


   العلوم االجتماعية:قسم 
   صحة ورعاية نفسية: تخصص

  ماجستير: مخلص رسالة                                 
 باألمنعالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي : عنوان الرسالة 

  .النفسي واألمن االجتماعي المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
   منزل عسران جهاد العنزي :إعداد الطالب 

  : لجنة مناقشة الرسالة 
  مشرفا ومقررًا        معن العمر. د.  أ-١
  عضوَا     الدبيس عبد اهللاسعيد بن . د. أ-٢
  عضوًا      عبدالعاطي الصياد .  د-٣

  م٦/١/٢٠٠٤هـ الموافق ١٤/١١/١٤٢٤تاريخ المناقشة 
النفسي واألمن  األمنهل توجد فروق دالة إحصائية في درجة : مشكلة البحث 

وأقرانهم االجتماعي المدرسي بين الطالب المشارآين في جماعات النشاط الطالبي 
  .غير المشارآين في جماعات النشاط الطالبي في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

م يل بناء الشخصية السوية لطالب التعتحديد مدى أهمية النشاط في: أهمية البحث 
م يمرون في مرحلة حرجة من مراحل النمو ، وهي مرحلة الثانوي وخصوصًا وأنه

داد مواطن صالح بعيد عن االنحراف بما يؤثر أيضا المراهقة ، حيث يؤثر على إع
  . على أمن المجتمع
  :أهداف البحث 

 ودرجة شعورهم باألمن األنشطةتحديد العالقة بين مدى مشارآة الطالب في  -١
  .النفسي واالجتماعي المدرسي

الفروق الموجودة في درجة الشعور باألمن النفسي واالجتماعي الكشف عن  -٢
بين الطالب المشارآين في األنشطة وأقرانهم غير المشارآين في النشاط 

  .الطالبي
  :تساؤالت البحث 

   ؟يهل يختلف مستوى األمن النفسي باختالف المشارآة في النشاط الطالب -١
ف المشارآة في هل يختلف مستوى األمن االجتماعي المدرسي باختال -٢

 النشاط الطالبي ؟
في حالة وجود اختالفات في األمن النفسي أو األمن االجتماعي المدرسي  -٣

فهل يرجع االختالف المشارآة الطالب في النشاط الطالبي وفي نوع من 
  مستويات تتغير المشارآة يمكن هذا الفرق ؟

  
  



  :منهج البحث 
لتعرف على العالقة بين اشتراك استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته في ا

باألمن النفسي واألمن االجتماعي المدرسي الطالب في جماعات النشاط الطالبي 
  .لدى الطالب 

  
  :أهم النتائج 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط الطالبي  -١
  االجتماعيواألمن النفسي األمنوأقرانهم غير المشارآين في مستوى 

  .المدرسي في صالح الطالب المشارآين في النشاط الطالبي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط الديني  -٢

 النفسي األمن غير المشارآين في النشاط الطالبي في مستوى وأقرانهم
 االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشارآين في النشاط الديني واألمن

. 
 فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط الثقافي توجد -٣

 النفسي األمن غير المشارآين في النشاط الطالبي في مستوى وأقرانهم
 االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشارآين في النشاط واألمن
 .الثقافي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط  -٤
 األمن غير المشارآين في النشاط الطالبي في مستوى وأقرانهم الجتماعيا

 االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشارآين في واألمنالنفسي 
 .النشاط االجتماعي 

العلمي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط  -٥
 النفسي األمنتوى  غير المشارآين في النشاط الطالبي في مسوأقرانهم
 العلمي االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشارآين في النشاط واألمن

. 
 الرياضيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط  -٦

 النفسي األمن غير المشارآين في النشاط الطالبي في مستوى وأقرانهم
المشارآين في النشاط  االجتماعي المدرسي في صالح الطالب واألمن

  .الرياضي
 الكشفيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشارآين في النشاط  -٧

 النفسي األمن غير المشارآين في النشاط الطالبي في مستوى وأقرانهم
 االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشارآين في النشاط واألمن
  .الكشفي

 االجتماعي المدرسي بين و األمن النفسيإحصائية بوجد فروق ذات داللة  -٨
والنشاطات األخرى الصالح  ي الثقافالطالبيالطالب المشارآين في النشاط 

 .النشاطات األخرى 
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Research Problem: Are there any differences of statistic functions in the 
school psychological and social security between the students 
participating in the student activities groups and their peers who do not 

participate in these groups in secondary schools in Al Riyadh? 
 

Research Importance: 
To determine the importance of the activities in building the normal 
character of the secondary school students, particularly in this critical 
phase of their life as they are passing the age of adolescence. This stage 
of life has effects on the preparation of normal citizen safe from 
delinquency, which affects the social security. 

  
Research Objectives: 

1- Determining the relationship between the level of students’ 
participation in school activities and the degree of their feeling of 
psychological and social security in the school. 
2- Discovering the differences in the level of psychological and social 
security feelings between the students participating in the activities and 
those who are not participating. 

 
Research Hypotheses / Questions: 

1-Does the level of psychological security change by the difference of 
participation in the students’ activities? 



2-Does the level of social security change by the difference of 
participation in the students’ activities?  

3- In case of the existence of differences in the school psychological and 
social security. Is the cause of these differences the differences of 
participation in the students’ activities? And in which types of the 

participation levels the differences occur? 
 

Research Methodology: The researcher used the explanatory method, 
because it is suitable for recognizing the relationship between the 
participation of the students in the different student activities groups and 

the school psychological and social security. 
 

Main Results: 
1- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the students’ activities and those who do not participate in 
the levels of psychological and social security, in the benefit of the 
students who participate. 
2- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the religious activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate. 
3- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the cultural activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate. 
4- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the social activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate. 
5- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the scientific activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate. 
6- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the sport activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate. 
7- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the scout activity and those who do not participate in the 
levels of psychological and social security, in the benefit of the students 
who participate.  



8- There are differences of statistic functions between the students who 
participate in the student cultural activity and other activities, in the 
benefit of the other activities. 
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  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

  كلية الدراسات العليا 

        قسم العلوم االجتماعية 

  

  شكــر
  :أشكر من اشرف على الرسالة

 معن خليل العمر / األستاذ الدكتور  -١

  

  

 : أشكر السادة الذين قاموا بالمناقشة وهم

  د سعيد الدبيس. أ-١

  عبد العاطي الصياد . د. أ-٢

   أمي وأبي والعائلة -٣  

  . إلشراف بالمدارس التي تم التطبيق عليها  مديري وهيئة التدريس وا-٤



  قائمة المحتويات
  فهرس الموضوعات: أوالً

  رقم الصفحة    الموضوع

  الفصل األول

  مقدمة الدراسة 

  

  

١  

٢  

  ٦    مشكلة الدراسة

  ٧    تساؤالت الدراسة 

  ٨    أهمية الدراسة

  ٩    أهداف الدراسة

  ١٠    مصطلحات الدراسة

  ١٢    ي اإلطار النظرالفصل الثاني

  ١٣     النشاط الطالبي-أ

  ١٤    مفهوم النشاط الطالبي

  ١٩    أهمية النشاط الطالبي

  ٢١    أهداف النشاط الطالبي

  ٢٦    تصنيف األنشطة الطالبية

  ٢٨    جماعة النشاط الطالبي ومقوماتها

  ٣٠    سمات جماعة النشاط الطالبي

  ٣٢    مزايا النشاط الطالبي

  ٣٥    مجاالت النشاط الطالبي

  ٣٥    نشاط التربية اإلسالمية

  ٣٧    النشاط الثقافي

  ٣٩    النشاط االجتماعي

  ٤١    النشاط العلمي

  ٤٤    النشاط الرياضي

  ٤٥    النشاط الكشفي



      

  ٥٠    ب ـ األمن النفسي

  ٥١    مفهوم األمن النفسي

  ٦٠    نظرة اإلسالم لألمن النفسي

  ٦٦     األمن االجتماعي المدرسي-ج

  ٦٧    جتماعيمفهوم األمن اال

  ٧٢    وسائل األمن االجتماعي

  ٧٣    األمن والمدرسة

  ٧٥    األمن والتعليم في المملكة العربية السعودية

  ٧٧    أهمية األمن االجتماعي المدرسي

      ٨٢                 الدراسات السابقة

  ٨٣    الدراسات التي تناولت النشاط الطالبي: أوالً

  ٩٥    ت األمن النفسيالدراسات التي تناول: ثانياً

الدراسات المرتبطة بدور المدرسة في : ثالثاً

  األمن االجتماعي
  ٩٩  

  ١٠٢    مناقشة الدراسات السابقة

  ١٠٨    منهجية الدراسةالفصل الثالث 

  ١٠٩    متغيرات الدراسة

  ١١٠    فروض الدراسة

  ١١١    حدود الدراسة

  ١١١    العينة ، حجمها ، نوعها وطريقة أخذها

  ١١٤    ينة الدراسةخصائص ع

  ١١٨    أدوات الدراسة

  ١٢٦    التحليل اإلحصائي

  ١٢٧    نتائج الدراسة وتحليلهاالفصل الرابع 

  ١٢٨    نتيجة السؤال الرئيسي وتحليله



  ١٣٨    تحليل نتائج الفرض األول

  ١٤٠    تحليل نتائج الفرض الثاني

  ١٤٢    تحليل نتائج الفرض الثالث

  ١٤٥    تحليل نتائج الفرض الرابع

  ١٤٨    تحليل نتائج الفرض الخامس

  ١٥٠    تحليل نتائج الفرض السادس

  ١٥٣    مصادر الفروق في متوسطات أنواع النشاط

  ١٥٦    الفصل الخامس

  ١٥٧    الخالصة 

  ١٥٩    التوصيات والمقترحات 

  ١٦٢    مراجع الدراسة 

  ١٦٣    المراجع العربية 

  ١٧٢    المراجع األجنبية 

  ١٧٤    المالحق

  

  

  

  

  

    

  

  

          



  

  فهرس الجداول:  ثانياً
رقم 

 الجدول
  عنوان الجدول

رقم 

 الصفحة

  ١١٣  توزيع أفراد العينة تبعاً للمدارس   ١

  ١١٤  توزيع أفراد العينة تبعاً لمشاركة الطالب في النشاط الطالبي   ٢

  ١١٥  توزيع أفراد العينة تبعاً للصف  ٣

  ١١٦  توزيع أفراد العينة تبعاً لمجال للعمر  ٤

  ١١٧  توزيع أفراد العينة تبعاً لمجال النشاط  ٥

٦  
معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 

  األمن النفسي والدرجة الكلية لهذا المقياس
١٢٢  

٧  
معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 

  األمن االجتماعي والدرجة الكلية لهذا المقياس
١٢٥  

٨  
وق المتوسطات في األمن النفسي والتي تعود إلى المشاركة فر

  في النشاط الطالبي
١٢٩  

٩  
مصادر الفروق في مستوى األمن النفسي تبعاً الختالف 

  المشاركة في النشاط الطالبي 
١٣٢  

١٠  
فروق المتوسطات في األمن االجتماعي المدرسي التي تعود 

  إلى المشاركة في النشاط المدرسي 
١٣٤  

١١  
صادر الفروق في مستوى األمن االجتماعي المدرسي تبعاً م

  الختالف المشاركة في النشاط المدرسي
١٣٧  

  ١٥٣ الفروق في مستوى األمن االجتماعي المدرسي مجاالت النشاط   ١٢

  ١٧٨  مقياس األمن االجتماعي المدرسي  ١٣

  ١٧٩  مقياس األمن النفسي  ١٤



  
  

  الفصل األول

  ة املدخل إىل مشكلة الدراس

  )اإلطار املنهجي للبحث(

  

  مقدمة الدراسة  -

 مشكلة الدراسة -

 تساؤالت الدراسة  -

   أمهية الدراسة-

  أهداف الدراسة-

 مصطلحات الدراسة   -



  : مقدمة الدراسة

احلمد هللا رب العاملني وحده ال شريك له والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني              

.  

  وبعد ،،،،،

 املدرسة منصبة على تزويد الطالب باملعلومات       حىت عهد قريب كانت وظيفة    

املختلفة مث تطورت هذه الوظيفة تطوراً جذرياً وأصبح الطالب هو حمور العمليـة             

التعليمية ومن مث اتسعت وظيفة املدرسة احلديثة وأصـبح هـدفها هـو تنميـة               

الـزيين  . (شخصيات الطالب تنمية شاملة بعد أن كانت قاصرة على التعليم فقط          

  ) ٥٠:م١٩٨٧،

فاملدرسة ليست مكاناً يتجمع فيه الطالب للتحصيل فقط بل هي جمتمع صغري            

يتفاعل أعضاؤه فيه يتأثرون ويؤثرون ببعضهم البعض، لذا دف التربية احلديثـة            

عن طريق املدرسة إىل مساعدة طالا على النمو الـسوي جـسمياً واجتماعيـاً              

، وحىت يفهموا بيئام الطبيعيـة      وعاطفياً وروحياً حىت يصبحوا مواطنني صاحلني     

واالجتماعية والثقافية بكل ما فيها، ولكي يؤدوا العمل املطلوب منهم كمواطنني           

  )١٨٧:م٢٠٠٠العيسوي،. ( صاحلني يف املستقبل



وحتقيق ذلك كله يتطلب إحداث تغيري جذري يف سلوك الطالب من خـالل             

الطالب الفرصة ملمارسة مناشـط     التعليم املرتبط بالعمل، وهذا ال يتم إالّ بإعطاء         

  . متنوعة ومربجمة داخل املدرسة وخارجها

والنشاط املدرسي جزء من منهج املدرسة احلديثة، فهو يساعد الطالب علـى            

تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكري الزمة ملواصلة التعليم وللمـشاركة           

  )٥١:هـ١٤٢١نيازمال،. (يف التنمية الشاملة

سي جزء ال يتجزأ من برنامج املدرسة بإعتباره ميس شخصيات          والنشاط املدر 

الطالب بشكل مباشر حيث يستطيع الطالب من خالل ممارسة فعاليات النـشاط            

التعبري عن إنفعاالته وإشباع حاجاته وتعديل سلوكياته وإتقان مهـارات خمتلفـة            

  )٢٩:م٢٠٠١الطويرقي،.(حيتاجها يف حياته

ملكة العربية السعودية على أن غاية التعليم فهم        وقد نصت سياسة التعليم يف امل     

اإلسالم فهماً صحيحاً متكامالً وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب          

بالقيم والتعاليم اإلسالمية، وباملُثل العليا وإكسابه املعارف واملهـارات املختلفـة           

ياً واجتماعيـاً وثقافيـاً     وتنمية اإلجتاهات السلوكية البناءة وتطوير اتمع إقتصاد      

دليـل النــشاط  . (ويئـة الفـرد ليكـون عـضواً نافعـاً يف بنـاء جمتمعـه       

  )٥:هـ١٤٠٦املدرسي،



ومن املعلوم أن النشاط التربوي املدرسي جزء من املنهج الذي جيـب أن تقدمـه               

املدرسة وهو اجلانب التطبيقي ملا تقدمه بني دفـيت املقـرر أو جـدران الـصف         

  . الدراسي

أُحسن التخطيط للنشاط التربوي املدرسي وإعتىن برباجمه، فإنه من أهـم           وإذا  

وسائل حتقيق غاية التعليم، فإكسابه املهارات وتنمية اإلجتاهات السلوكية البنـاءة           

ــشاط وممارســة   ــاً ال يتحقــق إالّ بن ــة الفــرد ليكــون عــضواً نافع ويئ

  )٩٣:هـ١٤٢١نيازمال،.(عملية

اعي املدرسي من احلاجات األساسية يف حيـاة         ويعترب األمن النفسي واالجتم   

كل فرد داخل مدرسته حيث أن الطالب حيتاج أن يكون لدية قدر كايف من األمن               

النفسي واالجتماعي املدرسي كي يكون طالب مرتفع التحـصيل يـؤدي دوره            

وحتقيق األمن االجتماعي   . الفعال داخل املدرسة وحيقق اهلدف من العملية التعليمية       

ي داخل املدرسة جيب أن حتققه املدرسة لطالا وإن مل حتقق ذلك فقد تفقد              املدرس

املدرسة دور من أهم أدوارها املناط ا وعلى اإلدارة املدرسية واملعلمني يئة اجلو             

املناسب لذلك اهلدف لكي توفر للطالب ما حيتاجه من األمن النفسي واالجتماعي            

لب وحيب مدرسته ومعلميه وعلى املدرسة  املدرسي حىت يزيد ذلك من حتصيل الطا      

أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك عن طريق األنشطة الطالبية وتفعيـل دور             

هذه األنشطة وحتقيق اهلدف املنشود منها حيث ميكن من خالل األنشطة الطالبية            



زرع الثقة وروح احملبة عند الطالب وكذلك تعليم الطالب على العمل اجلمـاعي             

. مل املسئولية وحسن التصرف مع اآلخرين وكيفية القيادة والـصرب         والتعاون وحت 

حيث الحظ بعض املرشدين واملعلمني داخل املدرسة بأن الطالب املـشاركون يف      

األنشطة الطالبية باشتراك فعال وحقيقي يف الغالب يكونون أكثر حتصيالً دراسـياً        

نفـسي واالجتمـاعي    من أقرام غري املشاركني وأن لديهم مستوي يف األمن ال         

املدرسي أكثر من غري مشاركني وحيث يالحظ على الطالب املشارك أنه مرتفـع             

التحصيل قليل الغياب عن احلصص واملدرسة قليل التأخر الصباحي وقليل اهلروب           

من املدرسة ونادراً ما جتد من بني املشاركني باألنشطة لدية تسرب دراسي قليـل              

معلميه بشكل إجيايب، حمب ملدرسته حريص علـى        االستئذان يتعاون مع زمالئه و    

بينما جتد الطالب غري املشاركني يف األنشطة الطالبية كـثريي          . نظافتها ومسعتها 

التأخر الصباحي والغياب عن احلصص والغياب عن املدرسة وكذلك اهلروب من           

 املدرسة وإيضاً أن التسرب الدراسي مرتفع بني الطالب غري املشاركني يف األنشطة           

الطالبية وجتدهم غري مهتمني بدروسهم يزعزعون أمن املدرسة ويلوثون جـدراا           

غري مبالني باألنظمة املدرسية ويدل هذا على أمهية األنشطة الطالبية وأمهية تفعيلها            

  تفعيالً صحيحاً 

  : وتتمثل جماالت النشاط فيا يلي



لنـشاط  جمال نشاط التربية اإلسالمية، جمال النشاط الثقايف ، جمـال ا          

االجتماعي، جمال النشاط العلمي، جمال النشاط الرياضـي، جمـال النـشاط            

  .الكشفي



  مشكلة الدراسة

يلعب التعليم دوراً حيوياً ومهماً يف احلفاظ على متاسك اتمع وخلق االنتمـاء الـوطن               

ـ               د ومشاعر الوحدة بني أفراد اتمع وقد ارتبطت التربية باملدرسة ارتباطاً وثيقـاً ومل تع

هداف املدرسة قاصرة على جمرد تلقني املعلومات فحسب بل أصبحت وظيفة املدرسـة             

 رالرئيسية هي إعداد الفرد للحياة يف اتمع حبيث يساهم فيه مسامهة اجيابية فعالة وال تتيس              

عملية اإلعداد هذه أن مل تتظمن برامج املدرسة ألواناً من النشاط الـديين والجتمـاعي               

ي والرياضي وغريها ، حبيث يئ هذه الربامج الفرص للطالب كي ميـار             والثقايف والعلم 

 ممارسة فعلية احلياة االجتماعية يف صورا املصغرة واليت تنطبق فيما بعد على احليـاة               اسو

  .االجتماعية بشكلها األوسع

ويعترب األمن مطلب ضروري ،ففي ظل األمن والطمأنينة يؤدي كل فرد واجبـه علـى               

 فيه أن األمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالتربية والتعلـيم إذ            كومما الش أحسن وجه ،    

 ذلك اتمـع    دبقدر ماتنغرس القيم األخالقية النبيلة يف نفوس أفراد اتمع بقدر ما يسو           

  .األمن واالطمئنان والستقرار

شطة وتفاعالت   ومما الشك فيه أن املدرسة وأساليب التنشئة املتبعة داخلها من برامج وأن           

تؤثر تأثرياً كبرياً على مدى إحساس الطالب باألمن النفسي واالجتماعي داخل املدرسة ،             

أن الشعور باألمن يعترب عامالً مؤثراً يف توافق الفرد وإدراكه لبيئته ولآلخرين فمن يـشعر               



 العالقات  باألمن يدرك بيئته على إا مشبعة حلاجاته ويرى يف اآلخرين اخلري واحملبة فتتعزز            

  .االجتماعية الناجحة 

وقد الحظ املرشدون الطالبيون وبعض املعلمون ذلك من خالل عملهم يف ارتفاع التوافق             

 ديف األمن النفسي واالجتماعي املدرسي لطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية وازديـا           

سية احمليطة به   مشاعر الثقة بالنفس والرضا واالقتدار على مواجهة الظروف واملواقف املدر         

  .  أكثر من غريهم من الطالب اآلخرين غري املشاركني 

  .حيث كان ذلك دافعاً للباحث للقيام ذه الدراسة 

وحماولة معرفة مدى إسهام األنشطة الطالبية  يف شعور الطالب يف األمن النفسي واألمـن       

  .االجتماعي املدرسي 

  وميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي ؟

هل توجد فروق دالة إحصائية يف درجة األمن النفسي واألمن االجتماعي           

املدرسي بني الطالب املشاركني يف مجاعات النـشاط الطـاليب وأقـرام غـري          

  .املشاركني يف مجاعات النشاط الطاليب يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

  -:تساؤالت الدراسة 

 املشاركة يف النشاط الطاليب     هل خيتلف مستوى األمن النفسي باختالف      -١

  ؟



هل خيتلف مستوى األمن االجتماعي املدرسي باختالف املـشاركة يف           -٢

 النشاط الطاليب ؟

يف حالة وجود اختالفات يف األمن النفسي أو األمن االجتماعي املدرسي            -٣

 يف النشاط الطاليب ويف نوع من       بفهل يرجع االختالف املشاركة الطال    

  ميكن هذا الفرق؟مستويات تتغري املشاركة

  أمهية الدراسة

  ـ:تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي

حتديد مدى أمهية النشاط يف بناء الشخصية الـسوية لطـالب التعلـيم              -١

الثانوي وخصوصاً وأم ميرون يف مرحلة حرجة من مراحل النمو، وهي           

مرحلة املراهقة، حيث يؤثر على إعداد مواطن صاحل بعيد عن اإلحنراف           

  . أيضاً على أمن اتمعمبا يؤثر 

 اليت تناولت األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي        تندرة الدراسا  -٢

 املرحلة الثانوية اليت متثل مرحلـة املراهقـة         ةيف أي مرحلة دراسية خاص    

كمرحلة منو هامة متثل بداية إعداد الفرد كمواطن صـاحل بعيـداً عـن             

 .ع  أيضاً على امن اتمراالحنراف وهو ما يؤث

ميكن لرواد النشاط االستفادة من النتائج اليت ستتوصل إليها هذه الدراسة            -٣

 .مبا حيقق التوسع يف األنشطة وتنوعها 



يف ضوء تنفيذ هذه النتائج ميكن إعداد برامج التدريب لرواد النشاط على            -٤

 . كيفية إعداد وتنفيذ برامج النشاط الطاليب يف املرحلة الثانوية 

  أهداف الدراسة

  :مثل أهداف الدراسة احلالية فيما يليتت

أثراء اجلانب النظري وخاصة يف جمال النشاط الطاليب وهو جمال علـى             -١

جانب كبري من األمهية وله دور فعال يف تعزيز وتقدم العملية التعليميـة             

خاصة وأا حتظي باهتمام بالغ من قبل املسئولني عن التعليم يف السعودية            

 .يف قطاعاته املختلفة 

حاجة اتمع السعودي ملثل هذه الدراسة خاصة وأنه مير مبرحلة تغـري             -٢

حضاري سريع ، خاصة يف اجلوانب التربوية والتعليمية و مثـل هـذه             

الدراسة قد تعطي القائمني على التعليم فكرة عن دور النشاط الطاليب يف            

حتقيق األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي ودورة الفعال يف منـو           

 .طالب النمو املتكامل ويكون عضو فعال يف جمتمعه ال

حتديد العالقة بني مدى مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ودرجـة            -٣

 .شعورهم باألمن النفسي واالجتماعي املدرسي 



الكشف عن الفروق املوجودة يف درجـة الـشعور بـاألمن النفـسي              -٤

 غري املشاركني   واالجتماعي بني الطالب املشاركني يف األنشطة وأقرام      

 .يف النشاط الطاليب

  مصطلحات الدراسة 

ذلك الربنامج الذي تنظمه املؤسسات التعليمة متكامالً مع الربنـامج          :النشاط الطاليب 

التعليمي والذي يقبل عليه الطالب برغبة ويزاوله بشوق ورغبه تلقائية حبيث حيـدث             

م املواد الدراسية أم باكتساب     أهدافاً تربوية معينة ، سواء ارتبطت هذه األهداف بتعلي        

خربه جديدة أو مهارة معينة أو تكوين اجتاه علمي داخل الفصل أو خارجه أثناء اليوم               

الدراسي أو بعده على أن يؤدي ذلك إىل منو يف خربة الدارس و تنمية هواياته وقدراته                

  )٥:ـه١٤٠٦دليل النشاط املدرسي،.(يف االجتاهات التربوية واالجتماعية املرغوبة 

 الفرد بأنه حمبوب ومتقبل من اآلخرين له مكانه بينهم ،يدرك           رهو شعو :األمن النفسي 

الصنيع ،  .(  ،ويشعر فيه بندرة اخلطر والتهديد والقلق طأن بيئته صديقة ودورة غري حمب  

  )٣٣:هـ  ١٤١٣

هو العملية اليت تكفل وجود بيئة مدرسية مستقرة يـنعم          :األمن االجتماعي املدرسي    

 كل شاغلي املدرسة واملنتفعون منها جبو يسوده األمن والطمأنينة والسالم ومبعىن            فيها

. آخر هو احلالة اليت جيد فيها كل من يتعامل مع املدرسة نفسه مرتبطاً ا وحمباً هلـا                  

  ) ٥٢:م ١٩٩٩:  ٤٤:، العدد٧عبيد،ط(



  :مصطلحات الدراسة اإلجرائية 

وب ومقبول من زمالئه الطالب ومعلميـه       هو شعور الطالب بأنه حمب    :األمن النفسي   

وله مكانه بينهم وحيبهم وحيب مدرسته وحيس بأن البيئة املدرسية صديقه، ولـه دور              

  .فعال ا وال يشعر خبطر أو ديد أو قلق داخل املدرسة 

هم أولئك الدارسون الذين يلتحقون ذه املرحلة التعليميـة         : طالب التعليم الثانوي  

 عاما وهـي فتـرة   ١٩حىت -١٦رحلة املتوسطة وتتراوح أعمارهم بني      بعد إمتامهم امل  

وهم يف تلك املرحلة العمرية حمور التنمية واإلنسانية لكوا املرحلة األهم يف            . املراهقة  

  .حياة الفرد من حيث القدرة على االستيعاب والتجاوب مع البيئة 

ـ      : األمن االجتماعي املدرسي   ل املدرسـة مرتبطـاً     هو أن يكون الطالب مرتاح داخ

   .  باملدرسة حمباً هلا ولبيئتها متعاوناً مع معلميه وزمالئه يف جو يسوده احملبة والصداقة 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  مفاهيم الدراسة 

 مفهوم النشاط الطاليب -

 أمهية النشاط الطاليب  -

 أهداف النشاط الطاليب  -

  تصنيف األنشطة الطاليب -

  النفسيمفهوم األمن -

  مفهوم األمن االجتماعي املدرسي -

  الدراسات السابقة  

  الدراسات اليت تناولت النشاط الطاليب: أوالً

  الدراسات اليت تناولت األمن النفسي: ثانياً

  الدراسات املرتبطة بدور املدرسة يف األمن االجتماعي : ثالثاً

  

                    



  

  النشاط الطاليب  

  :مدخل 

فترة طويلة من حياته يف املدرسة، وفيهـا يـزود بـاخلربات            يقضي الفرد   

واملهارات اليت متكنه من مواجهة مطالب احلياة العملية، وتؤثر املدرسـة تـأثرياً             

واضحاً على سلوك الفرد وعلى صحته النفسية، ومن املهم أن متكّـن املدرسـة              

ساعدهم على  الطالب من إستغالل قدرام وإمكانام ألقصى احلدود املمكنة، وت        

فهم أنفسهم، وأن يتعرفوا على ما يف أنفسهم من نواحي قوة ونواحي ضـعف،              

ومن مزايا وعيوب، ففهم النفس يعترب مدخالً لفهم اآلخرين حلسن التعامل معهم            

جيعل هؤالء الطالب أكثر قدرة على مواجهة احلياة والتفاعل مع الناس ويقرم من             

  ).٢٦٤: م١٩٨٦علي، ( اإلستقرار النفسي 

ومن مسات التربية احلديثة أا تربية متكاملة مبعىن أا ال تعبئ بعقل الفـرد              

فقط كما كان حيدث يف املاضي، وإمنا تم جبميع جوانب شخـصيته اجلـسمية،            

العيـسوي،  . ( والعقلية، والروحية، واخللقية، حبيث يشب شخـصية متكاملـة        

  ). ١٨٧: م ٢٠٠٠

ت من الطالب حمور العملية التعليمية كان       إن هذه النظرة احلديثة اليت جعل     

البد أن حتظى شخصيته جبوانبها املختلفة باإلهتمام والعناية ويئة الظروف املناسبة           



للتعرف على كنه تلك الشخصية، وجوانبها املختلفة وتكامل تلك اجلوانب، ويئة           

  ). ٢٦: م٢٠٠١الطويرقي،(البيئة املدرسية لتكون بيئة مناسبة لنمو تلك الشخصية 

فمن الوظائف الرئيسية للمدرسة اليوم إعداد الفرد للحياة يف اتمع حبيث           

يساهم فيه مسامهة إجيابية فعالة، وال تتيسر عملية اإلعداد هذه إن مل تتضمن برامج              

املدرسة ألواناً من النشاط املختلف حبيث يئ هذه الربامج الفرص للطالب كـي             

ة االجتماعية يف صورا املصغرة اليت تنطبق فيما بعـد          ميارسوا ممارسة فعلية للحيا   

على احلياة االجتماعية بشكلها األوسع، كما تعمل هذه األلوان من النشاط أيضاً            

على كشف ميول الطالب وإستعدادام وقدرام مث العمل على تنميتها وصقلها،           

 فاعليتهم وقدرم   وبذلك ميكن اإلفادة إفادة كاملة من طاقات أفراد اتمع وزيادة         

  ). ١٣٥: م١٩٧٦محزة، . ( اإلنتاجية وحتقق السعادة والصحة النفسية هلم

  : مفهوم النشاط الطاليب

تبعاً لتطور النظرة إىل شخصية الطالب بإعتبارها كالً متكامالً، فقد تغريت           

كذلك النظرة إىل النشاط املدرسي، فبعد أن كان يعترب مضيعة للوقـت أصـبح              

  .  هاماً من جوانب العمل املدرسييشكّل جانباً

جـون  (أول ما استخدم على يـد       ) برنامج النشاط (لقد استخدم مفهوم    

م، وذلك يف حديثه إىل األباء واملعلمـني عـن مدرسـته            ١٨٩٧يف عام   ) ديوي



التجريبية يف شيكاغو، وتعد هذه املدرسة أول مدرسة ذات منهج نـشاط معـني              

  ).  م١٩٨٢مسعان و لبيب،  (

ر مصطلح النشاط املدرسي يف بعض مدارس العامل العريب بـصفة           إن ظهو 

 منـذ   –عامة منذ األربعينيات يدل على أن رجال التعليم يف عاملنا العريب أدركوا             

 أمهية النشاط يف تكوين شخصية الطالب، وأن مفهـوم النـشاط            –ذلك الوقت   

ت الفراغ، إمنـا    املدرسي مل يكن رد الترفيه عن الطالب يف املدرسة أو لقضاء وق           

أصبح مفهوم النشاط لطاليب أنه يساعد علـى إكتـشاف مواهـب الطـالب              

  . ) . ت.د.صاحل،(وقدرام

إن النشاط الطاليب هو نشاط يقوم به طالب أو أكثـر أو جمموعـة مـن                

الطالب يشاركون فيه عن تطوع وإختيار، وتسمى األنشطة الطالبيـة يف بعـض         

  . ربية السعودية األنشطة املدرسية الدول العربية ومنها اململكة الع

ويعرف النشاط يف املعجم الوجيز بأنه اخلفة لألمر واجلد فيه، وهو كذلك            

نشاط زراعي، أو جتـاري مـثالً       : ممارسة صادقة لعمل من األعمال، يقال لفالن      

  ). م٢٠٠١عمرية، (

ويف لسان العرب البن منظور، والنشاط ضد الكسل، يكون يف اإلنـسان            

 نشط اإلنسان، ينشط نشاطاً، فهو نشيط طيب النفس للعمل، املنـشط            والدابة،

مفعل من النشاط، وهو األمر الذي تنشط له وختف إليه وتؤثر فعله، وهو مصدر              



بايعت رسول اهللا صلى اهللا     " ميمي مبعىن النشاط، ويف حديث عبادة رضي اهللا عنه          

ن عيـسى النـشاط     ، ويعرف أمحد عبد الـرمح     "عليه وسلم على املنشط واملكره    

نشاط حر، مطلق، يصدر عن التلميذ مبحض رغبته، وإمتداداً هلوايته          (املدرسي بأنه   

من خالل املنهج الدراسي، ويف ظل توجيه املدرسني وإشرافهم، وتقوميه لنتائجه يف            

داخل الفصل ويف خارجه، وذا تتكامل شخصية التلميذ معرفةً وسلوكاً نـابعني            

  ). ١٠٢:  هـ١٣٩٩عيسى، (اً من املدرسة واحلياة مع

وترى نادية الزيين أن املقصود بالنشاط املدرسي أنواع الدراسة اليت متارس           

خارج اجلدول اليومي يف املدرسة واليت يزاوهلا الطالب حتت إشراف منظم، وليس            

معىن ذلك إنفصال النشاط املدرسي عن املقررات املدرسية وإمنا من املفـروض يف             

  ).٤٢:م١٩٧٨الزيين،.(ون متمماً حملتويات املنهاج الدراسيهذا النشاط أن يك

وسيلة وحـافز إلثـراء     "ويعرف القاموس التربوي  النشاط املدرسي بأنه        

املنهج الدراسي وإضفاء احليوية عليه، وذلك عن طريق تعامل التالميذ مع البيئـة،             

دف إكتسام وإدراكهم ملكوناا املختلفة من طبيعية إىل مصادر إنسانية ومادية، 

اخلربات األولية اليت تؤدي إىل تنمية معارفهم وإجتاهام وتنميهم بطريقة مباشـرة            

)Carter, 1973: 88.(  

ويعترب حسن شحاته أن النشاط املدرسي جزءاً من منهج املدرسة احلديثة،           

فهو يساعد يف تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكري الزمـة ملواصـلة             



اركة يف التنمية الشاملة، كما أن الطالب الذين يشاركون يف النشاط         التعليم وللمش 

لديهم قدرة على اإلجناز األكادميي، وهم يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أـم             

