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م�سكلة الدرا�سة وخطواتها البحثية والدرا�سات ال�سابقة
1- مقدمة الدرا�سة :

       ك�صف القرن احلادي والع�صرون عن بع�س مالحمه؛ وكان اأهمها اعتماده على املوارد 
الثقافية التي يحوزها املجتمع، واملتمثلة يف جمموع اأفكار اأفراده ، ويف كافة املجاالت، وفيما 
ميتلكه من بيئات منتجة لهذه االأفكار ، كما اأن هذا القرن يحمل بني طياته ح�صارة جديدة 
، حتكمها توجهات وروؤى خمتلفة، تتاأكد فيها العوملة يومًا بعد يوم، وتتقارب فيها الثقافات 
، واأحيانًا تتعادي هذه الثقافات وتت�صارع ويتباهي ويتفاخر بع�صها علي بع�س . وعلى ذلك 
اال�صتجابة  له عن  اأمنية ال بديل  اأمام حتديات  يقع  لهذه احل�صارة  ينتمي  اأي جمتمع  فاإن 
يقت�صر  اأال  يجب  املجال  هذا  وفى  املختلفة.  االأمنية  الأبعادها  ذاته  الوقت  ويف  ملقت�صياتها 
املجتمع اأثناء �صعيه للمحافظة علي ثقافته واأمنه و�صالمة حدوده اأن يغفل حلظة عن كافة 
االأبعاد اخلا�صة باأمن اأفراد جمتمعه ، واأال يقت�صر املجتمع خالل تعامله مع هذه احل�صارة 
اجلديدة- على اأن يقتب�س اأبعاد اأمنية من�صاأها منهج ثقايف بذاته، بل يلزم علي كل جمتمع اأن 
يلجاأ اإىل فهم معنى املنتج الثقايف ومغزاه اأواًل- اأيًا كانت طبيعته- ويف �صياق اللحظة التاريخية 
والظروف املجتمعية املحيطة به ؛ والك�صف عن جوانبه اخلفية، �صواًء االإيجابية اأَْم ال�صلبية؛ 
حتى ميكنه التعامل االأمني معه بواقعية وباأ�صلوب يحقق منه العائد االأمني االيجابي علي اأفراد 
جمتمع االأمة ومبا يتوافق مع ثقافة هذه االأمة وي�صتطيع اأفراد املجتمع اأن يفهمونه ويتقبلونه. 
وقد اأ�صبح من امل�صتحيل- يف ظل النظام العاملي اجلديد- التقوقع على اأبعاد اأمنية بعينها  
واإغفال اأبعاد اأمنية اأخري ، واإال تداعت الثقافة االأمنية بهذا املجتمع اأو ذاك و�صاعت معامله 

وجاءته التهم من هنا ومن هناك .                                                
اأن تهتم   اأن املجتمعات  تعي�س اليوم ع�صر التقدم العلمي والتكنولوجي، فعليها  وطاملا 
مبواجهة حتديات هذا الع�صر ، ومن بينها التحديات االأمنية بكافة اأ�صكالها . فما يجري 
اأخري  اأحيان  يف  ومغلوطة  اأحيانًا  متمايزة  ب�صعارات  مناداة  من  اجلديد  العامل  هذا  يف 
بتنمية  تهتم  اأن  اأمتنا  علي  يحتم  وغريها  الفكرية  واحلرية  االإن�صان  حقوق  جماالت  يف 
اأمنيًا يف خمتلف مناحي  اإعدادًا  اإعدادهم  اأمنية �صاملة وجتويد  اأبنائها تنمية  �صخ�صيات 
االأمن ، وبحيث ميكنهم التفاعل اجلاد الفعال مع املتغريات االأمنية العاملية املعا�صرة : يعوها 
ويفهمونها ويقبلون احلتمي منها . ويتطلب هذا االأمر اأن نبداأ باالهتمام بالتوعية االأمنية 
اأثناء �صريورتهم التعليمية وب�صكل مق�صود  لدي املعلمني والطالب مبدار�س التعليم العام 

حلمايتهم  وتن�صئتهم يف اأ�صكال اأمنية مق�صودة.                                             
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واإذا كان العامل قد حتول اإيل قرية �صغرية دائمة التغري، ولديه ح�صا�صية مفرطة جتاه 
اأق�صي  اأن تكون متجددة اإيل  اأهمها  االأمور االأمنية ، فاإن علي الرتبية مهام رئي�صة االآن ، 
درجة ممكنة يف اأهدافها، ومناهجها، ومعلميها، حتى ال تنعزل عن جمريات االأحداث، واأن 
الواعية  ال�صخ�صية  – بناء  املختلفة  واأن�صطتها  وو�صائطها  – من خالل عنا�صرها  حتاول 
واملدركة ملا يحيط بها من خماطر واأحداث ، اأي ال�صخ�صية التي متتلك الوعي االأمني يف 
مواجهة امل�صكالت ب�صكل جديد يف جميع ميادين احلياة. ويف هذا ال�صدد يجب االإ�صارة اإيل 
اأهمية الوعي االأمني جتاه االإ�صهام يف رفع م�صتوي رفاهية االأمم وال�صعوب وحتقيق االأمن 
االأمم  تواجه  التي  وامل�صكالت  اليوم،  الب�صرية  تواجه  التي  االأخطار  اأن  كما  االأفراد.  لدي 
تنعك�س علي االأفراد، مما ي�صتلزم تنمية الوعي االأمني من اأجل حت�صني حياة هوؤالء االأفراد 
.  ومع تقدم الثورة املعلوماتية يف العامل ، والتي جعلت هذا العامل الكبري قرية �صغرية  حيث 
تقاربت امل�صافات ومت اخت�صار الوقت ، لزم اأن يكون كافة اأفراد املجتمع علي قدر كبري من 
كما  باأ�صره.  املجتمع  اإيجابيًا يف خدمة  العلمي  التقدم  تطويع هذا  اأجل  من  االأمني  الوعي 
تعترب حاجة هامة لدي املجتمعات، ومن ثم فال بد من االهتمام  االأمني  الوعي  تنمية  اأن 

بالتوعية االأمنية لدي االأفراد من اأجل اأن تتقدم االأمم. 
 هذا وتنمية الوعي االأمني لي�س �صمة حم�صورة يف القلة من النا�س هم العاملون باالأمن 
وال�صرطة  بل يلزم اأن يكون قدرة كامنة لدي كافة االأفراد يف املجتمع ، ويظهر الوعي االأمني 
– �صمن جمموعة من القدرات يف الب�صر حني يتوفر املناخ النف�صي، ونتيجة لعمليات التن�صئة 
االجتماعية ال�صوية التي مير بها االإن�صان خالل مراحل حياته املختلفة. كما يتوقف اكت�صاب 
هذه القدرات االأمنية علي عدد من العوامل النف�صية واالجتماعية والرتبوية، والتي حتد من 

اأو تعمل علي زيادة اإنتاجية ال�صخ�س االآمن. 
التعليم  ولدي طالب  ب�صفة عامة،  االأفراد  لدي  االأمنية  التوعية  اأبعاد  اأ�صبحت  وقد    
حتقيقها  اإيل  املجتمعات  ت�صعي  التي  الهامة  الرتبوية  االأهداف  اأهم  اأحد  خا�صة  ب�صفة 
من خالل براجمها التعليمية يف كافة نظم التعليم ، فالتعليم هو �صبيل االأمم اإيل التقدم 
والتنمية، ومعرب االأجيال نحو امل�صتقبل. وقد انبثقت مناق�صات عديدة يف جمال حاجات هذا 
القرن من االأمن واالأمان، ويف اال�صرتاتيجيات التعليمية والتدري�صية الالزمة لتحقيق اأبعاد 
اأ�صارت  . ويف هذا املجال  العام  التعليم  املن�صودة بني الطالب يف مدار�س  االأمنية  التوعية 
درا�صة )Adams،1997( اإيل اأن البيئة املدر�صية واليوم الدرا�صي العادي هما اأكرث االأماكن 
الثقافة  تتاح  اأن  ب�صرط  الطالب،  بني  االأمني  الوعي  لتنمية  مالءمة  الدرا�صية  واالأوقات 
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التنظيمية الهادفة لكي تنمو مدارك الطالب نحو اأمن املجتمع، واأن يوؤثر املعلم اإيجابيًا يف 
تنمية التفكري لدي طالبه يف توفري االأمن املت�صل باحلقوق والواجبات ، واأن تتوفر االأن�صطة 
الرتبوية املنا�صبة لكي تتقابل االحتياجات ويتحقق املردود يف رفع كفاءة التوعية االأمنية بني 

اأفراد البيئة املدر�صية من اإداريني ومعلمني وطالب .  
جمال  يف  اأكرب  و�صاأنًا  متزايدة  اأهمية  املدر�صية  التنظيمية  للثقافة  اأ�صبح  ثم  ومن 
�صرورة  بدورها  اأ�صبحت  والتي   ، العام  التعليم  مدار�س  يف  الطالب  بني   االأمنية  التوعية 
حتمية لتحقيق االأهداف القومية يف توفري متطلبات االأمن املجتمعي واحتياجاته. فالثقافة 
اأعمالها  اإجناز  املوؤ�ص�صات يف  بالن�صبة لنجاح  االأ�صا�صية  العوامل  اأهم  التنظيمية تعترب من 
 ، املنظمات  لدي  ال�صائدة  واملعتقدات  القيم  من  التنظيمية  الثقافة  وتتكون   ، اإليها  املوكلة 
باأدق  االهتمام  مع   ، عملها  جمال  يف  االأف�صل  لتكون  �صعيها  يف  االعتقاد  خالل  من  وذلك 
علي  الرتكيز  اإيل  اإ�صافة   ، اخلدمة  وحت�صني  واجلودة  التفوق  وحتقيق  التنفيذ  تف�صيالت 
قيمة واأهمية االأفراد العاملني ، حيث اإن معظم اأفراد املنظمة يجب اأن يكونون مبدعني ) 

علي بن فهيد ال�صريف ، 2007م ، �س 6 ( .
من  املدر�صية  التنظيمية  الثقافة  تنمية  كيفية  لتناق�س  التحليلية  الدرا�صة  هذه  وتاأتي   
باحلياة  اأمناط عالقتها  كافة  ويف  املن�صودة  فروعها  كافة  االأمنية يف  التوعية  اأجل حتقيق 
االجتماعية يف مدار�س التعليم العام،  فالقاعدة االأ�صا�صية يف حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية 

املن�صودة لدي الطالب تكمن يف تنمية ثقافة تنظيمية مدر�صية فعالة يف هذا املجال .
2- م�سكلة الدرا�سة

   اإن الثقافة التنظيمية ال�صائدة باملوؤ�ص�صات التعليمية توؤثر يف حتقيق اأهدافها من خالل 
التاأثري يف اأداء العاملني بها ، ويف م�صتويات اأداء طالبها . ومن خالل القيم املت�صمنة يف 
هذه الثقافة التنظيمية يتم التاأثري يف جمريات �صناعة القرارات الرتبوية اليومية يف كافة 
جماالت العمل بهذه املوؤ�ص�صات التعليمية. ومن ثم فاإن الثقافة التنظيمية لها تاأثري مبا�صر 

علي اأداء العمل وحتقيق االأهداف املرجوة .     
اأهمية الثقافة التنظيمية يف البيئة املدر�صية من خالل كافة االأن�صطة الرتبوية   ورغم 
املتعلقة بعملها ، فاإن دورها يف التوعية االأمنية بني الطالب مل يحظ باالهتمام بعد ، ويف هذا 
املجال اأو�صحت درا�صة )Krulik،1994( اأن الكثريين من القائمني ب�صئون الرتبية والتعليم 
ال يدركون املفاهيم االأ�صا�صية لرتبية االأمن واالأمان وحتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة 
لدي طالب مدار�صنا ، باالإ�صافة اإيل اأن معظم االأن�صطة الثقافية يف املدار�س تتجه غالبًا يف 
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طريق يتعار�س مع منو الوعي . ويف الوقت نف�صه بات من املوؤكد اأن وظيفة الرتبية والتعليم 
يف مدار�س التعليم العام تكمن يف تطوير االإن�صان املبدع الذي ميتلك الوعي االأمني ، كما 
اأن من اأهم اأهداف الرتبية هي م�صاعدة الطالب علي اكت�صاف قدراتهم يف تفهم االأحداث 

حولهم ، والعمل علي ا�صتثارتها وتوظيفها، ودعم اجتاهاتهم االإيجابية نحو التفكري . 
لي�صت  التفكري  مهارات  تنمية  اأن   )1995 كييف،  )جيم�س  درا�صة  اأظهرت  وقد 
درا�صة  اأظهرت  حني  يف   ، مالئمة  مدر�صية  تنظيمية  ثقافة  اإيل  وحتتاج  ال�صهلة،  بالعملية 
)Woods،1996(  اإمكانية تعلم وتعليم مهارات التفكري االبتكاري عن طريق فهم اأ�صلوب 
التنظيمية  فالثقافة  بها،  االإبداعية  االأفكار  علي  والتعرف  حمددة  بيئة  يف  امل�صكالت  حل 
واال�صتق�صاء  البحث  علي  وت�صجعهم  املالئم،  النف�صي  املناخ  لطالبها  توفر  التي  املدر�صية 
احللول  واإيجاد  االأمني  الوعي  اكت�صاب  فر�س  لهم  توفر  فاإمنا  املتعمق  التفكري  وفر�س 
 Carroll،1991( االبتكارية للم�صكالت التي تواجههم بعيدًا عن العنف . وقد نادت درا�صة
اأن يتعرف املعلم علي عوامل التفكري لدي الطالب يف الف�صول، واأن ي�صعي اإيل  ( باأهمية 
املعلم ما لدي الطالب من قدرات  اأن ينمي  ال�صروري  . ومن  بينهم  االأمنية  التوعية  ن�صر 

واجتاهات نحو توفري االأمن واالأمان املجتمعي عن طريق ن�صر التوعية االأمنية بينهم .
 وهكذا فلكي نن�صر اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة واأهدافها بني طالبنا، فنحن نحتاج 
اإيل تنمية الثقافة التنظيمية املدر�صية املالئمة لتحقيق هذا االأمر، ثقافة تنظيمية مدر�صية 
الزمة الإثراء العلم والتعليم لدي الطالب ومبا يوؤدي اإيل تنمية الوعي االأمني لديهم . ومن ثم 
فقد حتددت م�صكلة الدرا�صة احلالية يف �صرورة تنمية الثقافة التنظيمية املدر�صية من اأجل 
حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة لدي طالب التعليم العام باململكة العربية ال�صعودية .

3- ت�ساوؤلت الدرا�سة 
حاولت الدرا�صة االإجابة عن الت�صاوؤلني التاليني: 

العام يف خمتلف  التعليم  املن�صودة بني الطالب مبدار�س  االأمنية  التوعية  اأبعاد  اأ - ما 
املناطق باململكة العربية ال�صعودية ؟ .

االأمنية  التوعية  اأبعاد  املطلوبة يف حتقيق  املدر�صية  التنظيمية  الثقافة  ما مظاهر  ب- 
املن�صودة بني الطالب مبدار�س التعليم العام يف خمتلف املناطق باململكة العربية ال�صعودية؟

4- اأهداف الدرا�سة
  مت�صيًا مع الدعوة للم�صاركة يف حتقيق اأهداف ندوة املجتمع واالأمن يف دورتها ال�صاد�صة 
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االأمنية  امللك فهد  كلية  والتي تنظمها   ، العام  التعليم  االأمنية يف مناهج  التوعية   : بعنوان 
الطالب يف  لدي  االأمني  الوعي  تنمية  واإ�صهامًا يف   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بامل�صاركة 
روؤية  تقدمي  اإيل  الدرا�صة  هذه  تهدف  ال�صعودية  العربية  باململكة  العام  التعليم  مدار�س 
حتليلية معا�صرة لتنمية الثقافة التنظيمية املدر�صية من اأجل حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية 

املن�صودة لطالب التعليم العام  يف كافة املناطق التعليمية باململكة العربية ال�صعودية . 
5- م�سطلحات الدرا�سة:

   تتحدد م�صطلحات الدرا�صة يف املفاهيم املرتبطة مبو�صوعها وهو كما يلي :
اأ- اأبعاد التوعية الأمنية:

     اإن مفهوم التوعية )awareness( يف اأ�صله اللغوي م�صتق من الفعل وعي ، والَوْعُي 
وَقِبلَه  : َحفَظه وَفِهمه  واأوعاه  ال�صيئ واحلديث يعيه وعيًا  . َوعي  ال�صيَئ  ِحْفِظ القلب  يعني 
اأَْحفُظ واأَْفَهُم . ويف احلديث : َن�صر اهلل امراأ �صمع  ، فهو واٍع ، وفالن اأْوَعي من فالن اأي 
مقالتي فَوعاها ن َفُرَب ُمَبلٍغ اأَْوعي من �صاِمع ) ابن منظور ، �س 396 ( ، وهكذا فاإن التوعية 
تدور حول احَلفَظ  والَفِهم والَقِبول ، ومن ثم فهي نتاج فكري من نواجت الرتبية. وهذا النتاج 
من  فما   ، الب�صري  ال�صلوك  مظاهر  خلف  تكمن  التي  واملعاين  املفاهيم  عن  يعرب  الفكري 
�صلوك اإال ويعرب عن مفهوم ما اأو فهم ما اأو قبول الفرد لنتاج فكري ما قد يكون الفرد علي 

وعي به وقد ال يكون .
وفيما يتعلق مبفهوم االأمن )security( ، فاإن اأ�صله اللغوي يعني الطماأنينة ، وهو م�صدر 
للفعل اأَِمَن ، ياأَمن ، اأي اأطماأن ومل يخف ، فهو اآمن )عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي ، �س 
19 ( . وُت�صري معاجم اللغة اإىل االأمن فيقال: »اآمنته عليه بالك�صر واأمتنته عليه فهو اأمني، 

واأمن البلد اطماأن به اأهله فهو اآمن واأمني، واآمنت باهلل اإميانًا اأ�صلمت له، واآمنت االأ�صري 
باملّد اأي اأعطيته االأمان ، وقد ورد فى املنجد فى اللغة اأنَّ االأمن من اأمن اأمنًا- واأمانًا اأي 
القلب.كما ذكر فى خمتار  و�صكون  واحلماية  الطماأنينة  واالأمان:  واأمني،  اآِمن  فهو  اطماأن 
ال�صحاح: »)اأَِمن( من باب َفِهم و�َصِلم، و)اأَمانا( واأََمنه بفتحتني فهو )اآَِمن(، واالأمن �صد 
»اإليا�س  قامو�س  فى  جاء  وقد   .) �س11  1995م،  الرازي،  بكر  اأبى  بن  اخلوف«)حممد 
Elias« اأنَّ االأمن Security ُيعنى حالة من ال�صعور باالأمن واحلماية وهو �صد القلق واخلوف          

) Elias Chambers، 2004، p. 707( . وهكذا فاإنَّ قوامي�س اللغة تكاد تتفق على اأنَّ االأمن 
ُيعنى: االأمان واال�صتقرار واالطمئنان بعيدًا عن االأخطار التي تهدد الفرد فى بلده. 

