلية ، )سكرة األعراؼ {ِإْصَلحِٓب
قكاعد كضكابط سمككيات البشر كبيئتو لتستهر الحياة كها قدر اهلل كحتٍ يرث اهلل األرض كها عمييا 

ٍ   ِفً ََٔنُكىْ }تعالٍ كيتضح ذلؾ في قكلو   {األَْسِض ُيغَْزَقشٌّ ََٔيَزبع  ِإَنىَٰ حٍِ
فاإلنساف هستخمؼ كليس هالكا لمبيئة كهكاردىا حتٍ يتصرؼ فييا عمٍ  (36: )سكرة البقرة اآلية

فيك هستخمؼ عمٍ  ، فاإلنساف كصي عمٍ هكارد البيئة ال هالؾ ليا ، ىكاه دكف ضكابط أك هراعاة
فأم  ، إدارة كاستثهار هحيطو الذم يعيش فيو فعميو صيانتو كالحفاظ عميو هف أم تدهير أك تخريب

سكاء لمبشر أك لغيرىـ هف الهخمكقات ىذا أهر هنيي عنو في الشريعة شكؿ هف أشكاؿ الضرر 
 .(1999، رسياإلسبلهية )ه

 من المؤثرات الخفية  األمن: سادسا

كساكس ك  كالسحر كالعيف ، الخفية التأثيراتهيف النفكس هف ربية اإليهانية السبيؿ الكحيد لتأتهثؿ الت
كىي هف احد أسباب  ، خفية تأثيراتكغيرىا هف كؿ ها قد تتعرض لو النفكس هف  ، الشياطيف
قد نيت عف الهعتقدات الخرافية كنيٍ عف  اإلسبلهيةفالشريعة  ، االجتهاعيك  األسرمالتفكؾ 

فالهسمـ يتربٍ عمٍ كثرة ذكر اهلل  ، التشاؤـ كالتطير ألف في ذلؾ هخالفة لها قدر اهلل لبني البشر
نرل هف ىذه الهظاىر الشركية في كاقعنا الهعاصر كالتعاهؿ هع السحرة  أفالهؤسؼ  كهف ، تعالٍ

االقتناع بخرفات رد العيف كأف تضع اهرأة عبلهة سكداء  أك ، كالهشعكذيف في تحقيؽ هصالحيـ
كىذا كمو هف  ، عمٍ هقدهة سيارة كيمطخيا بالدهاء أكعتبة البيت  إهاـذبح شاة  أكعمٍ كجو ابنيا 

 ، القرآف كاستمياـ آياتوب يتحصف الهسمـ أفهف ذلؾ  كألكلٍ ، اإلسبلـالتي أبطميا  األكلٍالجاىمية 



31 

 

 يهثؿ الكقاية فاتحة الكتاب أفكلعؿ هف أبرز ها يهكف  ، كقاية هف التأثيرات الخفية أعظـكفي ذلؾ 
 .(1993، )الباشا لخرفاتاك  بعيدا عف الشرؾ باهللكالهعكذتاف  اإلخبلصآية الكرسي كسكرة ك 

هؤهف كهدرؾ اف اقصٍ ها يستطيع اف يفعمو البشر ىك تنفيذ  ألنونساف الهسمـ دائها هطهئف فاإل
هف  سباب التي تهكنو هف دفع الببلء الذم يحؿ بو أك كقايتو هف الكقكع بياكيأخذ باأل ، قدر اهلل
دراكوخبلؿ   هف الكقكع في براثيف االشرار .بهجهكعو هف السمككيات اإليهانية الهحصنة  كعيو كا 

 

 

 الصحي األمن: سابعا

ها يحفظ حياتو ككراهتو كيقيو هها  األحكاـكشرع لو هف  اإلنسافصحة  الحنيؼ عمٍ اإلسبلـ حرص
كالقياـ بالعبادة كعهؿ الخير  األرضكليككف قادرا عمٍ عهارة  ، هخمكؽ هكـر ألنويؤذيو كيؤذم صحتو 

كفرض عمٍ  ، الصحية كالطرؽ كالكسائؿ الكقائية اآلداب اإلسبلـلذلؾ شرع  ، الهتو أكسكاء لنفسو 
 اإلسبلـفقد تفرد  ، كها حض عمٍ التداكم كالتطيب ، كىها عهاد الصحة ، الهسمـ النظافة كالطيارة

كزعـ الغرب أنو هكتشفيا بينها ىي  ، إعجازىاأثبت العمـ الحديث  الطب الكقائي الذم أسسبكضع 
الحجر  أكأكؿ هف سف ها يسهٍ بعزؿ الهرضٍ  اإلسبلـفكاف  ، اإلسبلهيةهتأصمة في جذكر العقيد 

ال {: و صمٍ اهلل عميو كسمـفي قكل ، كىذا ها كرد في الحديث الشريؼ ،(2016، )هصطفٍالصحي 
ميكىىا ًبالطَّاعيكفً  سىًهٍعتيـٍ  ذىا{عميو كسمـ  صمٍ اهلل ايضا كقكلو }يكردف ههرض عمٍ هصح  ، ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي

ذىا قىعى  كىاً  كا ًهٍنيىا كى  .(1986، العسقبلني) }ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ًبيىا فىبلى تىٍخريجي

لو كي تكفؿ  كىذا دليؿ عمٍ إىتهاـ الديف االسبلهي بصحة االنساف كتكفير البيئة الصحية اآلهنة
هف خبلؿ  باألهراضاالصابة ك  انتشار األكبئةخكؼ هف دكف  نينةهأبسكينة كط الكريـ لو العيش

 ، حياتو بيا التي يعهركالبيئة  باإلنسافكادراؾ كافة االخطار الهحيطة  الكعي باألهف الصحي
 .حث عمييا الديف الحنيؼ التي  الكسائؿ الكقائيةك  ستخداهو هجهكعة هف التدابيربإ
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 الجتماعيو  التربوي دورىاو  المدرسة 2.6

 مقدمة 2.6.1

داخؿ  األفرادفي هسالة تكجيو سمكؾ  األخرلالهدرسة غير هنفردة عف باقي الهؤسسات  أفالشؾ 
 قاةالهمالهسئكلية ك  لمهدرسة ليا خصكصية في ذلؾ بحكـ كظيفتيا كدركىا الهباشر أف إالالهجتهع 

احتياج الهجتهع هع ـ ءكيتكا ءـكصقميـ كبناء شخصيتيـ بها يتبل عمٍ عاتقيا في تربية النشء
كقد تككف ىي  ، حهايتيـ هف االنحراؼ كالكقكع في هستنقعات الجريهةك  عمٍ تحصينيـ كالسعي
لـ تقـ بالدكر الهطمكب هنيا فيناؾ ادكار هختمفة هف باقي الهؤسسات  إذاسببا في انحرافيـ  أيضا
 ، غير هباشرة أكهباشرة  ىاأدكار ....( سكاء كانت  إعبلـكسائؿ  ، دكر رعاية ، هسجد ، نادم) هثؿ

بالهدرسة كهسؤكليتيا في ربط كؿ الهفاىيـ هف  غير هتخصصة كها ىك هنكط أدكرىاكلكف تبقٍ 
سمكؾ حقيقي خارج الهدرسة كالذم  إلٍكضكابط اجتهاعية كترجهتيا  ، هيارات ، عادات ، قيـ

رشادىـ بأضرارىاحهاية طبلبيا هف الكقكع في الجريهة كتكعيتيـ  إلٍيؤدم بدكرىا  طرؽ  إلٍ كا 
فالتغيرات التي تطرأ عمٍ الطمبة سكاء كانت هف النكاحي الجسهية  ، هكافحتيا كالتصدم ليا

يحتـ ذلؾ عمٍ الهدرسة  ، بالجرائـ األحيافكالنفسية كالعقمية كالتي قد يككف ليا صمة في بعض 
عمهية كالهينية بالتعاكف هع هراقبة سمكؾ طبلبيا كتصرفاتيـ كي يتسنٍ ليا هعالجتيا بالطرؽ ال

 .(2014، )الحهيدات ها تتطمبو كؿ حالو حسبكالجيات الهختصة  أسرىـ

 األهنيةهؤسسات التنشئة االجتهاعية التي تؤدم دكرا فاعبل في التكعية  أىـكتعد الهدرسة هف 
 األخرلانطبلقا هف ككنيا تتسـ بخصائص تهيزىا عف غيرىا هف هؤسسات التنشئة االجتهاعية 

االيجابي عمٍ  كتأثيرىا األهنيةالتكعية  أىهية إلٍىذا الدكر بصكرة عمهية بالنظر  إبرازلذلؾ يجب 
 .كالهجتهع كاألسرةالفرد 

 أنفسيـفي  اآلخريفعمٍ نحك يحافظكف عمٍ سبلهة  األجياؿ إعدادىي  األهنية"كتعتبر التربية 
 ، " )العهرمكأعراضيـ كأهكاليـ سيـأنففي  اآلخريفكها يحافظكف عمٍ سبلهة  كأعراضيـ كأهكاليـ
2009 :16). 

بؿ يستهر  ، لحياة الفرد األكلٍال يككف فقط في الهراحؿ العهرية  ، الهدرسة عمٍ التبلهيذ تأثير فإ
طبيعة العبلقة التي تتككف بيف التمهيذ كالهدرسة كهؤسسة  أفكىكذا نجد  ، هرحمة البمكغ كالرشد إلٍ
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هرحمة  إلٍعندها يصمكف  ، كالتبلهيذ األطفاؿىي نفسيا العبلقة التي سكؼ يتبناىا  ، اجتهاعية
بهعنٍ شكؿ كطبيعة العبلقة التي يتعمهيا الطفؿ هع الهؤسسة التربكية ىي نفسيا التي  ، البمكغ

كبخاصة  ، األخرلهع بقية الهؤسسات االجتهاعية  ، سكؼ يعتهدىا التمهيذ عند بمكغو سف الرشد
عمٍ  األىميةالهؤسسات  أك ، رسهيةالغير كفي الغالب حتٍ الهؤسسات  ، هيةؤسسات الرسهنيا اله
 أك ، كىي نفس العبلقة التي سكؼ يعتهدىا الفرد في عالـ الشغؿ ، كأنكاعيا أشكالياهختمؼ 

 ، كىذا هيـ جدا ، كهحيط العهؿ الذم سكؼ يتكاجد فيو عند بمكغو سف الرشد ، الهحيط الهيني
فعندها تتعاهؿ الهدرسة هع التبلهيذ  ، يؤخذ بعيف االعتبار هف طرؼ الهؤسسات التربكية أفكيجب 
كاحتراـ القكانيف كالمكائح  ، كالنظاـ الهدرسي ، العاـ النظاـذات العبلقة هثبل باحتراـ  أهكرفي 

 ، ييفكاإلدار الهدرسة بها في ذلؾ الهدرسيف  أهكركاحتراـ القائهيف عمٍ  ، كالتعميهات كاألنظهة
ىذه هف  ، كقبؿ ذلؾ هعرفة هعنٍ كهفيكـ الكقت ، احتراـ الكقت أصبلكاحتراـ التكقيت الذم يعني 

 بهعنٍ تدخؿ في تشكيؿ شكؿ هكاطف الغد . ، التي تدخؿ في تشكيؿ شخصية الفرد كسمككو األهكر

شكاؿ ، كالهعايير كالقيـ ، غرس القيـ كالهثؿ أف الهعاهبلت الهقبكلة اجتهاعيا يتـ في الهدرسة في  كا 
شكاؿ ، كالهعايير كالقيـ ، القيـ كالهثؿ ، كىي نفسيا ، هف حياة الفرد األكلٍالهراحؿ العهرية   كا 

الهراحؿ العهرية البلحقة في  إلٍالتي سكؼ يحهميا هعو الهكاطف  ، كالسمككيات الهقبكلة ، العبلقات
 .(21: 2007، )طالب أطفالو إلٍكينقميا بدكره  تأثيراتياهف  ، وكبذلؾ تتشكؿ شخصيت ، حياتو

جهيع  أفككف  ، كاألهنيهعظـ حاالت االنحراؼ تكحي بكجكد ضعؼ في دكر الهدرسة التربكم  أف
تعهؿ عمٍ دراسة السمكؾ االجتهاعي  أفلذا كاف عمييا  ، ىـ تبلهيذ هدرسة باألصؿالهنحرفيف 

 لمطالب كاف تركز عميو الهدرسة انطبلقا هف هفيكهيا النظرم العهمي كتدريب الطالب بشتٍ الكسائؿ
 .(2003، )كسناكم كثابتة صحيحة أسسهفيكها هبنيا عمٍ  األهنيةلمتربية  هفيكهوفيصبح  الههكنة

دليؿ عمٍ ضعؼ دكر الهدرسة في نشر كجكد حاالت االنحراؼ كاالجراـ داخؿ الهجتهع فيذا 
لك  ، هعظـ الهنحرفيف ىـ باالساس خريجكا هدارس قبؿ جنكحيـ أفككف  ، لطبلبيا األهنيالكعي 

ة االجراـ كالجنكح بشكؿ نخفضت نسبتناسب فئتيـ العهرية إل أهنيةانيـ تمقكا ها يناسبيـ هف تكعية 
 .(2011، )الشيرم كبير جدا
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  وظائف المدرسة 2.6.2

لو فرصة  كتتيح ، الهكاف الثاني الذم يحتكم الطفؿ هدة اطكؿ بعد البيتك  تعتبر الهؤسسة التربكية 
لمهدرسة بعض ك  ، ثر كيؤثر بيـ في الجكانب السمككية كبناء الشخصيةأيت الحصكؿ عمٍ اقراف

الطالب يقضي ربع يكهو  أفتؤدييا باعتبار  أفكالتي هف خبلليا يطهح الهجتهع  األساسيةالكظائؼ 
ثانيا  األخركيكتشؼ  أكالتعرفو بذاتو ك  اإلنسافهس هختمؼ جكانب لذلؾ فيي تبل ، تقريبا بالهدرسو

 كهتشعبةكىي هتعددة  اآلخرةكذلؾ لككنيا هؤسسة اجتهاعية تتهيز بكظائفيا عف باقي الهؤسسات 
تككيني  ، اجتهاعي اهني ، فهنيا ها ىك تربكم كتعميهي اإلنساف كأىداؼ أغراضنظرا لتعدد 

 :(2015، )الحكشاف كتنصب كظائفيا الرئيسية بها يمي ، تكجييي إرشادم ، ايدكلكجي

  نقل ثقافة المجتمع وتجديده  -: أوال

نقؿ الهدرسة لمتراث  أفحيث  ، تعتبر الهدرسة بيئة كأداة فاعمة لنقؿ التراث الثقافي في الهجتهعات
 ابها فيي هف اجؿ الهحافظة عمٍ الهكركثات الثقافية كالكطنية كالعادات كالسمككيات الثقافي لمهجتهع

 ، بفكر هشترؾالجديدة بهجتهعيا  األجياؿحضارية كنظـ يساعد عمٍ ربط  كأنهاط كأعراؼ هف قيـ
ال يقتصر عهؿ الهدرسة كناقؿ لمثقافة ك  ، بطريقة سيمة كهيسرة خالية هف التعقيد ، كبقدر هشترؾ

التي كانت  كالشكائب دكر هيـ في تنقيحو كتطييره هف الخرافات كالتراث االجتهاعي فقط بؿ عمييا
 القاهة لمهستقبؿ األجياؿ إعدادبها يتكاكب كهتطمبات العصر كبها يسيـ في  هتجديدك  ، بو عالقو

 ىػ(.1430، الشيراني)

 ، تحتكم الهناىج الدراسية عمٍ ىذا التراث الثقافي أفكلذلؾ فيجب  ، األفرادتنتقؿ الثقافة هف خبلؿ 
 إلٍكلها كاف النظاـ الهدرسي قد تكاجد نتيجة الحاجة  ، يتـ تقديهو بصكرة هقبكلة كهفيكهو أفعمٍ 

 أففانو هف كاجب هؤسساتنا التعميهية  ، أخرلالعناية بيذا التراث كاالحتفاظ بو كاستغبللو هرة 
كالف التراث الثقافي هركب كهعقد كهتشابؾ  ، اث الثقافي لمهجتهعتراعي ضركرة الحفاظ عمٍ التر 

 . لؤلجياؿيقدـ بطريقة تتناسب هع هراحؿ النهك الهختمفة  أفلذلؾ البد 

ىذا  ، صكرة صادقة عنو إلعطاءيتحتـ عمٍ الهدرسة تنقية التراث هها قد يشكبو هف ضعؼ  ككأف
عف طريؽ الفحص  ، تساىـ بدكر كبير في تطكير التراث الثقافي كتجديده أفكتستطيع الهدرسة 

خضاعياالثقافية كتحميميا  لؤلنهاطالهستهر   .العمهي لؤلسمكب كا 
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كؿ ها يشكبو هف  إسقاطكيتكجب عمٍ الهدرسة العهؿ عمٍ فمترة التراث كبشكؿ هستهر هف اجؿ 
كتستطيع الهدرسة  ، ـ هصمحة الهجتهعضعؼ كال يتهشٍ هع التغيير كالتطكر االيجابي الذم يخد

 األساليبتساىـ بدكر كبير في تحديث التراث الثقافي هف خبلؿ الفحص الهستهر كتكييفيا هع  أف
 .(2001، حكيهة) العمهية

 التنشئة االجتماعية -ثانيا :

العهمية التي عف طريقيا يكجو الطفؿ لكي يسير عمٍ نيج  أنياتعرؼ التنشئة االجتهاعية عمٍ "
كيسمؾ في غهارىا بطريقو  ، إليياينتهي  أفكالجهاعات االجتهاعية الكبرل التي يجب  أسرتوحياة 
التنشئة االجتهاعية  أفعمٍ  آخركففي حيف يذىب . لكي يصبح في النياية هؤىبل كذلؾ ، هناسبة

الهعرفة التي ينبغي تزكيد  أسسث تؤدم كظيفتيا ككسيمة لكضع بحي األفرادىي عهمية تربية حكاس 
 "قدرة عمٍ التكيؼ هع هجتهعو  أكثرليستطيع هكاجية هطالب الحياة كليصبح  ، الكائف البشرم بيا

 (.8 :2004، بيطاـ)

 ، أفرادهتعتبر الهدرسة في الهجتهع احد الركائز الياهة كالداعهة في االستقرار كالتجانس بيف ك 
الهسؤكلية عف  أيضاكتتحهؿ  ، فيتشرب الطالب هنذ البداية هجهكعة هف القيـ االجتهاعية االيجابية

فالهدرسة في كؿ عاـ يمتحؽ بيا عدد كبير هف الطبلب ينتهكف  ، أم ظكاىر سمبية تصيب الهجتهع
التكحيد بيف كدكر الهدرسة التربكم يتحتـ عمييا  ، لشرائح اجتهاعية هختمفة كينتهكف لبيئات هتباينة

 ، كالهنازعات العرقية األحقادخاؿ هف  ، كهتجانس هتآلؼكالعهؿ عمٍ خمؽ هجتهع  ، ىؤالء جهيعا
 كاالستقرار في الهجتهع األهفكالتي تبني التهاثؿ االجتهاعي الضركرم لمهحافظة عمٍ بقاء 

 .(2013، )هعهر

 األخرلالهؤسسات االجتهاعية  أك األسرةفي التنشئة االجتهاعية عف دكر  أىهيةفالهدرسة ال تقؿ 
كضكابط هحددة كاحتراـ  أسسككف الهدرسة ليا سمطة تنظيـ خاصة بيا فتككف تمؾ التفاعبلت كفؽ 

 األسرة بدأتوتكهؿ ها  فأصبحت ، قيهو كاحتراـ تفكيره هها ينتج عنو هساكاة كثبات في التعاهؿ
 (.2000، الفايز)
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 بأفكارهالهرآه التي عكست كافة جكانب الهجتهع  كىي كالهجتهع اعد الهدرسة كحهميا قيهو كثقافتو
كىي الهكاف الهناسب لتييئة  ، كغايتو كأىدافوكبنية العبلقات االجتهاعية كطبيعة النظاـ التربكم 

  .(2001، )ابك عجهية الفرد كها يريده الهجتهع

 العكاهؿتخصيا هثؿ  أخرلاالسره ليا ادكار  أففي التنشئة ككف  األسرةكتختمؼ الهدرسة عف 
الهدرسة ىي الهؤسسة الكحيدة الهختصة بالتنشئة االجتهاعية كبشكؿ  أهاكاالقتصادية  ألبيكلكجيو

 .(2005، األهيف)عمٍ ذلؾ  إالهقصكد كال يقتصر عهميا 

بحيث يفيـ  ، القكانيفكالعهؿ كفؽ  ، ىي القدرة عمٍ التهييز بيف الخير كالشر أيضاكالتربية "
ذا ، الناس إزاءلتزهاتو ا  كاجبو ك  اإلنساف باف كالديو غير  إشعارهخطأ كجب  أكارتكب الطفؿ ذنبا  كا 

 "هها يجعؿ الطفؿ يراجع نفسو كيبقٍ كحيدا هع ضهيره بعض الكقت ، راضييف عف سمككو
 (.72:2010 ، )السيقمي

 الضبط االجتماعي -ثالثا:

 ، كهستكل نظهو كتنظيهاتو ، الهجتهعهيها كانت ظركؼ ىذا  ، كؿ تربية تحهؿ صفات هجتهعيا
ة بط االجتهاعي كهف الكظائؼ الرئيسكسائؿ الضكتعد التربية كسيمة هف  ، كهدل تطكره كتخمفو

هجهكعة القكاعد الرسهية كغير لمهدرسة كقد عرؼ الشيرم الضبط االجتهاعي عمٍ انو " كالهيهة
كالتي تضبط سمكؾ الفرد هف خبلؿ هجهكعة القكاعد الدينية  اإلنسانيالرسهية الهنظهة لمسمكؾ 

في الهجتهع كالتي تحدد  سائدة كأعراؼهف عادات كتقاليد  األخرلكالقانكنية كالقكاعد الهتكارثة 
 .(84 ىػ:1430، )الشيراني "السمكؾ الهقبكؿ كغير الهقبكؿ اجتهاعيا أنهاط

هف خبلؿ نظاـ  يكاجو فييا الضكابط الرسهية في حياة الفرد األكلٍكتعتبر الهدرسة ىي الهحطة 
دارييفىيئة تدريسية  كأعضاءيقكده هدير  في ظؿ خيهة النظاـ كالقكانيف كالمكائح الرسهية التي  كا 

 سمطةكتسعٍ لتحقيؽ الضبط االجتهاعي ككنيا تهثؿ  ، سنتيا الدكلة في جعؿ ىذه الهؤسسة هنظهة
كصقؿ هكاىبو كتنظيـ سمككو كتفاعبلتو هع  شخصية الطالب صياغة اجتهاعية ضابطة تعهؿ عمٍ

هراحؿ تربكية  إلٍ كتحكيمو ، الهدرسية كاإلدارةزهبلئو حسب جدكؿ زهني هراقب هف قبؿ الهعمـ 
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عف  ، الكقتيةك  هترابطة كهتراقية األهر الذم يغرس عند الطالب ركح االلتزاـ بالضكابط السمككية
 .(2017، بخاتآؿ و )طريؽ تعميهو قكاعد هجتهعو كقيه

 

 المدرسة أىداف 2.6.3

 ة كىي :رئيس أىداؼثبلثة  إلٍالتي يهكف تقسيهيا  األىداؼتسعٍ الهدرسة لتحقيؽ جهمة هف 

هف كؿ ها يعيؽ نهكه السميـ جسهيا كعقميا  الشيءالتي تقي  األىداؼكىي : كقائية  أىداؼ -1
 نفسيا .ك  كركحيا

 االجتهاعيةك  الحركيةك  بالخبرات المفظية الشيءالتي تزكد  األىداؼكىي : إنشائية أىداؼ -2
 الهستقبمية بكفاءة . بأدكارهالهينية التي تييئو لمقياـ ك 

التي تعهؿ عمٍ تصحيح كتقكيـ الخمؿ الذم يككف قد  األىداؼكىي : عبلجية أىداؼ -3
 األكساط هف خبلؿ ةهدرسال أثناءقد يكتسبو  أك ، اكتسبو الطفؿ في هراحؿ ها قبؿ الهدرسة

  .(130: 2014، كديعة ، حبةزركقة ك ، )ياسيهينة االجتهاعية الهختمفة التي يحتؾ بيا
 

 االجتماعي لممدرسةو  التربوي األمن 2.6.4

كبناء  ، عمٍ األطفاؿ ة الثانية بعد األسرة في التأثيرشؾ أف الهدرسة ىي النكاة الرئيس ال
كأف هقكهات الهدرسة هف  ، االجتهاعية لدييـكتشكيؿ الهنظكهة الفكرية كالسمككية  ، شخصيتيـ

إدارييف كهعمهيف كهناىج ككسائؿ تعميهية ىي أساس العهمية التفاعمية الهباشرة بيف الطبلب 
ؼ لها تتضهنو اكالهؤسسة التعميهية. كفي ىذا اإلطار تعد الهدرسة هحضنا تربكيا لمكقاية هف اإلنحر 

 ؼاض أف تككف قادرة عمٍ كقاية الطبلب هف االنحر بشرية هدربة يفتر  هف هناىج تربكية ككفاءات
 .(2014 ، عيسٍ)بني 

كذلؾ هف كاجبات الهدارس تجاه  ، أىهية اإلدراؾ لها يحيط بالهرء في تحقيؽ الكعي األهني فإ
ثراء تفاعمو  ، طبلبيا لتبصيرىـ بها يدكر حكليـ فيي تتيح لمطفؿ الفرصة لتنهية هداركو كا 
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 ، كهرحمة الطفكلة هف أىـ هراحؿ حياة االنساف ، هع اقرانو كهعمهيواالجتهاعي هف خبلؿ سمككو 
كيكلد  ، الهعرفية كاالنفعالية كالسمككية ، حيث تتشكؿ هف خبلليا شخصيتو بأبعادىا الهختمفة

فبل يعرفكف لغة كال  ، عف العالـ كليس لدييـ أم هفيكـ ، االطفاؿ كىـ ال يهمككف أم عنصر ثقافي
ئؽ كها يشير إلٍ دكر التكعية في نشر الحقا ، التعاهؿ هع الهكاقؼ عند الحاجةككيفية  ، أخبلقا

ؾ لتحسيف كذل ، ع حيث هف يهمؾ الهعمكهات يهمؾ نصؼ الحقيقةكالهعمكهات بيف أفراد الهجته
رشادىـ سمكؾ أفراده كتعديؿ هكا قفيـ كاتجاىاتيـ كآرائيـ كأفكارىـ نحك األهف كالحرص عمٍ تحقيقو كا 

يـ كهف ثـ التعاهؿ هعو الظكاىر كالهكاقؼ الهحيطة بيـ كي يستطيعكا فيـ ها يدكر حكلإلٍ حقيقة 
 .(2014، )الهشيراكم بشكؿ فعاؿ

 الهطمكب هنيا كبشكؿ فعاؿ في تكعية الطبلب اهنيا كتمهس حاجاتيـ لـ تقـ الهدرسة بالدكر إذا
ظاىرة هقبكلة  تصبح أفكالتي هف شأنيا  ، سكيةالغير كالتصدم لمسمككيات  ةالصحيح ةالتكعكي

 ، كهف ىنا تصبح الهدرسة سببا في االنحراؼ كهكانا لتفريخ الجريهة ، كهستكعبو في البيئة الهدرسية
نسبة هف  أفبدليؿ  ، خالفة نظاـهنفس أك  أك ، هاؿ أككالتي عادة ها تتركز في اعتداء عمٍ همؾ 

لجرائـ كىذا يدؿ عمٍ ضعؼ دكر كانكا تبلهيذ الهدارس قبؿ ارتكاب تمؾ ا اإلحداثالهنحرفيف 
 . (2006، )الشيرملطبلبيا  األهنيالهدرسة في نشر الكعي 

 

 التغيير االجتماعيو  المدرسة 2.6.5

كالهدرسة ىي  ، التغير االجتهاعي ظاىرة ككنية تخضع ليا جهيع هظاىر الككف كشؤكف الحياة
كعبلقتيا هع ىذه التغيرات عبلقة  ، التي تعكس ىذه التطكرات كالتغيرات عمٍ الهجتهع  الهرآه

تبادلية فيي كسيمة لزيادة عناصر الهعرفة كالتطكر ككذلؾ ىي الكسيمة التي يتـ هف خبلليا القضاء 
فيي  ، كالسيطرة عمٍ الهشكبلت الناجهة عف ىذه العناصر الهضافة لمهجتهع نتيجة ىذه التغيرات

 إعادةكتعهؿ عمٍ  ، كتسبة هف ىذا التغيركالهعتقدات اله كاآلراء لؤلفكارفي حالة فحص هستهرة 
كبناء الشخصية االجتهاعية كفؽ الهثؿ  ، البناء لمتراث الثقافي في ضكء الهشكبلت الجديدة

 .(2008، )الرشداف األفرادالتي يديف بيا  األخبلقية
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ذلؾ ل ، كالتطكر الهطرد ، الحياة الكريهة إلٍصنفاف ال ينفصبلف كبلىها يؤدياف  كاألهفالتعميـ  
ها  فإذاتقكـ بدكر حيكم كفعاؿ هف اجؿ الحفاظ عمٍ تهاسؾ الهجتهع اهنيا  أفعمٍ الهدرسة 

عقكؿ الطبلب  إلٍتصؿ  أفاستطاعت الهدرسة بهساندة كهشاركة شرائح الهجتهع كهؤسساتو 
 (. 2014، )السهيح فقد يتحقؽ الهراد لعاهواليصبح ها تعمهكه سمككا في حياتيـ 

اليدكلكجيا الكبرل هف خبلؿ هجهكعة هف األفكار كالهقكالت الحداثة كككبة هف أ لذلؾ أسست
كالتصكرات عبر القرنيف التاسع عشر كالعشريف تحت عنكاف التحرر اإلنساني هف الجيؿ كالعبكدية 

عهمت عمٍ التركيج لفكرة الحداثة الخبلقة التي ىيهنت ك  ، عبر الهعرفة كالعمـ كالهساكاة العقبلنية
 ت عهميا لمتحرر كالتقدـ االجتهاعي .ككظف

هف  أساسياالعقؿ كالعمـ بكصفو ركنا  أىهيةعمٍ  أكدكا األكائؿركاد الحداثة  أفكهف الثابت جكىريا 
ركائز الهجتهعات كعناصر  أىـهف  كاألخبلؽفالعمـ  ، اإلنسانيلمهجتهع  اإلنسانيالتقدـ  أركاف

 ، تحصف الفرد كاألخبلؽ ، حياتيـ أهكركالهجتهعات كيسيؿ ليـ  األفرادنيضة الشعكب فالعمـ يبني 
تهثمت في القطيعة  أخبلقية أزهةكلكف العمـ الحداثي تكشؼ في النياية عف  ، كتقكم الهجتهعات
 إالليس  ، لئلنسانيةفالعمـ هف غير ضهير كها تبيف الحكهة التاريخية  ، كاألخبلؽالكبرل بيف العمـ 

هف غير  اإلنسانيةكفي الهقابؿ فاف لمركح  ، األخبلقيةبكؿ هف هضاهينيا  اإلنسانيةتدهيرا لمركح 
الفرد كالهجتهع عمٍ حد  يهابجناحاف يحمؽ  كاألخبلؽكالعمـ  ، فراغ كعدـ خكاءك  اءعمـ ىي ىب

 يهاب ، كالشعكب كحهمة العمـ األهـكىها عبلهة رقي  األخردكف  بأحدىهاكال ينفع التحميؽ  ، سكاء
 .(2013، )كطفة األهـتعمك  يهاكبتبنٍ الحضارات 

 

 دور المدرسة في تنمية الوعي االمني 2.7

 بالمدارس األمنيالوعي  أىداف 2.7.1

في هعيشتيـ  األفراديتجمٍ في تيذيب الهفاىيـ التي اعتاد عمييا  األهنيلمكعي  األساسياليدؼ  فإ
في  األهنيتنهية الكعي  أىهيةكتكهف  ، كهستقرة هنةآكف حياتيـ بها يحفظ ليـ حياة كتصريؼ شؤ 

 -:تحقيؽ عدد هف الهقاصد التالية
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 كالتدابير الكقائية الهطمكبة هنيـ . ، الهحيطة بيـ كاألخطارلمجريهة  طبلب الهدرسةفيـ  -1

في التصدم لمجريهة نتيجة الزدياد  األهنيةتدعيـ الجهيكر في التعاكف هع الجيات  -2
 لدييـ . األهنيالكعي 

كتكقع الجريهة هف خبلؿ فيهيـ لمسمكؾ  ، الطبلبلدل  األهنيتككيف الحس  -3
 كتنهية هياراتيـ في التصدم لمجريهة كالقبض عمٍ الهجرهيف . ، الهنحرؼ

 في الهجتهع . كالطهأنينو في الهساىهة لتحقيؽ السكينة الطبلبهساعدة  -4
 كالهتهثمة في ، هف الخسائر البشرية كاالقتصادية الناتجة هف الحكادث كالجرائـ اإلقبلؿ -5

 . كاألفرادلمدكلة  ، التكاليؼ غير الهباشرة
كافة الهيددات كالكقكؼ هنيا هكقؼ الهدافع هف  هاـأالهجتهع  أفرادتضافر جيكد  -6

 عف الجرائـ كالظكاىر التي تنذر بقرب كقكعيا . اإلببلغخبلؿ 
كهقاكهة الشائعات التي تقكض  ، هنواآلكالتعميهات التي تكفؿ الحياة  باألنظهة اإللهاـ -7

 .(2006، دعائـ اهف الهجتهع كعكاهؿ استقراره )الشيرم

 األمنيالوعي  في تنمية المدرسية اإلدارةدور  2.7.1

 وميامفي

 ، " الجيكد الهنسقة التي يقـك بيا فريؽ هف العاهميف في الهدرسة أنياالهدرسية عمٍ  اإلدارةكتعرؼ 
هف تربية  ، الدكلة إليوالتربكية داخؿ الهدرسة تحقيقا يتهشٍ هع ها تيدؼ  األىداؼبغية تحقيؽ 

 .(9:ىػ1433، سميهة" )الطيار أسسكعمٍ  ، تربية صحيحة أبنائيا

 أىميتيا

ف أداركا قكهيـ كقد شيد تاريخ البشرية كثيري ، اإلدارة هختمفة هف رفت اإلنسانية هنذ بدايتيا ألكافع
فاإلدارة الهدرسية هف أىـ  ، كنظهكا هؤسساتيـ االجتهاعية كالسياسية بشكؿ ناجح كفعاؿ ، كشعكبيـ

ف  ، هياديف الدراسات الحديثة كليدة القرف العشريف كىي هف ، عناصر العهمية التربكية كالتعميهية كا 
يكـ أف كاف اإلنساف يعيش هعيشة  ، قد بدأت هنذ عصر ها قبؿ التاريخ ، الههارسة الفعميةكانت 
فأخذت اإلدارة  ، لقهة العيش كتكفير األهف ، فكانت تربيتو تدكر حكؿ ىدفيف رئيسييف ىها ، بدائية
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انات تعهؿ عمٍ تكظيؼ اإلهك ، حت عمٍ ها ىي عميو اليكـاصب التربكية تتناهٍ شيئا فشيئا إلٍ أف
 كالتغمب عمٍ هشكبلتيا لتحقيؽ األغراض التربكية . ، الهادية كالبشرية

 كظائؼ الهدرسة في كهستهرة كقد أحدثت التطكرات التكنكلكجية كها زالت تحدث تغييرات كثيرة
دارتيافالهتابعة الهستهرة لمتطكرات الهعاصرة في هجاؿ التربية  ، كىيكميتيا كهجاالتيا تعكس هدل  كا 
ـ تعد فم ، الهدرسية في رقي هجتهعاتيـ كرفع هستكل كعييـ في كافة الهجاالت اإلداراتاىتهاـ 

هجرد عهمية ركتينية تيدؼ إلٍ تسيير الهدرسة سيرنا ركتينينا كفؽ قكاعد كتعميهات هعينة كالهحافظة 
  ،عمٍ نظاـ الهدرسة كحصر غياب الطمبة كحفظيـ لمهقررات الدراسية كصيانة األبنية كتجييزاتيا

الحقيقية لمتقدـ كعمٍ أداء أدكار أساسية كتحهؿ  األبعادقادرة عمٍ رؤية تككف  أفبؿ يجب 
هف اجؿ تككيف القيـ كاالتجاىات لحياة  تتطمبيا عهمية التحديث كالعصرنوهسئكليات جديدة 

 .(2008، )العدكماجتهاعية سكية

 

 دور المدير -اوال:

كؿ كحدة  ، ىيكؿ تنظيهي هتسمسؿ بكحدات هنظهةالهدرسة هثميا هثؿ باقي الهؤسسات يكجد ليا 
كالهيني الهنطكط بيا كتتكاهؿ االدكار هع بعضيا البعض لمخركج باليدؼ  اإلدارمتقكـ بدكرىا 

الذم يعد ىك الهسؤكؿ ىذا اليـر التنظيهي هدير الهدرسة  رأسكيقع عمٍ  ، الذم كجدت هف اجمو
لك نظرنا إلٍ أم هدرسة سنجد ير العدكم " كيش ، عف كؿ هدخبلت كهخرجات ىذه الهؤسسة األكؿ

 ، أف عقميا الهفكر كقمبيا النابض كالهحرؾ ألعهاليا كالراعي ألنظهتيا كقكانينيا ىك هدير الهدرسة
فيي هرآتو التي تعكس  ، كىك الهخطط كالهنسؽ كالهشرؼ في هدرستو ، فيك القائد الهكجو كالهقرر

األهر الذم يتطمب  ، عباء اليكهية التي تزخر بيا الهدرسةقدراتو اإلدارية في هكاجيو الهشكبلت كاأل
كيعتبر هنو الهركنة كالديناهيكية التي تؤىمو لتحهؿ الهسؤكليات كهكاجيو الهشكبلت كالتغمب عمييا. 