  ). ١٥: م٢٠٠٢شحاتة،(اجيابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهم 

كما يعرف محدي شاكر النشاط املدرسي بأنه خطة مدروسة ووسيلة إثراء    

املنهج وبرنامج تنظمه املؤسسة التعليمية يتكامل مع الربنامج لعام الـذي خيتـاره             

املتعلم وميارسه برغبته وتلقائيته، حبيث حيقق أهدافاً تعليمية وتربوية وثيقة الـصلة            

باملنهج املدرسي داخل الفصل أو خارجه خالل اليوم الدراسي، األمر الذي يؤدي            

 منوه التربوي واالجتماعي والعقلـي واإلنفعـايل        إىل منو املتعلم يف مجيع جوانب     

واجلسمي واللغوي، إذ ينجم عنه شخـصية متوافقـة قـادرة علـى اإلنتـاج                

  ). ١٨: م١٩٩٨حممود،(

ويعرف حممد الدخيل النشاط املدرسي بأنه عبارة عن جمموعة من اخلربات           

سة ومكملة واملمارسات اليت ميارسها التلميذ ويكتسبها، وهي عملية مصاحبة للدرا      

هلا، وهلا أهداف تربوية متميزة، ومن املمكن أن تتم داخل الفـصل أو خارجـه               

  ). ١١:هـ١٤٢٣الدخيل، (

تلك الربامج اليت   " وتعرف دائرة املعارف األمريكية النشاط املدرسي بأنه        

تنفذ بإشراف املدرسة وتوجيهها، واليت تتناول كل ما يتصل باحليـاة املدرسـية             

لفة، ذات اإلرتباط باملواد الدراسية أو اجلوانب االجتماعية والبيئية         وأنشطتها املخت 



أو األندية ذات اإلهتمامات اخلاصة بالنواحي العملية، أو العلمية أو الرياضـية، أو             

   ).Toylor, 1970: 68(املوسيقية، أو املسرحية أو املطبوعات املدرسية 

كـات يف أن النـشاط      ويتفق تعريف وزارة التربية والتعليم مع تعريف بر       

ذلك الربنامج الذي تنظمه املؤسسات التعليمية متكامالً مـع الـربامج           : املدرسي

التعليمي والذي يقبل عليه الطالب برغبة ويزاوله بشوق ورغبة تلقائية حبيث حيقق            

أهدافاً تربوية معينة، سواء إرتبطت هذه األهداف بتعلـيم املـواد الدراسـية أم              

و مهارة معينة، أو تكوين إجتاه علمي أو عملي داخـل           بإكتساب خربة جديدة أ   

الفصل أو خارجه، وأثناء اليوم الدراسي أو بعده، على أن يؤدي ذلك إىل منـو يف                

خربة الدارس وتنمية هواياته وقدراته يف اإلجتاهات التربوية واالجتماعية املرغوبـة           

  ).٥:هـ١٤٠٦دليل النشاط املدرسي، (

فات السابقة عدة عناصر مـشتركة حـول        ويستخلص الباحث من التعري   

  : النشاط الطاليب، وهي

o  برامج تنفذ حتت إشراف وتوجيه املدرسة  

o  له خطة يسري عليها لتحقيق أهداف معينة 

o  ذو عالقة مباشرة بينه وبني املواد الدراسية واجلوانب االجتماعية والبيئية 

o العنصر الفاعل فيه هو الطالب 

o  الدراسي ومكمل لهأنه يقع ضمن مكونات املنهج 



  أمهية النشاط الطاليب

 أنه نوع من التـسلية      ىإن النظرة إىل النشاط املدرسي قدمياً كانت تقتصر عل        

واللهو لشغل أوقات فراغ الطالب وليس له أهداف أو وظيفة يف املواقف التعليمية، بل              

م ليـشمل   يعترب نشاطاً خارج عن املنهج ومنفصالً عنه، أما اآلن فقد تطور هذا املفهو            

  ).١٤٩: م ١٩٩٢العصيمي، (جمموع اخلربات التربوية اليت تعطيها املدرسة لطالا 

  -:اوتنبع أمهية النشاط الطاليب من الفوائد الكثرية اليت حيققها ومنه

يسهم النشاط الطاليب يف تنمية اخللق احلسن واملعاملة الطيبـة ولـسلوك             -١

 )١٥:م١٩٩٥الدايل، .( نيفاملستقيم طبقاً لتعاليم الدين اإلسالمي احل

يسهم النشاط الطاليب يف توفري بيئة تشبه احلياة الواقعية، ولكـن حتـت              -٢

 ). ١٥: م١٩٩٥الدايل، (إشراف املدرسة 

النشاط الطاليب وسيلة من الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف التربية والتعليم،          -٣

وجمال خصب يعرب الطالب عن ميوهلم وإشباع حاجام، األمـر الـذي            

أبـو  (ؤدي إىل تعزيز حمبتهم  ملدرستهم ومينعهم من اجلنوح والتمـرد            ي

 ). ١٩٣: م ١٩٧٨الفتوح وآخرون، 

يسهم النشاط الطاليب يف تدريب الطالب على مـستوى األداء األمثـل             -٤

للوظائف اجلسمية والعقلية واالجتماعية اليت سيحتاج إليهـا يف خمتلـف           

 من عوامل النمو، كمـا أنـه        أطوار حياته، هو بذلك ميثل عامالً رئيسياً      



ــة  ــول املهني ــة واملي ــارات االجتماعي ــة امله ــى تنمي ــساعد عل . ي

 )١٩:م١٩٨٧سليمان،(

يسهم النشاط الطاليب يف إستثمار وقت الفراغ لدي الطالب حبيث يكون            -٥

هذا الوقت مليئاً باألنشطة املختلفة مما يدعم جوانب الصحة النفسية لدى           

 ).١٩: م ١٩٨٧سليمان، (الطالب 

النشاط الطاليب يزود الطالب باخلربات اخللقية، والعلمية، والعملية، مثل          -٦

التعاون مع الغري وحتمل املسئولية وضبط النفس ما يدعم شخصية الطالب           

 ). ٣٠٦-٣٠٥:  هـ١٤٠٦احلقيل، (

النشاط الطاليب يتيح الفرصة للطالب يف إظهار املواهب واإلبتكـار ممـا             -٧

 إكتشاف القدرات واملواهب والقيادات     يساهم يف خدمة اتمع من حيث     

الدايل، . (الشبابية اليت تساهم يف إتقان العمل بكل جناح وخدمةً للمجتمع         

 )١٥:م١٩٩٥

يسهم النشاط الطاليب يف تثبيت املفاهيم وإدراكها أثاء عملية التعلم لدى            -٨

الطالب، لذا جيدر أن يكون هناك ترابط وتكامل بني النـشاط واملنـهج             

 ). ١٥: م١٩٩٥الدايل، (



ويرى الباحث أن النشاط الطاليب يعترب وسيلة لتحقيق كـثري مـن الغايـات              

واألهداف التربوية والنفسية واالجتماعية واإلقتصادية واجلسمية، وإذا ما أُحـسن          

  . تنفيذه وأُجيد تنظيمه وأُتقنت خططه، إستمر تقوميه ومتابعته داخل املدرسة

  أهداف النشاط الطاليب

النشاط املدرسي بتعدد جماالته وميكن تلخيص أهـم أهـداف          تتعدد أهداف   

  : النشاط املدرسي يف اململكة العربية السعودية فيما يلي

بناء الشخصية املتكاملة للطالب وفق قيم ديننا احلنيـف، وترمجتـها إىل             -١

  ). ٦-٥:  هـ١٤٠٦دليل النشاط املدرسي، (أفعال وسلوك 

طالب عن طريق تكوين الشخصية     املشاركة يف حتقيق النمو االجتماعي لل      -٢

اإلسالمية املتكاملة واإلجيابية اليت تعرف ما هلا من حقوق وما عليها مـن         

واجبات ومساعدم على التفاعل مع جمتمعهم املسلم مبـا حيقـق هلـم             

التكيف االجتماعي السليم، وجتعل لفرد حريصاً على متاسـك اتمـع،       

ــسلوك    ــاً لل ــه، داعي ــه ومبادئ ــى قيم ــاً عل ــال حارس  الفع

 ) ٢٥:هـ١٤٢٣الدخيل،.(املثمر

تساعد يف تلبية بعض احلاجات النفسية للطالب، كاحلاجة إىل اإلنتمـاء            -٣

والصداقة وحتقيق الذات ومساعدة الطالب على التخلص من بعض ما قد           

يعانيه من مشاكل نفسية كاإلنطواء والقلق وتساعده على اإلعتماد على          



 ١٤٢٣الـدخيل،   (ى القيادة والتبعية    النفس وحتمل املسئولية والتعود عل    

 ). ٢٦ -٢٥: هـ

خدمة املادة العلمية والعمل على تسهيل فهمها وإستيعاا مـن خـالل             -٤

دليل النـشاط   (املمارسة العملية هلا، ستقوم بالربط بني النظرية والتطبيق         

 ). ٥:  هـ١٤٠٥الطاليب ، 

ريق النـشاط   املشاركة يف حتقيق النمو العاطفي املتزن للطالب، إذ عن ط          -٥

املدرسي ميكن للطالب أن يتعرف على ذاته وقدراته وإمكانياته من حيث           

القوة والضعف إىل اإلقبال على تنمية جوانب القصور والتميز مبا حباه اهللا            

من قدرات، وميكن حتقيق ذلك من خالل مجاعات النشاط املدرسي لذي           

واهب وتدريب  يشارك يف حتقيق ذات الفرد والعناية بكشف القدرات وامل        

الطالب على السلوك االجتماعي السليم ويسهم يف هذا مجيع مجاعـات           

 ) Klesse,  1994:55(النشاط املدرسي على إختالف أهدافها 

تدريب الطالب على حب العمل وإحترام العاملني وتقدير العمل اليدوي،      -٦

فاملمارسة الفعلية للنشاط املدرسي يوضح للطالب قيمة العمل اليـدوي          

لك ربط احلياة املدرسية باحلياة االجتماعية احمليطة عن طريق بـرامج    وكذ

 ).١٦: م١٩٩٥الدايل، (خدمة البيئة واألرض باتمع 



إكتشاف املهارات واملواهب لدى الطالب والكشف عن امليول العامـة           -٧

واخلاصة مبا يساهم يف توجيههم الوجهة التعليمية واملهنيـة الـصحيحة،           

ت أنواع النشاط الطاليب املختلفة وإتاحة فرصـة        فيمكن عن طريق جماال   

طيبة أمام الطالب إلشباع حاجام وتنمية ميوهلم وغرس الكـثري مـن            

 ) ٤٢:م١٩٨٧الزيين، .(لصفات واملهارات لديهم

تنمية الذوق والوجدان لدى الطالب مـن خـالل إلتحـاق الطـالب              -٨

اً للظهور، كما باجلماعات الفنية املختلفة حيث جتد إستعداداته متنفساً حر    

أنه يف الكثري من مواقف احلياة اجلماعية املتعلقة باإلختيار والتنظيم حيتاج           

الطالب إىل قدر من التذوق الرفيع، وال شك أن هذه الفـرص لـصقل              

 ). ٤٢: م١٩٨٧الزيين، (املواهب لدى الطالب وترهف إحساسهم الفين 

يـق تعويـد    املشاركة يف حتقيق النمو اجلسمي للطالب، وذلك عـن طر          -٩

الطالب احملافظة على النظافة العامة واإلهتمام والتدريب على اإلسعافات         

األولية، كما يشارك النشاط املدرسي يف الرعاية البدينة املتمثلة يف الوعي           

الصحي الغذائي كماً ونوعاً، والوعي الرياضي معرفةً وممارسةً، والـوعي          

 ). ٤٢: م ١٩٨٧ عبد الوهاب،. (الصحي يف احملافظة على البيئة

تعلّم التخطيط والعمل اجلماعي يف فريق حيث حيتاج العمل يف أي شكل            -١٠

من أشكال النشاط الطاليب إىل التخطيط والعمل املتعاون، فهناك مـشروعات           



يقوم ا املتعلمون، وهناك زيارات ومقابالت يقوم بالتخطيط هلا والعمل على           

صياغتها، فقد يشعرون بالـسعادة     حتقيق أهدافها لذي شاركوا يف حتديدها و      

: م١٩٩٥الـدايل،   .(والرضا حينما يرون ويدركون أن أهدافهم قد حتققـت        

١٨-١٧ .( 

هذه أهداف النشاط الطاليب باململكة العربية السعودية، ويضيف عمرية بعض          

  : األهداف األخرى مبا يتناسب ومستجدات العصر احلايل

  ة  إستخدام احلاسب اآليل والنظم املعلوماتي -١

ترشيد االستهالك من املصادر الناضبة مثل البترول واملـاء، والكهربـاء،            -٢

 . والتربة الصاحلة للزراعة

بناء الشخصية املفكرة والناقدة اليت تنظر نظرة ذكية إىل ما تبثه القنـوات              -٣

 . التليفزيونية  الفضائية واإلذاعات اليت ال تعد وال حتصى

دد اتمع سـواء صـحياً أو       حتصني لطالب ضد ألخطار اليت دده و       -٤

اجتماعياً مثل تلوث البيئة وحوادث املرور واملخـدرات والتـدخني أو           

سياسياً وثقافياً مثل ما متثله إسرائيل يف املنطقة، وما حتاول أن تقـوم بـه             

 . لغزونا ثقافياً وإقصادياً واجتماعياً

لعربيـة  التعاطف مع الشعوب املظلومة واملضطهدة يف األمة اإلسالمية وا         -٥

 . وخاصةًً الشعب الفلسطيين



إبراز ما بني الشعوب العربية واإلسالمية من مصاحل مشتركة وضـرورة            -٦

 . زيادة هذه املصاحل والتكامل يف التنمية البشرية واإلقتصادية

تطوير املناهج احلديثة إلشباع حاجات الطالب املتجددة والتعرف علـى           -٧

 . ملتجددةالتقنيات احلديثة إلشباع حاجات الطالب ا

إعداد قوائم مالحظة ومقاييس للكشف املبكر عن املوهوبني مع التوسـع            -٨

العلمية والثقافيـة   (يف إنشاء مراكز رعاية املوهوبني يف ااالت املختلفة         

 ). والفنية والرياضية

التعريف باملؤسسات الوطنية واإلقليمية مثل جملـس الـشورى، جملـس            -٩

ربية واإلسالمية، والدولية مثل جملـس      التعاون اخلليجي، جامعة الدول الع    

 . األمن وحماكاة بعض فعالياا

التربية الوطنية للطالب لتقوم املواطنة لديهم على أساس علـم ومعرفـة            -١٠

ولتنمية املشاركة اإلجيابية يف خدمة البيئة واتمع وتقـدمي اخلـدمات           

 ).هـ ١٤٢٢عمرية، (لرعاية احملتاجني واملرضى واملسنني 

احث أن أهداف النشاط الطاليب متنوعة بني نفـسية و اجتماعيـة و تربويـة،               و يرى الب  

وخيتلف تطبيق هذه األهداف من مدرسة ألخرى وذلك حسب ظروف كـل مدرسـة              

وإمكانياا، حيث تلجأ كل مدرسة إىل تطبيق ما يتفق مع ظروفها اليت حتتم عليها تطبيق               

  .  معلميها وطالاأهداف معينة تراها مناسبة إلمكانياا وإمكانيات



  تصنيف األنشطة الطالبية

  :لألنشطة الطالبية تصنيفات كثرية اختار الباحث منها تصنيف عمرية 

  تصنيف على أساس مكان املمارسة : أوالً

  أنشطة متارس داخل املدرسة -١

  أنشطة متارس خارج املدرسة -٢

  :التصنيف على أساس املستفيد من عائد النشاط: ثانياً

  ستفيد األول من عائدها هم املشاركون فيها أنشطة يكون امل -١

 أنشطة يستفيد من عائدها بعض أقسام املدرسة ومرافقها  -٢

 أنشطة يستفيد من عائدها طالب املدرسة ومعلموها  -٣

 أنشطة يستفيد منها اتمع والبيئة خارج املدرسة  -٤

  : التصنيف على أساس نوع اخلربة: ثالثاً

  تنميهاأنشطة يغلب عليها كسب املعرفة أو  -١

 أنشطة يغلب عليها اخلربات العملية، وكسب املهارات أو تنميتها  -٢

أنشطة يغلب عليها تنمية امليول والتقديرات حنو أنبياء ورسل وجماهـدين            -٣

... وشهداء وعلماء وأدباء وخمترعات علمية ومكتشفات وأعمال أدبية         

 . اخل

 األنشطة الرياضية أو االجتماعية أو الدرامية وغري هذا -٤



  : التصنيف على أساس مقدم اخلربة: عاًراب

  طالب -١

 فنيون  -٢

 معلمون -٣

 أخصائيون من العاملني يف مؤسسات اتمع  -٤

 ذوو خربة ومهارة  -٥

  التصنيف على أساس القائم بالنشاط: خامساً

  طالب واحد -١

 جمموعة صغرية من الطالب -٢

 جمموعة كبرية من الطالب  -٣

 ). ٤٩-٤٦: م١٩٩٨عمرية، (

 

  

  ومقوماامجاعة النشاط الطاليب 

  : تقوم اجلماعة املدرسية على أربعة مقومات أساسية هي

  أعضاء اجلماعة  -١

 رائد اجلماعة  -٢



 برامج النشاط -٣

 تنظيم اجلماعة  -٤

فاألعضاء هم أساس جناح اجلماعة ومنوها، والبد أن يـشعروا مبيـل ورغبـة يف               

 ملعرفة  اإلنضمام إىل اجلماعة، ويتم ذلك بعدة طرق مثل االستبيان الذي يقدم للطالب           

أنواع اجلماعات اليت يودون اإلنضمام إليها أو اإلعالن عن هذه اجلماعات عن طريق             

شـحاتة،  (إذاعة املدرسة وصحافتها أو اإلتصال املباشر بالطلب يف فصول الدراسـة            

  ). ٣٥: م٢٠٠٢

ورائد النشاط هو املعلم الذي يقوم بإدارة دفة النشاط، ورائد النشاط هو معلـم              

، وينبغي أن تتوافر فيه شروط وصفات املعلم القدوة قبل أي إعتبـار             بالدرجة األوىل 

آخر، فهو الذي يؤثر يف اجلماعة عن طريق صفاته الشخصية ومظهره العام واسـلوبه              

وخرباته والطريقة اليت يتبعها يف توجيه اجلماعة وطريقة تعاملـه وعالقاتـه بأعـضاء              

للنشاط الذي ميارسـه األعـضاء،      اجلماعة فيتصف بالذكاء واحلماس للعمل وإتقانه       

ويؤدي دور املستشار للنشاط ، فهو مبا توفر له من فهم للطالب لطبيعة النشاط وهدفه    

يوجه طالبه يف ود وصداقة دومنا تسلط أو ضغط ألن النشاط نشاط الطالب ولـيس               

  ).١١:  هـ١٤٢١نيازمال ، (نشاط املشرف 

هما، فالبـد مـن حتديـد       أما برامج النشاط، فيعد التخطيط هلا عنصراً م       

أهداف الربنامج مبا يتفق مع اخلطة العامة للتعليم وحاجات املـتعلمني النفـسية             



واالجتماعية والثقافية واملهنية، ومكان تنفيذ الربنامج واملرحلة التعليمية اليت يتعلق          

ا النشاط، كذلك حتديد الوسائل والطرق لتحقيق األهداف يف ضوء اإلمكانات           

مكانات أعضاء الربنامج وحتديد اخلطوط العريـضة لتنفيـذ أهـداف           املتاحة وإ 

اجلماعة، واملدى الزمين والتنسيق بني خطوات التنفيذ وتقومي الربنـامج وإختـاذ            

اإلحتياطات ملقابلة أي مشكلة أو طارئ وإختاذ التـدابري واإلجـراءات الالزمـة             

  ). ١٠٢: م٢٠٠٣الدخيل، (للتغلب عليها 

 املقوم الرابع من مقومات اجلماعة املدرسية، وفيه يشرح         و تنظيم اجلماعة فهو   

الرائد أهداف تكوين اجلماعة مواعيد إجتماعها وأمكنة اإلجتماع، ويتم إختيـار           

رئيس للجماعة ووكيل هلا، وأمني للصندوق وسكرتري للجماعة، وسجل للجماعة          

هـا العـضو    يدون فيه أمساء الطالب املشتركني والفصول الدراسية اليت ينتمي إلي         

  ). ٣٦: م٢٠٠٢شحاتة، (واألعمال اليت يقوم ا الطالب كل اسبوع 

  

  

  

  :مسات مجاعة النشاط الطاليب



ولكي تكون اجلماعة رائدة وفعالة يف نشاطها ولتحقق اإلشباع الـذي ينـشده             

الطالب من جراء إنضمامه هلذه اجلماعة جيب أن تنفرد اجلماعة بسمات خاصة متيزها             

  :ت مثل السمات التاليةعن بقية اجلماعا

أما التجانس بني مجاعة النشاط أساسه امليل املشترك إىل هواية          : التجانس -١

عينة، وهذا امليل قائم على أسس سيكولوجية طبيعية، بينما التجانس بني           

ــدرجات يف   ــسن أو ال ــى أســاس ال طــالب الفــصل يقــوم عل

 )٤٢:م١٩٧٨الزيين،.(اإلمتحان

 أهداف واضحة متاماً بالنسبة جلميع      فجماعة النشاط هلا  : وضوح اهلدف  -٢

أعضاءها، أما يف مجاعة الفصل فغالباً ال تكون ألهداف أو الفائدة مـن             

 ) ٥٩ :٢٠٠٢شحاتة،. (دراسة مادة معينة واضحة بالنسبة للطالب

، بينمـا ال    )إختيارية(احلرية يف إنضمام الطالب إىل مجاعة معينة        : احلرية -٣

الدراسة، كما أن مجاعة النشاط هي      يتوفر ذلك للطالب يف إختيار فصل       

اليت تضع الربامج اليت تناسبها يف حني أنه من النادر أن يشترك طالب أي              

 )٥٩ :٢٠٠٢شحاتة،. (فصل يف وضع برامج الدراسة اخلاصة م

وهي تتوفر يف نشاط اجلماعة املدرسية ألن األعضاء يف اجلماعة          : التلقائية -٤

غبتهم لذلك، والنشاط يف اجلماعة ال      يعملون ما مييلون إليه، وما يشبع ر      

 )٤٢: م١٩٧٨الزيين،. (يتطلب دافعاً خارجياً



يقوم ألعضاء يف مجاعة النشاط بدور إجيايب إذ يقوم         : اإلجيابية يف النشاط   -٥

األعضاء بوضع الربامج واإلشتراك يف تنفيذها، أما مجاعة الفصل فتغلب          

. اط ومرسـله  عليها صفة السلبية واملدرس يف الفصل هو حمـور النـش          

 )٤٦:هـ١٤٢٣الدخيل،(

إن التجانس يف مجاعة النشاط على أساس التشابه يف امليـول           : الترويح -٦

واإلستعدادات ووضوح اهلدف والتلقائية كلها عوامل تبعث يف نفـوس          

اجلماعة لشعور بالسعادة واإلرتياح، ولذلك جيب أن تغلب على نـشاط        

  العمـل يف اجلماعـة    اجلماعة صفة الترويح حىت ال ميل األعضاء مـن          

 ). ٤٣-٤٢: م١٩٨٧الزيين،  (

بني الرائد وأعضاء اجلماعة وبني أعضاء اجلماعة نفـسها         زيادة التعامل    -٧

 . أكثر من ذلك التفاعل الذي جيده داخل لفصل

وسيطرته يف مجاعة النشاط حيث يسود جو من النقاش         نقل سلطة الرائد     -٨

الطـويرقي،  ( الفـصل    وتبادل اآلراء بني األعضاء بشكل ال يتوفر داخل       

 ). ٤٣: م٢٠٠١

  مزايا النشاط الطاليب

بأن النشاط الطاليب حيقق العديد من املزايـا والفوائـد تـشمل            ) الدخيل(وذكر  

  . الطالب واملنهج وإدارة املدرسة واملعلمني والبيئة



  : مزايا للطالب: أوالً

  

  : يهدف النشاط الطاليب بالنسبة للطالب إىل حتقيق ما يلي

  .لنمو اخللقي والروحيتشجيع ا -١

 .تقوية الصحة العقلية والبدنية  -٢

 .حتقيق النمو االجتماعي الشامل -٣

تقوية العالقات االجتماعية السليمة وتوثيق العالقـات بـني الطـالب            -٤

 .وبيئتهم

إجياد الفرص أمام الطالب كي يطوروا قدرام االبتكاريـة ويـشبعوا            -٥

 .رغبام وميوهلم 

 .ف جديدة يف جماالت خمتلفةإكساب الطالب مهارات ومعار -٦

 .ممارسة االهتمامات القدمية واكتساب مهارات جديدة  -٧

: م٢٠٠٣الدخيل،  (اإلسهام يف عملية التوجيه واإلرشاد لنفسي والتربوي       -٨

٣٠( 

  :مزايا بالنسبة إلدارة املدرسة: ثانياً

ق ما  إىل حتقي ) دعبدا حلمي (يهدف النشاط الطاليب بالنسبة إىل إدارة املدرسة كما ذكر          

  : يلي



  .يقوي خربات العاملني باملدرسة  -١

يوجد تعاون قوي بني الطالب وأعضاء هيئة التـدريس وإلداريـني يف             -٢

 .املدرسة

 .التقريب بني اجلماعات املختلفة باملدرسة  -٣

عبد احلميد،  .(يعد النشاط الطاليب وسيلة مهمة يف حتقيق النظام املدرسي         -٤

  )٨٣:  هـ١٤٢٠

  :بالنسبة للمنهج : ثالثاً

  : يهدف النشاط املدرسي بالنسبة للمنهج إىل حتقيق ما يلي

  ).٥٢: م١٩٨٧الزيين، (يقوي اخلربات اليت يكتسبها الطالب يف الفصل -١

: م١٩٨٧الزيين،  . (يكشف عن خربات تعليمية جديدة قد حيتويها املنهج        -٢

٥٢( 

: م١٩٨٧الـزيين،   . (يهيئ فرص جديدة للتوجيه النفسي، واالجتماعي      -٣

٥٢( 

  )٥٢: م١٩٨٧الزيين، (يم داخل الفصلينشط التعل -٤

  

  بالنسبة للمعلمني: رابعاً

  : يهدف النشاط الطاليب بالنسبة للمعلمني كما ذكر عبد احلميد إىل حتقيق ما يلي



تكوين عالقات قوية ليكونوا على إتصال دائم ومستمر فيما بينهم وذلك            -١

  . مقدرم على تنظيم الربامج املختلفة للنشاط

وتقديرهم وإسعادهم وإدخال السرور من خالل النشاط       إحترام الطالب    -٢

 .الطاليب

 .تقدير احتياجات الطالب على إختالف رغبام -٣

 .من خالل النشاط يستطيع املعلمون أن جيربوا العمل مع الطالب  -٤

 .تعلم املرونة، الصرب، الواقعية، الدقة يف املواعيد -٥

 .تكوين اجتاه إجيايب ومتفاءل بالنسبة للمستقبل -٦

  بالنسبة للبيئة واتمع احمللي: اًخامس

  :  يهدف النشاط الطاليب بالنسبة للبيئة واتمع احمللي إىل حتقيق ما يلي

  .العمل على توفري عالقات أفضل بني املدرسة والبيئة -١

 .العمل على زيادة اإلهتمام بني املدرسة والبيئة  -٢

دة داخل  يستطيع النشاط املدرسي أن يفعل دور بعض املؤسسات املوجو         -٣

 .اتمع

، دعبدا حلمي . (عن طريق النشاط يزاد دور املدرسة يف خدمة البيئة احمللية          -٤

  ). ٨٣:  هـ١٤٢٠

  جماالت النشاط وأنواعه



عندما أقرت املدرسة احلديثة أمهية النشاط الطاليب فقد أخذت على عاتقها           

ميـوهلم  أمهية توفري أنواع خمتلفة من النشاط تتناسب مع أعداد الطالب وتناسب            

وحاجام، لذا فإن هناك جماالت كثرية من النشاط ميكن أن متارس حتت إشراف             

  : املدرسة، وهي

  جمال نشاط التربية اإلسالمية  -١

 جمال النشاط الثقايف -٢

 جمال النشاط االجتماعي  -٣

 جمال النشاط العلمي -٤

 جمال النشاط الرياضي -٥

 جمال النشاط الكشفي -٦

   :جمال نشاط التربية اإلسالمية: أوالً

يهدف النشاط الطاليب إىل تعميق املفاهيم اإلسالمية وحتقيق آثارها يف سـلوك        

الفرد واجلماعة والتمسك بالكتاب والسنة والعمل ا والتعريف بسرية النيب صلى           

اهللا عليه وسلم وأصحابه وأعالم املسلمني، وإبراز املعاين السامية للشريعة اإلسالمية           

ما يهدف إىل تربية الشباب وتبـصريهم بـشئون         ومشوهلا ومساحتها وصالحها، ك   

دينهم ومحايتهم من األفكار الضالة املنحرفة وزرع الثقة يف نفوسـهم مبقومـات             

دينهم وإمكانات أمتهم اإلسالمية وتدريبهم على التوجيه واإلرشاد وفق املنـهج           



السليم الذي أقرته الشريعة اإلسالمية، وميكن حتقيق هذه األهداف من خالل عدد            

  : منها)هـ١٤٢٠دليل النشاط ،(من الربامج، 

دليل النـشاط،   . (مدارسة القرآن الكرمي تالوةً وحفظاً وجتويداً وتفسرياً       -١

 )٥:  هـ١٤٢٠

مدارسة السنة النبوية وحفظ ما تيسر منها مع إبراز ما فيها مـن معـان                -٢

 )٥:  هـ١٤٢٠دليل النشاط، . (وإرشادات ومواقف تربوية

 ١٤٢٠،  دليل النـشاط  . (هية اليت تتعلق حبياة األفراد     باألحكام الفق  التعريف -٣

 )٥: هـ

دليل النـشاط،   . (التعريف مبوقف العقيدة من التيارات واملذاهب املختلفة       -٤

 ).٥:  هـ١٤٢٠

 .دراسة سرية بعض األعالم والصحابة والتابعني  -٥

 )٥:  هـ١٤٢٠دليل النشاط، . (ممارسة أساليب الدعوة واإلرشاد -٦

دليـل  . (بقات يف جماالت التربية اإلسالمية املختلفة     إجراء البحوث واملسا   -٧

 )٥:  هـ١٤٢٠النشاط، 

املشاركة يف كافة أوجه النشاط الصحافة واإلذاعة والرحالت واحلفالت          -٨

 )٥:  هـ١٤٢٠دليل النشاط، . (واملسابقات واملباريات، وغريها



دليـل  . (عقد الدروس العلمية وإستضافة بعض العلماء إللقاء احملاضرات          -٩

 )٥:  هـ١٤٢٠لنشاط، ا

  ) ٥:  هـ١٤٢٠دليل النشاط، . (املشاركة يف األعمال اخلريية -١٠

ومن أمثلة مجاعات نشاط التربية اإلسالمية مجاعة الرب والتقـوى، وـدف            

ملساعدة الفقراء واحملتاجني من الطالب داخل املدرسة وكذلك يف اتمع، وعقـد            

تم مبمارسة الـشعائر الدينيـة      جلسات الود والتعارف ،وأيضاً مجاعة املسجد و      

وإقامة الصالة وقراءة القرآن الكرمي وجتويده وترتيله وآداب اإلستماع واإلهتمـام           

باملسجد وتنظيفه وإعداد مكتبة خاصة باملسجد، وكذلك مجاعة التوعية الدينيـة           

  )٤٢: م١٩٩٨شاكر، . (وغريها

  :جمال النشاط الثقايف : ثانياً

على منو الطالب عقلياًُ وثقافياً من خالل تنمية مهاراتـه          إن النشاط الثقايف يساعد     

  وقدراته عن طريق ممارسة أنواع خمتلفة من هذا النشاط 

  ). ٤٦: م٢٠٠١الطويرقي، (

  ):هـ١٤٢٠دليل النشاط،(وللنشاط الثقايف وسائله وبراجمه الكثرية اليت من أمهها

والسنة املطهـرة   إجراء املسابقات يف األسرار البالغية يف القرآن الكرمي          -١

 . وخصائص اللغة العربية



التنافس يف أغراض الشعر وكتابة املقالة والقصة والنقد وفق منهح األدب            -٢

 .اإلسالمي الصحيح

إكتشاف املواهب ورعايتها وتشجيعها ونشر إنتاجها داخـل املدرسـة           -٣

 .وخارجها

  ) ٦:  هـ١٤٢٠دليل النشاط، (

داا وتدريبهم على التعود    تدريب الطالب على البحث يف كتب اللغة وآ        -٤

 ).٥٨: م٢٠٠٣الدخيل ، . (

إثراء معلومات الطالب وتوجيه إهتمامهم الثقايف وتوجيه الطـالب إىل           -٥

 ).٥٨: م٢٠٠٣الدخيل ، . (العناية بالكتب واقتناءها

تبصري الطالب بدور الصحافة املدرسية كوسـيلة إعالميـة يف اتمـع             -٦

-٥٨: م٢٠٠٣الـدخيل ،    . (عـام املدرسي وأمهيتها يف تكوين الرأي ال     

٥٩.( 

تعرف الطالب على التراث اإلسالمي وبعـث اإلعتـزاز يف نفوسـهم             -٧

والتعرف على السلوك احلسن وإبراز روح التناصح بني أفـراد اتمـع            

  ). ٥٩: م٢٠٠٣الدخيل ، .(اإلسالمي

ومن أمثلة مجاعات النشاط الثقايف مجاعة الصحافة املدرسـية والـيت           

ي عام وثقافة موحدة لدى الطالب، ويكـشف عـن          دف لتكوين رأ  



مواهبهم وتدريبهم على التعبري ومجاعة املكتبة اليت تساهم يف توسيع أفـق            

الطالب ورفع قدرام على البحث والكتابة ومجاعة اإلذاعة املدرسـية إىل           

تدرب الطالب على حسن اإللقاء وجودة االسـلوب ودقتـه، ومجاعـة            

فية، ومجاعة اخلطابة، كذلك مجاعـة املنـاظرات        املسابقات األدبية والثقا  

واحملاضرات والندوات والشعر اليت تم باإلتصال باتمع احمللي ودعـوة          

الـزيين،  . (املتخصصني يف النواحي املختلفة إللقاء احملاضرات واألحاديث      

  )٦٠: م١٩٨٧

  : جمال النشاط االجتماعي: ثالثاً

 للطالب، ألنه ينمي اجلانب االجتماعي      يعترب هذا النوع من النشاط مهماً جداً      

 النـشاط   – يف صميم برناجمها     –يف شخصيته، لذا فقد وضعت املدرسة احلديثة        

االجتماعي، وذلك لتهيئة الفرد لإلندماج يف جمتمعه ويصبح عضواً فاعالً يـؤدي            

  ). ٢٩٣: م١٩٦٩عبد العزيز، (الواجب حنو ذلك اتمع 

  : ماعي من خالل عدد من الربامج، منهاوميكن حتقيق أهداف النشاط االجت

  ).٤٨: م ٢٠٠١الطويرقي، .(تنمية شخصية الطالب اجتماعيا  -١

: م  ٢٠٠١الطـويرقي،   . (إكتساب مهارات العمل اجلماعي والتعـاون      -٢

٤٨.( 

 ).٤٨: م ٢٠٠١الطويرقي، . (إكتساب الصداقة اجلديدة -٣



  ). ٤٨: م ٢٠٠١الطويرقي، .(ازدياد اخلربة واملعرفة بالبيئة احمليطة  -٤

تنظيم محالت توعية وإرشاد داخل املدرسة وخارجها لترشيد اإلستهالك          -٥

 )٨:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (والتدخني

تنفيذ مشروعات اخلدمة العامة والسالمة واإلنقاذ ونشر مفاهيمها داخل          -٦

 )٨:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (املدرسة وخارجها

كرات التربويـة داخـل     التخطيط والتنفيذ للرحالت والزيارات واملعس     -٧

املنطقة أو خارجها وفق اإلطار العام للرحالت ولزيارات والتدريب على          

 )٨:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (إعداد الربامج وتنفيذها وتقوميها