وقد ورد ذكر االأمن فى القراآن الكرمي ليدل على املعاين ال�صابقة فى اآيات كثرية، منها: 
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قال تعاىل)واإْذ َقاَل اإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا اآِمنًا...( )�صورة البقرة، اآية 126(. وقوله 
ْن َخْوٍف( )�صورة قري�س، اآية 14(. ن ُجوٍع واآَمَنُهم مِّ تعاىل: )الَِّذي اأَْطَعَمُهم مِّ

 ومن وجهات نظر اجتماعية فاإن االأمن مُيثل جمموعة االإجراءات والنظم التي حتقق 
ال�صالمة والطماأنينة واحلماية واحلرية وغريها للفرد واملجتمع معًا، وهناك راأي ي�صري اإىل 
ال�صائر على �صنن اهلل و�صبط العالقة بني  اأن االأمن ميثل التدابري الكفيلة بحفظ النظام 
النا�س على نحو عادل ومتوازن، حتى ينخرط املواطنون جميعًا فى خدمة االأهداف والغايات 
امل�صرتكة دون تثبيط اأو اإزعاج. كما ُي�صري مفهوم االأمن اإىل اأنه مفهوم �صامل ي�صمل اأبعادًا 
لتحقيق  الثقايف  والتنوع  االإن�صان  بحقوق  تت�صل   ، واقت�صادية  واجتماعية  اأمنية   : عديدة 

.) Forbes- M  et. Al.،. 2008   ( هدف م�صرتك فى املجتمع
اأخري تتفاوت مفاهيم االأمن تفاوتًا كبريًا وان كانت ت�صكل الزاوية اجلنائية  ويف روؤى 
اأن عدو  باعتبار  االأمن  الذهن عند احلديث عن  اإىل  تقفز  التي  ال�صورة  وهي  منه  �صورة 
�صائر  اأو  اأو االغت�صاب  ال�صرقة  اأو  القتل  تعنى  التي  البدائية  االأمن هو اجلرمية ب�صورتها 
اجلرائم املتعلقة بالتعدي على حياة االأفراد وكرامتهم وممتلكاتهم ، ويف هذا املجال ذكر ) 
عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي ، 1423هــ ، �س �س  5- 6 ( اأن االأمن له فروع مرتبطة 
ومت�س   ، وجماعات  فرادي  النا�س  هموم  ت�صغل  التي  واجلماعية  الفردية  احلياة  مبختلف 

حياتهم وا�صتقرارهم . 
   كما يرى »حامد عمار ، 1998م �س �س15-16« اأنَّ االأمن ميثل عن�صرًا من عنا�صر 
التنمية الب�صرية فى منظورها ال�صامل، واأنه من احلاجات االأ�صا�صية لرفع م�صتوى املعي�صة 
وحت�صني نوعية احلياة والوقوف �صد اأى هيمنة اأيًا كانت م�صادرها الداخلية اأو اخلارجية . 
وقدمت ورقة العمل اخلا�صة بـ )حممد بن يو�صف اأحمد عفيفي ، 1425 هــــــ ( ملفهوم االأمن 
علي اأنه يعني ا�صتقرار املواطنني،و�صعورهم بالطماأنينة على اأرواحهم،واأموالهم،وممتلكاتهم 
و�صلتها  بها  التوعية  واأنواع  االأمنية  الفروع  هذه  عن  احلالية  الدرا�صة  تعرب  ثم  ومن   
التوعية  باأبعاد  واأخري  اأمة  بني  املميزة  الثقافة  حتددها  التي  اجلماعية  بالهوية  الوثيقة 
االأمنية ، حيث تعرف الدرا�صة احلالية مفهوم التوعية االأمنية اأنها اإدراك الفرد للظروف 
املحيطة به ، �صواء حول �صحة ج�صده وتعامله مع االآخرين ومدركاته الفكرية والثقافية ، اإيل 

جانب اإدراكه للمو�صوعات التي مت�س حقوق املواطنني و�صالمة الوطن  .
ب- الثقافة التنظيمية :

للثقافة  االأ�صا�صية  املحاور  اأن   ) ،2005م  قاري  الرحيم  عبد  بلقي�س   ( اأو�صحت    
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اأولويات  ترتيب  الفرد يف  ورغبة   ، التنظيمية  باأهميته  الفرد  اإح�صا�س  تتمثل يف  التنظيمية 
العمل والروؤية التنظيمية الوا�صحة وااللتزام التنظيمي واإح�صا�س الفرد بالعدالة التنظيمية 

وعالقتها مب�صتوي وكفاءة االأداء بغر�س الو�صول اإيل النتائج املرجوة .
  وقد تو�صلت درا�صة ) علي بن فهيد ال�صريف ،2007م ،�س 43 ( من خالل تناولها لكافة 
التعريفات املن�صورة عن الثقافة التنظيمية اإيل تعريف حمدد للثقافة التنظيمية باعتبارها 
جمموعة من القيم واملعتقدات والقواعد والعادات والتقاليد واالأعراف واملعاين التي تكونت 
داخل املنظمة وا�صتقرت لدي العاملني باملنظمة كاأفراد وجمموعات كما يكت�صبها ويتوافق 
معها االأع�صاء اجلدد للمنظمة ، وبالرغم من ا�صتقرار هذه املنظومة اإال اأنها تت�صم بالتجدد 
والتطوير من خالل عوامل التعلم والتغيري الداخلي ، اإيل جانب التغيري يف الثقافة العامة 
للبيئة املحيطة واملجتمع ككل . ومن اأهم انعكا�صات الثقافة التنظيمية هي تكوين اجتاهات 

معينة الأمناط ال�صلوك داخل املنظمة يف تفاعلها وتعاملها مع خمتلف املواقف والظروف . 
للثقافة  تنمية  من  به  تقوم  وما   ، املطلوبة  املدر�صية  للبيئة  الهام  الدور  يكمن  وهنا 
التنظيمية لدي الطالب من اأجل حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة ، ويف هذا املجال 
العملية  تلك  تعني  الرتبية  اأن   )19 –  18 �س  �س  علي،1995،  اإ�صماعيل  )�صعيد  اأو�صح 
ذلك  املختلفة.  م�صتوياتها  االإن�صانية يف  ال�صخ�صية  بتنمية جوانب  نقوم  التي عن طريقها 
اأنه �صاع بني املتخ�ص�صني اأن لل�صخ�صية م�صتويات ثالثة : امل�صتوي االأول، هو م�صتوي الوعي 
هو  الثالث  وامل�صتوي  والوجدان،  العاطفة  م�صتوي  هو  الثاين،  وامل�صتوي  املعريف،  واالإدراك 
م�صتوي احلركة واملهارة. ويتم تنمية اجلانب املعريف لالإن�صان عن طريق تزويده بكم من 
املعلومات واملعاين واملفاهيم واحلقائق، ف�صاًل عما يرتبط بهذا من حيث طريقة التفكري 
ومنهج البحث واأ�صاليب الربط واال�صتنتاج واال�صتنباط والتحليل والنقد . اأما امل�صتوي الثاين 
اأما امل�صتوي الثالث، فهو م�صتوي حركي، يت�صل   . في�صتمل علي امليول واالجتاهات والقيم 

باملهارات العملية املختلفة.
وقدمت )�صفاء االأع�صر( )1997، �س 2( مفهومني يف الرتبية، املفهوم االأول يتمحور 
حول حت�صيل املعارف واملهارات التي تنمي قدرات الب�صر علي مواجهة م�صكالت ومعطيات 
حمددة يف اإطار حياة م�صتقرة ومواقف متكررة. اأما الرتبية من اأجل التجديد فهي ت�صع كل 
املعطيات– حتى اأكرثها ا�صتقرارًا – مو�صوع االختبار، وهي التي تعد االإن�صان ملا ينتظره 
من حتديات وتغريات تخلخل كثريا من الثوابت. وهنا ي�صبح املعني احلقيقي للرتبية هو 
تنمية ب�صر مبدع قادر علي ا�صت�صراف امل�صتقبل وت�صكيله، باالإ�صافة اإيل تقبله والتواوؤم معه.
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اجتماعية  حياتية  عملية  تعترب  الرتبية  اأن  ،�س1(   1997( الدباغ(  )ريا�س  ويري 
احلياة  حركة  ت�صمل  بل   ، فح�صب  والتاأهيل  والتعليم  التدريب  مفاهيم  علي  تقت�صر  ال 
اأن »اأبعاد التوعية  اإطار املجتمع طيلة حياته. ومن ثم تري هذه الدرا�صة  لدي االإن�صان يف 

 Dimensions of security awareness»االأمنية
تعني تلك الفروع واالأن�صطة املتمايزة يف عالقتها باإ�صكالية االأمن ، والتي عن طريقها 
نقوم بتنمية جوانب ال�صخ�صية االجتماعية لكي ت�صبح مرنة ومتقبلة لذاتها ، وقادرة علي 
امتالك قدًرا من اال�صتقاللية  واالكتفاء الذاتي واحل�صا�صية جتاه حفظ  وفهم وقبول االأمور 
تلك  ال�صاملة،  املجتمعية  التنمية  وحتقيق  اجلرمية  ظاهرة  من  للحد  االأمنية  وامل�صئوليات 
ال�صخ�صية االجتماعية التي ت�صبح - نتيجة اكت�صابها للثقافة التنظيمية املدر�صية املتحررة 
من القوالب الثقافية اجلامدة يف تاأثريها علي هذه ال�صخ�صية االجتماعية– متميزة بارتفاع 
م�صتوي طموحها وتعدد ميولها ومتيزها يف امتالك احل�س االأمني يف جميع املجاالت، ومبا 

يتم�صي مع م�صلحة املجتمع.
6- منهج الدرا�سة واأدواتها 

  ت�صتخدم الدرا�صة احلالية املنهج الو�صفي ، والذي يقوم علي حتليل كافة الروؤى من 
اأجل تف�صري الو�صع للظاهرة اأو امل�صكلة املراد درا�صتها من خالل حتديد ظروفها واأبعادها، 
وتو�صيف العالقات بينها، بهدف االنتهاء اإىل و�صف دقيق متكامل للظاهرة اأو امل�صكلة يقوم 
على احلقائق املرتبطة بها ) اأحمد عبد اهلل اللحلح ، وم�صطفي حممود اأبو بكر ، 2002م 
(. ويعترب هذا املنهج الو�صفي اأن�صب املناهج الدرا�صية ملثل هذه الدرا�صات التحليلية. فمن 
الباحثان  التحليلية غر�صًا تقومييًا وتطويريًا، حيث يقوم  الو�صفية  للدرا�صات  اأن  املعروف 
بالتعرف علي كافة الروؤى البحثية حول ابعاد التوعية االأمنية املن�صودة يف املجتمع وحتليلها 
بهدف التقومي واالإ�صهام يف التطوير من خالل تنمية الثقافة التنظيمية يف البيئات املدر�صية 

باململكة العربية ال�صعودية .
7- اأهمية الدرا�سة 

تنبع اأهمية هذه الدرا�صة من خالل الروؤى التالية : 
y  اإن االأمن والتوعية االأمنية ق�صايا اجتماعية مت�س الفرد واجلماعة، واأن حتقيقه بحاجة

اإىل ت�صافر كافة اجلهود واالإمكانات واملوؤ�ص�صات املجتمعية ، ومن ثم فاإن ق�صية اأمن 
الوطن ق�صية حمورية لكل فرد من اأفراد املجتمع ولكل موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صاته، اإذ اأن 
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االأمن هو ال�صبيل اإىل اال�صتقرار الذي ال ميكن الأمة من االأمم اأن حتقق لنف�صها مكانًا 
نف�صه  له  ت�صّول  ملن  والت�صّدي  االأمن  هذا  على  احلفاظ  فاإن  وعليه،  بدونه.  مكانة  اأو 
وبني  كٌل يف جماله  املجتمع  اأفراد  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  منه، هي  ينال  اأو  يهدده  اأن 
القوة،  وتت�صاعف  اجلهود،  تت�صافر  حتى  الدولة،  يف  املختلفة  املجتمعية  التنظيمات 

وي�صيق اخلناق حول اأعناق مهددي اأمن الوطن كيفما كانوا واأينما تواجدوا .
y  اإن التوعية الثقافية �صرورة تربوية ملواجهة خماطر العوملة ، االأمر الذي يتطلب اإعادة

النظر فى االأداء التعليمي بالبيئات املدر�صية يف الوطن العربي ، ويف الثقافات التنظيمية 
، بحيث ت�صبح قادرة على  اإجنازها ملهامها  اأعمالها ويف  تنفيذ  اأدائها يف  التي توجه 
تعميق الهوية الثقافية فى نفو�س ال�صباب، وحت�صنهم بالقيم واملهارات واالأفكار التي 
ت�صاعدهم على امتالك الدور الفاعل فى تطوير جمتمعهم، وال يكونون جمرد مقلدين 
تابعني للغري ، يعي�صون على زاده الثقافى دون اإبداع اأو ابتكار ن اأي اأن اأداء هذه البيئات 
املدر�صية تتميز بجودة عالية يف جانب الثقافة التنظيمية التي ت�صود اأجواء العمل بها .

y  لدي االأمنية  التوعية  اأهمية  العامل علي  املعا�صر يف معظم دول  الرتبوي  الفكر  تاأكيد 
اأبعاد  ينمي  الذي  الرتبوي  املناخ  تهيئة  طريق  عن  العام  التعليم  مراحل  يف  الطالب 
اأق�صي حد ممكن  اإيل  العادية  الدرا�صية  الف�صول  وي�صقلها يف  االأمنية  التوعية  هذه 
اأن تو�صلهم اإليه مواهبهم وقدراتهم – ذلك اأن تقدم املجتمعات االإن�صانية وازدهارها 
يتوقف علي مدي فعالية ون�صاط الطالب وحفظهم وفهمهم وقبولهم ملجريات االأمن يف 

.)Sapon – Shevin ، 1996 (   جمتمعاتهم
y -13 �س  �س   ،1997( ال�صيداوي(  )اأحمد  يراها  كما   – امل�صتقبل  م�صاهد  اأحد  اإن 

املبدعني  للطالب  واالحرتام  التقدير  يعيد  الذي  والتعاون  التوا�صل  تت�صمن ع�صر   )14
التوا�صل  – ع�صر  الع�صر  هذا  ويف   . احلياة  جمريات  كافة  يف  التنظيمية  ولثقافاتهم 
والتعاون – تتمحور الرتبية حول تنمية الثقافة التنظيمية  للمتعلم، ويتخذ العاملون بالبيئة 
املدر�صية اأدوار املي�صرين للتعلم، وامل�صجعني علي احلوار والتفاعل واالإبداع واالبتكار. وال 
حتقيق  يف  املدر�صية  التنظيمية  الثقافة  باأهمية  التنبيه  اإيل  احلاجة  اأم�س  يف  اأننا  �صك 
اأبعاد التوعية االأمنية لدي الطالب يف مدار�س التعليم العام بكافة مناطق اململكة العربية 
ال�صعودية ، اإيل جانب اأهمية اقرتاح ممار�صات تربوية فعالة تهتم  بها  البيئة املدر�صية 
وتعمل علي توفريها لتحقيق اأبعاد التوعية املن�صودة لدي هوؤالء الطالب يف هذه املدار�س. 
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yyyالثقافةyتنميةyخاللyمنyاملن�شودةyالأمنيةyالتوعيةyاأبعادyتو�شيحyيفyالدرا�شةyهذهyت�شهم
yوتهيئy،yالأبعادyهذهyجتاهyالعامyالتعليمyمراحلyيفyالطالبyلديyاملدر�شيةyالتنظيمية
yهذاyيفyاملدر�شيةyالبيئةyاأفرادyاإ�شهاماتyتطويرyخاللyمنyغاياتهاyلتحقيقyاملالئمyاملناخ