دارية كهالية كأهنية كعبلقات عاهة هع بيئة تحتاج إلٍ  هدير الهدرسة هسؤكال عف أعهاؿ فنية كا 
ة كىي أعهاؿ ليست بالسيمة كالبسيطة كلكنيا عهميات ديناهيكي ، في تنفيذىا العمهية كالهيارية
قاـ بيذه األعهاؿ أك فكض غيره  ال عنيا هسؤكلية هباشرة سكاءفيك يعد هسؤك  ، هتشابكة األطراؼ

 .(14: 2008، )العدكم"
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 وظائف مدير المدرسة

التربكية كالتي كانت  األىداؼالسابؽ باف الهدير يسعٍ لتحقيؽ  الهفيـكنستخمص هف خبلؿ 
كيتـ تنفيذ ىذه الكظائؼ هف  ، الهدرسة سببا في كجكدىا هنطمقا بالتخطيط كالتنفيذ كالهتابعة كالتقكيـ

كلككف الهدرسة نسقا اجتهاعيا  ، لتسيبيا أكالتسمطي  األسمكبالفعالة البعيدة عف  اإلدارةخبلؿ 
عضيا بشكؿ هستهر بيف عناصرىا بهيارة فنية كالتي تتفاعؿ هع ب األجزاءيتككف هف هجهكعة هف 

 .(2012، العريني)تحكـ سير العهؿ ك  وتنظه إنسانية

 التخطيط -1

هف تمؾ التي تعتهد عمٍ  أىدافيا إلٍقابمية لمكصكؿ  األكثرالهدرسة التي تعرؼ اتجاه سيرىا ىي 
هكاجية الظركؼ  التي تهكف الهدير هففالتفكير بالهستقبؿ ككضع االستراتيجيات  ، العشكائية

 طرحك  ا يباشر الهدير في كضع الخططحيني ، لهكضكعوا األىداؼ إلٍ الهستقبمية كالكصكؿ
 ، بها يجب عهمو ؟ ككيؼ يجب عهمو كهتٍ يهكف عهمو؟ كهف الذم يعهمو ؟ الضركرية األسئمة

عميو  ـها ىف كالهكازنة ها بيكيبدأ بدراسة كاختيار كسائؿ كتنظيـ كتكجيو الهكارد البشرية كالهادية 
 .(2006، )حسيف عميو كاككني أفكها يجب 

 التنظيم -2

كاف التخطيط ىك  فإذا ، التنظيـ ىي الكظيفة الهكهمة لمتخطيط فبل هعنٍ لمتخطيط بدكف تنظيـ
 ، هجهكعة هف الكاجبات إلٍكتحديدىا فاف كظيفة التنظيـ تشهؿ تقسيـ العهؿ  باألىداؼالتعريؼ 

سناد كراغبكف في  ، قادريف عمٍ القياـ بيا كالتكاصؿ هع بعضيـ البعض ألشخاصىذه الكاجبات  كا 
الهدرسة هف خبلؿ استغبلؿ الهكارد  أداءتحسيف  إلٍ بالعهؿ لتحقيؽ العهميات التي تيدؼ اإلسياـ

 .(2006، )خريؼالهشتركة  لؤلىداؼبالطرؽ الهثمٍ لمكصكؿ 

 التوجية -3

 ، الهطمكبة األىداؼ إلٍالهخطط ليا تنفيذا صحيحا كالكصكؿ  األعهاؿتنفيذ  إلٍييدؼ التكجيو 
كتعديؿ  ةالصحيح الطرؽ إلٍادكار هدير الهدرسة في تكجيو الهعمهيف  أىـكيعتبر التكجيو هف 

كيتهيز التكجيو الصحيح كالفعاؿ  ، الهسارات الهرسكهةالهسارات في حاؿ حدكث انحرافات عف 



18 

 

تحفيزىـ في تنفيذ العهؿ ك  القرارات إصدارهر هع هرؤكسيو ككيفية كفؽ الطريقة التي يتعاهؿ بيا الهدي
 .(2012، )العريني كتنهية ركح التعاكف بينيـ

 التقييم -4

ـ ىي عهمية حيكية كفعالة كضركرية تيدؼ لكشؼ االيجابيات كالسمبيات فيها يقـك عهمية التقيي أف
 ، طط ليافردية غير هخ أعهاؿ أكسكاء كانت هحدد كفؽ خطط هرسكهو  أعهاؿبو العاهمكف هف 

كافة هككنات الشخصية العقيمة  إلٍعمٍ التحصيؿ الهدرسي بؿ تعداه كرا كلـ يعد التقكيـ هقص
هف  كىي عهمية دائهة كهستهرة كهتبلزهة هع دكر هدير الهدرسة ، االجتهاعيةك  كالركحية كالجسهية

 .(2008، العاهميف )حصيرة أخطاءكتصحيح  األداءاجؿ تحسيف 

كحصنو الحصيف كحجر الزاكية في بنائو  الهجتهع لدل الطبلب ىك قكاـ األهنيتنهية الكعي  أف
كالهعمهيف  اإلدارةهف خبلؿ التفاعؿ االيجابي الدائـ كالهستهر بيف  إالذلؾ  يتأتٍكتقدهو كال 

الطبلب يتفاعمكف  أفديهقراطيا في التعاهؿ هع الطبلب نجد  التي تتبع نهطا فاإلدارة ، كالطبلب
 أففي حيف تجد  ، كيقؿ سمككيـ العدكاني ، بالسعادةيشعركف  أنيـهعيا بشكؿ ايجابي بحيث 

نتاجا ءةجافة يككنكف طبلبيا اقؿ كفا تتعاهؿ هع الطبلب بطريقة تسمطية التي الهدرسة  كأكثر كا 
  .(2006، الشيرم) ءعنادا كعدا

 دور المعمم -ثانيا:

 ، كهيـ في تعديؿ كتكجيو سمكؾ الطبلب بيدؼ تحقيؽ االستقرار في الهجتهع أساسيلمهعمـ دكر 
ككنو  ، تحقيقو هف خبلؿ الدكر االيجابي لمهعمـ إلٍكيتحهؿ هسؤكلية كبيرة هع ها يتطمع الهجتهع 

ككيفية  ، كذلؾ بتكعيتيـ بها يحيط بيـ هف الشدائد كالصعاب ، هثاال يقتدل بو في السمكؾ الحسف
في الفراغ لدييـ كترغيبيـ  أكقاتغؿ كش ، كالعهؿ عمٍ تربيتيـ تربية دينية خمقية ، االتغمب عميي

كسابيـالخير  كقاية طبلبو هف الجريهة كالسمكؾ  إلٍالكالء كالفضيمة كىذا هف شانو يؤدم  كا 
  بأكهموفيك يحرؾ العهمية التعميهية كيجعميا هثهرة فيجني ثهارىا الحسنة الهجتهع  ، الهنحرؼ
 .(2014، )عكيشي
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 قد يؤثر عمٍ طبلبوسمككو  أكفاف أم انحراؼ في فكره  التربكيةالعهمية فارس  كيعتبر الهعمـ ىك
يهتصكف كؿ شيء كيعتبركنو  كاإلسفنجفيـ الذيف يتمقكف النهاذج العميهة كالتربكية  طبلبالك 

استهد شرعيتيا هف  ألنوغير هقبكلة  أكالسمككيات سكاء كانت هقبكلة ك  لمتصرفات هسمهات كدستكرا
ىـ الركائز التي تعتهد عمييا الهدارس في بناء شخصية الطبلب كتقكيـ  فك ههعمفال ، هعمهو

شاعة لعاهواهف خبلؿ نشر الثقافة  صحيحةالغير  سمككياتيـ السمكؾ العمهي كالتفكير الهنطقي  كا 
 .(ىػ1437، )طاشكندمح كاالنحراؼ فيك الذم يبني كيحصف الطبلب هف االنزالؽ بالجنك 

فيعهؿ عمٍ الهكازنة بيف العالهيف بها يخدـ  ، بؿ ىك الكسيط بيف العالـ الحقيقي كالعالـ الهثالي
ككثير ها تكاجو الهعمـ هشكبلت كبيره ها بيف ها ىك هطمكب هنو هف هسؤكليات  ، هصمحة طبلبو

كالعكائؽ  كالصعكباتكها بيف الكاقع  إعدادهالهستقبؿ الذم يجب عميو  إلٍكالنظر  كأخبلقيةهينية 
هع بعضيا  األدكارعهؿ عمٍ تداخؿ لذلؾ عميو ال ، إليياالتي يتطمع  األىداؼو في تحقيؽ قالتي تعي

 أخبلقياكهدربا  أكاديهياتهكنو كي يصبح خبيرا  ، إدارية ، ضبطية ، كتقكيهية ، سكاء كانت هعرفية
، العاهرم) قيهة كاتجاىاتوية الطفؿ كتطكير كالهساعدة في التطبيع االجتهاعي كبناء شخص

2008). 

 ، يربط الحقائؽ العمهية في الهقرر الدراسي في الكاقع الذم يعيش بو الطالب أفيستطيع الهعمـ 
ككيفية كسبؿ هعالجتيا تجنبا  الظاىرةاالجتهاعية  األهراضتسميط الضكء عمٍ بعض  فيكيستثهرىا 

 أفكالتي هف شأنيا  ، األهنيةتعهيؽ كتعزيز الهضاهيف  لذلؾ يعهؿ عمٍ ، هف الكقكع في هخاطرىا
تطكيع الهعمـ الناجح يعهؿ عمٍ ك  ، قد تكاجيو أخطارلمتعاطي هع أم  كاسعة أفقاتعطي لمطبلب 
كبياف هفيـك  ، التي كضعيا في تعزيز الذات لدل الطبلب األىداؼلتحيؽ  يدرسوالهقرر الذم 

كاف  ، كتقرير هبدأ التساهح اآلخريف حقكؽ كاحتراـ ، كاالنتهاءكتكضيح هفيكـ الكفاء  الشاهؿ األهف
السمككية هف  األىداؼفالهعمـ هسؤكؿ عف تحقيؽ ىذه  ، يككف الطالب هعكؿ بناء في الهجتهع

في  خبلؿ أدائو التربكم االيجابي سكاء أكاف خبلؿ الهكقؼ التعميهي داخؿ غرفة الصؼ أك خارجيا
 .(2011، )االحهرمالهجتهع 
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بيف  ألقائهو العبلقةتسيـ في اضطراب  الييئة التعميهية الخاطئة قد أعضاءبعض ههارسات  أف
الذم يعرقؿ تكيؼ الطفؿ هع هحيط الهدرسة كها يضاعؼ عجز الطفؿ في  األهرو الطفؿ كهدرس
 .لدراسية ذاتيا كذلؾ برفض هصدرىا قبكؿ الهادة ا

لتحيا  ، الهتبلحقة األجياؿ أهاـلطريؽ الهعمـ ىك هف يضيء الحضارات كىك هف يفتح ا أفصحيح 
لكف البعض  ، االجتهاعي أهنياكترسيخ دعائـ  ، كهجتهعاتيا أسرىاتسيـ في سعادة  ، سعيدة هنةآ

كينحرفكف عف الطريؽ  كاإلصبلحفيتكىكف عف عهؿ الخير  ، هف الهعمهيف يشذكف عف الطريؽ
 األهففييا  ، قد يككف طبيعيا فالحياة فييا الخير كالشر أهركذلؾ  ، الرسالة أداءفيفشمكف في 

فييا الهنحرؼ كفييا الهستقيـ كىكذا فاف الهدرسة تهثؿ صرحا  ، فييا الصالح كالطالح ، كالجريهة
فيي التي  ، كالجرائـ التي تتطكر بتطكر العصر اإلخطارتحهييا هف  لصاعدها لؤلجياؿكقائيا 

كانت هيهتيا تعميهية تربكية فاف عمييا هيهات اشد  فإذاكالتكجيو  يؿكالتأىتتكلٍ التعميـ كالتربية 
اتجاه هتطكر يعرض  أكسمكؾ هنحرؼ  أكتتهثؿ في كقاية شبابيا هف أم فكر دخيؿ  كأىهيةجساهو 
تقؿ بحاؿ هف  التي ال األهنيةلمهدرسة رسالتيا  أفكىذا يعني  ، االجتهاعي العربي لمخطر األهف

، داخؿ الكطف العربي الكبير )الهشاقي أخرلهؤسسة اجتهاعية  ألم األهنيةعف الرسالة  األحكؿ
2011). 

 أسبابفي جاهعة الدكؿ العربية عدد هف العكاهؿ ضهف  الهنعقدةتشرب التبلهيذ  ، حمقة أكردتكقد "
 ألخدهو إثناءكتدريبو  إعدادهضعؼ كفاية الهعمـ هف حيث  أبرزىاالتسرب في العالـ العربي كاف هف 

يككف اقؿ في  اإلىدار أفكها كشفت دراسة ىندية عمٍ  ، التعميـ التي يتبعيا أساليبكجيكد 
 .(22 :ىػ1426، )الريهي"عاؿ  تأىيؿالتي يعهؿ فييا هعمهكف ذكك  الهدارس

فاف ذلؾ ينتج عنو حاالت هف  ، ذا كانت العبلقة بيف الهعمـ كالطالب عبلقة فرض كسيطرة كتحكـإف
فالهعمـ كهكجو لمتعمـ هطالب بتخطيط  ، النفكر هف البيئة الهدرسيةك  كالسخطالتكتر كاالضطراب 

دارتياالخبرات  حيث  ، عمٍ نحك يجعؿ هف كؿ طالب عنصرا فعاال كنشطا في الهكاقؼ التعميهية كا 
حيث انو يسيـ في حركة  كأهتوشعبو  أبناءيقـك بدكره كيؤدم كاجبو تجاه  أفالهجتهع ينتظر هنو  أف

لذلؾ عميو بناء جيؿ صالح هؤهف بقيـ هجتهعو  ، في هجتهعو تغيير االجتهاعي الهرغكبةالتحكؿ كال
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كبيذا ال يقتصر دكر الهعمـ في  ، كقادرا عمٍ تحهؿ هسؤكلياتو كحؿ الهشكبلت التي تكاجيو كأهتو
 .(2001، )اليندم طبلبو إلٍؿ الهعارؼ كالهعمكهات نق

كالعدد الكبير هف  ت الههتدة كالصفكؼ العديدةياناالبتجد الهعمهيف في الهدارس الكبيرة ذات 
 بالتأديبعند قياهيـ  ، كجفافا في التعاهؿ هع الطبلب ةقسكة كحزها كصبلب كثرأ ، الطبلب

 أكثركالتيذيب عمٍ عكس ها تراه في الهدارس الصغيرة التي يسكدىا الكد كالعطؼ كتككف العبلقة 
كيزداد الطبلب ترابطا كتهاسكا  ، الطالب بهعمهو كهدرستوفيزيد تعمؽ  ، جاذبيو بيف الطالب كهعمهو

 .(2003، )هنصكر كتتبلشٍ االنطكائية كالعزلة بيف الطبلب هع بعضيـ

 األمنيةالمعمم في التربية  أساليب

ىناؾ هجهكعة هف االساليب التي يهكف اف يستخدهيا الهعمـ في تحقيؽ ىدفو كاىداؼ الهدرس في 
 -كىي عمٍ النحك التالي :هجاؿ التربية كتنهية الكعي االهني 

 

 

 القدوة أسموب: أوال

يحتذل بو بعد كثير هف الهكاقؼ  أسمكبفيك  ، األىهيةتربكيا عمٍ جانب كبير هف  هبدأتعد القدكة 
هف ىنا كانت قيهة  ، هعمقة بو في كؿ حركاتو كسكناتو ، كالهشاىدات التي يمهسيا الطالب هف هعمهو

فهيها كاف  ، هتعمؽ في عيكف طبلبوعهؿ كتطبيؽ  إلٍكترجهتو  التزاهو بكؿ ها يصدر عنو هف قكؿ
ها كاف الهربي ذركة  إذا إالالقيـ الصالحة  لهبادئيستجيب  الطالب سكيا كفطرتو نقية كسميهة فانو ال

 .(2008، )نهر كاألخبلؽالقيـ  هبادئفي 

 األدواروتمثيل القصة  أسموب: ثانيا

 ، عمٍ نفكس الطبلب التأثير ا كهشكقا يستطيع الهعمـ هف خبللوجذاب أسمكبا األسمكب ىذا يعتبر
الكتب  في القديهة كقد كرد األساليبهف  ككى ، كغرس هجهكعة هف القيـ بطريقة ساحره في العقكؿ

لذلؾ شكمت التربية بالقصة اليادفة الهثؿ  ، لؤلحفادفي الركاية  األجداد ككاف يستخدهو ، السهاكية
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فيي هف الطرؽ الهحببة في تعميـ  ، في خياؿ الطالب لتككف كسيمة فعالة في التربية كالتقكيـ األعمٍ
 لخير كالتعاكف كتعريؼ الطالب ها ليـ كها عمييـ هف حقكؽكبث ركح ا األهنيالطبلب كنشر الكعي 

باف يسمؾ  اإلنسافتدعك  أفكها يجب  ، تككف القصة شخصيتيا كاقعية لكؿ عصر أفكالبد  ، كاجباتك 
تجهع بيف الخياؿ كالكاقع بعيدا عف  أفكعمييا  ، عكاطفو كعقمو ثارةاعمٍ  النيج الصحيح كالقكيـ كالعهؿ

ال  األدكاركلعؿ تهثيؿ  ، تيذيبوك  نفس الهتعمـ في تربيتو عمٍ كبير تأثيرالتي ليا  كاألساطيرلخرافات ا
هف  قميؿيات في الحث عمٍ الفضائؿ كالتحيث يتـ تكظيؼ التهثيم ، القصة أسمكبعف  أىهيةيقؿ 

يقاظكجداف الهتعمهيف  ثارةإالرذائؿ لها يتضهنو هف  في  لؤلخبلؽات السمبية عكاطفيـ كنقدىـ لمههارس كا 
 .(1986، )االغاالهجتهع 

 الترغيب والترىيب أسموب -ثالثا:

الفعالة التي قد يستخدهيا الهعمـ في العهمية التربكية كتشجيع الطبلب  األساليبهف  األسمكبيعد ىذا 
لديو  اإلنسانيةبطبيعتو  فاإلنساف ، عمٍ الهداكهة كتكرار سمككيـ الحسف حتٍ يصبح هنيجا في حياتيـ

سمؾ الطالب سمككا طيبا الئقا  فإذا ، الثكاب كالعقاب األسمكبفهضهكف ىذا  ، جكانب هف الخير كالشر
ذا ، كىذا ها نسهيو ترغيبا ، عميو أثيبهرغكب فيو  ها بدر هنو سمككا هعاكسا عكقب عميو بقدر  كا 

، طبيعيا )عمي اهرأكالتعاهؿ هعو عمٍ انو  ألطمبو أكاسطحجهو حتٍ يتـ هحاصرتو كلعدـ تفشيو بيف 
2010). 

  واإلرشادالوعظ  أسموب: رابعا

بالهعركؼ كالنيي عف  باألهرفي القراف الكريـ بشكؿ كبير حيث يرتبط  األسمكبلقد استخدـ ىذا 
عطاء األسمكبيستخدـ ىذا  أفكعمٍ الهعمـ  ، الهنكر ككنيـ  كاإلرشادالطبلب جرعات هف الكعظ  كا 

 تتأثركاف النفس  األخبلؽعف رذائؿ  دهابعكا   اإلنسافهف اجؿ رفعة  ، هف الفئات التي تتقبؿ التكجيو
اجتهاعية تككف عكاقبيا  هراضأبها يمقٍ عمييا هف الكبلـ الهقكـ لمسمككيات التي قد تتسبب في 

 .(2009، )الصعيدمعمٍ الفرد كالهجتهع  سيئة

 . الحوار والمناقشة أسموب: خامسا

الف  ، بعهؿ حكار شفكم بيف الطبلب هف خبلؿ الهكقؼ التدريسي األسمكبيقكـ الهعمـ في ىذا 
 األهكركيزيد هف نشاطيـ في الكشؼ عف حقائؽ  الحكار ينهٍ عقؿ الطبلب كيكسع هداركيـ
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كبالتالي تحدث  ، يساؿ عف هجاىيؿ لـ يدركيا أفكيستطيع الطالب  ، كاألياـكهجريات الحكادث 
الفكرية صدل في نفكس  ألرائوك  ، مكجكده اثرف ، فيغدك في هجالس الكبار ، واالنطبلقة الفكرية ل

خاضعة لمنقاش كقد  كاألفكارككؿ الهكاضيع  ، بالهسمهات تخاذإل األهكر أفتعمـ  ألنو ، الكبار
كالعهؿ عمٍ تشكيؽ  كالهناقشةيحسف الحكار  أفلذلؾ عمٍ الهعمـ  ، يككف بيا كجيات نظر هختمفة

ثارة  .(2004، )شريؼالطمبة بالهكضكعات التي يطرحيا  كا 

 حل المشكالت . أسموب: سادسا

فالحياة  ، فالخير كالشر هكجكد كالصراع بيف الحؽ كالباطؿ هستهرالحياة ال تخمك هف هشاكميا 
 ، بعهؿ بحثكالهشكمة حالة شؾ كحيرة كتردد تتطمب القياـ  ، هشاكؿ هعناىا نصؼ حياة فبدك 

فطبيعة الحياة تتطمب هقابمة الهشكبلت كالعهؿ عمٍ  ، يرهي إلٍ التخمص هنيا لمشعكر باالرتياح
ىتهاـ الطبلب هف هف خبلؿ طرح قضية كاقعية تثير ا األسمكبىذا  الهعمـ يستخدـلذلؾ  ، حميا

جهع  إليةكيقـك الهعمـ بدكر الهكجو كالهرشد في  ، اجؿ عهؿ عصؼ ذىني كالبحث عف حمكؿ ليا
لمكصكؿ لبلستنتاجات يا كسد كافة الثغرات الهكجكدة بيا متحميك  الهعمكهات كالقدرة عمٍ تنظيهيا

الحمكؿ لمهكاقؼ التي قد تكاجييـ  إيجاد هفكىذا يهكف الطبلب  ، عمٍ الحؿ الحقيقية ثـ الحصكؿ
 . (2005، )النخالة بأنفسيـ

 دور المرشد الطالبي -ثالثا:

لهدرسة كالذم يعكؿ عميو في نشر ا الييئة اإلدارية كالتدريسية في أحد أركافيعد الهرشد الطبلبي 
كالههارس الهيني  ، الكعي لدل الطبلب هف خبلؿ القياـ بعهميات اإلرشاد الهختمفة لمطبلب

لبلرتقاء  كالتخطيط لبراهج إرشادية كتربكية تساعد الطبلب كالتكجيو اإلرشادة في لمعهميات الرئيس
كالكشؼ عف  ، بهستكل التحصيؿ الدراسي كالتربكم ككقايتيـ هف االنحرافات السمككية كاالجتهاعية
 .هشكبلتيـ كدراستيا كالعهؿ عمٍ حميا كالهساىهة في تحقيؽ التكافؽ النفسي لمطبلب 

از عمٍ فيـ أنفسيـ كاالعتز  عمٍ الطبلب حيث يساعد ، سر بلبي دكر هيـ في الهداكلئلرشاد الط
 ، ة سمككيـكهتابع ، ية هيكليـكتنه ، كالكشؼ عف قدراتيـ كرغباتيـ ، الهختمفة يـقصي حاجاتتك  بيا
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شكبلت يصادفيـ هف هكحؿ ها  ، كتكجيييـ الختيار ها يتناسب هع رغباتيـ كحاجاتيـ هف الهيف
 كفؽ خطط كبراهج إرشادية 

كقائية لمطبلب بيدؼ هنعيـ هف التعرض لمهشاكؿ  براهج تكعكيةكاإلرشاد الطبلبي يتضهف 
كالتغمب عمييا ثـ إزالة  ، هبكرا فياكذلؾ بالعهؿ عمٍ اكتشا ، ف نكعياالهختمفة داخؿ الهدرسة أينا كا

فيعهؿ الهرشد  ، ياخارج هف أك هف بيئة الهدرسة الهشاكؿ نابعةسكاء كانت  ، العكاهؿ الهسببة ليا
  .ىػ(1435، )العريدمكقاية الطبلب هنياالطبلبي عمٍ التدخؿ الفكرم ل

 دىـ عمٍ تنظيـ كقت فراغيـ كيشترؾكعندها يخطط لمكقاية هف هشكبلت كقت الفراغ فانو يساع
كبذلؾ يحهييـ هف الكقكع في  ، الهناسبة الستغبلؿ كقت فراغيـ كاألنشطةهعيـ في كضع البراهج 

هثؿ ىذا النكع هف الهشكبلت كها يعد ليـ البراهج الثقافية الهختمفة التي تساعدىـ عمٍ هكاجية 
كيتيح ليـ  ، الهرحمةالهشكبلت السياسية كاالقتصادية كالدينية التي قد يكاجيكنيا في هثؿ ىذه 

الهراىؽ عندها يهر بهرحمة  أفحيث  ، لمتعبير عنيا كهكاجيتيا كالتغمب عمييا قبؿ كقكعيا ألفرصو
عميو كاستيكائو لبعض االتجاىات الهنحرفة  التأثيراليقظة العقمية في ىذه الفترة يصبح هف السيؿ 

 .(113 ،غبارل) األكافبعد فكات  إالالتي ال يدرؾ خطكرتيا 
 

 لدى الطالب األمنيالمدرسية في تنمية الوعي  واألنشطةدور المناىج  2.7.3

 المناىج: أوال

 أىميتيا

ها  فإذا ، إليياكسيمة في يد الهعمهيف يتكقؼ دكرىا عمٍ هدل النظر  إالالهناىج الدراسية ها ىي 
هف الهكاد الدراسية فاف كظيفتو ستركز عمٍ تمقيف الطبلب  ةالهعمـ عمٍ انيا هجهكع إلييانظر 

ذا ، الهعمكهات الدراسية فقط يجعؿ هنيا  أفباعتبارىا هادة كطريقو كنشاط استطاع  إليياها نظر  كا 
، )الريهي هادة حية تزكد الطبلب بالتفكير السميـ كالخبرات الهتعددة كالقيـ كاالتجاىات الصحيحة

 .ىػ(1426
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 ، التربية كغرس القيـ هف صمب عهؿ الهدرسة كهرتبطة ارتباطا كثيقا في التربية كالتعميـ أفبها 
 ، بقدر ها يتـ صنع جيؿ هحصف هف االنحراؼ ، القيـ النبيمة في نفكس الطبلبفبهقدار غرس ىذه 

الهجتهع كالعهؿ عمٍ نقؿ  أفرادالتجانس بيف  إيجادفهيهة الهدرسة  ، كخمؽ هجتهع آهف هستقر
الهخطط اليندسي لمعهمية التربكية  الهناىج ىك أفكبها  ، أخر إلٍجيؿ كالقيـ النبيمة هف  األفكار

تشهؿ الخبرات  ألنيا ، كبة الحداثة الهستهرةاتراعي كؿ الهتغيرات العصرية كهك  أفالبد كالتعميهية 
خارجيا هف اجؿ  أكظهيا الهدرسة كيتفاعؿ هعيا الطالب سكاء كاف داخؿ الهدرسة التعميهية التي تن

التي تساعد في تحقيؽ  هف الهناىج هجهكعة هف الهككناتكتتض ، تغيرات في سمككيـ إحداث
  .(2011، )االكمبي الهنيالكعي ا

 مكونات المنياج

 األىداف: أوال

هجهكعة هف  إلٍالهناىج التربكية هكضع جدؿ بيف التربكيكف ككنيا تنقسـ  أىداؼال تزاؿ 
ككذلؾ  ، صفية أىداؼتعميهية لكؿ هرحمة تعميهية ككذلؾ  كأىداؼتربكية  أىداؼالهستكيات فيناؾ 
التي ك  التي تـ تحديدىا األىداؼالهناىج كفؽ  يددهعينة لكؿ هادة كيتـ تح أىدافالكؿ هعمـ يتبنٍ 

 أفشريطة  ، عمييا أبنائيـتنسجـ كتتفؽ كفؽ ثقافة الهجتهع التي يؤهف بيا كالتي يسعٍ عمٍ تربية 
سيمة التطبيؽ  إجرائيةعبارات  ناؿ كاف تككف هصاغة في صكرةكاقعية قريبة اله األىداؼتككف ىذه 
البداية التخطيطية لمهنيج الدراسي كىي كثيقة الصمة بالهحتكل  األىداؼالتعقيد كتعتبر بعيدة عف 
 .(2011، )شريؼ تنظيهو كأسمكبالدراسي 

 المحتوى: ثانيا

 ، ليا الفعمية الترجهة أكالهنياج في تحقيقيا  أىداؼة التي تعكس الرئيس األداةيعد الهحتكل ىك 
اختيار  عهمية كلعؿ ، العمهي كالتربكم لمهتعمـ الذم ينهك كيتطكر هعو الهتعمـ األساسكيعتبر ىك 

الهحتكل تعد عهمية صعبة كشاقة كذلؾ لكثرة الهعارؼ كالهعمكهات الهتكفرة كصعكبة الهفاضمة بينيا 
 إعدادهدل تضهيف الهحتكل هضاهيف كهعارؼ تعهؿ عمٍ  اكلكف الشيء الذم ييهن ، أىهيتياعمٍ 

 أفمهحتكل ال بالصكرة التي ىك عمييا بؿ بالصكرة التي يجب ل نظركالهجتهع ي ، لصالحالهكاطف ا
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تؤىؿ الطالب لتقبؿ الهجتهع  ، كالهعاصرة األصالةيتضهف الهحتكل  أفيككف عمييا كىذا يتطمب 
عية الظاىرة قصكر الهشكبلت االجتها أسبابكربها ترجع  ، كاالندهاج بو كتحهؿ هسؤكلياتو اتجاىو

قابؿ فاف الهحتكل كباله ، هتو لمكاقع كعدـ فاعميتو في التشكيؿ التربكم الصحيحءكل عف هبلالهحت
جة التغير يساعد كيساىـ بدرجة كبيرة في حؿ الهشكبلت الناجهة نتي كالتعميـ متربيةل الجيد

 .(1992، ابراىيـ)االجتهاعي كاالقتصادم 

 الوسائل :و  ثالثا :الطرق

 ، التدريسية كفؽ ىدؼ الهادة التعميهية ككذلؾ هستكل التبلهيذ كهدل كعييـ بيايتـ اختيار الطريقة 
الطريقة  أكالحكار كالهناقشة  أكالشرح  أكالكصؼ  أسمكب أككقد يختار الهعمـ طريقة الهحاضرة 

كىنا تظير براعة الهعمـ في القدرة عمٍ تطكيع الهادة التعميهية في تنكير  ، ستنتاجيةاألك  االستقرائية
الهستقبيمة كتهكنيـ هف استحضار ها تمقكه ك  كتبصير التبلهيذ لها قدا يكاجيكه في حياتيـ العهمية

 ، كعيا اهنيا في كيفية التعاطي هع كافة الهكضكعات بالطرؽ الصحيحة بالهدرسة ليرشدىـ كيعطييـ
تكجد ىناؾ  كال ، يختار الطريقة التي يراىا هناسبة في تكصيؿ الهعرفو أفلذلؾ يتطمب هف الهعمـ 

يستعيف بكافة الطرؽ كالكسائؿ التي تتحقؽ بيا  أفكلكف يهكنو  ، طريقة همزهة يتقيد الهعمـ بيا
 .(1992، عطا)التربكية الهطمكبة هف الهنياج  األىداؼ

 التقويم: رابعا

نهاليس هف طبيعة الهنياج الثبات  ىك هتجدد بتجدد الحياة كتغيرىا كال يهكف التجديد ها لـ يتـ  كا 
كاالطبلع  ، كقياس اآلثر التربكم في كاقع الهجتهع كهدل تأثيره في الحياة االجتهاعية ، تقكيهو
كالعهؿ عمٍ تحديد صبلحيتو ككثيقة لمتعمـ كقيهتو  ، كؿ ها ىك جديد كهستجد هف تغيرات كهككبة

كقياس هدل نجاعتو  ، صفات السمككية الهرغكب فييا لدل الهتعمهيفالهكا إحداثالتربكية في 
بيدؼ  كاألساليبالطرؽ  ، الهحتكل ، باألىداؼالهنياج سكاء كاف  إبعادكاستجابتيا لمتكقعات بكافة 

اف لـ يكف  هف التربية الهدرسية إلغائو أكتطكيره  أكباستهراره كها ىك  إها بشأنوالحكـ  إصدار
 .(2016، )ليمٍ هحققا لمهتطمبات التربكية
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 التطورو  المناىج

كانشأ فجكة بيف جيؿ  كاألفكارهف الثقافة  هتباعدةكلد هسافات  ، األعهاراالختبلؼ الكبير في 
خمؽ  إلٍ أدلهها  األخرنتيجة اكتساب كؿ جيؿ هحتكل ثقافي هختمؼ عف  األبناءكجيؿ  اإلباء

فالتطكر التكنكلكجي كظيكر العكلهة كانفتاح العالـ عمٍ بعضو بحيث  ، األجياؿصراعات بيف 
تيارات ثقافية جديدة كغريبة عف هجتهاعات قادتيا  إلٍتعرضت فئة الشباب  ، قرية صغيرة أصبح
لذلؾ يقع عمٍ عاتؽ  ، أجدادىـعمييا  أنشءعف القيـ كالعادت التي  كابتعادىااالغتراب كالعزلة  إلٍ

لدل الطبلب بدال هف التفكير السطحي لهكاجية كؿ  كاإلبداعيالهنياج تعهيؽ التفكير الناقد 
التيارات الثقافية الهسهكهة الكاردة كبنفس الكقت اخذ كؿ ها ىك هفيد كيساىـ في تطكر كتقدـ 

لهنياج هنطمؽ فكرم فا ، لكؿ ها ىك جديد األعهٍالهجتهع كيخدـ هصالحو كاالبتعاد عف التقميد 
الهكاطف الصالح البناء الذم يعمـ حقكقو  إعدادكهحتكاه بحيث يحقؽ ىدؼ  أىدافوتربكم تعكسو 

 .(2008، عبد اهلل، )جكدة كاألجداد اإلباء أنجزهيقدر الهكركث الثقافي الذم ك  ككاجباتو

كتمبيتيا لمحاجات الهجتهعية فاف جهكد الهناىج التعميهية كعدـ هسايرتيا لمتغيرات الزهانية كالهكانية  
 ، كعدـ القدرة عمٍ ربط الهدرسة بالكاقع االجتهاعي الهعاش األحادمكاتجاىيا باالتجاه  ، الهتغيرة

 تتحؽ أفكيهكف ليا  ، غياب الهدرسة عف الحياة كجعميا هكانا لتقمي الهعارؼ إلٍ أدلكؿ ذلؾ 
ز الدركس الخصكصية التي يتمقاىا خارج البيئة الهدرسية كىنا تتساكل دكر الهدرسة هع هراك

، كينسمخ دكرىا االجتهاعي الهنكط بيا في التنشئة االجتهاعية )بدارف ، الطبلب خارج الهدرسة
2009). 