إعداد معرض اجتماعي يوضح أبرز جهود لطالب االجتماعية واخلدمية          -٨

  )٨:  هـ١٤٢١دليل النشاط، (والبحثية

ماعي من خالل عدد من اجلماعات منها مجاعة الـرحالت          وميارس النشاط االجت  

واليت تم بتنظيم الرحالت والزيارات الداخلية واخلارجية مما ينمي لدى الطالب معرفة            

مبختلف املؤسسات، واجلمعية التعاونية أو مجاعة املقصف الـيت تـأمن إحتياجـات             

ن أجل مساعدة الغـري،     الطالب وتنمي الوعي لديهم بأمهية التعاون والعمل املشترك م        

ومجاعة اخلدمة العامة اليت تعمل على مساعدة الطالب على اإلندماج يف احلياة العامة             

وتقدمي اخلدمات للمدرسة واتمع بشكل عام، واملعسكرات اليت تعين وجود جتمـع            

طاليب داخل املدرسة أو خارجها ملمارسة بعض األنشطة املقننة وإشتراك الطـالب يف             



ريفة، وحفالت السمر ومجاعة اهلالل األمحر اليت تقدم التوعيـة الـصحية            تنافسات ش 

للطالب وتدرم على اإلسعافات األولية ومجاعة املناسبات اليت تدرب الطالب علـى        

 ٤٨: م      ٢٠٠١الطويرقي،. ( السلوكيات االجتماعية وتنظيم احلفالت داخل املدرسة     

 :٤٩ .(   

  جمال النشاط العلمي: رابعاً

نشاط الذي يتيح للطالب ممارسة هوايام ويرسخ مفهوم الـتفكري          وهو ال 

العلمي والتدريب على البحث العلمي ومساعدة الطالب على فهم املادة النظريـة            

  .وإستيعاا، كذلك مساعدم على إختيار نوع دراستهم العلمية أو املهنية املناسبة

   -:دينية والعلميةوميكن حتقيق هذه األهداف من خالل عدد من الربامج ال

ترسيخ اإلميان باهللا ووحدانيته وقدرته من خـالل التجـارب العلميـة             -١

ودراسة الظواهر الكونية ، وذلك مبشاهدة بديع الصنع وعظمة التركيب          

للمخلوقات ودقة مالئمة العضو لوظيفته، والنظام احملكم املعجز الـذي          

 ١٤٢١نـشاط،   دليل ال . (يسري عليه كل ما يف الكون من خملوقات اهللا        

  ) هـ

إجراء جتارب عملية وممارسة تطبيقات للنظريات العلمية وعرض جتارب          -٢

. تلك التطبيقات يف اسلوب علمي يعتمد على املالحظـة واإلسـتنتاج          

 ) هـ١٤٢١دليل النشاط، (



إكتشاف قدرات الطالب العلمية وتنميتها وتوجيهها إىل ما يعود عليـه            -٣

 ) هـ١٤٢١ النشاط، دليل. (وعلى اتمع بالنفع واخلري

ميكن أن يدخل احلاسب اآليل يف برامج النشاط العلمي حيث يتعـرف             -٤

الطالب على أجهزة احلاسب اآليل ولغاته وبراجمه وإسـتخداماته علـى           

مستوى األفراد واملؤسسات وأمهيته يف تنظيم األعمال وإجنازها بـسرعة          

مع غريه  ودقة وتدريب الطالب على إستخدامة لزيادة التحصيل العلمي         

من العلوم األخري كالرياضيات والكيمياء والفيزياء واجلغرافيا والتربيـة         

 ) هـ١٤٢١دليل النشاط، . (الزراعية وغريها

التعرف على بعض الصناعات املوجـودة يف بيئـة الطالـب ومعرفـة              -٥

 ١٤٢١دليـل النـشاط،     . (أسرارهاوطرق تصنيعها وتطبيقها إن أمكن    

  )هـ

حتضان أصحاب املواهب واإلختراعـات     إقامة نادي ومعرض علمي إل     -٦

 ١٤٢١دليـل النـشاط،   . (وتوفري مستلزمات عملهم وعرض إنتاجهم    

  )هـ

توجيه الطالب لإلستفادة من املخلفات وإعادة تصنيعها مبا خيدم اتمـع     -٧

والبيئة احمليطة به، وكذلك طرق التخلص من النفايات الضارة بـالطرق           

 ) هـ١٤٢١نشاط، دليل ال. (العلمية ملنع تلوث البيئة



إجراء بعض املسابقات العلمية يف ااالت املختلفة النظريـة والعمليـة            -٨

وإعداد صحف وجمسمات ومقاالت تتحدث عن نشاط الطالب يف هذا          

دليـل  . (اال يف التقدم العلمي احلديث وشحذ اهلمم لإلقتـداء ـم          

  )  هـ١٤٢١النشاط، 

 حيث يتعلم الطالب املنضمني إليه      ومن أمثلة اجلماعات العلمية النادي العلمي     

طرق تركيب املنتجات ونسب التركيب وغريها ، ومجاعة اجلغرافيا اليت تستخدم           

وسائل متعددة لتوضيح املادة وتفهم مدلوهلا وإكساب الطالب مهارات جديـدة،           

ومجاعة التاريخ اليت تقوم بزيارات إىل األماكن التارخيية لتعريف الطالب بتـاريخ            

  ). ٦٣: م١٩٨٧الزيين، ( الواقع بالدهم من

كذلك مجاعة احلاسب اآليل اليت تدرب الطالب على كيفية التعامل مـع            

احلاسب اآليل والتعرف على اجلديد يف هذا اال، ومجاعة صيانة البيئة اليت تساهم             

  ). ٦٠: م٢٠٠٣الدخيل، (يف معرفة مكونات  البيئة عن طريق البحث العلمي 

  اضي النشاط الري: خامساً

ويعترب من أهم األنشطة اليت متارس داخل املدرسة وخارجها، ويهدف إىل           

منو الطالب صحياً وجسمياً، فاملدرسة دف من تكوين مجاعات النشاط الرياضي           

إىل تنمية الكفاية الرياضية والكفاية العقلية والذهنية واملهارات البدنية واإلنتماء إىل           

والتروحيي وإستثمار أوقات الفراغ استثمارا نافعـاً       مجاعة، والتمتع بالنشاط البدين     



وممارسة احلياة الصحية السليمة، وتنمية صفات القيادة الصاحلة وحتمل املـسئولية           

: م١٩٨٢معوض وآخـرون،    (وإتاحة الفرصة للمتميزين إلظهار تفوقهم الرياضي       

١٧٢.(  

  : وميكن حتقيق هذه األهداف عن طريق عدد من الربامج منها

وتطوير قدرات ومهارات التلميذ احلركية الطبيعية لتحقيق النمـو         تنمية   -١

  . الشامل املتزن بدنياً ومهارياً ووجدانياً وغريها

 تنمية اجلهاز العضلي وتنمية التوافق األويل للحركات التوافقية -٢

 تنمية املهارات احلركية األساسية مثل اجلري والوثب والتعلق -٣

شخصية السليمة مثـل العـادات      إكساب الطالب العادات الصحية وال     -٤

 .املتعلقة بالنظافة الشخصية واحملافظة على القوام من التشوهات والسمنة

من خالل األلعاب اجلماعية يكتسب الطالـب روح التعـاون وحتمـل             -٥

 املسئولية والروح القيادية والقيادة والتبعية، وتزداد بالثقة بالنفس

 حيث إثراؤها باأللعـاب     مضاعفة االهتمام بربامج النشاط الداخلي من      -٦

 . والتنظيمنات املستحدثة وحيث الطالب واملعلمني لإلشتراك فيها

رعاية الطالب املوهوبني رياضياً والعمل على تنمية مواهبم وتوجيههـا           -٧

 ). ١٠:  هـ١٤٠٥إبراهيم، (



كرة القدم وكـرة    (فرق األلعاب اجلماعية    : ومن أمثلة جمال النشاط الرياضي    

السباحة، ألعاب القوى، تنس    (واأللعاب الفردية   ) ئرة وكرة اليد  السلة والكرة الطا  

وكـذلك اللجـان    ) الطاولة، التنس االرضي، املصارعة، السالح، ركوب اخليل      

الرياضية اليت ترعى املسابقات الرياضية املختلفة باملدرسة وكـذلك املهرجانـات           

  ).٧٧: م٢٠٠٣الدخيل، ( وجلان والتحكم 

   :النشاط الكشفي: سادساً

وميثل النشاط الكشفي جمال تربوي عام إلعداد الطالب إعداداً سليماً ليصبحوا           

مواطنني صاحلني قادرين على خدمة أنفسهم وجمتمعهم وحيقق أهداف اتمـع يف            

إعداد جيل مؤمن باهللا واثق بنفسه يعمل حباسة اخالقيـة ويعتزبـأداء واجباتـه              

  ). ٧٩: م١٩٩٦السعيد، (

ة على ثالث مبادئ رئيسية متثل نظامها األساسي وهي         وتعتمد احلركة الكشفي  

القيام بالواجب حنو اهللا والقيام بواجب حنو اآلخرين والقيام بالواجب حنو الـذات             

وتتحقق هذه املبادئ وفق الطريقة الكشفية وهي املثل يف الوعد والقانون الكشفي            

        موعـات الـصغرية    والتعليم باملمارسة والتعليم التعاوين عن طريق الطالئع أو ا

والربامج املتدرجة واملثريات االجتماعية والفردية وأخرياً حياة اخلـالء، واملراحـل           

الكشفية هي مرحلة الشبل ومرحلة الكشاف ومرحلة الكشاف املتقدم ومرحلـة           



اجلوال، وكل مرحلة من هذه املراحل هلا مستويات هدفها النهائي النمو املتكامل            

  ). ٢٥٣: م٢٠٠١الفهد،  (للشباب يف كافة اجلوانب

  : ولتحقيق هذا النمو املتكامل تستخدم عدد من الربامج، منها

تكون فرقة كشفية دائمة باملدرسة تساعد يف إرساء الصفات والعـادات            -١

احلسنة  عند الطالب مثل مساعدة اآلخرين والشجاعة والصرب وتعويـد           

   ).٣٠١:  هـ١٤٠٦احلقيل، (الطالب على حب النظام والتعاون 

النشاط الكشفي اسلوب يف التربية والتعليم يريب يف الطالب الرغبـة يف             -٢

النشاط والعمل واإلنتاج ويهذب طباعه وميوله ويكسبه الكـثري مـن           

املهارات العقلية واالجتماعية واحلركية ليكون مواطناً صـاحلاً منتجـاً          

عفيفـي،  . (وقادراً على املشاركة بإجيابية يف خدمـة وتنميـة اتمـع          

 ).٣٣٦: م١٩٩٦

إتاحة الفرصة ملمارسة التنظيم داخل املدرسة التدريب علـى املهـارات            -٣

الكشفية ملعرفة اإلجتاهات والتصرف عند املواقف الـصعبة ومـساعدة          

أو إرشادية كمواسم   ) إسعافات أولية (احملتاجني  للخدمات سواء صحية      

 ).١٤:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (احلج وأعمال اإلنقاذ عند احلاجة

 



املمارسة الفعلية للتخييم يف معسكر كشفي منظم حتت إشراف تربـوي            -٤

داخل املدرسة أو يف مركز التدريب الكشفي أو يف اخلالء والتدريب على            

 ).١٤:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (إدارة الفرقة وتنظيم أعماهلا وبراجمها

تنظيم دورات ألعضاء الفرق الكشفية للحصول على شارات اهلوايـة أو           -٥

دارة ودراسة بعض املناهج الكشفية املناسبة للمرحلة وتطبيق ما ميكن          اجل

 ).١٤:  هـ١٤٢١دليل النشاط، .(منها عملياً

تنظيم السياسات الكشفية واإلهتمام بالصحافة واإلذاعة واملسرح وتقدمي         -٦

 ).١٤:  هـ١٤٢١دليل النشاط، . (قنوات كشفية من خالهلا

خيها ومراحل تطورها مع التركيز     التعريف بأهداف احلركة الكشفية وتار     -٧

على تاريخ الكشافة يف اململكة العربية السعودية  مـن خـالل مجعيـة              

دليل النشاط،  . (الكشافة السعودية، والنشاط الكشفي يف وزارة املعارف      

 ).١٤:  هـ١٤٢١

وميارس النشاط الكشفي من خالل مجاعة الكشافة واجلوالة مجاعات اخلدمـة           

 ومجاعة حياة اخلالء والرحالت اخللوية واملخيمات، وأيـضاً         العامة وخدمة اتمع  

   ). ٢٨:هـ ١٤٢٢املعايطة،(حفالت السمر واأللعاب الكشفية 

يف ضوء العرض السابق للنشاط الطاليب، يرى الباحث أنه الشك يف أن فلسفة              

 التعليم تؤثر تأثرياً واضحاً يف الدور الذي ميكن أن تلعبه املدرسة يف بناء وتكـوين              



شخصية الطالب ويف حتقيق صحتهم النفسية، فإذا كانت فلسفة التعليم تؤكد على      

اإلهتمام بعقل الطالب فقط وتزويده بأكرب قدر من املعلومات واخلربات العقليـة،            

فقط عندها سيكون دور املدرسة حمدوداً يف بناء وتكوين الشخـصية املتكاملـة             

لى إعداد الفرد املتكامل من مجيـع       للطالب، أما إذا كانت فلسفة التعليم تؤكد ع       

النواحي، فإن اإلهتمام سيكون يف هذه احلالة بالفرد ككـل، اإلهتمـام بعقلـه              

وجسمه وإنفعاالته وسلوكه االجتماعي وكذلك اإلهتمام بتحقيـق سـعادته يف           

  . احلياة

لذا فإنه من الضروري ختطيط الربامج واألنشطة التعليمية داخل املدرسة لكي           

اجات الطالب النفسية والعقلية واالجتماعية وغريها لكـي تـزودهم          تواجه إحتي 

باخلربات والقدرات واملهارات الالزمة هلم ليس فقط يف جمال العمل ولكن اخلربات            

واملهارات الضرورية ليحيوا يف جمتمعهم حياة تسودها اإلجيابية واملشاركة والسعادة          

  . والرضا واهلدوء واألمن النفسي واالجتماعي

  : د تبىن الباحث تعريف  وزارة التربية والتعليم للنشاط الطاليب وهووق

ذلك الربنامج الذي تنظمه املؤسسات التعليمية متكامالً مع الربنامج التعليمي          "

والذي يقبل عليه الطالب برغبة ويزاوله بشوق ورغبة و تلقائية حبيث حيدث أهدافاً             

 داخل الفصل أو خارجه أثناء اليـوم        تربوية معينة، أو تكوين إجتاه علمي أو عملي       



الدراسي أو بعده على أن يؤدي ذلك إىل منو يف خربة الدارس وتنميـة هواياتـه                

  . وقدراته يف اإلجتاهات التربوية واالجتماعية  املرغوبة



  

  

  

  

  األمن النفسي                            

                      مفهوم األمن النفسي

       نظرة اإلسالم  لألمن النفسي              



  -:مفهوم األمن النفسي   

 من املفاهيم الرئيسية يف علم الـنفس  Emotional Security  يعد األمن النفسي 

حيث يعترب مفهوم األمن النفسي مفهومـاً شـامالً تتناولتـه           ) ٣٠٦: م١٩٨٩حسني،  (

. نفسية بشكل خاص  نظريات علم النفس بصورة خمتلفة وركزت عليه دراسات الصحة ال         

  ).م١٩٨٨: الشرعة (

وقد أُستخدم لفظ األمن يف اللغة العربية مبعىن اإلطمئنان وعدم اخلوف، فإنـه             

يقال أمن آمن وأمان وأمنة إذا إطمأن ومل خيف فهو آمن، والبلد األمـني أو األمـني                 

يوسـف،  (الذي إطمأن أهله، ويقال أمن فالن على كذا إذا وثق به واطمأن عليـه               

  ).٧١ : .ت.د

ولكلمة األمن أصالن متقاربان يف اللغة أحدمها األمانة اليت هي ضد اخليانـة،             

  ).م١٩٧٩فارس، (ومعناها سكون القلب، واألخرى التصديق 

وورد يف لسان العرب البن منظور األمن واألمنة ضد اخلوف وآمنتـه ضـد              

األمن بالكـسر   أخفته، واألمن نقيض اخلوف، واألمنة واألمن واملأمن موضع األمن، و         

  .).ت.ابن منظور، د( مبعىن الدين واخللق 

يعترب األمن يف أساسه النفسي هو الشعور باهلدوء و الطمأنينة وبعد عن القلق             

واإلضطراب، وهو شعور ضروري حلياة الفرد واتمع، ومن أهم أسبابه إطمئنان املرء            

  ).٢: م١٩٩٦لربيع، ا(على نفسه وماله وإحساسه بالعطف واملودة ممن حييطون به 



ويكمن الشعور باألمن النفسي يف شعور الفرد بتقبل اآلخرين له وحبهم إيـاه             

وأم يعاملونه بدفء ومودة وشعور باإلنتمـاء إىل اجلماعـة وأن لـه دوراً فيهـا،                

عبـد الـسالم،    (وإحساسه بالسالمة وندرة شعوره باخلطر أو التهديـد أو القلـق            

  ).م١٩٧٦

لفرد من املتطلبات األساسية للصحة النفسية اليت حيتـاج         ويعد األمن النفسي ل   

  ). Dalton, 1961(إليها كي يتمتع بشخصية إجيابية متزنة ومنتجة 

وقد ذكر املفكرون والدارسون يف تعريف األمن النفسي تعريفات متعددة، حسب           

  . الزاوية اليت ينظر من خالهلا كل منهم، يستعرض الباحث أهم هذه  التعريفات

من أوائل من تعرضوا ملفهوم األمن النفسي عن طريـق          ) Maslow(   و ماسلو      

البحوث اإلكلينيكية حيث عرف األمن النفسي بأنه شعور الفرد بأنه حمبوب ومتقبـل             

من اآلخرين، وله مكان بينهم، يدرك أن بيئته صديقة ودوره غري حمبط، يشعر فيهـا               

  ).٣: م١٩٧٨العيسوي، (بندرة اخلطر والتهديد والقلق 

م أمهية احلاجة إىل األمن النفسي مـن خـالل نظريتـه يف             ١٩٧٠ويؤكد ماسلو   

الدافعية اليت تقوم على أساس أن احلاجة ال تتساوى يف أمهيتها ويف قوا الدافعـة ويف                

  ). م١٩٩١اخلليل، (إحلاحها طلباً لإلشباع 



ة يعتـرب   ويرى ماسلو أن احلاجة إىل األمن واإلنتماء واحملبة حاجات أساسـي          

إشباعها مطلباً رئيسياً لتوافق الفرد، بينما يشكّل عدم إشباعها مصدراً لقلقه وشعوره            

  ).م١٩٩٧الشيخ و أمحد، ( بعدم األمن 

  ): ١شكل رقم (وقد قسم احلاجات يف شكل هرمي إىل مخس جمموعات 

  

  حاجات 
  حتقيق الذات

  حاجات تقدير الذات
  حاجات احلب واإلنتماء

   األمـــنحاجــات
  احلاجات الفسيولوجية

  التقسيم اهلرمي للحاجات عند ماسلو) ١(شكل رقم 

حيث متثل احلاجات الفسيولوجية قاعدة اهلرم ألـا ضـرورية ضـرورة            

بيولوجية أي أا الزمة لبقاء الكائن احلي على قيد احلياة، ويعلو هـذا املـستوى               

ومتثل هذه احلاجة عنـد ماسـلو       مستوى آخر ميثل احلاجة إىل األمن والطمأنينة،        

احلاجة األساسية اليت يلزم اشباعها حىت يستطيع الفرد أن ينمو منواً نفسياً سـليماً،          

وعندما يتمكن الفرد من اشباع حاجته إىل األمن فإنه يسعى إىل حتقيق احلاجـات              

األخري اليت تلي احلاجة إىل األمن النفسي وتعلوها يف الترتيب اهلرمي وتتمثـل يف              



حلاجة إىل اإلجناز واحلب مث احلاجة إىل تقدير الذات وأعلى مستوى هو احلاجـة              ا

  ). م١٩٨٧حسني، (إىل حتقيق الذات 

ويرى ماسلو أن إشباع حاجات األمن يتم بوسائل كثرية وحسب طبيعـة            

الفرد ومرحلة منوه، ولكن أهم الوسائل يف ذلك تتم عن طريق جتنيب الفرد مصادر           

  . عن الطمأنينةاألمل والقلق والبحث

  ـ : وللطمأنينة االنفعالية لدى ماسلو ثالث أبعاد أساسية أولية هي

شعور الفرد بأن اآلخرين يتقبلونه وحيبونه وينظرون إليـه ويعاملونـه يف       -١

  .دفء ومودة

 .شعور الفرد باإلنتماء وإحساسه بأن له مكانة يف اجلماعة -٢

 .د والقلقشعور الفرد بالسالمة وندرة الشعور باخلطر والتهدي -٣

  ). هـ١٣٩٩عبد السالم، (

أن األسـاس  ) Johnson, eta.,1961(هذا ويؤكد جونسون ورفاقـه  

الذي يقوم عليه فهم شخصية الفرد يكمن يف تقدير مصادر الدافعية اليت تقـف وراء               

سلوكه الظاهر وأن هذا األساس  يف دراسة حاجات الفرد والقوى احلقيقية اليت تقف              

لسلوك البشري ومن أبرز هذه احلاجات وأمههـا إحلاجـة إىل           وراء إستمرار عجلة ا   

الشعور باألمن والطمأنينة وال ميكن فهم حاجة الفرد إىل الشعور بـاألمن كحاجـة              

أساسية مستقلة مبعزل عن بقية احلاجات حيث تعترب عامالً أساسياً تنطوي عليه مجيع             



 الظروف فإنه يشعر    أشكال السلوك، فحني تشبع حاجة الفرد املرتبطة بأي ظرف من         

  . عادةً باألمن والطمأنينية فيما يرتبط بذلك الظرف أو اخلربة

 منوذجاً نظرياً شامالً متعدد اجلوانب ملفهوم األمـن   Ryffوقد وضع رايف 

  :النفسي يتكون من عناصر أساسية تشكل

تقبل الذات، ويتمثل يف نظرة الفرد لذاته نظرة إجيابية والـشعور بقيمـة              -١

  . ياةوأمهية احل

العالقة اإلجيابية مع اآلخرين، وتتمثل يف قدرة الفرد على إقامة عالقـات             -٢

 . إجيابية مع اآلخرين تتسم بالثقة واإلحترام والدفء واحلب

وتتمثل يف إعتماد الفرد على نفسه وتنظيم سلوكه وتقيـيم          : اإلستقاللية   -٣

 . ذاته من خالل معايري حمددة يضعها لنفسه

وتتمثل يف قدرة الفرد على إدارة بيئته الذاتيـة  / لذاتيةالسيطرة على البيئة ا    -٤

 .وإستغالل الفرص اجليدة واملوجودة يف بيئته لإلستفادة منها

التطور الذايت ويتمثل يف أدراك الفرد لقدراته وإمكانياته والـسعي حنـو             -٥

 .  تطويرها مع تطور الزمن 

اً على عدم الشعور    ويرى رايف أن عدم وجود هذه العناصر أو تدنيها يعترب مؤشر          

  ). م١٩٨٨الشرعة، . (باألمن



ويذكر عثمان فراج أن إنعدام الشعور باألمن جيعل الفـرد جيـد صـعوبة يف              

مواجهة احلياة مبا فيها من مشكالت وصعوبات حيث أنـه يف إسـتجابته للموقـف               

  ). م١٩٧٠فراج . (اخلارجي تتداخل خماوفه وقلقه وأنواع الصراع الذي يعاين منه

 عبد الرمحن العيسوي األمن النفسي خبلو الفرد من التوترات والتأزمـات            ويعرف

وال يعاين من الصراعات واآلالم النفسية وأن يكون خالياً من اإلنفعـاالت العنيفـة              

  ). ١٩٣: م١٩٨٥العيسوي، . (واحلادة، وان يكون واثقاً من نفسه راضياً عنها

 اخلوف أياً كان مـصدر هـذا        التحرر من "وعرف عبد اخلالق األمن النفسي بأنه       

اخلوف ويشعر اإلنسان باألمن مىت ما كان مطمئناً علـى صـحته وعملـه وأوالده               

ومستقبله وحقوقه ومركزه االجتماعي ، فإن حدث ما يهدد هذه األشـياء أو حـىت               

توقع الفرد هذا التهديد فنه يفقد شعوره باألمن والشعور باألمن شرط ضروري مـن              

 كما أن فقدان هذا الشعور هو العدو األول لكل سالم نفسي            شروط الصحة النفسية،  

  ).٢٤٨: م١٩٨٣عبد اخلالق، . (وصمود أمام الشدائد

ويرى الرحياين أن احلاجة إىل األمن النفسي من أبرز احلاجات اليت تقـف وراء       

إستمرار عجلة السلوك البشري، فحاجة الفرد للشعور باألمن ال ميكن فهمها مبعـزل             

اجات حيث تعترب هذه احلاجات عامالً أساسياً تطوي حتتها مجيع أنـواع             عن بقية احل  

السلوك، فعندما يشبع الفرد حاجة من حاجاته فإنه يشعر باألمن واإلطمئنـان فيمـا              

  ). م١٩٨٥: الرحياين. (يرتبط بإشباع تلك احلاجة



ويرى الطيب و الدد، أن اإلحساس باألمن حاجة نفسية ضرورية، فالبد للفرد أن             

س بأنه حمبوب من اآلخرين، وأن لديه القدرة على احلب، كذلك حيس بأن لديـه               حي

القدرة على اإلجناز ويتمثل ذلك من جناحاته يف العمل ويف معظم املشروعات اليت تعين              

له، كما أن اإلنسان نفسه يف حاجة أيضاً إىل التقدير إىل احلرية وإىل اإلنتمـاء، وإذا                

ات مشبعة لديه، فإن هذا يعد مبثابة أحـد ملؤشـرات           أحس الفرد بأن كل هذه احلاج     

املهمة لتوافقه وحيدث العكس إذا ما أُحسن بأنه غري مشبع فإنه يقتـرب مـن سـوء         

  ). ٣٩: م٢٠٠٠الطيب و الدد، . (التوافق الذي يؤدي للعصاب

ويشري رمحة إىل أن األمن النفسي يتشكل بفعل عوامل التنشئة االجتماعية واخلـربات             

 وأساليب املعاملة واملواقف واإلحتياجات اليت يواجهها الفرد خالل إرتقـاءه           الطفولية

النفسي واالجتماعي إستجاباته لتلك املواقف واخلربات، وتلعب خربات الطفولة كما          

يرى بعض علماء النفس دوراً مهماً يف منو الشعور باألمن، فمن ذلك يـرى فرويـد                 

Freud        ـدد        أن القلق ومشاعر اخلوف ناشئة عن اخلربات واملواقف اخلطرية الـيت

الفرد يف مراحل منوه وما يتعرض له الطفل من إحباطات تتـصل بإشـباع حاجاتـه                

األولية، بينما يركز فريق آخر من العلماء على دور أساليب معاملة األطفـال علـى               

 أن التسلط والسيطرة وعدم إحترام حاجات       Horneyلشعور باألمن، فتؤكد هورين     

فردية وحرمانه من احلنان أو احلماية الزائدة من أهم مصادر عـدم الـشعور              الطفل ال 



بالطمأنينة، بينما يعتقد هواتينج وتشيلد أن أساليب القسوة والضرب تؤدي إىل اخلوف            

  ). ١٠٧: م١٩٨٧عطا، . ( والقلق

ويعتقد العلماء أن أثر فقدان األمن النفسي يف مرحلة الطفولة أكثر خطورة مـن              

 أن فقدان الـشعور بـاألمن يف    Maslowمراحل أخرى، فريى ماسلو فقدانه يف 

الطفولة حيدد استجابات توافق الفرد مستقبالً، فقد ذكر أن نوع اإلسـتجابات الـيت              

تصدر عن عدم إشباع احلاجة إىل األمن كاإلضطراب مثالً تصبح صفات مستقلة إىل             

 فيما بعـد    –توفرت له    حىت لو    – غري آمن    –احلد لذي يظل فيه الشخص غري اآلمن        

.  عوامل احملبة واألمن، ويبقى الشخص اآلمن آمناً حىت لو تعرض للتهديد والـرفض             –

)Maslow, 1972,: 3-4) (   

وبعد أن أستعرض الباحث هذه التعريفات املتعددة لألمن النفـسي يـرى أن             

  : أغلب هذه التعريفات قد ركزت على عدة جوانب

  .  عن اخلطر والتهديد أو القلقضمان السالمة الشخصية والبعد -١

 .ضرورة إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له والتعامل بدفء ومودة -٢

ضمان السالمة يف الصحة النفسية حيث يكون الشخص متوافقاً نفـسياً            -٣

أي مع نفسه ومع بيئته ويشعر بالسعادة مع    ) شخصياً وإنفعالياً واجتماعياً  (

 . نفسه ومع اآلخرين

  



مع عطا يف أن مصادر األمن النفسي ختتلف باختالف مراحل          ويتفق الباحث أيضاً    

النمو للفرد، ففي مرحلة الرضاعة يشعر بالرضي والـسعادة  إذا أُشـبعت حاجاتـه               

  . العضوية وجتنب املواقف احملبطة املؤملة

ويتحقق األمن يف الطفولة إذا عامله األباء واملدرسون والراشدون مبودة وحمبـة        

اته واإلبتعاد عن املواقف غري املألوفة والغريبة اليت تنشأ عنـها          وساعدوه يف حتقيق حاج   

  . إستجابات الشعور باخلطر والتوتر واإلضطراب

ويشعر املراهق باألمن، إذا متت عملية البلوغ بسالم وشعر بالتقبل من والديـه             

وزمالئه، وإذا أثبت كفاءة يف العمل واملدرسة وقدرة على التكيـف مـع الـزمالء               

 والنظام املدرسي وحصل على إحتياجاته من والديه واحترامها أالسـتقالله           واملدرسني

  ). ٣٠٩: م١٩٨٩حسني، . (وتقديرمها لرأيه

هذا ويشعر الراشد باألمن عند حصوله على العمل املناسب وشعوره بالتقدير من            

  . الزمالء وجيد السكن املناسب والزوجة الصاحلة

مة جسمه وإستمرار قدرته على العطاء وبر       وجيد اإلنسان أمنه يف شيخوخته يف سال      

  )٩٦ - ٩٥: م١٩٨٤عودة و مرسي، . (أبنائه وأحفاده وتقديرهم واحترامهم لرأيه



  نظرة اإلسالم لألمن النفسي

ينقسم األمن النفسي إىل أمن داخلي ينبعث من داخل اإلنسان، وأمن خـارجي             

ن كل ما يهدد حياتـه      مصدره خارج اإلنسان وهي وسائل محاية اإلنسان وسالمته م        

  . باخلطر

وأن تأثري األمن الداخلي واخلارجي على الفرد متبادل، غري أن األمن الداخلي            

أعظم تأثرياً من األمن اخلارجي، فكون الفرد يف بيئة آمنة ال يكفي إلحساسه بـاألمن               

النفسي، بل البد من وجود األمن الداخلي فإحساس الفرد باألمن النفسي جيعله يتقبل             

  ) .١٥:م٢٠٠١بامشاخ،.(ا حييط به من أخطار فيزيد من إحساسه باألمن م

إذا نظرنا إىل النظريات اإلنسانية يف األمن النفسي جند أا ركزت على احلياة             

الدنيا واجلوانب املادية فقط يف جمال تفسري الواقعية مما جيعلها غري كافية خاصةً للفـرد               

  . املسلم

هات بني بعض علماء النفس تنادي بأمهية الـدين       ولقد بدأت تظهر حديثاً إجتا    

يف الصحة النفسية والتكيف االجتماعي، وترى أن اإلميان باهللا قوة خارقة متد اإلنسان             

بطاقة روحية تعينه يف حتمل مشاق احلياة، وجتنبه القلق الذي يتعرض له كثري من الناس               

تمام الكبري باحلياة املادية    الذين يعيشون يف هذا العصر احلديث الذي يسيطر عليه اإله         

والتنافس الشديد من أجل الكسب املادي والذي يفتقر يف الوقت نفـسه إىل الغـذاء               

  .الروحي وجعله باً للقلق، وعرضه لإلصابة باألمراض النفسية 



ومتدنا دراستنا لتاريخ األديان، وخباصةً الدين اإلسالمي بأدلة عن جناح اإلميان باهللا            

من أمراضها، وحتقيق الشعور باألمن والطمأنينة والوقاية من الـشعور          يف شفاء النفس    

بالقلق، وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية ومما جيدر مالحظته أن العالج يبدأ عـادةً                

بعد حدوث املرض النفسي، أما اإلميان باهللا إذا ما بث يف النفس اإلنسانية منذ الصغر،               

  ). ٢٧٠: م٢٠٠١جنايت، . (األمراض النفسيةفإنه يكسب اإلنسان مناعة ووقاية من 

إن اإلسالم يقيم صرحه الشامخ على عقدية اإلميان اليت جتعل النفس اإلنسانية            

وحدة متألفة متسعة تتضاءل أمامها مفزعات الكون، وهو ما جيعـل مـن املـؤمنني               

الصادقني الذي سلمت أنفسهم وصفت قلوم خبالص اإلميان مل يتعرضـوا مطلقـاً             

  .اض النفسيةلألمر

فاإلميان باهللا واالعتماد عليه مع تزكية النفس باألعمال الصاحلة هو املوصل إىل            

السكينة والطمأنينة واألمن، وقد وصف القرآن الكرمي ما حيدثه اإلميـان مـن أمـن               

الذين أمنوا ومل يلبسوا إميام بظلمٍٍ، أولئـك هلـم          : " وطمأنينة يف نفس املؤمن بقوله    

الذين أمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا، أال بذكر        " ،  )٨٢األنعام  " (وناألمن وهم مهتد  

ما أصاب من مصيبة إالّ بإذن اهللا، ومن يـؤمن          " ،  )٢٨: الرعد" (اهللا تطمئن القلوب  

  ). ١١: التغابن" (باهللا يهد قلبه واهللا بكل شيء عليم

هـا ومـن    فباإلميان باهللا تتطهر النفس اإلنسانية من نقائصها فتسلم من خماوف         

األمراض النفسية وتتجه إىل األمن واألمان بعد أن كان اخلوف والقلق طبعاً ملزماً هلا،              



فاملؤمن باهللا إمياناً صادقاً ال خياف شيء يف هذه احلياة الدنيا، فهو يعلم أنه لن يـصيبه                 