املجال.
yyyلت�شايرyالعادةyيفyت�شممyالعامyالتعليمyمدار�سyيفyالدرا�شيةyاملناهجyاأنyاملالحظyمن

y.عليهاyاملتعارفyالتعليميةyالأهدافyلتحقيقyوال�شتعداداتyالقدراتyحيثyمنyالطالب
yالعامةyالجتماعيةyباحلياةyوعالقتهyفروعهyيفyالبحثyودواعيyبالأمنyالعنايةyشوء�yويف
yيفyاملت�شمنةyوالفعالياتyوالأن�شطةyواملعارفyاملهاراتyيطورyاأنyللمعلمyشروريًا�yاأ�شبح
y.العامyالتعليمyمدار�سyيفyالأمنيةyالطالبyاحتياجاتyتلبيyحتىyالدرا�شيةyاملناهجyهذه
yاملجال yهذاyويف y.الطالب yجميعyلدي yمتفاوتة yوبدرجات yموجود yالأمن yاإيل yفاحلاجة
yف�شلyقدyيكونyتنميتهاyي�شتطيعyوملyمعينةyاأمنيةyموهبةyلديةyتوفرتyاإذاyالطالبyاأنyنري
yلديهyكانتyاإذاyاأماy.جزئيًاyف�شلyقدyيكونyفقدyفقطyن�شفهاyا�شتخدمyواإذاy،حياتهyيف
yجناحًاyحققyقدyيكونyمنا�شبةyب�شورةyوي�شتخدمهاyينميهاyكيفyوتعلمyالأمنيةyاملوهبة

كبريًاyيفyحياته.
yyyي�شاعد yمبا yالأمنية yالتوعية yاأهداف yتطوير yيف yالدرا�شة yهذه yت�شهم yاأن yاملنتظر yمن

yي�شيع yما yمع yيتنا�شب yومبا y،الثقايف yواإرثنا yحياتنا yتطوير yيف yالإ�شهام yعلي yالطالب
yولي�س yكاأنداد yالأخرى yالثقافات yمع yاحلياة yمن yكننا يمُ yومبا y، yثقافات yمن yالعامل yيف
yالتوعية yبرامج yعن yكبرية yبدرجة yغائبني yزالوا yما yالطالب yمن yالكثري yاإن y.كتابعني
yالتوعية yعلي yت�شاعدهم yل yوالقت�شادية yالجتماعية yالطالب yهوؤلء yوبيئات y، yالأمنية
yyاملن�شودةyالأمنيةyالتوعيةyباأبعادyوتعريفهمyالطالبyهوؤلءyمواهبyرعايةyبينماy،yالأمنية
yيفyي�شودyاأنyينبغيyالذيyفالجتاهyثمyومنy.(Gallagher،y1995)yاأخالقيةyحقوقًاyتعترب
y.الأولyاملقامyيفyاملدر�شيةyبالبيئةyالعاملنيyعاتقyعليyيقعyالطالبyلديyالأمنيةyالتوعية

yyyوالتخويفyالتهديدyمنyاخلايلyالنف�شيyاملناخyتوفريyالطالبyلديyالأمنيةyالتوعيةyتتطلب
yوكتب yواأجهزة yاأدوات yمن yاملادية yالإمكانات yتوفري yجانبyاإيل y،املدر�شية yالبيئة yداخل
yومباy،yالأمنيةyالإجراءاتyوقبولyلفهمyشعيه�yيفyالطالبyيحتاجهyممنyوغريهاyاإ�شافية

.yالأمنيةyالتوعيةyاأبعادyلتحقيقyاملدر�شيةyالتنظيميةyالثقافةyلديهyيمُنمي
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8- الدرا�سات ال�سابقة:  
yاأجريت yكما y، yالأمن yجمال yيف yمتنوعة yعمل yاأوراق yدمت وقمُ yودرا�شات yبحوث yاأجريت
yدرا�شةyوجودyيندرyولكنy،yلالأفرادyالأمنيةyالتوعيةyجمالyيفyوالبحوثyالدرا�شاتyمنyالعديد
yاملدر�شية yالتنظيمية yالثقافة yتنمية yاإ�شكالية yعاجلت y( yالباحثني yعلم yحدود yيف) y y yشابقة�
yالعربيةyباململكةyالعامyالتعليمyطالبyلديyاملن�شودةyالأمنيةyالتوعيةyاأبعاد yحتقيقyاأجلyمن
yذاتyال�شابقةyوالبحوثyوالدرا�شاتyالعملyاأوراقyاأهمyاحلاليةyالدرا�شةyوتعر�سy.yال�شعودية

yyyy.احلاليةyالدرا�شةyيفyمنهاyال�شتفادةyاأمكنyوالتيyال�شلة
yالأمنyبعنوانyدرا�شةy(yبالريا�سyyوالتدريبyالأمنيةyللدرا�شاتyالعربيyاملركز)اأمُجريyy-1y
yبالتعر�سyالدرا�شةyهذهyاهتمتy،y1991مyعامyامل�شتقبلyواآفاقyالتحدياتy-yالعربيyالثقايف
yلتهديداتyيتعر�سyالعربيyالوطنyاأنyاإيلyم�شريةyاملاأمولةyالعربيةyالثقافةyا�شرتاتيجيةyاإيل
yمنyتنتزعهyم�شادةyثقافةyوبثyالأ�شيلةyثقافتهyعنyعزلهyاإيلyتهدفyمتنوعةyقويyمنyعديدة
yيعاينyالثقايف yالبناء yاأن yالدرا�شة yهذهyاأو�شحت yوقدy،الطرق yمفرتقyاإيل yبه yوتلقي yجذوره
yالنفعالyاأوyالغربيةyالثقافةyل�شتريادyامل�شتمرةyفاملحاولتy،جمالتهyكلyيفyوالق�شورyال�شعف
yالثقافةyمعطياتyمنyالكثريyاأنyكماy،والفكريyالثقايفyالرقيyلأمتناyي�شمنyلyبهاyالواعيyغري

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.yثقافتناyطبيعةyمعyيتالءمyلyالغربية
yحولyمy1996yعامyخاللyاملتحدةyالعربيةyالإماراتyبدولةy(yشوفان�yعاكفy)yدرا�شةy-2
yاملجتمعyوقايةyيفyومراحلهاyاأنواعها yاختالفyعليyالدولةyيفyالتعليميةyاملوؤ�ش�شاتyم�شاهمة
yالدرا�شيةyاملناهجyخاللyمنyشواء�y،الأخالقيyالتدهورyاألوانyو�شتيy،النحرافyمنyواأفراده

y.املختلفةyاملدر�شيةyالأن�شطةyاأوyالتعليميةyوالربامج
yخاللyمنyالثقافىyالأمنyحتقيقyاأهميةyحولy(yPeteryKatzensteny،y1996y)yدرا�شةy-3
yوالجتماعيةyوالقت�شاديةyال�شيا�شية yاملجالتyفىyالوطنية yوالهوية yالثقافة yعلىyاملحافظة
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.العوملةyع�شرyفىyجمتمعyلأيyال�شاملyالقوميyالأمنyحتقيقyفىyالأ�شا�سyلأنه
yyاأجرتها y( yاجلرائم yمن yاحلد yيف yودوره yللطالب yالأمني yالوعي y) yبعنوان yدرا�شة y-4
yحيث y، y1999م yعام y(ظبي yاأبو  – yوالتعليم yالرتبية yبوزارة yالجتماعية yاخلدمة yاإدارة)
yاأ�شارتyوقدy.yوم�شامينهyمفهومهyيفyوالتغرياتyواأنواعهyالأمنyتعريفyاإيلyالدرا�شةyاأ�شارت
yالتقليديةyالنظمyعليyقا�شرًاyيعدyفلمyال�شموليةyشفة�yاكت�شبyالأمنyاأن yاإيلyالدرا�شةyهذه
yيت�شالنyبلy،واملجرمنيyاجلريةyمبالحقةyيرتبطانyاملجتمعyواأمنyاملواطنyاأمنyاأنyتريyالتي
yاإيل yبالإ�شافة yواجتماعية yنف�شية yجوهرها yيف yومتغريات yاأخري yبعوامل yمتفاوتة yبدرجات
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ال�صلوك  تكوين  يف  ودورها  الدرا�صية  باملناهج  يت�صل  وفيما  واملجرمني،  اجلرمية  متغري 
االأمني لدي الن�سء اأ�صارت  هذه الدرا�صة اإيل دور املناهج التعليمية يف ت�صكيل ال�صخ�صية . 
املوؤ�ص�صات  دور   ( بعنوان  2001م  ال�صنبل(عام  بن عبد اهلل  العزيز  درا�صة )عبد   -5

اأهمية  اإيل  الدرا�صة  هذه  اأ�صارت   ،  ) العربي  القومي  االأمن  دعم  يف  الدولية  الرتبوية 
املجتمع  االأمن وحماية  تناول ق�صايا  الدولية منها يف  االأخ�س  ، وعلي  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
من خالل االأمن الثقايف الأنه يدعم االأمن القومي وير�صخ قيم املجتمع ويحمي ال�صباب من 

االنحراف .                                                                         
6- ورقة عمل اإعداد )�صعيد بن حممد امللي�س( مقدمة اإيل املوؤمتر العام التا�صع ع�صر 

اأن  اأظهرت  2002م والتي  للدفاع املدين حتت �صعار »الوعي الوقائي منهج و�صلوك » عام 
االأبناء  واإعداد  والتعليم  الرتبية  بعمليات  املجتمع  اإليها  يعهد  التي  املوؤ�ص�صة  وهي  املدر�صة 
للم�صتقبل ال ميكننا اأن نت�صور قيامها بواجباتها بكفاية وهي مبعزل عن تعاون املجتمع معها 
وتقدميه كافة االإمكانيات الالزمة لها وم�صاعدتها يف القيام بدورها يف مناخ ُيدعم  تلك 

االأدوار .  
لالإعداد  مقرتح  ت�صور   ( بعنوان  2004م  عام   ) تهامي  �صعيد  جمعة  درا�صة)   -7

اأو�صت  والتي    ، املعا�صرة(  الثقافية  التحديات  �صوء  فى  الرتبية  كليات  لطالب  الثقافى 
بتجويد االإعداد الثقافى لطالب كليات الرتبية، و�صرورة ربط مو�صوعات االإعداد الثقافى 
بالتحديات الثقافية املعا�صرة )�صبكة االإنرتنت- االنفتاح االإعالمي- غياب الوعي الديني(، 

وذلك حتى يتحقق االأمن الثقافى لدى ال�صباب ويتم احلفاظ على الهوية الوطنية
8- درا�صة )جمال عليان( عام 2005 بعنوان )احلفاظ على الرتاث الثقافى بني الهوية 

الوطنية والعوملة( والتي اأو�صت ب�صرورة احلفاظ على الرتاث الثقافى والهوية الوطنية فى 
ظل حتديات العوملة، حتى يتم حتقيق اأمن ال�صباب فى جميع جماالت احلياة، وخا�صة االأمن 

الثقافى للوقوف �صد الغزو والهيمنة الثقافية. 
9- ورقة عمل  بعنوان ) اأهمية املوؤ�ص�صة التعليمية يف تنمية الوعي االأمني ( مقدمة من) 
بركه بن زامل احلو�صان( لندوة املجتمع واالأمن املنعقدة بكلية امللك فهد االأمنية بالريا�س 
من 2/21 حتى 2/24 من عام 1425هـ  . اأو�صحت هذه الدرا�صة �صرورة ت�صمني مو�صوعات 
الوعي االأمني يف املناهج الدرا�صية  ملختلف املراحل الدرا�صية ، اإيل جانب �صرورة تكوين 
اأ�صر مدر�صية متعددة لالأن�صطة الطالبية بهدف تعلم الوعي االأمني وتعلم ن�صره من خالل 
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الو�صائل االإعالمية املدر�صية.  
10- ورقة عمل قدمها) خالد بن �صعود الب�صر( لندوة املجتمع واالأمن املنعقدة بكلية 

امللك فهد االأمنية بالريا�س من 2/21 حتى 2/24 من عام 1425هـ . ركزت هذه الورقة 
خالل  من  االأمني  الوعي  حول  العربي  الوطن  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  جهود  تقييم  علي 
املناهج الدرا�صية ، اإيل جانب حتديد مدي كفاية املعلومات االأمنية ون�صر املناهج الدرا�صية 
املناهج  هذه  تطوير  ميكن  وكيف   ، املن�صود  الوقائي  العمل  اإطار  يف  االأمنية  للم�صتجدات 
الدرا�صية ملختلف املوؤ�ص�صات التعليمية العامة واخلا�صة مبراحلها املختلفة وحت�صني جهودها 

يف اإطار ا�صرتاتيجية وروؤية تكاملية متقدمة للتوعية االأمنية يف الوطن العربي .
11-  درا�صة ) عبد اهلل بن زويد املطريي ( عام 1426 هـ  بعنوان : اأ�صاليب اإدارة 

اأن  الدرا�صة  هذه  اأو�صحت   . الفكري  االنحراف  من  الطالب  لوقاية  الثانوية  املدر�صة 
واالقت�صادية  الثقافية  االأ�صباب  هي  الفكري  االنحراف  اإيل  توؤدي  التي  االأ�صباب  اأهم 
اإيجاد  علي  الرتكيز  ب�صرورة  الدرا�صة  هذه  اأو�صت  ثم  ومن   ، والرتبوية  واالجتماعية 
القدوة ال�صاحلة يف املدر�صة ، اإيل جانب اأ�صاليب الن�صح والتوجيه وامل�صاركة يف مناق�صة 

م�صكالت الطالب .
12- درا�صة )Erik Nemeth ، 2006 ( حول �صرورة حتقيق االأمن الثقافى لدى ال�صباب 

وذلك للق�صاء على التطرف واالإرهاب والعنف املنت�صر فى جميع دول العامل
13- الربامج ال�صنوية للتوعية االإ�صالمية للعام الدرا�صي 1428/1427هــ ، والتي هدفت 

اإيل العمل علي حتقيق اأهداف الرتبية االإ�صالمية و تهيئة الفر�س حلفظ  ما تي�صر من كتاب 
اهلل العزيز مع الفهم والتدبر ، اإيل جانب العمل علي تربية الطالب علي خدمة وطنهم وحمبته 
وبيان مكانة والة االأمر والن�صح لهم  ، واإ�صاعة حب اخلري واخل�صال احلميدة ودعمها يف 
األوان  خمتلف  ودعم   ، والتقوى  الرب  علي  ومتعاونة  متاآلفة  اأ�صرة  لي�صبح  املدر�صي  املجتمع 
الن�صاط املدر�صي مبا يتنا�صب مع �صيا�صة التعليم باململكة العربية ال�صعودية ، وتدريب الطالب 
علي حتمل امل�صئولية لي�صبحوا اأع�صاء فاعلني مدركني ما لدينهم ووطنهم واأمتهم االإ�صالمية 
من حقوق وواجبات وحمايتهم من االأفكار الدخيلة والبعد عن االإفراط والتفريط يف الدين 
وتوجيهها  و�صقلها  للطالب  والتقنية  والثقافية  الفكرية  واملواهب  املهارات  تنمية  اإيل  اإ�صافة 
الوجهة ال�صليمة ، واإك�صاب ف�صيلة املطالعة النافعة والبحث واال�صتفادة من اإيجابيات و�صائل 

االت�صال احلديثة ، وا�صتغالل الوقت علي وجه مفيد تزدهر به �صخ�صية الفرد امل�صلم . 
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املدر�صة  اإدارة  : دور  بعنوان  هــ  قيا�س بن و�صل احلارثي ( عام 1428  14- درا�صة ) 
تاأثري  الدرا�صة مدي  اأو�صحت هذه   . الفكرية لطالبها  الو�صطية  الثانوية يف حتقيق منهج 
اأبرز  ومن   ، للطالب  الفكرية  الو�صطية  منهج  حتقيق  يف  الثانوية  املدر�صة  اإدارة  و�صائل 
و�صائل اإدارة املدر�صة الثانوية يف حتقيق منهج الو�صطية الفكرية لطالبها القدوة احل�صنة ، 
والتعامل مع الطالب يف الق�صايا الفكرية مبا ينا�صب مرحلته العمرية . اأو�صت هذه الدرا�صة 
ب�صرورة الرتكيز علي تعزيز �صعور الطالب باالنتماء للوطن من خالل برامج عملية تقوم 
،  مع �صرورة توثيق العالقة بني املدر�صة واجلهات االأمنية ذات ال�صلة  اأ�ص�س علمية  علي 

بالق�صايا الفكرية .
15- درا�صة ) حممد بن علي الليثي ( عام 2008م بعنوان : الثقافة التنظيمية ملدير 