في تكعية الطبلب اهنيا فاف ذلؾ يتطمب هف  أساسيةكلكي تؤدم الهناىج التعميهية دكرىا ككسيمة "
كالسمكؾ  القائهيف عمييا تضهينيا بعض الهعارؼ كالهفاىيـ الرئيسية في الكقاية هف الجريهة

نشر الكعي  إلٍ( ييدؼ بل تحت هسهٍ )الكقاية هف الجريهةهقررا هستق بإضافةكذلؾ  ، الهنحرؼ
كالتقيد  األنظهةكاهف هجتهعيـ كاحتراـ  يـأهنكيساعدىـ في الهحافظة عمٍ  ، لدل الطبلب األهني

يتـ تضهينو كعدـ االكتفاء بها  ، كبناء قناعات لدييـ بضرر الجريهة عمٍ الفرد كالهجتهع ، بيا
تخاطب هفردات الهناىج الدراسية دكافع الطبلب  أفهف الضركرم  ، داخؿ هفردات الهناىج
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حتيـ كالبيئة التي يعيشكف فييا حيث يعد كص أنفسيـككيفية الهحافظة عمٍ  ، الطبيعية كقدراتيـ
 .(37: 2011، )االحهرم "الهنيج كسيمة هف كسائؿ الكقاية هف الجريهة

يرل جكانب  أفيستطيع  إنسافليس كؿ  بأنوهناىج التعميـ في بعض الدكؿ العربية نجد  إلٍكنظرة 
تمبي احتياجات الهجتهع كلكف التقصير يبدك عند  ككأنياهف حيث الظاىر تبدك  ألنياالتقصير فييا 

هستعارة  بأنياكعند تحميؿ هناىج التعميـ في بعض الدكؿ العربية نجد  ، كهحتكاه بدقو ناتجةتحميؿ 
نياهف الدكؿ الغربية   ، اإلسبلهيةتعاني هف االزدكاجية كتقؿ فييا نسبة التكعية الدينية كالتكجييات  كا 

 األهففي تربية النشء عمٍ االبتعاد عف الجريهة كتحقيؽ  األساسىي  التي األخبلقيةفالتربية 
بؿ كحتٍ التربية الكطنية التي  ، الجاهعي أكنجدىا لـ تقدـ كهادة هستقمة في هراحؿ التعميـ العاـ 

، )الجبير مكطف كالنيكض بو في شتٍ الهجاالتتتضهف فقط هكضكعات عف الكالء ل فإنياتقدـ 
2011). 

  األنشطة -: ثانيا

يتهثؿ في انيا براهج تخططيا كتنظهيا الهؤسسات التعميهية لتنفذ " التربكية عهكها  األنشطةهفيكـ 
كاضحا في جعؿ  إسياهاكتسيـ  ، صفيا كال صفيا كفي الحالتيف تككف هكهمة لمبرناهج التعميهي

النهك الشاهؿ الهتكاهؿ كصقؿ  إلٍكىك الكصكؿ بالهتعمـ  إال أىدافيا أىـالهناىج التعميهية تحقؽ 
  .(13: 2011، )القحطاني "شخصيتو هف جهيع النكاحي ليشب صالحا لنفسو كهجتهعو

 إذاالحصف الحصيف كالسياج الكاقي هف االنحراؼ  األهنياليادفة في تنهية الكعي  األنشطةفتعتبر 
الطبلب بها ىكم هفيد في  فراغ أكقات أشغاؿكالعهؿ عمٍ  ، ها تـ ههارستو بهينية كحرفية عالية

كسابيـ اليداهةي تخمي الطبلب عف العادات السمبية ليا دكر كبير ف أفكها  ، هأهكنة أهاكف  كا 
 أنشطةلمهدرسة ك  ، الكطنية كتعزز االنتهاء لمهجتهعك  عادات ايجابية بنائو تعزز القيـ االجتهاعية

كالعهؿ الجهاعي كتحهؿ  الهبادئك كسائؿ هتعددة تساىـ هف خبلليا في ترسيخ هجهكعو هف القيـ ك 
كهعرفة السمكؾ السمبي كضرره عمٍ الفرد  ، كالقكانيف كالتقيد بيا األنظهةالهسؤكلية كالتعرؼ عمٍ 

كهراعاتيا كاستشعار حب الكطف كالدفاع عنو  اآلخريفكالهجتهع كاالبتعاد عنو ككذلؾ حقكؽ 
ككنيا  األهكرتنهي كؿ ىذه  أففهف كاجبات الهدرسة  ، كالخاصة ألعاهوكالهحافظة عمٍ ههتمكاتو 

 .(2011، )االحهرمة اجتهاعية هيهة في تربية النشء هؤسس
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في الكشؼ عف قدرات الطبلب كهيكليـ  الهدرسة ىداؼأيحقؽ النشاط  أف ، الهيـ في ىذا كمو
أم  ، الهتكاهؿ لطبلبياتحقيؽ النهك الشاهؿ ك  ، كتنهيتيا كاالستفادة هنيا كاالسياـ في غرس القيـ

كالنهك  ، كالنهك االجتهاعي ، لقيهيا األخبلقيكالنهك  ، العقميك  النهك الجسهي كالنهك الهعرفي
يتفؽ هع هرحمة النهك التي يعيش فييا  هتكازفبشكؿ  ، كالنهك الهيارم العهمي ، االنفعالي الكجداني

 بؿ ، عاة ها بينيـ هف فركؽ فرديةفرصا لهرا كيييئ ، كيراعي اىتهاهيا كهيكليـ ، الهتعمهكف
 ، هف اجؿ اشباع الدكافع الفردية ، الهتعددةفي هناحي الحياة  كفايتيـاالستفادة هنيا كتنهية ك 

حبلؿ السمكؾ السكم هف  كالهساعدة في تصريؼ طاقة الفرد الزائدة كتكجييا كحسف استثهارىا ، كا 
  .(2006، )الحهيد اجؿ تحقيؽ التكازف النفسي

 

 بالمدارس  األمنيةتجارب بعض الدول في التوعية  2.8

 الفنمندية التجربة -: أوال

في  الدراسيةفي الهناىج  أساسيةهادة الكقاية هف الجريهة كهادة  إدخاؿ ، لقد اعتهدت فنمندة
بحيث يقكـ شرطي بالزم الرسهي يساعده  ، كالهؤسسات التربكية ككؿ كىذا هنذ هدة طكيمة الهدارس

بحيث تعد فنمندة اليكـ هف  ، ىذه التجربة ثهارىا أعطتلقد  ، بتدريس الهادة عمٍ التبلهيذ أستاذ
 األخيرةالسنكات الدكؿ القميمة في العالـ التي استطاعت تقميص كتخفيض هعدؿ الجريهة في 

 (.88: 2003 ، )طالب

 التجربة االسترالية: ثانيا

ليا الدكر الكبير في براهج الكقاية هف الجريهة هف كالتي كاف  ، تعد استراليا هف الدكؿ الهتقدهة
هؤثر  اقكمكاف الهدرسة تعد  ، الهدرسة عمٍ الطالب تأثيرهدل  أدركتفقد  ، خبلؿ الهيداف التربكم
 اإلجراهيةهعيدا لمدراسات  بإنشاءكهف ىذا الهنطمؽ قاهت استراليا  األسرةيؤثر في سمككو بعد 

كقد ركزت تمؾ  ، ية هف الجريهة كالسمكؾ الهنحرؼ في استرالياكالذم كاف لو دكر كبيرا في الكقا
 إنشاءحيث تـ  ، اداليد هسؤكلية الجهيع بهبادرة هف شرطة هنطقة األهفالتجربة عمٍ تطبيؽ شعار 
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ذلؾ  إنشاءهع الشرطة في  اإلعهاؿكقد ساىـ رجاؿ  1985ها يسهٍ بنادم نكاب الشرطة في عاـ 
بيف الطبلب كتحديد هسؤكليتيـ تجاه هجتهعيـ  األهنينشر الكعي  إلٍكالذم كاف ييدؼ  ، النادم
عطائيـ ، كأسرىـ كالعهؿ عمٍ تقكية العبلقة  ، بشكؿ يناسب سنيـ األهنيةجرعات في التكعية  كا 

كتككيف عبلقات كصداقات  ، بيف الطبلب كالشرطة هف خبلؿ االتصاؿ بشكؿ هباشر هع الشرطة
الشرطة كالتعرؼ كالتعرؼ عمٍ دكرىا في  ألقساـت هيدانية بينيـ كبيف الطبلب هف خبلؿ زيارا

جراء ، ككذلؾ زيارة رجاؿ الشرطة لمهدارس ، األهفتحقيؽ  بعض الحكارات بينيـ كبيف الطبلب  كا 
  (.80 :2006، بدكرىـ كهسؤكليتيـ االجتهاعية )الشيرم بيدؼ تكعيتيـ اهنيا كتعريفيـ

 األمريكيةالتجربة : ثالثا

 قسهيف: إلٍفي هجاؿ الكقاية هف الجريهة كتنقسـ في ىذا الهجاؿ  األهريكيةتجربة الهدارس 

 أربعة إلٍكىك ينقسـ  ، قاعة الدراسة أكلتغيير هناخ الهدرسة  دالجيك تنصب فيو  :األولالقسم 
 :أقساـ

 كأعضاء األهكر كأكلياءالهدرسة  هنتسبي إشراؾبرناهج بناء القدر الهدرسية كيقـك عمٍ  .1
 خطة لتحسيف كضع الهدرسة . بإعدادهف الهجتهع  آخريف

السمكؾ السميـ ككضع  تأصيؿ إلٍكضع القكاعد السمككية كالقكانيف الهدرسية التي تيدؼ  .2
هع نشر الكعي بيذه القكاعد كالقكانيف  ، ىذا السمكؾ إلتباعالقكانيف الهمزهة لمطبلب 

 الهختمفة. األنشطةهف خبلؿ  كأىهيتيا
الصؼ هف خبلؿ بعض طرؽ التدريس التي تعطي ليـ دكرا  ارةإدالطبلب في  إشراؾ .3

 اآلباءايجابيا في عهمية التعميـ كاالستفادة هف الخبرات الخارجية في التدريس هثؿ 
 . األهفكالهتطكعيف كرجاؿ 

كحدات اصغر لتحقيؽ التفاعؿ  إحداثهجهكعات داخؿ الصؼ بيدؼ  إلٍتكزيع الطبلب  .4
كها يهكف تقسيـ الطبلب حسب قدراتيـ  ، اكبر لمتدريب هركنةلتحقيؽ  أكلتهريف الطبلب 

 .الهشاكؿ الخاصة بيـ أكسمككيـ  أككهستكل تحصيميـ 
 أكهيارات  أكهعارؼ  أكتغيير ايجابي في سمكؾ  إلحداثكتنصب فيو الجيكد  :القسم الثاني

 هعتقدات الطالب كتشهؿ :



11 

 

تقديـ الهعمكهات كالحقائؽ  إلٍكيقكـ عمٍ تنفيذ براهج تعميهية تيدؼ : البرناهج التعميهي .1
االجتهاعية لمسمكؾ السمبي هثؿ برناهج التدريب عمٍ هقاكهة استخداـ الهخدرات  اآلثارعف 

 .األهريكيةالذم طبقتو جهيع الهدارس 
تعديؿ السمكؾ عمٍ تغيير السمكؾ غير السكم هف خبلؿ  إستراتيجيةتركز : تعديؿ السمكؾ  .2

سمككية كاستخداـ التغذية  أىداؼهف الزهف ككضع السمكؾ لفترة  أنهاطهراقبة بعض 
 السمبي لتغيير سمكؾ ها . أكالراجعة كاستراتيجيات التعزيز االيجابي 

كيعهؿ ىذا البرناهج عمٍ تدريب الطبلب عمٍ هساعدة زهبلئيـ بتقديـ : برناهج الزهبلء .3
عاهؿ هع كتشكيؿ قيادات هف الطبلب تتكلٍ الت ، التكسط في حاالت النزاع أكالهشكرة 

 زهبلئيـ في حؿ بعض الهشكبلت الهدرسية .
 ، كالتكجيو الفردم لمطبلب الهحتاجيف اإلرشادكيشهؿ تقديـ خدهات : كالهراقبة اإلرشادبراهج  .4

دارة بعض الحاالت الخاصة كالتدخؿ العبلجي لبعض الهجهكعات الطبلبية هف هشكبلت  كا 
 هتشابية .

الفراغ بيدؼ تقديـ بدائؿ  أكقاتكالهساىهة في شغؿ  ثرائيةاألنشطة الترفييية كاإلتقديـ  .5
الهخالؼ لمقكانييف  أكالسمكؾ الجانح  إلٍايجابية تبعد الطبلب عف الهناخ الذم يقكـ 

 .(28 ىػ:1426، هي)الري
 

 في المدارس األمنيالنظريات المفسرة في تنمية الوعي  2.9

 النظرية البنائية الوظيفية 2.9.1

الهقاربة الكظيفية عمٍ تشبيو الهجتهع بالكائف العضكم الحي. بهعنٍ أف الهجتهع يتككف هف  تنبني
هجهكعة هف العناصر كالبنيات كاألنظهة. كيؤدم كؿ عنصر هف ىذه العناصر كظيفة ها داخؿ 

فالهجتهع نظاـ  ، يترابط كؿ عنصر في النسؽ بكظيفة ها. كهف ثـ ، ىذا الجياز الهجتهعي. كبيذا
ييدؼ إلٍ تحقيؽ التكازف كالحفاظ عمٍ الهكتسبات الهجتهعية. كهف  ، ؿ كهترابط كهتهاسؾهتكاه

 .(55: 2015، بالحفاظ عمٍ تكازف الهجتهع )حهداكم -هثبل -يقـك الديف كالتربية  ، ثـ

 نظرية التفاعمية الرمزية 2.9.2 
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أف  ، عكس ذلؾ ، التفاعمية ترلفإف  ، إذا كانت البنائية ترل أف الهجتهع ىك الذم يؤثر في الذات
الذات ىي التي تؤثر في الهجتهع. بهعنٍ أف الناس ىـ الذم يؤسسكف الهجتهع بأفعاليـ كتصرفاتيـ 

في تكاصميـ  ، كسمككياتيـ الكاعية كاليادفة. كيسهٍ ىذا الهنظكر بالتفاعمية الرهزية؛ ألف األفراد
تتخذ أفعاليـ  ، كاأليقكنات كاإليهاءات. كهف ثـيستخدهكف الرهكز كاإلشارات كالعبلهات  ، كتفاعميـ

طابعا نسقيا زاخرا بالدالالت السيهيائية كالرهزية التي تستكجب الفيـ كالتأكيؿ. كتعد المغة أىـ 
 هاداهت تؤدم دكرا تكاصميا كرهزيا. ، عنصر لدل ىؤالء

 ، األفراد كيصنعيـكينطمؽ أنصار ىذه النظرية التفاعمية الرهزية هف أف الهجتهع ىك الذم يشكؿ 
كها يرل  ، كلكف لمفرد أيضا دكر كفعؿ إبداعي في صنع ىذا الهجتهع بأفعالو الرهزية كالتكاصمية

هثؿ تفاعؿ  ، كهف ثـ فيناؾ تفاعؿ هتبادؿ بيف الذات كالهجتهع ، رائد ىذه الهدرسة كلياـ تكهاس
 .(2016، )عكلهي الهدرس هع التمهيذ بشكؿ هزدكج

 

 نظرية الباثولوجيا() االجتماعية مراضاالنظرية عمم خصائص  2.9.3

داركيف حكؿ الظاىرة البيكلكجية في دراسة  أراءنبعت فكرة الباثمكجيا االجتهاعية هف خبلؿ تطبيؽ 
الهؤسسات كالهشاكؿ االجتهاعية كقد ربطت نظرية داركيف الهؤسسات االجتهاعية ببعضيا البعض 

 أفلتؤكد  اإلجراـنظرية الباثكلكجيا االجتهاعية في عمـ  كتأتي ، اإلنسافجسـ  أعضاءتهاها هثؿ 
الهجتهع  أعضاءهرض في عضك هف  أكخمؿ  كأم األعضاءالهجتهع يهثؿ جسدا كاحدا هتهاسؾ 

 .(158: 1997، البشرم) كيصيبيا بالعجز كالفشؿهيكانيكية الحركة االجتهاعية  الكاحد يؤثر عمٍ

 نظرية الضبط الذاتي 2.9.4

جنكح  أسبابلتفسير  اإلجراـىرشي نظرية الضبط االجتهاعي لعمـ  ترأفيقدـ  1169في عاـ 
السمكؾ  أكاالرتباط كااللتزاـ بالهدرسة يهنع السمكؾ الجانح  أفكيرل هف خبلؿ نظريتو  ، األحداث
حيث يسيـ االرتباط بالهدرسة في رفع هستكل التقدير الذاتي ككجكد الحافز كالتحصيؿ  ، السيئ

 ، ستكشاؼ كااللتزاـالكتهارس الهدرسة كذلؾ دكرا هيها في تطكير اليكية هف خبلؿ ا ألكاديهيا
الذيف يتهتعكف بضبط ذاتي هرتفع اقؿ هيبل لبلنخراط في  األفراد أففتستند النظرية عمٍ هبدأ 
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هيبل الرتكاب الجريهة  أكثرالذيف يتهتعكف بضبط ذاتي هنخفض  أكلئؾالسمكؾ الهنحرؼ بينها 
 .(2013، )الكريكات

 نظرية التعمم االجتماعي 2.9.5

هف خبلؿ النهذجة كتقميد سمكؾ  ، السمكؾ الهنحرؼ كالجريهة سمككا هتعمها أفترل ىذه النظرية 
تمعب التي  الهدرسة أك كاألسرةكهؤثرة ها صدرت عف نهاذج يحتذل بيا  إذاكخصكصا  ، اآلخريف

ها يبرز عنيا هف سمكؾ اجتهاعي كذلؾ العكاهؿ االجتهاعية ك ك  تككيف الشخصيةدكرا هيها في 
الحرهاف ككميا هؤثرات تنزع بو نحك العنؼ الف  أكاالقتصادية  أكبالجكانب العاطفية كالهادية  هتأثر
 أكهف خبلؿ االشراط  األخرلكف بيا السمككيات يتعمهكف العنؼ بنفس الطريقة التي يتعمه األفراد

 لهنحرؼ يقكل هف خبلؿ التعزيزكالسمكؾ ا ، كالهحاكاةير هباشر هف خبلؿ التقميد بشكؿ غ
 .(2014، هحهد، )الهصرمضعؼ هف خبلؿ العقاب يك 

 

 نظرية االنحراف االنتقالي 2.9.6

حيث يتعمـ الفرد االنحراؼ كها يتعمـ  ، االنحراؼ سمكؾ هكتسب أفتعتقد نظرية االنحراؼ االنتقالي 
 أفالفكرة القائمة  إلٍكيستند اعتقاد ىذه النظرية  ، الصحيح الذم يرتضيو الهجتهعفرد السمكؾ 

 أفهستكل الجرائـ الحاصمة في هكاف ها تبقٍ لسنكات عديدة هستقرة ضهف نسبتيا الهئكية أم 
حيث يتعهؽ  ، ظير في بيئة اجتهاعية هعينة فبلبد لو هف االستهرار في تمؾ البيئة إذااالنحراؼ 
هف فرد  أالنحرافيحراؼ في التركيبة الثقافية كاالجتهاعية لذلؾ الهكاف كينتقؿ الطابع ذلؾ االن

ارتكاب االنحراؼ لدل ىؤالء  إلٍيتغير الدافع الذم يؤدم  أفدكف  ألخرثـ هف جيؿ  ، ألخر
الهنحرفيف يسيـ في  األفرادلهجهكعة هف  أالنحرافيكبهكجب ىذه النظرية فاف ىذا الطابع  ، األفراد

حيث يشبو ركاد ىذه النظرية ظاىرة  ، جدد أفرادساع دائرة االنحراؼ عف طريؽ استقطاب ات
بينها تبقٍ نشارة الخشب كذرات  ، نشارة الحديد فحسب إليواالنحراؼ بالهغناطيس الذم يجذب 

تكزف نظرتو الشخصية  ، فعندها يدخؿ الفرد الهؤىؿ لبلنحراؼ ضهف ىذه الدائرة ، التراب في هكانيا
ثـ تكضع تحت  ، كتقيـالهنحرفة  ألهجهكعوىذه  أفراديؤهف بيا هف قبؿ  ألييـ االجتهاعية لمق
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يتـ ذلؾ  كعندها ، هف قبؿ الهنحرفيفكبعدىا يصبح سمككو االجتهاعي هرىكنا بالقبكؿ  ، االختبار
فيصبح االنحراؼ اعتداال كاالعتداؿ انحرافا  ، تنقمب الهكازيف االجتهاعية في تصكراتو الجديدة

البيئية التي يعيش فييا الفرد حيث تسمسؿ العكاهؿ التي تساعد  التأثيراتكتركز ىذه النظرية عمٍ 
كبهكجب ىذه النظرية فاف الحدث الهنحرؼ يكتسب عهميات  ، االنحرافةالفرد عمٍ تككيف شخصيتو 

 أفحيث  اإلقرافبالنسبة لجهاعة  أك لؤلسرةبالنسبة االنحراؼ هف خبلؿ البيئة الهحيطة بو سكاء 
يكتسب ىذا  أفكبالتالي فالحدث يهكف  ، سمكؾ هكتسب أالنحرافيالسمكؾ  أفىذه النظرية تفيد 

 يتعمـ هنو ىذا السمكؾ أفالهدرسة ككجكد فرد هنحرؼ داخميا يهكف  أك األسرةهف خبلؿ السمكؾ 

 إلٍسيئة في التنشئة فيي تؤدم  أساليباستخداـ  أكسكء التربية  أكعهميات الرقابة  إىهاؿ أف
كساباالنحراؼ  كهف ثـ  أفعالوالحدث في ىذه الحالة سمككا انحرافيا يؤثر في اتجاىاتو كردكد  كا 
ضهف جهاعة الهنحرفيف الذيف يقكهكف بتقييـ الحدث كتقييـ هفاىيهو نحك الجريهة كفي  ؿفانو يدخ

يصبح السمكؾ بهثابة عادة يتعكد عمييا  أالنحرافيفي السمكؾ نفس الكقت نتيجة لعهميات االستهرار 
الحدث الهنحرؼ كانو في ىذه الحالة يككف سمككا طبيعيا بالنسبة لمحدث الهنحرؼ كاف السمكؾ 

حيث  ، كىذا ها افد بو ركاد ىذه النظرية ، الطبيعي يشكؿ سمككا خاطئا بالنسبة لمحدث الهنحرؼ
كبناءا عميو فاف السمكؾ  أالنحرافيالسمكؾ  أكس يجذب الجريهة هغناطيالشبيكا االنحراؼ ب أنيـ

  .(17: 2010، في ىذه الحالة يتزايد كتتسع دائرة الجريهة )السرحاني أالنحرافي
 

 دراسات سابقة  2.10

 "  األمني" دور المدرسة الثانوي في تنمية الوعي  :( وعنوانيا2016دراسة الحربي )

لدل  األهنيهعرفة هستكل قياـ الهدرسة الثانكية بدكرىا في تنهية الكعي  إلٍىدفت الدراسة 
الككيبلت كالهرشدات كالهعمهات .كاستخدـ الباحث الهنيج ك  هف كجية نظر الهديرات الطالبات

اعد استبانو لجهع البيانات هف عينة الدراسة كالتي تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية ك  الكصفي التحميمي
الهدراء كالككبلء كالهعمهيف كالهرشديف في الهدارس التابعة لهديرية التربية  الهككنة هفالعشكائية ك 

 كالتعميـ في الهدينة الهنكرة .
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هكافقكف عمٍ دكر الهدرسة في تنهية الكعي  الدراسة عينة أفرادباف استجابات كخمصت النتائج 
 .لطالباتيا بدرجة هتكسطة ياألهن

 األمني اإلسقاطالمدرسية في مكافحة  اإلدارة" دور  :وعنونيا( 2015صيام ) ، العاجز دراسة
 لدى طمبة المرحمة الثانوية بمدارس محافظة غزة "

لدل طمبة  األهني اإلسقاطالهدرسية في هكافحة  اإلدارةدكر  إلٍعمٍ التعرؼ  الدراسةىدفت 
الكصفي كتككف هجتهع كقد استخدـ الباحثاف الهنيج  ، الهرحمة الثانكية بهدارس هحافظات غزة

الدراسة هف جهيع هديرم كهديرات كهعمهي كهعمهات كهرشد كهرشدات الهدارس الثانكية في 
 نتائج إلٍ الدراسة كتكصمت(463( كبمغت عينة الدراسة )3982هحافظات غزة كالبالغ عددىـ )

 %(71.09) نسبتو ها بكزف يبرز األهني اإلسقاط هكافحة في الهدرسية اإلدارة اىتهاـ أف أىهيا

 

 

 المخدرات" بإضرار"دور المدرسة في التوعية الوقائية  : ( وعنوانيا2014دراسة الحميدان )

ت في ءكجا الهخدرات بإضراركىي عبارة عف كرقة بحثية تكضح دكر الهدرسة في التكعية الكقائية 
 ، كاالخبلقي ، كالعبادم ، الهدخؿ العقدم: )قد شهؿ عمٍك  هحكر العنكاف كأىهياعدة هحاكر 

 ، كالهنيج الدراسي ، الهعمـ) كتشهؿ ، كاآلليات األساليباالجتهاعي كالتعميهي( ككذلؾ  كالنفسي
هجهكعو هف  إلٍكهصادر التعمـ( .كقد خمصت الكرقة  ، كالبحكث القصيرة ، الهدرسية كاألنشطة
تسيـ بفاعمية في التصدم  أفالهدرسة ليا دكر تربكم هيـ تستطيع هف خبللو  أف أىهياالنتائج 

الهختمفة التي  كاألساليبكهخاطرىا هف خبلؿ عدد هف البراهج  بأضرارىالظاىرة الهخدرات كالتكعية 
 األخرلالهدرسة تهتاز عف غيرىا هف الهؤسسات االجتهاعية  أفككذلؾ  ، التكعية أىداؼتحقؽ 

 بأضراركرىا في العهمية التكعكية بخاصية " االستهرارية " كىك ها يؤىميا لبلستهرار في القياـ بد
نكية الثاك  كهركرا بالهدرسة الهتكسطة ، ابتداء هف الهدرسة االبتدائية الهخدرات ككيفية هكاجيتيا

 .كاالنتياء بالجاهعة



11 

 

لدى الطالبات  األمنيفي تعزيز الوعي  المدارس"دور مديرات : ( وعنوانيا2013دراسة الربيعان )
 ."بالمرحمة الثانوية بمدينة الرياض

التعرؼ عمٍ دكر هديرة الهدرسة الثانكية  أبرزىاككاف هف  األىداؼهجهكعة هف  إلٍىدفت الدراسة 
 ، لطالبات الهرحمة الثانكية بهدينة الرياض الفكرم كاالجتهاعي كاالقتصادم األهنيفي تعزيز الكعي 

كقد تككف  ، دراسة لجهع البيانات كأداة كالستبانولكصفي التحميمي كقد استخدهت الباحثة الهنيج ا
( هف هديرات الهدارس الثانكية لمبنات في هدينة الرياض كعمٍ عينة تتككف 81هجتهع الدراسة هف )

 .( هديرة 40هف )

دكر هديرات  ىناؾ هكافقة هف قبؿ عينة الدراسة عمٍ بأنوالدراسة  إليياككانت النتائج التي تكصمت 
 كالفكرم كاالجتهاعي كاالقتصادم . األهنيالهدارس في تعزيز الكعي 

المدرسية في المدارس الحكومية  األنشطة: وعنوانيا : "(2012صبحة ) أبوو  سمرة أبودراسة 
 . "كما يراىا المديرون والمعممون

الهدرسية في الهدارس الحككهية في هحافظة الخميؿ هف  األنشطة إلٍالتعرؼ  إلٍىدفت الدراسة 
كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع هديرم الهدارس الحككهية  ، كجية نظر هديرم الهدارس كهعمهييا

كتـ اختيار عينو عنقكدية بمغ عدد  ، كهعمهييا في هديريات التربية كالتعميـ في هحافظة الخميؿ
 استبانو لجهيع البيانات .كاعد الباحث  ، ( فردا353) أفرادىا

 األنشطة أىهيةعينة الدراسة هكافقكف بدرجة هرتفعة عمٍ  أفرادباف نتائج الدراسة  أظيرت: النتائج
 كالهعيقات حكليا تنفيذىا . األنشطةفي الهدارس ككذلؾ ههارسات 

لدى طمبة  األمنيالمدرسية في تنمية الوعي  اإلدارةدور " وعنوانيا: (2012) جحجوح أبودراسة 
 وسبل تفعيمو " ، المرحمة الثانوية بمدارس محافظات غزة

لدل طمبة  األهنيالهدرسية بدكرىا في تنهية الكعي  اإلدارةتحديد درجة قياـ  إلٍىدفت الدراسة 
 ، كالهؤىؿ العمهي ، النكع) كالكشؼ عف اثر كؿ هف ، الهرحمة الثانكية بهدارس هحافظات غزة

الهدرسية  اإلدارةعينة الدراسة العاهميف في  أفرادالهسهٍ الكظيفي ( في تقديرات  ، سنكات الخدهة
 إلٍكها ىدفت  ، لدل طمبة الهرحمة الثانكية بهدارس هحافظات غزة األهنيبدكرىا في تنهية الكعي 
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 لدل طمبة الهرحمة الثانكية بهدارس األهنيالهدرسية في تنهية الكعي  اإلدارةتحديد سبؿ تفعيؿ دكر 
  ، غزة

هجتهع  أفرادكقد اشتهمت عينة الدراسة جهيع  ، ىذا كقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي
الدراسة هف )هديرم الهدارس كنكابيـ كالهرشديف( في كافة الهدارس الثانكية الحككهية في هحافظات 

هككنة  استبانوكقد اعد الباحث  ، ( عنصر402كالبالغ عددىـ ) 2011-2012غزة لمعاـ الدراسي 
 فقرة ليذا الغرض . 58هحاكر يتضهنيا  أربعةهف 

الهدرسية في هحافظات غزة بدكرىا في تنهية  اإلدارةدرجة قياـ  أفنتائج الدارسة  أظيرت: النتائج
 األسرةكايجابية العبلقة بيف  ، لدل طمبة الهرحمة الثانكية كانت بدرجة هتكسطة األهنيالكعي 
سالهدرسية  كاإلدارة لدل طمبة الهرحمة الثانكية بهحافظات  األهنيىذه العبلقة في تنهية الكعي  ياـكا 

 ، األهنيالكعي  الهدرسية في تنهية اإلدارة إسياـالنتائج كجكد هعكقات تحد هف  كأظيرت ، غزة
العينة  أفرادفي هتكسط تقديرات  اإلحصائيةال تكجد فركؽ عند هستكل الداللة  بأنو أيضا كأظيرت

الهؤىؿ  ، لدل الطمبة تعزل لهتغيرات )النكع األهنيالهدرسية بتنهية الكعي  اإلدارةلدرجة قياـ 
 الهنطقة التعميهية . ، سنكات الخدهة ، الهسهٍ الكظيفي ، العمهي

 " اإلرىابيةفي الوقاية من الجرائم  األمني" دور الوعي : ( وعنوانيا2012دراسة البقمي )

 ، اإلرىابيةلدل الشباب الجاهعي نحك الجرائـ  األهنيىدفت الدراسة لمتعرؼ عمٍ هستكل الكعي 
 ، اإلرىابيةالبلـز لكقاية الشباب الجاهعي هف ارتكاب الجرائـ  األهنيكهتطمبات ترسيخ الكعي 

 ، اإلرىابيةالبلـز لكقاية الشباب الجاهعي هف ارتكاب الجرائـ  األهنيهعكقات ترسيخ الكعي ك 
 كأداةكاستخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي عف طريؽ الهدخؿ الهسحي باستخداـ االستبانة 

بجاهعة سعكد  كتشكؿ هجتهع الدراسة هف الطبلب الذككر بهرحمة البكالكريكس ، لجهع البيانات
 طالبا . 377طالبا كتـ اختيار عينة عشكائية بمغ حجهيا  18263بالرياض ككاف عددىـ 

 اإلرىابيةلدل الشباب الجاهعي نحك الجرائـ  األهنيالنتائج باف هستكل الكعي  أظيرت: النتائج
البلـز لكقاية الشباب  األهنيكتكجد هتطمبات هيهة تسيـ في ترسيخ الكعي  ، بهستكل هتكسط

كتكجد كذلؾ هعكقات هيهة تحد هف ترسيخ  ، بدرجة قكية اإلرىابيةالجاهعي هف ارتكاب الجرائـ 
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كتكجد  ، بدرجة قكية اإلرىابيةالبلـز لكقاية الشباب الجاهعي هف ارتكاب الجرائـ  األهنيالكعي 
 . األهنيكذلؾ كسائؿ هيهة تسيـ في التغمب عمٍ هعكقات ترسيخ الكعي 

من وجية  األمنيةالمدرسية في تفعيل التربية  اإلدارةدور " وعنوانيا: ىـ(1433الطيار )دراسة 
 العامة لمتربية والتعميم بمدينة الرياض " باإلدارةن ينظر المشرفين التربوي

 إلٍكها ىدفت  ، األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةالتعرؼ عمٍ كاقع  إلٍىدفت الدراسة 
كىدفت كذلؾ  ، األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةالتعرؼ عمٍ الهعكقات التي تحد هف دكر 

 األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةالتعرؼ عمٍ الهقترحات التي تبرز دكر  إلٍ

 التربكييفككاف هجتهع الدراسة هككف هف الهشرفيف  ، كاستخدـ الباحث الهنيج الكصفي الهسحي
كاعد الباحث استبانو عمٍ الهشرفيف القائهيف  ، العاهة لمتربية كالتعميـ في هدينة الرياض باإلدارة

 ىػ .1433عهميـ هف العاـ  رأسمٍ ع

ككذلؾ  ، األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةعينة الدراسة هكافقكف عمٍ كاقع  أفراد: النتائج
كهكافقكف  ، األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةهكافقكف عمٍ الهعكقات التي تحد هف دكر 

  األهنيةالهدرسية في تفعيؿ التربية  اإلدارةبشدة عمٍ الهقترحات التي تبرز دكر 

لدى طالب المرحمة  األمنيتعزيز الوعي  " دور المدرسة في :( وعنوانيا2011االحمري ) دراسة
 المدرسية والمعممين والمرشدين "  اإلدارةالمتوسطة من وجية نظر 

لدل طبلب  األهنيهرشد الهدرسة في تعزيز الكعي ك  كهعمـ ٍ دكر هديرؼ اللمتعر  سةاكىدفت الدر 
كقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي في دراستو ككاف هجتهع دراستو هككف  ، الهرحمة الهتكسطة

( 5241) كالبالغ عددىـ طبلب الهرحمة الهتكسطة في هدينة الرياض كهرشدم كهعمهي هدمهف 
 عينوأل أفرادها جاء بالنتائج باف  أىـ ، عينة عشكائية بسيطة عمٍ هرحمتيفختار هنيـ اك  اشخص

 أفكالهعمهيف كالهرشديف في هدارس هدينة الرياض هكافقكف عمٍ  راءلمهد أفهكافقكف عمٍ 
 بالهدارس . األهنيةعزيز التكعية دكر في تليـ لمهذككريف 

من االنحرافات من وجية  اإلحداثدور المدرسة في وقاية " :( وعنوانيا2010راسة السرحاني )د
 " أبياالمدارس الثانوية في مدينة  نظر طالب ومعممي
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 إشكاؿتحديد ك  هف االنحرافات اإلحداثالتعرؼ عمٍ دكر الهدرسة في كقاية  إلٍىدفت ىذه الدراسة 
هف  األحداثالهدرسة في كقاية  كأساليبكتحديد طرؽ  ، االنحرافات في الهدارس الثانكية

هف االنحرافات ككيفية  األحداثاالنحرافات ككذلؾ التعرؼ عمٍ هعكقات دكر الهدرسة في كقاية 
 ، كهعرفة الفركؽ حكؿ هحاكر الدراسة كفقا لمهتغيرات الشخصية كالديهغرافية ، التغمب عمييا

بلب ككاف هجتهع الدراسة هف الهعمهيف كالط ، كاستخدـ الباحث الهنيج الكصفي الهسحي التحميمي
( فيها كاف عدد الطبلب 1480الهمحقيف في الهدارس الثانكية بهدينة ابيا حيث بمغ عدد الهعمهيف )

ة تناسبية كالتي بمغ عددىـ يقا كاختار الباحث عينة عشكائية طب( طالب6660في الهرحمة الثانكية )
ليذه  زهةاألكاعد الباحث استبانو لجهع البيانات  ، ( هعمها74)ك ( طالبا333) ( هنيـ408)

 الدراسة .