  . شر أو خري إال مبشيئة اهللا سبحانه وتعاىل

ي اهللا عليه وسلم، وأدعيتـه،       صل –وقد جاء لفظ ألمن يف بعض أقوال النيب         

تشريعاته، وتوجيهاته السديدة ومدح به من أنعم اهللا عليهم به، فقد صح عنه أنه قال               

من أصبح منكم آمناً يف سربه، معاىف يف بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيـزت لـه            "

اللهم إين أسألك األمـن يـوم       " ، وكان يقول عليه الصالة والسالم يف دعاءه         "الدنيا

يوسف " .( اللهم أهله علينا باألمن واإلميان    " ، وإذا رأى اهلالل دعا ربه قائالً        "خلوفا

  ). ١٩ - ١٨: ت.د

وتؤكد هذه األدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة على أن اإلسالم إهتم             

بإشباع احلاجة إىل األمن النفسي، فهو يعتربها من الضروريات اليت ال غىن عنها واليت              

  .  ميكن أن تتحقق وتشبع إال باإلميان باهللا سبحانه وتعاىلال

وقد ذكر الصنيع تصور لألمن النفسي تعتمد على أن اإلنسان إمنا خلق لعبادة اهللا              

). ٥٦: الذاريات" (وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون     " سبحانه وتعاىل حيث يقول     

إلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله      ا(لذا تقوم اإلستراتيجية على أركان اإلميان الستة        

  ).وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره



وكلما قويت درجة إميان الفرد زادت قدرته على مواجهة األخطار اليت دد أمنه             

مث تأيت بعد ذلك األسس األخرى من إشباع حاجات الفرد، وقد عرض هذا التـصور              

  :يف تسع نقاط

  قوة اإلميان

 . ليةاللجوء للعبادات العم -١

 .صدق التوكل على اهللا  -٢

 .ذكر اهللا ودعاءه  -٣

 .الرضا بالقدر وبالشكر يف السراء والصرب يف الضراء -٤

 .إعتبار آلخرة هي املستقر -٥

 .اإلقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم والسلف الصاحل  -٦

 .اإلستقامة -٧

  ).٤٨-٣٩:  هـ١٤١٣الصنيع، . (اإلستغفار والتوبة  -٨

وطمأنينة يف نفس املؤمن ميده باألمل والرجاء يف عون         إن ما حيدثه اإلميان من أمن       

  . اهللا ورعايته ومحايته

إن إميانه مصدر أمنه، وألمن من مثرات الطمأنينة والسكينة بل هو نوع منـها، إن               

طمأنينة تتعلق باملستقبل بكل ما يتوقعه اإلنسان وخياف منه وال سعادة بدون هذا             

  ). م١٩٩٤مرسي، . (األمن النفسي



ن العالج الناجح الذي يقدمه علم النفس اإلسالمي لتحقيق األمـن           أي أ 

النفسي هو عن طريق وصل اإلنسان باهللا تعـاىل، فيبـدأ يف الـشعور بالراحـة                

والطمأنينة ألنه حيس بأن له سنداً قوياً يف هذه حلياة فيبعثه هذا على التغلب علـى                

  ). م١٩٩٩اخلراشي، . (نمشكالته والنظر إىل احلياة بعني راضية، وسكينة وإطمئنا

ولتحقيق الصحة النفسية السليمة، جند ن املؤمن الصادق اإلميان ال يـشعر            

بالقلق الناشيء عن اإلحساس الالشعوري بالذنب، وهو ما يعاين منه كـثري مـن          

  : املرضى النفسيني، ويرجع ذلك لعدة أسباب

   :أوالً

ية الـصحيحة ال  أن املؤمن الذي يرىب منذ طفولته على التربيـة اإلسـالم   

يتعرض بسهولة لإلغراءات اليت تدفعه إىل إرتكاب الذنوب واملعاصي اليت تـؤرق            

ضمريه وتشعره بالدونية وحقارة النفس وجتعله فريسة للشعور بالذنب وتأنيـب           

  . الضمري

  

  

  

  : ثانياً



أن املؤمن إذا أخطأ وهو أمر ال مفر منه، فإنه ال يلبث أن يتذكر خطـأه                

فر اهللا تعاىل على ما ارتكب من خطأ ويتوب إىل اهللا، وهو يعلم             ويعترف به ويستغ  

  ). م٢٠٠١جنايت، . (أن اهللا سبحانه وتعاىل يقبل التوبة ويغفر الذنوب

مما سبق نرى أن األمن النفسي يف التصور اإلسالمي مرتبط بقوة اإلميـان             

شباع كافة  أوالً مث حتقق هذه القوة يف سلوك اإللتزام باألوامر الشرعية والسعي إل           

احلاجات لدى الفرد، كما أن اإلميان يزيل مجيع العلل املادية واحلضارية يف عاملنـا              

املعاصر، إذ أن األمراض النفسية تزداد مع نشاط احلياة القائمة على املادة وحدها             

  .بعيداً عن اإلميان وقوته

 واجلـسمية         لذا فإن التصور اإلسالمي لألمن يغطي إحتياجات اإلنـسان الروحيـة          

والنفسية والعقلية واالجتماعية بال إفراط وال تفريط، مما جيلب له األمن النفـسي الـذي               

  .يسعى إليه كل إنسان

وقد تبين الباحث يف دراسته تعريف شامل كل ما سبق توضـيحه أن األمـن               

النفسي هو شعور الطالب بأنه حمبوب ومقبول من زمالئه الطالب ومعلميه وله مكانة             

حيبهم وحيب مدرسته وحيس بأن البيئة املدرسية صديقة ،وله دور فعال ا وال             بينهم و 

  )٣٣:هـ١٤١٣الصنيع ، . ( خبطر أو ديد أو ضيق أو قلق داخل املدرسةريشع



  

  

  األمن االجتماعي

   مفهوم األمن االجتماعي-

   وسائل األمن االجتماعي-

   األمن واملدرسة-

  ةية السعودي األمن والتعليم يف اململكة العرب-

  أمهية األمن االجتماعي املدرسي

  

  

  

  

  



  

  

  مفهوم األمن االجتماعي 

إن أصل األمن هو طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن نعمة عظمـى مـن اهللا               

فليعبدوا رب هذا البيت الذي     " سبحانه وتعاىل على عباده، قال تعاىل ممتناً على قريش          

وتسلب هذه النعمة بأمر اهللا     ) ٤ و   ٣ :قريش". (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف     

وضرب اهللا مـثالً قريـة   " تعاىل أيضاً إذا كفر الناس بالنعم، كما قال سبحانه وتعاىل     

كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم اهللا فأذاقهـا اهللا               

  ).١١٢سورة النحل، اآلية " .(لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون

حلياة ال نأ بغري أمن، واحلضارة ال تزدهر بغري أمن، فإذا ساد األمن إطمأنت النفوس               فا

وانصرفت إىل العمل املثمر واإلنتاج الذي ينشر الرخاء يف ربوع األمة، فتتسع األرزاق             

  ). م١٩٩٦الرشيد، . (وتقل األزمات والقالقل

دونه وحيتاج إليه اإلنـسان     واألمن من ضروريات احلياة اليت ال ميكن اإلستمرار فيها ب         

  ).  هـ١٤١٢الزحيلي، . ( كحاجته للطعام والشراب

  : ومييل اإلنسان بطبيعته إىل حتقيق نوعني من األمن

  .األمن الذايت )١(

 .األمن االجتماعي )٢(



  

أما األمن الذايت فينحصر يف تأمني حاجاته الفردية الذاتية من مأكـل            

إلحتياجات الفردية،  وملبس ومأوى وصحة وتعليم إىل غري ذلك من ا        

وقد برزت يف األونة األخرية مصطلحات بلورت جمموع احلاجـات          

الفردية من حاجات مجاعية عامة تكون يف جمموعها حمصلة أمن الفرد           

الذايت، وهي ما عرف باألمن االجتماعي، وتكمن مواقع اإلحنـراف          

واخللل يف عدم قدرة الفرد على املوائمة بني تلبيـة حاجتـه الذاتيـة              

والدافعة، ومتطلبات اتمع املفيدة لذه الرتعات والرغبات قد تـدفع          

حلالة نفسية قلقة تؤدي لالحنراف عدم االستقرار النفسي واالجتماعي         

وما ينشأ عنه، ويترتب عليه من سلوك للفرد غري مقبـول اجتماعيـاً             

ونفسياً، وتسعى اتمعات اليت تطورت إىل دول تقع على مسئوليتها          

فرادها باألمن بأنواعه املختلفة، ودف الدول يف إستراتيجيتها        تأمني أ 

لتحقيق األمن من خالل خطط التنمية الشاملة اليت تتناول كافة نواحي           

: م١٩٨٥الشريف،  . (احلياة اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها    

٢٤٩ .(  



ملواطنني يف  وحيتل األمن االجتماعي مكاناً بارزاً بني إهتمامات املسئولني وا        

اتمع املعاصر إلتصاله املباشر باحلياة اليومية مبا يوفره مـن طمأنينـة يف             

  . النفوس وسالمة يف التصرف والتعامل

ويرى العوجي أن توفر األمن االجتماعي عامل أساسي يف حفظ اإلنسان           

وجمتمعه، وال ميكن أن يبقى جمتمع متني البنية مزهـر النمـو ومـستقر              

 تتحقق له سبل الطمأنينة والرفاهية والتغلب علـى العـوز     األوضاع إذا مل  

واملرض واجلهل واإلعتماد على النفس واملال ، فاتمع الـسليم بـالفرد            

  ). ٨:م١٩٨٥العوجي، . (  السليم

ويرى البعض أن األمن االجتماعي هو إحساس الفرد واجلماعة البـشرية           

ع األمن مبظهريه املـادي     بإشباع دوافعها لعضوية والنفسية وعلى قمتها داف      

والنفسي املتمثلني يف إطمئنان اتمع إىل زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع            

املادي كالسكون الدائم املستقر والرزق اجلاري والتوافق مع الغري والنفسية          

املتمثلة يف إعتراف اتمع بالفرد ودورة ومكانته فيه، وهو ما ميكن أن يعرب             

عبـد  (حيث متر حياة اتمع يف هدوء نـسيب     ) العامةالسكينة  (عنه بلفظ   

  ).م١٩٧٥الكرمي، 

ويرى مجعه أن األمن هو احلالة اليت تتوافر حني ال يقع يف البالد إخـتالل               

باألنظمة سواء كان هذا اإلختالل جرمية يعاقب عليها أو نشاطاً خطـراً            



ـ            شاط مـن أن    يدعو إىل إختاذ تدابري من تدابري الوقاية واألمن ملنع هذا الن

  ).٨:م١٩٨٢مجعه، . (يتحول إىل جرمية

وقد عرف السدحان األمن تعريفاً إجرائياً فأنه إحـساس أفـراد اتمـع             

مبشاعر الطمأنينة وعدم اخلوف حنو أنفسهم وأسرهم وأقواهلم ومن هـذا           

املنطلق فإن األمن يبدأ بالفرد حيث ميثل اخللية األوىل يف اتمع وأمن الفرد             

اإلرتباط بوقايته ومحايته من اإلنزالق يف مهـاوي اإلحنـراف          يرتبط أشد   

  ).  هـ١٤٢٢، نالسد حا. (واجلرمية

مما سبق نرى أن مفهوم األمن االجتماعي يعين توفري احلماية واإلطمئنـان            

واألمان ألفراد اتمع من خطر قد يتحقق أو من املتوقع حدوثه  مبعىن سد              

  . فرد ليحيا حياة مطمئنة سعيدة يف اتمعاحلاجات اإلنسانية اليت حيتاجها ال

وقد تطور مفهوم األمن إىل مفهوم األمن الـشامل وهوحتقيـق احلمايـة             

والطمأنينة واألمن واإلستقرار النفسي واإلكتفاء املـادي ألفـراده مـن           

اإلحتياجات الغذائية والصحية والروحية والترفيهية، وهو بذلك يعكـس         

يات اخلالية وحتقيق أكرب قدر ممكـن مـن         قدرة األمة على مواجهة التحد    

: م١٩٩٩عريبـات،   . (اإلعتماد على الذات لضمان اإلستقرار للمجتمع     

٥ .(  



ـ يستخلص الباحث مما سبق أن اتمع السليم والصحيح يكـون بـالفرد             

السليم، وكي يقوم الفرد السليم بدوره البد من تنشئته التنشئة الصحيحة والسليمة            

لتنشئة كي يكون مواطناً صاحلاً يف جمتمعه، لذا فقـد تعـددت            ألنه حباجة هلذه ا   

الوسائل وتنوعت السبل اليت تستخدمها األمم والشعوب والدول لكفالة األمـن           

  . وتوفريه



  وسائل األمن االجتماعي

  :تنقسم هذه الوسائل إىل قمسني رئيسيني

ة الرشيدة والفكـر    وهي اليت تعتمد على التوجيه العام والتربي       : وسائل معنوية  :أوالً

السليم واإلرشاد الدائم والدعوة إىل اخلري وغرس القيم االخالقية لفاضـلة وإصـدار             

التشريعات واألنظمة اليت توضح حقوق األفراد وواجبام اليت سترتل مبن خيالفهـا أو             

خيرج عنها ويأيت اإلميان والعقيدة يف قمة هذه الوسائل املعنوية اليت توفر األمن اخلاص              

  . لعاموا

   :وسائل مادية: ثانياً

وتتمثل يف األجهزة والدوائر واملؤسسات والوزارات اليت تنشئها الدولة لرعاية          

األمن وتوفريه واحلفاظ عليه ومراقبة األنشطة اليت ختل به ومالحقة الفئات واألفراد            

ذا الذين خيرجون عليه، ويأيت يف قمة هذه الوسائل الدولة ذاا اليت وجدت أصالً هل             

اهلدف مث وزارة الداخلية  للحفاظ على األمن الداخلي ووزارة الـدفاع حلمايـة              

الوطن من كل عدوان خارجي يساعد يف ذلك أيضاً كافة املؤسسات األخـرى             

  ). ٦٣:  هـ١٤١٢الزحيلي، . (املوجودة باتمع

ومما ال شك فيه أن أمن الفرد ال ميكن حتقيقه إال من خالل رعاية عدد مـن                 

سات االجتماعية والتربوية، ومن أهم هذه املؤسسات املدرسة اليت متثل خط           املؤس

  ). ٣٥٠:  هـ١٤٢٢اليوسف، . (الدفاع األول ضد اجلرمية واإلحنراف



  األمن واملدرسة

تقع على املدرسة إىل جانب األسرة ، مسئولية صـقل شخـصية الفـرد              

، إىل جانب ما تقوم به من       اجتماعياً وخلقياً حىت يصبح مواطناً صاحلاً فاعالً سوياً       

مسئوليات ومهام تعجز عنها األسرة، أال وهي التأهيل العلمي واملهين، فمـسئولية            

املدرسة تعد مسئولية الحقة ومكملة ومعمة ملسئوليات األسرة واملؤسسة الدينية يف           

التأهيل االجتماعي، أو نقل الفرد من كائن بولوجي إىل كائن اجتماعي، وتدخل            

لية ضمن العملية التربوية الدينامية اليت تتوالها اللمدرسـة إىل جانـب            هذه املسئو 

مسئولياا حنو تعلم وتلقني التالميد لعلوم واملعارف والتقنيات احلديثة اليت يـئهم          

. لتويل أدوارهم االجتماعية ويئهم للمشاركة يف الدورة اإلنتاجية يف جمتمع متغير          

  ) ١:م١٩٩٩كاره، (

ه أن األمن يرتبط إرتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالتربية والتعلـيم،          ومما ال شك في   

إذ بقدر ما تنغرس القم األخالقية النبيلة يف نفوس أفراد تمع بقدر ما يسود ذلك               

اتمع األمن اإلطمئنان واإلستقرار، وميثل النسق التربوي أحد ألنساق االجتماعية          

 احملافظة على بناء وإستقرار اتمع حيـث        املهمة اليت تلعب دوراً حيوياً وهاماً يف      

يرى علماء النفس أن للنظام التربوي وظيفة هامة وحيوية يف بقاء وجتانس اتمع             

. من خالل ما يقوم به النظام التعليمي من نقل معايري وقيم اتمع من جيل آلخر              

  ). ٣٤٧: هـ١٤٢٢اليوسف، (



  

ماع اجلرميـة باململكـة إىل      ولقد توصلت الدراسات اليت أجريت يف علم إجت       

وجود عالقة وثيقة بني ضعف املستوى التعليمي وإرتكاب اجلنوح واجلرمية بشكل           

عام، ففي الدراسة اليت أجريت من ِقبل مركز أحباث مكافحة اجلرمية عن ظـاهرة              

السرقات باململكة تبني أن هناك إخنفاضاً عاماً يف تعليم مرتكيب حوادث الـسرقة             

 ١٤١٣امللـك ،    (م مل يتجاوز أحد املستوى اإلبتدائي يف التعليم         وأن الثلثني منه  

وأكدت دراسة أخرى ملركز أحباث اجلرمية حاولت الكشف عـن تـأثري            ). هـ

العوامل اإلقتصادية واالجتماعية على معدالت اجلرمية أن ضـعف اإلشـراف يف            

وم علـيهم يف    املدرسة يعترب من العوامل املهمة واملرتبطة باجلرمية، وأن معظم احملك         

أو مؤهالم العلمية متدنيـة كاإلبتـدائي       %) ١٧,٩(اإلصالحيات من األميني    

  ).  هـ١٤١٣مشس و عقاد، %). (٢٧,١(واملتوسط %) ٢٩,٧(

ومن هذا املنطلق، فإننا نؤكد على ضرورة وأمهية بقاء التليمذ يف مدرسته مع             

اته مبا ميكنه من تذوق     توجيهه وإرشاده واإلهتمام به، وتقدمي الفرص املناسبة لقدر       

  . طعم النجاح وحتقيق الذات وعدم السماح له بترك املدرسة مهما تكن األسباب

وهكذا ميكننا أن نرى أن األمن االجتماعي يبدو رهيناً مبا تتـواله املدرسـة              

  : مبختلف مراحلها من مهام تعليمية تربوية توجيهية إرشادية وذلك من منطلق



ين يرتكبون أفعاالً خمالفة للقـانون      ارتفاع نسبة األحداث الذ    )١(

  وهم يف سن الدراسة

العدد الكبري للمخالفات اليت يرتكبها أحداث يف سن الدراسة          )٢(

 سنوياً

وهلذه األسباب وغريها تدعو احلاجة إىل زيادة إهتمام املدرسـة بطالـا            

واإلهتمام بتربيتهم وصقل مواهبهم واإلسهام بفاعلية يف تطبـيعهم االجتمـاعي           

بة سلوكيام حبيث يشعرون أم يشكلون جزء ال يتجزأ من اتمع الـذي             ومراق

يعيشون فيه ملتزمني بإنتماءهم إليه، ومبعتقداته وقيمه الدينية واخللقيـة ونظمـه            

  ). م١٩٩٩كاره، . ( وأهدافه

  األمن والتعليم يف اململكة العربية السعودية

 منذ بدايتها األوىل علـى      كانت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية      

غرس العقيدة اإلسالمية وتربية النشء على تعاليم اإلسالم وقيمه آدابه، ولذا فـإن             

مناهج التعليم تعترب بعد اهللا سبحانه وتعاىل هي صمام األمان للشباب من اإلحنراف             

الثقايف أو ضعف اإلنتماء والوالء حيث أن اإلنتماء لألمة قضية عقيدة واحلفـاظ             

وطن والذود عنه واجب شرعي األمر الذي جعل هذه املناهج بعد توحيـد             على ال 

اهللا سبحانه وتعاىل ركيزة أساسية يف توحيد البالد واحلد مـن مظـاهر العنـف               

  )  هـ١٤٢٢، نالسد حا. (واإلضطراب



لذا جند أن هناك عالقة كبرية بني التعليم وحتقيق األمن يف اململكة العربيـة              

ق أن السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية تنبثق         السعودية وذلك من منطل   

من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وحكمـاً ونظامـاً              

  )م١٩٧٠سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، . (متكامالً للحياة

إلسالمية إن من ضمن أهداف التعليم العامة ذات العالقة باألمن األهداف ا          

اليت تتضمن ترسيخ اإلميان باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا عليه وسـلم              

نبياً رسوالً وإحترام احلقوق العامة اليت كفلها إلسالم وشرع محايتها حفاظاً على            

أمن الفرد واتمع، وهذا باإلضافة إىل التأكيد على املبدأ اإلمياين لتعميق العقيـدة             

 أذهان البشر والتأكيد على املبدأ اإلنـساين كمـا ورد يف القـرآن              اإلسالمية يف 

الـسنبل  ( والسنة، إلحترام مشاعر اإلنسان واإلبتعاد عن كل ما يضره ويؤذيـه            

  ). ٥٦- ٥٥: م١٩٩٢وآخرون، 

ومن أهم املواد الدراسية اليت تساهم بدور فاعل يف خدمة األمـن لـدى              

 تدرس يف مجيع املراحل الدراسية ، هـذا         الطالب هي مواد التربية اإلسالمية اليت     

باإلضافة إىل أن مقررات العلوم األخرى املختلفة تدرس من الوجهـة اإلسـالمية             

وتتضمن حمتوياا معلومات ومعارف ال تتعارض مع توجيهات الشريعة اإلسالمية،          

لذا جند أن الطالب لديهم التعليم والوعي بتجرمي إرتكاب اجلرائم وخماطرها على            



تمع         ا٢٤: م١٩٩٩كسناوي،  ( تمع وأمهية اإلسهام يف حتقيق أمن الفرد وا - 

٢٥ .(  

إن ما حتويه املناهج الدراسية من جوانب تساعد على دعم األمن ومحايته،            

وذلك إنطالقاً من السياسة العليا للتعليم يف اململكة العربية السعودية اليت تؤكد يف             

ربية املواطن املؤمن هو اهلدف األساسي هلـذه        أكثر من مادة من موادها على أن ت       

السياسة حىت يكون لبنة صاحلة يف بناء أمته ووطنه، ويكون قادراً للـدفاع عـن               

إن املدرسة يف اتمع السعودي تلعب دوراً حيوياً يف نشر الوعي األمين بني             . وطنه

، اليوسـف . (الطالب وتشكل لبنة مهمة من لبنات األمن يف اتمع الـسعودي          

  ). ٣٦٥:  هـ١٤٢٢

وانطالقاً من توجيهات القرآن الكرمي ومبادئ اإلسـالم أوصـت جلنـة            

توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية العاملية بأن تستهدف سياسة التعليم إعـداد           

اإلنسان الصاحل، وأن يكون منطلق السياسة التعليمية يف البالد اإلسالمية مها القرآن            

ة، وال شك أن هذه املتطلبات تؤدي إىل ربط التعليم بـاألمن،     الكرمي والسنة النبوي  

. نظراً ملا تتضمنه من توجيهات إسالمية ملكافحة اجلرمية وحتقيق أمن الفرد واتمع           

  ) .٥١ - ٥٠: م١٩٨٣توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية العاملية األربعة، (

  :أمهية األمن االجتماعي املدرسي



مية تضمنت كل ما يرتبط بأمن الفرد واتمع، لذا فإن          إن الشريعة اإلسال  

األمن هو مسئولية اجلميع، فاهلاجس ألمين مل يعد مسئولية رجال األمن وحدهم،            

وإمنا أصبح قضية جيب أن يشارك فيها مجيع مؤسسات اتمع، فاألجهزة األمنيـة             

لوقـت فـإن    تقوم بوظائف أساسية ملنع اجلرمية واحلفاظ على األمن، ويف نفس ا          

املؤسسات التربوية واالجتماعية املختلفة خاصةً املدارس تقع عليها أيضاً باإلضافة          

إىل وظائفها األساسية يف التعليم مسئوليات أمنية ترتبط بالتوعية والتربية والتوجيه           

كـسناوي،  . (ملنع اجلرمية بشىت أنواعها، واحلفاظ على أمـن الفـرد واتمـع           

  ). ٢:م١٩٩٩

ية األمنية مسئولية تعاضدية بني األفراد واجلماعـات والتعـاون          إن املسئول 

لتحقيق األمن واإلستقرار وجتنب اإلحنرافات السلوكية وترسيخ قواعـد األمـن           

والنظام االجتماعي بالوسائل اهلادفة، وعن طريق تربية الفرد يف املؤسسة التربويـة            

ذا عن طريق تقـدمي مـواد       والتعليمية إلقامة عالقة متوازنة مع اتمع، ويتحقق ه       

تربوية تتضمن املبادي واألفكار اليت تساعد على مواجهة العنف واجلرمية وتربيـة            

الفرد والتربية الوطنية الصادقة اليت جتعل منه فرداً صاحلاً ومواطناً منتميـاً لألمـة              

  ). م١٩٩٩عريبات، . (واملتمثل لقيمها ومثلها العليا



طلباً حيوياً وضرورياً يف الوقت الـراهن       إن الدور األمين للمدرسة أصبح م     

نظراً ملا متثله املدرسة من ثقل حيوي يف بناء وثقافة اتمع، ومبا ميثله ذلك الثقـل                

  ). ٣٤٨: هـ ١٤٢٢اليوسف، . (من أمهية يف البعد األمين للمجتمع

يف مراحلها املختلفة بدءاً بالروضـة، وإنتـهاًء باملرحلـة          (فاملدرسة تتوىل   

تعليم النشء وترشيدهم ودفعهم لبناء شخصيام حبيث ميكنهم اإلعتماد         ) اجلامعية

على أنفسهم طبقاً لسنهم وما تؤهلهم له، هذه السن من تويل األدوار واملراكـز              

االجتماعية وذلك بوضعهم أمام مسئوليام من خالل ما تنظمه هلم من أنـشطة             

فـرد ذاتـه ومنـاءه      وبرامج ضمن املنهج الدراسي وخارجه، وذلك كي حيقق ال        

  ). م١٩٩٩كاره، . (اجتماعياً وإنسانياً

إن من أهم أهداف املؤسسات التعليمية هو التعامل مع املسئولية األمنية من            

منظور تربوي واجتماعي يهدف إىل بناء الشخصية الوطنية وتكريس اإلنتماء لألمة           

  ). م١٩٩٩عريبات، .( والوطن واملؤسسة 

ة با متلكه من إمكانيات مادية ومعنوية وشبكة عالقات         لذا يرى الباحث أن املدرس    

اجتماعية داخلية وخارجية تتمثل يف إدارة املدرسة واملعلمون والطالب وتـشمل           

أيضاً املناهج الدراسية املختلفة واألنشطة الطالبية الفعالة يف مجيع ااالت، كـل            

 خلـارجي الـذي     هذه العوامل جتعل من املدرسة صورة مصغرة للحياة يف اتمع         

  . تتواجد فيه املدرسة



إن عبارة بيئة أمنية يدل على جمال واسع من املواصفات واخلصائص الـيت             

جيب أن تتحقق حىت تتوافر هذه البيئة تبدأ من تصميم املدرسة وشكلها وتـشمل              

كل ما يتعلق بإحساسات اجلسم الرؤية واحلركة، والسمع والتهوية، فهذه العناصر           

 األبنية من الطالب واملعلمية واإلداريني أكثر إستجابة للتوافـق          جتعل شاغلي هذه  

  . والتكيف مع املدرسة وتزيد إحساسهم بالثقة واإلطمئنان داخل املدرسة

  

إن خلق بيئة مدرسية آمنة نقطة أساسية يف لعملية التربوية حـىت تقـوم              

  ).  هـ١٤١٧عبيد، . (املدرسة حياة اجتماعية سليمة ألفرادها

املدرسة نفسها حياة اجتماعية بكل ما فيها من أخـذ وعطـاء            إن حياة   

متواصل يف إجناز خربات مشتركة، لذا البد أن يراعي يف جو املدرسة أن يكـون               

إستمراراً لروح جو البيت الصاحل فتنمي لدى الطالب القيم املرغوب فيها ومتدهم            

ي أن يكون جـو     باخلربات املختلفة واليت تعدهم ليكونوا مواطنني صاحلني، فينبغ       

املدرسة منوذجاً صاحلاً جلو اتمع، أي ال ميثل اتمع فحسب وإمنا ميثلـه أيـضاً               

حبيث يفضله املوجودون فيه، ويشعرون بداخله باإلطمئنان واألمـن االجتمـاعي           

  . والنفسي واملادي

من خالل العروض السابقة يتبىن الباحث تعريف حسن إمساعيـل عبيـد            

درسي، وهو العملية اليت تكفل وجود بيئة مدرسية مـستقرة          لألمن لالجتماعي امل  



ينعم فيها كل شاغلي املدرسة واملنتفعون منها جبو يـسوده األمـن واإلطمئنـان              

والسالم، وهو احلالة اليت جيد فيها كل من يتعامل مع املدرسة نفسه مرتبطـاً ـا          

  ).٣٣:م ١٩٩٩: ٧عبيد،ط.(وحمباً ا 



  

    

  

  

  الدراسات السابقة  

  

  الدراسات اليت تناولت النشاط الطاليب: أوالً

  الدراسات اليت تناولت األمن النفسي: ثانياً

  الدراسات املرتبطة بدور املدرسة يف األمن االجتماعي : ثالثاً



  

  الدراسات السابقة

لقد قام الباحث بالبحث يف املكتبات العامة واجلامعات ومراكز البحـوث           

عالقة اشتراك الطـالب يف مجاعـات       (  موضوع   والدراسات العليا اليت تناولت   

وذلك ) النشاط الطاليب باألمن النفسي واالجتماعي لدى الطالب املرحلة الثانوية          

دف معرفة الدراسات اليت تناولت املوضوع لالستفادة منها والوقف على أخر ما            

توصلت إلية واالنطالق منها ولكن مل يعثر الباحث علـى دراسـات يف نفـس               

وع يف املواقع اليت حبث فيها مما جعله يقوم بالبحث عن الدراسـات الـيت               املوض

تناولت النشاط الطاليب على حده واألمن النفسي على حده واألمن االجتمـاعي            

املدرسي على حده واالستفادة من تلك الدراسات وسوف يتم عرض الدراسات           

  نبية  السابقة اليت تناولت هذه املواضيع بالدراسات العربية واألج

  الدراسات اليت تناولت النشاط الطاليب: أوالً

  الدراسات اليت تناولت األمن النفسي: ثانياً

الدراسات املرتبطة بدور املدرسة يف األمن االجتمـاعي وسـيقوم          : ثالثاً

الباحث باستعراض أهم الدراسات يف كل من العناصر السابقة، هـذا إىل            

الدراسات السابقة، سـوف    جانب أن الباحث يف عرضه لكل دراسة من         

  : يلتزم قدر اإلمكان بتغطية النقاط التالية



  اهلدف من الدراسة  -١

 عينة الدراسة  -٢

 أدوات الدراسة  -٣

 أهم النتائج اليت إنتهت إليها الدراسة -٤

  .مث يقوم الباحث مبناقشة هذه الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية حمل البحث

  :أوالً

 النشاط الطاليب واليت حظيت بإهتمـام الكـثري مـن           الدراسات اليت تناولت  

  : الباحثني، ومن هذه الدراسات

  : م١٩٧١دراسة عثمان  -١

اليت هدفت إىل معرفة أثر إشتراك التالميذ يف نوادي ومجعيات على مـستوى             

املسئولية االجتماعية عندهم وقد أجريت على عينة من طالب املدارس الثانويـة             

ن يشتركون يف نواد ومجعيات وساحات شعبية، و        منهم مم ) ٤٠( طالب   ٨٠بلغت  

طالباً ممن ال يشتركون يف أي نشاط اجتماعي خارج املدرسة وطبق علـى             ) ٤٠(

أفراد العينة مقياس املسئولية االجتماعية من إعداد صاحب الدراسة، وقد أسفرت           

هذه الدراسة علي أن الطالب املشتركني يف نواد ومجعيات وسـاحات شـعبية              

لى درجات أعلى يف مقياس املسئولية االجتماعية ممن مل يتوفر هلم هـذا             حصلوا ع 

 . اإلشتراك



 : م١٩٧٤دراسة ريان  -٢

واليت هدفت إىل التعرف على أثر اإلشتراك يف النشاط املدرسي املتصل باملواد            

االجتماعية يف التحصيل الدراسي هلذه املادة لدى تالميذ املدارس املتوسطة بـدول            

لباحث بإختيار عشرة مدارس متوسطة كعينـة للبحـث مخـس           الكويت، وقام ا  

مدارس للبنني ومخس مدارس للبنات، وتالحظ وجود بعض اإلختالفـات بـني            

مدارس العينة، منها ما متيز بالطابع الكوييت احمللي بينما املدارس األخرى ذات طابع             

  . عريب عام

اء بعـض   وقد سجل الباحث عينة البحث من واقع السجالت مث اسـتطلع أر           

املسئولني عن النشاط املدرسي يف كل مدرسة، عما إذا كـان ميكـن للنـشاط               

املدرسي أن حيقق نتائج تربوية قيمة، وعن العقبات اليت حتول دون حتقيـق ذلـك        

  . بإستخدام اسلوب املقابلة

  ـ:ومن أهم نتائج الدراسة

 يف  أنه يوجد فرق يف التحصيل الدراسي للمواد االجتماعية بـني املـشتركني             - أ

  . النشاط املدرسي للمواد االجتماعية وغري املشتركني فيه لصاحل املشتركني فيه

إن الفرق يف مستوى التحصيل يزداد نتيجة خربات النشاط املدرسي باملقررات             - ب

 . الدراسية

  : م١٩٨٣دراسة املنيع  -٣



اليت هدفت إىل الوقوف على واقع النشاط املدرسي الالصفي يف مرحلة التعليم            

، يف ضوء اخلطط واإلجتاهات احلديثة الصادرة بشأن األنشطة التعليمية من           الثانوي

ِقبل األجهزة املختصة والعقبات اليت تواجه هذا النشاط والصورة اليت ينبغـي أن             

يكون عليها النشاط، وتقدمي مقترحات للنهوض مبستوى هذا النشاط وحتسينه يف           

  .املدارس الثانوية

ظرية لواقع النشاط املدرسي يف اململكة العربيـة        وقام الباحث بإجراء دراسة ن    

السعودية مث قام ببناء استبيان إلستطالع أراء املشرفني على النشاط والطـالب يف             

املرحلة الثانوية بصفوفها الثالثة ملعرفة العقبات اليت تواجـه النـشاط املدرسـي             

  .ومقترحام بشأن تطوير وحتسني برامج النشاط املدرسي

  : ئج الدراسةومن أهم نتا

أن الدورات التدريبية للمشرفني على النشاط نادرة وأن منحت فهـي تـتم               - أ

  . بشكل غري منتظم

 وجود صلة بني برامج النشاط املدرسي الالصفي والربامج التعليمية   - ب

 النشاط املدرسي يساعد الطالب على التفوق يف الدراسة   - ت

  

  

  



 

  : م١٩٨٦دراسة أفندي  -٤

ف عن نـوع النـشاط املدرسـي اجلمـاعي          دف هذه الدراسة إىل الكش    

الذي له عالقة بعناصر املسئولية االجتماعية      ) الرياضي، الثقايف ، الفين، االجتماعي    (

ولتحديد الطلبة الذين ميارسون األنـشطة املدرسـية   ) اإلهتمام، الفهم، املشاركة (

 اجلماعية طبق الباحث إستفتاء األنشطة املدرسية الذي أعده على عينـة قوامهـا            

طالباً من الصف الثالث بدور املعلمني وبعد إسـتبعاد الطـالب الـذين             ) ٣٨٠(