من وجهة نظر مديري مدار�س التعليم االبتدائي  املدر�صة ودورها يف االإبداع االإداري 
تو�صيح اأهمية الثقافة التنظيمية ال�صائدة ملديري  اإيل  والتي هدفت   ، بالعا�صمة املقد�صة 
هوؤالء  اإيل التعرف على واقع عنا�صر االإبداع االإداري لدى  اإ�صافة  املدار�س االبتدائية ، 
ودرجة العالقة بني الثقافة التنظيمية واالإبداع االإداري لدى مديري املدار�س  املديرين ، 
الثقافة االإبداعية وثقافة الدور  اأن  اإيل  الدرا�صة  انتهت   . االبتدائية بالعا�صمة املقد�صة 

وثقافة املهمة هي الثقافات التنظيمية التي تف�صر االإبداع االإداري. 
16- درا�صة ) زيد بن زايد احلارثي ( عام 1429 هــ بعنوان : اإ�صهام االإعالم الرتبوي 
يف حتقيق االأمن الفكري لدي طالب املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة . اأو�صحت هذه 
الدرا�صة مدي اأهمية ممار�صة االإعالم الرتبوي لتحقيق االأمن الفكري لدي طالب املرحلة 
الثانوية . اأو�صت هذه الدرا�صة ب�صرورة تعويد الطالب علي اأ�صاليب احلوار واملناق�صات يف 
الطالب من خالل  لدي  االأمنية  الثقافة  ن�صر  االأمن يف  رجال  مع  والتعاون  حل اخلالفات 

االأن�صطة املدر�صية .
1430هـ بعنوان : مالءمة الثقافة  17- درا�صة ) ماجد بن غرم اهلل الغامدى ( عام 

درا�صة   -TQM ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  لتطبيق  التقنية  الكليات  يف  ال�صائدة  التنظيمية 
ميدانية علي الكليات التقنية بالباحة ، والتي �صعت اإيل الوقوف علي اأبعاد الثقافة التنظيمية 
، ومدي اإدراك اأع�صاء هيئة التدريب واملدربني يف الكلية التقنية بالباحة الأبعاد هذه الثقافة 
التنظيمية ال�صائدة يف الكلية . خل�صت الدرا�صة اإيل اإمكانية تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة 
يف الكليات التقنية يف ظل ثقافتها التنظيمية احلالية بدرجة متو�صطة ، مما ي�صتوجب مزيدًا 
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من اجلهود لتنمية تلك الثقافة مبا يتالءم مع متطلبات اجلودة .
امل�صكالت  اأن زيادة  التي مت مناق�صتها هنا  العمل  واأوراق  ال�صابقة  الدرا�صات  اأو�صحت 
العامل وزيادة  ال�صكاين، واالنفتاح علي  التطور  االأمنية وتعقدها عامًا بعد عام، من جراء 
مبدار�س  الطالب  بني  املن�صودة  االأمنية  التوعية  اأبعاد  مناق�صة  ت�صتدعي   االت�صال  قنوات 
العمل علي  الروؤى الرتبوية واالأمنية املعا�صرة يف هذا املجال ، مع  العام من كافة  التعليم 
تقدمي اأمنوذج قابل للتطبيق يتيح ال�صراكة الفاعلة بني االأنظمة املجتمعية امل�صئولة عن اأبعاد 
املن�صودة بني  االأمنية  التوعية  اأبعاد  اأجل حتقيق  املدر�صية من  البيئة  املجتمع مع  االأمن يف 

الطالب مبدار�س التعليم العام باململكة العربية ال�صعودية  .
التوعية جتاه احلقوق والواجبات مع تعزيز  ال�صابقة ب�صرورة  اأو�صت الدرا�صات    وقد 
ال�صلوكيات  تنمية  اإيل  اإ�صافة   ، املدر�صية  بالبيئات  العاملني  لدي  االأمنية  القيم  وغر�س 
االإيجابية لدي الطالب نحو اأمن املجتمع ، واعتماد ثقافة احلوار وتقبل الراأي والراأي االآخر 
يف املوؤ�ص�صات التعليمية ، والتعاون مع م�صئويل االأمن يف ن�صر الثقافة االأمنية لدي الطالب 
من خالل االأن�صطة املدر�صية ، وهذا ما دفع الباحثني الإجراء الدرا�صة احلالية حول تنمية 
الثقافة التنظيمية املدر�صية لتحقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة بني الطالب والعاملني 

بالبيئات املدر�صية . 
9- خطة ال�سري يف الدرا�سة :

جاءت هذه الدرا�صة يف ثالثة مباحث هي : 
املبحث االأول : وفيه مت تناول االإطار العام للدرا�صة والدرا�صات ال�صابقة وقد ت�صمن هذا 
املبحث حتديدًا العنا�صر الرئي�صة التالية : م�صكلة الدرا�صة وت�صاوؤالتها واأهدافها، باالإ�صافة 
اإيل م�صطلحات الدرا�صة ومنهجيتها ومنطلقاتها البحثية االأ�صا�صية واأهميتها ، اإ�صافة اإيل 

حتليل نتائج البحوث والدرا�صات الرتبوية واالأمنية ال�صابقة يف هذا املجال.
الطالب مبدار�س  بني  املن�صودة  االأمنية  التوعية  اأبعاد  ناق�س  فقد   : الثاين  املبحث  اأما 
التعليم العام من خالل تقدمي الدرا�صة التحليلية لكافة الروؤى الرتبوية واالأمنية املعا�صرة 

يف هذا املجال .
وانتهت الدرا�صة يف مبحثها االأخري اإيل تقدمي اأمنوذج مقرتح لتنمية الثقافة التنظيمية 
املدر�صية من اأجل  حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة بني الطالب مبدار�س التعليم العام 

باململكة العربية ال�صعودية .
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املبحث الثاين
اأبعاد التوعية الأمنية املن�سودة بني الطالب مبدار�س التعليم العام

)حتليل الروؤى الرتبوية والأمنية املعا�سرة(
املجتمع  لبناء  �صرورية  فهي   ، االإن�صانية  املجتمعات  حياة  فى  هام  دور  لها  الرتبية  اإن 
 ، اأفرادها  توعية  يف  ت�صاهم  اأنها  كما  الفا�صلة،  واالأخالق  القيم  ت�صوده  الذي  االآمن 
اأدواره وم�صئولياته االجتماعية، حمافظًا على  اأداء  الطالب قادرًا على  فبوا�صطتها ي�صبح 
ذاتيته الثقافية، ممار�صًا حلقوقه وواجباته، قادرًا على التفكري ال�صليم واالإبداع فى ع�صر 
ال�صالح  املواطن  ت�صكيل  فى  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ُت�صهم  ذلك  وعلى  واملعلوماتية،  العوملة 
امل�صارك فى عملية التنمية ال�صاملة فى املجتمع . كما اأن العوملة ، وما متثله من انت�صار فكري 
االإ�صالمية يف املجتمعات  للثقافة  املعا�صر مُتثل تهديدًا  العامل  وثقايف موحد بني جمتمعات 
جديد  كل  اإىل  يتطلعون  اإّنهم  حيث  ال�صباب  هم  الفكر  هذا  يف  امل�صتهدفة  والفئة  العربية. 
ويتمردون على املوروثات ، باالإ�صافة اإىل اأّنهم هم الفئة املجتمعية الن�صطة التي تتطلع اإيل 
ممار�صة ال�صلوكيات اجلديدة ، وبالتايل يحر�س اأن�صار العوملة على تكري�س التبعية لهم يف 
نفو�س هوؤالء الطالب من خالل اإك�صابهم اأفكار و�صلوكيات العوملة ، والتي ال تتفق – يف بع�س 
جوانبها - مع اأفكار وثقافة جمتمعاتنا العربية. ويجب االإ�صارة اإيل اأن العوملة - مبظاهرها 
املختلفة - زعزعت ثقة ال�صباب يف فكرهم وهويتهم الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم العربية 
ومالت بهم اإيل ثقافة املجتمعات الغربية ، ويف كل �صيء غربي تقريبًا ، بل اأ�صبح لدى كثري 
من ال�صباب انهزامية وفقدان للهوية اأمام معطيات التقنية والثقافة الغربية )را�صد بن �صعد 

بن را�صد البـاز ، د.ت ، �صفحات متفرقة(. 
وقد تعددت الروؤى الرتبوية واالأمنية ، وتنوعت يف جمال التوعية االأمنية وحتديد اأبعادها 
لدي الطالب ، ومدي احلاجة اإليها ، واأهميتها يف اإمناء �صخ�صياتهم ب�صورة متوازنة ومتكاملة 
يف �صتي مناحي النمو . واهتمت هذه الروؤى البحثية بجوانب خمتلفة يف جمال الوعي االأمني 
واأبعاده ومداخل تنميته ، ومن بني هذه الدرا�صات ما تناول درا�صة املناخ التعليمي والربامج 
والنظم التعليمية ومدي التوعية باحلقوق والواجبات، باالإ�صافة اإيل طرائق التعليم واأ�صاليبه 
والبيئة  والطالب  املعلم  بني  وتفاعالت  وعالقات  ممار�صات  من  عليه  تنطوي  وما  املختلفة، 
املدر�صية، واأثرها علي التفكري االبتكاري، ومن ثم علي كيفية اأن مُيعن الطالب فكره يف جمريات 
االأمن يف جمتمعه )Smith،1994( ،)Woods،1996(. كما تناولت بع�س هذه البحوث طرق 
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اإعداد العاملني بالبيئة املدر�صية وتاأثرياتهم ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر علي التوعية جتاه 
االأمن الثقايف ومدي احلاجة اإيل تن�صيط التفكري االبتكاري لدي الطالب واإك�صابهم اأمناط 
اأن  ذلك   ،  )Doolittle  1995  ،Zielinski،1994( جمتمعاتهم  و�صالمة  اأمنهم  جتاه  الوعي 
اأ�صلوب التدري�س الذي يتبعه املعلم يعترب اأحد العوامل الرئي�صة التي توؤثر اإيجابيًا اأو �صلبيًا يف 
منو اأبعاد التوعية ب�صفة عامة والتوعية االأمنية ب�صفة خا�صة )Carroll، 1991 (. ويف هذا 
الوحدة  املرء لالأمن ملواجهة  1425هــ ( حاجة   ، الب�صر  ا�صتعر�س )خالد بن �صعود  املجال 
واخلوف فكان هاج�س االإن�صان حماية نف�صه. ومن هنا فاإن بداية مفهوم االأمن كان مفهومًا 
التي قد يتعر�س لها  البيئية والب�صرية  ذاتيًا يعتمد على حماية االإن�صان لنف�صه من املخاطر 
والب�صرية  البيئية  املخاطر  �صد  لنف�صه  االأمن  توفري  عن  للبحث  االإن�صان  دفع  الذي  االأمر   ،
على  للق�صاء  االآخرين  مع  والعي�س  اال�صتئنا�س  نحو  االجتاه  ثم  ومن   ، لها  يتعر�س  قد  التي 
الوحدة مدركًا اأن االحتاد قوة ملواجهة اخلوف واخلطر. فاالأمن الفردي ال ميكن اأن يتحقق 
دون االن�صهار يف اإطار جتمع ب�صري ي�صمن له الراحة واال�صتقرار. ومن ثم ظهرت االأ�صرة 
والع�صرية والقبيلة ثم الدولة فيما بعد انطالقًا من حاجه االإن�صان وبدافع ال�صعور بالطماأنينة 

وحماية ذاته بكل ما تعنيه كلمة احلماية واالأمن من معاين يف اأبعادها املختلفة.
وظهرت  االأمنية  احتياجاتهم  ازدادت  اأفرادها  وازدياد  الب�صرية  املجتمعات  وبتطور 
كل  ي�صمل  االأمني  االحتياج  واأ�صبح  واملتنوعة  اجلديدة  املخاطر  ملواجهة  حتمية  �صرورات 
ما يتعلق باالإن�صان من اأمن ج�صده اإىل اأمن كيانه اإىل اأمن حرياته وحقوقه واأ�صبح االأمن 
ي�صكل ركنًا من اأركان وجوده االإن�صاين واالجتماعي. وبتطور تلك املجتمعات الب�صرية واأي�صًا 
�صلوك  ومراقبة  اأمنها  على  احلفاظ  يف  �صعوبات  واجهت  حياتها  ومنط  اأ�صاليب  اختالف 
الب�صرية  مواجهة التجمعات  على  قدرتها  عدم  على  عالوة  فيها  ال�صبط  ودرجة  اأفرادها 
االأخرى التي اأ�صبح حب النف�س والتمركز حولها هو امل�صيطر عليها والقوة هي التي تفر�س 
اأفرادها  من  عدد  تكليف  اإىل  االإن�صانية  التجمعات  بتلك  دفع  كله  وهذا  ورغباتها.  حكمها 

للعمل على توفري االأمن والعدل واحلد من جتاوزات االآخرين �صد بع�صهم البع�س .
ومع التطور الب�صري والتنامي التدريجي ملفهوم االأمن وما و�صل اإليه من خالل االإرها�صات 
واملدار�س الفكرية يف جمال اجلرمية وات�صاع اأبعاده وتنوع موؤ�ص�صات حتقيقه اأ�صبحت احلاجة 
اإىل وجود اأمن ج�صدي و�صخ�صي وفكري وثقايف يحقق للفرد اال�صتقرار والتوازن النف�صي �صد 
اأخطار االأمرا�س و�صوء التغذية و�صبح البطالة وتكافوؤ فر�س العمل . ثم ظهرت احلاجة اإىل 
االأمن املجتمعي الذي ياأمن فيه االإن�صان �صد اأي اعتداء على حياته وحياة اأفراد اأ�صرته ويحفظ  
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اأمواله وممتلكاته، اإ�صافة اإيل احلاجة اإىل اأمن بيئي ي�صتطيع اأن يحميه من اأخطار التلوث واآثار 
احلروب وال�صراعات وبحاجة اإىل اأمن اإعالمي يحمي معتقداته وموروثاته الثقافية والفكرية 
من التاأثريات واالأفكار املنحرفة والهدامة ، وبحاجة اإىل اأمن اقت�صادي يحمى م�صادر دخله 
واأمواله من جرائم التزييف والتزوير والن�صب واالحتيال. ولهذا اأ�صبح مفهوم االأمن مفهومًا 
وا�صعًا ي�صمل كل جوانب احلياة فلم يعد ذلك املفهوم ال�صيق واملوجه �صد اجلرمية ب�صورتها 
)التقليدية( بل اأ�صبح ذو اأبعاد خمتلفة ومتنوعة كتنوع حياة الفرد ومل يعد حتقيقه هدفًا يف 

حد ذاته فح�صب بل اأ�صبح اأداة وو�صيلة للتنمية واإ�صعاد االإن�صان وحماية و�صالمة وطنه. 
كما اأو�صحت درا�صة  )خالد بن �صعود الب�صر ، 1425هــ ( اأن الواليات املتحدة االأمريكية 
الغربية - كفرن�صا وبريطانيا - تعترب من الدول  اليابان وكندا وبع�س الدول االأوربية  وكذلك 
الرائدة يف تطبيق مفهوم االأمن كم�صئولية اأمام اجلميع ، وللجميع بعد اأن تو�صلت اإىل نتيجة 
موؤكدة مفادها اأن االأجهزة االأمنية ال ميكنها حتقيق االأمن مبفردها مهما توفرت لها االإمكانات 
واأن  املكت�صفة  اجلرائم  عدد  بكثري  يفوق  املرتكبة  اجلرائم  عدد  اإن  حيث   ، والب�صرية  املادية 
اأداء االأجهزة االأمنية ال يتنا�صب مع ازدياد معدالت اجلرمية على الرغم من اجلهود امل�صنية 
واإ�صراك  اأعمالها  يف  التجديد  وحماولتها   ، ملكافحتها  هناك  املخت�صة  االأجهزة  تبذلها  التي 
قبل  امل�صتمر من  لالإحلاح  ونتيجة  االجتماعية يف مكافحة اجلرمية،  الر�صمية  االأجهزة  بع�س 
املتخ�ص�صني يف علم االجتماع واجلرمية يف مطالبتهم  بتغيري اإ�صرتاجتية االأجهزة االأمنية يف 
مكافحة اجلرمية،عملت هذه االأجهزة الر�صمية علي اإ�صراك التنظيمات املجتمعية املدنية بكافة 

موؤ�ص�صاتها يف حتمل جزء من امل�صئوليات االأمنية للحد من ظاهرة اجلرمية وحتقيق االأمن.
وتواجه االأمة العربية يف الوقت املعا�صر حتديات متنوعة ومتداخلة، تقف عائقًا اأمام تقدم 
العامل العربي وُتوؤثر على اأمنه وا�صتقراره ، وتهدد كيانه ، وجتعله عر�صة للتبعية والهيمنة الثقافية 
فى ظل العوملة اجلديدة، لذا كان على الرتبية اأْن تواجه هذه التحديات بنظرات م�صتقبلية تتالءم 