كالهدرسة  األسرةىذه الدراسة ىك غياب التنسيؽ بيف  إليياهف ابرز النتائج التي تكصمت : النتائج
هف االنحراؼ بنسبة  األحداثهدرسة في كقاية  ذ كالتي تعد هف الهعكقات التي تكاجو اؿ

كتجاىؿ  ، داخؿ الهنزؿ األبناءكضعؼ الرقابة عمٍ كسائؿ الترفيو التي يستخدهيا  ، 85.1%
 لخطابات االستدعاءات الهدرسية . األهكر أكلياءبعض 

مكانية األمنيةالتربية " :( وعنوانيا2009سمطان )دراسة ال  "تطبيقيا في المؤسسات التعميمية وا 

 ، تحقيقيا إلٍ األهنيةالرئيسية التي تسعٍ التربية  األىداؼ أىـتحديد  إلٍىدفت الدراسة الحالية 
 هعكقات تطبيقيا في الهؤسسات التعميهية السعكدية إلٍككذلؾ التعرؼ 

كاستخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي كاعد استبانو لجهع البيانات هف هجتهع الدراسة الذم 
تككف هف هعمهي الهدارس الثانكية كهشرفييا كهديرييا بهدينة الرياض كتـ اختيار عينة عشكائية 

 فردا . 312بمغ عددىا  ةيقطب

عينة الدراسة لتطبيؽ التربية  أفرادالتي يراىا  األىداؼ أىـ أفكقد اكضحت نتائج الدراسة : النتائج
الفكرم ككقاية الشباب هف تعاطي  األهفكتحقيؽ  ، كاإلرىابتتهثؿ في هكافحة التطرؼ  األهنية

ككثرة  ، كاألهنيةؤسسات التربكية الهعكقات في ضعؼ التنسيؽ بيف اله أىـكها تهثمت  ، الهخدرات
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ة ككذلؾ افتقار الهحتكل التربكم الهناسب لتطبيؽ التربي ، الهياـ التربكية الهطمكبة هف الهدرسة
  في الهدارس الثانكية األهنية

"تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق : ىـ( وعنوانيا 1430الشيراني ) دراسة
 الفكري " األمن

الفكرم في ضكء هككنات الهكقؼ  األهفبياف كظيفة الهدرسة الثانكية في تحقيؽ  إلٍىدفت الدراسة 
كقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي باستخداـ  ، اإلسبلهيةالتربكية  األساليبالتعميهي باستخداـ 

الفكرم  األهف أف أبرزىاهجهكعو هف النتائج كهف  إلٍاالستقرائي .كقد تكصمت الدراسة  األسمكب
فك  ، كاالستقرار كجكانب الحياة بكافة صكرىا األهف أساس اإلسبلـفي  الفكرم لطبلب  األهف ا 

بجكانب الحياة االجتهاعية كالثقافية الفكرية كاالقتصادية كالدينية  كثيقة عبلقةالهرحمة الثانكية لو 
طبلب الهرحمة الثانكية الفكرم ل األهفككذلؾ الهجتهع بكؿ هؤسساتو تقع عميو هسئكلية  ، كالنفسية
 هنظكهة تربكية نفسية هتكاهمة . بإيجادكذلؾ 

 "األمني"دور المدارس الثانوية في نشر الوعي  :( وعنوانيا2006دراسة الشيري )

هف خبلؿ الكشؼ عف  األهنيلمتعرؼ عمٍ دكر الهدارس الثانكية في نشر الكعي  الدراسةىدفت 
عمٍ الفركؽ في كجيات نظر طبلب الهدارس  كهحاكلة التعرؼ ، يفكهعمهييا كالهرشد إداراتيادكر 

كقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي  ، لدييـ األكليةالثانكية كفقا لمهتغيرات الديهغرافية 
طبلب الهرحمة الثانكية في  ككاف هجتهع الدراسة ، الذم يعبر عف الظاىرة االجتهاعية هحؿ البحث

طالب  1000عشكائية لخهسة هدارس في الهدينة كالتي تحتكم عمٍ  هدينة ابيا كتـ سحب عينة
 . طالب 500ككاف عدد افراد العينة  % هنيـ50كتـ اخذ نسبة 

لدل  األهنيفي نشر الكعي  بأدكارىـعمهي الهدارس الثانكية يقكهكف ه أفالدراسة  أظيرت: النتائج
كها  الطبلبييفالهرشديف  األخيرةيمييـ هديرك الهدارس الثانكية كفي الهرتبة  ، الطبلب بدرجة هرتفعة

 أكالعينة لكنيا ال تعزل لهتغير العهر  أفرادفي استجابات  نتائج الدراسة كجكد فركؽ أظيرت
 الفراغ الدراسي . أكالسنة الدراسية  أكالجنسية 

 الفكري لمطالب " األمنية في تعزيز المدرس اإلدارات" دور وعنوانيا:  ( 2006دراسة السممان )
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الفكرم هف خبلؿ تفعيؿ  األهفالهدرسية في تعزيز  اإلداراتىدفت الدراسة في التعرؼ عمٍ دكر 
العبلقة  ، التربكية األساليبتنفيذ  ، الهدرسية األنشطةتكجيو  ، تكظيؼ الهعمـ ، األسرة)دكر 

الهدرسية في تعزيز  اإلدارةالهعكقات التي تقمؿ هف دكر  أىـالكقكؼ عمٍ  ، بالهجتهع الهحمي
 هشكمة االنحراؼ الفكرم لمطبلب ( . أسبابالتعرؼ عمٍ بعض  ، الفكرم األهف

جراءاتواستخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميؿ بخطكاتو  كالذم يرتبط بدراسة ظاىرة هعاصرة  كا 
 ، %( هف هديرم الهدارس االبتدائية52.7هف ) الدراسةبقصد كصفيا كتفسيرىا كتككنت عينة 

%( هف 3.8)ك %( هف الهدارس الثانكية15.5)ك ، هديرم الهدارس الهتكسطة( هف 28.0)ك
 الثبلث الهراحؿ  أكهديرم هدارس تضـ هرحمتيف هعا 

الفكرم  األهفتعزيز  إلٍالحاجة  أفالعينة يركف  أفراد%( هف 58) أفالنتائج  كأظيرت النتائج
%( يطبقكف 49). ككالثانكم اإلعدادمك  بشكؿ كبير في الهراحؿ الدراسية الثبلثة االبتدائي

الهتبعة في  اإلجراءاتباف  أفادكا%( 34.6)ك لمطبلب الفكرم األهفالهتبعة في تعزيز  اإلجراءات
العينة  إفراد( هف 14.2في حيف يرل ) ، الفكرم لمطبلب في الهدارس تطبؽ لحد ها األهفتعزيز 

 الفكرم . األهفتعزيز  إجراءاتانو نادرا ها يتـ تطيؽ 

 "  لألطفال األمني" الوعي : وعنوانيا Brady(2010)دراسة 

كلتكعية الكالديف  ، كىدفت ىذه الدراسة في الحصكؿ عمٍ فيـ عاـ لكيفية استخداـ األطفاؿ اإلنترنت
 ، فهيهعمالبسبلهة األطفاؿ عمٍ اإلنترنت كتحديد ها إذا كاف ىذا الهكضكع يتـ تدريسو هف قبؿ 

 ، سنة 12ك 10ككاف هجتهع الدراسة تبلهيذ في الهدارس االبتدائية الذيف تتراكح أعهارىـ بيف 
كزعت الدراسات   كالعينة ، كالهعمهيف ، كأكلياء أهكر التبلهيذ الذيف شهمتيـ العينة كاألكالد

االستقصائية التي تدار ذاتيا عمٍ أربع هدارس ابتدائية في أيرلندا. كاف ىناؾ ثبلثة استقصاءات 
تبلهيذ الهدارس االبتدائية الذيف  استبياف هف 202هختمفة صههت لكؿ جهيكر هستيدؼ هختمؼ؛ 

استبياف  53الء التبلهيذ كاستبياف كزع عمٍ آباء ىؤ  111 ، 12ك سنكات 10تتراكح أعهارىـ بيف 
 هف الهعمهيف.
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ككانت  ، ها يخص التبلهيذ غالبية التبلهيذ أنيـ يستخدهكف اإلنترنت بشكؿ هنتظـ: النتائج
االستجابة األكثر شيكعا ىي االستخداـ اليكهي. ككاف الهنزؿ ىك الهكاف األكثر شيكعا لكصكؿ 

أها األنشطة األكثر شيكعا  بيت األقارب.ك  يؽإلٍ اإلنترنت يميو الهدرسة ثـ يميو هنزؿ صد التبلهيذ
يميو البحث عف الهعمكهات يميو التصفح هف أجؿ الهتعة يميو الدخكؿ  الستخداـ االنترنت ىك المعب

كالشبكات االجتهاعية كتككيف صداقات جديدة كيدعي غالبية األطفاؿ أنيـ  إلٍ البريد اإللكتركني
كاف الكالد / الكصي يميو  در التالي األكثر شيكعا لمتعمـالهص. تعمهكا استخداـ اإلنترنت بأنفسيـ

 أقمية أعمنكا أنيـ تعمهكا استخداـ اإلنترنت هف هعمهيـ. فقطك  األشقاء

: كيعتقد ربع اآلباء الذيف شهميـ االستطبلع أف أطفاليـ يستخدهكف اإلنترنت كؿ اإلباءها يخص 
يكـ كأفادت أقمية صغيرة جدا أف أطفاليـ لـ يستخدهكا اإلنترنت أبدا كقد قاـ ها يقرب هف نصؼ 
العينة بتككيف حسابات الهستخدهيف الهنفصمة في هنازليـ كغالبية الهشاركيف يعمنكف أنيـ 

أك براهج تصفية الرسائؿ غير  ، أك براهج هكافحة التجسس ، ج هكافحة الفيركساتيستخدهكف براه
تـ تهكيف الهيزات األبكية عمٍ هتصفح اإلنترنت ك  الهرغكب فييا عمٍ جياز الكهبيكتر الخاص بيـ.

كاقر ها يقرب هف خهس  ، كنظاـ التشغيؿ كبرناهج البريد اإللكتركني هف قبؿ أكثر نصؼ العينة
ـ ال يعرفكف ها إذا كاف تـ تهكيف الهيزات األبكية هع الرد عمٍ أف الهيزات لـ يتـ تهكينيا. أني العينة

كاقر حكالي خهس اآلباء الذيف شهميـ االستطبلع أنيـ لـ يعمهكا طفميـ استخداـ هحرؾ بحث 
هف اآلباء بأنيـ لـ تكف عمٍ دراية بكجكد هحركات البحث  أجاب نصؼ العينةك  لمطفؿ. صديقة
كالد أجابكا بأف أطفاليـ يستخدهكف هحركات بحث صديقة لمطفؿ كأظيرت الدراسة  36فقط ىذه. 

 ، تتـ هراقبة هكاقع الكيب التي يزكرىا األطفاؿ هف قبؿ غالبية اآلباء الذيف شارككا في االستطبلع انو
نترنت هف اآلباء الذيف شهميـ االستطبلع يناقشكف سبلهة اإل ككشفت الدراسة أف الغالبية العظهٍ

هع  ، هع طفميـ. ككانت أكثر القضايا شيكعا التي تهت هناقشتيا تقاسـ الهعمكهات الشخصية
كاستخداـ كمهات السر ككشفت أغمبية كبيرة  ، كتحهيؿ الهكاد بأهاف ، الغرباء عمٍ شبكة اإلنترنت

 ركنية لمطفؿ.حكؿ هبادرات السبلهة اإللكت هف العينة أنيـ لـ يتمقكا أم هعمكهات أك هعمكهات بحثية
أكثر هف نصؼ اآلباء كاألهيات أجابكا بأنيـ يكدكف الحصكؿ عمٍ هزيد هف الهعمكهات حكؿ ك 

كيفية تعميـ أطفاليـ لتصفح اإلنترنت بأهاف. ككانت آراء غالبية اآلباء الذيف شهميـ االستطبلع 
 الطفؿ خارجا. تفضؿ أف يككف هكاف لعب
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بأنيـ  ٪79.25أجاب  ، تـ أخذ عينات هنيـ هف بيف الهعمهيف الذيف: فهيها يخص الهعم
يستخدهكف اإلنترنت هع هينتيـ , حيث إنيا تشجع األطفاؿ عمٍ استخداـ اإلنترنت في الهنزؿ لهزيد 

عمٍ عمـ بأف الكصكؿ إلٍ اإلنترنت في هدرستيـ  هف الدراسة. ككانت غالبية الهعمهيف الهستطمعيف
 قد تهت تنقيتيا.

تأمالت  ، "مدرسة االرشاد في القرن الواحد والعشرين :وعنوانيا (,2002Border) دراسة
 شخصية ومينية"

 ، بيكر) كفؽ اربع دراسات سابقة لكؿ هف 2001ىدفت ىذه الدراسة في هقارنة االرشاد في عاـ 
كالهتهثمة في ىذه  ، 2007كاالرشاد في العاـ  ، بيسمي كهؾ هاىكف( ، جريف ككيس ، كغيثبرس
كاشتهمت عينة الدراسة عمٍ  ، اجريت ىذه الدراسة في الكاليات الهتحدة االهريكيةكقد  ، الدراسة

 الهدارس في الهناطؽ الريفية كتناكلث ثقافات كهيارات هتعددة هستخدها العينة العشكائية .

إف الهرشديف التربكييف في الدراسات السابقة كانكا يكاجيكف  ، اظيرت نتائج ىذه الدراسة: النتائج
حيث اف  ، الٍ حد ها كالهرشديف يتسهكف بالكفاءة ، خطيرة في ظؿ االهكانات الهتكاضعة تحديات

كتكجييـ نحك  ، براهج االرشاد في الهدارس اليكـ تساىـ في التحصيؿ الدراسي لدل الطبلب
كلكف ايضا عمٍ هستكل الهنزؿ كالهجتهع  ، السمككيات االيجابية ليس فقط عمٍ هستكل الهدرسة

كاتباع اساليب اكثر تطكرا هف اساليب التعميـ  ، ات الهطردة في الهكاد الهخصصةنسبة لمزياد
 كاحتياجات كصعكبات التعمـ في الكقت الحالي . ، كالتعمـ

"عوامل الخطر والوقاية لجنوح االحداث وتاثير العصابة  :بعنوان (Pleban,2002)دراسة 
 ( بين طالب مدارس ثانوية مختارة .)المجموعات

عمة اك الهانعة لجنكح ىذه الدراسة بشكؿ اساسي الٍ تحديد الخطكرة كعكاهؿ الكقاية الفاىدفت 
كتحديد اثر االختبلفات بيف الفرد  ، ثير الهجهكعات بيف طبلب هدارس هختارةاالحداث كتأ

كقد استخدـ ، كاالصدقاء كالعائمة كالهدرسة كالهجتهع الهبنية عمٍ اساس الجنس كالهرحمة الدراسية
 حث في دراستو الهنيج الكصفي الهسحي .البا
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انو تكجد عبلقة بيف الفرد كاالصدقاء  ، ككانت ابرزىا اظيرت الدراسة هجهكعة هف النتائج: النتائج
 ، كبيف االنخراط في عصابة كجنكح االحداث ، كاالسرة الهدرسية كعكاهؿ الكقاية كالهخاطرة
 ، االخبلقي ىك ابرز عاهؿ كقائي لجنكح االحداثكاظيرت تحميؿ العبلقة الهتبادلة اف السمكؾ 

في تدريب انفسيـ عمٍ هعرفة عكاهؿ الخطكرة كالكقاية الهتعمقة  اكينبغي عمٍ الهعمهيف اف يستهرك 
 بتاثر العصابة كعبلقتيا بهفيـك االحداث .

" رؤية مدرسي الثانوية الحكومية حول صفات المواطنة : وعنوانيا (Shelly,2000 )دراسة
 " شنطناو الجيدة في والية 

كالهعمهيف في تحقيؽ  األسرةالتعرؼ عمٍ الصفات العاهة لمهكاطنة الجيدة كدكر  إلٍىدفت الدراسة 
الهسح االجتهاعي " كاستخدـ لجهع  أسمكبكقد استخدـ الباحث الهنيج الكصفي "  ، تمؾ الصفات

 ، ( هدرسا207االستبانو هف خبلؿ تطبيقيا عمٍ عينة تككنت هف ): األكلٍ أداتيفبيانات الدراسة 
كالثانية الهقابمة هف خبلؿ تطبيقيا  ، هنطقة في كاشنطف 14هدرسة هف  22( هدرسة يهثمكف 184)

 عمٍ االستبانو . أجابكاهدرسا ههف  22عمٍ 

الصفات الجيدة لمهكاطنة تتهثؿ في  أف ، هياأىنتائج كاف هف  إلٍتكصمت الدراسة : النتائج
كالقدرة  ، قبكؿ كتحهؿ الهسئكلية ، الحالية كالهشاركة في شؤكف الهجتهع باألحداثاالطبلع كالعمـ 

عمٍ رؤية  تأثيراكها كاف لمجنس . كتحهؿ كقبكؿ التنكع في الهجتهع  ، الحكيهة القراراتعمٍ اتخاذ 
 أداةالصفات التي اشتهمت عمييا  أفة حيث يرل الرجاؿ عينة الدراسة لصفات الهكاطنة الجيد

بعض  أىهيةبينها ال تتفؽ هعيـ النساء في  ، الدراسة )االستبانو( تهثؿ صفات هيهة لمهكاطف
 لمهكاطنةكجكد نهكذج  أىهية. باءاألفي هراحؿ نهك الطفؿ خاصة  األسرة تأثير أىهية. الصفات

هها  أىهية أكثركقدكة  ألهكاطنودكر الهعمـ في تعزيز  أف. الجيدة كالقدكة الحسنة هف قبؿ الهدرسيف
 تحتكيو الهقررات الدراسية .

التربويين والمدرسين والطالب  اإلداريين أراء": ( وعنوانيا(Duck worth-loche,2000دراسة
 المدرسي والعنف في المدارس الثانوية " . باألمنفيما يتعمق 
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الهدرسي كالعنؼ في  باألهفكالهرشديف كالطبلب فيها يتعمؽ  اإلدارييف أراءتحديد  إلٍىدفت الدراسة 
العنؼ التي كاف ليا  أنكاعكالتعرؼ عمٍ  ، بكالية لكيزيانا الشهالية الهنتقاةبعض الهدارس الثانكية 

االستراتيجيات الهتاحة  أىـككذلؾ التعرؼ عمٍ  ، بتمؾ الهدارس األهففي  األثر بالغ أضخـ
 الدراسةالباحث الهنيج الكصفي التحميمي كقد تككنت  ـكقد استخد ، لمتعاهؿ هع العنؼ في الهدارس

 . هنتقاةهدرسة ثانكية  11فردا في  58هف

بينها يرل  أهنايركف هدارسيـ اقؿ  راءالهد أفىي  إليياالنتائج التي تكصبل  أىـككانت : النتائج
 . الهرشدكفك  هها رآه الهدرسكف أهنااقؿ  بأنياكصؼ الطبلب هدارسيـ ك  ، الهرشدكف العكس

 

 

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 2.11

لدل  األهنيبعد استعراض بعض الدراسات التي تناكلت هكضكع دكر الهدارس في تنهية الكعي 
 كأخرلداخؿ فمسطيف  أجريتىناؾ هجهكعة هف الدراسات  ، طمبتيا في هناطؽ هختمفة هف العالـ

 كأساليببالهدارس كلكف بطرؽ  األهنيكهعظهيا تسمط الضكء عمٍ الكعي  أجنبيةك  في دكؿ عربية
 ، بالهدارس كىذا ها اتفقت هعو الدراسة الحالية لؤلهفهختمفة فهنيا ركزت عمٍ الجانب الشهكلي 

الفكرم  كاألهف ألهفاكاحد هف جكانب  ركزت عمٍ جانب أنيابحيث  أخرلكقد اختمفت هع دراسات 
 . الهخدرات أك األهني اإلسقاط أك

( 2012ابك الحجكج )ك  (2011( كاالحهرم )2006اتفقت ىذه الدراسة هع دراسة كؿ هف الشيرم )
 الشهكلي بشكمو األهنيدكر الهدرسة في تنهية الكعي  ىػ( كالتي ركزت عمٍ هعرفة1433الطيار )

كلكف اختمفت الدراسة الحالية  األهنيهف خبلؿ فحص دكر الهدير كالهعمـ كالهرشد في تنهية الكعي 
في ها ىية هحاكر الدراسة حيث كضعت دراسة الشيرم كاالحهرم دكر الهدير كالهعمـ كالهرشد في 

عت دكر هف ذلؾ بينها الدراسة الحالية جه كاألنشطةدكر الهناىج  كاستثنتثبلثة استبانات هختمفة 
 ، يظير فيو دكر الهناىج أخرالهدرسية كهحكر  اإلدارةالهدير كالهعمـ كالهرشد في هحكر كاحد سهتو 
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كجهيعيا تـ تضهينيا في استبانو كاحدة كالتي اتفقت هع  ، كالهحكر الثالث يبرز دكر الهعيقات
يرم عينتو هف حيث اختار الش ، ألعينوفي اختيار  كاختمفت عف الشيرم ، دراسة الحجكج في ذلؾ

 ، هع الطيار في عينتو حيث اختارىا هف الهشرفيف في هديريات التربية أيضاالطبلب كاختمفت 
الحجكج في اختيار العينة كالتي كانت هف الهدراء ك  كلكف اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة االحهرم

 كالهعمهيف كالهرشديف.

 األىداؼركزت عمٍ  األخيرة أف( حيث 2009كقد اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة السمطاف )
في الهؤسسات  األهنيةكذلؾ هبررات تطبيؽ التربية ك  األهنيةالتربية  إليياالرئيسية التي تسعٍ 

عهمت عمٍ فحص دكر الهدرسة  الدراسة الحالية أها إلييا إلٍكسبؿ الكصكؿ  كاإلجراءاتالتعميهة 
 ، الهدرسية كالهناىج الهدرسية اإلدارةلطبلبيا هف خبلؿ هحكريف دكر  األهنية الكعي يهفي تن

في اختيار عينة  أيضااتفقت ك  األهنيكاتفقت هعيا في تركيز كؿ هنيها عمٍ هعيقات الكعي 
 الدراسة كالتي تـ اختيارىا هف الهدراء كالهعمهيف كالهرشديف .

الصياـ ك  كالعاجز ( 2014الحهيداف )ك  (2013كقد اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة الربيعاف )
ثبلثة هجاالت  في ة في تنهية الكعيهدير الهدرس حيث ركزت دراسة الربيعاف عمٍ دكر( 2015)

دراسة الحهيداف ركزت ك  االقتصادم األهفك  االجتهاعي األهفك  الفكرم األهفكىي  األهفهحددة هف 
 اإلسقاطياـ كالتي ركزت عمٍ هكافحة الهخدرات كالعاجز كالص أضرارعمٍ التكعية الكقائية هف 

الشاهؿ في كؿ هجاالتو بينها اتفقت هع دراسة  األهفبينها الدراسة الحالية ركزت عمٍ   األهني
بشكمو الشهكلي في الكقاية هف الجرائـ  األهنيركزت دكرم الكعي  أنيا( بحيث 2012البقهي )
 . األهنيلهدارس في تنهية الكعي لـ تسمط الضكء عمٍ كاقع ا أنياكاختمفت هعيا  اإلرىابية

السمهاف الهراحؿ  سةادر ( بحيث تناكلت 2006كقد اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة السمهاف)
( 2011كاتفقت هع االحهرم ) مياالع كاألساسيالدنيا  األساسيالدراسية التي تناكلتيا الدراسة الحالية 

 .  حيث تناكلت الهرحمة الهتكسطة

 األهنيدكر الهدرسة في تنهية الكعي  ( في تحديد2016الحالية هع دراسة الحربي )اتفقت الدراسة 
ككبلء الهدرسة كحصرىا  إضافةهف خبلؿ الهدراء كالهعمهيف كالهرشديف كلكنيا اختمفت عنيا في 

 الفكرم كاالنتهاء الكطني . األهفكالتركيز عمٍ  باإلناثفي الهدارس الثانكية الخاصة 
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( بحيث ركزت عمٍ جانب 2012صبحة ) أبكك  سهرة أبكة الحالية هع دراسة كقد اختمفت الدراس
كبشكؿ غير هباشر هف خبلؿ التعرؼ عمٍ  األهنيكاحد هف جكانب دكر الهدرسة في تنهية الكعي 

في هجتهع الدراسة كطريقة سحب  أيضاكاختمفت  ، الهدرسية في هحافظة الخميؿ األنشطةكاقع 
كاتفقت  ، الهرشديفاختار العينة العنقكدية هف الهدراء كالهعمهيف هستثنيا  األخير أفبحيث  ، العينة

 الهختمطة ( ، اإلناث ، الذككر) الثبلثة هف الهدارس األنكاعشهمت  بأنياهع الدراسة الحالية 

في  اإلدارييف أراء( في تحديد 2000) Duck worth-locheدراسة  اتفقت الدراسة الحالية هع
عينة  بإضافةالهدرسي كالعنؼ كلكنيا اختمؼ عنيا  األهفهرشد( حكؿ  ، هعمـ ، الهدرسة )هدير

الطبلب كالدراسة كانت هقتصرة عمٍ الهدرس الثانكية فقط بخبلؼ هع ىذه الدراسة التي استيدؼ 
 الدنيا كالعميا  األساسيةالهرحمة 

ة عمٍ جانب بحيث اختصرت ىذه الدراس Brady (2010) كقد اختمؼ الدراسة الحالية هع دراسة
 أنكاعكىك االستخداـ اآلهف لبلنترنت بينها تعرضت الدراسة الحالية لكؿ  األهفكاحد هف جكانب 

 . اإلباءك  عينتو هف الهعمهيف األخيراختار  ، في عينة الدراسة أيضاكاختمفت عنيا  األهف

كالتي ركزت عمٍ الهكاطنة الجيدة باستخداـ  Shelly (1996)كقد اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة 
اختمفت عف الدراسة الحالية بحيث استخدـ اداتيف  كلكنيا الهنيج الكصفي " الهسح االجتهاعي "

 االستبانةالهقابمة بينها الدراسة الحالية اقتصرت عمٍ ك  االستبانةلجهع البيانات االكلٍ هف خبلؿ 
 . في جهيع البيانات 
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 الفصل الثالث
 

 منيجية الدراسة

 ، كها يستعرض كصفان ألداة الدراسة ، كهجتهع الدراسة كعينتيا ، يتضهف ىذا الفصؿ هنيج الدراسة
 الدراسة. باإلضافة إلٍ أساليب الهعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تحميؿ بيانات

 

 منيج الدراسة  3.1 

لهعرفة دكر هدارس تربية  االجتهاعيسمكب الهسح هستخدها ا ، استخدـ الباحث الدراسة الكهية
 جنكب الخميؿ األساسية الحككهية في تنهية الكعي األهني.

 

 مجتمع الدراسة 3.2

هرشدم الهدارس الحككهية األساسية في هديرية ك  هعمهيك  هدراء تككف هجتهع الدراسة هف جهيع
هديرية تربية جنكب باالستناد لسجبلت  ، 2017في العاـ 2592 البالغ عددىـك  جنكب الخميؿ

 الخميؿ.

 الوظيفةو  (: وصف مجتمع الدراسة حسب نوع المدرسة1.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المتغيرات

 

 نكع الهدرسة

 34 887 ذككر

 34 879 إناث 

 32 826 هختمطة 

 

 الكظيفة

 6 155 هدير 

 91 2362 هعمـ

 3 75 هرشد 

 100 2592 الهجهكع
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 الدراسة:عينة  3.3

هعمـ كهرشد في ك  هدير 387التي تككنت هفك  ، الطبقية الهنتظهة استخدـ الباحث العينة العشكائية
 ، % هف هجتهع الدراسة األصمي15 أم بنسبة هعاينة ، هدارس تربية جنكب الخميؿ الحككهية

 (.2.3كها يكضح ذلؾ في الجدكؿ ) ، هكزعيف عمٍ هختمؼ الهدارس

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة األصمي2.3جدول )

 نسبة المعاينة العينة المجتمع األصمي نوع المدرسة

 %15 7 50 هدير  ذككر

 %15 121 805 هعمـ 

 %15 5 32 هرشد

  %(34)133 887 الهجهكع

 %15 6 42 هدير  إناث

 %15 121 809 هعمـ 

 %15 4 28 هرشد

  %(34) 131 879 الهجهكع

 %15 9 63 هدير  هختمطة 

 %15 112 748 هعمـ 

 %15 2 15 هرشد

  (32)%123 826 الهجهكع 
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 (: خصائص عينة الدراسة 3.3جدول )

 القيم المفقودة  النسبة المئوية % العدد  مستويات المتغير  المتغيرات 

 الجنس 

 

 1 42.9 166 ذكر

 56.8 220 أنثٍ

 

 الكظيفية

 0 5.7 22 هدير

 91.5 354 هعمـ 

 2.8 11 هرشد

 

 الهؤىؿ العمهي

 1 9.8 38 دبمـك

 77.3 299 بكالكريس

 12.7 49 هاجستير فأعمٍ

 

 عدد سنكات الخدهة 

 0 19.4 75 سنكات 5أقؿ هف 

 20.2 78 سنكات 10 – 5هف 

 60.5 234 سنكات 10أكثر هف 

 

 نكع الهدرسة 

 0 34.4 133 ذككر

 33.9 131 إناث 

 31.8 123 هختمطة
 

 أداة الدراسة: 3.4

دور مدارس تربية جنوب الخميل األساسية الحكومية في تنمية قاـ الباحث بإعداد استببانة لقياس 
فقد  ، الباحث كضابط في جياز األهف الكقائيخبرة ك  باالستناد الٍ االدبيات السابقة الوعي األمني

 أقساـ كالتالي:تككنت االستبانة بهجهميا هف ثبلثة 

ىذا القسـ هعمكهات عاهة عف أفراد عينة الدراسة باعتبارىا هتغيرات هستقمة  تضهفالقسم األول: 
 . نكع الهدرسة ، عدد سنكات الخدهة ، الهؤىؿ العمهي ، الكظيفية  ، كىي: الجنس
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األساسية دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ  ىذا الجزء الخاص هف االستبانة كتضهفالقسم الثاني: 
قد ك  ، دكر الهناىج الهدرسية(ك  ، درسةبشقيو )دكر اإلدارة اله الحككهية في تنهية الكعي األهني
جاباتيا كتـ تحديدىا حسب سمـ ليكرت الخهاسي )ك  تناكلت االستبانة أسئمة الدراسة بدرجة  -1ا 

الهدرسية  ة( فقرة تتعمؽ بدكر اإلدار 18حيث خصص )  ، هكافؽ بشدة(-5غيرهكافؽ بشدة في حيف 
كبذلؾ يككف هجهكع األسئمة التي  ، (13فبمغػت فقراتػو ) أها فيها يخص دكر الهناىج الهدرسية

تقيس دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية 
ضافةك  ذلؾ بعد التعديؿك  ، ( فقرة31الحككهية )  حذؼ الفقرات كفؽ ٌاراء الهحكهيف.ك  ا 

الفقرات الخاصة بهعرفة العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في  ىذا القسـ تضهفالقسم الثالث:
 ( فقرة.17تنهية الكعي األهني التي بمغت عدد فقراتو )

 

 صدق أداة الدراسة : 3.5

كقد قاـ الباحث  ، يعبر صدؽ األداة عف هدل صبلحية األداة الهستخدهة لقياس ها كضعت لقياسو
الهختصيف هف حهمة شيادة الدكتكراة في هيداف عمـ ك  االستبانة عمٍ عدد هف الهحكهيفبعرض 
كذكم الخبرة في كؿ هف: جاهعة  ، هناىج البحث العمهيك  االحصاءك  عمـ الجريهةك  االجتهاع
هحكهيف هف حهمة  (10الهحكهيف )حيث بمغ عدد  ، جاهعة القدس الهفتكحة في فمسطيفك  ، القدس

كأعيد  ، التعديبلت الهقترحةك  فقرات االستبانة كفؽ الهبلحظات كقد تـ تعديؿ ، شيادة الدكتكراه
كقد كاف الغرض هف ذلؾ الحكـ عمٍ درجة هناسبة  ، صياغة االستبانة بشكميا النيائي كفقان لذلؾ

هقترحات ك  بناءن عمٍ ٌاراءك  ، سبلهة الصياغة المغكيةك  ، انتهائيا لمهجاؿك  ككضكحيا ، الفقرات
ـٌ تعديؿ صياغة بعض الفقرات ليغكيان  ضافة فقرات أخرل ك  حذؼ بعض الفقراتك  ، الهحكهيف ت ا 

التغييرات التي  لبعض أهثمة .((2همحؽ )ك  (1( فقرة )همحؽ)48لييصبح عدد فقرات االستبانة )
 . أيدخت عمٍ االستهارة
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 ثبات أداة الدراسة: 3.6

الثبات لفقرات االستبانة بحساب هعاهؿ ك  الداخمي تـ فحص االتساؽ ، لمتحقؽ هف ثبات أداة القياس
 (.4.3ذلؾ كفؽ الجدكؿ )ك  ، (Cronbach Alphaكركنباخ ألفا )

العوائق و  معامالت الثبات ألبعاد الدراسة الخاصة بدور المدارس في تنمية الوعي األمني مصفوفة (:4.3جدول)
 ألفا. الدرجة الكميةحسب معامالت ثبات كرونباخو  التي تحد من دورىا

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال

 0.911 18 دكر اإلدارة الهدرسة 

 0.878 13 دكر الهناىج الهدرسية

 0.931 21 الدرجة الكمية لدكر الهدرسة

 0.894 17 العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة 

 0.890 48 الدرجة الكمية 
 

 (0.878ألفا قد تراكحت ها بيف ) ( أف قيهة الثبات حسب كركنباخ4.3يتضح هف الجدكؿ )
بدكر اإلدارة الهدرسية عمٍ أعمٍ هعاهؿ ثبات في حيف  حيث حصؿ الهجاؿ الهرتبط ، (0.931)ك

أخيران بمغت قيهة ألفا ك  ، حصؿ الهجاؿ الخاص بدكر الهناىج الهدرسية عمٍ أدنٍ هعاهؿ ثبات
فبمغت  لدرجة الكمية لبلستبانةأها فيها يتعمؽ با ، (0.931لدكر الهدرسة ) عمٍ الدرجة الكمية

 ثبات عالية هها تشير عمٍ دقة أداة القياس. ىي بشكؿ عاـ هعاهبلتك  ، (0.890)

 صدق محتوى األداة: 3.7

 الخاصة بدور المدارس في تنمية الوعي األمني مصفوفة معامالت االرتباط لفقرات الدراسة (:5.3جدول )
 العوائق التي تحد من دورىا مع درجتيا الكمية و 

 قيمة )ر( رقم الفقرة المجال قيمة )ر( رقم الفقرة المجال

رة 
إلدا

ر ا
دك

سية
هدر

ال
 

1 .603** 

حد 
ي ت

 الت
ائؽ
لعك

ا
رسة

لهد
ر ا

دك
 

1 .492** 
2 .619** 2 .563** 
3 .643** 3 .549** 
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4 .633** 4 .531** 
5 .612** 5 .624** 
6 .701** 6 .563** 
7 .625** 7 .657** 
8 .683** 8 .701** 
9 .696** 9 .766** 

10 .691** 10 .760** 
11 .713** 11 .659** 
12 .678** 12 .516** 
13 .624** 13 .596** 
14 .643** 14 .655** 
15 .535** 15 .640** 
16 .582** 16 .609** 
17 .565** 17 .582** 
18 .590**    

سية
هدر

ج ال
ناى

 اله
كر
د

 

1 .578**    
2 .509**    
3 .656**    
4 .663**    
5 .613**    
6 .668**    
7 .724**    
8 .704**    
9 .693**    

10 .704**    
11 .612**    
12 .665**    
13 .680**    

 (0.01دالةعند مستوى )-**
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هجاالتيا عند ك  ( يتبيف كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف جهيع فقرات الدراسة5.3بالنظر إلٍ جدكؿ )
 يشير إلٍ تكفر صدؽ هبنٍ أداة الدراسة. هها ، (0.01هستكل الداللة )

 مصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت الدراسة الخاصة بدور المدارس في تنمية الوعي األمني :(6.3جدول)
 التي تحد من دورىا مع الدرجة الكمية لممقياس:العوائق و 