ميارسون األنشطة املدرسية الفردية، مت إختيار الطالب الذين يقعون يف األربـاعي            

طالباً بإعتبارهم أم ميارسون األنشطة املدرسـية       ) ٩٥(األعلى وقد بلغ عددهم     

وكذلك الطالب الـذين يقعـون يف       ) ةرياضية، ثقافية، فنية، اجتماعي   (اجلماعية  

طالباً بإعتبارهم أم ال ميارسون األنشطة      ) ٩٥(األرباعي األعلى، وقد بلغ عددهم      

املدرسية اجلماعية، كما طبق على أفراد العينة مقياس املسئولية االجتماعيـة مـن             

  : إعداد سيد عثمان، وقد كشفت هذه الدراسة عن النتيجة اآلتية

 يف عناصـر    ٠,٠١ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى        توجد فروق فردية    

بني الطالب الـذين ميارسـون      ) اإلهتمام، الفهم، املشاركة  (املسئولية االجتماعية   

والطالب الذين  ) الرياضية، الثقافية، الفنية، االجتماعية   (األنشطة املدرسية اجلماعية    



ارسون األنـشطة   ال ميارسون األنشطة املدرسية اجلماعية، لصاحل الطالب الذين مي        

  . املدرسية اجلماعية

 : م١٩٩٥دراسة الدايل،  -٥

إستهدفت خطة الدراسة التعرف على واقع النشاط املدرسي يف املرحلة الثانوية           

يف مدينة الرياض وعل مدى تطبيق خطط لعمل واإلمانات املتوفرة لدعم النـشاط             

تـصرت  وما مصادرها ومدى مشاركة الطالب يف تطبيق وتنفيذ املناشـط، واق          

الدراسة على املدارس احلكومية النهارية التابعة لوزارة املعارف مبدينـة الريـاض،            

وعلى موجهي النشاط املدرسي مبنطقة الرياض، ولتحقيق أهـداف الدراسـة مت            

إستطالع أراء أفراد عينة الدراسة من املوجهني واملشرفني والطالب، مث إسـتخدام            

باين وإختبار شيفية لتحليل معلومات الدراسة، النسب املئوية والتكرارات وحتليل الت    

وقد أظهرت الدراسة نتائج سلبية مثل عدم وضوح أهداف النشاط املدرسي عند            

بعض املشرفني، وكذلك بعض النشاطات الومهية اليت تسجلها املدارس على الورق           

فقط، وكذلك وجود نقص واضح يف ميزانية النشاط املدرسي ونقص يف الدورات            

ية إلعداد املوجهني واملشرفني، إال أن اجلانب اإلجيايب هو مشاركة الطالب           التدريب

  . يف إدارة النشاط وإستفادم منه

م بدراسـة لواقـع إدارة بـرامج        ١٩٩٦ وقام كل من غنيم و اليحيوي،        -٦

النشاط يف املدارس املتوسطة والثانوية احلكومية للبنني يف املدينة املنـورة، ومت            



) ٥٧( مديراً ووكـيالً، و      ٨٧ذلك وتكونت عينة الدراسة من      إعداد إستبانة ل  

معلماً يف املدارس املتوسطة والثانوية احلكومية للبنني باملدينـة املنـورة لعـام             

) ت( هـ، ومت حتليل البيانات بإستخدام املتوسط احلسايب وإختبـار           ١٤١٢

  : وحتليل التباين األحادي وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

املديرين يرون أم ميارسـون إدارة بـرامج النـشاط          إن   .١

املدرسي بدرجة كبرية، ويف حـني يـرى املعلمـون أن           

  . املدرسني ميارسوا بدرجة متوسطة

إن املديرين يرون أم ميارسون التخطيط واملتابعة لـربامج          .٢

النشاط املدرسي بدرجة كبرية، بينما ميارسون تقومي برامج        

 حني يرى املعلمون أن املديرين      النشاط بدرجة متوسطة، يف   

ميارسون التخطيط والتنظيم واملتابعـة والتقـومي بدرجـة         

 . متوسطة

 ٠,٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           .٣

ويبني أداء املديرين واملعلمني حول مدى ممارسة املـديرين         

 . لواقع إدارة النشاط املدرسي لصاحل املديرين

ستوى العلمي واإلعداد التربـوي     إن املرحلة التعليمية وامل    .٤

واخلربة العملية والدورات التدريبية يف جمال اإلدارة التعليمية   



ونوع املبىن املدرسي ليس هلم تأثري على ممارسة املـديرين          

 . إلدارة برامج النشاط املدرسي

 

  : م١٩٩٧دراسة املليجي  -٦

ة يف احللقـة    هدفت الدراسة اليت تعرف واقع النشاط املدرسي للتربية اإلسالمي        

الثانية من مرحلة التعليم األساسي وتعرف معايري النشاط املدرسي للتربية اإلسالمية           

يف نفس املرحلة التعليمية، باإلضافة إىل قياس فاعلية برنامج النشاط املدرسي للتربية    

اإلسالمية يف رفع مستوى التحصيل الديين وتنمية اإلجتاه حنو املادة، وقامت الباحثة            

د قائمة مبعايري النشاط املدرسي للتربية الدينيـة مث قامـت ببنـاء اسـتبيان               بإعدا

إلستطالع أراء موجهي التربية اإلسالمية  ومعلميها وقامـت ببنـاء إختبـارات             

حتصيلية تستهدف قياس مستوى التالميذ مث بناء مقياس إجتاه يـستهدف قيـاس             

نفس املرحلة وأخرياً بناء برامج يف النـشاط املدرسـي للتربيـة            إجتاهات تالميذ   

  : اإلسالمية، ومن أهم نتائج الدراسة

  ضعف إقبال التالميذ على اإلشتراك يف هذا النشاط   - أ

إرتفاع مستوى التحصيل لتلميذات اموعة التجريبيـة بعـد تطبيـق             - ب

 الربنامج عليهم 



 مادة التربية اإلسالمية بعد     منو إجتاهات تلميذات اموعة التجريبية حنو       - ت

 تطبيق الربنامج عليهم 

فعالية برنامج النشاط املدرسي للتربية اإلسالمية يف رفع مستوى حتصيل            - ث

 .تليمذات اموعة التجريبية وتنمية إجتاهن حنو املادة

  

  :م١٩٩٨دراسة حسن  -٦

دف الدراسة التعرف على أثر برنامج النشاط املدرسـي يف تنميـة            

فكري اإلبتكاري وتكوين إجتاهـات إجيابيـة لـدى الطـالب           قدرات الت 

املشاركني، ولقد أعدت الدراسة يف البحرين، وخلصت إىل أمهية النشاط          

  . املدرسي يف تنمية قدرات التفكري اإلختراعي لدى الطالب

  : م٢٠٠١دراسة السندي  -٧

دف إىل حتديد العالقة بني مدة املـشاركة يف النـشاط الكـشفي             

لدى طـالب   ) الرعاية، اهلداية، اإلتقان  (االجتماعية ومستوياا   واملسئولية  

املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية، وأيضاً إىل الكشف عن الفروق          

بني طـالب   ) الرعاية، اهلداية، اإلتقان  (يف املسئولية االجتماعية ومستوياا     

  . كشفياملرحلة الثانوية املشاركني وغري املشاركني يف النشاط ال



 طالباً من طالب املرحلة الثانوية منهم       ٢٦٣وتكونت عينة البحث من     

من غري املشاركني ) ٩٤(طالباً من املشاركني يف النشاط الكشفي   ) ١٦٩(

  . يف النشاط الكشفي

  

  

  

  : ومن أهم نتائج البحث

 بني مـدة املـشاركة يف       ٠,٠١وجود عالقة دالة إحصائية عند مستوى         - أ

  . سئولية االجتماعيةالنشاط الكشفي وامل

 بني الطالب املشاركني وغري     ٠,٠١وجود فروق إحصائية عند مستوى        - ب

 . املشاركني يف النشاط الكشفي لصاحل الطالب املشاركني

  من الدراسات األجنبية

  : م١٩٧٨ Benderدراسة بندر  -١

هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني األنشطة غري الصفية          

 خالل دراسة أثر كل من متغريات اجلـنس،      والتحصيل األكادميي من  

  . العمر، املكانة االجتماعية على هذه لعالقة



 ٣٠٠وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت مـن           

طالب وطالبة من طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية، مث قـام بتحليـل            

 البيانات يف ضوء رصد نتائج إمتحان الطلبة املشاركني يف األنـشطة          

  . الالصفية

  : ومن أهم نتائج الدراسة

يرتبط التحصيل األكادميي إرتباطاً إجيابياً باملـشاركة يف كـل      - أ

  . جمال من جماالت األنشطة الالصفية

ب ـ هناك فرقاً جوهرياً بني املشاركة يف األنشطة من جهة وبني  

 . متغري التحصيل من جهة أخرى

س والعمر على عالقة ت ـ مل يظهر أي أثر ذو داللة ملتغريات اجلن 

املشاركة يف األنشطة غري الصفية والتحصيل، بينما ظهر أثر طفيف          

 . ملتغري املكانة االجتماعية وهو أثر غري دال إحصائياً

  : م١٩٨٢ Leveyدراسة ليفي  -٢

هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني التحصيل واملـشاركة يف           

 مدرسة ثانوية يف والية     ٢١ة يف   األنشطة الطالبية، وقام بإجراء هذه الدراس     

 ٨ طالباً من الذين شاركوا يف أكثر من         ٤٢أوهايو األمريكية وطبقت على     

أنشطة، كما تضمنت الدراسة عينة عشوائية مل تشترك يف أي نشاط، ومن            



أهم نتائج الدراسة أن التحصيل األكادميي يرتبط إرتباطاً إجيابياً باإلشتراك          

  . يف األنشطة الالصفية

  : ١٩٨٥ Reynoldsاسة رينولدز در -٣

هدفت الدراسة إىل تعرف العوامل اليت هلا عالقة مباشـرة وإجيابيـة            

بالنجاح األكادميي، ومن هذه العوامل تأثري مجاعة النشاط الـيت خيتارهـا            

  .التلميذ ويندمج فيها على حتصيله األكادميي

سة  مدر ٢٠ تلميذ يف    ٤٠٠وقام الباحث بإعداد استبيان وتطبيقه على       

  .ثانوية بوالية كانساس األمريكية

  : ومن أهم نتائج الدراسة

أنه ال توجد عالقة دالة بني إختيار التلميذ لزمالئه يف اجلماعـة وحتـصيله            - أ

  األكادميي 

التالميذ الذين ميارسون نشاطاً حتصيلهم األكادميي أفضل من الـذين مل             - ب

 ميارسوا النشاط

  : م١٩٨٥ Kroneدراسة كرون  -٤

 إىل الكشف عن العالقة بني مـشاركة التالميـذ يف           هدفت الدراسة 

األنشطة املدرسية، والنتائج العلمية للتحصيل العلمي واإلنـضباط داخـل          



الفصل، وقام الباحث بإعداد استبيان وتطبيقه على طالب السنة النهائيـة           

  . باملرحلة الثانوية يف ثالث مدارس بإحدى ضواحي نيويورك بأمريكا

  : اسةومن أهم نتائج الدر

  وجود عالقة إجيابية بني املشاركة يف النشاط املدرسي والتحصيل العلمي  - أ

  : م١٩٩١ Cooleyدراسة كويل  -٥

عن أثر النشاط املدرسي الصيفي يف تنمية مفهـوم الـذات للطالـب          

املشارك وقبول زمالئه له حيث قام الباحث مبتابعة جمموعة من الطـالب            

درسي يف بعض املدارس يف الواليات      امللتحقني بالربنامج الصيفي للنشاط امل    

املتحدة األمريكية، فكان تفاعل الطالب معاً وتعاوم يف الربامج املختلفة          

اليت ميارسوا أثره يف رفع مفهوم الذات لدى الطالب املشاركني يف عينة            

  . الدراسة وإرتفاع التحصيل العلمي

ـ            ة وزرع  وخلص الباحث إىل أمهية النشاط املدرسـي يف إيـصال املعرف

  . األهداف النبيلة ضمن اإلدارة اجليدة للنشاط

  



  الدراسات اليت تناولت األمن النفسي:  ثانياً

 م١٩٦٣  Mussen, p.et alالدراسة ميوسن وآخرون .١

الدراسة بعنوان أثر العالقة بني اإلباء واألبناء على شخصية األبناء، وأُجري البحـث             

ات املتحدة األمريكية، مستخدماً املقابلـة      على عينة من املراهقني الذكور يف الوالي      

املقننة، وأظهرت نتائج الدراسة أن األبناء الذين مل حيصلوا على عطف أبوي كـانوا              

أقل ثقة بالنفس وأقل توافقاً يف عالقام االجتماعية وأكثر توتراً أو قلقـاً ولـديهم               

ون على عطـف    شعور مرتفع بعدم األمن النفسي عن أقرام الذين يرون أم حيصل          

ورعاية كافية من الوالدين ما يؤكد أمهية العطف والتعاطف للقائمني بالتربية سـواء             

  .الوالدين أو املعلمني

م، بعنوان القيم وعالقتها باألمن النفسي وهـدفت    ١٩٧٩دراسة عبد السالم،     .٢

الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني امتالك الفرد لقيمة مـا ودرجـة              

 من طلبة السنة    ١٦٢طمأنينة النفسية، وتكونت عينة الدراسة من       إحساسه بال 

الرابعة جامعة األزهر، واستخدم الباحث كال من اختبار القيم الذي وضـعه            

 فرنون ولندزي واختبار األمن النفسي ملاسلو، وقد أظهرت نتـائج           –البورت  

رجـة  الدراسة عدم وجود عالقة بني إكتساب الفرد لقيمة ما من القيم وبني د   

أمنه النفسي، أي أن العالقة بني احملتوى املعريف الذي يعتنقه الفرد وبني اجلانب             

 . االنفعايل صفرية



  

م بدراسة موضوعها مفهوم الـذات وعالقتـه مبـستويات          ١٩٨٧قام  عطا     .٣

طالباً باملرحلة الثانوية بالسعودية،    ) ١٧٦(الطمأنينة اإلنفعالية على عينة قوامها      

ماسلو لألمن النفسي وإختبار مفهوم الذات يف اـال         وطبق الباحث مقياس    

الدراسي وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب مرتفعي الـدرجات يف مفهـوم            

الذات كانوا أكثر شعوراً باألمن من الطالب ذوي الدرجات املنخفضة الـيت            

تعرب عن مفاهيم سلبية عن الذات، كما أن درجة الشعور باألمن أو الطمأنينة             

لية تزداد بزيادة مفاهيم الذات املوجبة، بينما زيادة مفاهيم الذات السالبة        اإلنفعا

 .تؤدي إىل زيادة مشاعر اخلطر والتهديد والقلق

م عن الشعور باألمن النفسي يف ضوء متغريات املـستوى          ١٩٨٩دراسة عطا،    .٤

والتخصص والتحصيل الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض،          

 طالب بني طالب مدينة املرحلة الثانوية يف        ١٨٢ر الباحث عينة من     وقد إختا 

مدينة الرياض، واستخدم الباحث مقياس ماسلو لألمن النفسي كأداة لإلختبار          

وأظهرت النتائج الدراسة عدم تأثري الشعور باألمن بالتحـصيل الدراسـي أو            

 . بالتخصص الدراسي

الذات يف عالقتـه بالنـشأة      م، بدراسة موضوعها تقدير     ١٩٨٩قام كفايف يف     .٥

مـن  ) ١٥٣الوالدية واألمن النفسي مستخدماً يف ذلك عينة كليـة قوامهـا            



طالبات املرحلة الثانوية القطريات وغري القطريات، وطبقت عليهم عدة أدوات          

تضمنت مقياس التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء ومقياس األمن النفـسي           

هرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباطيـة       ملاسلو ومقياس تقدير الذات، وأظ    

بني شعور اإلناث باألمن النفسي وبني تقديرهم لذوان، وكذلك بني أساليب           

 .التنشئة الوالدية وتقدير الذات

م بعنوان العالقة بني القيم الدينية واألمن النفسي لدى         ١٩٩٣دراسة أبو بكره     .٦

لعالقة بـني اإللتـزام     طلبة جامعة الريموك حيث هدفت الدراسة إىل تقصي ا        

 طالباً وطالبة مـن جامعـة       ٥٦٠بالقيم الدينية واألمن النفسي، ومشلت العينة       

الريموك، وقد أشارت النتائج إىل وجود إرتباط موجب بني اإللتـزام بـالقيم             

الدينية واألمن النفسي، كما وأشارت النتائج إىل وجود فـروق ذات داللـة             

ياس األمن النفسي تعزى إىل مستوى      إحصائية بني متوسط الدرجات على مق     

 .اإللتزام بالقيم الدينية

م بدراسة عن العالقـة بـني بعـض املـتغريات           ١٩٩٦قام جرب حممد جرب      .٧

اجلنس والسن واحلالة الزواجية واملستوى التعليمـي ومـستوى         (الدميوجرافية  

كما يعكس األداء على إختبار ماسلو لألمن النفسي وأظهرت         ) األمن النفسي 

ئج أن مستوى األمن النفسي يرتفع بالتقدم يف السن ويرتفع لدى املتعلمني            النتا



عن غري املتعلمني، كما أوضحت الدراسة عدم وجود فـرق بـني الـذكور              

 .واإلناث يف األمن النفسي

 

م حول أثر مساع القرآن الكـرمي علـى         ١٩٩٧ عبدا هللا . العتوم و أ  . دراسة د  .٨

) طالبـة ١٣٠(تجرييب على عينة مكونة     األمن النفسي وأستخدم فيها املنهج ال     

 وأخري ضابطة ، وطبق عليها مقياس       ةموزعات على جمموعتني أحدمها جتريبي    

األمن النفسي ومقياس للقيم اإلسالمية من إعداد الباحث وأظهرت الدراسة أن           

التغري يف مستوى األمن النفسي للمجموعة التجريبية أعلي منه لدى اموعـة            

لى وجود أثر لسماع القرآن الكرمي على مـستوى األمـن           الضابطة مما يدل ع   

النفسي للطالبات يف الدراسة ، كما أظهرت النتائج وجود أثر لسماع القرآن            

) علمي ، أديب    ( الكرمي على مستوى األمن النفسي تعزى للتخصص الطالبات         

 . وذلك يف صاحل الطالبات التخصص العلمي 

لتزام الديين وعالقته باألمن النفـسي      م بدراسة حول اال   ٢٠٠١قامت اجلميلي    .٩

 طالب وطالبة   ٣٠٠لدى طالب جامعة صنعاء، وقد تكونت عينة البحث من          

من بعض الكليات العلمية واإلنسانية جبامعة صنعاء، وقد صـممت الباحثـة            

أداتني مت تطبيقها على العينة ومها مقياس االلتزام الديين ومقياس األمن النفسي            



ث أظهرت النتائج وجود داللة إحصائية قوية وموجبة        من منظور إسالمي حي   

 . بني االلتزام الديين واألمن النفسي لدى طلبة اجلامعة

  

  

  الدراسات السابقة يف األمن االجتماعي: ثالثاً

وقد تناولت بعض الدراسات دور املؤسسات التعليمية يف حتقيق األمن االجتماعي ومعاجلة            

  : إحنراف املوهوبني، ومنها

 هـ، بعنوان منهج التربية اإلسالمية وأساليبها ١٤٠٠راسة اجلبايل ،  يف د  .١

يف حتقيق الوقاية من اجلرمية، وضع الباحث عدة أهداف ضمنها إبـراز            

دور التربية اإلسالمية يف بناء املفاهيم املوجهة للسلوك واثر ذلك علـى            

بناء الشخصية لسوية لتحقيق الوقاية من اجلرمية، ولقد توصل الباحـث           

بأن ابتعاد بعض اتمعات اإلسالمية عن اإلسالم وعن التربية اإلسالمية          

كون جيالً منحرفاً مييل إىل الشر ويبتعد عن اخلري، وتوصل إىل التأكيـد             

على أمهية التربية اإلسالمية يف بناء جيل يتحلى باألخالق اإلسـالمية،           

 . وينشر األمن واألمان يف اتمع

 هـ حول اجلماعات األوليـة والـسلوك        ١٤٠٤ويف دراسة اجلمعي،     .٢

اإلجرامي، حيث قام بإجراء دراسته يف إصالحية احلائر مبدينة الريـاض،           



وأشتمل جمتمع الدراسة على مرتكيب جرائم متنوعة كاالعتـداء علـى           

النفس واجلرائم األخالقية واملخدرات واملسكرات وجـرائم األمـوال،         

 من ذوي املستويات التعليمية     وأظهرت النتائج أن معظم مرتكيب اجلرائم     

وتنتـشر األميـة    %) ١٦,٨(واملتوسطة  %) ٣٦,٦(املتدنية كاالبتدائي   

 ويكتبـون فقـط     نوكـثري منـهم يقـرأ و      %) ٢٤,٢(بينهم بنسبة   

)١٥,١.(% 

هـ حول أثر التربية اإلسالمية يف صون الناشـئة         ١٤١٨دراسة حريري    .٣

 التأكيد علـى    من الرتوع إىل اجلرمية، وكان من ضمن أهداف الدراسة        

ضرورة العودة إىل التربية اإلسالمية من خـالل املؤسـسات التربويـة            

واالجتماعية لوقاية النشء من الوقوع يف اجلرمية، وتوصل الباحث إىل أن           

من ضمن أسباب تفشي اجلرمية يف اتمع البعد عن املنهجية اإلسالمية يف      

 .برامج التربية والتعليم يف املدارس واجلامعات

رؤيـة  : م، حول التعليم واألمن العـريب     ١٩٩٩كسناوي،  / يف حبث   و .٤

مستقبلية يف ضوء التربية اإلسالمية ، حيث استعرض الباحث مواصفات          

التربية اإلسالمية يف حتقيق أمن الفرد وملؤشرات العامة عن حالة اجلرميـة            

يف خمتلف الدول العريب وواقع التعليم يف كل الدول العربية من حيـث             

واملناهج وعالقتها بالتوعية والتوجيه ملنع اجلرمية واحلفـاظ علـى          النظم  



األمن، وقد خلص الباحث إىل أن من أسباب انتشار اجلرمية يف بعـض             

اتمعات العربية هو إغفال بعض هـذه اتمعـات ألسـس التربيـة             

اإلسالمية، بينما يقل معدل اجلرمية يف اتمعات ذات النظم التعليميـة           

 كذلك يرتفع معدل األمن يف حالة ارتبـاط نظـم التعلـيم             اإلسالمية،

 .  واملناهج الدراسية بأسس إسالمية

هـ حول الدور األمين للمدرسة يف اتمـع        ١٤٢٢ويف حبث اليوسف     .٥

السعودي، استعرض فيا الباحث الدور األمين للمدرسـة مـن خـالل            

ض الباحث  إستقراء تأثري التعليم على املستوى العام لإلجرام، كما استعر        

أثر التعليم على مستوى اإلجرام من التجارب الدولية حول دور بعـض            

املؤسسات التربوية يف العمل الوقائي ضد اجلرمية، واسـتعرض الـدور           

األمين للمدرسة يف اتمع العريب السعودي من خالل إبراز احملاور األمنية           

السعودية، وقـد   اليت ترتكز عليها املقررات الدراسية يف اململكة العربية         

خلص الباحث إىل أن املدرسة تلعب دوراً أمنياً هاماً من خالل ما تقدمه             

 . من مناهج تربوية ودينية وبرامج تدعم األمن جبميع جوانبه



  مناقشة الدراسات السابقة

بعد أن قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة نرى أنه بالنسبة للدراسـات الـيت              

وعالقته ببعض املتغريات األخرى، جند أن هـذه الدراسـات          تناولت النشاط الطاليب    

ركزت على عدة عناصر أوهلا حماولة كشف واقع النشاط الطاليب الفعلي من خـالل              

دراسة مدى تطبيق خطط العمل واإلمكانات املتوفرة لدعم النشاط، كذلك التعـرف            

ية، ومـن هـذه     على أراء املشرفني واملعلمني والطالب واملوجهني يف األنشطة الطالب        

الدراسة املنيع وخالد الدايل ولة املليجي وأمحد غنيم وصربية مسلم، وقد استخدمت            

معظم هذه الدراسات استبيانات خاصة من إعداد الباحثني إلستطالع األراء وخلصت           

نتائجها يف أن هناك ضعف يف بعض األحيان كذلك يف نظرة املـشرفني واملـديرين               

، إالّ أا أظهرت جانب إجيايب وهـو رغبـة الطـالب يف             لدورهم يف إدارة الربامج   

املشاركة يف األنشطة وإستفادم منها مما يعين ضرورة اإلهتمام ذه األنشطة ملا هلا من              

  . فائدة طيبة واستثارة محاس الطالب للمشاركة يف هذه األنشطة وتدعيمها

بية، كمـا يف    بينما إهتمت بعض الدراسات األخرى ببعض جماالت األنشطة الطال        

دراسة ريان ولة املليجي وعبد الرمحن حسني والـسندي حيـث ناقـشت هـذه               

الدراسات بعض جماالت النشاط الطاليب مثل النشاط العلمـي والنـشاط الرياضـي             

والتفكري اإلبتكاري النشاط الكشفي، وقد أثبتت هذه الدراسات من خالل مقارنـة            



وقهم يف هذا اال عـن أقـرام غـري          إشتراك الطالب يف مجاعات علمية معينة تف      

  . املشاركني مما يدعم اإلجتاه اإلجيايب جتاه النشاط الطاليب وإستفادة الطالب منه

وقد إهتمت بعض الدراسات مبقارنة بني الطالب املشاركني يف األنشطة وبعـض            

املتغريات األخرى، خاصةً املسئولية االجتماعية وهو ما وضح يف دراسة سيد عثمـان             

حممد رمسي أفندي، واستخدم خالهلا الباحثان قياس للمسئولية االجتماعية وتطبيقها          و

على عينة من الطالب أثبتت من خالهلا إرتفاع مستوى املسئولية االجتماعيـة لـدى              

الطالب الذي يشاركون يف األنشطة الطالبية، أما الدراسات األجنبية فنجد أا قـد             

عالقته مبشاركة الطالب يف األنشطة ، وقد جـاء         إهتمت بعملية التحصيل ألكادميي و    

يف نتائج هذه الدراسات متفقة إىل حد كبري مع نتائج الدراسـات لعربيـة يف أمهيـة      

النشاط الطاليب وإرتفاع مستوى التحصيل لدى الطالب املشاركني يف األنشطة، وهو           

 حيث كانت النتائج    Krone و   Levey و   Benderما وضح يف كل من دراسة       

ابية يف نوعية العالقة بني املشاركة يف النشاط الطاليب والتحـصيل األكـادميي وإن              إجي

 مل تثبت هذه العالقة، إالّ أن معظـم الدراسـات           Leynoldsكانت نتائج دراسة    

العربية واألجنبية إتفقت على النتائج اإلجيابية ملشاركة الطالب يف األنشطة الطالبيـة            

  . نت يف املرحلة الثانوية حمل الدراسة احلاليةخاصةً وأن عينة هذه الدراسات كا

  



أما بالنسبة للدراسات اليت تناولت متغري األمن النفسي، فنجد أن معظـم هـذه              

الدراسات ركزت على دراسة مفهوم األمن النفسي وعالقته ببعض املتغريات ألخرى،           

يـة األمـن    وكانت نتائجها إجيابيـه يف أمه     . فقام حممود عطا بدراستني يف هذا اال      

النفسي وإرتفاع درجات أصحاب األمن النفسي على أقرام مما يعانون من قلق وعدم             

  . إطمئنان وهو ما أكدته دراسة جرب حممد جرب

كذلك قامت بعض الدراسات بدراسة أثر العالقات الوالدية واإلستقرار االسـري         

 ودراسـة   يف مدى إحساس الفرد باألمن النفسي ومنها دراسة عالء الـدين كفـايف            

Mussen           حيث أثبتت هذه الدراسات أمهية املعاملة الوالدية والعطف األسري على 

  .ثقة األفراد بأنفسهم وتوافقهم النفسي االجتماعي

وقد قامت بعض الدراسات يف معرفةأثر اجلانب الديين والقيم الدينية يف إرتفـاع             

 العتوم، وعندليب وأبو    مستوى األمن النفسي لدى األفراد وهو ما مت يف دراسة عدنان          

بكره وحكمت اجلميلي، ودراسة فاروق السيد، حيث أثبتت هذه الدراسات أمهيـة            

اجلانب الديين يف اإلستقرار النفسي وإرتفاع مستوى الطمأنينة النفسية لدى الطـالب            

امللتزمني، وهو ما أكدته هذه الدراسات من نتائج إجيابية يف هذا اجلانـب يف صـاحل                

نياً وأصحاب القيم اخللقية رغم ما أثبتته دراسة فاروق عبد السالم من عدم             امللتزمني دي 

  . وجود عالقة يف ذلك

  



وقد كانت العينة يف هذه الدراسات متباينة من طالب يف املراحل الدراسية املختلفة      

حىت املرحلة اجلامعية، وكذلك األباء واملعلمني، واهتمت هذه الدراسات باسـتخدام           

 عدم الطمأنينة، وقد قامـت      –لنفسي ملاسلو يف قياس مدى الطمأنينة       مقياس األمن ا  

بعض الدراسات بإستخدام استبيانات خاصة من إعداد الباحث خاصةً وأننا يف جمتمع            

إسالمي يهتم إهتماماً كبرياً باجلانب اإلمياين، وهو ما وضح يف دراسة حكمت اجلميلي  

  . ور إسالمييف تصميمها ألداة مقياس األمن النفسي من منظ

أما بالنسبة للدراسات اليت إهتمت بدور املدرسة يف األمـن االجتمـاعي، فقـد              

حاولت هذه الدراسات إجياد عالقة بني أمهية التعليم وإحنراف احلدث، فجاء نتائجها            

بأن معظم املنحرفني وأصحاب السلوكيات املضادة للمجتمع مل ينالوا نصيب طيـب            

ة القصوى للعملية التعليمية يف جانب محايـةاتمع مـن          من التعليم، مما يعكس األمهي    

اجلرمية واإلحنراف بإعتبارأن املدرسة متثل بيئة اجتماعية سليمة لتكوين مواطن صـاحل            

  . من خالل ما تبثه من قيم وأخالق وتربية إسالمية صحيحة

بينما ميثل هروب الطالب من الدراسة أو تسرم منها جماالً واسعاً للخروج عـن              

التقاليد واحلياة االجتماعية السليمة فيمثل هؤالء عبئاً ثقيالً على اتمـع بـإحنرافهم             

وخروجهم عن املعايري السائدة يف اتمع، وهو ما نراه يف دراسة منصور اجلبايل وعبد              

اهللا اجلمعي، بينما يف دراسة حممود كسناوي وعبد اهللا حريرية، فقد ركزت على أمهية              

التربية اإلسالمية لوقاية النشء من الوقوع يف اجلرمية، بينمـا شـكلت            املنهج الديين و  



دراسة عبد اهللا اليوسف حول الدور األمين للمدرسة يف اتمع جانب مهم للدراسـة              

احلالية، إالّ أا اقتصرت على اجلانب التحليلي ملضمون املناهج الدراسية، وما حيتويـه             

ها يف نفوس الشباب أي أا اعتمدت علـى         من قيم إسالمية ومواقف سلوكية جيب بث      

إثراء اجلانب النظري فقط خاصةً يف املقارنة بني نوعيات املدارس يف خمتلف دول العامل              

ومثيلتها يف اململكة العربية السعودية اليت تتخذ من منهج الدين اإلسالمي نبع لكافـة              

وف على أرض الواقـع     فروعها وعلومها، بينما حياول الباحث يف الدراسة احلالية الوق        

من خالل مقارنة بني عينات الطالب يف اتمع السعودي يطبق عليهم نفس املنـهج              

  . التعليمي

أما بالنسبة لألدوات، فقد اقتصرت هذه الدراسات على حتليل مضمون منـاهج            

التعليم يف العامل العريب واململكة العربية السعودية وذلك يف دراسة عبد اهللا اليوسـف              

هللا احلريري، وحممود كسناوي، بينما جند أن دراسة عبد اهللا اجلمعـي ، فقـد               وعبد ا 

حاولت حتديد مدى املستوى العلمي لفئات املنحرفني واألحداث، ورغم ذلك يـرى            

الباحث أن هذه الدراسات حاولت قدر اإلمكان إثبات دور املدرسـة االجتمـاعي             

       تمع وأمنه وأفراده من اإلحنراف،     وأمهية ملؤسسات التعليمية يف احلفاظ على سالمة ا

وكذلك أمهية دور املدرسة األمين يف بث القيم املرغوبة سواء مـن خـالل املنـاهج                

  . الدراسية أو الربامج أو األنشطة اليت متارس يف املدرسة

  



ومن خالل مناقشتنا موعة الدراسات السابقة واليت تـصل بـشكل أو بـأخر              

ن احلاجة إىل دراسة النشاط الطاليب وعالقته بـاألمن         مبوضوع دراستنا احلالية، جند أ    

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبدو مهمة خاصةً وأا مل جتد اإلهتمام الكايف من             

  . الناحيتني وخاصةً لدى طالب املرحلة الثانوية



  الفصل الثالث 

  

  

  إجراءات منهجية الدراسة

  

  متغريات الدراسة  -

 فروض الدراسة  -

 سةحدود الدرا -

 عينة الدراسة -

 أدوات الدراسة  -

 التحليل اإلحصائي -



  متغريات الدراسة

  : املتغري املستقل-أ

 -:املشاركة يف النشاط وهو متغري مستقل وله سبعة مستويات 

 غري مشاركني يف أي نشاط  -١

 مشاركني يف النشاط الديين  -٢

 مشاركني يف النشاط الثقايف  -٣

 مشاركني يف النشاط االجتماعي  -٤

  النشاط العلمي مشاركني يف -٥

 مشاركني يف النشاط الرياضي  -٦

 مشاركني يف النشاط الكشفي  -٧

  املتغريات التابعة-ب

  األمن النفسي هو متغري منفصل-١

  األمن االجتماعي املدرسي وهو متغري متصل  -٢

  

  

  

  



  :فروض الدراسة

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي وألمـن االجتمـاعي           

لطالب املشاركني يف النشاط الطاليب وجمموعة الطالب غري        املدرسي بني جمموعة ا   

  املشاركني يف النشاط الطاليب 

  : لذا كانت فرضيات البحث فيما يلي

   البحثية–الفرضيات احلقيقية : أوالً

توجد فروق يف متوسطات درجات  األمن النفسي و األمن االجتماعي            .١

 الديين واليت مل تساهم     املدرسي بني أفراد اموعة اليت سامهت يف النشاط       

 .فيه 

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي و األمن االجتمـاعي            .٢

املدرسي بني أفراد اموعة اليت سامهت يف النشاط الثقـايف والـيت مل             

 .تساهم فيه 

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي و األمن االجتمـاعي            .٣

مهت يف النشاط االجتماعي والـيت مل  املدرسي بني أفراد اموعة اليت سا   

 .تساهم فيه 



توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي واألمن االجتمـاعي           .٤

املدرسي بني أفراد  اموعة اليت سامهت يف النشاط العلمـي والـيت مل              

 .تساهم فيه 

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي و األمن االجتمـاعي            .٥