مع اأ�صالتها العريقة وقيمها النبيلة وتطلعاتها التنموية فى القرن احلادي والع�صرين.
 وقد فر�صت املتغريات العاملية االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية والتنموية فى ع�صر 
العوملة حتديات كثرية على خمتلف االأنظمة التعليمية، مما ي�صتلزم التعامل معها بفاعلية 
 ، االإبداعي  التفكري  على  القدرة  لديه  ع�صريًا  مواطنًا  املتغريات  تلك  تتطلب  كما  ووعى، 
مع التاأكيد على الذاتية الثقافية والهوية العربية، وتاأكيد قيم الوالء واالنتماء للوطن .ومن 
نظرًا  ملحة،  �صرورة  بات  ال�صباب  لدى  وخا�صة  االأمن  اأبعاد  بتحقيق  االهتمام  فاإن   ، ثمَّ
لالأخطار التي تهدد هوية املجتمع العربي والناجمة عن العوملة بكل اأبعادها، والتقدم العلمي 
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والتكنولوجي ، حيث اأ�صبح ذلك ميثل تهديدًا قويًا للدين واللغة والقيم والعادات والتقاليد 
والرتاث والعالقات االجتماعية وطرائق التفكري واالإبداع، وغريها مما ُيهدد الهوية الثقافية 
للمجتمع، وي�صعف �صعور الفرد باالنتماء والوالء لوطنه، فكل ذلك ُيزيد من اأهمية احلاجة 
لتحقيق التوعية االأمنية بني الطالب يف  كافة املوؤ�ص�صات التعليمية من اأجل العمل علي اأن 
يتكيفون مع التحوالت ال�صريعة واملتالحقة فى خمتلف جماالت احلياة . وعليه فاإن حتقيق 
اأبعاد التوعية االأمنية وتنميتها وتطويرها وجتديدها مع املحافظة على اأ�صولها يعد �صرورة 
اإىل اهتزاز املراكز  اأدت  تاأثريات تربوية  اإىل  اأدى  تربوية، »خا�صة فى ع�صر العوملة الذي 
الرتبوية  النظم  على  ال�صاغطة  بثقافتها  املكت�صحة  العوملة  لقيم  نتيجة  العربية  الرتبوية 
العربية، وهذا ما يفر�س على الرتبية العربية مراجعة فل�صفتها ونظمها ومناهجها وتقنياتها 
للتعامل مع �صغوط العوملة على احلقل الرتبوي. والتوعية االأمنية له اأهميتها فى توفري البيئة 
اأن�صطتهم احلياتية املعا�صرة ب�صكل �صوي، ومن  ال�صوية ال�صاحلة للطالب حتى ميار�صون 
هنا فاإن التوعية االأمنية ُتعد عن�صرًا من عنا�صر التنمية ال�صاملة فى املجتمع، ومظهرًا من 
مظاهر القدرة على التحرر من املوؤثرات اخلارجية الوافدة فى ظل النظام العاملي اجلديد.                                      

وميكن حتديد التوعية االأمنية املن�صودة يف االأبعاد التالية :
اأوًل – التوعية جتاه اإعادة التاأهيل الأمني للمعلم :

تتعهد موؤ�ص�صات التعليم العايل بربامج اإعداد وتاأهيل العاملني بالبيئات املدر�صية ، وتوؤكد 
برامج االإعداد والتاأهيل علي ن�صر ثقافة ال�صالم ومبادئ احلوار ، اإيل جانب تر�صيخ روح االنتماء 
الوطني الأبناء املجتمع الواحد ، والتاأكيد علي روح التاألف بني كافة ال�صعوب . هذا والعاملون يف 
البيئات املدر�صية يعتربون حجر الزاوية يف حتقيق االأهداف التعليمية ملا يتمتعون به من تاأهيل 
النا�صئة  القيم االيجابية يف نفو�س  اأمتهم م�صتهدفني غر�س  واع مل�صكالت جمتمعهم وتطلعات 
عبد   ( درا�صة  اأوردت  وقد  البناءة.  ال�صلوكية  االجتاهات  وتنمية  نفو�صهم  يف  االإميان  وتعميق 
اهلل بن زويد املطريى ، 1426 ، �س �س 39- 40 ( اأنه يلزم علي املعلمني امتالك القدرة علي 
ا�صتيعاب املتغريات املجتمعية ، واأن يكون لديهم املقدرة علي م�صاندة الطالب ملواجهة االأمور 
االأمنية امل�صتحدثة مبا يالئم ثقافة املجتمع واجتاهاته ن االأمر الذي يقلل من انت�صار االجتاهات 
املتطرفة يف املجتمع ، ومن هنا تربز اأهمية اإقامة دورات تدريبية اأمنية متخ�ص�صة للمعلمني 
من اأجل توعيتهم بق�صايا العنف والُغلو وغريها من االجتاهات الفكرية املتطرفة . ويف �صوء ما 
تو�صلت اإليه درا�صة ) قيا�س بن و�صل احلارثى ن 1428 هــ ( من نتائج ، فقد ظهرت احلاجة 
اإيل اإعادة النظر يف التاأهيل االأمني للمعلم ، فالوعي االأمني للمعلم له تاأثري قوي يف حتقيق 
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وجتاه  الطالب  جتاه  نواياه  وح�صن  املعلم  فكر  و�صالمة   ، للطالب  الفكرية  الو�صطية  منهج 
املجتمع علي قدر كبري من االأهمية يف حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة بني الطالب.                                             

 ثانيًا - التوعية جتاه الأمن النف�سي وال�سخ�سي للطالب:  
يتاألف املجتمع من اأفراد ، ومن ثم فالتوعية االأمنية جتاه الفرد  ذاته من �صميم التوعية 
االأمنية جتاه اأمن و�صالمة الوطن ، فاإذا قامت البيئة املدر�صية بتوعية الطالب نحو اهتمامهم 
ب�صحتهم وابتعادهم عن املخاطر واملحافظة علي وقتهم وجودة اإدارته ،فاإنها ت�صاهم يف التوعية 
االأمنية املجتمعية . اإن التوعية االأمنية للطالب يلزم اأن تتجه اإيل االأمن النف�صي وال�صخ�صي 
للطالب )Nancy T،V ، 2004 (. اأي اأن يحافظ الطالب علي �صالمة ج�صده ويحافظ علي وقته 
، وي�صعي للنجاح ويحرتم النظام املجتمعي ويتم تن�صئته علي وجوب طاعة ويل االأمر التي هي 

عامل رئي�صي يف متا�صك االأمة وتوؤدي اإيل اإظهار االأمة مبظاهر الوقار والهيبة . 
ثالثًا- التوعية جتاه اأمن احلقوق والواجبات بني الطالب:

  اإن ال�صعور باالنتماء ملجتمع االأمة يجعل الطالب متاأثرًا وموؤثرًا مبن يعي�س بني ظهرانيهم 
، ومن هنا يلزم التوعية االأمنية للطالب جتاه الواجبات واحلقوق والت�صرف بوعي وم�صئولية 
جمتمعية . اإن توعية الطالب بحقوقهم وواجباتهم جتاه جمتمع االأمة هي بدايات حتملهم 
امل�صئولية ، وهذا يدفعهم للقيام بواجباتهم جتاه االآخرين . هذا والتوعية االأمنية يف اإحدى 
االأمن  �صيادة  واأهمية   ، ولالآخرين  لذاته  الفرد  ت�صور  يعك�س  تعني اجتاه عقلي  مفاهيمها 
على املواقف االجتماعية والظروف املحيطة به يف املجتمع، ويتبلور ذلك يف تر�صيخ مفهوم 
الوقاية من اجلرمية يف االأذهان، وتعلم االأفراد كيفية اإدارة حياتهم املعي�صية العادية بطرق 
واأ�صاليب تكفل لهم و لذويهم حماية اأموالهم ولفت اأنظارهم اإىل الت�صرفات التي تقع منهم 
بح�صن نية رغم اأنها متثل اإهمااّل يوؤدي اإىل اإتاحة الفر�صة لذوي ال�صلوك االإجرامي الرتكاب 
االأفعال ال�صارة بهم . اإن اإدراك اأهمية امل�صاركة مع االآخرين يف اتخاذ موقف موحد �صد 
العبث باالأمن اأو االإخالل  به ، وتنمية روح امل�صاركة يولد لدى الفرد �صلوكَا اجتماعيًا مرغوبًا 
فيه، هذا ال�صلوك هو �صرورة اجتماعية واأمنية الإجناح خطط الوقاية من اجلرمية وزيادة 
فيها، حيث  يعي�س  التي  بيئته  مع  ال�صخ�س  توافق  موؤ�صرات  اأحد  هي  فاعليتها، وامل�صاركة 
وحاجاته  ال�صخ�صية  حاجاته  لتلبية  الفردية  كفايته  بزيادة  اجلماعـة  ن�صـاط  يف  ي�صاهم 
اأداء  امل�صرتكة بتفاعل جهوده مع جهود االآخرين، كما تعني دفع الطالب اإىل امل�صاركة يف 
اخلدمات االأمنية باجلهود الذاتية، وامل�صاركة يف و�صع احللول ملا يعر�س من م�صكالت عامة 

) حممد فاروق عبد احلميد كامل ، 1995م، �س 105( .
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رابعًا - التوعية جتاه الأمن الفكري للطالب:  
  اإن البيئة املدر�صية يلزم اأن توؤدي دورًا حيويًا يف التوعية جتاه االأمن الفكري للطالب ، 
وحتديدًا اأن تعمل علي غر�س القيم الدينية وتنميتها لدى الطالب مبا يقود اإىل تعزيز االأمن 
الفكري بينهم . ولي�س من ال�صروري اأن يكون ذلك من خالل املنهج الدرا�صي وح�صب، بل االأهم 
اأن يكون من خالل �صلوك العاملني بالبيئة املدر�صية ، والذين هم قدوة للطالب . وي�صتطيع هوؤالء 
االأفراد اأن يقومون ببث جملة من املفاهيم التي تلفت انتباه الطالب جتاه القيم الفكرية وال�صلوك 
الفكري القومي، فالقدوة احل�صنة يف االأخالق ومنهج احلياة العام لقادة البيئة املدر�صية هي 
مناهل الطالب يف �صلوكهم الفكري . وعلى اأفراد البيئة املدر�صية اأن يكونوا قدوة يف االلتزام 
بالدين القومي فهو منهج الو�صطية وح�صن التفكر والتدبر والتعقل، واأن يعودوا  طالبهم على 
حب الر�صول الكرمي- �صلى اهلل عليه و�صلم- الأن يف ذلك بعدا عن االنحراف الفكري  اإيل 
جانب تعويد الطالب على حرية الراأي وقبول الراأي االآخر مهما كان خمالفًا ملا يظن اأنه احلق، 
 وكذلك تعويدهم على اأدب اخلالف واالختالف، ومنهج احلوار من خالل املمار�صة العملية. 
ومن املعينات التي ت�صاعد البيئة املدر�صية على حتقيق التوعية جتاه االأمن الفكري للطالب 
العمل علي غر�س قيم االعتزاز بالهوية الدينية خ�صو�صًا هنا يف اأر�س احلرمني ال�صريفني، اإيل 
جانب العمل علي تقدير وحب والة االأمر الذين يخدمون الدين والوطن وي�صعون لراحة اإن�صان 
هذه البالد الطيبة الطاهرة، وكذلك اإعطاء الطالب الثقة بنف�صه وبراأيه ومنحه فر�صة تبادل 
االأفكار مع معلمه وزمالئه ومناق�صتها فهذا يغر�س فيه قبول الراأي االآخر وت�صحيح الفكر، 
واالعرتاف باخلطاأ – اإن ُوجد - وت�صحيح امل�صار، كل ذلك ميكن اأن يحدث من خالل اإقامة 
املحا�صرات التي تركز على اأهمية االأمن الفكري وتظهر للطالب مقومات اال�صتقامة على 
الو�صطية يف الفكر وال�صلوك واملنهج، وكذلك املعار�س الثقافية ومعار�س الكتاب والندوات 
وامل�صرحيات وغريها من و�صائل تو�صيل الفكر والثقافة مثل الر�صوم والق�ص�س وغريها. كما 
وتبادل  لهم  والن�صائح  بهم  واالهتمام  املتابعة  واإن�صافهم يف  العدل بني الطالب  �صيوع  اأن 
احلب واالحرتام والتقدير معهم وغري ذلك من االأ�صياء التي تعك�س الطماأنينة وتغر�س الثقة 

يف النفو�س توؤ�ص�س للتوعية الفعالة جتاه االأمن الفكري بني الطالب . 
خام�سًا - التوعية جتاه الأمن الثقايف بني الطالب :

التحوالت  مبرحلة  االأخرى  االإن�صانية  املجتمعات  من  غريه  مثل  العربي  املجتمع  مير 
ال�صريعة واملتالحقة التي �صملت خمتلف اأوجه احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية 
التحوالت  هذه  مع  التعامل  اأثناء  يتطلب  وهذا  اجلديد،  العاملي  النظام  ظل  فى  والثقافية 
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املجتمعية االأخذ ب�صيا�صات وتدابري ت�صاعد املجتمع على املواءمة والتكيف مع هذا النظام 
العاملي اجلديد من جهة، وبني قدرة االأفراد فى املجتمع على ا�صتيعاب التغري وكيفية اإدارته 

، خا�صة يف جمال التغريات الثقافية املتالحقة وال�صريعة.              
لقد بات من  ال�صروري احلفاظ على الذاتية الثقافية واالرتقاء بالفكر وال�صلوك االإن�صاين 
ال�صعور  على  القدرة  وتفقده  ال�صباب  ت�صتهدف  التي  الثقافية  الهيمنة  ملواجهة  املجتمع  فى 
باال�صتقرار واالأمان فى جوانب احلياة املختلفة . والثقافة كعملية متجددة ال تعنى اأن اإن�صانًا 
اأو جمتمعًا معينًا قد ح�صل من املعارف والعلوم والقيم ما يجعله على قمة ال�ُصلم الثقافى، 
اأي  الذاتي  التجدد  ُتعنى  والتقومي  التهذيب  واإمنا دالالت  الق�صوى،  الغاية  اإىل  اأنه و�صل  اأو 
تكرار التهذيب ومراجعة الذات وتقوميها واإ�صالح اعوجاجها )ن�صر حممد عارف، 1995م 
، �س �س31- 32( .ويرى »حامد عمار يف هذا املجال » اأنَّ الثقافة مهما اختلفت تعريفاتها 
ومكوناتها اإمنا هي : بناء االإن�صان عرب تاريخه وفى حا�صره، ومن اأجل تطلعاته نحو م�صتقبله 
وم�صتقل اأجياله، وهى بذلك ح�صاد ملختلف املنظومات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية، 
وما تفرزه من تراكمات وتفاعالت ووعى فى حركة املجتمع فى فرتة زمنية معينة )حامد 
عمار، 1995م ، �س155(. وفى جانب اآخر فاإنَّ االأمن الثقافى لدى ال�صباب اأ�صبح �صرورة 
اأهم  متثل  التي  والتقاليد  والعادات  والقيم  احل�صاري،  والرتاث  الثقافية  الهوية  حلماية 
الدعائم التي يقوم على اأ�صا�صها املجتمع ، كما اأنَّ االأمن الثقافى دعامة اأ�صا�صية فى حتقيق 
االأمن القومي العربي فى �صوء التغريات العاملية املعا�صرة.     واالأمن الثقافى ُيعد نوعًا من 
االأمن الذي يحقق احلفاظ على الذاتية الثقافية فى مواجهة الهيمنة على ال�صخ�صية القومية، 
كذلك احلفاظ عليها من التيارات الثقافية املختلفة مع حماية جميع املوؤ�ص�صات الثقافية من 
االجنراف اإيل الثقافات االأخرى )�صعيد اإ�صماعيل على، 1989م �س31 (. كما ي�صري مفهوم 
االأمن الثقافى اإىل اأنه نوع من اأنواع االأمن حيث ميثل اأهم الدعائم التي يقوم عليها املجتمع 
والتطور  التقدم  نتيجة  حديثًا  املفهوم  هذا  اأ�صيف  وقد  وغريها،  وقيم  وتقاليد  عادات  من 
اأن هذا املفهوم ُيعد و�صيلة لتحديد  اأ�صار علماء الفكر واالجتماع اإىل  اللغوي واملعريف، وقد 
ال�صلوك اأو اأداة مل�صايرة اأ�صاليب احلياة بهدف م�صايرة التغريات العاملية، وفى الوقت نف�صه 
حماية الذاتية الثقافية اخلا�صة الأفراد املجتمع الواحد، وما ت�صمنته من قيم مادية ومعنوية، 
والتي توجه االإن�صان وتقدم له معايري ال�صلوك . كما اأنَّ االأمن الثقافى لي�س جمرد تعبري لغوى 
اأو مفهوم م�صتق من االأمان،ومن �صرورة احلفاظ على م�صتويات الثقافة  ، ولكنه م�صطلح 
فى اأبعادها وجماالتها ومظاهرها لتتابع دورها القومي، وم�صمونها االإن�صاين، وم�صئوليتها 
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احل�صارية فى �صياق املعا�صرة وبامل�صاركة الفعالة على امل�صتويني القومي والعاملي .وانطالقًا 
من اأهمية التوعية جتاه االأمن الثقايف  ودورها الفعال فى حتقيق االأهداف املجتمعية املرجوة 
ال�صالح  املواطن  وتكوين  للوطن،  واالنتماء  الوالء  تنمية  اأ�صا�صيًا فى  تكون عاماًل  منه حتى 
الإر�صاء  ، البد من وجود متطلبات عديدة  املجتمع  ال�صاملة فى  التنمية  امل�صارك فى عملية 
القواعد الثقافية ال�صرورية التي حتقق االأمن الثقافى لدى الطالب .                                    