 قيهة )ر( الهجاؿ

 **764. دكر اإلدارة الهدرسية

 **679. دكر الهناىج الهدرسية

 **808. دكر الهدرسة

 **518. هف دكر الهدرسة الهعيقات التي تحد

 (0.01دالةعند مستوى )-**

بيف الدرجة ك  كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف جهيع هجاالت الدراسة ( يتبيف6.3بالنظر إلٍ جدكؿ )
 هها يشير إلٍ تكفر صدؽ هبنٍ أداة الدراسة. ، (0.01الكمية لمقياس عند هستكل الداللة )

 

 المعالجة اإلحصائية: 3.8

فرضياتيا سكؼ ييستخدـ برناهج الرـز اإلحصائية لمعمـك  ك هف أجؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة
 االختبارات اإلحصائية التالية:ك  كذلؾ هف خبلؿ االستعانة بالهقاييس ، (SPSSاالجتهاعية )

 كذلؾ هف خبلؿ استخداـ هعاهؿ االرتباط بيرسكف. ، فحص صدؽ هحتكل االستبانة -1
 فحص هعاهؿ ثبات األداة هستخدها كركنباخ ألفا. -2
األشكاؿ البيانية لكصؼ ك  ء الكصفي: كذلؾ باستخداـ جداكؿ التكزيعات التكراريةاإلحصا -3

كذلؾ سيتـ االستعانة بهقاييس النزعة الهركزية )خاصة  ، البيانات الهرتبطة بهجتهع الدراسة
لكصؼ استجابات  ، كخاصة االنحراؼ الهعيارم() هقاييس التشتتك  ، الهتكسط الحسابي(

لهدرسة في تنهية الكعي األهني باالضافة لمعكائؽ التي تحد هف عينة الدراسة نحك دكر ا
 دكرىا في تنهية الكعي األهني.
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 اإلحصاء االستداللي: سيتـ استخداـ االختبارات التالية: -4
 اتجاه االرتباط بيف هجاالت الدراسة.ك  فحص قكة بيدؼ ، هقاييس االرتباط 
 اختبار )ت( لمعينات الهستقمة سيتـ استخداـ (Independent Sample T-test)  

إحصائية بيف استجابات أفراد هجتهع الدراسة  لمفحص ها إذا كانت ىنالؾ فركؽ ذات داللة
 الدراسة باختبلؼ هتغيراتيـ التي تنقسـ إلٍ فئتيف )الجنس(.  نحك هحاكر

 ( سيتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادمAnova(One Way  لفحص ها إذا كانت
 استجابات أفراد العينة باختبلؼ هتغيراتيـ الشخصية  داللة إحصائية ىنالؾ فركؽ ذات

 ، عدد سنكات الخبرة ، نكع الهدرسة ، )الكظيفية الكظيفية التي تنقسـ إلٍ أكثر هف فئتيفك 
 الهؤىؿ العمهي(.ك 

 سيتـ استخداـ (Schiffeلتحديد صالح الفركؽ بيف فئات الهتغيرات الشخصية )  الكظيفية ك
التبايف األحادم كجكد فركؽ  ؿؾ إذا ها أكضح تحميذلك  ، لٍ أكثر هف فئتيفي تنقسـ إالت

 ذات داللة إحصائية بيف فئات ىذه الهتغيرات.
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 الفصل الرابع 
3 

 تحميميا و  عرض النتائج

 تمييد

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث هف خبلؿ استجابة أفراد هجتهع الدراسة 
حكؿ " دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية في تنهية الكعي األهني" هف كجية 

لتساؤالت الدراسة كفقان  ، ية في تربية جنكب الخميؿهرشدم الهدارس الحككهك  نظر هدراء كهعمهي
يهكف تفسير قيهة الهتكسط الحسابي لمعبارات اك الهتكسط العاـ الهرجح في أداة  ، كفرضياتيا

 لدراسة )االستبانة( كها يمي :ا

 (: داللة المتوسط الحسابي.7.4جدول )

 الداللة الحسابي  الهتكسط

 هرتفع جدان  5.00 – 4.24

 هرتفع 4.23 – 3.43

 هتكسط 3.42 – 2.62

 هنخفض 2.61 – 1.81

 هنخفض جدان   1.80 – 1.00
 

 

 

 عرض نتائج أسئمة الدراسة : 4.1

 : االول الرئيسعرض نتائج السؤال  4.1.1

هف  " ها دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية في تنهية الكعي األهني لدل طمبتيا"
لئلجابة عف ىذا ك  ، هرشدم الهدارس األساسية في تربية جنكب الخميؿك  هعمهيك  كجية نظر هدراء
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ذلؾ كها ك  ، أفراد العينة االنحرافات الهعيارية الستجاباتك  السؤاؿ تـ استخراج الهتكسطات الحسابية
 (.8.4ىك كاضح في الجدكؿ )

في تنمية  حول دور المدارس أفراد العينة االنحرافات المعيارية الستجاباتو  (:المتوسطات الحسابية8.4جدول )
 الوعي األمني 

 مستوى اإلجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 هرتفع 51185. 3.9977 دكر اإلدارة الهدرسية 1

 هرتفع 52922. 3.6975 دكر الهناىج الهدرسية 2

 هرتفع 46732. 3.8718 دكر الهدرسة 3
 

( أف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية 8.4تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )
الدرجات الكمية هرشدم الهدارس كها تبينيا ك  هعمهيك  في تنهية الكعي األهني هف كجية نظر هدراء

 ، (0.46732انحراؼ هعيارم)ك  (3.8718لهجاالت الدراسة كانت هرتفعة بشكؿ عاـ بهتكسط )
 ، (0.51185انحراؼ هعيارم )ك  (3.9977بهتكسط حسابي ) كقد كاف األبرز دكر اإلدارة الهدرسية

 (.0.52922انحراؼ هعيارم )ك  (3.6975تبلىا دكر الهناىج الهدرسية بهتكسط حسابي )

دكر الهناىج ك  لمتعرؼ عمٍ استجابات أفراد العينة عمٍ عبارات هحاكر دكر اإلدارة الهدرسية
ذلؾ ك  ، االنحرافات الهعيارية الستجابات أفراد العينةك  الدراسية تـ استخراج الهتكسطات الحسابية

 (.10.4الجدكؿ )ك  ( 9.4) كها ىك كاضح في الجدكؿ

 

 دور اإلدارة المدرسة في تنمية الوعي األمني لدى الطمبة  :المجال األول

( نتائج كبل هف الهتكسط 9.4يتضهف الجدكؿ )ك  ، ( فقرة18تـ قياس ىذا الهتغير هف خبلؿ )
 هستكل اإلجابة لدل أفراد العينة عف عبارت ىذا الهحكر.ك  االنحراؼ الهعيارمك  الحسابي
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المدرسية في تنمية  االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة نحو دور اإلدارةو  المتوسطات الحسابية: (9.4جدول)
 الوعي االمني

الكسط  الفقرة  الترتيب  الرقـ
 الحسابي 

االنحراؼ 
 الهعيارم 

هستكل 
 اإلجابة

 هرتفع جدا 63703. 4.2610 تكجو الهدرسة الطمبة نحك قيـ التعاكف فيها بينيـ 1 15

الهدرسة عمٍ تكثيؽ العبلقات االجتهاعية تحرص  2 16
 السميهة فيها بيف الطمبة

 هرتفع 65355. 4.2041

 هرتفع 80775. 4.1912 تعهؿ الهدرسة عمٍ هعالجة حاالت التسرب الهدرسي 3 13

تشعر الهدرسة الطمبة بأىهية االنضباط الذاتي  4 17
 كهدخؿ لتحقيؽ التكافؽ بينيـ

 هرتفع 68303. 4.1680

تحرص الهدرسة عمٍ تكفر هناخا هدرسيا جاذبا  5 18
 لمطمبة

 هرتفع 74007. 4.1654

تحث ادارة الهدرسة الهعمهيف لبلستهاع لهشكبلت  6 2
 الطمبة كهناقشتيـ فييا

 هرتفع 66492. 4.1059

تشجيع االدارة الهدرسة الطمبة عمٍ اإلصفاح عف  7 1
 الهشكبلت التي تكاجييـ

 هرتفع 72588. 4.0646

تعهؿ ادارة الهدرسة عمٍ زيادة النهك الهعرفي  8 3
لمهعمهيف في قضايا تعزز السمكؾ االيجابي لدل 

 الطمبة

 هرتفع 69464. 4.0439

تقـك الهدرسة بتكعية الطمبة لمحفاظ عمٍ اهنيـ  9 6
 التحرش( ، الشخصي )التعرض لمضرب

 هرتفع 79119. 4.0310

العدكانية لمهرشد لدراسة  يتـ احالة الطمبة ذكم النزعة 10 14
 حالتو

 هرتفع 1.04300 4.0155

تكجو الهدرسة الطمبة بضركرة اختيار االصدقاء  11 11
 الصالحيف بالتعاكف هع االسرة

 هرتفع 81333. 3.9587

 تحرص ادارة الهدرسة عمٍ تشكيؿ لجاف هتابعة 12 4
 رعاية سمكؾ الطمبةك 

 هرتفع 83274. 3.9225
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تعهؿ الهدرسة عمٍ تكعية الطمبة حكؿ االستخداـ  13 10
 االهف لبلنترنت

 هرتفع 89303. 3.9096

تحث الهدرسة االسرة عمٍ هراقبة سمكؾ ابنائيـ دكف  14 9
 اشعارىـ بذلؾ

 هرتفع 80783. 3.8553

هضاهيف ك  يكجد الهاـ هف قبؿ الهدرسة بهفاىيـ 15 5
 الكعي االهني بشكؿ صحيح

 هرتفع 81120. 3.8475

تستثهر الهدرسة دكر الهرشد التربكم في تقكية  16 8
 العبلقة بيف الهدرسة كاالسرة

 هرتفع 1.13363 3.8243

تحرص الهدرسة عمٍ تكعية الطمبة بهخاطر الجريهة  17 12
 عمٍ الهجتهع

 هرتفع 80596. 3.7158

تدعك الهدرسة اكلياء االهكر لهحاضرات تزيد هف  18 7
هتطمباتيا ك  الهرحمة العهريةخبرتيـ بالتعاهؿ هع 

 البنائيـ

 هرتفع 86524. 3.6744

 هرتفع 51185. 3.9977 الدرجة الكمية 
 

الحسابي العاـ لهدل دكر اإلدارة الهدرسية  أف الهتكسط ، (9.4تشير البيانات الكارد في الجدكؿ )
نبلحظ أف ك  أعبله.أفراد العينة عمٍ الهتغير  ارتفاع في درجة هكافقة ( هها يعكس3.997يبمغ )

"تكجو الهدرسة الطمبة نحك قيـ التعاكف فيها بينيـ" بالهرتبة األكلٍ  التي تنص عمٍك  (15الفقرة رقـ )
التي تنص " ك  (16تبلىا الفقرة رقـ ) ، (4.2610) هتكسط حسابيك  بأىهية نسبية هرتفعة جدان 

الطمبة" بهتكسط حسابي) تحرص الهدرسة عمٍ تكثيؽ العبلقات االجتهاعية السميهة فيها بيف 
التي تنص عمٍ " تعهؿ الهدرسة عمٍ هعالجة حاالت التسرب ك  (13تبلىا الفقرة رقـ ) ، (4.2041

في حيف كانت أقؿ الفقرات اىهية في دكر اإلدارة . ، (4.1912الهدرسي" بهتكسط حسابي )
درسة اكلياء االهكر التي تنص عمٍ "تدعك الهك  (7الهدرسية هف كجية نظر أفراد العينة فقرة رقـ )

حسابي   بهتكسط هتطمباتيا البنائيـ"ك  لهحاضرات تزيد هف خبرتيـ بالتعاهؿ هع الهرحمة العهرية
التي تنص عمٍ " تحرص الهدرسة عمٍ تكعية الطمبة ك  (12تبلىا الفقرة رقـ ) ، (3.6774)

التي تنص ك  (8تبلىا فقرة رقـ )ك  ، (3.7158بهخاطر الجريهة عمٍ الهجتهع" بهتكسط حسابي)
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عمٍ " تستثهر الهدرسة دكر الهرشد التربكم في تقكية العبلقة بيف الهدرسة كاالسرة" بهتكسط حسابي 
(3.8243.) 

 

 دور المناىج الدراسية في تنمية الوعي األمني لدى الطمبة  :المجال الثاني

الهتكسط ( نتائج كبل هف 10.4يتضهف الجدكؿ )ك  ، ( فقرة18تـ قياس ىذا الهتغير هف خبلؿ )
 هستكل اإلجابة الفراد العينة عف عبارات ىذا الهحكر.ك  االنحراؼ الهعيارمك  الحسابي

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة نحو دور المناىج المدرسية في تنمية و  المتوسطات الحسابية :(10.4جدول)
  الوعي االمني

الر
 قم

الوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

عداد الجيد لبلنشطة كفؽ تعهؿ الهدرسة عمٍ اإل 1 1
 هنيا خطط هدركسة تمبي اليدؼ الهطمكب

 هرتفع 69591. 3.9871

 تستثهر الهدرسة االنشطة في تحصيف قيـ الطمبة 2 2
 كقايتيا هف االنحرافات الفكريةك 

 هرتفع 1.17470 3.9070

تحكم الهقررات الدراسية عمٍ هكاضيع تعنٍ  3 11
 البيئةك  بالهحافظة عمٍ الههتمكات العاهة

 هرتفع 76440. 3.8708

 تضهيف االنشطة فعاليات تبيف حقكؽ الكطف 4 3
 الهجتهعك 

 هرتفع 75357. 3.7855

تحرص الهناىج الدراسية عمٍ تعديؿ سمككيات الغير  5 12
 هرغكبة

 هرتفع 75869. 3.7519

 هرتفع 71019. 3.7494 االنتهاءك  تعزز الهقررات هفيـك الكفاء 6 10

تساىـ الهناىج الهدرسية في تنهية قدرة الطمبة عمٍ  7 4
 الخطأ( هف االفكارك  التهييز بيف )الصكاب

 هرتفع 74833. 3.7416

ادابو بيف ك  تنهي الهناىج الهدرسية هيارات الحكار 8 8
 الطمبة

 هرتفع 76604. 3.7287
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تنهي الهناىج الهدرسية اتجاىات ايجابية لدل الطمبة  9 13
 نحك الهيف الهختمفة

 هرتفع 82815. 3.7158

تعزز الهناىج شعكر الطمبة بضركرة الهحافظة عمٍ  10 7
 هقدراتو هف خبلؿ انشطو هخططةك  هكتسبات الكطف

 هرتفع 77527. 3.6667

تعهؿ الهناىج الهدرسية عمٍ ترسيخ هدركات الطمبة  11 9
 حكؿ اهف هجتهعيـ

 هرتفع 71787. 3.5995

تحرص ادارة عمٍ تنظيـ هعارض تربكية بيدؼ تنهية  12 5
 الكعي االهني

 هتكسط 95776. 3.3902

تحرص ادارة الهدرسة عمٍ اقاهة هحاضرات دينية  13 6
 تكضح دكر االسبلـ في استتباب االهف

 هتكسط 99922. 3.1731

 هرتفع 58683. 3.4382 الدرجة الكمية 
 

الحسابي العاـ لهدل دكر الهناىج   أف الهتكسط ، (10.4في الجدكؿ ) ةتشير البيانات الكارد
ارتفاع في درجة  ( هها يعكس3.4382يبمغ ) الهدرسية في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهداراس

"تعهؿ الهدرسة  التي تنص عمٍك  (1نبلحظ أف الفقرة رقـ )ك  أفراد العينة عمٍ الهتغير أعبله. هكافقة
األكلٍ بأىهية  بالهرتبة"هنيا عمٍ االعداد الجيد لبلنشطة كفؽ خطط هدركسة تمبي اليدؼ الهطمكب

التي تنص عمٍ " تستثهر ك  (2تبلىا الفقرة رقـ ) ، (3.9871هتكسط حسابي )ك  نسبية هرتفعة جدان 
بهتكسط حسابي  كقايتيا هف االنحرافات الفكرية"ك  الهدرسة االنشطة في تحصيف قيـ الطمبة

التي تنص " تحكم الهقررات الدراسية عمٍ هكاضيع تعنٍ ك  (11تبلىا الفقرة رقـ ) ، (3.9070)
(. في حيف كانت أقؿ الفقرات 3.8708) البيئة" بهتكسط حسابيك  بالهحافظة عمٍ الههتمكات العاهة

لتي تنص عمٍ اك  (13اىهية في دكر الهناىج الهدرسية هف كجية نظر أفراد العينة فقرة رقـ )
 "تحرص ادارة الهدرسة عمٍ اقاهة هحاضرات دينية تكضح دكر االسبلـ في استتباب االهف"

التي تنص عمٍ " تحرص ادارة عمٍ تنظيـ ك  (12تبلىا الفقرة رقـ ) ، (3.1731حسابي )  بهتكسط
 (11تبلىا فقرة رقـ )ك  ، (3.3902هعارض تربكية بيدؼ تنهية الكعي االهني" بهتكسط حسابي)

التي تنص عمٍ "تعهؿ الهناىج الهدرسية عمٍ ترسيخ هدركات الطمبة حكؿ اهف هجتهعيـ" ك 
 (.3.5995بهتكسط حسابي )
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 عرض نتائج السؤال الرئيس الثاني: 4.1.2

" ها أبرز العكائؽ التي تحد هف دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية في تنهية 
هرشدم الهدارس األساسية في تربية ك  هعمهيك  ة نظر هدراءهف كجي الكعي األهني لدل طمبتيا"

االنحرافات الهعيارية ك  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج الهتكسطات الحسابيةك  ، جنكب الخميؿ
 (.11.4ذلؾ كها ىك كاضح في الجدكؿ )ك  ، الستجابات أفراد العينة

العوائق التي تحد من  الستجابات أفراد العينة نحواالنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية :(11.4جدول)
 دور المدارسة في تنمية الوعي االمني

الوسط  الفقرة الترتيب الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 اإلجابة

زيادة نصاب الهعمـ التدريسي ال يتيح فرصة لتقديـ  1 16
 التكعية االهنية

 هرتفع 98015. 4.0749

 هرتفع 81268. 4.0129 اكلياء االهكر هع ابنائيـتساىؿ بعض  2 1

ضعؼ الهخصصات الهالية الهتاحة لبلنشطة  3 6
 الهدرسية

 هرتفع 1.02040 3.6512

التستر عمٍ هشكبلت الطمبة ك  خكؼ الطالب 4 17
 السمككية اهاـ االدارة الهدرسية

 هرتفع 96142. 3.6434

تقكيـ ك  ضعؼ تجاكب االسرة هع الهدرسة في هراقبة 5 7
 سمككيا الطمبة

 هرتفع 93105. 3.5194

االدارة الهدرسية في ك  صعكبة التجاكب بيف االسرة 6 2
 هتابعة تقكيـ الطمبة

 هرتفع 84975. 3.4910

عزكؼ الهدرسيف عف الخكض في هجاالت تعتبر  7 14
خارج نطاؽ اختصاصيـ هف كجية ك  حساسةك  خاصة
 نظرىـ

 هرتفع 1.01950 3.4367

انشغاؿ االدارة الهدرسية باالنشطة اليكهية الهرتبطة  8 13
 بتسيير العهمية التعميهية

 هتكسط 99244. 3.4186
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كضكعات تنهي الكعي هافتقار الهناىج الهدرسية ل 9 8
 االهني لدل الطمبة

 هتكسط 88696. 3.3307

افتقار الهناىج الهدرسية عمٍ كسائؿ تعزز الكعي  10 3
 االهني

 هتكسط 83267. 3.3023

عدـ شهكؿ المكائح الداخمية لمهدارس لقضايا تسيـ  11 12
 في تنهية الكعي االهني

 هتكسط 1.28479 3.2868

الهرافؽ الهدرسية التي يهكف ك  قمة هبلءهة الهباني 12 4
 استثهارىا في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة

 هتكسط 1.01581 3.2817

العميا بتنهية الكعي ضعؼ اىتهاـ االدارات التربكية  13 10
 االهني لدل الطمبة

 هتكسط 89821. 3.2765

هحدكدية صبلحيات االدارة الهدرسية في تنهية  14 9
 الكعي االهني لدل الطمبة

 هتكسط 92204. 3.2584

تعقيد االجراءات االدارية البلزهة لعقد ام نشاط  15 11
 يسيـ في تنهية الكعي االهني

 هتكسط 93679. 3.1705

هؤسسات الهجتهع ك  هحدكدية التعاكف بيف الهدرسة 16 15
 الهدني

 هتكسط 93203. 3.1499

غياب سياسة التفكيض هف قبؿ االدارة في هتابعة  17 5
 القضايا ذات البعد االهني

 هتكسط 98156. 3.1447

 هرتفع .58683 3.4382 الدرجة الكمية 
 

الحسابي العاـ لمعكائؽ التي تحد هف دكر  أف الهتكسط ، (11.4تشير البيانات الكارد في الجدكؿ )
 ارتفاع في درجة هكافقة ( هها يعكس3.4382في تنهية الكعي األهني لدل طمبتيا يبمغ ) الهدرسة

نبلحظ أف أبرز العكائؽ التي تكاجو دكر ك  أفراد العينة عمٍ كجكد عكائؽ تحد هف دكر الهدرسة.
"زيادة نصاب الهعمـ التدريسي ال يتيح فرصة  التي تنص عمٍك  (16بالفقرة رقـ ) الهدرسة هتهثمة

التي تنص عمٍ " ك  (1تبلىا الفقرة رقـ ) ، (4.0749لتقديـ التكعية االهنية" هتكسط حسابي )
التي ك  (6تبلىا الفقرة رقـ ) ، (4.0129تساىؿ بعض اكلياء االهكر هع ابنائيـ" بهتكسط حسابي )

(. في 3.6512) لهدرسية" بهتكسط حسابيتنص " ضعؼ الهخصصات الهالية الهتاحة لبلنشطة ا



91 

 

التي ك  (5هف كجية نظر أفراد العينة فقرة رقـ ) حيف كانت أقؿ العكائؽ التي تكاجو دكر الهدرسة
بهتكسط  تنص عمٍ "غياب سياسة التفكيض هف قبؿ االدارة في هتابعة القضايا ذات البعد االهني"

 ص عمٍ " هحدكدية التعاكف بيف الهدرسةالتي تنك  (15تبلىا الفقرة رقـ ) ، (3.1705حسابي )
التي تنص عمٍ ك  (11تبلىا فقرة رقـ )ك  ، (3.1499هؤسسات الهجتهع الهدني" بهتكسط حسابي)ك 

" تعقيد االجراءات االدارية البلزهة لعقد ام نشاط يسيـ في تنهية الكعي االهني" بهتكسط حسابي 
(3.1447.) 

 

 عرض نتائج فرضيات الدراسة: 4.2

 االنحرافات الهعياريةك  عف فرضيات الدراسة قاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابيةلئلجابة 
لمهقارنات الثنائية  Schiffe نتائج اختبارك  نتائج تحميؿ التبايف األحادمك  نتائج اختبار "ت"ك 

 (24.4– 12.4كذلؾ كها ىك كاضح في الجداكؿ ) ، البعدية

 ة األولى عرض نتائج الفرضية الرئيس 4.2.1

( بيف استجابات أفراد العينة لدكر α ≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) تكجد
 دكر الهناىج الدراسيةك  اإلدارة الهدرسية في تنهية الكعي األهني

  ، تـ استخداـ اختبار )هعاهبلت االرتباط )بيرسكف(( ،الثالثة لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة الرئيسية
 (.5.3) كها ىي هكضح في الجدكؿ

 نتائج اختبار معمل سبيرمان (:12.4جدول )

 دور المناىج المدرسية االبعاد
 **613. معامل ارتباط بيرسون دور اإلدارة المدرسية

 000. الداللة االحصائية
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( بيف دكر α ≤0.05( يتبيف كجكد عبلقة طردية عند هسنكل الداللة )12.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
قيهة الداللة  حيث كانت ، دكر الهناىج الدراسيةك  اإلدارة الهدرسية في تنهية الكعي األهني

3لذا نرفض الفرضية الصفرية، (0.05اإلحصائية الهحسكبة أقؿ )



 ثانيةة الرض نتائج الفرضية الرئيسع 4.2.2

العينة لدكر ( الستجابة أفراد α ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
لخميؿ تعزل الهدرسة في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في هديرية جنكب ا

 .الشخصية، الكظيفية، الديهغرافيةلمهتغيرات 

الفرضيات الفرعية التالية التي سيتم التطرق لكل  ثانيةة الوينبثق عن فرضية الدراسة الرئيس
 فرضية فرعية عمى حدة.

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ): عية االولىالفرضية الفر 
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في هديرية  الهدرسة الستجابة أفراد العينة لدكر

 جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الجنس .

 (13.4ؿ)الجدً في ًاضحكذلؾ كها ىك  ، ناختبار"ت"ااستخدالفرضية تـ  عف ىذه ًلئلجابة

في تنمية الوعي األمني تبعًا  استجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في لمفرًق "ت"بار اخت نتائج: (13.4جدول )
 لمتغير الجنس.

المتوسط  العدد الجنس االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 قيمة ت الحرية

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

 

دكر اإلدارة 
 الهدرسية 

  52465. 4.0345 166 ذكر

346.577 

 

1.175 

 

 50104. 3.9727 220 أنثٍ .241

    57251. 3.6895 166 ذكر 
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دكر الهناىج 
 الدراسية 

 .733 -. 341 384 49186. 3.7080 220 أنثٍ

 

 الدرجة الكمية 

  48999. 3.8898 166 ذكر

337.171 

 

578. 

 

 44827. 3.8617 220 انثٍ .564
 

( في α≤0.05الهستًٌ) عند إحصائية داللة ذات فرًق تًجدال  ( أنو13.4يتضح هف الجدكؿ )
دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني في هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية باختبلؼ 

 ىيك  0.05في جهيع الهجاالت حيث كانت الداللة االحصائية < ك  ، الجنس عمٍ الدرجة الكمية
اإلناث في كجية نظرىـ في دكر ك  ربحيث كجد ىنالؾ تقارب بيف الذكك  ، غير دالة إحصائيا

 هها يؤدم إلٍ قبكؿ الفرضية الصفرية .. في تنهية الكعي األهني الهدرسة

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الثانية:
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في هديرية  الهدرسة الستجابة أفراد العينة لدكر

 جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الكظيفة .

فقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم لدكر  ، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
 (.14.4كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي ) ، الهدارس في تنهية الكعي األهني

االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في و  (: المتوسطات الحسابية14.4جدول)
 تنمية الوعي األمني تبعًا لمتغير الوظيفة 

 االنحراف المعياري الموسط الحسابي العدد الوظيفة األبعاد

 

 دكر اإلدارة الهدرسية

 44992. 4.0328 22 هدير

 51562. 3.9907 354 هعمـ

 55561. 4.1515 11 هرشد

 51185. 3.9977 387 الهجهكع

 

 

 50002. 3.7238 22 هدير

 52347. 3.6953 354 هعمـ
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دكر الهناىج 
 الهدرسية

 76545. 3.7133 11 هرشد

 52922. 3.6975 387 الهجهكع

 

 

 الدرجة الكمية 

 43484. 3.9032 22 هدير

 46495. 3.8669 354 هعمـ

 62334. 3.9677 11 هرشد

 46732. 3.8718 387 الهجهكع
 

( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 14.4يتضح هف الجدكؿ )
في حيف  ، .(62334انحراؼ هعيارم )ك  (3.9677األعمٍ لدل الهرشديف بهتكسط حسابي ) كانت

 (.0.46495انحراؼ هعيارم )ك  (3.8669)كانت األقؿ لدل الهعمهيف بهتكسط حسابي 

نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في تنمية الوعي  (:15.4جدول)
 األمني تبعًا لمتغير الوظيفة

مجموع  مصدر التباين االبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة مستوى 
 االحصائية

دكر اإلدارة 
 الهدرسية

  152. 2 305. بيف الهجهكعات

 

586. 

 

 

560. 

 263. 384 100.823 داخؿ الهجهكعات

  386 101.128 الهجهكع

 

دكر الهناىج 
 الدراسية

  010. 2 020. بيف الهجهكعات

035. 

 

.966 

 

 281. 384 108.688 داخؿ الهجهكعات

  386 108.108 الهجهكع

 

 الدرجة الكمية

  066. 2 132. بيف الهجهكعات

 

300. 

 

 

741. 

 219. 384 84.168 داخؿ الهجهكعات

  386 84.299 الهجهكع
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في  (α≤0.05( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )15.4يتضح هف الجدكؿ )
دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لهتغير لكظيفية عمٍ  حكؿ ، استجابات أفراد العينة

 هها يؤدم إلٍ قبكؿ الفرضية الصفرية.في كبل هف الهجاليف دكر اإلدارة ك  الدرجة الكمية

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الثالثة:
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي.

فقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم نحك  ، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
 (.16.4تي )كها ىك هكضح في الجدكؿ اآل ، دكر الهدارس في تنهية الكعي األهني

نحو دور المدارس في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة (:16.4جدول)
 تنمية الوعي األمني تبعًا لمتغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري الموسط الحسابي العدد الوظيفة األبعاد

 دكر اإلدارة الهدرسية

 44410. 3.9371 38 دبمـك

 51442. 3.9976 299 بكالكريس

 55362. 4.0465 49 هاجستير فأعمٍ

 511251. 3.9978 386 الهجهكع

دكر الهناىج 
 الهدرسية

 50169. 3.5931 38 دبمـك

 50928. 3.7070 299 بكالكريس

 66203. 3.7206 49 هاجستير فأعمٍ

 52991. 3.6975 386 الهجهكع

 

 

 الدرجة الكمية 

 38627. 3.7929 38 دبمـك

 46519. 3.8757 299 بكالكريس

 53962. 3.9098 49 هاجستير فأعمٍ

 46793. 3.8719 386 الهجهكع
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( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 16.4يتضح هف الجدكؿ )
 (3.9098بهتكسط حسابي )األعمٍ لدل االفراد الحاهميف لشيادات الهاجستير فأعمٍ  كانت

بهتكسط  في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الحاهميف لشيادة الدبمـك ، .(53962انحراؼ هعيارم )ك 
 .(.38627انحراؼ هعيارم )ك  (3.7929حسابي )

(:نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في تنمية الوعي 17.4جدول)
 تبعًا لمتغير المؤىل العممي األمني

هجهكع  هصدر التبايف  االبعاد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

 

دكر اإلدارة 
 الهدرسية

  128. 2 256. بيف الهجهكعات

486. 

 

 263. 383 100.896 داخؿ الهجهكعات .615

  385 101.152 الهجهكع

دكر الهناىج 
 الدراسية

  233. 2 467. بيف الهجهكعات

831. 

 

 281. 383 107.641 داخؿ الهجهكعات 437.

  385 108.108 الهجهكع

 

 الدرجة الكمية

  156. 2 312. بيف الهجهكعات

712. 

 

 219. 383 83.986 داخؿ الهجهكعات .491

  385 84.298 الهجهكع
 

في  (α≤0.05( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )17.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لمهؤىؿ العمهي عمٍ  ، استجابات أفراد العينة

دكر الهناىج الهدرسية. حيث كانت قيهة ك  في كؿ هف الهجاليف دكر اإلدارة الهدرسيةك  الدرجة الكمية
إلٍ قبكؿ الفرضية  مكىي غير دالة إحصائيان. هها يؤد 0.05ة الهحسكبة < الداللة اإلحصائي

 الصفرية.
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( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الرابعة:
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير عدد سنكات الخبرة .

فقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم نحك  ، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
 (.18.4)كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي  ، دكر الهدارس في تنهية الكعي األهني

االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في و  (: المتوسطات الحسابية18.4جدول)
 تنمية الوعي األمني تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 االنحراف المعياري الموسط الحسابي العدد الوظيفة األبعاد

 

 

 دكر اإلدارة الهدرسية

 59640. 3.8667 75 سنكات 5أقؿ هف 

 51895. 4.0071 78 سنكات 10-5هف 

 47433. 4.0366 234 سنكات 10أكثر هف 

 51185. 3.9977 387 الهجهكع

 

 

دكر الهناىج 
 الهدرسية

 56914. 3.6933 75 سنكات 5أقؿ هف 

 54863. 3.6469 78 سنكات 10-5هف 

 51034. 3.7156 234 سنكات 10أكثر هف 

 52922. 3.6975 387 الهجهكع

 

 

 الدرجة الكمية 

 54713. 3.7940 75 سنكات 5أقؿ هف 

 48995. 3.8561 78 سنكات 10-5هف 

 42948. 3.9020 234 سنكات 10أكثر هف 

 46732. 3.8718 387 الهجهكع 

 

( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 18.4يتضح هف الجدكؿ )
 (3.9020سنكات بهتكسط حسابي ) 10األعمٍ لدل لبلفراد الذيف يهتمككف خبرة أكثر هف  كانت
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 5في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الذيف يهتمككف خبرة أقؿ هف  ، (0.42948انحراؼ هعيارم )ك 
 (.0.54713انحراؼ هعيارم )ك  (3.7940سنكات بهتكسط حسابي )

(: نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في تنمية الوعي 19.4جدول)
 األمني تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

هجهكع  هصدر التبايف  االبعاد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

 

دكر اإلدارة 
 الهدرسية

  824. 2 1.648 بيف الهجهكعات

3.181 

 

 259. 384 99.480 داخؿ الهجهكعات .043

  386 101.128 الهجهكع

 

دكر الهناىج 
 الدراسية

  149. 2 278. بيف الهجهكعات

.495 

 

 281. 384 107.830 داخؿ الهجهكعات .610

  386 108.108 الهجهكع

 

 الدرجة الكمية

  343. 2 687. الهجهكعات بيف

1.577 

 

 218. 384 83.613 داخؿ الهجهكعات .208

  386 84.299 الهجهكع

 

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو19.4يتضح هف الجدكؿ )
دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لعدد سنكات الخبرة عمٍ  حكؿ ، استجابات أفراد العينة

حيث كانت قيهة الداللة اإلحصائية الهحسكبة <  ، في هجاؿ دكر الهناىج الدراسيةك  الدرجة الكمية
في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل  كىي غير دالة إحصائيان. 0.05

(α≤0.05)  فقد تـ استخداـ  ، لهعرفة هصادر ىذه الفركؽك  دارة الهدرسية.في هجاؿ دكر اإلك
 (:19.4كها تظير النتائج في جدكؿ ) ، Schiffeاختبار 
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رنتائج اختبا (:20.4جدول )  Schiffe لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في استجابات أفراد العينة نحو دور
تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة.اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لمطمبة   

 سنكات 10أكثر هف  سنكات 10-5هف  سنكات 5أقؿ هف  الكظيفية البعد

 

 دكر اإلدارة الهدرسية

  *-.16990  -.14046  سنكات 5أقؿ هف 

  -.02944   سنكات 10-5هف 

    سنكات 10أكثر هف 

 **0.05 

استجابات أفراد العينة نحك دكر اإلدارة الهدرسية ( يتبيف كجكد فركؽ في 20.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
حيث كانت الفرؽ بيف األفراد الذيف  ، عدد سنكات الخبرة في تنهية الكعي األهني كفقان لهتغير

األكثر  لصالحك  سنكات 10األفراد الذيف يهمككف خبرة أكثر هف ك  سنكات 5يهمككف خبرة اقؿ هف 
 (.0.16990سنكات بفارؽ ) 10هف 

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرعية الخامسة: الفرضية
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير نكع الهدرسة.

الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم نحك فقد تـ استخراج  ، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
 (.21.4كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي ) ، دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني

 االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير نوع المدرسةو  (:المتوسطات الحسابية21.4جدول)

 االنحراؼ الهعيارم الحسابي الهكسط العدد الكظيفة األبعاد

 

 

 دكر اإلدارة الهدرسية

 53035. 3.9875 133 ذككر

 48192. 4.0310 131 إناث

 52461. 3.9734 123 هختمطة

 51185. 3.9977 387 الهجهكع

 57483. 3.6726 133 ذككر 
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دكر الهناىج 
 الهدرسية

 49853. 3.7358 131 إناث

 51122. 3.6836 123 هختمطة

 52922. 3.6975 387 الهجهكع

 

 

 

 الدرجة الكمية 

 49242. 3.8554 133 ذككر

 44367. 3.9072 131 إناث

 46565. 3.8518 123 هختمطة

 46732. 3.8718 387 الهجهكع
 

( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 21.4يتضح هف الجدكؿ )
في  ، .(44367انحراؼ هعيارم )ك  (3.9072اإلناث بهتكسط حسابي ) األعمٍ لدل هدارس كانت

انحراؼ هعيارم ك  (3.8518حيف كانت األقؿ لدل الهدارس الهختمطة بهتكسط حسابي )
(46565.). 

نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو دور المدرسة في تنمية الوعي  (:22.4جدول)
 لمتغير نوع المدرسة األمني تبعاً 

هجهكع  هصدر التبايف  االبعاد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

 

دكر اإلدارة 
 الهدرسية

  116. 2 232. بيف الهجهكعات

 

441. 

 

 

644. 

 263. 384 100.896 داخؿ الهجهكعات

  386 101.128 الهجهكع

الهناىج دكر 
 الدراسية

  149. 2 298. بيف الهجهكعات

530. 

 

 281. 384 107.810 داخؿ الهجهكعات .589

  386 108.108 الهجهكع

   124. 2 249. بيف الهجهكعات 



131 

 

 .567 .568 219. 384 84.051 داخؿ الهجهكعات الدرجة الكمية

  386 84.299 الهجهكع
 

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو22.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لنكع الهدرسة عمٍ الدرجة  ، استجابات أفراد العينة

دكر الهناىج الهدرسية.حيث كانت قيهة الداللة ك  في كبل هف الهجاليف دكر اإلدارة الهدرسيةك  الكمية
 الفرضية الصفرية . . هها يؤدم إلٍ قبكؿكىي غير دالة إحصائيان  0.05بة < اإلحصائية الهحسك 

 :ثالثةة النتائج الفرضية الرئيس عرض 4.2.3

( الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ α ≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
جنكب  تربيةطمبة الهرحمة االساسية في  التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل

 . (الديهغرافية )الشخصية، الكظيفية، الخميؿ تعزل لمهتغيرات

الفرضيات الفرعية التالية التي سيتم التطرق لكل  لثةة الثاوينبثق عن فرضية الدراسة الرئيس
 فرضية فرعية عمى حدة:

( α≤0.05هستكل الداللة ) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند: الفرضية الفرعية االولى
لدل طمبة الهرحمة  الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الجنس .

 (23.4) ؿالجدً في ًاضح كهاىً ناختبار"ت"ًذلكااستخدالفرضية تـ ىذهاختبار ك  ًلئلجابة

 العوائق التي تحد من دور المدرسةاستجابات أفراد العينة نحو  في رًقلمف "ت"بار اخت نتائج (:23.4جدول )
 في تنمية الوعي األمني تبعًا لممتغير الجنس.

الهتكسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي 

االنحراؼ 
 الهعيارم

درجات 
 الحرية

هستكل الداللة  قيهة ت
 االحصائية

العكائؽ التي تحد 
 دكر الهدرسة  هف

  63024. 3.5542 166 ذكر

384 

 

3.376 

 

 53744. 3.3532 220 أنثٍ .001
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 ( فيα≤0.05الهستًٌ ) عند إحصائية داللة ذات فرًق تًجد ( أنو23.4يتضح هف الجدكؿ )
الخميؿ  العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني في هدارس تربية حنكب

كىذا  ، كىي دالة إحصائيان  ، (3.379حيث بمغت قيهة "ت" )األساسية الحككهية باختبلؼ الجنس.
 يؤدم إلٍ رفض الفرضية الصفرية.

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الثانية:
في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة  الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الكظيفة .

فقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم لدكر  ، كاختبار فرضية الدراسة لئلجابة
 (.24.4كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي ) ، الهدارس في تنهية الكعي األهني

 االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير الوظيفةالمتوسطات الحسابية و  (:24.4جدول)

 االنحراؼ الهعيارم الهكسط الحسابي العدد الكظيفة البعد

 

 

العكائؽ التي تحد هف 
 دكر الهدرسة 

 59601. 3.3984 22 هدير

 58484. 3.4438 354 هعمـ

 67588. 3.3369 11 هرشد

 58683. 3.4382 387 الهجهكع

 

( أف استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في 24.4يتضح هف الجدكؿ )
انحراؼ ك  (3.4437األعمٍ هف كجية نظر الهعمهيف بهتكسط حسابي ) تنهية الكعي األهني كانت

 (3.3369الهرشديف بهتكسط حسابي ) في حيف كانت األقؿ هف كجية نظر ، (0.58484هعيارم)
 .(.67588انحراؼ هعيارم )ك 
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(: نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو العوائق التي تحد من دور 25.4جدول)
 المدرسة في تنمية الوعي األمنيتبعًا لمتغير الوظيفة

هجهكع  هصدر التبايف  البعد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

العكائؽ التي 
تحد هف دكر 

 الهدرسة 

 230. 079. 2 159. بيف الهجهكعات

 

 

.795 

 346. 384 132.769 داخؿ الهجهكعات 

  386 132.927 الهجهكع
 

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو25.4يتضح هف الجدكؿ )
تبعان  حكؿ العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني ، استجابات أفراد العينة

 هها يؤدم الٍ قبكؿ الفرضية( كىي غير دالو إحصائيان. 0.230لمكظيفية.حيث بمغت قيهة "ت" )
 الصفرية.

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الثة:الفرضية الفرعية الث
الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة 

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي.

استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم لمعكائؽ فقد تـ  ، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
 (.26.4كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي ) ، التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني

االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير المؤىل و  المتوسطات الحسابية (:26.4جدول)
 العممي

 االنحراؼ الهعيارم الهكسط الحسابي العدد الكظيفة األبعاد

 

العكائؽ التي تحد 
هف دكر الهدرسة في 
 تنهية الكعي األهني

 47113. 3.5604 38 دبمـك

 59341. 3.4100 299 بكالكريس

 61853. 3.5150 49 هاجستير فأعمٍ

 58759. 3.4381 386 الهجهكع
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دكر الهدرسة في  أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف( أف استجابات 26.4يتضح هف الجدكؿ )
الدبمـك بهتكسط حسابي األعمٍ هف كجية نظر االفراد الحاهميف لشيادات  تنهية الكعي األهني كانت

في حيف كانت األقؿ هف كجية نظر األفراد لحاهميف  ، .(47113هعيارم) انحراؼك  (3.5604)
 .(.59341انحراؼ هعيارم )ك  (3.4100بهتكسط حسابي ) لشيادة بكالكريس

(: نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة لمعوائق التي تحد من دور المدرسة 27.4جدول)
 تبعًا لمتغير المؤىل العممي في تنمية الوعي األمني

هجهكع  هصدر التبايف  البعد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

العكائؽ التي تحد 
هف دكر الهدرسة 
في تنهية الكعي 

 األهني

  547. 2 1.094 بيف الهجهكعات

1.589 

 

 344. 383 131.831 داخؿ الهجهكعات .205

  385 132.925 الهجهكع
 

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو27.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان  ، استجابات أفراد العينة

هها يؤدم إلٍ قبكؿ  ، ىي غير دالة إحصائيان ك  ، (1.589لمهؤىؿ العمهي. حيث بمغت قيهة "ت" )
 الفرضية الصفرية.

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) فرعية الرابعة:الفرضية ال
لدل طمبة الهرحمة  الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير عدد سنكات الخبرة .

 فقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارم، لئلجابة كاختبار فرضية الدراسة
كها ىك هكضح في الجدكؿ اآلتي  ، لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدارس في تنهية الكعي األهني

(28.4.) 
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سنوات  االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير عددو  (: المتوسطات الحسابية28.4جدول)
 الخبرة 

 االنحراؼ الهعيارم الهكسط الحسابي العدد الكظيفة البعد

 

العكائؽ التي تحد هف 
دكر الهدرسة في 

 تنهية الكعي األهني

 60063. 3.2878  75 سنكات 5أقؿ هف 

 60419. 3.4314 78 سنكات 10-5هف 

 57047. 3.4887 234 سنكات 10أكثر هف 

 58683. 3.4382 387 الهجهكع
 

دكر الهدرسة في  ( أف استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف428.يتضح هف الجدكؿ )
سنكات بهتكسط  10خبرة أكثر هف  األعمٍ لدل لبلفراد الذيف يهتمككف تنهية الكعي األهني كانت

في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الذيف  ، .(57047انحراؼ هعيارم )ك  (3.4887حسابي )
 (.0.60063انحراؼ هعيارم )ك  (3.2878سنكات بهتكسط حسابي ) 5يهتمككف خبرة أقؿ هف 

نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو العوائق التي تحد من دور  (:29.4جدول)
 عدد سنوات الخبرةتبعًا لمتغير  المدرسة في تنمية الوعي األمني

هجهكع  هصدر التبايف  البعد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

العكائؽ التي تحد 
هف دكر الهدرسة 
في تنهية الكعي 

 األهني

  1.148 2 2.296 بيف الهجهكعات

 

3.374 

 

 

035. 

 340. 384 130.631 داخؿ الهجهكعات

  386 132.927 الهجهكع
 

في  (α≤0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )29.4يتضح هف الجدكؿ )
حيث العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني. حكؿ ، استجابات أفراد العينة

لهعرفة ك  ، هها يؤدم الٍ رفض الفرضية الصفرية  ، الة إحصائيان د( كىي 3.383بمغت قيهة "ت" )
 (:30.4كها تظير النتائج في الجدكؿ ) ، Schiffeفقد تـ استخداـ اختبار  ، هصادر ىذه الفركؽ
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لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في استجابات أفراد العينة نحو العوائق  Schiffeرنتائج اختبا (:30.4جدول )
 التي تحد من دور المدرسة في تنمية الوعي األمنيممطمبة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 سنكات 10أكثر هف  سنكات 10-5هف  سنكات 5أقؿ هف  الكظيفية البعد

العكائؽ التي تحد 
هف دكر الهدرسة في 

 الكعي األهني تنهية

 * -.20084  -.14353  سنكات 5أقؿ هف 

  -.05732   سنكات 10-5هف 

    سنكات 10أكثر هف 
 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف 30.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
كانت الفرؽ بيف األفراد  حيث ، لهتغيرعدد سنكات الخبرة دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان 

 لصالحك  سنكات 10األفراد الذيف يهمككف خبرة أكثر هف ك  سنكات 5الذيف يهمككف خبرة اقؿ هف 
 (.0.20084سنكات بفارؽ ) 10األكثر هف 

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الخامسة:
التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة لمعكائؽ  الستجابة أفراد العينة

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير نكع الهدرسة.

 االنحرافات المعيارية لدرجة استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير نوع المدرسة و  (:المتوسطات الحسابية31.4جدول)

 االنحراؼ الهعيارم ابيالهكسط الحس العدد الكظيفة البعد

العكائؽ التي تحد هف 
دكر الهدرسة في 

 تنهية الكعي األهني

 62893. 3.5449 133 ذككر

 52279. 3.3193 131 إناث

 58534. 3.4495 123 هختمطة

 58683. 3.4382 387 الهجهكع
 

استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في  ( أف31.4يتضح هف الجدكؿ )
هدارس الذككر بهتكسط حسابي  األعمٍ لدل األفراد الذيف يعهمكف في كانت تنهية الكعي األهني
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الذيف يعهمكف في  األفراد في حيف كانت األقؿ لدل ، .(62893انحراؼ هعيارم )ك  (3.5449)
 .(.52279هتكسط حسابي )ك  (3.3193هدارس اإلناث بهتكسط حسابي )

 (: نتائج تحميل التباين األحادي االتجاه الستجابات أفراد العينة نحو تبعًا لمتغير نوع المدرسة32.4جدول)

هجهكع  هصدر التبايف  البعد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسكبة

هستكل الداللة 
 االحصائية

العكائؽ التي تحد 
دكر الهدرسة  هف

في تنهية الكعي 
 األهني

  1.691 2 3.383 بيف الهجهكعات

5.014 

 

007. 

 

 337. 384 129.544 داخؿ الهجهكعات

  386 132.927 الهجهكع
 

في  (α≤0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )32.4يتضح هف الجدكؿ )
بحيث  التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني.العكائؽ  حكؿ ، استجابات أفراد العينة

 ، لهعرفة هصادر ىذه الفركؽك  ، هها يؤدم إلٍ رفض الفرضية الصفرية (5.014) بمغت قيهة "ت"
 (:33.4كها تظير النتائج في الجدكؿ ) ، Schiffeفقد تـ استخداـ اختبار 

العوائق  البعدية لمفروق في استجابات أفراد العينة نحولممقارنات الثنائية Schiffe رنتائج اختبا (:33.4جدول )
 لمطمبة تبعًا لمتغير نوع المدرسة. التي تحد من دور المدرسة في تنمية الوعي األمني

 هختمطة  إناث ذككر الكظيفة البعد

العكائؽ التي تحد 
هف دكر الهدرسة في 
 تنهية الكعي األهني

  -0.09535 *0.22563  ذككر

  -0.13028   إناث

    هختمطة
 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف 33.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
استجابات  حيث كانت الفرؽ بيف ، دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لهتغير نكع الهدرسة

هدارس  حلصالك  ف في هدارس اإلناثك يعهمالذيف  األفرادك  يعهمكف في هدارس الذككر الذيف األفراد
 (0.22563الذككر بفارؽ )
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 خامسالفصل ال
 

 التوصياتو  االستنتاجات ، مناقشة النتائج
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ هناقشة النتائج التي اسفرت عنيا الدراسة حسب اسئمتيا كالتي ىدفت الٍ هعرفة 
دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ االساسية الحككهية في تنهية الكعي االهني ككذلؾ الهعكقات التي 

 ، الهعمهيف ، الهدراء) تكاجو تنهية الكعي االهني في الهدارس هف كجية نظر االدراة الهدرسية
 الهرشديف( .

 

 مناقشة اسئمة الدراسة وفرضياتيا 5.1

ىدفت ىذه الرسالة الٍ التعرؼ عمٍ دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ االساسية الحككهية في تنهية 
تبعا  التي تكاجو الهدارس في تنهية الكعي االهني قاتي االهني ككذلؾ التعرؼ عمٍ الهعك الكع

 نكع الهدرسة ، سنكات الخبرة ، الكظيفة ، العهميالهؤىؿ  ، الجنس: لهتغيرات

 والذي ينص عمى : لمدراسة مناقشة نتائج السؤال الرئيس 5.1.1

 ما ىو دور مدارس تربية جنوب الخميل االساسية الحكومية في تنمية الوعي االمني

عمٍ ىذا السؤاؿ كها ىك هبيف في  أشارت النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كالهتعمقة باالجابة
اف االستجابات لدكر هدارس تربية جنكب الخميؿ االساسية الحككهية في تنهية  ، (8.4الجدكؿ )

 الكعي االهني كها تبينيا الدرجات الكمية لهجاالت الدراسة كانت هرتفعو بشكؿ عاـ .

دراة الهدرسية كالهتهثمة في ( كالتي ركزت عمٍ دكر اال2006كتتفؽ تمؾ النتائج هع دراسة الشيرم)
كالهرشد في تنهية الكعي االهني عف طريؽ هجهكعة هف الكسائؿ  هدير الهدرسة ككذلؾ الهعمـ

االنشطة كغرس الكازع الديني كتخصيص لجاف هتخصصة لهتابعة سمكؾ ك  كالهناىج الهدرسية
 . الطبلب كاستثهار فراغ الطبلب
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اظيرت نتائج الدارسة اف درجة قياـ االدارة  كالتي (2012كها اتفقت النتائج هع ابك جحجكح ) 
الهدرسية في هحافظات غزة بدكرىا في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة الثانكية كانت بدرجة 

كايجابية العبلقة بيف االسرة كاالدارة الهدرسية كاسياـ ىذه العبلقة في تنهية الكعي  ، هتكسطة
( كالتي 2013كها كاتفقت هع الربيعاف ) ، ية بهحافظات غزةالثانك االهني لدل طمبة الهرحمة 

دكر هديرات الهدارس في  الدراسة بانو ىناؾ هكافقة كبشدة هف قبؿ عينة الدراسة عمٍ اظيرت نتائج
( كالتي 2014كها اتفقت هع الحهيداف). تعزيز الكعي االهني كالفكرم كاالجتهاعي كاالقتصادم

ة ليا دكر تربكم هيـ تستطيع هف خبللو اف تسيـ بفاعمية في اظيرت نتائج الدراسة اف الهدرس
كهخاطرىا هف خبلؿ عدد هف البراهج كاالساليب  التصدم لظاىرة الهخدرات كالتكعية باضرارىا

سسات ككذلؾ اف الهدرسة تهتاز عف غيرىا هف الهؤ  ، الهختمفة التي تحقؽ اىداؼ التكعية
كىك ها يؤىميا لبلستهرار في القياـ بدكرىا في العهمية  االستهراريةاالجتهاعية االخرل بخاصية 

كهركرا بالهدرسة  ، ابتداء هف الهدرسة االبتدائية التكعكية باضرار الهخدرات ككيفية هكاجيتيا
( كالتي اظيرت نتائج الدراسة اف اىتهاـ 2015العاجز) دراسة الثانكية .كها اتفقت هعك  الهتكسطة

%( بهعنٍ انو يكجد 71.09بكزف ها نسبتو ) السقاط االهني يبرزاالدارة الهدرسية في هكافحة ا
 . دكر لبلدارة الهدرسية في تنهية الكعي االهني

النحراؼ ( كالتي ركزت عمٍ هظاىر كاسباب ا2003دراسة السهيح) كقد اختمفت الدراسة الحالية هع
 ؾ الحمكؿ العهمية في هكاجية ىذا االنحراؼ .لكذك  االهني لدل الطبلب

( كالتي اظيرت نتائجيا اف هستكل درجة الكعي 2012تمفت الدراسة الحالية هع دراسة البقهي )كاخ 
اكدت عمٍ انو تكجد ك  ، االهني لدل الشباب في اداركيـ لخطكرة الجرائـ االرىابية بشكؿ هتكسط

هظاىر كسمككيات تعبر عف كجكد هستكل هتكسط لمكعي االهني لدل الشباب الجاهعي نحك الجرائـ 
كهعرفة االسباب التي دفعت  ، رىابية هنيا ادراؾ خطكرة الجرائـ االرىابية عند كقكعيا فقطاال

 كالتعاكف الفعاؿ هع االجيزة الهعنية بهكافحة االرىاب . ، الرتكاب الجريهة االرىابية

%( هف 58( بحيث اظيرت النتائج اف )2006كقد اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة السمهاف )
عينة يركف اف الحاجة الٍ تعزيز االهف الفكرم بشكؿ كبير في الهراحؿ الدراسية الثبلثة افراد ال

 %( يطبقكف االجراءات الهتبعة في تعزيز االهف الفكرم49). كاالعدادم كالثانكمك  االبتدائي



113 

 

%( افادكا باف االجراءات الهتبعة في تعزيز االهف الفكرم لمطبلب في الهدارس 34.6)ك لمطبلب
( هف افراد العينة انو نادرا ها يتـ تطيؽ اجراءات تعزيز االهف 14.2في حيف يرل ) ، لحد هاتطبؽ 

 الفكرم .

ىػ( حيث اظيرت النتائج باف افراد عينة 1433كاتفقت نتائج الدراسة الحالية هع دراسة الطيار )
تعريؼ الطبلب ككاف هف ابرزىا  ، دكر االدارة الهدرسية في تفعيؿ التربية الدراسة هكافقكف عمٍ

االنتهاء ) يف اهنية تشهؿكتنظيـ هسابقات ثقافية ذات هضاه ، بكاجباتيـ الكطنية تجاه االهف
استخداـ االدراة  ، االرىاب ( ، تعاطي الهخدرا ، تحكادث السيارا ، االهف كالسبلهو ، الكطني

 الهدرسية صحؼ الحائط في نشر الكعي االهني

باف الهدرسة الثانكية تقكـ بدكرىا  ( كالتي اظيرت2016الحربي ) كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة
كقد ركزت ىذه الدراسة عمٍ هجاليف بحيث تهحكر الهجاؿ  ، في تنهية الكعي االهني بشكؿ هتكسط

الهجاؿ الثاني كاف حكؿ ك  االكؿ عمٍ دكر الهدرسة في تنهية الكعي االهني في االهف الفكرم
 االنتهاء الكطني.

( كالتي اظيرت النتائج اف استجابات 2012ابك صبحة )ك  سة الحالية هع دراسة ابك سهرةاتفقت الدرا
افراد العينو عمٍ درجة كاقع االنشطة الهدرسية في الهدارس الحككهية في هحافظة الخميؿ بدرجة 

كتنهية هيارات االتصاؿ كالتكاصؿ لدل الطمبة  ، هرتفعو كالتي اكدت عمٍ ثقة الطمبة بانفسيـ
 كتساعد في تحقيؽ قيـ كطنية كركحية . ، قدرات الطمبة عمٍ حؿ الهشكبلتكتنهي 

كالتي اظيرت النتائج باف عينة الدراسة ىـ  ، Brady (2010)كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة 
يعهمكف عمٍ تقنيف استخداـ االنترنت لمطبلب كابعادىـ عف كؿ ها يهكف اف يشكؿ خطكرة عمٍ 

 .افكارىـ اك سمككياتيـ 

بحيث اظيرت النتائج اف الصفات الجيدة  Shelly (1996)كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة 
قبكؿ كتحهؿ  ، لمهكاطنة تتهثؿ في االطبلع كالعمـ باالحداث الحالية كالهشاركة في شؤكف الهجتهع

 كتحهؿ كقبكؿ التنكع في الهجتهع . ، كالقدرة عمٍ اتخاذ القررات الحكيهة ، الهسئكلية
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هدارس بالجيكد الكبيرة التي تبذليا قناعة أفراد العينة  إلٍزك الباحث السبب في تمؾ النتائج كيع
لدل طبلبيا كذلؾ هف خبلؿ العديد هف  األهنيتربية كتعميـ جنكب الخميؿ في رفع هستكعٍ الكعي 

 كأىهيةكتغيير هفاىيـ الهدرسيف حكؿ دكر  ، النشاطات كالفعاليات الهدركسة كالهخططة ليذا الغرض
كال سيها الظركؼ االستثنائية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ككنو  ، األجياؿ إعدادالهدرسة في 

يرزح تحت االحتبلؿ االسرائيمي الذم يتبرص لمهجتهع الفمسيطني في كؿ هفصؿ هف هفاصؿ 
الٍ  تفتيت الهجتهعك  يابيدؼ ضربكذلؾ  ، االصيمة الكطنية كيستيدؼ الهبادمء كالقيـ ، حياتو

خمفيا كاستثهار ها  تجعمو يميث زرع ثقافات جديده تحت هسهٍ التقدـ االجتهاعيك  جزيئات هتناحرة
   ىك سمبي هنيا بيدؼ تهزيؽ النسيج االجتهاعي كفقدانو لميكية الدينة كالكطنية.

عمٍ ربط الهناىج الهدرسية كها تحتكيو هف هكضكعات تعالج  عهمت اإلدارة الهدرسيةلذلؾ  
ة الهدرسيف ءلهدارس كسعييـ الحثيث في رفع كفاككذلؾ اىتهاـ هدراء ا ، تهاعية همهكسةاج أهراض

كتأىيميـ هف خبلؿ الندكات كالنقاشات الهستهرة حكؿ الظكاىر السمبية التي تظير بيف الطبلب 
نشطة الهنيجية األ استثهارفي  تيـاقناعككذلؾ  ، عمهية كأساليبككيفية هعالجتيا بطرؽ 

فة في صقؿ شخصية الطالب كتنهية هكاىبيـ كاتجاىاتيـ هف خبلؿ تهرير البراهج اليادكالبلهنيجية 
كهعالجة كالعهؿ عمٍ  ، تسيـ في تنهية الكعي األهني لدل الطمبة كالتي هف شأنيا أف ، كالهكجية

 ككذلؾ الجيكد الهبذكلة في ، األسرةبالتنسيؽ هع  التربكييفالحاالت الفردية هف خبلؿ الهرشديف 
الكقائية لهنع الجرائـ  باإلجراءاتالتنسيؽ هع هؤسسات الهجتهع الهدني التي ليا عبلقة هباشرة 

 . انكنان عرفا كق كالهجرهةكضبط السمككيات الهنحرفة 
 

 والذي ينص عمى الثاني لرئيسا مناقشة نتائج السؤال 5.1.2

 االمنيالعوائق التي تحد من دور المدرسة في تنمية الوعي ما ىي ابرز  

أف الهتكسط الحسابي العاـ لمعكائؽ التي تحد هف دكر  ، (11.4تشير البيانات الكارد في الجدكؿ )
 ارتفاع في درجة هكافقة ( هها يعكس3.4382في تنهية الكعي األهني لدل طمبتيا يبمغ ) الهدرسة

 أفراد العينة عمٍ كجكد عكائؽ تحد هف دكر الهدرسة
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 ( كالتي اظيرت نتائج الدراسة بانو تكجد عكائؽ كعراقيؿ2012اتفقت الدراسة الحالية هع البقهي ) 
تحد هف ترسيخ الكعي االهني البلـز لكقاية الشباب الجاهعي هف ارتكاب الجرائـ االرىابية قكية 

نشر الفكر اهكانية  ، تصكير االرىابيف في كسائؿ االعبلـ عمٍ انيـ ابطاؿ يخدهكف كطنيـ: كهنيا
كاكتفاء كسائؿ االعبلـ  ، االرىابي دكف اظيار شخصية الناشر عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة

 بعرض الجرائـ االرىابية دكف اساليب الكقاية هنيا .

ىػ( حيث اظيرت النتائج باف افراد عينة الدراسة 1433اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة الطيار )
ككانت ىناؾ  دكر االدارة الهدرسية في تفعيؿ تنهية الكعي االهني ؿحك  عمٍ كجكد هعكقات هكافقكف

كثرة االعباء االدارية التي تقكـ بيا ك  هكافقة كبشدة حكؿ ازدحاـ الهدرسة باعداد كبيرة هف الطبلب
 ادارة الهدرسة .

عينة ( حيث اظيرت نتائج الدراسة باف افراد ال2012كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك الحجكج )
هكافقكف عمٍ كجكد هعكقات تحد هف اسياـ االدراة الهدرسية في تنهية الكعي االهني لدل الطالبة 

كهحدكدية كقت اليـك  ، ككاف هف ابرزىا ضعؼ الهخصصات الهالية الهتاحة لبلنشطة الهدرسية
 الدراسي بسبب الفترتيف .

في العكائؽ التي تكاجو تنفيذ ( 2012كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك سهرة كابك صبحة)
 ، ازدحاـ البرناهج اليكهي التدريسي لمطمبة ، كاف هف ابرزىاك  االنشطة الهدرسية بدرجة هرتفعة

 ، كغياب الحكافز الهقدهة لمهعمهيف الهشرفيف عمٍ االنشطة ، ككثرة اعداد الطمبة في الصؼ الكاحد
 .لتحتية الهناسبة لههارسة االنشطةا نيةالب كعدـ تكفر ، هخصصة لبلنشطةكقمة االهكانات الهادية ال

كيعزك الباحث في ىذه النتيجة الٍ الهسؤكليات الكبيرة التي تقع عمٍ عاتؽ الهدرسة كخصكصا في 
حث االدارات ك  اىتهاـ كعدـ ، خذ النصيب االكبر هف كقتيات االكاديهية كاالدارية كالتي تأالهجاال

في بعض االشكاليات  كعدـ تجاكب االسر الجكانب عمٍ ىذه ربكية العميا الهدارس في التركيزالت
السرة ال هنازع ليا فييا كال عبلقة لمهدرسة في الطبلب عمٍ اعتباره انو أهر يخص االتي تخص 

ككذلؾ التغيرات االجتهاعية الهتسارعة كها ينجـ عنيا هف ظكاىر  ، أم هسألة خارج البيئة الهدرسية
كعجز االدارات  ، ة الهدرسية كالتي يصعب احيانا السيطرة عميياسمبية تعكس بظبلليا عمٍ البيئ

هرغكبة كذلؾ بسبب الغير ة لضبط ىذا الهسمكيات كالظكاىر الهدرسية هف كضع االجراءات البلزه
 هحدكدية صبلحياتيـ كعدـ قدرتيـ الكقكؼ اهاـ ىذا التيار العاصؼ بالهجتهع .
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 ة االولىرئيسة المناقشة نتائج الفرضي 5.1.3

( بيف استجابات أفراد العينة لدكر α ≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) تكجد
 دكر الهناىج الدراسيةك  اإلدارة الهدرسية في تنهية الكعي األهني

( بيف دكر α ≤0.05الداللة ) تكلهس( يتبيف كجكد عبلقة طردية عند 12.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
قيهة الداللة  حيث كانت ، دكر الهناىج الدراسيةك  نهية الكعي األهنياإلدارة الهدرسية في ت

 لذا نرفض الفرضية الصفرية ، (0.05اإلحصائية الهحسكبة أقؿ )

كاختمفت الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات السابقة بحيث لـ تفحص الدراسات السابقة عبلقة 
  .كىذا ها انفردت بو ىذه الدراسة ، الهدرسةبدكر الكادر البشرم داخؿ  الهناىج كاالنشطة الهدرسية

هدل قكة االرتباط بيف الهعمـ كالهادة التدريسية فكمها تضهنت الهادة  النتيجةكيعزك الباحث في ىذه 
كمها اعطتو  التربكم الهؤدم الٍ تيذيب السمكؾك  التعميهية عمٍ هكاضيع ليا عبلقة بالكعي االهني

 في ظركؼ اهنية هعقدةالدافع كالحافز لمحديث كالتطرؽ ليذا الهكضكع كخصكصا اننا نعيش 
اكال ثـ التغير الذم يطرأ عمٍ الهجتهع دكف العمـ الهسبؽ بالجكانب الكاقع الهعيشي الحالي فرضيا 

كادراكا لها  كافيا ىناؾ كعيالـ يكف السمبية كالتي يهكف ليا اف تعهؿ عمٍ التفكيؾ االجتهاعي اذا 
 يهكف اف تسببو هف هخاطر .

 

 الرئيسية الثانية نتائج الفرضيةمناقشة  5.1.4

 الفرضية الفرعية االولى

لدكر ( الستجابة أفراد العينة α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل  الهدرسة في

 لهتغير الجنس

( في α≤0.05تًجد فرًق ذات داللة إحصائية عند الهستًٌ)ال  أنو (13.4اشار الجدول ) 
نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني في هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية  االستجابات
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في جهيع الهجاالت حيث كانت الداللة ك  ، باختبلؼ الجنس عمٍ الدرجة الكمية الحككهية
اإلناث في ك  كر بحيث كجد ىنالؾ تقارب بيف الذك ، ىي غير دالة إحصائياك  0.05االحصائية < 

 في تنهية الكعي األهني . كجية نظرىـ في دكر الهدرسة

حكؿ دكر االدارة  العينةجابات افراد ( في است2015صياـ ) ، هعو دراسة العاجز كىذا ها اختمفت 
كقد  ، الهدرسية في هكافحة االسقاط االهني تعزل لهتغير الجنس ككانت الفركقات لصالح االناث

( بحيث انيا كانت الفركؽ في استجابت  2012ابك جحجكح) اختمؼ الدراسة الحالية ايضا هع
 .كدكرىا في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة ، باألسرةالهدرسية  اإلدارةالهبحكثيف في هجاؿ عبلقة 

 لؤلنشطةبينها الهجاؿ الثاني كىك استثهار االدارة الهدرسية  ، لصالح االناث كفؽ هتغير الجنس
اتفقت النتائج هع ىذا الهجاؿ كلـ تظير أم فركؽ في  الهدرسية في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة

   .نسيعزل لهتغير الج العينةاستجابات افراد 

بحيث انو كاف ىناؾ فركؽ في استجابات  Shelly (1996)كاتفقت ىذه النتيجة هع دراسة 
كالتي  كاشنطفالهبحكثيف في رؤية هدرسي الثانكية الحككهية حكؿ صفات الهكاطنة الجيدة في كالية 

 كانت لصالح الذككر

في كبل  الهدرسية داراتبيف الجنسيف الٍ اف جهيع اال كيعزك الباحث في انعداـ كجكد الفركؽ
تنهية الكعي االهني لدل طبلبيا كالعهؿ عمٍ تكسيع هداركيـ هف  ألىهية كهتيقظة هتنبو الجنسيف

نعيش في ظركؼ استثنائية عف باقي  ككننا ، االنحراؼهف الكقكع في هخاطر الطبلب اجؿ تجنب 
يبو عمٍ هجتهعنا دكف رقابة دخكؿ ثقافات جديدة كغر ك  ككذلؾ ىيهنة العكلهة العالهية ، دكؿ العالـ
 كالهنيجيات الغير هرغكبوهف االفكار  كثير نتج عنيا ، ليا لتهرير ها ىكم ايجابي هنيا كال فمترة
 تنصمو هف قيهوك  كتفكيؾ الترابط االجتهاعي ، العزلة الفردية ع نحكأخذ الهجتهكبدأت ت ، اجتهاعيا

هف خبلؿ السعي في  التغيراتفرض ىذا الكاقع عمٍ هدارسنا اف تقؼ بالهرصاد ليذه  ، أخبلقوك 
كالخركج بهنتج فمسطيني  ، زرع القيـ كاالنتهاء كالكفاء لمتصدم لكؿ هحاكالت العبث باألهف التربكم

 بشرم قادر اف يكاجو ىذه التحديات بكؿ حكهة كصبلبة هف كبل الجنسيف .
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة  :نتائج الفرضية الفرعية الثانية مناقشة
(α≤0.05الستجابة أفراد العينة لدكر ) في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة  الهدرسة

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الكظيفة .

عينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني ( أف استجابات أفراد ال15.4يتضح هف الجدكؿ )
في حيف  ، .(62334انحراؼ هعيارم )ك  (3.9677األعمٍ لدل الهرشديف بهتكسط حسابي ) كانت

كها  ، (.0.46495انحراؼ هعيارم )ك  (3.8669كانت األقؿ لدل الهعمهيف بهتكسط حسابي )
تحميؿ التبايف األحادم االتجاه الستجابات أفراد العينة نحك دكر  نتائج(:15.4جدول)كيشير 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ، الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لهتغير الكظيفة
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان  ، في استجابات أفراد العينة (α≤0.05الهستكل )

 في كبل هف الهجاليف دكر اإلدارة .ك  عمٍ الدرجة الكمية لهتغير لكظيفية

في استجابات افراد العينة  ( التي اكجدت فركؽ2006كقد اختمؼ ىذه النتيجة هع دراسة الشيرم )
 الهدراءبالترتيب االكؿ ثـ يمييـ  بأدكارىـف يقكهكف يالكظيفة كالتي اظيرت باف الهعمه تعزل لهتغير

الهرتبة االخيرة كلكنيا اتفقت هف حيث النتائج في هساىهة الهدرسة في تنهية ف في ك الهرشد كيأتي
كالتحذير هف خطر هكاقع  الكعي االهني هف خبلؿ التركيز عمٍ انهاط السمكؾ االجتهاعي السميـ

االنترنت كالهحافظة عمٍ الهرافؽ العاهة كاىهية الترابط العائمي كالتركيز عمٍ القيـ االجتهاعية 
 عمٍ اهف كاستقرار الكطف . كالهحافظة

( في ىذه الفرضية كاظيرت 2000) Duck worth-locheكقد اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة 
النتيجة باف ىناؾ فركؽ في استجابات افراد العينة حكؿ االهف الهدرسي كالعنؼ في الهدارس 

ـ اقؿ اهنان بينها يرل يركف هدارسي الهدراءالثانكية ككانت النتائج التي تكصمت الييا ىي اف 
 الهرشدكف .ك  هها رآه الهدرسكف كصؼ الطبلب هدارسيـ بانيا اقؿ اهنان ك  ، الهرشدكف العكس

( بحيث اظيرت نتائج الدراسة بانو 2012ابك صبحة )ك  اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك سهرة
 . الكظيفةفي درجة كاقع االنشطة الهدرسية يعزل لهتغير  ال يكجد فركؽ في استجابات الهبحكثيف
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اظيرت النتائج بانو ال يكجد فركؽ في  ( 2012كاتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك جحجكح )
 الهدرسية في تنهية الكعي االهني يعزل لهتغير الكظيفة . اإلدارةاستجابات الهبحكثيف في دكر 

بانو ال يكجد فركؽ في استجابات افراد  نتائجيا( ككانت 2016كاتفقت ايضا هع دراسة الحربي )
 العينة حكؿ دكر الهدرسة الثانكية في تنهية الكعي االهني يعزل لهتغير الكظيفة .