موعة اليت سامهت يف النشاط الرياضـي والـيت مل          املدرسي بني أفراد ا   

 .تساهم فيه 

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي و األمن االجتمـاعي            .٦

املدرسي بني أفراد اموعة اليت سامهت يف النشاط الكـشفي والـيت مل             

 .تساهم فيه 

توجد فروق يف متوسطات درجات االمن النفسي والمن االجتمـاعي           .٧

  .بني الطالب املشاركني يف  األنشطةاملدرسي 

  :حدود الدراسة

اختار الباحث مدينة الرياض كمجال سكاين لدراسته وذلك نظـراً لتـوافر            

  . املدارس املناسبة ملوضوع الدراسة

 – ١٤٢٣ طالباً كعينة لدراسـة يف العـام الدراسـي           ١٦٠واختار الباحث   

  . هـ١٤٢٤

  



  

  العينة ، حجمها ، نوعها وطريقة أخذها 

من جمتمع الدراسة وذلك لكرب حجم      ) غري احتمالية   ( لقد مت أخذ عينة قصديه      

جمتمع الدراسة وضيق الوقت تطلب من الباحث تناول هذا النوع من العينات وقد             

من مدارس تابعة إيل مركز الروضـة ومركـز         ) طالب  ( مت أخذ وحدات العينة     

علماً بأنـه مت    .ينة القصديه   الشرق يف مدينة الرياض اليت مت أخذها إيضاً حسب الع         

  :أخذ وحدة عينة الدراسة حسب الطريقة التالية 

طالب من الطالب املشاركني    ٢٠قام الباحث بطلب من رائد النشاط بإحضار        

بالنشاط الطاليب اشتراك فعال على أن يكون من كل نشاط من األنشطة املطلوبة             

 طالـب غـري   ٢٠رسـة  ومن مث يتم اختيار من نفس املد     .  طالب   ٣يف الدارسة   

مشاركني يف إي نشاط يف املدرسة مث يتم توزيع االستبيانات علـيهم ويعطـيهم              

  .الوقت الكايف لإلجابة مث يتم مجعها 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 : املدارس -١

  يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمدارس) ١(جدول رقم 

  
 م

  
  املدرسة

  

ــدد  ع
 الطالب

ــالب  الط
غــــري 
 املشاركني

الطالب 
 املشاركني

ــسبة ا لنـ
ــة  املئويـ
 للمشاركني

ــسبة  النـ
املئوية لغري  
  املشاركني

األمام الشافعي   ١
  األهلية

٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠%  

  %٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  جرير األهلية  ٢
  %٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠الفالح األهلية   ٣
  %٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  قرطبة  ٤
  %٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  الصديق  ٥
  %٥٠  %٥٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  النظيم  ٦
٥٠  %٥٠  ١٢٠  ١٢٠  ٢٤٠  موع ا%  

وقد راعى الباحث تنوع املدارس وذلك حىت تكون العينة معبرة عن كافة            

ااالت املختلفة للنشاطات اليت متارس يف كافة املدارس حيث أن اإلعتماد علـى             



عينة من مدرسة واحدة قد ال يعرب عن العينة املطلوبة التعبري الصحيح وجيعل العينة              

حد، وبالتايل يتأثر الطالب مبجاالت النشاط املمارسة يف املدرسة قد          متأثرة جبو وا  

تكون فعالة يف جمال من جماالت النشاط فقط، وال متارس كافة جماالت النـشاط،              

  . وهو ما حاول الباحث أن يتالفاه يف عملية اختياره لعينة الدراسة

قـد  وقد عمد الباحث على أن تكون العينة من مدارس حكومية وأهلية و           

 مدارس  ٦ ، استبانة قام الباحث بتوزيعها على عدد         ٢٤٠ تكان عدد االستبيانا  

 مدارس حكومية   ٣ مدارس أهلية وعدد     ٣ثانوية يف مدينة الرياض وقد كانت عدد      

دف تنوع العينة وذلك الختالف املدارس باالهتمام بالنشاط الطاليب من مدرسة           

حيث . ات اليت مل تكن كاملة الشروط     إيل مدرسة وبعد مجعها مت استبعاد االستبيان      

كان بعضها ناقص االستجابات مل جيب الطالب على كثري من الفقرات وبعضها            

جاوب املفحوص بطريقة اعتباطية  بوضع أكثر من إجابة أو وضع للفقرة إجابتني             

  استبانة  ١٦٠وكان عدد االستبيانات الصاحلة للدراسة وتؤدي إيل الغرض 

  -:   خصائص العينة

 : ملشاركة يف مجاعات النشاط الطاليبا -٢

   أفراد العينة تبعاً ملشاركة الطالب يف النشاط الطاليبع توزييوضح) ٢(جدول رقم 

  النسبة املئوية  العدد  مشاركة الطالب
  %٥٠  ٨٠  مشارك

  %٥٠  ٨٠  غري مشارك



  %١٠٠  ١٦٠  اموع
يف من أفراد العينة مشاركني     % ٥٠أن نسبة   ) ٢(يتضح من اجلدول رقم     

من أفراد العينة غـري مـشاركني يف        % ٥٠مجاعات النشاط الطاليب، وأن نسبة      

  . مجاعات النشاط الطاليب

وهو ما قد حيدث نتائج يسهل تقديرها حيث ميثل كـل جمموعـة مـن               

من عينة البحث، وقد مت اختيـار       % ٥٠اموعتني املشاركة وغري املشاركة نسبة      

طبقاً لشروط معينـة تتـضمن املـشاركة    الطالب املشاركني من خمتلف املدارس      

اإلجيابية والفعالة يف النشاط الطاليب منذ بداية العام الدراسي، كما متتاز اجلماعـة             

املنضمني إليها حبسن التنظيم والتخطيط اجليد لرباجمها حىت ميكن أن تكون فعالة يف             

كني من كافة   النتائج وتعبر عنها بصورة واقعية، كما مت إختيار الطالب غري املشار          

املدارس بناًء على مواصفات عدم املشاركة يف األنشطة أو حـىت اإلنـضمام ألي              

  . مجاعة من اجلماعات املوجودة باملدرسة

  : الصف -٣

  توزيع أفراد العينة تبعاً للصفيوضح ) ٣(                     جدول رقم 

  النسبة املئوية  العدد  الصف
  %٣٨,١  ٦١  األول
  %٣٣,٨  ٥٤  الثاين
  %٢٨,١  ٤٥  الثالث
  %١٠٠  ١٦٠  اموع



من أفراد العينة طـالب      % ٣٨,١أن نسبة   ) ٣(يتضح من اجلدول رقم     

من أفراد العينة طالب بالصف الثاين      % ٣٣,٨بالصف األول الثانوي، وأن نسبة      

  .من أفراد العينة طالب بالصف الثالث الثانوي% ٢٨,١الثانوي، وأن نسبة 

ن العينة ممثلة للصفوف الدراسية الثالثـة       وقد حرص الباحث على أن تكو     

بنسب تكاد تكون متقاربة حىت تكون معبرة عن املرحلة الثانوية بكل صـفوفها،             

كما يف اجلماعات اليت متارس النشاط أيضاً ختتلف من حيث الـصف الدراسـي              

الذي ينتمي إليها عضو اجلماعة حبيث يكون النشاط الطاليب شامل جلميع طالب            

ن أن يكون خاص بصف أو فئة معينة كتخصص معني مثالً، أو فصل             املدرسة دو 

  . دراسي واحد، بل عينة شاملة للصفوف الثالثة الثانوية

  :العمـر -٤

   يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للعمر)٤(                    جدول رقم 

  النسبة املئوية  العدد  العمر
٦,٩  ١١  ١٥%  
٣٥,٦  ٥٧  ١٦%  
٣٣,١  ٥٣  ١٧%  
٢٤,٤  ٣٩  ١٨%  

  %١٠٠  ١٦٠  اموع
من أفراد العينة أعمـارهم      % ٦,٩أن نسبة   ) ٤(يتضح من اجلدول رقم     

 سـنة، وأن نـسبة      ١٦من أفراد العينة أعمارهم     % ٣٥,٦ سنة، ، وأن نسبة      ١٥



من أفراد العينة   % ٢٤,٤ سنة، وأن نسبة     ١٧من أفراد العينة أعمارهم       % ٣٣,١

  .  سنة١٨أعمارهم 

 ١٨-١٥ذه املرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم عادة بني        حيث أن طالب ه   
سنة، وهو السن الطبيعي هلذه املرحلة، حيث أن وجود طالب أكرب من هذا السن              
قد ال يعرب التعبري احلقيقي عن هذه املرحلة أوقد يكون طالب كـثري الرسـوب،               

 ١٨-١٥ وبالتايل فهو ال ميثل أفراد العينة بصورة واقعية وخاصةً وأن هذا الـسن            
سنة حيمل تغريات فسيولوجية ونفسية متقاربة تناسب وتعرب عن املرحلة الثانويـة            

  . تعبرياً صحيحاً، وحيقق نوع من التجانس العمري ألفراد العينة
  : جمال النشاط

  توزيع أفراد العينة تبعاً ال النشاطيوضح ) ٥(                  جدول رقم 

  ئويةالنسبة امل  العدد  جمال النشاط
  %٨,٨  ١٤  ديين
  %٨,١  ١٣  ثقايف

  %٨,١  ١٣  اجتماعي
  %٨,١  ١٣  علمي
  %٨,١  ١٣  رياضي
  %٨,٨  ١٤  كشفي

  %٥٠  ٨٠  مل يشاركوا يف أنشطة
  %١٠٠  ١٦٠  اموع

  

من أفراد العينة مل يـشاركوا      % ٥٠أن نسبة   ) ٥(يتضح من اجلدول رقم       

د العينة قد شاركو يف     من أفرا % ٨,٨يف اي جمال من جماالت األنشطة، وأن نسبة         



من أفراد العينة قد    % ٨,١النشاط الديين، النشاط الكشفي، بينما نسبة       : كل من   

النشاط الثقايف، النشاط االجتماعي، النشاط العلمي، النشاط       : شاركوا يف كل من     

  . الرياضي

وقد مت اختيار العينة خاصةً املشاركة يف األنشطة من جماالت أنشطة خمتلفة            

 التحقق من صدق الفروض اخلاصة بالدراسة، كما مت إختيار الطـالب            حىت ميكن 

املشاركني بفاعلية يف جمال النشاط اخلاص م وأيضاً راعى الباحث أن تكون نسبة             

هؤالء الطالب متقاربة بقدر اإلمكان حىت متثل العينة الكلية للنشاط الطاليب بشكل    

  . عام وتناسب عينة غري املشاركني يف العدد الكلي

  أدوات الدراسة         

  : استمارة الوضع االجتماعي لألسرة -١

قسم أول يـشمل بيانـات      : وقد قسمت هذه اإلستمارة إىل قسمني     

خاصة عن أفراد العينة مثل اإلسم، السن، املدرسة، الـصف الدراسـي،            

كذلك مدى إسهامه يف النشاط الطاليب وجمال النشاط الذي ميارسه، وهو           

  . الصفحات السابقةما مت إستخالصه يف 

خاص باألسرة ومستواها االجتماعي، ويشمل عدد أفـراد        : قسم ثاين 

األسرة، مكان املنشأة، ، مهنة الوالد، مهنة الوالدة، املـستوى التعليمـي            

  .لألب، املستوى التعليمي لألم



  

   

  

  : استبيان األمن النفسي -٢

ـ            ن استخدم الباحث يف مجع بيانات البحث استبيان األمن النفـسي م

إعداد الباحث،  بعد اإلطالع على بعض املقاييس اخلاصة باألمن النفـسي        

كاختبار ماسلو وكذلك االختبار الذي اعد من قبل محكت اجلميلي لألمن           

النفسي و لعدم مناسبتهما لعينة الدراسة حيث أن اختبار ماسـلو يقـيس             

األمن النفسي لدى الفرد بشكل عام وغري مناسب لدراسـة حيـث أن             

ث يرغب بقياس األمن النفسي لدى الطالب داخل املدرسة، بينمـا           الباح

اختبار اجلميلي يقيس االلتزام الديين وعالقته باألمن النفسي لـدى طلبـه            

  .اجلامعة فقط ،هلذا قام الباحث ببناء استبيان خاص يناسب الدراسة 

ن امللتزم يف   واستند الباحث يف تصميمه له على ماهية اخلصائص الواجب توافرها يف اإلنسا           

  . تعاليم دينه وعادات وتقليد جمتمعه 

  

  

  



  

  

  

  

   :صدق املقياس

 من االختبارات واملقاييس واملراجـع      دقام الباحث باإلطالع على عد     -

ومت حساب صـدق املقيـاس      . باألمن النفسي    ةالنظرية اليت هلا عالق   

 بطريقتني 

 . صدق احملتوى-٢. احملكمني -١

 عبارة مرتبطـة مبجـال      ٢٧تكون من   إجراء استبيان مفتوح الطرف ي     -

من املتخصصني يف جمـال     ) ٩(البحث وعرضها على جمموعة قوامها      

 اليوسف والدكتور   علم النفس وعلم اإلجتماع ،وهم الدكتور عبدا هللا       

 مقدم والدكتور معن خليل     ظ البليخي والدكتور عبدا حلفي    زعبدا لعزي 

اعي والدكتور خالد   العمرو والدكتور فؤاد العاين والدكتور حسني الرف      

الرشود والدكتور يوسف الربيكي والدكتور موسى أملـشهدي   ويف           

ضوء ما أسفرت عنه أراء احملكمني وقام الباحـث باسـتبعاد بعـض             

العبارات حيث وجد احملكمني أا إما أا غري صاحلة للموقـف أو أن             



 العبارة غري واضحة أو أن العبارة ال تنتمي للموقف وكذلك فقد أشار           

 ١٨أغلب احملكمني بأن العبارات كثرية ومن األفضل بأن تكون بـني            

 عبارة حىت ال تكون الفقرات كثرية فيصاب املفحوص بامللـل           ٢٢إيل  

ومن مث تكون إجابام إجابات سريعة وغري دقيقة ومما يؤدي ذلك إيل            

  .  فقرة فقط٢٢عدم حتقيق غرض الدراسة فقام الباحث بأختيار 

 صورة سؤال حبث تكون إستجابة املفحـوص        وضعت هذه فقرات يف    -

على كل منها عن طريق استخدام كلمة نعم أو ال إىل جانب العبارات             

 . أو عالمة استفهام عندما يكون غري متأكد

وبعد حساب صدق احملتوى أصبح االستبيان يف صورته النهائية يتكون           -

 .  عبارة لقياس األمن النفسي لدى الطالب٢٢من 

استخدم الباحث طريقة إعادة تطبيق االستبيان حيث       :ن  ثبات االستبيا  -

مت تطبيقه على جمموعة من طالب املدارس الثانوية مث أعيد إجراء نفس            

 .االختبار على نفس اموعة بفاصل زمين مدته أسبوعني

وكانت معامالت الثبات مرتفعة كما تظهر يف اجلـدول         

  التايل

  

  



  

  

  

  

 

 مقياس األمن النفسي   -

 يوضح معامالت اإلرتباط بني درجة كل عبارة من عبـارات مقيـاس             )٦ (اجلدول رقم 
  :األمن النفسي والدرجة الكلية هلذا املقياس

معامـــل   رقم العبارة
  اإلرتباط

معامـــل   رقم العبارة
  اإلرتباط

معامـــل   رقم العبارة
  اإلرتباط

٠,٩١  ١٧  **٠,٩٣  ٩   **٠,٨٥  ١**  
٠,٧٨  ١٨  **٠,٩٤  ١٠  **٠,٨٤  ٢**  
٠,٨٦  ١٩  **٠,٨٨  ١١  **٠,٩١  ٣**  
٠,٩١  ٢٠  **٠,٨٩  ١٢  **٠,٩٠  ٤**  
٠,٩٠  ٢١  **٠,٩١  ١٣  *٠,٦٧  ٥**  
٠,٨٦  ٢٢  **٠,٩٤  ١٤  **٠,٩٤  ٦**  
٠,٩٥  ١٥  **٠,٨٩  ٧**  -  -  
٠,٨٧  ١٦  **٠,٨٦  ٨**  -  -  
   ٠,٠١دال عند **          ٠,٠٥دالة عند * 

أن معامالت اإلرتبابط بني درجة كل عبـارة        ) ٦(يتضح من اجلدول رقم     

ن عبارات مقياس األمن النفسي والدرجة الكلية هلذا املقيـاس مجيعهـا دالـة              م



 إىل  ٠,٦٧إحصائياً، وأن قيم معامالت اإلرتباط مجيعها موجبة وتتـراوح بـني            

  .، مما يدل على ثبات االستبيان٠,٩٥

وقد مت حساب الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات           

  . بات عايل، مما يشري إىل ث٠,٩٥

   :استبيان األمن االجتماعي املدرسي -٣

استخدم الباحث يف مجع بيانات البحث استبيان األمن االجتماعي املدرسي         

من أعداد الباحث نظراً لعدم توفر أداة لقياس األمن االجتماعي املدرسي مناسـبة             

لفـرد  لدارسة العينة ،واستند الباحث يف تصميمه على ما هيه اخلصائص اليت توفر             

أمنه االجتماعي داخل املدرسة  وكذلك الصفات واخلصائص الواجب توافرها يف           

  الطالب امللتزم يف تعاليم دينه وعادات وتقاليد جمتمعة وأنظمة مدرسته 

  :صدق املقياس

 من االختبارات واملقـاييس     دقام الباحث قام الباحث باإلطالع على عد       

 .االجتماعي املدرسي واملراجع النظرية اليت هلا عالقة باألمن 

صـدق  -٢صدق احملكمني   -١ مت حساب صدق املقياس بطريقتني       -

 احملتوى

عبارة مرتبطة مبجال البحـث     ٣٥أجراء استبيان مفتوح الطرف من      -

وهم نفس املتخصصني الذين عرض     ) ٩(وعرضها على جمموعة قوامها     



م عليهم استبيان األمن النفسي ويف ضوُء أسفرت عنه أراء احملكمني قا          

الباحث باستبعاد بعض الفقرات اليت وجد احملكمني أا غري صـاحلة           

للموقف أو أن العبارة غري واضحة أو أا ال تنتمي للموقف وكـذلك       

  حبد   ٢٢ إىل   ١٨فقد أوصى أغلب احملكمني بأن يكون عدد الفقرات         

أقصى حىت ال تكون الفقرات كثرية فيصاب املفحوص بامللل فتكـون           

وغري صحيحة ومما يؤدي ذلك إيل عدم حتقق اهلـدف          إجابام سريعة   

 .عبارة فقط ٢٢من الدراسة فقام الباحث بأختيار 

وضعت هذه العبارات يف صورة سؤال حبـث تكـون اسـتجابة            -

املفحوص عن طريق استخدام كلمة نعم عندما تنطبق العبارة علية وال           

 عند العكس أو عالمة استفهام عندما يكون غري متأكد 

ساب احملتوى أصبح االستبيان يف صورته النهائية يتكون من         وبعد ح -

 .  عبارة لقياس األمن االجتماعي املدرسي لدى الطالب٢٢

وقد استخدم الباحث لقياس ثبات االسـتبيان طريقـة         : ثبات االستبيان    
 :اعادة  التطبيق وطريقة الفاكرونباخ كمايلي

الثانوية مت تطبيق االستبيان على جمموعة من طالب املدارس          -
مث اعيد اجراء نفس االستبيان على نفس اموعة بفاصـل          

وكان معامل الثبات مرتفـع كمـا       . زمين قدرة اسبوعني  
  :تظهر باجلدول التايل

  



  
  
  
  
  
  
 

                    
  

  يوضح استبيان األمن االجتماعي املدرسي) ٧(                   جدول رقم 

  رقم العبارة
معامـــل 

  االرتباط
  العبارةرقم 

ــل  عامــ
  االرتباط

  رقم العبارة
ــل  عامــ

  االرتباط
٨٤  ١٧  . *٧٠  ٩  . **٩٥  ١** .  
٩٠  ١٨  . **٩٣  ١٠  . **٩٦  ٢** .  
٧٤  ١٩  . **٨٠  ١١  . **٩٤  ٣* .  
٩٥  ٢٠  . **٩٥  ١٢  . **٨٥  ٤** .  
٨٥  ٢١  . **٩٠  ١٣  . **٩٠  ٥** .  
٨٠  ٢٢  . *٩١  ١٤  . **٨٧  ٦** .  
٩٤  ١٥  . *٧٥  ٧** .  -  -  
٨٦  ١٦  . **٩١  ٨** .  -  -  
  ., ٠١داله عند ** , .   ٠٥داله عند * 

أن معامل االرتباط بني درجة كل عبارة مـن         ) ٧(يتضح من اجلدول رقم     

عبارات مقياس األمن االجتماعي املدرسي والدرجة الكلية هلذا املقياس مجيعها دالة           



_ _____٠,٧٠إحصائياً وأن معامالت االرتباط موجبه ، وأا تتـراوح بـني            

٠,٩٦    

  .٠,٩٦وقد مت حساب الثبات باستخدام طريقة ألفاكرونباخ وكان معامل الثبات 

  

   

  

  

  

  : التحليل اإلحصائي

استخدم الباحث يف حتليل بيانات الدراسة جمموعة من املؤشرات واألسـاليب      

  : واإلختبارات اإلحصائية وذلك على النحو التايل

  اد الدراسة التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفر -١

معامل إرتباط بريسون بني العبارة والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمـي            -٢

 إليه وذلك لتقدير صدق االتساق الداخلي 

اسلوب حتليل العناصر لتقدير مدى مسامهة كل عنصر من عناصـر األداة             -٣

 يف األداة 



معامل ثبات للوقوف على مدى ثبات كل من مقياس األمن االجتمـاعي             -٤

 . لنفسيواألمن ا

  حتليل التباين األحادي    -٥

لتقدير هل يوجد اختالفات يف كل من األمن النفسي واألمن االجتماعي ترجع       

  .املتغري املشاركة يف النشاط

اختبار شيفيه البعدي لتقدير مصادر الفروق يف كل م األمن النفسي وألمن            -٦

ت مـتغري   االجتماعي  أي الفرق الدال إحصائيا بني أي جمموعة من جمموعـا           

 .املشاركة يف النشاط



  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها 

  

  التساؤل الرئيسي -

 . النشاط الديين وحتقيق األمن النفسي وألمن االجتماعي املدرسي -

 .النشاط الثقايف وحتقيق األمن النفسي و األمن االجتماعي املدرسي -

 .تماعي املدرسي النشاط االجتماعي وحتقيق األمن النفسي و األمن االج -

 . النشاط العلمي وحتقيق األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي -

 . النشاط الرياضي وحتقيق األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي -

 .النشاط الكشفي وحتقيق األمن النفسي و األمن االجتماعي املدرسي -

 الفروق بني جماالت النشاط  -



   

  "مقدمة 

ئج الدراسة احلالية ومناقـشتها يف ضـوء نتـائج          يقوم الباحث بعرض نتا   

  الدراسات السابقة مع حماولة إجياد تفسريات معربة عن تلك النتائج

  

  نتائج الدراسة

  : كان فرض الدراسة  هو

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي واألمـن االجتمـاعي           

وعة الطالب غري   املدرسي بني جمموعة الطالب املشاركني يف النشاط الطاليب وجمم        

  .املشاركني يف النشاط الطاليب 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :وقد جاءت النتائج كما يلي 

  -:بالنسبة لألمن النفسي: أوالً

  هل خيتلف مستوى األمن النفسي باختالف املشاركة يف النشاط الطاليب ؟

ط فروق املتوسطات يف األمن النفسي واليت تعود إىل املشاركة يف النشا           يوضح)٨(جدول رقم   

  الطاليب

مـــصدر 

  التباين

ــوع  جممــ

  املربعات

درجات 

  احلرية

متوســـطات 

  املربعات

ــة  قيمـــ

  احملسوبة)ف(

  قيمة 

P(*)  

 )الداللة(

ــني  بــ

  اموعات
٢٤٦٤,٠٨٨  ٦ ١٤٧٨٤,٥٢٩  

ــل  داخـ

  اوعات

١٥٢  ٢١٩,٠٥٦  

  ١٥٨ ١٥٠٠٣,٥٨٥  اموع

١,٤٤١  
  

١٧٠٩,٧٩٦ 

  

٠,٠٠  

  

   ٠,٠٥دال عندما يكون أ أقل أو تساوي *



أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية  يف          ) ٨(يتضح من اجلدول رقم     

غـري  (مستوى األمن النفسي ترجع إىل اختالف املشاركة يف النشاط الطـاليب              

 املـشاركني يف    –مشاركني يف نشاط التربية اإلسالمية      –مشاركني يف أي نشاط     

 يف النـشاط   املـشاركني – املشاركني يف النشاط االجتمـاعي    –النشاط الثقايف   

  .)املشاركني يف النشاط الكشفي –شاركني يف النشاط الرياضي  امل–العلمي 

ويرى الباحث أن ذلك ميكن أن يعود إىل أن مشاركة الطالب يف األنشطة             

املختلفة يزيد بينهم أواصر الصداقة واألخوة مما جيعل مشاعر الود واحملبة متزايـدة             

 املعلمني، فتزداد ثقة الفرد يف نفسه ويف        بني الطالب بعضهم البعض، وبينهم وبني     

ذات ميول متقاربة تزداد روابـط       احمليطني به، فمن خالل وجود الفرد يف مجاعة       

املشاعر الطيبة ويقل اإلحساس باخلطر وهو ما ال ميكن أن حيدث يف حالة وجـود               

ت الفرد مبفرده مما جيعله عرضة للهواجس واألفكار السيئة خاصةً إذا كان لديه وق            

فراغ أكرب ال يستطيع إستثماره اإلستثمار اجليد، بينما تواجده مع اآلخرين جيعـل             

من األفكار اجلماعية واملقترحات البناءة وسيلة إلثراء النفس البشرية، وبالتايل يزداد  

إحساس الفرد باألمن النفسي واإلطمئنان بوجود آخرين يـشاركونه مـشاعره           

  . وأحاسيسه وهواياته

 اإلجيابية تتفق مع نتائج الدراسات السابقة والـيت تـرى يف            وهذه النتيجة 

النشاط الطاليب جانب إجيايب يف تدعيم شخصية الطالب ، فهذه النتـائج تـدعم              



 يف أن   Krone و   Levey و   Benderالنتائج السابقة لدراسة كـٍل مـن        

النشاط الطاليب يزيد من التفوق واإلحساس بالنجاح سواء األكادميي أو النجـاح            

 احلياة العملية، وهو أيضاً ما أكدته دراسات سيد عثمان وريان وحممد رمسـي              يف

  . أفندي والسندي

كما يتفق مع الدراسات السابقة اخلاصة باألمن النفسي واليت تثبت إرتفاع           

معدل األمن النفسي لدى األشخاص من األسـوياء والـذين ال يعـانون مـن               

نب اإلجيايب لألنشطة الطالبية يف أا      إضطرابات نفسية أو قلق، وهو ما يدعم اجلا       

توفر األمن النفسي للطالب الذين ميارسوا، كما أن معدل األمن النفسي يـرتبط      

من خالل الدراسات السابقة بالعالقات األسرية الطيبة واملعاملة األبوية العطوفـة،           

 وهو ما قد يتواجد بنسبة كبرية يف مجاعات النشاط الطاليب حيث تتألف مـشاعر             

األخوة بني الطالب وكذلك مشاعر العطف واإلحترام من ِقبل املعلمني املـشرفني            

على هذه األنشطة، وهو ما ينعكس بصورة واقعية طيبة على الـصحة النفـسية              

  . للطالب الذين يشاركون يف األنشطة الطالبية

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ف املـشاركة يف النـشاط      يوضح مصادر الفروق يف مستوى األمن النفسي تبعاً الخـتال         )٩(جدول رقم   

  .الطاليب

  الفروق بني  املتوسط  ن  املشاركة  م
فــــروق 

  املتوسطات 

ــة  (*) pقيم

  )الداللة(

١ 
ــري   غــ

  مشاركني
٢)      (١( ٢٤,٥١٢٥ ٨٠( 

-٠,٠٠  ١٩,٠٥  

  ٠,٠٠  ١٩,١٧- )٣)       (١( ٤٣,٥٧١٤ ١٤  ديين ٢

  ٠,٠٠  ١٩,٢٣- )٤)      (١( ٤٣,٦٩٢٣ ١٣  ثقايف ٣

  ٠,٠٠  ١٩,٣٣- )٥)      (١(  ٤٣,٧٥ ١٣  اجتماعي ٤

  ٠,٠٠  ١٩,٤٨- )٦)       (١(  ٤٣,٨٤ ١٣  علمي ٥



  ٠,٠٠  ١٩,٤١- )٧)       (١(  ٤٤ ١٣  رياضي ٦

   ٤٣,٩٢٨٦ ١٤  كشفي ٧

  ٠,٠٥دال عند مستوي *

أن الفروق يف مستوى األمن النفسي والـيت        ) ٩(يتضح من اجلدول رقم     

  : جع للفرق الدال بني كل من ترجع إىل املشاركة يف النشاط املدرسي تر

 غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف نـشاط التربيـة             .١

 .اإلسالمية

 .غري املشاركني يف أي يشاط وبني املشاركني يف النشاط الثقايف  .٢

غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف النشاط االجتماعي           .٣

. 

 . يف النشاط العلمي غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني .٤

 .غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف النشاط الرياضي  .٥

غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف النشاط الكـشفي            .٦

 .املختلفة  لصاحل املشاركني يف األنشطة.

  :األمن االجتماعي املدرسي: ثانياً 

  ركة يف النشاط املدرسي؟هل خيتلف مستوى األمن االجتماعي باختالف املشا-

  .ولإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام حتليل التباين األحادي 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح فروق المتوسطات في األمن االجتماعي المدرسي التي تعود إلى   )١٠(جدول رقم   
.المشارآة في النشاط الطالبي   

ــصدر  مـ
  التباين

درجات  جمموع املربعات
  احلرية 

ــط  متوسـ
  عاتاملرب

  )ف(قيمة 
  احملسوبة

ــة   pقيم
(*)  

  )الداللة(
ــني  بــ
  اموعات

٣١٨٦,٩٠٣  ٦ ١٩١٢١,٤١٨ 

ــل  داخـ
  اموعات

١٥٣  ١٥,٠٧٥  

  ١٥٩ ١٩١٣٦,٤٩٤  اموع

٠,٠٩٩  

٠,٠٠ ٣٢٣٤٣,٨٠٤  
  

  ٠,٠٥ أقل من أو تساوي pدال عندما تكون قيمة *

يف مـستوى األمـن     أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية        )١٠(يتضح من اجلدول رقم     

غري مـشاركني يف    ( االجتماعي املدرسي ترجع إىل اختالف املشاركة يف النشاط الطاليب          

 –املـشاركني يف النـشاط الثقـايف        –مشاركني يف نشاط التربية اإلسالمية      –أي نشاط   

املشاركني يف النشاط   – املشاركني يف النشاط الرياضي      –املشاركني يف النشاط االجتماعي     



 ارتفاع معدل األمن  االجتماعي املدرسي لـدى هـؤالء الطـالب             مما يعين .)الكشفي  

املشاركني يف األنشطة مبا حيمله هذا األمن االجتماعي من توافر البيئة الصديقة املـستقرة              

  .اليت ينعم فيها الطالب واملعلمني جبو يسوده األمن والطمأنينة 

 الطالب داخل اجلماعة ويرى الباحث أن هذا ميكن أن يعود ملا يلقاه هؤالء       

من جو أسري سليم وخاصةً عندما جيد مجاعة تناسب ميوله وإهتماماته مع الوضع             

يف اإلعتبار أن مجاعات األنشطة تساعد الطالب على إكتساب مهارات جديـدة            

جتعلهم أكثر اجتماعية وطالقة يف إقامة عالقات مع اآلخرين، ومع البيئة احمليطـة،             

 يتشرب األفراد القيم االجتماعية اإلجيابية اليت تغرس يف         ومن خالل هذه اجلماعات   

  . نفوسهم قيمة اإلنتماء الوطين

كما أن وجود الفرد يف مجاعة يزيد من احساسه باألمن االجتماعي، فيجد            

من يشاركونه األحاسيس واملشاعر خاصةً إذا كانت هذه املشاعر إجيابيـة جتـاه             

قامة مشروعات وخدمات ألفـراد اتمـع       اتمع كاملساعدة يف بث قيم دينية وإ      

احملتاجني كل هذا جيعل الطالب يشعر بقيمته يف اتمع وبأنه جزء من هذا اتمع              

يسعى دائماً إىل اإلصالح وليس إىل التخريب فيشعر أن كل خدمة موجودة داخل             

املدرسة أو خارجها هي من أجله كطالب أو كمواطن، بينما جيد أن األفراد الذين              

 يشتركون يف اي نشاط ال يوجد لديهم إنتماء قوي للمجتمع املدرسي الـذي              ال

يقضون فيه الساعات الطويلة، وبالتايل ال حيافظ على املمتلكات العامة املوجودة يف            



هذا املكان وال يعنيه اإلهتمام برأي اآلخرين، فهو غالباً ال يبايل بأحد وقد يكون              

، فيظهـر ذلـك بـصورة أخـرى يف     ذلك نتاج أسرة مفككة أو أسباب أخرى  

سلوكيات سلبية داخل املدرسة بينما الطالب الذي يشارك يف نشاط ما فإنه يشعر             

بأنه جزء من هذا النشاط، فال حياول إفساد أي شيء هو مشارك يف تصحيحه، بل               

دائماً هو حياول إصالح أي خطأ، فإحساسه باإلنتماء جيعـل شـعوره بـاألمن              

  . يف حياتهاالجتماعي ملموس ومطبق 

وتتفق هذه النتائج إىل حد كبري مع نتائج الدراسة السابقة اليت ترى يف أن املدرسـة                      

ميكن أن تقوم بدور إجيايب قوي يف تعديل سلوكيات الطالب وبث القيم الصاحلة خاصـةً               

وأن املناهج الدراسية تدعو إىل اإلصالح وإىل األخالق احلميدة وهو ما يطبقـه الطالـب               

 عملية يف مجاعات األنشطة وإىل األخالق احلميدة، وبذلك يبتعد عن الـتفكريات             بصورة

السلبية اليت ميكن أن تؤدي إىل إحنراف سلوكي أو ختريب يف جمتمعه الصغري املدرسة لينتقل          

بعد ذلك إىل جمتمعه الكبري فالطالب يف مجاعة األنشطة بأخذ جانب كبري مـن التوعيـة                

فقط ليكون مواطن صاحل، بل يكون قدوة لغـريه يتـأثرون بـه             والتوجيه مبا يؤهله ليس     

وحياولون تقليده، لذا يرى الباحث أنه كلما شعر الطالب باألمن واإلطمئنـان والراحـة              

داخل مجاعات النشاط الطاليب، كلما انتقل ذلك  يف حياته املدرسية واالسـرية وكافـة               

  .جوانب حياته



ي املدرسي تبعاً الخـتالف املـشاركة يف        مصادر الفروق يف مستوى األمن االجتماع     

  النشاط الطاليب وللوقوف على مصادر هذه الفروق مت إجراء اختبار شيفية ألبعدي

  
  
  
  
  
  

يوضح مصادر الفروق يف مستوى األمن االجتماعي املدرسي تبعاً الختالف          ) ١١(جدول رقم   
  لنشاط الطاليباملشاركة يف ا

  

  

  