       �ساد�سًا- التوعية جتاه اأمن و�سالمة الوطن:
من  جمموعة  فر�صتها  م�صريية  حتديات  خا�صة  والعربية  عامة  املجتمعات  تواجه 
املتغريات العاملية، وعليها لكي تواجه هذه املتغريات اأن تهتم باإك�صاب الطالب القدرة على 
التفكري واالإبداع حتى يكون هوؤالء الطالب قادرون على حماية ال�صخ�صية الوطنية والقومية 
التحديات  ملواكبة  �صرورة  فاالإبداع   ، ال�صاملة  الب�صرية  التنمية  عملية  يخدم  مبا  وذلك 
والتطورات العاملية املتالحقة، وهو املخرج الذي ن�صتطيع من خالله توفري املناخ االجتماعي 
والثقايف واملمار�صات واالأفكار القادرة على مواجهة االنفتاح على الثقافات االأخرى ، والتي 
علي  العمل  الوطن  و�صالمة  اأمن  التوعية جتاه  متطلبات  ومن  الوطن.  واأمن  �صالمة  ُتوؤمن 
اإجراء حوار الثقافات اأو احل�صارات ، فهي من املتطلبات االأمنية ال�صرورية لتحقيق اأمن 
املجتمع باأكمله ، ملا له من اأهمية فى احلفاظ على الذاتية الثقافية اخلا�صة بنا، والتعامل 
مع الثقافات االأخرى من اأجل االإثراء املتبادل فى جميع املجاالت، ولي�س ال�صراع والهيمنة 

الثقافية من جانب واحد.                                                                            
 وتوؤدي البيئة املدر�صية دورًا كبريًا يف تهذيب النفو�س، وتثقيف العقول، وتنظيم ال�صلوك، 
فهي ملزمة مبا تت�صمنه عملياتها من قيم روحية واأخالقية وتربوية اأن تقدم دورًا هامًا  يف 
التوعية جتاه اأمن و�صالمة الوطن ، ومن ثم ت�صبح �صدًا منيعًا يحول دون تفريخ اأجيال تاأخذ 
اأن تعمل هذه البيئة املدر�صية على بناء املواطن ال�صالح  بثقافة العنف والكراهية. ويجب 
ب�صلوكهم  املدر�صية  االإدارة  اأفراد  املتغريات؛ ف�صاًل عّما ميّثله  وا�صتيعاب  القادر على فهم 
واالنتماء  الوالء  يف  لطالبهم  قدوة  من  الهادئ  وحوارهم   ، الر�صيدة  وت�صرفاتهم  املتزن، 

للوطن، والعمل على اأمنه واأمانه وا�صتقراره وازدهاره.واأ�صارت كتابات     
 ، الطالب  ي�صتخدمه  للفرد  اأمني  دليل  تكون مبثابة  كتيبات  اإيل �صرورة طباعة  عاملية 

جنبًا اإيل جنب مع التدريبات واأن�صطة التعليم االأخرى  .
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املبحث الثالث
اأمنوذج مقرتح حول تنمية الثقافة التنظيمية املدر�سية لتحقيق 

اأبعاد التوعية الأمنية املن�سودة
  من التحوالت التي حدثت يف جمايل الرتبية والتعليم يف العقود القليلة املا�صية الرتكيز 
اإيل  اإ�صافة  فيها،  املدر�صية  التنظيمية  الثقافة  ودور  و�صروطها  االأمنية  التوعية  اأبعاد  علي 
الدور امل�صتقبلي لالآباء واملعلمني يف تنمية ال�صخ�صية االجتماعية ال�صوية، وهذا ما �صبق اأن 
اأ�صارت اإليه وثيقة اليون�صكو عام Unesco،1992( 1992( ، حيث ظهرت احلاجة اآنذاك 
اإيل ت�صور بيئة تعليمية متتلك ثقافة تنظيمية، يتم علي �صوئها حتديد العالقة امل�صتقبلية 
بني املدر�صة واملجتمعات املحلية، وفيها يتم ت�صكيل جمتمع متعلم �صمن املجتمعات املحلية، 
وهذا ما ميكن العنا�صر ال�صابة من ممار�صة عمليات االإبداع واالبتكار �صمن هذه املجموعات 

املجتمعية )حممد عزت عبد املوجود، 1993(. 
التعليم، يلزم وجود ثقافة تنظيمية تعتمد  التوعية االأمنية املن�صودة بني طالب  ولن�صر 
علي ال�صراكة مع كافة التنظيمات املجتمعية فيها وياأتي يف مقدمة هذه التنظيمات املجتمعية 
البيئة املدر�صية ، والتي ينبغي اأن تتطور، ليكون املعلم يف هذه البيئة املدر�صية مي�صرًا للتوعية 
ال من�صئًا لها، وليكون املعلم ملمًا وب�صفة دائمة لكافة اأبعاد هذه التوعية االأمنية من خالل 
ال�صعي اإيل زيادة ثقافته التنظيمية وعالقتها بثقافة طالبه، وباالأ�صاليب والطرق التي جتعل 
الطالب ينغم�صون يف التعلم الذاتي، وبذل اجلهد، وحتقيق ذواتهم، وبعث الثقة يف نفو�صهم، 

وتعليمهم كيف يتعلمون .
اإليها  جلاأت  التي  املجتمعية  التنظيمات  اأهم  من  املدر�صية  البيئة  اأ�صبحت  وهكذا 
املنية  التوعية  اأبعاد  حتقيق  علي  القادرة  التنظيمية  الثقافة  لتنمية  املتقدمة  املجتمعات 
املن�صودة بعد اأن عجزت  االأ�صرة عن تاأديتها بعد تعقد احلياة، فاأ�صبحت البيئة املدر�صية 
الثقافة  ونقل  واملعرفة  العلم  الطالب  فيها  يتلقي  متخ�ص�صة  اجتماعية  موؤ�ص�صة  مبثابة 
التنظيمية من جيل اإىل جيـل. كما ت�صعى البيئة املدر�صية اإىل حتقيق منو الطالب ج�صميًا 
وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا مبا يحقق اإعداد الطالب وتن�صئته التن�صئة االجتماعية ال�صوية 
من اأجل اأن ي�صبح مواطنًا �صاحلًا متكيفًا مع احلياة، مكت�صبًا ملحددات الثقافة التنظيمية 

التي تعينه علي امتالك التوعية االأمنية املن�صودة يف جمتمعه .
املنزل  بني  و�صط  حلقة  مبثابة  تعترب  التي  املدر�صية  البيئة  اأهمية  تكمن  هنا  ومن     
واملجتمع ، اإذ ت�صهم هذه البيئة املدر�صية يف تكوين الثقافة التنظيمية ن اإ�صافة اإيل مناحي 
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النمو العقلي واالنفعايل واالجتماعي والعاطفي للطالب .
اأن�صطة البيئة املدر�صية  اأحد االأهداف الرئي�صة من    وقد ظهرت دعوات تنادي بجعل 
التعليم  الطالب مبدار�س  املن�صودة بني  االأمنية  التوعية  اأبعاد  تدور حول حتقيق  املعا�صرة 
العام ، وحتديدًا اأن توؤدي البيئة املدر�صية اأدوارًا متمايزة واأن�صطة تربوية تنمي قدرة هوؤالء 
الطالب يف تكوين ثقافاتهم التنظيمية حول تعليمهم كيف يفكرون بطريقة بناءة، وبال�صكل 
 ، الغذاء ال�صحي  الوعي لديهم �صد االأمرا�س املزمنة ومقومات  الذي ي�صاعد علي تنمية 
اإيل جانب كافة عنا�صر الوعي االأمني ال�صخ�صي والفكري والثقايف . ويف هذا املجال يري 
)عبد ال�صالم عبد الغفار ، 1997 ، �س 9 ( اأننا ن�صتطيع اأن ننمي ما لدي االأبناء من قدرات 
نقدمه  ما  طريق  عن  االأمنية  التوعية  �صمنها  ومن  الرتبية  اأبعاد  تفهم  جمال  يف  اإبداعية 
لهم يف املدار�س من مفاهيم حتمل امل�صئولية والرتبية االأمنية ، وهناك العديد من الربامج 
التي تهدف اإيل تنمية قدرات الطالب، كما ميكن اإك�صاب الطالب مهارة اأمنية عن طريق 
التدريب، فيتميز الطالب مب�صتوي مرتفع من القدرة علي اإنتاج اأكرب عدد من االأفكار التي 
ترتبط. مبوقف اأمني جتاه حادث معني يف فرتة زمنية حمددة مع متيز هذا الطالب بالقدرة 
علي االنتقال من نوع من االأفكار االأمنية  اإيل نوع اآخر منها، مما يعطي الفر�صة يف ظهور 

فكرة اأ�صيلة �صواء اأكانت االأ�صالة يف �صورة ندرة اأو مهارة اأمنية .
للطالب واإعداده  التنظيمية  الثقافة  بناء  يف  هام  دور  لها  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  هذا 
ملواجهة احلياة بكافة اأ�صنافها و�صروبها واأطيافها، كما اأن الوعي االأمني يّعول عليه كثريًا يف 
التنمية ال�صحية للفرد، والعي�س بان�صجام داخل ن�صيج املجتمع الواحد؛ مثمنًا اأهمية الوالء 

واالن�صجام والوحدة والرتابط بني اأفراد االأمة   ) بركه بن زامل احلو�صان ،1425 هـ(.
ويف �صوء تزايد املطالب ب�صرورة تثقيف اأبنائنا وتوعيتهم اأمنيًا فاإن البيئة املدر�صية من 
بني عنا�صر التعليم املختلفة – حتظي باالأهمية االأكرب يف هذه الق�صية،ودورها وا�صح وجلي 
الطالب  جتعل  التي  املواقف  بتوفري  تهتم  اأن  يفرت�س  املدر�صية  فالبيئة   ، امل�صمار  هذا  يف 
وامل�صكالت  باملواقف  االهتمام  اإيل  باالإ�صافة  ما،  اأمنية  مل�صكلة  متنوعة  اإجابات  عدة  ينتج 
اأو نتيجة واحدة �صحيحة، واملعلم  كعن�صر رئي�صي يف البيئة  التي تتطلب ا�صتجابًة واحدة 
املدر�صية مطالب مهنيًا اأن يفهم قدرات طالبه، واأن يتعرف علي حاجاتهم وميولهم، واأن 

.)Merickel، 1992( يحقق اأبعاد التوعية االأمنية لديهم
هذا واملوؤ�ص�صة التعليمية تت�صف بارتباطها الوثيق باملجتمع، فهي القناة التي من خاللها 
ينتقل الفرد من بيئة اأ�صرته ال�صغرية اإىل بيئة اأكرب وهي املجتمع، وهي تعمل على تكوين النمو 
التي ت�صهر فيها ثقافات  البوتقة  اأّنها  للفرد كما  والنف�صي واالنفعايل واالجتماعي  العقلي 
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اأفراد املجتمع وفئاته من خالل ما تقوم بغر�صه يف نفو�س الطالب من قيم وتوجهات وعادات 
وخربات وبالتايل يت�صرب الطالب الذين هم اأفراد املجتمع تلك الثقافات التنظيمية. ومن 
املجتمع واحلفاظ  اأفراد  ثقافات  التجان�س بني  اإيجاد  التعليمية هنا  املوؤ�ص�صة  اأهم وظائف 

عليها وتنميتها ، والتي مُتثل اأ�صا�س مهم للحفاظ على اأمن املجتمع وا�صتقراره .
�صمولية  نظرة  املدار�س  يف  التعليمية  العملية  اإىل  للنظر  ملحة  حاجة  هناك  اأن  كما    
تاأخذ يف االعتبار تلك العنا�صر بحيث تفئ باالحتياجات املجتمعية وت�صتجيب للم�صتجدات 
االجتماعية والثقافية واالأمنية يف جمتمعاتنا مبا يتنا�صب مع ديننا وثقافتنا االإ�صالمية واأن 
ال تبقى حبي�صة اأطر نظرية حتّد من تفاعلها مع املجتمع ، وهناك حاجة لتطوير اخلطط 
للقيم  مت�صربني  ولكن  فقط  بالعلم  لي�س  مت�صلحني  طالب  تخريج  يكفل  مبا  التعليمية 
ومتحملني  االجتماعية  بالتقاليد  ومتم�صكني  االإ�صالمي  الدين  على  املرتكزة  االجتماعية 
�صد  االأمني  الوازع  ولديهم  الوطني،  باالنتماء  االإح�صا�س  ولديهم  االجتماعية،  للم�صئولية 
باجلانب  االهتمام  ذلك  حتقيق  يف  املهمة  الركائز  ومن  املجتمع.  تهدد  التي  االأخطار 
غر�س  ويف  للطالب  ال�صليمة  االجتماعية  التن�صئة  حتقيق  يف  املدر�صة  ودور  االجتماعي 
ولكن  تعليمية  موؤ�ص�صة  لي�صت فقط  املدر�صة  اأّن  على  والتاأكيد  الطالب  لدى  االأمني  احل�س 
موؤ�ص�صة اجتماعية ُت�صهم بدور كبري يف حتقيق االأمن للمجتمع ، وتقدم اأن�صطة تنمي الثقافة 

التنظيمية التي تلبي االحتياجات االأمنية للطالب .
   وقد راأت الدرا�صة التي اأجراها املركز العربي للدرا�صات االأمنية والتدريب  بالريا�س 
بعنوان ) االأمن الثقايف العربي - التحديات واآفاق امل�صتقبل ( عام 1991م اأن حتقيق االأمن 
االإعالمية  الو�صائل  تطوير  ال�صامل عن طريق  الثقايف  التخطيط  يكمن يف  العربي  الثقايف 
يف  لت�صهم  العربي،  النطاق  علي  متكاملة  ب�صورة  احلديثة  والتقنيات  الثقافية  واالأدوات 
العربي  العقل  ت�صكيل  بهدف  الروحية  ومقوماتنا  تراثنا  علي  تركز  ثقافية  نه�صة  اإحداث 
احل�صانة  يحقق  ومبا  االأ�صيلة،  الفكرية  منابعنا  من  امل�صتمدة  العربية  ال�صخ�صية  وبلورة 

الثقافية وال�صمو الفكري الذي يحفظ النا�صئة من االحتواء . 
والفرد البد اأن يت�صلح بخ�صائ�س ومهارات معينة تعينه على التعاي�س االإيجابي مع حتديات 
جتاه  املو�صوعية  النظرة  على  وقادرًا  بح�صارته،  واعيًا  الفرد  يكون  اأن  منها   ، القرن  هذا 
الثقافات االأخرى، واأن يكون قادرًا على اجلمع بني االأ�صالة واملعا�صرة متم�صكًا بهويته، معتزًا 
بثقافته، واأن يعمل على تنميتها وتطويرها ، ويكون قادرًا على توجيه اهتماماته نحو امل�صكالت 
التي تواجهه )�صالح الدين جوهر، 1995م، �س �س24-25(. ويتطلب ذلك االإعداد اجليد 
والتكامل  املعلومات  من  والتمكن  املعريف،  االنفجار  ا�صتيعاب  على  قادرين  ليكونوا  للطالب 
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معها، وذلك باإتقان عمليات �صناعة املعرفة، وتوليدها ب�صرعة وبدقة، حتى يكونون قادرين 
على احلياة فى ع�صر وح�صارة املعلومات)حممد نبيل نوفل،  2001م، �س51(.