حكؿ  هرشد( ، هعمـ ، )هدير الهدرسية بهختمؼ هسهياتيا اإلدارةسعي  ذلؾ حكؿ في كيعزك الباحث
في اكلكيات اىتهاهاتيا كاىدافيا التركيز  فيأتي ، تحقيؽ اىداؼ الهدرسة كترجهتيا الٍ كاقع همهكس

ضهف خطط هتفؽ عمييا بيف كافة الهسهيات كبأدكار تكاهمية في  عمٍ الجكانب التربكية كالسمككية
  هف اجؿ الخركج بهكاطف صالح ، تنفذىا

( α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تكجد  :مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي.

الكعي األهني  ( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية16.4يتضح هف الجدكؿ )
 (3.9098األعمٍ لدل االفراد الحاهميف لشيادات الهاجستير فأعمٍ بهتكسط حسابي ) كانت

بهتكسط  في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الحاهميف لشيادة الدبمـك ، .(53962انحراؼ هعيارم )ك 
 .(.38627انحراؼ هعيارم )ك  (3.7929حسابي )

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو17.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لمهؤىؿ العمهي عمٍ  ، استجابات أفراد العينة

دكر الهناىج الهدرسية. حيث كانت قيهة ك  في كؿ هف الهجاليف دكر اإلدارة الهدرسيةك  الدرجة الكمية
 0.05كبة < الداللة اإلحصائية الهحس

( في كجكد فركقات في استجابت الهبحكثيف يعزم لهتغير 2011كقد اتفقت هع دراسة االحهرم )
. كلكف كاف ىناؾ فركؽ فيها يخص فئة الهعمهيف فكالهرشيدالهؤىؿ العمهيف فيها يخص الهدراء 

( بحيث لـ 2016الحربي )ك  (2012ابك الجحجكح)ك  (2015الصياـ ) ، العاجز كاتفقت هع دراسة
 . افراد العينة يعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي استجاباتتظير النتائج ام فركؽ بيف 
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النقاشات التي يتـ تنظهيا سكاء ك  الدكراتك  كيعزك الباحث في عدـ الفركؽ نتيجة لحصيمة الندكات
كل الهؤىؿ كذلؾ بهعزؿ عف الهست ، كانت داخؿ الهدرسة الكاحدة اك عمٍ هستكل هدارس اخرل

كرؤية هكحده تتبناىا الهدارس في هعالجة بعض الهشكبلت التي تكاجو  بأفكارالعمهي كالخركج 
الهدرسة عمٍ اختبلؼ هؤىبلتيـ العمهية يقدركف دكر الهدرسة في  كألف هعظـ العاهميف في. الطبلب

بدرجات هتقاربة التابعة لتربية كتعميـ جنكب الخميؿ  تنهية الكعي االهني في الهدارس االساسية
حيث يمهس الجهيع حجـ التحديات التي تكاجو الهجتهع نتيجة التغيير كالتغير السريع الذم يطرأ 
عمٍ الحياة االجتهاعية كها ينتج عنيا هف تصدعات تفتح الهجاؿ النتشار الجريهة نتيجة عدـ 

في الهدرسة كهبلزهة  هف الهرحؿ االكلٍ كىذا يحتاج الٍ كعي اهني ، ذا التغييرالتنبو كاليقظة لي
هف االنزالؽ في براثيف  النشءهف اجؿ حهاية  بشكؿ يتناسب هع كؿ هرحمة الهدرسية لكؿ الهراحؿ
 االنحرافات .

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) :الفرضية الفرعية الرابعة
في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة االساسية في  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير عدد سنكات الخبرة .

( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 18.4يتضح هف الجدكؿ )
 (3.9020بي )سنكات بهتكسط حسا 10الذيف يهتمككف خبرة أكثر هف  لؤلفراداألعمٍ لدل  كانت

 5في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الذيف يهتمككف خبرة أقؿ هف  ، (0.42948انحراؼ هعيارم )ك 
 (.0.54713انحراؼ هعيارم )ك  (3.7940سنكات بهتكسط حسابي )

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو19.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لعدد سنكات الخبرة عمٍ  ، استجابات أفراد العينة

حيث كانت قيهة الداللة اإلحصائية الهحسكبة <  ، في هجاؿ دكر الهناىج الدراسيةك  الدرجة الكمية
في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل  كىي غير دالة إحصائيان. 0.05

(α≤0.05)  اإلدارة الهدرسية. في هجاؿ دكرك 

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات أفراد العينة نحك دكر اإلدارة الهدرسية 20.4بالنظر إلٍ جدكؿ )
حيث كانت الفرؽ بيف األفراد الذيف  ، سنكات الخبرة لهتغير عددفي تنهية الكعي األهني كفقان 
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األكثر  لصالحك  سنكات 10 األفراد الذيف يهمككف خبرة أكثر هفك  سنكات 5يهمككف خبرة اقؿ هف 
 (.0.16990سنكات بفارؽ ) 10هف 

( بانو ال 2012كقد اتفقت الدراسة الحالية في نتيجتيا في ىذه الفرضية هع دراسة ابك الجحجكح )
الهدرسية في تنهية الكعي االهني كلكف اختمؼ  اإلدارةيكجد فركؽ في استجابات الهبحكثيف في دكر 

هعيا الدراسة الحالية في الهجاؿ الثاني دكر الهناىج الهدرسية في تنهية الكعي االهني ككانت 
 سنكات . 10الفركؽ لصالح االفراد هف يهمككف خبرة اكثر هف 

انو ال يكجد فركؽ ( كالتي اظيرت نتائجيا ب2016كقد اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة الحربي )
لهتغير سنكات  ليعز حكؿ دكر الهدرسة الثانكية في تنهية الكعي االهني  العينةفي استجابات افراد 

 الخبرة 

( بحيث اظيرت نتائج الدراسة بانو ال يكجد فركؽ في 2012النتائج هع دراسة البقهي ) أختمفتكقد 
 استجابات الهبحكثيف يعزل لهتغير العهر 

كهكاجيتيـ  ، ه الفركؽ نتيجة الخبرة الطكيمة لمعاهميف في حقؿ التربية كالتعميـكيعزك الباحث ىذ
 ، العمكـ كالهعرفة حدكد نقؿ ليـ حكؿ رسالة الهدرسة كالتي تتعدلمكثير هف الهكقؼ كاتساع هدارك

كعمٍ العكس هف ذلؾ فاف اصحاب الهدة القصيرة تككف اىتهاهاتيـ هنصبة كهكثفة اتجاه نقؿ 
هنصبة عمٍ قكة قدرتيـ في نقؿ  طبلقيـعتقادىـ باف قكة نجاحيـ كانالعمهية لمطبمة الالهعمكهات 

 الهعرفة العمهية .

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الخامسة:
االساسية في في تنهية الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة  الهدرسة الستجابة أفراد العينة نحك دكر

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير نكع الهدرسة.

( أف استجابات أفراد العينة نحك دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني 21.4يتضح هف الجدكؿ )
في  ، .(44367انحراؼ هعيارم )ك  (3.9072األعمٍ لدل هدارس اإلناث بهتكسط حسابي ) كانت

انحراؼ هعيارم ك  (3.8518بهتكسط حسابي ) حيف كانت األقؿ لدل الهدارس الهختمطة
(46565.). 
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في  (α≤0.05( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )22.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان لنكع الهدرسة عمٍ الدرجة  ، استجابات أفراد العينة

كانت قيهة الداللة  الهدرسية. حيثدكر الهناىج ك  اإلدارة الهدرسيةفي كبل هف الهجاليف دكر ك  الكمية
 كىي غير دالة إحصائيان  0.05اإلحصائية الهحسكبة < 

اظيرت النتائج بانو ال  حيث( 2012ابك صبح )ك  كقد اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك سهرة
درسية في هدارس هحافظة الخميؿ تكجد فركؽ في استجابت افراد العينة عمٍ درجة كاقع االنشطة اله

 يعزل لهتغير نكع الهدرسة

كفي ىذه النتيجة اختمفت هع جهيع الدراسات السابقة بحيث لـ تبحث في الفركؽ في استجابات 
 العينات حكؿ تنهية الكعي االهني في الهدارس يعزل لهتغير نكع الهدرسة

الذم يحتضف ىذه الهدارس ككذلؾ  طبيعة الهجتهع الٍ كيعزك الباحث في عدـ كجكد الفركؽ يعكد
اتجاه  ميـ كتربية كتعميـ جنكب الخميؿكزارة التربية كالتع الهكحدة هف قبؿ كاالستراتيجية ةسياسال الٍ

 فؽ رؤيةتكحيد الهنيجية الهتبعة في الهدارس با اختبلؼ انكاعيا ك كافة الهدارس التابعة ليا في 
 .الذم يحتضنيا ـ كتتناسب هع الهجتهعءكالتي تتبلؿ اف تتقاطع الثقافات كاىداؼ هكحدة هف اج

 

 ة الثالثةمناقشة نتائج الفرضية الرئيس. 5.1.5

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ): الفرضية الفرعية االولى
الهرحمة الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة 

 .ة جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الجنساالساسية في هديري

 ( فيα≤0.05الهستًٌ ) تًجد فرًق ذات داللة إحصائية عند ( أنو23.4يتضح هف الجدكؿ )
العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني في هدارس تربية حنكب الخميؿ 

 األساسية الحككهية باختبلؼ الجنس
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( كالتي ظيرت في نتائجيا 2012اختمفت الدراسة الحالية بيذه النتيجة هع دراسة ابك الجحجكح )
 ليعز لدكر االدارة الهدرسية في تنهية الكعي االهني  العينةبانو ال يكجد فركؽ في استجابات افراد 

 لهتغير الجنس 

يعكد  عند الذككر هرتفعة يعزك الباحث في كجكد الفركؽ بيف الذككر كاالناث بحيث كانت النتيجة
بهتطمبات هدارس االناث كتمبية  ذلؾ لطبيعة الهجتهع الهحافظ في هنطقة جنكب الخميؿ كالذم ييتـ

كافة االحتياجات كالتفاعؿ بكافة النشاطات التي يهكف ليا اف تسيـ في تنهية الكعي االهني هف 
 . كتجنب كقكع الطالبات في الهخاطراجؿ حهاية 

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرعية الثانية: الفرضية
الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة 

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الكظيفة .

في  (α≤0.05ؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )( أنو ال تكجد فرك 25.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهف يتبعان  ، استجابات أفراد العينة

 ( كىي غير دالو إحصائيان 0.230بمغت قيهة "ت" ) لمكظيفية. حيث

( بحيث اظيرت نتائج الدراسة بانو 2012ابك صبحة )ك  اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة ابك سهرة
 . الكظيفةال يكجد فركؽ في استجابات الهبحكثيف في هعيقات تنفيذ االنشطة الهدرسية يعزل لهتغير 

( بحيث كاف ىناؾ فركؽ في 2012اختمؼ الدراسة الحالية بيذه النتيجة هع دراسة ابك جحجكح )
 . ية ككانت لصالح نكاب الهدراءلهتغير الكظيف يعزلاستجابات الهبحكثيف 

الٍ حالة االنسجاـ كالتكافؽ كالتكاهؿ بيف الهسهيات الكظيفية يعزك الباحث في عدـ كجكد الفركؽ 
 كاحدة . بعيفداخؿ الهدرسة الكاحدة كاالطبلع عمٍ ها تكاجيو هف هكاقؼ كتحديات 

( α≤0.05الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل  الفرضية الفرعية الثالثة:
الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة 

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي
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دكر الهدرسة في  ( أف استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف26.4يتضح هف الجدكؿ )
األعمٍ هف كجية نظر االفراد الحاهميف لشيادات الدبمـك بهتكسط حسابي  ية الكعي األهني كانتتنه
لحاهميف افي حيف كانت األقؿ هف كجية نظر األفراد  ، .(47113انحراؼ هعيارم)ك  (3.5604)

 .(.59341انحراؼ هعيارم )ك  (3.4100بهتكسط حسابي ) بكالكريكسلشيادة 

في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل ) ( أنو27.4يتضح هف الجدكؿ )
حكؿ العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان  ، استجابات أفراد العينة

 لمهؤىؿ العمهي

( كالتي اظيرت 2012كاتفقت الدراسة الحالية بخصكص ىذه الفرضية هع دراسة ابك الحجكج )
دكر الهدرسة في  حكؿ الهعكقات التي تكاجو العينة جد فركؽ في استجابات افرادنتائجيا بانو ال يك 

 تنهية الكعي االهني يعزل لهتغير الهؤىؿ العمهي .

( باف ىناؾ فركؽ في استجابات افراد العينة 2010كاختمفت الدراسة الحالية هع دراسة السرحاني)
الهعكقات التي تكاجو الهدرسة في كقاية االحداث هف االنحراؼ كفؽ هتغير الهؤىؿ العمهي  ؿحك 

 ككانت لصالح الفئة الحاصمة عمٍ درجة البكالكريكس

 تأىيؿكيعزك الباحث في ذلؾ اىتهاـ هديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ في رفع هستكل 
ي هف اجؿ تكحيد الهفاىيـ كالكصكؿ الٍ االفكار االدارة الهدرسية بغض النظر عف الهؤىؿ العمه

 تعميهية كتربكية هتفؽ عمييا بيف كافة الهستكيات العمهية بالهدارس التي هف شانيا اف تعالج قضايا
 . تخدـ هصمحة الطبلبك 

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الرابعة:
لدل طمبة الهرحمة  العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهنيالستجابة أفراد 

 االساسية في هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير عدد سنكات الخبرة .

دكر الهدرسة في  ( أف استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف482.يتضح هف الجدكؿ )
سنكات بهتكسط  10خبرة أكثر هف  الذيف يهتمككف لؤلفرادلدل  األعمٍ تنهية الكعي األهني كانت
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في حيف كانت األقؿ لدل األفراد الذيف  ، .(57047انحراؼ هعيارم )ك  (3.4887حسابي )
 (.0.60063انحراؼ هعيارم )ك  (3.2878سنكات بهتكسط حسابي ) 5يهتمككف خبرة أقؿ هف 

تحميؿ التبايف األحادم االتجاه الستجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر  نتائج
 لهتغير عدد سنكات الخبرة األهني تبعاالهدرسة في تنهية الكعي 

في  (α≤0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )29.4يتضح هف الجدكؿ )
 التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني.العكائؽ  حكؿ ، استجابات أفراد العينة

( يتبيف كجكد فركؽ في استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف 30.4بالنظر إلٍ جدكؿ ) 
حيث كانت الفرؽ بيف  ، سنكات الخبرة لهتغير عدد دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني تبعان 

 سنكات 10األفراد الذيف يهمككف خبرة أكثر هف ك  سنكات 5األفراد الذيف يهمككف خبرة اقؿ هف 
 (.0.20084سنكات بفارؽ ) 10األكثر هف  لصالحك 

بانو يكجد فركؽ في استجابات  نتائجيا( اظيرت 2012كاتفقت ىذه النتيجة هع دراسة ابك الحجكج )
الهدرسية يعزل لهتغير سنكات الخدهة ككاف لصالح  اإلدارةحكؿ الهعكقات التي تكاجو  العينةافراد 

 سنكات فاكثر . 10الفئة هف 

سنكات نتيجة الخبرة الطكيمة كالهكاقؼ التي  10كيعزك الباحث ىذا الفرؽ لهف خدهتيـ اكثر هف 
سنكات  عمٍ استشعار الهعكقات كذلؾ ألف القدرةتركت لدييـ  ، كاجيكىا عمٍ طكؿ ىذه الفترة

هف خبلؿ  ، عمٍ ها يدكر حكلويزداد هعرفة كاطبلع  هؿ في االدرة الهدرسيةالع الخدهة تجعؿ
في تحديد  اكافي الدييـ رصيد جعمت ، في تفاصيؿ العهؿ كهعرفتو باالحتياج التربكم انخراطو

هنيا كعمٍ العكس هف ذلؾ اصحاب الفترة  يـكهكاقف ، العكائؽ التي كاجيكىا ىذه اتجاىاتيـ نحك
 . لدييـ التجربة الكافية التي تهكنيـ هف رؤية العكائؽ بالشكؿ الصحيحليست  ، القميمة

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) الفرضية الفرعية الخامسة:
الستجابة أفراد العينة لمعكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي األهني لدل طمبة الهرحمة 

 هديرية جنكب الخميؿ تعزل لهتغير نكع الهدرسة.االساسية في 
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( أف استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في 31.4يتضح هف الجدكؿ )
هدارس الذككر بهتكسط حسابي  األعمٍ لدل األفراد الذيف يعهمكف في تنهية الكعي األهني كانت

يعهمكف في  األفراد الذيففي حيف كانت األقؿ لدل  ، .(62893انحراؼ هعيارم )ك  (3.5449)
.(. يتضح هف الجدكؿ 52279هتكسط حسابي )ك  (3.3193هدارس اإلناث بهتكسط حسابي )

 ، في استجابات أفراد العينة (α≤0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الهستكل )32.4)
( يتبيف 33.4األهني بالنظر إلٍ جدكؿ ) العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي حكؿ

كجكد فركؽ في استجابات أفراد العينة نحك العكائؽ التي تحد هف دكر الهدرسة في تنهية الكعي 
الذيف يعهمكف في  استجابات األفراد حيث كانت الفرؽ بيف ، األهني تبعان لهتغير نكع الهدرسة

 (0.22563هدارس الذككر بفارؽ ) لصالحك  اإلناثاألفراد الذيف يعهمف في هدارس ك  هدارس الذككر

كيعزك الباحث ىذه الفركؽ كها اشرنا في الفرضية االكلٍ كالتي تقاطعت هع ىذه الفرضية بالنتيجة 
طبيعة الهجتهع الهحافظ الذم تتبع لو هديرية تربية كتعميـ جنكب الخميؿ ييتـ بالجكانب  بحيث اف

افظ كتعدؿ السمككيات الغير هرغكب بيا كذلؾ لحساسية الهادية كالفنية التي هف شأنيا اف تح
 ليا لتسيير التابعةلذلؾ تجد التسييبلت هف الهجتهع ككذلؾ الهؤسسات  ، القضايا التي تهس االناث

 .الهجتهع الهتفؽ عمييا اجتهاعياتسييؿ ام نشاط يهكف لو اف يغرس هفاىيـ كقيـ ك 
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 االستنتاجات 5.2

كقاية هها سيحدث أك ك  ، عبلج لها حدث أك كاف ، في آف كاحدالكعي االهني كقاية كعبلج  -1
 يككف

العنؼ في الهجتهع الفمسطيني بشكؿ قطعي ك  القضاء عمٍ ظاىرة الجريهة كاالنحراؼ ال يهكف -2
 . اكلكف يهكف الحد هني

عمٍ الجانب التربكم  أكثر تقـك الهدارس بدكرىا التعميهي كالتربكم كلكنيا تحتاج الٍ التركيز -3
 بحيث يتناسب هع الهتطمبات الهجتهعية .

االجتهاعي كالفترة الزهنية التي يهضييا الطبلب داخؿ  تأثيرىاتستطيع الهدرسة هف خبلؿ قكة  -4
الهجتهعية كتربيتيـ تربية اهنية تهكنيـ هف  كالهبادئالبيئة الهدرسية اف تغرس هجهكعة القيـ 

 .هكاجية التحديات الهستقبمية 
اليزاؿ ينظر الهجتهع الفمسطيني لمهدرسة عمٍ انيا هكاف لتمقي العمـك كالهعرفة كادخاؿ ابنائيـ  -5

االكاديهية كتجاىؿ دكرىا التربكم  الهنافسةفي الهنافسات الهعرفية لمحصكؿ عمٍ اعمٍ درجات 
 التيذيبي .

عمـ بالخكض في ىذه تؤثر الهضاهيف االهنية التي تحتكييا الهناىج التربكية في دعـ كتشجيع اله -6
 التفاصيؿ كتبصير الطبلب بالهخاطر التي تحيط بيـ 

اك  ااك هعمه االههارسات الصحيحة اك الخاطئة لمعاهميف في االدارة الهدرسية سكاء كاف هدير  -7
 بالغ االثر في سمككيات طبلبيـ . تأثيرليا  اهرشد

طط اهنية شهكليو بيدؼ تنهية عدـ التنسيؽ كالتكاهؿ بيف االدارات العميا في الدكلة في كضع خ -8
عمٍ عدـ اىتهاـ القيادات التربكية في ىذه  اكبير  اتأثير الكعي االهني لدل الطبلب كاف لو 

 في تقصيرىا في تنفيذ كهتابعة ىذا الدكر . كالذم انعكس سمبا عمٍ الهدارس الجكانب
 اكاديهيالهتهيزة السياسات الخاطئة التي تهارسيا الكثير هف الهدارس في اىتهاهيا بالفئة ا -9

الهدرسة كعمٍ الهجتهع  كاىهميا لمفئات االخرل شجع الكثيريف هنيـ باف يككنكا ساخطيف عمٍ
 ىذه الهدرسة . ضفالذم يحت
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عمٍ كادر الهدرسي كالضغكط النفسية كاالقتصادية التي يعانكف هنيا  الدراسيةزيادة االعباء  -13
بيذا  تربكيةتشكؿ عائقا كتحديا كبيرا في تأدية كاجبيـ التربكم كخصكصا انو ال تكجد تكجييات 

 . الخصكص


 التوصيات 5.3

في تنهية الكعي االهني  تعزيز كعي هديرم الهدارس نحك اىهية دكر الهدرسة زيادة ضركرة .1
 طمبتيا . لدل

تفعيؿ دكر هديرم الهدارس هف خبلؿ اعطائيـ الصبلحيات التخاذ قرارات هناسبة تتعمؽ  .2
 ببراهج التكعية االهنية التي يهكف تنفيذىا في الهدرسة .

تفعيؿ االنشطة الهدرسية التي يهكف اف تسيـ في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة كذلؾ  .3
العاهميف في الهدرسة كالطمبة حكؿ بعض هف خبلؿ تضهينيا براهج تسيـ في تكعية 

 الهمهكسة . القضايا كالهشكبلت

ضركرة كضع استراتيجية فكرية اهنيو هف قبؿ الهختصيف تيدؼ الٍ تحصيف الطمبة بزيادة  .4
كعييـ كتبصيرىـ بالهخاطر التي تترصدىـ كتستيدفيـ هع هراعاة كؿ هرحمة دراسية دكف 

 في ذلؾ . الهبالغة

االدارية كالتدريسية بالهدرسة اهنيا هف خبلؿ تقديـ الدكرات  الييئة تأىيؿضركرة  .5
لتككف قادرة عمٍ التخطيط كاالشراؼ الكاعي عمٍ تنهية الكعي االهني لدل  ، الهتخصصة

 طمبتيا .

كالبراهج االعبلهية الهكجية الٍ  تكالحكاراتكثيؼ البراهج كاالنشطة كالهحاضرات كالندكات  .6
صحيحة التي تسيـ في الكعي القيـ كاآلداب االسبلهية الكالتي تيتـ بترسيخ  ، الطمبة
 .االهني

 ضركرة تعزيز ركح التعاكف بيف الطبلب في عدـ التهيز بينيـ عمٍ هبدأ التحصيؿ العمهي .7
 كالتركيز عمٍ الجانب السمككي . فقط
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ضركرة ادراج هساقات تتناكؿ هكضكعات أهنية ضهف الخطط الدراسية التي تطرحيا كميات  .8
الهعمـ بعض الهفاىيـ  إلكساب ، في الجاهعات الحككهية كاألىمية كالخاصة التربية

 . الكعي االهني لدل الطمبة هيةتنكاالساليب التي تعينو عمٍ 

في الهدارس بالبحكث كالكتب كالدراسات كاالفبلـ التي تساعد عمٍ  الهعرفةدعـ هصادر  .9
كالتكاصؿ هع االدارة الهدرسية كتشجعيـ عمٍ االتصاؿ  ، تنهية الكعي االهني لدل الطمبة

 الطبلعيـ عمٍ هشكبلتيـ االهنية .

الهتجاكزيف لمقيـ  فاإلداريييجب كضع اجراءات كقكانيف صارهة كرادعة بحؽ الهعمهيف اك  .10
 السيء لدل طبلبيـ . األثراالجتهاعية كهف يترككف  الهبادئك  كاالخبلؽ
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 المصادر  

 .ف الكريـآالقر 
 الرياض:  دار الصديؽ . ق(. صحيح األدب الهفرد، بدكف تحقيؽ.1414هحهد  )األلباني، 

الهكتب خريج احاديث هنار السبيؿ.بيركت: ق(. إركاء الغميؿ في ت1399األلباني، هحهد )
 االسبلهي.

 ق(. بيجة الناظريف شرح رياض الصالحيف:  دار بف الجكزم.1418اليبللي، سميـ )

 القاىره:  دار الرياف لمتراث. ح البارم شرح صحيح البخارم.(. فت1986العسقبلني،  احهد )

دار الكتب  هجهع المغة العربية، الدكحة: (. الهعجـ الكسيط،1985هصطفٍ، ابراىيـ كآخركف )
 القطرية.

، هصر: الهطبعة الهيرية بيكالؽ  6ق(. لساف العرب، ج. 1300ابف هنظكر، جهاؿ الديف )
 هصر الهحهية.

 العربية  المراجع

دكر الهدرسة في تعزيز الكعي االهني لدل طبلب الهرحمة (. 2011االحهرم، عبد اهلل )
رسالة هاجستير غير هنشكرة،   ة الهدرسية كالهعمهيف كالهرشديف،الهتكسطة هف كجية نظر االدار 

 لمعمـك االهنية. ،  الرياض،  جاهعة االهير نايؼكمية الدراسات العميا،  العمكـ االجتهاعية
.الرياض: اكاديهية نايؼ العربية لمعمـك العدالة الجنائية كهنع الجريهة(. 1979هحهد ) البشرل،
 االهنية .

هجمة العمـك  دكر التنشئة االجتهاعية في تككيف شخصية الفرد.(. 2004بيطاـ، هسعكد )
 (.  21)  االنسانية

النترنت، رسالة ا(. تصكر استراتيجي لتنهية الكعي االهني لمتعاهؿ هع 2012الجمعكد، تركي )
غير هنشكرة،  كمية العمكـ االستراتيجية،  الدراسات االستراتيجية،  الرياض،  جاهعة هاجستير 

 االهير نايؼ لمعمـك االهنية .
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اىهية الهدرسة في تنهية القيـ السمككية لدل التبلهيذ كدكرىـ في تحقيؽ  (.2001حكيهة، أيت )
، عدد خاص الهمتقٍ الدكلي االكؿ حكؿ ية كاالجتهاعيةهجمة العمكـ االنسان، تكافقيـ االجتهاعي

 اليكية كالهجاالت االجتهاعية في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في الهجتهع الجزائرم .
 ، رسالةكاقع التكاصؿ المغكم في الهؤسسة العهكهية الجزائرية(. 2016)عكلهي، هبرككة 

كاالجتهاعية، االعبلـ كاالتصاؿ، الجزائر، جاهعة هاجستير غير هنشكرة، كمية العمـك االنسانية 
 .التبسي

، الرياض، العهالة الكافدة الهخالفة لنظاـ االقاهة كعبلقتيها باالهف( .2001الدعيج، نايؼ )
 .رسالة هاجستير غير هنشكرة، هعيد الدراسات العميا،  العمـك الشرطية، جاهعة االهير نايؼ

ت الهدراس في تعزيز الكعي االهني لدل الطالبات بالهرحمة دكر هديرا(. 2013الربيعاف، دانة )
، رسالة هاجستير، كمية الدراسات العميا، العمكـ االدارية، الرياض، الثانكية بهدينة الرياض

  .جاهعة االهير نايؼ لمعمـك االهنية
هاجستير،  الهدرسة في كقاية االحداث هف االنحراؼ، رسالة (. دكر2010السرحاني، صالح )

 .كمية الدراسات العميا، العمكـ االجتهاعية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ
دكر الرضا الكظيفي في اداء رجاؿ االهف العاهميف في هديرية (.  2015السعيدم، صالح )

  .، الرياض:  جاهعة االهير نايؼحهاية كتاهيف الهنشأت بالحرص الكطني
الهجمة في هكاجية ظاىرة االنحراؼ االهني، (. االدارة الهدرسية 2014السهيح، عبد الهحسف )
 ( .37)  19، الهجمد العربية لمدراسات االهنية

الدكر التربكم لمهدارس في هكاجية انهاط السمكؾ الثقافي الهخالؼ (. 2010السيقمي، يحيٍ )
، غزة، التربية االسبلهية -لمهعايير االسبلهية، رسالة هاجستير، كمية التربية، اصكؿ التربية

 .الجاهعة االسبلهية 
تصكر هقترح لتفعيؿ دكر الهدرسة الثانكية في تحقيؽ االهف ىػ(. 1430الشيراني، بندر )

  .، هكة الهكرهة:  جاهعة اـ القرلالفكرم
هاجستير  رسالة، دكر االندية االهنية كالعسكرية في التكعية االهنية(. 2010الشيراني، سعد )

 التربية االسبلهية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ . غير هنشكرة، كمية التربية،
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، رسالة هاجستير، كمية دكر الهدارس الثانكية في الكعي االهني(. 2006الشيرم، فايز )
 .الدراسات العميا، العمـك االجتهاعية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ

جاهعة  الرياض: .الطرؽ الحديثة في الكقاية هف الجريهة كاالنحراؼ(. 2003طالب، احسف )
 .االهير نايؼ لمعمـك االهنية

 .الدكر الكقائي لمهؤسسات التربكية لمحد هف تعاطي الهخدرات(. 2007طالب، احسف )
 جاهعة االهير نايؼ .الرياض: 

 .، كرقة بحثيةرؤية هستقبمية–التكعية االهنية (. 2013الطيب، هحهد  )
(.  دكر االدارة الهدرسية في هكافحة االسقاط االهني لدل 2015صياـ، بدر ) العاجز، فؤادك

 .(3) 23، الهجمد هجمة الجاهعة االسبلهيةطمبة الهرحمة الثانكية بهدارس هحافظة غزة،  
، الراياض:  تكظيؼ تطبيقات هادة التربية الكطنية في التكعية االهنية(. 2010العايد، حسف )

 .جاهعة االهير نايؼ
، السعكدية، جاهعة التربية .، كميةاالجتهاعية ، كميةكالتنشئة الهدرسة(. 2000فايز، فايز )ال

 .الهمؾ سعكد
جاهعة االهير  الرياض: .دكر االذاعة في نشر التكعية االهنية(. 2010هحهكد، ايهاف  )

 .نايؼ
 رسالة هاجستير، التكعية االهنية في كسائؿ االعبلـ السعكديةىػ(. 1415الهشخص، عبد اهلل )

 .هنشكرة، الهعيد العالي لمعمـك االهنية، القيادة االهنية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ غير
دكر هديرم الهدارس تجاه الحد هف ظاىرة العنؼ لدل طمبة الثانكية (. 2008العدكم، اساهو )

عهادة ، رسالة هاجستير غير هنشكرة، بهحافظات غزة كسبؿ تفعيمو هف كجية نظر الهعمهيف
 .االدارة التربكية، غزة، الجاهعة االسبلهية-الدراسات العميا، كمية التربية، اصكؿ التربية

دكر الهعمـ في تنهية القيـ الهجتهعية لدل طمبة الصؼ الثاني عشر (. 2001اليندم، سييؿ )
الجاهعة  غزة،  اصكؿ التربية،  كمية التربية،  ، غير هنشكرة رسالة هاجستير ، بهحافظات غزة

 .االسبلهية
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، غزة، يـك تعزيز األهف التربكم كركيزة ألهف كطني كقكهي هستداـ (. 2009الصافي، يكسؼ )
، كمية العدكاف االسرائيمي عمٍ قطاع غزةدراسي حكؿ االهف التربكم الفمسطيني في ظؿ 

 .التربية، اصكؿ التربية، غزة،  جاهعة االقصٍ
، كدكره في الحفاظ عمٍ اليكية كتحقيؽ االهف الشاهؿ االهف التربكم(. 2013سميهاف، هحهد )

 .كرقة عمهية هقدهة لمندكة العمهية، هركزالدراسات كالبحكث، الندكات كالمقاءات العمهية 
دكر االنشطة الطبلبية الصفية في الكقاية هف االنحراؼ هف كجية (. 2011حسيف )، القحطاف

 .جاهعة االهير نايؼ ، الرياض،ياضنظر طبلب كهعمهي الهدارس الهتكسطة بهدينة الر 
.الرياض:  جاهعة االهير اىهية الهدرسة في تعزيز االهف الفكرم(. 2015الحكشاف، بركة )

 .نايؼ
 . هجمس النشر العالهيالككيت:  .التربية كالحداثة في الكطف العربي(. 2013كطفة، عمي )

الهكتب الجاهعي  التعميهية،جتهاعية في الهؤسسات الخدهة اال(. 2006غبارل، هحهد )
 االسكندرية:  االزراطية.  ،  شارع سكيت.الحديث

  .ليازكرم العمهية لمنشر كالتكزيع.عهاف:  دار االهدرسية . االنشطة(2006الحهيد، االء )
الرياض:    .فاعمية الهرشد الطبلبي في تعزيز االهف الفكرم(. 2010الخرجي، عبد الكاحد )

  .جاهعة االهير نايؼ
، بحث دكر الهعمـ في تعزيز االهف الفكرم في نفكس الطبلبىػ(. 1437طاشكندم، ليمٍ )

هقدـ الٍ جاهعة اـ القرل هتطمب لمهشاركة في الهؤتهر الخاهس بعنكاف  )اعداد الهعمـ كتدريبو 
 .في ضكء هطالب التنهية كهستجدات العصر(، كمية التربية، هكة الهكرهة، جاهعة اـ القرل

عهاف: دار  .هيارات التكاصؿ بيف الهدرسة كالبيت(. 2005بدكم، رهضاف )ك  قنديؿ، هحهد
 .الفكر لمنشر كالتكزيع

الييئة  القاىرة: .التربية الهدنية التعميـ كالهكاطنة كحقكؽ االنساف(. 2009بدراف، شبؿ )
 .الهصرية العاهة لمكتاب

رب: الهركز الثقافي العربي الهغ .التنشئة االجتهاعية كتككيف الطباع(. 2005االهيف، عدناف )
 .الهغرب-الدرا البيضاء

 .راـ اهلل: هركز تنهية الهجتهع .الهدرسة كالتربية الكطنية(. 2001ابكعجهية، راهي )
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 .عهاف: دار االكائؿ لمنشر كالتكزيع .الجريهةنظريات عمـ (. 2013الكريكات، عايد )
عهاف: دار كنكز الهعرفة العمهية لمنشر  .العنؼ الهجتهعي(. 2012الزيكد، اسهاعيؿ )

 .كالتكزيع
فاعمية هدير الهدرسة في ككالة الغكث الدكلية بغزة هف كجية نظر (.  2008حصيرة، نفيف )

، رسالة هاجستير غير هنشكرة، غزة، جاهعة الهشرفيف التربكيف في ضكء هعايير الجكدة الشاهمة
 .االزىر

القاىرة:  هؤسسة طيبة لمنشر  .لعنؼ الهدرسيا(. 2014الهصرم، ايياب كهحهد، طارؽ )
 .كالتكزيع

، رسالة  تقكيـ الهناىج في ظؿ االصبلحات التربكية في الجزائر(. 2016ليمٍ، هقاتؿ )
  .، جاهعة هحهد خيضراالنسانية كاالجتهاعية،  الجزائرهاجستير غير هنشكرة ، كمية العمـك 

  4،  الهجمد هجمة كمية العمكـ االنسانية .سبلـالتربية االجتهاعية في اال(. 2012عمي، انكار )
(7  .) 