الفروق   املتوسط  ن  املشاركة م
  بني

فــــروق 
  املتوسطات

  قيمة
 

 ٠,٠٠  ٢١,٧٠- )٢) (١(  ٢٢,٠١٢٥ ٨٠ غري مشارك ١
 ٠,٠٠  ٢١,٥٢- )٣) (١(  ٤٣,٧١٤٣ ١٤  ديين  ٢
 ٠,٠٠  ٢١,٩٨- )٤) (١(  ٤٣,٥٣٨٥ ١٣  قايف ث ٣
 ٠,٠٠  ٢١,٩٨- )٥) (١(  ٤٤ ١٣  اجتماعي  ٤
 ٠,٠٠  ٢١,٩٨- )٦) (١(  ٤٤ ١٣  علمي  ٥
 ٠,٠٠  ٢١,٩٨- )٧) (١(  ٤٤ ١٣  رياضي  ٦
        ٤٤ ١٤  كشفي ٧



  

  

  

  

       

  

أن الفروق يف مستوى األمن االجتماعي املدرسي واليت ترجع إىل          ) ١١(يتضح من اجلدول    

  : املشاركة يف النشاط املدرسي ترجع للفرق الدال بني كل من 

 .غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف نشاط التربية اإلسالمية  .١

 .وبني املشاركني يف النشاط الثقايفغري املشاركني يف أي نشاط  .٢

 .غري املشاركني يف أي نشاط واملشاركني يف النشاط االجتماعي  .٣

 .غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف النشاط العلمي  .٤

 .غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف النشاط الرياضي .٥

 .شاط الكشفي غري املشاركني يف أي نشاط وبني املشاركني يف الن .٦

  .الصاحل املشاركني يف األنشطة املختلفة

  نتيجة الفرض األول                                      



توجد فروق يف األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي بني اموعة          

  .اليت سامهت يف النشاط الديين واليت مل تساهم فيه 

واليت توضـح مـصادر     )١١(وجدول رقم   ) ٩(إىل جدول رقم    بالرجوع  

الفروق يف مستوى األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبعـاً الخـتالف            

 يف  ةجند أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائي          . املشاركة يف النشاط الديين     

متوسطات درجات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبعاً املـشاركة أو           

  .ين عدم مشاركة الطالب يف النشاط الدي

 حتقق الفرض البحثي حيث تفوق جمموعة الطالب املـشاركني يف           مما يعين 

النشاط الديين على أقرام غري املشاركني  يف متوسط درجات كالً مـن األمـن               

   .النفسي واألمن االجتماعي املدرسي 

  

ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة املرتبطة بأمهية النشاط املدرسـي           

ن حسني، والسندي، وسيد عثمـان، والدراسـات األجنيـة          كدراسة عبد الرمح  

، يف حني أا اختلفت مع نتـائج        Krone و   Levey و   Benderكدراسة  

 واليت مل تثبت أي عالقة بني مشاركة الطالب يف مجاعـات            Reynoldsدراسة  

النشاط والنجاح، كما دعمت نتائج هذه الدراسة النتائج اإلجيابية الـيت قدمتـها             

سابقة واليت ربطت بني إرتفاع األمن النفسي لـدى امللتـزمني دينيـاً             الدراسة ال 



كدراسة حكمت اجلميلي، كذلك دراسة عصام أبو بكره، اليت أثبتت اإلرتبـاط            

املوجب بني اإللتزام بالقيم الدينية وإرتفاع مستوى األمن النفسي كذلك دراسـة            

آن الكرمي على إرتفـاع     عدنان العتوم وعندليب عبد اهللا اليت أثبتت أثر مساع القر         

مستوى األمن النفسي، وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة فاروق عبد السالم اليت            

  . أظهرت عدم وجود عالقة بني إكتساب الفرد لقيمة ما وبني درجة أمنه النفسي

وميكن أن يعود هذا الفارق املوجود بني الطالب املشاركني يف النـشاط            

 إىل ما يبثه هذا النشاط يف نفوس الطالب من قـيم            الديين وأقرام غري املشاركني   

دينية وتعميق للمفاهيم اإلسالمية والعمل ـا يف سـلوكيات الفـرد الذاتيـة              

واالجتماعية، كما يزرع الثقة يف نفسوهم من خالل تبصري الشباب بشئون دينهم            

 يف  ومحايتهم من التيارات الضالة واألفكار املنحرفة اليت قد تؤدي للبعض للوقـوع           

شرك اإلجنراف، فوجود الفرد يف مجاعة دينية جيعله يشعر بأنه حمط أنظار اآلخرين             

من زمالئه فيجعل اإللتزام جبانبه الشكلي واملوضوعي هو اسلوب حياته، كما أن            

عمليات التوجيه واإلرشاد اليت يلقاها يف هذه اجلماعة جتعله على درايـة واسـعة              

يلتزم عن دراية عكس أقرانه الذين ال يشتركون        بأمور دينه ودنياه، وهو ما جيعله       

يف هذه اجلماعات، فاسلوب حيام قائم على الفوضى والسخرية من اآلخرين، مما            

  . جيعلهم عرضة لألفكار املنحرفة والسلوكيات السلبية



كما أن وجود الطالب يف مجاعة دينية يزيد لديه روح التـسامح وحـب              

هو أعلى درجات األمن النفسي واالجتماعي      التعاون من أجل مساعدة اآلخرين و     

بأن تشعر بأمهية اآلخرين وتساعدهم يف التغلب على مشاكالم وترشدهم لطريق           

  . الصواب

هذه النتيجة اإلجيابية للدراسة احلالية تزيد من أمهية النشاط الطاليب كوسيلة    

فكار دينية  لتعديل سلوكيات الطالب الدينية وتقوميها حبيث يبتعد الطالب عن أي أ          

مضللة خاصةً يف وجود علماء ومعلمني ميلكون من العلم ومؤهلني للرد على أسئلة             

الطالب احملرية يف هذا السن احلرج، وبالتايل ينشأ الطالب يف وسـط اجتمـاعي              

مسلم، وجينبه وجينب اتمع الفكر املنحرف ويوفر البيئـة الـصحيحة إلرشـاد             

  .وتوجيه الطالب ليكون مواطناً صاحلاً

  

  

  

  نتيجة الفرض الثاين

توجد فروق يف متوسطات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي بني اموعة اليت            

  .سامهت يف النشاط الثقايف واليت مل تساهم فيه



واليت توضح مصادر الفروق يف مستوى      ) ١١(وجدول رقم   ) ٩(بالرجوع إىل جدول رقم     

جند . تبعاً الختالف املشاركة يف النشاط الثقايف      األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي    

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجـات األمـن النفـسي واألمـن                

االجتماعي املدرسي تبعاً ملشاركة أو عدم مشاركة الطالب يف النشاط الثقايف وذلـك يف              

  . صاحل الطالب املشاركني يف النشاط الثقايف

د فروق يف حتقيـق األمـن النفـسي واألمـن           ورض البحثي بوج  وذلك يعين حتقق الف      

 بني اموعة اليت سامهت يف النشاط الثقايف والـيت مل تـساهم فيـه                املدرسي االجتماعي

والنشاط الثقايف باعتباره مكمل للعملية التعليمية ومدعم لكافة األنشطة األخرى خاصـةً            .

الب وثقافتهم وغرس قيم طيبة كالقراءة      النشاط الديين، فهو يقوم على تنمية معلومات الط       

خاصةً يف أوقات الفراغ، كذالك حب اإلطالع والبحث، كما يعمل على تنمية مواهب             

الطالب وإعدادهم للحياة العملية من خالل التدريب على اإللقاء أمـام اآلخـرين دون              

قافية خجل أو إحراج، كل هذه عناصر جيدها الطالب عندما يشارك يف هذه اجلماعات الث             

وغريها، وهو ما يدعم شخصيته، وهو ما يراه الباحث أحد األسباب اليت أدت إىل نتائج               

الدراسة احلالية فالطالب الذي حيسن إستثمار وقته وخاصةً أوقات الفراغ هو القادر على             

تنمية شخصيته وتطويرها مبا يتناسب مع روح العصر خاصةً وأن القراءة واإلطالع أحـد              

ة احلديثة اليت جتعل الفرد متابعاً لكل جديد واسعاً األفق قادر على التوافـق              الوسائل القدمي 

  . والتكيف مع التطور احلادث يومياً يف كل جماالت احلياة



إن وجود الطالب يف مجاعات النشاط الثقايف وحسن التوجيه مـن ِقبـل             

مـن  املشرفني واملعلمني ومناقشات أفكار الطالب وإهتمامام كل ذلك حيصنهم          

األفكار اهلدامة، كما أن ذلك التوجيه ميكن أن يكون يف نطاق دراسة الطالب فيتم           

توجيهه للقراءة واإلطالع للمراجع اليت تساعده علـى فهـم املـواد الدراسـية              

  . واإلستفادة منها، وهو ما يساهم بقدر كبري يف تقدم مستوى الطالب الدراسي

ابقة واليت تـرى أن إشـتراك       وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات الس      

الطالب يف مجاعات النشاط، وخاصةً يف جمال النشاط الثقايف ترتبط إرتباط إجيايب            

بالنجاح األكادميي، وهو ما سبق توضيحه، مما يعين أن النشاط الثقايف وما يعنيـه              

من إكساب الطالب تركيزاً معرفياً وتفكري سليم له دور هام يف شعوره بـاألمن              

  . جتماعيالنفسي واال

  نتيجة الفرض الثالث

توجد فروق يف متوسطات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي بني اموعة اليت            

  .سامهت يف النشاط االجتماعي واليت مل تساهم فيه 

واليت توضح مصادر الفروق يف مستوى      ) ١١(وجدول رقم   ) ٩(بالرجوع إىل جدول رقم     

تماعي املدرسي تبعاً الختالف املـشاركة بالنـشاط        درجات األمن النفسي واألمن االج    

  .االجتماعي



جند أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات األمن النفـسي واألمـن               

االجتماعي املدرسي تبعاً ملشاركة الطالب وعدم مشاركتهم يف النشاط االجتماعي وذلك           

  .يف صاحل الطالب املشاركني يف النشاط االجتماعي 

د فروق يف حتقيـق األمـن النفـسي واألمـن            ووجبهو ما يعين حتقق الفرض البحثي       و  

واالجتماعي املدرسي بني اموعة اليت سامهت يف النشاط االجتماعي واليت مل تساهم فيه             

، .  

فارتفاع درجة األمن النفسي االجتماعي لدى الطـالب املـشاركني يف           

اع مستوى املسئولية االجتماعيـة     مجاعات النشاط االجتماعي يعترب مؤشر الرتف     

وهو ما يتفق مع نتائج دراسة كل من حممد رمسي أفندي اليت أثبتت أن عناصـر                

تكون عالية عند الطالب الذين     ) اإلهتمام والفهم واملشاركة  (املسئولية االجتماعية   

يشاركون يف األنشطة الطالبية وهو أيضاً ما أثبتته دراسة السندي يف أن مستويات             

ذات عالقـة إجيابيـة مبـشاركة       ) الرعاية، اهلداية، اإلتقان  (جتماعية  ‘ولية اإل املسئ

  . الطالب يف النشاط املدرسي

ويرى الباحث أن ذلك قد يعـود ألن الطـالب الـذين يـشاركون يف               

اجلماعات االجتماعية يتعرفون على واجبام االجتماعيـة يف اتمـع العـام،            

ملة واإلجيابية، فالطالـب مـن خـالل        ويساعدهم على تكوين الشخصية املتكا    

مشاركته يف اجلماعات االجتماعية يكتسب صفات التعاون وتكوين العالقـات          



اإلنسانية ويعزز روح الوالء للجماعة اليت تنعكس على اإلنتماء للمجتمع وعـزز            

اإلحساس باملسئولية لدى الطالب جتاه تطوير اتمع واحملافظة على املرافق العامـة            

ل املدرسة أو خارجها، كما تعمل على غرس مبـادئ حـب العمـل              سواء داخ 

اجلماعي وفعل اخلري وتقدمي العون للمحتاجني من الطالب وهو ما يؤدي بالتـايل             

إىل الثقة بالنفس وباحمليطني ويقلل مشاعر اخلوف والقلق، وهو ما أثبتته الدراسـة             

 مـشاعر األمـن     احلالية من أن مشاركة الطالب يف النشاط االجتماعي تزيد من         

  .النفسي واالجتماعي لدى الطالب

ويعترب اجلانب االجتماعي من اجلوانب املهمة اليت ميكن من خالهلا التقليل           

من ظاهرة اجلنوح واإلحنراف خاصةً وأن وجود الفرد يف مجاعة يندمج معهـا يف              

األنشطة االجتماعية يكسبه صداقات مع أفراد أسوياء يساعدونه على فعل اخلـري            

لقيام بأعمال اجتماعية ذات أهداف عامة، وبالتايل يتأثر النشء مبن خيالطهم فلو            وا

كان من خيالطهم جمموعة حترضه على الشر وتساعده يف األعمال السلبية املـضرة             

باتمع املدرسي أو اتمع العام، وهو ما نراه يف األفراد اجلاحنني حيـث تعتمـد               

 وصفها بالثقافات التحتية وهي صـداقات       صداقتهم  على أفراد من ثقافات ميكن      

  . سلبية تؤدي إىل أعمال وأفكار يرفضها اتمع

كذلك يف إختاذ هذا النشاط اسلوب الرحالت يف براجمه يساعد الطالـب            

على حتمل املسئولية والتخطيط والتنفيذ والعمل اجلماعي املثمر، كما يساعد على           



ثرية والتارخيية ومساعدة الطـالب يف      زيادة ثقافة الطالب ومعرفتهم باألماكن اآل     

التوعية الصحيحة والبيئية، كل هذه الربامج وغريها تكسب العـادات الـسليمة            

  .وتساعدهم على التحلي بأخالقيات اتمع السليم

  

ومن هذه النتائج اليت تدعم اجلانب اإلجيايب للنشاط االجتماعي تعـين أن            

عية لديهم من القيم االجتماعية مـا       الطالب الذي يشاركون يف األنشطة االجتما     

  . يتناسب مع قيم وتقاليد املسلم، فهم متآثرون ذه القيم ويتخذوا منهج حياة

  نتيجة الفرض الرابع

توجد فروق يف متوسطات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي بني اموعة اليت            

  .سامهت يف النشاط العلمي واليت مل تساهم فيه

واليت توضح مصادر الفروق يف مستوى      ) ١١(وجدول رقم   ) ٩(ىل جدول رقم    بالرجوع إ 

درجات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبعاً الختالف املشاركة يف النـشاط            

  .العلمي

جند أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات األمن النفـسي واألمـن               

الب أو عدم مشاركتهم يف النشاط العلمي وذلـك         االجتماعي املدرسي تبعاً ملشاركة الط    

  .يف صاحل الطالب املشاركني يف النشاط العلمي 



األمـن  وجود فروق يف حتقيق األمن النفسي و      وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض البحثي ب      

، بني اموعة اليت سامهت يف النشاط العلمي واليت مل تساهم فيـه              املدرسي   االجتماعي  

ج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة يف أن مـشاركة الطـالب يف              هذا وتتفق نتائ  

مجاعة النشاط تؤدي النتائج اإلجيابية وهو ما اكدته دراسة ريان من أن النشاط الطـاليب               

حيقق نتائج تربوية قيمة، ودراسة عبد الرمحن حسني اليت أشارت إىل أمهية النشاط الطاليب              

م ١٩٨٩ى الطالب ، إالّ أا ختتلف مع دراسة حممود عطا           يف تنمية التفكري اإلبتكاري لد    

  . يف عدم تأثر الشعور باألمن النفسي بعملية التحصيل الدراسي أو التخصص الدراسي

ويرجع الباحث إىل أن ذلك قد يرجع إىل طبيعة مجاعات النشاط العلمـي             

حـث  اليت تم بترسيخ مفهوم التفكري العلمي لدى الطالب وتدريبهم علـى الب           

العلمي وهو ما جيعل هؤالء الطالب منظمني ودقيقي املالحظة واإلستنتاج والعمل           

على حل املشاكل بإستخدام املنطق والعقل وهو ما ينعكس على الطالب يف حماولته 

  . تطبيق ذلك االسلوب يف حياته اليومية

وتزايد درجة األمن النفسي واالجتماعي لدى هـؤالء الطـالب الـذين            

النشاط العلمي عن أقرام غري املشاركني يدل على ثقـة هـؤالء            يشاركون يف   

الطالب بأنفسهم، وهو ما جيعلهم قادرين على إختيار نوع الدراسـة املناسـب             

لقدرام وميوهلم، كما جيعل هؤالء الطالب مشاركني فعليني يف حماوالت البحث           

والـيت مـن    عن حلول لقضايا ومشكالت اتمع مثل التجارب العلمية املفيـدة           



املمكن أن تساهم يف ظهور عامل بارز وخمترع قادر على خدمة وطنـه، كـذلك               

ميكن مبساعدة معلميهم تنمية روح التعاون بني الطالب بإمكانية العمل كفريـق            

  . واحد للبحث والتجريب

إن هؤالء الطالب الذي يهتمون باجلوانب العلمية لديهم إحساس متزايـد           

 واملساعدة يف حتسني أوضاعه ومواكبة سـري احلـضارة          بالرغبة يف تنمية جمتمعهم   

خاصةً وأن التقدم العلمي يف وقتنا احلاضر يعترب مؤشر لتقدم الـدول، وحنـن يف               

مسيس احلاجة لعلماء وخمترعني وإكتشاف ذلك يف مراحـل مبكـرة كاملرحلـة             

ن جيل  الثانوية ورعاية هؤالء املوهوبني وتبين إبتكارام وإبداعام يؤدي إىل تكوي         

جديد يستخدم املنهج العلمي وال جيعل من جمتمعنا جمتمـع اسـتريادي ألفكـار              

  . وإختراعات اآلخرين

إن متسك هؤالء الطالب بقيم ديننا احلنيف هلو خري ضمان وحصن أمـني             

إلجياد إختراعات ختدم البشرية وتساهم يف تقدمها بـدالً مـن إسـترياد هـذه               

، وبالتايل فقدوا األمن النفـسي واالجتمـاعي   اإلختراعات من أفراد فقدوا اإلميان  

الذي يوفره ال ديننا احلنيف، فاألفكار النابعة من بيئة طيبة سيكون حصادها خـري    

  . ورخاء

كما أن إطالع الطالب على جماالت جديدة كاحلاسب اآليل والتخصص          

فيه وعمل برامج تناسب بيئاتنا اإلسالمية يساهم بقدر كـبري يف منـع الـربامج               



ستوردة واليت ال تناسب قيمنا ومبادئنا وتساهم يف إفساد النشئ، بينما إذا قـام              امل

بذلك أفراد حيملون نفس قيمنا اإلسالمية فهم سرياعون يف تصميم هذه الـربامج             

  .بصورة يراعى فيه اخلالق وتستمد شريعتها من ديننا اإلسالمي احلنيف

       

  

  

  

  نتيجة الفرض اخلامس 

ات األمن النفسي واألمن االجتماعي املدرسي بني       توجد فروق يف متوسط   

  .اموعة اليت سامهت يف النشاط الرياضي واليت مل تساهم فيه

واليت توضح مـصادر    ) ١١(وجدول رقم   ) ٩(وبالرجوع إىل جدول رقم     

الفروق يف مستوى درجات األمن النفسي واألمن االجتمـاعي املدرسـي تبعـاً             

  .رياضي الختالف املشاركة يف النشاط ال

جند أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجـات األمـن             

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبعاً ملشاركة الطالب أو عدم مشاركتهم يف           

  . النشاط الرياضي



وجود فروق يف حتقيق األمن النفسي      ببأنه  وهذا يعين حتقق الفرض البحثي      

عة اليت سامهت يف النشاط الرياضي واليت مل         بني امو   املدرسي واألمن االجتماعي 

  ، تساهم فيه

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة املدعمة ألمهيـة النـشاط            

الطاليب وإجيابية املشاركة فيه، وهو ما يتفق بصورة كبرية مع دارسة سيد عثمـان              

تماعية من أن اشتراك الطالب يف نوادي مجعيات جيعل لديهم مستوى مسئولية اج           

  . عايل عن أقرام غري املشاركني

ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إىل أن الطالب املـشاركني يف النـشاط              

الرياضي يتكون لديهم إحساس بالثقة يف النفس نتيجة توافر اللياقة الصحية والبدنية    

لديهم، وهو ما جيعل مشاعر االطمئنان واألمن متوفرة بنسبة كبرية لديهم، فضالً            

ا توفره هلم هذه اجلماعات من تدريبات لياقة وألعاب خمتلفة للـدفاع عـن              عن م 

النفس، وهو ما يتناقض مع أقرام ضعاف الصحة يف تزايد مشاعر القلق والتـوتر              

  .لديهم

واجلماعات الرياضية مبا متثله من ألعاب فردية ومجاعية تنمي مشاعر نفسية           

 إحساس جلماعة وانتماءه هلـا مـن        هامة كاهتمام الفرد بذاته، وأيضاً تنمي لديه      

خالل األلعاب اليت ميارسها، كما تنمي لديه الـشعور اجلمعـي وخاصـةً وأن              

املباريات تتضمن مواقف خمتلفة ما بني الفوز واهلزمية، وهي تتطلب ضرورة إخراج            



الطاقة الذاتية كلها من أجل مصلحة الفريق مما يدعم قيم اجتماعية طيبة كالتعاون             

والقيادة والتبعية، وهي مبادئ تتوافر يف الشخصيات االجتماعية القادرة         واملشاركة  

  . على التعامل مع اآلخرين بنجاح

إن النشاط الرياضي من أهم الوسائل الفعالة لتحقيق النمو اجلسمي الذي           

يؤثر يف جوانب النمو األخرى وخاصةً النمو النفسي واالجتماعي ويهـدف إىل            

رسة الرياضية يف ثقل املواهب وذيب النفـوس وتقـومي          حتقيق املفهوم العام ملما   

  . السلوك وإعداد الشخصية السوية املتزنة

بينما ميكن أن يرجع الباحث تدين درجات الطالب غـري املـشاركني يف             

النشاط الرياضي مع أقرام إىل أن نقص اللياقة البدنية لديهم قد يؤدي إىل بدانـة               

 وقلق أو ضعف عام، وهو يؤدي إىل نفس         مفرطة وما يصاحبها من مشاعر نقص     

النتيجة من عدم الطمأنينة واخلوف من املواقف االجتماعية مع اآلخـرين، كمـا             

يؤدي إىل اضطرابات نفسية ذاتية ومشاعر نقص وانطواء، وبالتـايل تقـل لديـه            

  . مشاعر اإلحساس باألمن النفسي واالجتماعي

ة احلالية تدعم ضرورة االهتمـام      وهذه النتيجة اإلجيابية اليت أثبتتها الدراس     

باجلانب الصحي والبدين للطالب، فالرياضة تكسب اجلسم احليوية والنشاط، األمر          

الذي جيعل الطالب قادر على التحصيل واالستيعاب بكفاءة، كما يعد النـشاط             



الرياضي وسيلة فعالة الستثمار الوقت فيما يفيد الطالب وحيفظ عليـه صـحته             

  . حياتهونشاطه يف مستقبل 

  نتيجة الفرض السادس

توجد فروق يف متوسطات درجات األمن النفسي واألمن االجتمـاعي املدرسـي بـني              

  .اموعة اليت سامهت يف النشاط الكشفي وايل مل تساهم فيه 

واليت توضح مصادر   ) ١١(وجدول رقم   ) ٩(وبالرجوع إىل جدول رقم      

جتمـاعي املدرسـي تبعـاً      الفروق يف مستوى درجات األمن النفسي واألمن اال       

  .الختالف املشاركة يف النشاط الكشفي

جند أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجـات األمـن             

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي تبعاً ملشاركة الطالب أو عدم مشاركتهم يف           

  .النشاط الكشفي 

ق األمـن   د فروق يف حتقي   و بوج وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض البحثي     

 بني اموعة اليت سامهت يف النشاط الكشفي         املدرسي االجتماعياألمن  النفسي و 

، يعترب الباحث أن النشاط الكشفي جمال تربوي هام إلعـداد           واليت مل تساهم فيه   

الطالب إعداد نفسي واجتماعي سليم، فيبدأ بالكشف عن قـدرات ومواهـب            

الب بعدها باكتساب مهارات عقليـة      الطالب وينميها يف اإلطار السليم ويقوم الط      

واجتماعية وتربوية متكنه من أن يعتمد على نفسه بعد اهللا سبحانه وتعاىل يف كـل        



أمور حياته، فهو تدريب على االستقاللية واجلماعية يف آن واحـد، واكتـساب             

طالب مجاعات النشاط الكشفي هلذه السمات وتفـوقهم علـى أقـرام غـري              

لطاليب يتفق إىل حد كبري مع نتائج الدراسات الـسابقة يف           املشاركني يف النشاط ا   

جمال النشاط الطاليب مبا يتفق إىل حد كبري مع نتائج االختبارات السابقة يف هـذا               

اإلطار خاصةً دراسة السندي اليت كشف عن ارتفاع درجة املسئولية االجتماعيـة            

ني يف النـشاط    للطالب املشاركني يف النشاط الكشفي عن أقرام الغري مـشترك         

ويرجع الباحث مثل هذه الفروق إىل ما يبثه النشاط الكشفي من مشاعر            . الكشفي

عدم اخلوف واجلراءة واالستقالل والتعاون وفعل اخلري وكل هذه القيم ينادي ـا      

  . ديننا اإلسالمي احلنيف يف نفوس الناشئة

 كما أن النشاط الكشفي يساعد يف إرساء عادات وصفات حسنة كالصرب          

والشجاعة ومواجهة املواقف الصعبة، والعمل على حلها بنجاح وروح التعاون بني           

أفراد اجلماعة، كل هذه اخلصائص إذا منت بصورة صحيحة فإننا سنجد طـالب             

  . أصحاب قيم وشخصيات قوية

مع الوضع يف االعتبار أن إشراف املرشدين على الطالب أثنـاء ممارسـة             

خلارجية يعدل السلوكيات بصورة اجيابية فالطالب      النشاط وخاصةً يف املعسكرات ا    

عندما يعيش حياة اخلالء تظهر خالهلا كل املشاعر املكبوتة بـصورا اإلجيابيـة             

  . والسلبية فيقوم بإصالحها



وقد يفتقد الطالب غري املشتركني يف النشاط الكشفي بعض هذه السمات           

يم، وبالتـايل جنـد     وهو ما قد يؤدي إىل عدم نضوج شخصيام وتكوا الـسل          

  . اخنفاض درجات األمن النفسي واالجتماعي لديهم

  

  

  

  

   مصادر الفروق يف متوسطات أنواع النشاط 
  مدى االختالف يف متوسط درجات بني أنواع النشاط يوضح ) ١٢(   جدول رقم 

نـــوع   م
  النشاط

ــروق  الفروق بني  املتوسطات فـ
  املتوسطات

 pقيمة 
  )الداللة (

  غري دال  ٠,١٨- )١)   (٢(  ٤٣,٧١٤٣  ديين  ١
  -  -  -  ٤٣,٥٣٥٨  ثقايف  ٢
  ٠,٠٠  ٠,٤٦- )٣)   (٢(  ٤٤  اجتماعي  ٣
  ٠,٠٠  ٠,٤٦- )٤)   (٢(  ٤٤  علمي  ٤
  ٠,٠٠  ٠,٤٦- )٥)   (٢(  ٤٤  رياضي  ٥
  ٠,٠٠  ٠,٤٦- )٦)   (٢(  ٤٤  كشفي  ٦

يتضح لنا إن النشاط الثقايف ميثـل اقـل         ) ١٢(بالرجوع على جدول رقم     

اجلدول يبني مدى االختالف    .الدرجات بني جماالت األنشطة األخرى      متوسطات  

بني الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية وجماالت النشاط املختلفة ويتضح لنـا     



أن النشاط الثقايف ميثل اقل متوسط درجات بني جماالت األنشطة األخرى فنجـد             

         ـال     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املشاركني يف اال الثقـايف وا

الديين وميكن أن يعود ذلك إىل أن األنشطة الثقافية تستمد مناهجهـا يف اغلـب               

األحيان من املناهج والدروس الدينية الذي يعتمد عليه النظام التعليمي يف اململكة            

 كثرياً عن املواد الدراسية لذلك جتـد تفاعـل          ف ال ختتل  أا أي   ةالعربية السعودي 

بينما توجـد فـروق ذات داللـة        . تهم ا اقل من باقي األنشطة       الطالب ورغب 

إحصائية بني املشاركني يف النشاط الثقايف واملشاركني يف النـشاط االجتمـاعي            

  .لصاحل الطالب املشاركني يف النشاط االجتماعي

ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط            

 يف النشاط العلمي الـصاحل املـشاركني يف النـشاط           الثقايف والطالب املشاركني  

وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية  بني الطـالب املـشاركني يف              .العلمي

 النشاط الثقايف والطالب املشاركني يف النشاط الرياضي الـصاحل املـشاركني يف           

وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحـصائية بـني الطـالب           . النشاط الرياضي   

 النشاط الكـشفي الـصاحل      يف النشاط الثقايف والطالب املشاركني      املشاركني يف 

  . النشاط الكشفي املشاركني يف

وميكن أن تعود هذه الفروق إىل نوعية النشاط الثقايف نفسه واقترابـه إىل             

 كبري من املواد الدراسية اليت يدرسها الطالب فالنشاط الثقايف يركز على مـا              دح



 نلومات داخل الفصل وخارجة ودائما ما تكـو        الطالب من معارف ومع    هيكتسب

 هـو إىل ذلـك      هغايته إكساب الطالب والتركيز املعريف وتطبيق لكل ما يدرسون        

. يساعد الطالب على فهم املواد الدراسية عن طريق حتليلها واستخدامها علميـاً             

 جماالت النشاط األخرى على جماالت أوسع وأرحب من ذلك حيـث            زبينما ترك 

 فيها االنطالق واملرح والتجديد جبانب أهـدافها األخـرى كتنميـة            جيد الطالب 

املواهب وتنمية العالقات اإلنسانية وحتقيق أهداف النشاط الطاليب الـيت سـبق            

  . مناقشتها 

 ضرورة االهتمام باألنشطة الطالبية  التروحييـة للطـالب          موهو ما يدع  

ق مزيداً من النـضج     خارج نطاق الفصل الدراسي وهو األمر الذي يسهم يف حتقي         

ومما جيعله حيب مدرسـته     .ويكسب الطالب الكثري من اخلربات املختلفة واملتنوعة      

فإن ممارسة النشاط الطاليب تنقل الطالب من ثقافـة املـذاكرة           .ومعلميه وزمالئه   

فالنشاط احلـر ميـنح     . وعقل الطالب املربمج اآليل  غري النشط إىل ثقافة اإلبداع           

يه الثقة بالنفس والتقدير لذات واالهم من ذلـك الـشعور           الطالب املشاركون ف  

بالرضا عن احلياة املدرسية والتربية املتكاملة تتطلب مناخاً عاماً يـسود املدرسـة             

  .ويهيئ الظروف االمكانات املناسبة ملمارسة النشاط الطاليب

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفــــصل اخلــــامس

  اخلالصة 

  التوصيات واملقترحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "اخلالصة 

  "وقد توصل الباحث يف حبثه إيل النتائج التالية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط             -١

 األمـن   الطاليب وأقرام غري املشاركني يف مستوي األمـن النفـسي و          

  .  يف صاحل الطالب املشاركني يف النشاط الطاليب املدرسياالجتماعي

 ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط           توجد فروق  -٢

الديين وأقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مـستوى األمـن            

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف           

 .النشاط الديين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط             -٣

أقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مـستوى األمـن           الثقايف و 

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف           

 .النشاط الثقايف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط             -٤

االجتماعي وأقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مستوى األمن          

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف           

 .النشاط الثقايف



توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط             -٥

العلمي وأقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مـستوى األمـن            

 النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف          

 .النشاط العلمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب املـشاركني يف النـشاط             -٦

الرياضي وأقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مستوى األمـن           

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف           

 .النشاط الرياضي

ملـشاركني يف النـشاط     توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب ا        -٧

الكشفي وأقرام غري املشاركني يف النشاط الطاليب يف مستوى األمـن           

النفسي واألمن االجتماعي املدرسي يف صاحل الطـالب املـشاركني يف           

 .النشاط الكشفي

توجد فروق ذات داللة إحصائية باألمن النفسي واالجتماعي املدرسـي           -٨

 الثقايف والنشاطات األخـرى     بني الطالب املشاركني يف النشاط الطاليب     

 .الصاحل النشاطات األخرى



  التوصيات واملقترحات

  بناء على ما توصلت إليها الدراسة من نتائج فأن الباحث يقترح التوصيات التالية 

ضرورة العمل باألنشطة الطالبية وتطويرها املستمر وذلك بعدما أثبتت          .١

والطمأنينـة النفـسية    النتائج العملية أمهية هذا النشاط يف بث األمـن          

واالجتماعية وأن يكون هناك ختطيط جيد لرباجمه يتناسب مـع الواقـع            

  . الفعلي مع املتابعة واإلشراف اجليد على هذه الربامج واألنشطة

ضرورة العمل على حث الطالب االشتراك يف األنـشطة الطالبيـة و             .٢

تكوين جيل  االنضمام للجماعات املختلفة اليت متثل بيئة اجتماعية صاحلة ل        

قوي من الشباب يتمتع بصحة نفسية سليمة، وأن يكون ذلك منذ بداية            

العام الدراسي، واستخدام كل الوسائل املمكنة حلث الطـالب علـى           

 . املشاركة يف األنشطة الطالبية

اإلهتمام بتقليل عملية التسرب من مجاعات النشاط واالهتمـام حبـل            .٣

ة لالحنراف والسيطرة عليهم    مشاكل هؤالء الطالب حىت ال يتركوا عرض      

من ِقبل من هم أكرب منهم سناً يف الثقافات التحتية خارج نطاق املدرسة             

وحىت ال يفقد اتمع أهم عنصر له يف بناء مـستقبله وهـو الـشباب               

 . الصاحل



ضرورة قيام املدارس حبصر شامل كل عام دراسي للمتسربني من العملية            .٤

ميكن إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية     التعليمية ، ومن خالل هذا احلصر       

خاصة حتت إشراف وزارة التربية والتعليم ملتابعة هؤالء الطالب وحماولة          

إعادم مرة أخرى للعملية التعليمية، فقد حيتاجون خلـدمات خاصـة           

نفسية واجتماعية لتأهيلهم مرة أخري للعملية للتعليمية أو توجيههم ال          

 .  اتمع منهميتناسب مع قدرام حبيث يستفيد

ضرورة العمل على االستثمار اجليد لربامج األنشطة الطالبيـة يف فتـرة             .٥

الصيف خاصةً وأن األجازة الطويلة قد تكون فرصة طيبـة للطـالب            

ملمارسة أنشطة خمتلفة واستثمار أوقات الفراغ وذلك إستكماالً للـدور          

عرضـه  التربوي الذي تقوم به املدرسة وحىت ال جنعل هؤالء الطـالب            

 . للكسل أو الفراغ مما يؤدي لنتائج سلبية

العمل على أن تكون املدرسة مكاناً مؤثراً يف خدمة البيئة وذلـك بـأن               .٦