  هذا وتعزيز فر�س التوعية االأمنية لدي الطالب مبدار�س التعليم العام يتطلب تهيئة 
االأمر  هذا  يتطلب  كما  املجال،  هذا  يف  العاملني  من  فعالة  الأدوار  املالئم  النف�صي  املناخ 
تقومي  واأ�صاليب  تدري�س  وطرائق  وحمتوي  اأهدافًا  وتطويرها:  الدرا�صية  املناهج  حتديث 
التوعية  اأبعاد  توفري  ثم  ومن   ، االأمنية  االأبعاد  تفهم  يف  وقدرة  وظيفية  اأكرث  تكون  بحيث 
اأي�صًا كفايات مهنية متعددة من جانب العاملني  االأمنية بني الطالب. ويتطلب هذا االأمر 
يف البيئة املدر�صية، ومن هذه الكفايات عدالة التقومي، والتجديد املعريف امل�صتمر، والكفاية 
الثقافة  تنمية  جانب  اإيل  ال�صف،  واإدارة  الدرا�صية،  واملادة  الذاتي،  والتعلم  االإن�صانية، 

التنظيمية داخل البيئات املدر�صية . 
والتي  التعليم،  ا�صتخدام الطرق احلديثة يف  بالبيئة املدر�صية  العاملني  كما يجب علي 
تركز علي التعلم اال�صتك�صايف، وطرائق حل امل�صكالت، وطرائق التحدي والع�صف الذهني 
اأبعاد  حتقيق  اأجل  من  املدر�صية  التنظيمية  الثقافة  لتنمية  املالئم  املناخ  توفري  اأجل  من 

الرتبية االأمنية املبدعة .
كما توؤدي البيئة املدر�صية دورًا فعااًل يف الك�صف عن موهبة الطالب وا�صتيعابهم الأبعاد 
التوعية االأمنية عن طريق املالحظة والتحليل لفعاليات االأحداث وجمريات االأمور. وميكن 
للمعلم اأن يقدم اأن�صطة ا�صتك�صافية لهذا الغر�س، فيتيح لطالبه فر�صًا تربوية عديدة الأنواع 
ح�صب  كل  منها  يختارون  اأن  لهم  ميكن  االأمنية  واخلربات  الرتبوية  االأن�صطة  من  ومناذج 
االأمنية  التوعية  لديه  من  هناك  اأن  املعلم  الحظ  اإذا  نف�صه  الوقت  ويف  وميوله.  اهتمامه 
ويدركها ب�صرعة وال يحتاج اإيل االإعادة اأو التكرار، واأن الطالب يفكر ب�صكل فيه من الداللة 
ما يلفت النظر اإليه، اأو اأن لديه ا�صتغراقا يف التفكري االأمني والعمل فرتات طويلة دون ملل، 
اأو من ميلك موهبة ما يف اأي بعد من االأبعاد االأمنية ، اإذا اأكت�صف املعلم هذا الطالب واأكدت 
ذلك مالحظاته فاإنه يكون قد و�صع يده علي الطالب املبدع الذي يكون قدوة لزمالئه يف 
البيئة  تتويل  ثم  ومن   ، االأمنية  التوعية  اأبعاد  لتحقيق  الالزمة  التنظيمية  الثقافة  جمال 

املدر�صية والعاملون فيها توفري املزيد من اأبعاد التوعية االأمنية لهذا الطالب ولزمالئه .
  ولكي توؤدي البيئة املدر�صية دورًا يف التوعية االأمنية للطالب يف مدار�س التعليم العام 
فالبد واأن تكون الثقافة التنظيمية ال�صائدة بني العاملني بهذه البيئة املدر�صية معينة لهوؤالء 
العاملني بها علي ممار�صة اأدوار ومهام اخلبري التعليمي، واملوجه واملر�صد لطالبهم، ودور 
علي  التاأثريات  اإحداث  يف  امل�صاعد  ودور  العلمية،  مبادته  املخت�س  ودور  العلمي،  الباحث 
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اإبداعاتهم، ودور املجدد الذي  اإبراز  طالبهم، ودور املتفاعل مع الطالب مل�صاعدتهم علي 
ي�صاعد هوؤالء الطالب علي ا�صتيعاب اأبعاد التوعية االأمنية . 

 واملعلم املعا�صر يحب اأن يكون مهنيًا، مبعني اأنه يجب اأن يتاأمل – دائمًا – ممار�صاته، 
واأن يقّومها اأواًل باأول، واأن ي�صحح اأخطاءه بنف�صه، باالإ�صافة اإيل �صرورة تعاونه مع زمالئه 

املعلمني يف الق�صايا الفكرية والعملية املت�صلة باأبعاد التوعية االأمنية . 
  اإن الثقافة التنظيمية نتاج ما اكت�صبه العاملون بالبيئات املدر�صية من اأمناط �صلوكية 
وطرق تفكري وقيم وعادات واجتاهات ومهارات تقنية قبل ان�صمامهم ملوؤ�ص�صات التعليم التي 
يعملون فيها ، ثم ت�صفي هذه املوؤ�ص�صات التعليمية على ذلك الن�صق الثقايف لهوؤالء العاملني 
من خ�صائ�صها واهتماماتها واأهدافها وقيمها ما يحدد خ�صائ�س هذه البيئات املدر�صية ، 
ومييزها عن غريها من بقية املوؤ�ص�صات املجتمعية االأخرى ، ومن ثم فاإن الثقافة التنظيمية 
اأكرث لالأفكار االأمنية  والتي متثل  ترتبط بالبيئة املدر�صية ، وهذا  االرتباط يتيح حتديدًا 

االأطر املعيارية ل�صلوك وممار�صات العاملني بالبيئات املدر�صية  .
كما اأن الثقافة التنظيمية – باعتبارها جمموعة من القيم وال�صلوكيات التي ميار�صها 
البيئات املدر�صية ، ويف كافة  اأفراد  تاأثري �صامل مي�س كل  البيئات املدر�صية - لها  اأع�صاء 
جماالت العمل ، كما اأن الثقافة التنظيمية توؤثر وتوجه ال�صلوك التنظيمي للمعلمني ، وتوؤثر 
علي قراراتهم الرتبوية التي توجه العمل املدر�صي نحو حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة 

لدي طالب هذه البيئات املدر�صية .
  وال�صمات واخل�صائ�س الذاتية واملعرفية للعاملني بالبيئة املدر�صية تلعب دورًا هامًا يف 
التوعية االأمنية لدي الطالب يف مراحل التعليم العام. كما اأن ذكاء املعلم، و�صعة اإطالعه، 
لدي  االأمنية  املواهب  رعاية  يف  اإيجابي  بنحو  ت�صاهم  رئي�صة  عوامل  هي  مهارته  ومتيز 
الطالب. كما اأن مل�صتوي حما�س العاملني بالبيئة املدر�صية يف اأدائهم ملهامهم التعليمية اأثرًا 
اإيجابيًا يف ا�صتك�صاف النواحي االأمنية التي يهتم بها الطالب ، ومن ثم يتم تقدمي اأن�صطة 
الهامة  ال�صمات  ، فخا�صية احلما�س من  بينهم  املنت�صرة  االأمنية  تربوية منا�صبة ملواهبهم 

التي توؤهل العاملني يف حتقيق هذا الهدف. 
  وهنا يجب االإ�صارة اإيل اأنه لكي يكون املعلم وغريه من العاملني بالبيئة املدر�صية قادرون 
علي اأداء مثل هذه املهام، فال بد واأن تقوم موؤ�ص�صات اإعداد املعلمني باإعداد املعلم الناقد 
تنمية مهاراته  الذي يرغب يف  الطالب  اكت�صاف  له  يت�صنى  وب�صكل علمي، حتى  يف تفكريه 
وي�صتجيب للتوعية االأمنية . وقد اأ�صارت احدي الدرا�صات ال�صابقة )Fogarty،1993( اإيل 
امل�صكالت،  واأ�صاليب حل  ال�صامل  التفكري  مهارات  املدر�صية  بالبيئة  العاملني  اأهمية متلك 
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اإيل جانب قدرتهم علي حتديد نتاج التفكري والفكرة االبتكارية التي ينتجها الطالب. ومن 
يجب  فاإنه  العام  التعليم  مدار�س  يف  الرتبوي  االإ�صالح  مبتطلبات  وارتباطًا  املنطلق،  هذا 
التفكريية  النماذج  البنية االإدراكية، وعلي كيفية حتويل  العاملني فيها علي برامج  تدريب 
اإيل اإنتاجية حمددة يف الق�صايا االأمنية من خالل ا�صتخدام عاملي الدافعية والتعزيز لدي 
الطالب  كما يجب اأن يتطور التعاون بني االأجهزة االأمنية والبيئات املدر�صية من اأجل اإر�صاء 
اأنه من االأهمية  قواعد التعاون االأمني بني العاملني بكليهما )Dana et.al ، 1992(. كما 
مبكان اأن يتم تدريب هوؤالء العاملني علي اأن�صطة التعليم التكنولوجية يف كافة التخ�ص�صات 
مبدار�س التعليم العام. وهناك الكثري من الربامج التكنولوجية التي تعترب تطبيقًا للمهارات 
العلوم  مفاهيم  ويف  الكتابة،  يف  االبتكار  مثل  املدار�س  يف  تعلمها  ميكن  التي  االأكادميية 
والفنون وعلوم ال�صحة العامة. ومن ثم وجب علي كل العاملني بالبيئة املدر�صية التمر�س 
علي هذه االأن�صطة التكنولوجية املت�صلة باملهارات االأكادميية من اأجل توفري اأبعاد التوعية 

 .)Oklahoma، 1991 ( االأمنية لدي الطالب يف هذا املجال
ثرية  تربوية  اأن�صطة  تقدمي  اأهمية   )Cooper، 1995( نتائج درا�صة كوبر اأكدت  وقد    
– لتقابل  املدر�صية  البيئة  –  من خالل  الطالب  لدي  التنظيمية  الثقافة  تنمي  ومتنوعة 
احتياجات الطالب يف مراحل التعليم العام. كما يرجي من املعلم اأن يعلم ويربي وير�صد 
اأكرث  واأن ي�صارك يف حتديث املدر�صة وجعلها  واأن يظهر مقدرته علي تنمية ذاته،  ويقيم، 
االأمنية  التوعية  اأبعاد  حتقيق  اإيل  باالإ�صافة  للتعلم،  تي�صريًا  معه،  وتفاعاًل  للتغيري  تقباًل 
اأن  يجب  املعلم  اأن  كما   .)1996 للرتبية،  املتحدة  االأمم  )منظمة  الطالب  لدي  املن�صودة 
يتحول اإيل مر�صد اإيل م�صادر املعرفة املختلفة ومن�صق لعمليات التعليم وم�صحح الأخطاء 
.)Forgarty، 1993( املتعلم، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه اإيل ما ينا�صب قدرات كل متعلم
ملبادئ  حتقيقًا  الطالب  جلميع  اجليد  التعليم  اإيل  تدعو  عاملية  توجهات  ظهرت  وقد   
التعليم اجليد  بدائل  توفري  ب�صرورة   )Tomlinson،1996( نادي التعليمية. فقد  امل�صاواة 
لكافة الطالب يف مراحل التعليم، مهما متايزت قدراتهم وبيئاتهم، من اأجل توفري امل�صاواة 
)Gohnsen، 1996( بينهم  حتقيقًا وتوفريًا الأمن من�صود بينهم جتاه املجتمع . كما اأو�صح
مدي اأهمية ت�صمني الربامج الرتبوية اأن�صطة اإثرائية مق�صودة حتقق اأبعاد التوعية االأمنية 
املن�صودة اأثناء درا�صتهم يف مراحل التعليم املختلفة. كما اأظهرت مالحظات عن االإ�صالح 
الرتبوي املن�صود موؤداها اأن التعليم التعاوين واالكت�صايف وكافة اأمناط التعلم الذاتي والن�صط 
عن  النا�صئة  االجتماعية  االآثار  تاليف  اأجل  من  االأمنية  التوعية  وينمي  يدعم  الطالب  بني 
تلبي  املعا�صرة   التعلم  اأمناط  وبقية  التعاوين  فالتعليم   ، االإن�صانية  املجتمعات  يف  العنف 
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. ) Gallagher، 1995 ( احتياجات الرتبية االأمنية بني الطالب يف مدار�س التعليم العام
  وقد خل�صت الدرا�صة التي اأجراها  )عاكف �صوفان ( بدولة االإمارات العربية املتحدة 
الرتاثية  الثقافية  املكونات  وهي  م�صادر،  ثالثة  يف  الثقايف  التكوين  م�صادر   1996 عام 
واملكونات الثقافية التي تنتمي اإيل الفكر العربي العلمي احلديث، واملكونات الثقافية الوافدة 
من الغرب وحركة الرتجمة، وهذه املكونات الثقافية التي تفد اإلينا بقوة تتطلب منا حتديدًا 
ملا ميكن اأن نتقبله اأو نرف�صه منها، كما تتطلب وعيًا ح�صاريًا بالعنا�صر التي متثل هجومًا 
الدرا�صة  اأ�صارت هذه  التنظيمية  الثقافة  بناء  واأهميته يف  التعليم  دور  ثقافتنا . وعن  علي 
�صد  العربي  التعليمي  النظام  تاأمني  و�صرورة  للثقافة  االنتماء  يف  التعليم  دور  اأهمية  اإيل 
املحاوالت التي بذلت لتحويله عن دوره يف تن�صئة االأجيال املنتمية للقيم الثقافية العربية، 
كما اأ�صارت هذه الدرا�صة اإيل اأهمية العناية بثقافة الطفل العربي ، وقد خل�صت الدرا�صة 
العربي يف  االإبداع  ت�صجيع  اأهمية  علي  مركزة   ، الطفل  بثقافة  اخلا�صة  التو�صيات  ببع�س 
الكتابة للطفل واخلروج من دائرة االقتبا�س يف املناهج، وجتنب النزعة االإقليمية يف كتاب 
الف�صحى  واعتماد  ال�صامل،  الثقايف  اإطاره  يف  العربي  الطفل  وخماطبة  العربي،  الطفل 
الدرا�صية  باملناهج  يت�صل  وفيما  واملجالت،  الكتب  للطفل علي م�صتوي  الكتابة  املي�صرة يف 
ب�صفة خا�صة اأو�صت الدرا�صة مبواجهة الن�صو�س املدر�صية وفق املعطيات اجلديدة خلطة 
االأطفال، بهدف  اللغوي وقوامي�س  بالر�صيد  ال�صاملة، واالهتمام  الثقافية  الرتبية واخلطة 
الكلمات وامل�صطلحات، ل�صياغة عقلية االأطفال �صياغة عربية مت�صابهة،  توحيد مفاهيم 
واأن يدمج الرتاث يف  العلوم املختلفة بالرتاث،  اأن يتم تطعيم مناهج الدرا�صة يف  واأهمية 

مناهج الدرا�صة ب�صورة متنا�صقة متكاملة .
االأمني  الفرد  �صلوك  املدر�صية علي  التنظيمية  الثقافة  تاأثري  وا�صحًا مدي  اأ�صبح  وهكذا 
اإيل  ذلك  يتجاوز  بل  واملعلومات  باملعارف  الطالب  تزويد  علي  دورها  يقت�صر  ال  فاملدر�صة   ،
متر�س القيم االجتماعية وال�صخ�صية يف نف�صه، واملدر�صة واإن كان لها وظيفة ر�صمية حمددة 
املعامل بينة الق�صمات تتمثل يف القيام مبهام حمددة يوؤديها معلمون مكلفون بتاأديتها باأ�صاليب 
حمددة لهم، اإال اأنها عمليًا تعترب خلية اجتماعية من االأفراد يتفاعلون با�صتمرار مع بع�صهم 
تفاعل  و  توا�صل  وكل   ، ومع غريهم  االإداريني  ومع  املعلمني  مع  يتفاعلون  فالطالب  البع�س، 
يك�صف للطالب �صيئًا عن ثقافته التنظيمية ودوره وكفاءته، ويعمل علي تطور �صلوكه تبعًا لهذا 
االحتكاك والتوا�صل، كما اأن لبيئة املدر�صة التاأثري القوي علي الثقافة التنظيمية لدي الطالب 
، فمحاولة تقليد الطالب لزمالئه يف البيئة املدر�صية والذين لديهم خربة يف �صوؤون احلياة 
املختلفة وجماراتهم يف ت�صرفاتهم و�صلوكهم قد يوقعه ويقوده اإيل االنحراف يف �صلوكه االأمني 
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وت�صرفاته، كما اأن لزمالء الدرا�صة دورًا يف ت�صرفات الطالب و�صلوكه بوجه عام، فالزمالء 
تكن  مل  و�صلوكيات  ميواًل  فيه  ويثريون  معينة،  ا�صتعدادات  عنده  وينمون  الطالب  يف  يوؤثرون 
يف الواقع لديه ، وباخت�صار يت�صكل نوع من الثقافة التنظيمية اجلديدة اخلا�صة باجلماعة، 