 .عهاف:  دار اساهو لمنشر كالتكزيع .الهعمـ الناجح(. 2008العاهرم، عبد اهلل )
(. الهدارس قادرة عمٍ القياـ بدكر فعاؿ هع االجيزة االهنية في ترسيخ 2003كسناكم، هحهكد )

 (.  252) هجمة االهف كالحياة ، داعائـ االهف
 (.  347) هجمة االهف كالحياة,(. الهدرسة كالرسالة االهنية2011الهشاقي، عرساف )

 .. القاىرة: عمـ الكتبالهنياج بيف النظرية كالتطبيؽ(. 1989المقاني، احهد )
( 347) هجمة االهف كالحياة(. الهناىج التعميهية العربية هشاكؿ كحمكؿ, 2011الجبير، عفاؼ )

36. 
االتجاىات الحديثة في تكعية الهكاطف بطرؽ كاساليب الكقاية  (.2003)هنصكر، عبد الهجيد 

 .الرياض: جاهعة االهير نايؼ لمعمـك االهنية .هف الجريهة
هكاصفات الهعمـ القدكة في ضكء التربية االسبلهية كهدل تهثميا لدل (. 2008نهر، عاطؼ )

سالة هاجستير غير هنشكرة،  ،  ر اعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية هف كجة نظر طمبتيـ
 .كمية التربية، قسـ التربية االسبلهية، غزة، الجاهعة االسبلهية
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الرياض: هكتبة الهمؾ فيد الكطنية  .النظاـ السياسي في االسبلـىػ(. 1418السهرائي، نعهاف )
 .لمنشر

 في الخاصة كالهدارس الحككهية الهدارس في الهدرسية االدارة دكر (. 2005) الهناعهة، عهر
رسالة هاجستير، كمية التربية،   ،هقارف دراسة -التعمهية العهمية تحسيف في غزة هحافظات

 االسبلهية . الجاهعة اصكؿ الديف، غزة
، رسالة هاجستير غير هنشكرة، االهف الفكرم في الشريعة االسبلهية(. 2012فارس، راهي )

 .الجاهعة االسبلهيةغزة:  كمية الشريعة كالقانكف، الفقو الهقارف، 
دكر االدارة الهدرسية في تفعيؿ التربية االهنية هف كجية نظر ىػ(. 1433الطيار، هيند )

، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية الهشرفيف التربكييف باالدارة العاهة لمتربية كالتعميـ بهدينة
هحهدبف سعكد  جاهعة االهاـ الرياض: العمكـ االجتهاعية، االدارة كالتخطيط التربكم،

 .االسبلهية
،  (. دكر الهدرسة في ترسيخ اخبلقيات االقتصاد االسبلهي2014ياسهينة، زركقة كحبو كديعة )

 (.  4جاهعة الكادم،  العدد  )، هجمة الدراسات كالبحكث االجتهاعية
، رسالة هاجستير، االرىابي الجرائـ هف الكقاية في االهني الكعي دكر (2012) البقهي، تركي

 .ةاالهني لمعمـك العربية نايؼ االهير كمية الدراسات العميا، العمـك الشرطية، الرياض، جاهعة

 كتدعيـ االهنية الثقافة لنشر االهنية الصحفية التحقيقات استخداـ(. 2010هيرزا، جاسـ )
، هحاضرة هقدهة في الدكرة التدريبية  )اسس كضكابط التحقيقات الصحفية االهني الكعي

 لمعمـك االهنية. نايؼ االهير االهنية(، اكاديهىة شرطة دبي، الرياض، جاهعة

 الرياض:  الهركز .العربي الجهيكر لدل االهني الكعي قياسىػ(. 1412النصراكم، هصطفٍ )
  .كالتدريب االهنية لمدراسات العربي

كمية التربية  ، رسالة هاجستير،االجتهاعي باالقناع كعبلقتو الذاتي الكعي(. (2015، تقٍ عزيز
  .بغداد لمعمـك الصرفة، بغداد، جاهعة

 القكهي القاىرة:  الهركز. االنساني االجتهاعية كالكاقع تالنظريا (2015) .السكتارل، برتٍ
 .لمترجهة
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النبكية الهتبعة في التكجيو كتعديؿ السمكؾ ككيفية االساليب التربكية (. 2009فكاز )الصعيدم، 
سبلهية الهقارنة،  التربية اال ،  رسالة هاجستير، كمية التربية،تفعيميا هع طبلب الهرحمة الثانكية

 .جاهعة اـ القرلهكة الهكرهة، 

 نايؼ االهير جاهعةالرياض: .الجريهة هف كالكقاية االهني االعبلـ(. 2000فايز ) الجحني،
 لمعمـك االهنية.

(. اساليب التربية االسبلهية الشائعة التي يستخدهيا هعمهكا التربية 2004حهاد، شريؼ )
هجمة الجاهعة االسبلهية في الهرحمة االساسية العاليا بهحافظات غزة كهبررات استخداهيا، 

 .529-503 ،(2)  12 الهجمد، االسبلهية
 .الهصرية االنجمك هكتبةهصر: .الهجتهع دراسة(. 1977الخشاب، هصطفٍ )

 .فمسطيف  )د.ف( .االجتهاع عمـ في هقدهة(. 2015عيكش، ذياب )

، دهشؽ جاهعة هجمةكظيفي،  بنائي هنظكر هف االجتهاعي (. النظاـ2003حسف، سهير )
 .(1 (19 الهجمد

  .الهصرية االنجمك هصر: هكتبة .كهدارسو االجتهاع عمـ(. .ت )د. ، هصطفٍبالخشا

 هرحمة في الطفؿ لدل االجتهاعية القيـ تنهية في كدكرىا االسرة  (.2014) عزمالحسيف، 
عمـ النفس،  العمكـ االنسانية كاالجتهاعية،  كمية، رسالة هاجستير غير هنشكرة، لهتأخرةا الطفكلة

 .كزك تيزم -هعهرم هكلد جاهعةبكسعادة، 

كرقة عهؿ بحثية هقدهة الٍ االهني،   التكعية في االسرة دكر(.  .تخالد )د. الحهيداف، 
نايؼ لمعمـك  االهير ، الرياض، جاهعةالحمقة العمهية  )التكعية االهنية بيف الكاقع كالهأهكؿ(

 .االهنية

 . الجاهعية الهعرفة االسكندرية: دار. االجتهاعية الهشكبلت(. .ت د.(حهد، غريبا دالسي

 .كالتكزيع لمنشر الشركؽ : داراهلل راـ. االجتهاع عمـ الٍ الهدخؿ(. 2004خزاعمو، فيهي )
 .السعكد الهمؾ جاهعة السعكدية:. االسبلـ في االجتهاعية النظـىػ(. (1429الهيزر، ىند
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 االردني الهجتهع في الجرهي السمكؾ عمٍ االقتصادية الهتغيرات اثر(. 2009عهر )، الزكاىرة
هنشكرة، عهادة الدراسات ، رسالة هاجستير غير العاـ االهف جياز في العاهميف نظر كجية هف

 .هؤتو العميا، الكرؾ، جاهعة

 .كالتكزيع لمنشر الشركؽ دار: هللا ـرا. االجتهاع عمـ في ةهقده(. 1999)  فعثهاف، عثها

  االسبلهية العمـك كمية هجمة، االجتهاعي التغير في التربية التربية دكر(. 2012)  عمي، انكار
(12.) 

 عهاف )د.ف( .االكالد في االسبلـتربية (. 1994النابمسي، راتب )
 الذاكرة هجمةالتقاليد، -العادات-العرؼ كهككناتيا الثقافة (. هفيـك2017هساعدية، زاىر )

(19 .) 

 الهعرفة دار :االسكندرية. االجتهاع عمـ الٍ الهدخؿ .(1996) كآخركف احهد، غريب سيد
  .كالتكزيع لمنشر الجاهعية

 .البيت اؿ عهاف:  جاهعة. االسبلهي التصكر في االجتهاعي االهف(. 2012الكيبلني، رشاد )

(. دكر هناىج العمكـ الشرعية في غرس قيـ االهف الفكرم كالتقني لدل 2011االكمبي، هفمح )
 .(12) هجمة الجهعية العربية لتكنكلكجيا التربيةطبلب الهرحمة الثانية، 

 . القدس القدس:  جاهعة .الهجتهع كأهف االيهانية التربية(. 1999) حسيف، جهاؿ

 لمفكر العالهي القاىرة: الهعيد.االهف لهفيـك السياسية االبعاد(. 1996هنجكد، هصطفٍ )
 .االسبلهي 

 .القاىرة:   هكتبة النيضة الهصرية .الهناىج بيف االصالة كالهعاصرة(. 1992عطا، ابراىيـ )
 بالقيـ كهقارنتيا الهنزلية العهالة لدل االجتهاعية كالعادات القيـ(.  2009اهلل ) دالقحطاني، عب

، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية الدراسات العميا، العمـك السعكدية االسر لدل كالعادات
 . االهنية لمعمـك نايؼ االهير االجتهاعية، الرياض، جاهعة
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 تككيف في كدكرىا اصكليا االسبلهي الهنيج في االهنية التربية(. 2009العهرم، هحهد )
 بالههمكة الهتكسطة الهرحمة لطبلب هقترح تصكر االجياؿ لدل االجتهاعي باالهف عيالك 

 ، رسالة هقدهة لنيؿ درجة الدكتكراه ، كمية العمكـ االجتهاعية، الرياض، السعكدية العربية
 . االسبلهية سعكد بف هحهد االهاـ جاهعة

 .عهاف: دار الفكر  .الهدرسي الهعاصر الهنيج(. 2008سعادة، جكدة كابراىيـ، عبداهلل )
دكر االدارات الهدرسية في الكعي االهني لدل طمبة الهرحمة الثانكية (. 2012جحجكح، رشيد )

، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية، اصكؿ التربية بهدارس هحافظات غزة كسبؿ تفعيمو
 .االدارة التربكية، غزة، الجاهعة االسبلهية –

اساليب كقاية الطبلب هف االنحراؼ كها يراىا التربكيكف في  (.ىػ1426صالح ) الريهي،
، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية الدراسات الهدارس الهتكسطة الحككهية في هدينة الرياض

 .جاهعة االهير نايؼ لمعمـك االهنية ،العميا، العمـك االجتهاعية،  الرياض

 االختراؽ هكاجية في الييا الفمسطيني الهجتهع كحاجة االهنية (. التربية2013هعهر، حهدم )
 .50-49(، 17) هجمدال، االقصٍ جاهعة هجمةاالسرائيمي،  االهني

 هجمة ،ـالكري القراف ضكء في االهنية التربية(. 2005)السبلـ كعنبر، هحهكد  ، عبدحالمك 
 (1)  14. االسبلهية، الهجمد الجاهعة

 .البيت اؿ . االردف: جاهعةاالسبلهي التصكر في االجتهاعي االهف (2012) .رشاد ،الكيبلني

الهدينة الهنكرة:  .الهسمـ الهجتهع اهف قي االسبلهية التربية اثر(. 2007) هللدااالىدؿ، عب
 .الجاهعة االسبلهية

 ..السعكدية: )د.ف(االسبلـ في كاىهيتو الناس حياة في االهف(. .ت د. (اهلل التركي، عبد

 .الجاهعة االسبلهية .غزة:اساليب التعمـ كالتعميـ في االسبلـ(. 1986االغا، احساف )
أثر استخداـ طريقة حؿ الهشكبلت في تدريس التربية االسبلهية عمٍ (. 2005النخالة، هنٍ )

، رسالة هاجستير، كمية التربية هناىج تحصيؿ تبلهيذ الصؼ التاسع االساسي في هحافظة غزة
 .غزة، الجاهعة االسبلهيةكطرؽ التدريس 
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 .جاهعة القاىرة .القاىرة:االصالة كالهعاصرة(. 1992عطا، ابراىيـ )
، رسالة دكر التربية االسبلهية في تحقيؽ الضبط االجتهاعي(. 2003طيبة )، العهكدم

 .هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية، التربية االسبلهية، هكة الهكرهة:  جاهعة اـ القرل
، رسالة دكر االدارات الهدرسية في تعزيز االهف الفكرم لمطبلب(. 2006ابراىيـ )السميهاف، 

هاجستير غير هنشكرة، كمية الدراسات العميا، العمكـ االدراية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ 
 .لمعمـك االهنية

، كرقة دكر كسائؿ التكاصؿ االجتهاعي في نشر الكعي االهف(. .ت د.احهد، عبد الهحسف )
 .ثية، الرياض، جاهعة االهير نايؼ لمعمـك االهنية بح

، الهجمة العربية (. دكر الهدرسة الثانكية في تنهية الكعي االهني2016الحربي، ىناء )
 .( 70)  33، الهجمد لمدراسات االهنية

الهدرسية في تنهية الثقافة االهنية لدل طبلب الهرحمة  دكر االدراة (.  2012ىالة )، النفيعي
، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية، االدارة التربكية الثانكية بهحافظة الطائؼ

 .كالتخطيط، هكة الهكرهو، جاهعة اـ القرل
 تفعيؿ دكر التكاهؿ تفعيؿ دكر التكاهؿ بيف األجيزة األهنية(. 2014بني عيسٍ، عبدالرؤكؼ )

.الرياض:  جاهعة االهير نايؼ كالهؤسسات التربكية )الهدارس( لمحد هف العنؼ كاال نحراؼ
 لمعمـك االهنية.
 الهرحمة طبلب لدل الخمقية القيـ تنهية في الطبلبي الهرشد دكر(. ىػ1435) العريدم، بندر

 التربكية لمعمـك الفيـك جاهعة هجمة ،الرياض بهدينة الهعمهيف نظر كجية هف الثانكية
 .(6)كالنفسية

، الجزائر في التربكم االصبلح نحك الهتكسط التعميـ اساتذة اتجاىات(. 2011) ىياؽ، ابراىيـ
االجتهاع،  االجتهاعية، عمـ كالعمكـ االنسانية العمكـ هنشكرة، كمية غير هاجستير رسالة

 .قسنطينة-هنتكرم جاهعةالجزائر، 
 .(35) العزيز عبد الهمؾ جاهعة هجمةالهعرفة،   اهف حككهة(. 2012) الفيبللي، عصاـ
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 ضكء في طبلبيا لدل االجتهاعي الضبط تعزيز في الهدرسة دكر(. 2017) آؿ بخات، هساعد
التربكم،   السياسات العميا، الدراسات عهادةهنشكرة،  غير دكتكراة رسالة، العالهية الخبرات

 سعكد. الهمؾ جاهعة السعكدية،
(. الكعي االهني في القصص القرآني، رسالة هاجستير غير هنشكرة، 2016)الجنازرة، رائد 

 .كمية الدراسات العميا، اصكؿ الديف، الخميؿ، جاهعة الخميؿ
 هاجستير ، رسالةالتربكية العهمية في كدكرىا لمهعمـ االجتهاعية الهكانة(. 2014) عكيشي، نكر

 .الكادم االجتهاع، الجزائر، جاهعة عمـكاالنسانية،  االجتهاعية العمكـ هنشكرة، كمية غير
االسبلهي،  العربي التربكم الفكر اطار في كاسسيا التعميهية الهناىج(. 2011) شريؼ، ندكل

 .(48)  ديالي هجمة
 االختراؽ هكاجية في الييا الفمسطيني الهجتهع كحاجة االهنية التربية(. 2013) هعهر، حهدم

 .(1) 7 ، الهجمداالقصٍ جاهة هجمةاالسرائيمي،  االهني
 االهنية لمعمكـ نايؼ االهير جاهعة:  الرياض .كالبيئة االسبلـ(. 1999) هرسي، هحهد
 لمدراسات حطيف دار: دهشؽ.كالخرافة السحر هف االسبلـ هكقؼ(. 1993) الباشا، حسف

 .كالنشر كالترجهة
 غير هاجستير االنساف، رسالة صحة عمٍ الدينية التعاليـ أثر(. 2016) هصطفٍ، بشيرم

 .تمهساف جاهعة ، الجزائر،  ، التاريخكاالجتهاعية االنسانية العمكـ هنشكرة، كمية
 لطالبات الكقائي الفكرم االهف تحقيؽ في الهدرسية االدارة دكر(. 2015) الهشيراكم، ايناس

 غير هاجستير ، رسالةلمهدارس العميا االدارة نظر كجية هف غزة بهحافظات الثانكية الهرحمة
 .االقصٍ العميا، غزة، جاهعة لمدراسات كالسياسة االدارة هنشكرة، اكاديهية
 .6-5(، 53) هجالة ديالٍ، التعميـ هؤشرا هف هؤشرات التنهية(. 2011ىادم، ازىار )
 مراجع االنترنت

(. االفعاؿ االجراهية الهبمغ عنيا في الضفة 2017الفمسطيني. ) الجياز الهركزم لبلحصاء
 هف الرابط  2017نيساف  20استرجع في  .الغربية حسب نكع الفعؿ االجراهي كالهحافظة

http:  //www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/692/Default.aspx 
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 قائهة الهبلحؽ:

 (:1همحؽ رقـ )

 االستبانو قبؿ التعديؿ

 جامعة القدس

 كمية االداب

 ماجستيرعمم الجريمة

 المرشد,ةة ....  ، المدير,ة .. الممعم  اختي ،  ، اخي

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,

 ، أفيد حضرتكم بأني احد طمبة جامعة القدس / ابو ديس بكمية االداب في مرحمة الماجستير
دور مدارس تربية جنوب الخميل االساسية في تنمية الوعي  -وأقوم بإعداد رسالة بعنوان :

 الى اربعة محاور . حيث تم تقسيم االستبانو. االمني من وجية نظر العاممين فييا

والنكم من اصحاب الخبرة والتخصص في ىذا المجال ارجو التكرم باالجابة عمى محاور ىذه 
عمما بأن ىذه المعمومات ستعامل بسرية تامة وستستخدم  ، االستبانو بدقو وموضوعيو
 ألغراض البحث العممي .

 

 الباحث         

 وبمحمد الرج         
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 (  مرشد) (  معمم) (  مدير ): الوظيفة .1

 (  انثى) (  ذكر ): الجنس .2

 (       دراسات عميا ) (  ( بكالوريوس ) دبموم ): المؤىل العممي .3

 (      ) سنة فأعمى 16( )  15 -11   ( )  10 – 6  (  سنوات) 5اقل من : الخبرة .4

 (  ) ال    ( ) نعم  حاصل عمى دورات تتعمق بالتوعية االمنية .5
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      مرشدو المدارس االساسية في تنمية الوعي االمنيو  معمموو  رودور مدي: المحور االول

رقـ
ال

 

بدرجة  العبارة
 كبير
 جدا

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 هتكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدا

يتـ تنظيـ اجتهاعت دكرية بالهعمهيف   .1
 . لدراسة اكضاع الطبلب

     

تخصيص جزء هف نصاب الهعمـ    .2
 لحؿ هشكبلت الطبلب .

     

سمكؾ  حث الهعمهيف عمٍ هتابعة  .3
الطبلب لتحديد كرصد االفكار 

 الهنحرفو .

     

حث الهعمهيف لبلستهاع لهشكبلت   .4
 الطبلب كهناقشتيـ فييا .

     

الهعمهيف لزيادة نهكىـ  تحث االدراة  .5
الهعرفي في قضايا تعزيز السمكؾ 

 االيجابي لدل الطمبة

     

اشراؾ الهعمهيف في لجاف هتابعة   .6
 كرعاية سمكؾ الطبلب .

     

ىناؾ الهاـ هف قبؿ الهعمهيف بهفاىيـ   .7
كهضاهيف الكعي االهني بشكؿ 

 صحيح .

     

تشجيع اكلياء االهكر عمٍ االتصاؿ   .8
 بالهدرسة .الهستهر 

     

دعكة اكلياء االهكر لهحاضرات تزيد   .9
هف خبرتيـ بخطكرة الهرحمة السنية 

 لمطبلب 

     

استثهار دكر الهرشد الطبلبي في   .10
 االسرةك  تقكية العبلقة بيف الهدرسة

     

حث االسرة عمٍ هراقبة سمكؾ االبناء   .11
داخؿ الهنزؿ كخارجو دكف اشعارىـ 
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 بذلؾ .
الطبلب في اختيار االصدقاء  تكجيو  .12

 الصالحيف
     

االتصاؿ بخطباء الهساجد كاطبلعيـ   .13
عمٍ الظكاىر الهستحدثو لدل 

 الطبلب كالتنبيو هف هدل خطكرتيا

     

لمطبلب هدل خطكرة الجريهة  تبياف  .14
 عمٍ الهجتهع .

     

      هعالجة حاالت التسرب الهدرسي .  .15
احالة الطمبة ذكم النزعة العدكانية   .16

 لمهرشد لدراسة حالتو 
     

الخصكهو لغرس  تكعية الطمبة بحرهة  .17
 ركح التعاكف كالصفح بينيـ 

     

تكثيؽ العبلقو بيف الطمبو عمٍ اسس   .18
 تربكيو لمحد هف السخرية كاالستيزاء .

     

 اشعار الطمبة باىهية االنضباط  .19
العاـ بالهدرسة كهدخؿ لبلنضباط 

 كاحتراـ حقكؽ االخريف .

     

جعؿ البيئة الهدرسية هناخا هحببا الٍ   .20
 الطمبة لمحد هف التسرب الدراسي 
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 دور المناىج واالنشطة المدرسية في تنمية الوعي االمني: المحور الثاني

رقـ
ال

 

بدرجة  العبارة
 كبير
 جدا

بدرجة 
 كبير

بدرجة 
 هتكسطة

بدرجة 
 قميمة

 بدرجة
 قميمة جدا

االعداد الجيد لبلنشطة كفؽ خطط   .1
 هدركسة تمبي اليدؼ الهطمكب هنيا

     

ة في تحصيف عقكؿ استغبلؿ االنشط  .2
هف االنحرافات الطبلب ككقايتيا

 الفكرية .

     

تضهيف االنشطة فعاليات تبيف   .3
 الهجتهع .ك  حقكؽ الكطف

     

تساىـ الهناىج في تنهية القدرة عمٍ   .4
بيف الصكاب كالخطأ هف التهييز 
 االفكار

     

زرع الشعكر بالهحافظة عمٍ   .5
هكتسبات الكطف كهقدراتو هف خبلؿ 

 انشطو هخططة .

     

تساعد الهعارض التربكية التي تؤكد   .6
 عمٍ اىهية الكعي االهني .

     

اقاهة هحاضرات دينية تكضح دكر   .7
 في استتباب االهف االسبلـ

     

تعزز الهقررات التي تدرس عمٍ   .8
 تطبيؽ الحكار كأدابو .

     

نسعٍ كهف خبلؿ الهقررات التي   .9
تدرس تكضيح هفيـك الكفاء 

 كاالنتهاء 

     

تحكم الهقررات عمٍ هكاضيع ليا   .10
صمة بالهحافظة عمٍ الههتمكات 

 العاهو كالبيئة .

     

     تعالج الهناىج كهف خبلؿ حقائؽ   .11
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 اجتهاعية همهكسة .عمهية اهراض 
تنهية القدرة عمٍ التفكير التحميمي   .12

 كاالستنتاج .
     

      تنهية القدرة عمٍ التفكير الناقد .  .13
تنهية اتجاه ايجابي نحك هختمؼ   .14

 الهيف .
     

 تنمية الوعي االمني : العوائق التي تحد من دور المدرسة فيالثالثالمحور 
 

االهكر هع تساىؿ بعض اكلياء   .1
 ابنائيـ

     

تجاكب االسرة هع االدارة عدـ   .2
 الهدرسية في هراقبة كتقكيـ الطبلب

     

      تدني الهستكل العمهي لبلبكيف   .3
افتقار الهناىج الهدرسية عمٍ كسائؿ   .4

 تعزز الكعي االهني
     

ضعؼ هستكل التاىيؿ االهني   .5
 لمعاهميف في االدارة الهدرسية .

     

هبلئهة الهباني كالهرافؽ قمة   .6
الهدرسية التي يهكف استثهارىا في 
 تنهية الكعي االهني لدل الطمبة .

     

شيكع النهط الهركزم في االدارة   .7
كغياب سياسة التفكيض  ، الهدرسية

في هتابعة القضايا ذات البعد 
 االهني .

     

الهخصصات الهالية الهتاحة  ضعؼ  .8
 لبلنشطة الهدرسية .

     

ضعؼ تجاكب االسرة هع الهدرسة   .9
 في هراقبة كتقكيـ سمككيات الطمبة .

     

افتقار الهناىج الهدرسية لهكضكعات   .10
 تنهي الكعي االهني لدل الطمبة .

     

     هحدكدية صبلحيات االدارة الهدرسية   .11
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في تنهية الكعي االهني لدل الطمبة 
. 
ضعؼ اىتهاـ االدارات التربكية   .12

بتنهية الكعي االهني لدل العميا 
 الطمبة

     

تعقيد االجراءات االدارية البلزهة   .13
لعقد ام نشاط يسيـ في تنهية 

 الكعي االهني .

     

عدـ شهكؿ المكائح الداخمية لمهدارس   .14
لقضايا تسيـ في تنهية الكعي 

 االهني .

     

 انشغاؿ االدارة الهدرسية باالنشطة  .15
اليكهية الهرتبطة بتسيير العهمية 

 التعميهية .

     

عزكؼ الهدرسيف عف الخكض في   .16
هجاالت تعتبر خاصة كحساسة 

كخارج نطاؽ اختصاصيـ هف كجية 
 نظرىـ

     

هحدكدية التعاكف بيف الهدرسة   .17
 كاالجيزة االهنية الهتخصصة .

     

ال يتيح  زيادة نصاب الهعمـ التديسي  .18
 فرصة لتقديـ التكعية االهنية
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 (2همحؽ رقـ )
  الاستباهه بعد التعديل

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 ماجستير علم الجريمة 

ادة/  املحترمىن  املرشدون  ، املعلمىن  ، املديرون السَّ

 :ثحية طيبة وبعد

دور مدارس ثربية جنىب الخليل ألاساسية  يلىم الثاحث بئحساء دزاطة بعىىان: "

ا ، "مي الحكىمية في ثنمية الىعي ألا 
ً

 تمتؼبثا  احصوٌى لى  دزحة وذلً اطتىمال

طتثاهة ووطع إػازة التىسم باإلحابة لً فلسا  لاا ااتماحظتير في لبم احجسيمة. زاحيًا

(xأمام العثازة التي تتفم ووحهة هـسن. ػاهسًا ) العبمية  لىم حهىدهم وأماهتىما

ول تؼيل أي  ، أن إحابتً طتيىن طسية البًما ، وحسصىم لى  إهجاح هره الدزاطة

ا ولً تظتخدم إل ألغساض الثحث العبمي فلؽ. ، هىع مً لاختثاز

ولاػمئىان مً الىكىع في  ، الفسد لراته والثيئة اتمحيؼة به "ادازن مجي:الىعي لاا

ا".اتمخاػس

امع خالص ػىسي حصظً تعاوهىم

امحمد السحىب: الثاحثاا

ا:يةالثياها  الشخو 

اهثىأا  ذهسا:احجيعا .1

امعبمامديسا:الىؿيفةا .2

ا

امسػد

الى أماحظتير فابيالىزيىضادببىما:اتمؤهل العبميا .3

 :لدد طىىا  احخدمةا .4

االتعبيم:

اطىىا 11هثر مًأاطىىا  11 –ا5مً اطىىا  5كل مً أ

اهاثإاذوىزاا:هىع اتمدزطةا .5

ا

ا

ا

امختبؼة
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ٌااتمحىز لاا ا.لدي الؼبثة مجيفي تىمية الىعي لاا اتمدزطية إلادازة دوزا: و

  
 

 
كم

لس
ا

ا

االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

بدزحة 

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

فوججججججججججججاح لججججججججججججً تشججججججججججججع إلادازة اتمدزطججججججججججججة الؼبثججججججججججججة لىجججججججججججج  إلااا .1

  اتمؼىال  التي تىاحههم.

ااااا

تحجججث إدازة اتمدزطجججة اتمعبمجججين لالطجججتماع تمؼجججىال  الؼبثجججة ا .2

 ومىاكؼتهم فيها .

ااااا

فجي  الىمجى اتمعسفجي لبمعبمجين تعمجل إدازة اتمدزطجة لىج  شيجادةا .3

ا.يجاتي لدي الؼبثةكظايا تعصش الظبىن إلاا

ااااا

تحججسإ إدازة اتمدزطججة لىجج  تؼججىيل حجججان متابعججة وزلايججة ا .4

 .طبىن الؼبثة

ااااا

مججججً كثججججل إدازة اتمدزطججججة بمفججججاهيم ومظجججججامين يىحججججد اتمججججام ا .5

 الىعي لامجي بؼيل صصيح .

ااااا

لىجججججججججج  أمجججججججججج هم  ؾتلجججججججججىم اتمدزطججججججججججة بتىليججججججججججة الؼبثجججججججججة ل صفججججججججججاا .6

  ا.التحسغ( ، )التعسض لبظسب: الشخص ي

ااااا

مجججىز تمحاطجججسا  تصيجججد مجججً خ جججر هم وليجججاء لااأتجججدلى اتمدزطجججة ا .7

ا.بىائهم اتمسحبة العمسية ومتؼبثا ها ألا بالتعامل مع

ااااا

تظججججتامس اتمدزطججججة دوز اتمسػججججد اليربججججىي فججججي تلىيججججة العالكججججة ا .8

ابجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججين اتمدزطجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة 

ا.و لاطسة

ااااا

بىجججججائهم دون ألاطجججججسة لىججججج  مساكثجججججة طجججججبىن  تحجججججث اتمدزطجججججةا .9

ااػعازهم برلً .

ااااا

تىليجة الؼبثجة حجٌى لاطجتخدام لامجً  تعمل اتمدزطة لىج ا .11

ا.هيرهتللا

ااااا

صجججججججججججججدكاء اتمدزطجججججججججججججة الؼبثجججججججججججججة بظججججججججججججسوزة اختيجججججججججججججاز لاا تىحججججججججججججها .11

ا.طسةالواحصين بالتعاون مع لاا

ااااا

تحسإ اتمدزطة لى  تىلية الؼبثجة بمخجاػس احجسيمجة لىج  ا .12

 .اتمجتمع

ااااا

ااااا تعمل اتمدزطة لى  معاحجة حال  التظسب اتمدزس ي .ا .13

حالة الؼبثة ذوي النزلة العدواهيجة لبمسػجد لدزاطجة إيتم ا .14

ا.حالته

ااااا
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كم
لس

ا
ا

االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

بدزحة 

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

اااااا.تىحه اتمدزطة الؼبثة هحى كيم التعاون فيما بي هما .15

تحججججججسإ اتمدزطججججججة لىجججججج  تىجيججججججم العالكججججججا  لاحتماليججججججة ا .16

االظبيمة فيما بين الؼبثة.

ااااا

الججججججججراتي  هميججججججججة لاهظججججججججثاغأتؼججججججججعس اتمدزطججججججججة الؼبثججججججججة با .17

ا.همدخل لتحليم التىافم بي هم

ااااا

ا تحججججججسإ اتمدزطججججججة لىجججججج  تججججججىفير مىاخججججججا مدزطججججججيا حاذًبجججججججا .18

ا.لبؼبثة

ااااا

ا:دوز اتمىاهج اتمدزطية في تىمية الىعي لامجي: اتمحىز الااوي

ا

كم
لس

ا
ا

االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

بدزحة 

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

وؼججؼة وفججم خؼججؽ لججداد احجيججد لأاتمدزطججة لىجج  إلااتعمججل ا .1

 مدزوطة تببي الهدف اتمؼبىب م ها

ااااا

 وؼجججججججججؼة فجججججججججي تحوجججججججججين كجججججججججيم الؼبثجججججججججةتظجججججججججتامس اتمدزطجججججججججة لاا .2

 وكايتها مً لاهحسافا  الفىسية .وا

ااااا

ااااا اتمجتمع .وا وؼؼة فعاليا  تثين حلىق الىػًتظمين لاا .3

الؼبثججججججة لىجججججج  تظججججججاهم اتمىججججججاهج اتمدزطججججججية فججججججي تىميججججججة كججججججدزة ا .4

 فياز .التمييز بين )الوىاب واحخؼأ(مً لاا

ااااا

م معجججازض تسةىيججة  هجججدف يتحججسإ إدازة اتمدزطججة لىججج  تىـججا .5

 تىمية الىعي لامجي .

ااااا

كامة محاطسا  دييية تىضج  إتحسإ إدازة اتمدزطة لى  ا .6

 .في اطتتثاب لامً طالمدوز إلاا

ااااا

اتمحافـججججججججة لىجججججججج  تعججججججججصش اتمىججججججججاهج ػججججججججعىز الؼبثججججججججة بظججججججججسوزة ا .7

امىتظثا  الىػً وملدزاته مً خالٌ اوؼؼه مخؼؼة .

ااااا
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ا:لىعي لامجياتىمية  : العىائم التي تحد مً دوز اتمدزطة فيلاالثتمحىز ا
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ا
ا

االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

بدزحة 

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

ااااا .بىائهمأمىز مع ولياء لااأتظاهل بعع ا .1

طجججسة وإلادازة اتمدزطجججية فجججي متابعجججة صجججعىةة التججججاوب بجججين لااا .2

 .تلىيم الؼبثة 

ااااا

ااااا .افتلاز اتمىاهج اتمدزطية لى  وطائل تعصش الىعي لامجيا .3

مة اتمثجاوي واتمسافجم اتمدزطجية التجي يمىجً اطجتامازها ءكبة مالا .4

 في تىمية الىعي لامجي لدي الؼبثة .

ااااا

التفججججججججججىيع مججججججججججً كثججججججججججل إلادازة فججججججججججي متابعججججججججججة غيججججججججججاب طياطججججججججججة ا .5

 اللظايا ذا  الثعد لامجي .

ااااا

ااااا وؼؼة اتمدزطية .طعف اتمخووا  اتمالية اتمتاحة لأا .6

طجججججججسة مجججججججع اتمدزطجججججججة فجججججججي مساكثجججججججة وتلجججججججىيم طجججججججعف تججججججججاوب لااا .7

 طبىهيا  الؼبثة .

ااااا
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ا
ا

االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

بدزحة 

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

ااااااالؼبثة بين وآدابه احصىاز مهازا  اتمدزطية اتمىاهج تىميا .8

مجدزوا  الؼبثجة حجٌى  اتمدزطية لىج  تسطجي  تعمل اتمىاهجا .9

ا.أمً مجتمعهم

ااااا

ااااا .تعصش اتملسزا  الدزاطية مفهىم الىفاء ولاهتماء ا .11

تحججىي اتملججسزا  الدزاطججية لىججج  مىاطججيع تعجججى باتمحافـجججة ا .11

 .والثيئة  ةلى  اتممتبيا  العام

ااااا

 تحجججججججسإ اتمىجججججججاهج الدزاطجججججججية لىججججججج  تعجججججججديل طجججججججبىهيا  غيجججججججرا .12

 سغىةة .اتم

ااااا

اتمدزطجججججية اتجاهجججججا  ايجابيجججججة لجججججدي الؼبثججججججة تىمجججججي اتمىجججججاهج ا .13

 هحى اتمهً اتمختبفة .

ااااا
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االعثازة

بدزحة 

هثيرة 

ااحًدا

بدزحة 

اهثيرة

بدزحة 

امتىطؼة

 بدزحة

اطعيفة

بدزحة 

طعيفة 

ااحًدا

افتلجاز اتمىجاهج اتمدزطجية تمىطجىلا  تىمجي الجىعي لامججي لجدي ا .8

 الؼبثة .

ااااا

محدودية صالحيا  إلادازة اتمدزطجية فجي تىميجة الجىعي لامججي ا .9

 لدي الؼبثة .

ااااا

دازا  اليربىيججة العبيججا بتىميججة الججىعي لامجججي طجعف اهتمججام إلااا .11

 .لدي الؼبثة

ااااا

ي وؼجاغ سظجهم فجي أدازية الالشمة لعلجد حساءا  إلااتعليد إلااا .11

  .تىمية الىعي لامجي

ااااا

لجججدم ػجججمٌى البجججىائح الداخبيجججة لبمجججدازض للظجججايا تظجججهم فجججي ا .12

 تىمية الىعي لامجي .

ااااا

وؼجججججججججججؼة اليىميجججججججججججة اتمستثؼجججججججججججة اوؼجججججججججججملاٌ إلادازة اتمدزطجججججججججججية باألا .13

 بتظيير العمبية التعبيمية .

ااااا

اتمدزطجججججين لججججججً احخجججججىض فجججججي مجججججججال  تعت جججججر خاصججججججة  لجججججصوفا .14

 .وحظاطة وخازج هؼاق اختواصهم مً وحهة هـسهم

ااااا

ااااا مؤطظا  اتمجتمع اتمدوي .وا محدودية التعاون بين اتمدزطةا .15

شيججججججججادة هوجججججججججاب اتمعبجججججججججم التدز  جججججججج ي ل يتجججججججججيح فسصجججججججججة لتلجججججججججديم ا .16

 .التىلية لامىية

ااااا

الظججججججبىهية  خججججججىف الؼالججججججى والتظججججججير لىجججججج  مؼججججججىال  الؼبثججججججةا .17

ا.امام إلادازة اتمدزطية

ااااا



اتعاوهىم ػىًسا لى 

امع فائم الؼىس والتلديس
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