تقدم خدمات صيفية أو طوال العام يف خدمة اتمع والبيئة وعمل برامج            

يستفيد منها اتمع احمللي احمليط باملدرسة كمحاربة األميـة والتـدخني           

 .يةوالندوات الدين

  العمل على املزيد من الدراسات النفسية واالجتماعية وعالقتها باألنشطة         

الطالبية وذلك حىت ميكن وضع إطار جيد للمخططني وواضعي بـرامج           



األنشطة الطالبية على أسس ومنهج علمي سليم، خاصـةً وأن اـال            

النفسي االجتماعي مليء باملتغريات اليت مل جترى عليها حبوث عملية يف            

جمال األنشطة الطالبية كالتوافق النفسي االجتماعي والقيم الشخـصية         

  .واالجتماعية واألخالقية وغريها من املتغريات األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  املراجـــــــــع

  



  
  املراجـع العربية 

املدرس يف املدرسة واتمع ، القـاهرة       :  أبو الفتوح ، رضوان وآخرون       .١
 . م١٩٧٨،مكتبة األجنلو املصرية 

العالقة بني األمن النفسي والقيم الدينية لدى       : أبو بكرة ، عصام مصباح       .٢
طلبة جامعة الريموك ، رسالة ماجستري غري منشورة ، إربـد ،جامعـة             

 .م١٩٩٣الريموك ،األردن ، 
منهج التربية اإلسالمية وأساليبها يف حتقيق      : أجلبايل ، منصور عبد العزيز       .٣

 أكادميية نايف العربية    –لة ماجستري غري منشورة     الوقاية من اجلرمية ، رسا    
 .هـ١٤٠٠للعلوم األمنية ،الرياض، 

األمن النفسي والشعور بالوحـدة     : بامشاخ ، زهور بنت حسن عبد اهللا         .٤
النفسية لدى عينة من املرضي املرفوضني أسرياً واملقبولني أسرياً مبنطقـة           

 قسم علم   – التربية    جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،كلية      –مكة املكرمة   
 .هـ١٤٢١م ، ٢٠٠١ رسالة ماجستري غري منشورة ،–النفس 

 املركـز العـاملي     –توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية العاملية األربع        .٥
 . م١٩٨٣ – جامعة أم القرى – مكة املكرمة – ١ط_للتعليم اإلسالمي

من النفسي ،   بعض التغريات الدميوغرافية املرتبطة باأل    : جرب ، حممد جرب      .٦
 .م١٩٩٦ – اهليئة املصرية العامة للكتاب –جملة علم النفس 

حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، الرياض  ،           : مجعة ، رابح لطفي      .٧
 .م١٩٨٢ –دار امللك عبد العزيز 



اجلماعات األولية والسلوك اإلجرامـي ، رسـالة        : اجلمعي ، عبد اهللا      .٨
ك سـعود ، كليـة اآلداب ، قـسم          ماجستري غري منشورة ، جامعة املل     
 .هـ١٤٠٤الدراسات االجتماعية ، الرياض ، 

االلتزام الديين وعالقتـه بـاألمن      : اجلميلي ، حكمت عبد اهللا نصيف        .٩
 – رسالة ماجستري غـري منـشورة        –النفسي لدى طلبة جامعة صنعاء      

 . م٢٠٠١جامعة صنعاء ، 
 صون الناشـئة مـن      أثر التربية اإلسالمية يف   :احلريري ، عبد اهللا حممد       .١٠

 ، وزارة الداخلية، الريـاض      ١٤الرتوع إيل اجلرمية ، جملة األمن ، العدد         
 .هـ١٤١٨،
الشعور باألمن النفسي يف ضوء متغريات املستوى       : حسني ، حممود عطا      .١١

والتخصص والتحصيل الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدينـة          
 م ١٩٨٩ ، ٢٢ العدد– جامعة الكويت – الة التربوية –الرياض 

مفهوم ألذات وعالقتـه مبـستويات الطمأنينـة        : حسني ، حممود عطا      .١٢
 .م١٩٧٨االنفعالية ، جملة العلوم االجتماعية ، العدد لثالث ،

اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف      : احلقيل ، سليمان عبد الرمحن       .١٣
للنشر والتوزيع   ، الرياض ، عامل الكتب       -٢ ط -اململك العربية السعودية  

 . هـ١٤٠٦
 ،القاهرة، مكتبة اخلـازجني     ٢إرشاد اآلباء واألبناء ، ط      : محزة ، خمتار     .١٤

 .م ١٩٧٩،
 – ٣أثر القرآن الكرمي يف األمن النفسي ،ط      : اخلراشي ، ناهد عبد ألعال       .١٥

 .م١٩٩٩القاهرة ،دار الكتاب احلديث ،
ر إدارات   دو – أمهيتـه    –النشاط املدرسي   : اخلطيب ، حممود إبراهيم      .١٦

التعليم منه ، جمموعة دارسات قدمت إيل ندوة مدرية التعليم عقـدة يف             
 .هـ١٤٠٥الرياض ، 



الشعور باألمن النفسي عند الطلبة املـراهقني يف        : اخلليل ، محد عارف      .١٧
 – األردن   – رسالة ماجستري غري منـشورة       –األسر متعددة الزوجات    

 .م١٩٩٠اجلامعة األردنية ، 
دراسة حتليلية عـن واقـع      :  سليمان بن عبد الرمحن      الدايل ، خالد بن    .١٨

 رسالة ماجستري غري    –النشاط املدرسي يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض        
 .م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦ جامعة امللك سعود كلية التربية ، –منشورة 

النـشاط املدرسـي وعالقـة      : الدخيل ، حممد بن عبد الرمحن بن فهد          .١٩
 م ٢٠٠٣ ،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، املدرسة باتمع ، الرياض

 للمرحلـة الثانويـة العـام الدراسـي         –دليل العمل يف حصة النشاط       .٢٠
 .هـ١٤٢٠/١٤٢١

 للمواد الدراسية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية       –دليل النشاط املدرسي     .٢١
 . اإلدارة العامة للنشاط املدرسي-هـ وزارة املعارف١٤٠٦لعام 

 أثر األمن النفسي وبعض اخلصائص الدميوغرافيـة        :الربيع ، فيصل خليل      .٢٢
للمعلم يف أدائه ، رسالة ماجستري غري منـشورة ، جامعـة الريمـوك ،               

 .م١٩٩٦
 –التربية وتوفري األمن يف الكتـاب والـسنة         : الرشيد ، حممد بن أمحد       .٢٣

جائزة صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سعود بن عبد العزيز حلفظ            
 .هـ ١٤١٦ام السابع القرآن الكرمي الع

أثر االشتراك يف النشاط املدرسي للمواد االجتماعية       : ريان، فكري حسن   .٢٤
يف التحصيل الدراسي هلا يف املدرسة املتوسطة، النشاط املدرسـي بـني            

 .م١٩٨١النظرية والتطبيق، الكويت ،مكتبة الفالح ،
األمن ،  أثر النمط التنشئة األسرية يف الشعور ب      : الرحياين ، سليمان طعمة      .٢٥

 .م١٩٨٥ ، األردن ، ١١ عدد ١٢دراسات جملد 



 اإلدارة العامة للعالقات والتوجيه بوزارة      –جملة األمن   : الزحيلي ، حممد     .٢٦
الداخلية اململكة العربية السعودية ، العدد اخلـامس ، مجـاد الثـاين ،              

 .هـ ١٤١٢
عهـد   امل –اخلدمة االجتماعية يف اال التعليمـي       : الزيين ، نادية سليم      .٢٧

 .م ١٩٨٧العاملي للخدمة االجتماعية ، القاهرة، 
األنشطة املدرسية ودورها يف وقاية     : السدحان ، عبد اهللا ناصر عبد اهللا         .٢٨

 دراسة مقدمة إيل ندوة اتمع واألمن املنعقـدة         –الشباب من االحنراف    
 .هـ١٤٢٢ – الرياض –يف كلية امللك فهد األمنية 

اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكـر اإلداري       : سليمان ، عرفان عبد العزيز       .٢٩
 . م١٩٨٧اإلسالمي املعاصر ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية 

 ، القاهرة   ٧دراسات يف املناهج، ط     : مسعان ، وهيب و لبيب ، رشدي         .٣٠
 .م١٩٨٢، مكتبة األجنلو املصرية، 

ربيـة  نظام التعليم يف اململكة الع    : السنبل ، عبد العزيز عبد اهللا وآخرون         .٣١
 .م١٩٩٢السعودية ، الرياض ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، 

املشاركة يف النشاط الكـشفي وعالقتـها       : السندي، حممد بن شجاع    .٣٢
 اجلمعية الـسعودية    –باملسئولية االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية       

 .م٢٠٠١للعلوم التربوية والنفسية اللقاء السنوي التاسع 
حليل األخالقي للمـسئولية االجتماعيـة،القاهرة ،       الت:سيد،أمحد عثمان  .٣٣

 .م١٩٩٦مكتبة أال جنلو املصرية ،
–النشاط املدرسي مفهومة ووظائفه وجماالت تطبيقه       : شحاتة ، حسن     .٣٤

 .م٢٠٠٢الدار املصرية اللبنانية ،  -٧ط
األمن النفسي وعالقته بوضوح اهلوية املهنيـة،       : الشرعة ، حسني سامل      .٣٥

التنمية يف دول جملس التعاون اخلليجي ، الدوحة ،         ندوة علم نفس وآفاق     
 .م١٩٩٨جامعة قطر ،



دور الشباب يف األمـن والتنميـة يف الـوطن          : الشريف ، عبد الرمحن      .٣٦
العريب،الرياض ، دار النشر العريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب  ،             

 .م١٩٨٥
ـ    : مشس ، حممد و عقاد ، عدنان         .٣٧ ة تأثر العوامل االقتصادية واالجتماعي

 .هـ١٤١٣ – الرياض –على معدالت اجلرمية ، مركز أحباث اجلرمية 
استراتيجيات األمن النفسي يف األزمات، كليـة       : الصنيع، صاحل إبراهيم   .٣٨

. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جملة األمن       -العلوم االجتماعية   
 .هـ١٤١٣

 – جماالتـه    –النشاط املدرسي ، ماهيته     : الطويرقي ، سامل بن عبد اهللا        .٣٩
 اللقـاء   –وظائفه ،الرياض، اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفـسية         

 .  هـ ١٤٢٢السنوي التاسع ،
الصحة النفسية وعلـم    : الطيب ، حممد عبد الظاهر والدد، عبده السيد          .٤٠

 .م٢٠٠٢النفس االجتماعي والتربية الصحية ، جامعة طنطا ، 
 الـدار اجلامعيـة ،      – بريوت   – علم النفس العام  : عبد اخلالق ، أمحد      .٤١

 .م١٩٨٣
أثر برنامج صيفي على تنميـة قـدرات        : عبد الرمحن، نور الدين حسن     .٤٢

التفكري أالبتكاري وتكوين اجتاهات اجيابية لدى الطلبة املشاركني ،جملة         
 .م١٩٩٨جامعة قطر، - العدد الرابع عشر-البحوث التربوية

 النفسي، جملة كلية التربيـة    القيم وعالقتها باألمن  : عبد السالم ، فاروق      .٤٣
 .هـ ١٣٩٩،جامعة أم القرى،العدد الرابع، ، 

القيم وعالقتها باألمن النفسي ، جملة كليـة        : عبد السالم ، فاروق سيد       .٤٤
 .م١٩٧٩ ، ٤ جامعة امللك عبد العزيز العدد–التربية 

دراسة نفسية اجتماعية لـبعض املـتغريات       : عبد السالم ، فاروق سيد       .٤٥
دمان ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة            املرتبطة باإل 

 .م١٩٧٦األزهر ، 



 تطبيقاا العلمية   – مبادئها   –التربية احلديثة مادا    : عبد العزيز ، صاحل      .٤٦
 .م١٩٦٩، القاهرة ، دار املعارف ، -٧ ط- ٣ج
األمن القومي ،القاهرة، مطبوعات دار الـشعب ،        : عبد الكرمي ، نافع      .٤٧

 .م١٩٧٥
 -٢ط-النشاط املدرسي مفاهيمه وجماالته وحبوثه      : عبد الوهاب ،جالل     .٤٨

 .م ١٩٨٧،الكويت، مكتبة الفالح ، 
األمن النفسي االجتمـاعي املدرسـي ومفهومـه        :عبيد ،حسن إمساعيل   .٤٩

ضروراته أبعاده،دراسة يف سوسيولوجيا العمران احلضري،اإلدارة العامـة        
 .م١٩٩٩، ٤٤، العدد٧ض، طللعالقات والتوجيه وزارة الداخلية ،الريا

أثـر مسـاع    : العتوم ، عدنان الشيخ يوسف وعبد اهللا ، عندليب أمحد            .٥٠
القرآن الكرمي على األمن النفسي ، جملة جامعة أم القرى للبحوث العلمية            

 السنة العاشرة ، العدد     –احملكمة ، العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية       
 .م١٩٩٧، ١٦

ة العنف واملسئولية األمنية والتربوية واجلامعية ،       ظاهر: عريبات ، سليمان     .٥١
 .م١٩٩٩ – الرياض –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية 

رؤية حنو تعزيز دور النـشاط املدرسـي يف     : العصيمي ، حممد بن سعد       .٥٢
 ،  ١٢ الـسنة    ٤٠ العدد   –تطوير العملية التربوية ، رسالة اخلليج العريب        

 .هـ ١٤١٢
مهارات املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعيـة ،        : الق  عفيفي ، عبد اخل    .٥٣

 .م١٩٩٦القاهرة ، مكتبة عني مشس، 
الصحة النفسية ، أسسها ومشكالا ووسائل حتقيقها       : على، أمحد علي     .٥٤

 .م ١٩٨٦، القاهرة ،مكتبة جامعة عني مشس ، 
عمادة شئون الطالب مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف برامج النـشاط            .٥٥

 حبث مقدم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إىل االجتماع           الطاليب



السادس للجنة عمداء شؤون الطالب يف جامعات دول جملس التعـاون           
 .م١٩٩٣املنعقد يف الكويت، 

األنشطة العلمية غري الصفية ونوادي العلوم ،       : عمرية ، إبراهيم بسيوين      .٥٦
 . م١٩٩٨الرياض ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، 

 – وتطبيقاتـه    – مفهومة   –النشاط الطاليب   : عمرية ، إبراهيم بسيوين      .٥٧
وضوابطه ومكانه من املنهج املدرسـي وأهدافـه التربويـة ، اجلمعيـة             

 اللقاء السنوي التاسع جامعة امللك      –السعودية للعلوم التربوية والنفسية     
 .هـ١٤٢٢م ، ٢٠٠١سعود 

 ارتباطه  – تقنياته   –قوماته   م –األمن االجتماعي   : العوجي ، مصطفي     .٥٨
 .م١٩٨٥بالتربية املدنية ، بريوت ، لبنان، مؤسسة نوفل، 

الصحة النفسية يف ضوء علـم الـنفس   : عوده ، حممد ومرسي ، كمال       .٥٩
 .م١٩٨٤واإلسالم ، الكويت ، 

) األمان عدم األمـان     ( اختبار الصحة النفسية    : عيسوي ، عبد الرمحن      .٦٠
 .م١٩٧٨ة ،،القاهرة ،دار النهضة العربي

التربية النفسية للطفل املراهـق ،بـريوت،دار       : العيسوي ، عبد الرمحن      .٦١
 . هـ ١٤٢٠الراتب اجلامعية ، 

سـيكولوجية التنـشئة  االجتماعيـة ،        : العيسوي ، عبـد الـرمحن        .٦٢
 .م١٩٨٥االسكندرية،دار الفكر اجلامعي،

 -دية  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعو     : عيسي ، أمحد عبد الرمحن       .٦٣
 .هـ١٣٩٩ الرياض،دار اللواء للنشر والتوزيع ، -١ط 

سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية،       :عيسى ، أمحد عبد الرمحن     .٦٤
 .هـ١٣٩٩الرياض ، دار اللواء للنشر والتوزيع، -١ط
دراسة الواقع إدارة بـرامج     : غنيم ، أمحد علي واليحيوي، صربية مسلم         .٦٥

 املتوسطة والثانوية احلكومية للبنني يف املدينة       النشاط املدرسي يف املدارس   



 ،   ٩ جملة جامعة امللـك عبـد العزيـز ، العلـوم التربويـة م              –املنورة  
 .هـ ١٤١٦

 .م١٩٧٩معجم مقاييس اللغة  ، بريوت ، دار الفكر ، :   فارس ، أمحد  .٦٦
، ١ط-أضواء على الشخصية والـصحة العقليـة      : فراج ، عثمان لبيب      .٦٧

 .م ١٩٧٠ضة العربية ، القاهرة ،دار النه
 –األنشطة اإلبداعية يف املناهج الكـشفية       : الفهد ، عبد اهللا بن سليمان        .٦٨

 –دراسة حتليلية ، اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، الريـاض            
 .م٢٠٠١جامعة امللك سعود 

 املراحل املختلفـة واألمـن العـريب        –واقع التعليم   : كاره ، مصطفي     .٦٩
 .م١٩٩٩ميية نايف العربية للعلوم األمنية ، ،الرياض، أكاد

 رؤية  –الواقع  ( التعليم واألمن العريب    : كسناوي ، حممود حممد عبد اهللا        .٧٠
 .هـ ١٤٢٠،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، ) مستقبلية 

 واألمـن   ةتقدير الذات يف عالقته بالتنشئة الو الدي      : كفايف ، عالء الدين      .٧١
 الة العربية للعلوم اإلنسانية     – عملية تقدير الذات      دراسة يف  –النفسي  

  .٩ الد – ٣ العدد –
العالقة بني مكونات املسئولية االجتماعية واألنشطة : حممد، رمسي أفندي    .٧٢

املدرسية اجلماعية لدى طالب دور املعلمني ، رسـالة ماجـستري غـري             
 .م١٩٨٥منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس، 

حائل، دار األنـدلس    -١ط–النشاط املدرسي   :  ، محدي شاكر     حممود .٧٣
 .م ١٩٩٨للنشر والتوزيع ، 

 ، القـاهرة    ١األميان والصحة النفـسية ، ط     : مرسي ، سيد عبد احلميد       .٧٤
 .م١٩٩٤مكتبة وهبه، 

اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري      : مصطفي ، صالح عبد احلميد       .٧٥
 . هـ١٤٢٠لنشر ،  ،الرياض، دار املريخ ل٣- ط-املعاصر



التربية الكشفية وعالقتها خبدمة اتمع     : مصطفي ، عبد العظيم السعيد       .٧٦
 لقسم أصول التربيـة ، املنـصورة ، دار          ١٣وتنمية البيئة ،حبوث املؤمتر     

 .م١٩٩٩جامعة املنصورة للطباعة والنشر والتوزيع ،
ـ        : املعايطة ، داود     .٧٧ اض ،  مذكرة النشاط املدرسي ، كلية املعلمـني بالري

 .هـ١٤٢٢قسم املناهج وطرق التدريس ، 
 -٤ ط- جديدة يف اإلدارة املدرسية تاجتاها: معوض ، رياض وآخرون      .٧٨

 .م١٩٨٢القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية ، 
 –مخس جملدات   ) لسان العرب   ( مكرم ، مجال الدين حممد ، بن منظور          .٧٩

 .ت. دار صادر ، د–بريوت 
سرقات باململكة العربيـة الـسعودية ،       ظاهرة ال : امللك ، شرف الدين      .٨٠

 . هـ١٤١٣ – الرياض –مركز أحباث اجلرمية 
فاعلية برنامج يف النشاط املدرسي للتربيـة الدينيـة         :املليجي، لة حامد     .٨١

اإلسالمية يف التحصيل الديين واالجتاه حنو املادة لدى تالميذ احللقة الثانية           
 جامعة عني   –ري منشورة   رسالة ماجستري غ  " من مرحلة التعليم األساسي   

 .م١٩٩٧مشس 
تقدمي النشاط املدرسي الالصفي يف مرحلـة       : املنيع ، عثمان عبد العزيز     .٨٢

رسالة ماجستري غري منشورة    " التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية       
 .م١٩٨٣جامعة امللك سعود، _ كلية التربية –
رة دار الـشروق،    القرآن وعلم الـنفس ، القـاه      : جنايت ، حممد عثمان      .٨٣

 . م٢٠٠١
ورقة عمل حول النشاط املدرسي وسبل تطويره       : نيازمال ، حممد قربان      .٨٤

يف مدارسنا ، اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفـسية ، الريـاض ،             
 . هـ١٤٢١

أثر العقيدة يف حتقيق األمن النفسي،القاهرة ، دار الثقافة         : يوسف ، أمحد     .٨٥
 .ت .   دللنشر والتوزيع ،الفجالة ،



الدور األمـين للمدرسـة يف اتمـع        : اليوسف ، عبد اهللا عبد العزيز        .٨٦
 حبث مقدم لندوة اتمع واألمن املنعقد يف كلية امللك فهد           –السعودي  

 .هـ١٤٢٢- بالرياض –األمنية 
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  /سعادة الدآتور
  
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  
  

عالقة اشتراك الطالب في " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمن االجتماعي 

مما تطلب "المدرسي لدى طالب ألمرحله الثانوية بمدينة الرياض
تكم اإلطالع وإبداء من إعداد أداة للبحث مرفقة آمل من سعاد
  . مرئياتكم حيال مناسبة ووضوح أداة البحث

  
  .ولكم جزيل الشكر مسبقًا 

  
  

                                                      الباحث 
  منزل عسران العنزي

  



  
  الجزء األول

  
هذا الجزء يحتوي على بعض األسئلة التي تساعد في تحليل هذه 

  :بملء الفراغات الدراسة أرجو التكرم 
  --------------------------------------------------:المدرسة -١

  
  --------------------------------------------:الصف الدراسي-٢

  
  ------------------------------------------------------:السن-٣

  
   مدينة -        بقرية                             - أ -:مكان النشأة -٤
  
  ------------------------------------------------: مهنة الوالد-٥
  
  --------------------------------------------------:مهنة أالم-٦
  
   أمي    ابتدائي  متوسط        ثانوي    جامعي   أعلى الجامعي:    المستوى التعليمي لألب-٧

       

  أمي    ابتدائي   متوسط        ثانوي   جامعي   أعلى الجامعي         :المستوى التعليمي لالم-٨
  

  غير مشرك      مشارك :    مدى إسهامك في النشاط المدرسي -٩
  
   :إذا آنت مشارك فما هو مجال نشاطك*

  لثقافي جماعة النشاط ا-٢جماعة النشاط الديني             -١                  
   جماعة النشاط الرياضي-٤جماعة النشاط   العلمي            -٣                                   
  النشاط االجتماعي-٦جماعة النشاط الكشفي             -٥                                  

  
  

  
  

  
  



  األمن االجتماعي المدرسي بصورته األولية
  

مدى صالحية 
 الموقف

مدى انتماء 
الموقف إلى 

 مجاله

مدى دقة صياغة 
 العبارة 

تعديالت 
   مقترحة

 م
  

غير  صالح ــــــــــــــــقرة الفــــــــــــــ
 صالح

ال تنتمي  
 تنتمي

غير  واضحة
 واضحة

 

        هل ترى انك مرتبط بمجتمع المدرسة ؟ ١
        هل تحب مدرستك وتحب المجيء إليها  ٢
        ألمن والطمأنينة أثناء وجودك بالمدرسة؟هل تشعر با ٣
        هل تشعر بالضيق مع بداية اليوم الدراسي ؟ ٤
        هل تشعر بالفرح الشديد مع نهاية اليوم الدراسي؟ ٥
        هل تحب التواجد في المدرسة في أيام األجازات لممارسة النشاط ؟ ٦
         المدرسة؟هل تتجنب التعاون مع زمالئك لخدمة ٧
        هل تشعر بالذنب إذا تأخرت عن الدوام المدرسي؟  ٨
         رغبة في إتالف أثاث المدرسة إذا سنحت لك الفرصة؟هل تجد ٩
        هل تجد جوًا مشجعًا عن الدراسة بالمدرسة ؟١٠
        إذا وجدت عمال هل تفضل ترك المدرسة؟١١
         مشاغبًا في المدرسة؟هل تعتبر نفسك شخصًا١٢
        هل لديك صداقة مع الطالب المشاغبين بالمدرسة ؟١٣
        هل تشعر بالمتعة في قضاء اليوم الدراسي بالمدرسة؟١٤
        هل تشعر بسعادة عند تأخر أو غياب معلمك؟١٥
        هل أصدقائك قليلون في المدرسة؟١٦
        ة مع بداية اليوم الدراسي؟هل تشعر بنشاط وهم ١٧

        هل تشعر برغبة في ترك المدرسة األخرى إن استطعت ؟ ١٨

        هل لديك رغبة في التعاون مع زمالئك ومدرسيك ؟ ١٩

        هل تفضل الغياب عن المدرسة آلما أمكن ذلك ؟ ٢٠

        هل تشعر بحرج أو قلق من االتصال بالمدرسين ؟ ٢١

        إذا ساء لك زميل هل تتشاجر معه داخل المدرسة ؟ ٢٢

        هل تفضل قضاء اليوم الدراسي في الملعب؟  ٢٣

        هل تشعر برغبة في النوم أثناء اليوم الدراسي ؟ ٢٤

       هل تحب أن تتعاون مع زمالئك في مشروع الخدمة المدرسة؟  ٢٥

        لوث جدران المدرسة ؟هل تشعر بالضيق إذا وجدت من ي ٢٦

        هل شكل تصميم المدرسة جذاب ويعجبك؟ ٢٧

        هل ترى أن أشياء آثيرة تنقص مدرستك ؟ ٢٨

        هل تساهم في دعم المدرسة طالما أن ذلك من إمكانيتك؟ ٢٩

        هل ترى أن موقع مدرستك مناسب يجعلك تفتخر بها بين الجيران ؟ ٣٠

        تتمنى حدوث خطر يعطل الدراسة ؟هل  ٣١

        هل تشارك بجدية ونشاط في حالة حدوث خطر بالمدرسة؟  ٣٢

        هل تفكر في الهروب من المدرسة ألي سبب؟  ٣٣

        هل تحب أن ترى مدرستك دائما جميلة ؟ ٣٤

        هل تمنع من يحاول تخريب شجرة أو شي في المدرسة ؟ ٣٥

  
  من النفسي بصورته األوليةاأل

  



مدى صالحية 
 الموقف

مدى انتماء 
الموقف إلى 

 مجاله

مدى دقة صياغة 
 العبارة

  تعديالت
 مقترحة

  
  
 م

  
  

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرة
غير  صالح 

 صالح 
ال  تنتمي 

 تنتمي
غير  واضحة 

 واضحة 
 

         هل تشعر بأنك محبوب من اآلخرين ؟ ١
 

         هل ترى بأن اآلخرين يتقبلونك آصديق ؟ ٢
 

         هل تشعر بخطر ما يهددك ؟ ٣
 

         هل لديك شعور بالقلق من شيء مجهول ؟ ٤
 

         هل تتفق الدراسة مع ميولك ؟ ٥
 

         هل يتجاهلك زمالئك إذا طلبت منهم عونًا؟  ٦
 

         هل تساعد زمالئك في بعض المواقف؟ ٧
 

         هل تشعر بحب مدرسيك تجاهك ؟ ٨
 

         هل تثق بنفسك في مواجهة المواقف الجديدة ؟ ٩
 

         هل تشعر بأن زمالئك يسخرون منك في أ ي خطا ؟ ١٠
 

         هل تشعر إن آرائك محل تقدير من زمالئك ؟ ١١
 

         هل تشعر أن قدراتك أقل من زمالئك ؟ ١٢
 

          تخونك الشجاعة في مواجهة من يسئ لك ؟هل ١٣
 

         هل تلتفت يمينًا ويسارًا عند سماع أي نداء؟ ١٤
 

         هل تختار أصدقائك بدقة ؟ ١٥
 

         هل تشعر بقلق تجاه مستقبلك الدراسي ؟ ١٦
 

         هل لديك رغبة قوية للدراسة ؟ ١٧
 

         م باآلخرين ؟هل اهتمامك بنفسك يجعلك ال تهت ١٨
 

         هل تقبل نقد اآلخرين لك؟ ١٩
 

         هل تعتبر أي همس بين مجموعة يقصدك ؟ ٢٠
 

          ؟هل تجد صعوبة في إقامة صداقة مع أي زميل بالمدرسة ٢١
 

         هل مشي المرء بتبختر يعني شعوره  باألمن النفسي ؟ ٢٢
 

         صديق ؟هل تكظم غيظك عندما يضايقك  ٢٣
 

         هل ترى بأن قلة األصدقاء تحميك من المشاآل؟  ٢٤
 

         هل وجودك في جماعة يشعرك باألمن النفسي ؟ ٢٥
 

         هل تحب مصاحبة الطالب الملتزمين دينيًا؟ ٢٦
 

         هل تشعر بسعادة عندما تضر احد من الزمالء ؟ ٢٧
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                مقياس األمن النفسي  واألمن االجتماعي المدرسي
  منزل عسران العنزي: إعداد الباحث

                    
  البيانات األولية/ أوًال                       



  
ة هذا الجزء يحتوي على بعض األسئلة التي تساعد في تحليل هذه الدراس

  :أرجو التكرم بملء الفراغات 
  :...................................................................االسم-١
  :...................................................................المدرسة-٢
  :.........................................................الصف الدراسي-٣
  :..................................................................السن-٤
  :..........................................................مكان النشأة-٥
  :...........................................................مهنة األب-٦
  .......................................:........................مهنة أالم-٧
  أمي      يقرأ ويكتب       تعليم عام       جامعي      أعلى من الجامعي.    المستوى التعليمي لألب-٨

  أمية        تقرأ وتكتب        تعليم عام       جامعي      أعلى من جامعي:    المستوى التعليمي لألم-٩

   غير مشارك  مشارك :    سهامك في النشاط المدرسيمدى إ-١٠

  :إذا آنت مشارآًا فما هو مجال نشاطك -١١
  جماعة النشاط الثقافي-٢جماعة النشاط الديني               -١      
  جماعة النشاط العلمي-٤جماعة النشاط االجتماعي           -٣       
  جماعة النشاط الكشفي-٦جماعة النشاط الرياضي            -٥       

  
  تعليمات المقياس: ثانيًا  

  
حاول أن تجيب على جميع األسئلة بقدر االمكان ، ال تضع إال إجابة واحده من بين 

عندما تعبر عنك العبارة تعبيرًا ) نعم(اإلجابات الممكنة عن آل سؤال وهي 
  .متأآد عندما تكون غير ) ؟(عندما ال تعبر عنك العبارة وعالمة ) ال(حقيقيًا

تأآد أن آل إجاباتك سوف تعامل معاملة سرية تامة ولن يسمح ألحد باإلطالع عليها 
  .وأعلم أنه مجرد رأي فقط . أرجو أن تكون إجاباتك صادقة ومعبره عنك .
  
  

  
  األمن االجتماعي المدرسي في صورته النهائية

  
  

          نعم           ال      هل ترى أنك مرتبط بمجتمع المدرسة؟                            .١
هل تحب مدرستك وتحب المجيء إليها؟                                 نعم          ال                        .٢



 هل تشعر باألمن والطمأنينة أثناء وجودك بالمدرسة؟                   نعم         ال .٣
 المدرسة في أيام اإلجازات لممارسة النشاط؟    نعم         الهل تحب التواجد في  .٤
 هل تشعر بالذنب إذا تأخرت عن الدوام المدرسي ؟                     نعم         ال .٥
 إذا وجدت عمًال هل تفضل ترك المدرسة ؟                              نعم         ال  .٦
  مدرسك ؟                          نعم         الهل تشعر بسعادة عند تأخر أو غياب .٧
 هل أصدقائك قليلون بالمدرسة ؟                                           نعم         ال .٨
 هل تشعر بنشاط وهمة مع بداية اليوم الدراسي؟                         نعم         ال .٩
  جدران المدرسة؟              نعم         الهل تشعر بالضيق إذا وجدت من يلوث.١٠
  هل شكل تصميم المدرسة جذاب ويعجبك ؟                              نعم         ال.١١
  هل تتمنى حدوث خطر يعطل المدرسة ؟                                نعم         ال.١٢
                           نعم         ال هل تحب أن ترى مدرستك دائما جميلة ؟       .١٣
  هل تتجنب التعاون مع زمالئك لخدمة مدرستك؟                        نعم         ال.١٤
  هل تمنع من يحاول تخريب شجرة أو شي في المدرسة ؟              نعم         ال.١٥
                       نعم         ال هل تشعر بالضيق مع بداية اليوم الدراسي ؟        .١٦
  هل تشعر بالفرح الشديد مع نهاية الدوام الدراسي؟                      نعم         ال.١٧
  هل تجد رغبة في أتالف أثاث المدرسة إذا سنحت لك الفرصة ؟     نعم         ال.١٨
                   نعم         ال هل تفضل قضاء اليوم الدراسي في الملعب؟           .١٩
  هل ترى أن هناك أشياء آثيرة تنقص مدرستك ؟                       نعم         ال .٢٠
  هل تفكر في الهروب من المدرسة ألي سبب؟                          نعم         ال .٢١
                 نعم         الهل تجد جوًا مشجعًا على الدراسة بالمدرسة؟            .٢٢
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ال                            نعم  هل تشعر بأن محبوب من اآلخرين ؟     .١
ال                            نعم  هل ترى بأن اآلخرين يتقبلونك آصديق ؟       .٢
 ال   نعم  هل لديك شعور بالقلق من شي مجهول ؟                        .٣
 ال   نعم  هل تتفق الدراسة مع ميولك وأهدافك ؟             .٤
ال                            نعم  هل تثق بنفسك في مواجهة اآلخرين  ؟   .٥
  ال   نعم   ؟                             هل تشعر بحب مدرسيك لك .٦
 ال    نعم  هل بأن آرائك محل تقدير من  زمالئك  ؟   .٧
ال                            نعم  هل تشعر بأن زمالؤك يسخرون منك في أي خطا ؟ .٨
 ال                       نعم  هل تلتفت يمينًا ويسارًا عند سماع أي ندا؟      .٩
             ال    نعم    هل تقبل نقد اآلخرين؟ .١٠
ال                            نعم  هل تجد صعوبة في إقامة صداقة مع أي زميل في المدرسة  ؟.١١
  ال   نعم  هل ترى أن قلة األصدقاء تحميك من المشاآل  ؟.١٢
ال                            نعم  هل تكظم غيظك عندما يضايقك صديق ؟ .١٣
  ال                        نعم  اعة يشعرك باألمن النفسي ؟  هل وجودك في جم.١٤
  ال               نعم  هل تحب مصاحبة الملتزمين دينيًا من الطالب ؟  .١٥
 ال                           نعم  هل تشعر عادة أنك سعيد في حياتك ؟     .١٦
                  ال        نعم  هل يتجاهلك زمالؤك إذا طلبت منهم عونًا؟ .١٧
  ال   نعم  هل هل تشعر بالغيرة من زمالؤك  ؟     .١٨
 ال                           نعم  هل تشعر أن قدرتك أقل من زمالؤك ؟    .١٩
  ال                      نعم  هل تشعر بقلق تجاه مستقبلك الدراسي ؟    .٢٠
  ال                          نعم  ني شعوره باألمن النفسي؟ هل مشي المرء بتبختر يع.٢١
 ال                           نعم  هل تعتبر أي همس بين مجموعة يقصدك ؟   .٢٢

  
 

  

  

  

 
 

  