وحتدث ممار�صات �صلوكية متباينة، وتكون بداية لالنحرافات االأمنية املختلفة .
  وقد خل�صت اإحدى الدرا�صات اإيل اأن القرن احلادي والع�صرين هو قرن التقدم العلمي 
قرنًا  اأنه  كما  املتميز،  واالإنتاج  املتفوقة  ال�صناعية  املجاالت  كافة  يف  املذهل  والتكنولوجي 
وتلك  التقدم  هذا  مواجهة  علي  قادرين  مهرة  مواطنني  اإيل  حتتاج  التي  باملتغريات  مليئًا 
متقدمة  تكنولوجية  ملهارات  مكت�صبني  عليا  عقلية  قدرات  ميتلكون  مواطنني  املتغريات، 
وممتلئني بوجدانيات اإيجابية واإنتمائية لوطنهم وقوميتهم واإن�صانيتهم وقيمها الرفيعة. اأي 
اأنه لن يكون هناك تقدم بدون هوؤالء املواطنني القادرين علي االأخذ باأ�صباب العلم والتعامل 
مع اأوجه التقدم والتعاي�س مع مظاهر احلياة اجلديدة املليئة باملفاجاآت )ناهد عديل �صاذيل 
، 1999، �س189(. كما اأن تطوير التعليم يف الوقت املعا�صر يعتمد ب�صكل اأ�صا�صيعلي اإعداد 
املعلم الع�صري، املعلم امللم بعلوم امل�صتقبل، امللم بتحديات احلا�صر وامل�صتقبل، املطلع علي 
التطورات العلمية احلديثة يف جمال تخ�ص�صه، املعلم الذي ميتلك الثقافة التنظيمية التي 
ت�صاعده يف التعامل والت�صرف مع طالبه بطريقة تربوية �صليمة، تقوم علي االأ�صلوب العلمي 
مع  التعامل مبهارة  ي�صتطيع  الذي  املعلم  ال�صخ�صية،  واالأهواء  ال�صدفة  ال علي  ال�صحيح، 
تكنولوجيا الع�صر، خا�صة تلك امل�صتخدمة يف جمال التعليم، ليتمكن من تدريب تالميذه 
علي ا�صتخدامها يف االأغرا�س املختلفة، املعلم الن�صط واالإيجابي، والذي ي�صتطيع اأن ي�صارك 
با�صتمرار يف تطوير العملية التعليمية باقرتاحاته ومالحظاته العلمية البناءة، باعتباره اأحد 
املحاور االأ�صا�صية امل�صاركة يف هذه العملية. كما بات املعلم عاملًا ومفكرًا، ومبدعًا، وموؤ�صاًل 
للقيم وللهوية الثقافية، يي�صر طاقات التالميذ ويعظم من قدراتهم التناف�صية، ويدفعهم اإيل 
احلوار والتفكري والتب�صر باآفاق امل�صتقبل. وهذا يعني اأن معطيات القرن احلادي والع�صرين 
يلزم  امل�صتقبل. كما  الع�صر وحتديات  اإيقاع  لتواكب  للمعلم  اأدوارًا تربوية متجددة  تتطلب 
حتديد البعد امل�صتقبلي للتعليم اأثناء و�صع اخلطط الإعداد الطالب ملواجهة احلياة، بحيث 
يكون البعد العاملي جزءًا اأ�صا�صيًا من تفكرينا، مبا ي�صتتبعه ذلك من نتائج تت�صل باملناهج، 
وطرق التدري�س، واللغة التي ن�صتخدمها واالأ�صاليب التي نتبعها، والتخ�ص�صات التي نحتاج 
اإليها، واأدوار املعلم التي ميار�صها لتمكني اأبناء االأمة من العي�س يف هذا القرن وهم م�صلحون 
للتعامل  يوؤهلهم  ، بالقدر الذي  التنظيمية  واآلياته وثقافته  بلغة الع�صر اجلديد ومفاهيمه 
الظروف  مع  التكيف  علي  والقدرة  وا�صتثماره،  الوقت  واحرتام  الع�صر،  اآليات  مع  اجليد 
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املحيطة. ويلزم التوفيق بني دواعي التقدم التكنولوجي، و�صرورات االنتماء للوطن والقيم 
واجلذور احل�صارية، وبحيث تعك�س مناهجنا التعليمية هذه املتطلبات بالرتكيز علي التاريخ 
والوطن، ومبا يحقق االإح�صا�س باالنتماء، وينمي ال�صعور باالعتزاز باالإجنازات التي حتققت 
جتنب  علي  االأبناء  ت�صاعد  وعرب  م�صتفادة  درو�س  اإيل  االأحداث  يرتجم  ومبا  الزمن،  عرب 
امل�صئولية  بينها حتمل  ، ومن  االأمنية  التوعية  اأبعاد  امل�صتقبل من خالل متلك  االأخطار يف 
واإحياء مفهوم املواطنة وتعلم الثقافة القانونية .                                                                                                                    

   كما اأن الثقافة التنظيمية تظهر اأهميتها باعتبارها اأحد حمددات اإنتاجية اأي دولة، 
الأنها حتدد اإنتاجية الفرد فيها عن طريق اخلربات والقدرات التي ميتلكها االأفراد . ومن 
اإك�صاب القدرات  التنظيمية املدر�صية بحيث تعمل علي  الثقافة  ثم يجب العمل علي تنمية 
واخلربات التي تعمل علي رفع اإنتاجية االإن�صان واكت�صاف التكنولوجيات اجلديدة واأ�صاليبها 
املبتكرة ومبا يعمل علي ت�صييق الفجوة احل�صارية بيننا وبني العامل املتقدم. فرتبية االإن�صان 
يف هذا القرن حتتاج اإيل ثقافة تنظيمية جديدة ومتطورة وم�صتمرة وتوؤكد علي العديد من 
املهارات ، ومن �صمنها املهارات االأمنية كالقدرة علي التكيف واالإبداع واالبتكار والطالقة 
واملرونة واالأ�صالة واالإتقان. وا�صت�صراف التغري واال�صتعداد له،وهذا مرهون يف املقام االأول 
ومبدي  ميتلكها  التي  االأمنية  واملهارات  وباملعارف  التنظيمية  وبثقافته  املعلم  اأداء  بكيفية 

اإخال�صه يف حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية بني الطالب .
  وهدف التعليم يف هذا القرن مل يعد بب�صاطة الو�صول اإيل امل�صتويات العليا من االإجناز، 
العقلية  اآمنة تعمل علي ترقية الفهم واملرونة  باإيجاد ثقافة تعلم، وبيئة  اإمنا بداأ االهتمام 
والتي ترتبط باإجناز الطالب واحلياة االجتماعية االآمنة خارج املدر�صة. واأن احل�صاد من 

ثقافة التعلم �صوف يكون تفكريًا تاأمليًا حقيقيًا يف اإر�صاء قواعد االأمن املجتمعي . 
  وي�صتطيع املعلمون االأكفاء الذين ي�صتخدمون مداخل جيدة ويعملون يف وجود ثقافات 
تنظيمية مدر�صية اآمنة اأن يدفعون العملية التعليمية اإيل املزيد من التفكري املوؤثر يف حتقيق 
يف  حقيقي  جناح  اإحداث  ي�صتطيعون  فهم   ، الطالب  بني  املن�صودة  االأمنية  التوعية  اأبعاد 
اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة، فالبد اأن  هذا املجال. ولقيام املعلمني بدورهم يف حتقيق 
تتطور كل من مناذج املناهج الدرا�صية وطرق التدري�س حتى يتم م�صاعدة الطالب علي اأن 
االأمنية.  املعاين  من  جديدًا  كبريًا  مدي  ويكت�صفون  ويف�صرون،  ويحللون،  بنقد،  يالحظون 
التي تعينهم ومتكنهم من  الثقافات التنظيمية  اإيل معلمني وطالب ميتلكون  فنحن نحتاج 
تعلم توجيه اأ�صئلة ذات مغزى ، هذا مع املراقبة الذاتية، والتعبري عن اأفكارهم اخلا�صة، 

والقدرة علي التخطيط امل�صتقبلي الآمالهم وتطلعاتهم واأمانيهم من جمتمعهم .
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العمل  وتعويدهم  الرتبوية،  االأن�صطة  يف  الطالب  طاقات  ا�صتثمار  اأجل  فمن  وهكذا    
التعاوين، واالنتماء اإيل الوطن، وغر�س احل�س االأمني ، والتوعية جتاه اأمن اجل�صد وجتاه 
احلقوق والواجبات، اإيل جانب التوعية جتاه االأمن الفكري والثقايف ، والتوعية جتاه اأمن 
و�صالمة الوطن ، البد من تنمية الثقافة التنظيمية املدر�صية بني العاملني بالبيئات املدر�صية 
. وحيث اإن املعلمني قد  تعلموا وتخرجوا يف ظل نظام تعليمي كان املفرت�س فيه اأن املعلم 
هو القائد وامل�صيطر، وامللقن، وحافظ النظام واالأمن يف الف�صل، وقائد امل�صرية التعليمية 
، فمن االأهمية مبكان العمل علي اإعادة تاأهيل املعلمني من اأجل القدرة علي تاأدية مهامهم 
اجلديدة يف ظل الدعوات الرتبوية املعا�صرة حول �صرورة اأن يتحول النظام التعليمي اإيل بيئة 
مدر�صية تدعو اإيل احلوار، وتطلق طاقات الطالب، وتاأخذ باأيديهم، وت�صعهم علي الطريق 
ليكت�صبوا وليتعلموا وليبحثوا، وليح�صلوا باأنف�صهم علي مكت�صبات العلم احلديث ، وميتلكون 
التوعية الذاتية �صد االأمرا�س املزمنة ومقومات الغذاء ال�صحي املالئم . وهذا يعني اأن دور 
املعلم يف هذا النظام التعليمي اأ�صبح دورًا خمتلفًا متامًا عن ذي قبل، حيث اأ�صبح دور املعلم 
هو القائد الذي ترتكز مهمته االأ�صا�صية علي اإطالق قدرات الفريق الذي يقوده يف املدر�صة. 
كما يلزم اأن يقوم املعلمون بتعليم الطالب كيف يفكرون، ويجب عليهم قبل ذلك اأن يتعلمون 
كيف ُيدر�صون التفكري لطالبهم بنف�س االأ�صلوب الذي يتدربون عليه ، وحتى ي�صتطيع املعلم 
 - مبادئ  توجد عدة  التدري�صية  للكفايات  اكت�صابه  مثل  التفكري  تدري�س  الثقة يف  اكت�صاب 
اأو�صحها )روبرت مارزانو( يف بحثه )دور معلم الف�صل يف تدري�س التفكري( وهي: م�صاعدة 
املعلم علي اإيجاد جو داخل الف�صل يدفع الطالب اإيل التفكري اليقظ، فاملواقف التي يكونها 
املعلم اأثناء التدري�س هي التي حتدث التفاعل وتوؤثر يف اجتاهات الطالب واإدراكهم لذاتهم، 
كما اأنها ت�صاعد علي اال�صتق�صاء والبحث والتجريب، وتعطي الفر�صة للطالب علي ح�صن 
االختيار، فاملعلم هو امل�صئول عن اإيجاد جو تعليمي جيد من خالل ور�س العمل واملحتوي الذي 
يعمل علي تنمية التفكري اليقظ لدي الطالب. وم�صاعدة املعلم علي تنمية اإطاره املرجعي يف 
التفكري بالبحث يف االأطر املعرفية ال�صابقة. وم�صاعدة املعلم علي تطبيق مهارات التفكري 
وعملياته علي حمتوي املناهج مبا ي�صاعد الطالب علي تزايد وحت�صني املعلومات. وم�صاعدة 
املعلم علي ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات التعليم التعاوين الأنها تعطي الطالب خربات امل�صاركة 
التدري�س  ا�صتخدام  اأي�صًا  املفيد  اإيل عمليات. ومن  واملهارات  املعلومات  الفعالة يف حتويل 
يف  املعلمني  بني  امل�صاركة  ومثل  اأنف�صهم،  املعلمني  مع  التدريب  جل�صات  خالل  التعاوين 
وامل�صاركة  الدرو�س،  اأو  الوحدات  بع�س  لتطوير  جمموعات  يف  املعلمني  وم�صاركة  التفكري، 
املالحظات  اإجراء  ويفيده يف  اليقظ  التفكري  علي  املعلم  ي�صاعد  الذهني مما  الع�صف  يف 



828

تنمية الثقافة التنظيمية املدر�سية لتحقيق اأبعاد التوعية الأمنية

امل�صتمر،  التاأمل  املعلم الطالب علي  ي�صجع  اأن  التدري�س. كما يجب  اأثناء عملية  التحليلية 
حيث يعترب ت�صجيع الطالب علي التاأمل هدفًا اأ�صا�صيًا لتعليم التفكري، وت�صاعد هذه الطريقة 
علي التفكري املنظم وحتمل امل�صئولية وتعلم املفاهيم االأمنية واكت�صاب الثقافة القانونية ، 

اإ�صافة اإيل تعلم اأ�صاليب احلوار واملناق�صة الهادفة وجوانب الوعي املختلفة .
  اإن املدار�س اجليدة يف هذا القرن يلزم اأن تهدف اإيل اإيجاد ثقافات تنظيمية داخل 
بيئات تعلم ت�صاعد الطالب علي اأخذ دور فعال يف تعليمهم وتقييم وبناء تعلم حول الثقافات 
املتعددة للطالب ، واأن زيادة القدرة علي التف�صري والتعاون ، والتوا�صل الفعال هي اأ�صا�صًا 
اهتمامات تعليمية رئي�صة يف البيئات املدر�صية . اإن املعلمني الناجحني هم الذين ميتلكون 
الثقافة التنظيمية القادرة علي توفري املناخ االآمن الذي يدعم مناحي التوعية االأمنية،وهذا 
يتقن  الناجح من  فاملعلم  فعالة،  تعليمية  كبيئة  الف�صل  واإدارة  يقومون برتتيب  اأنهم  يعني 
وي�صتخدم العديد من االإ�صرتاتيجيات احلافزة، ويدخل اجتاهًا موجبًا اإيل تدري�صه، ويحب 
ويعتني ويعامل الطالب بعدالة ويتفاعل معهم باأ�صاليب اإن�صانية )دني�س اآدمز وماري هام، 
1999، �س11(.كما يجب اأن ي�صمن املعلمون مهارات التفكري التاأملي يف خربات الف�صل 
الدرا�صي، حيث يحتاج املعلمون اأن يت�صاءلوا بيقظة كيف ميكنهم التدري�س ب�صورة جيدة، 
اأن اأجعل الطالب يركزون تفكريهم، وي�صبحون علي دراية  اأ�صتطيع  ويت�صاءل املعلم كيف 
باملعلومات اجلديدة، ويوجهون االأ�صئلة، وي�صرتجعون وينظمون املعلومات، ويحللون ويقدمون 
بع�س  تتطلب  �صوف  العنا�صر  هذه  من  واحدة  وكل  ويقومون،  ويلخ�صون،  جديدة،  اأفكارًا 

التاأمل وامل�صاركة والعمل يف بيئة تعليمية اآمنة ت�صودها ثقافة تنظيمية مدر�صية وا�صحة .
   اإن ت�صجيع املعلمني لطالبهم علي احلوار االإيجابي وحتمل امل�صئولية والعمل التعاوين مع 
بع�صهم البع�س ميكن اأن ي�صاعدهم علي ا�صتيعاب اأبعاد التوعية االأمنية يف كافة م�صتوياتها 
ابتداًء من التوعية جتاه اأمن ال�صحة واجل�صد والتوعية االأمنية جتاه احلقوق والواجبات ، 
ومرورًا بالتوعية جتاه االأمن الفكري والثقايف ، وانتهاًء بالتوعية جتاه اأمن و�صالمة الوطن . 
وحال اأن يتمكن الطالب من ا�صتيعاب هذه االأبعاد ميكن لهم فهم املجتمع االإن�صاين وتقدير 

التداخل بني اخلربات الثقافية املختلفة. 
   ومن اأمثلة هذه االأن�صطة الرتبوية الهادفة لتحقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة اإتاحة 
الفر�س للطالب الإحياء الرتاث الثقايف واحل�صاري ملجتمعهم ،وعقد مناظرات ومناق�صات 
حول م�صائل حمل خالف ، ويجب اأن يطلب املعلم من طالبه العمل يف جمموعات �صغرية 
نظرها  وجهات  املجموعات  تتبادل  ذلك  بعد  ثم  مو�صوع  عن  مناق�صة  لتنمية  اأزواج  يف  اأو 
عن هذا املو�صوع، ومن خالل ذلك يتعلم الطالب العمل باإبداع مع وجود االختالفات. كما 
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يجب ت�صجيع لعب االأدوار واالأحداث التاريخية من قبل الطالب ، حيث ت�صمح هذه االأن�صطة 
هوؤالء  واملناق�صة بني  امل�صاركة،  وا�صعًا من  وتن�صيط مدي  التفكري  مهارات  بتنمية  للطالب 
الطالب. وعند مناق�صة امل�صكالت واالأدبيات املختلفة ميكن للطالب تعلم املحتوي، وتنمو 
لديهم قدرات التف�صري وتزداد لديهم املفاهيم االأمنية . ويف �صوء النمو املعريف املت�صارع فقد 
اأ�صبح الدور الذي يقوم به املعلم كناقل للمعرفة، وحمافظ عليها لي�س له فاعلية تذكر يف ظل 
الرتاكم املعريف، ومن ثم يجب اأن يتغري الدور يف هذا املجال اإيل اإثراء طرق احل�صول علي 
اإنتاج  املعرفة والبحث عنها من م�صادرها املتنوعة، اإيل جانب تعويد الطالب علي كيفية 
املتاحة وحماولة اال�صتنتاج  االأمنية  العقل يف املعرفة  اإعمال  بوا�صطة  اأمنية جديدة  معرفة 
واال�صتك�صاف ملعارف اأمنية مبتكرة . والتعليم يهدف اإيل حتقيق التعلم، واملعلم يقوم بدور 
املبادر واملنمي، كما يعمل علي ا�صتثارة الدافعية للتعلم لدي املتعلم. ومن االأمور الهامة اليوم 
يف العملية التعليمية اال�صتعداد من الطالب للتعليم، وعملية التعلم وخربات التعلم، ومهارات 
التعلم واأ�صاليبه، كما اأن العمليات النف�صية التي حتدث اأثناء التعلم و�صروطها يجب و�صعها 
يف االعتبار حتى ي�صتطيع املعلم اأن يعمل علي حتقيق التوافق بني جميع العوامل املوؤثرة يف 
التعلم. ويف �صوء ذلك ي�صبح التعلم هو العملية التي يتم فيها من خالل التفاعل مع البيئة 
املدر�صية، اإحداث �صلوك �صبه دائم، اأو اإحداث تغري يف ال�صلوك احلايل. واملعلم هو الذي يعد 
املواقف املنظمة والهادفة التي توؤدي اإيل اكت�صاب �صلوك معني، اأو اإحداث تعديل يف �صلوك 
قائم )باول برونهوير، 2000م، �س �س 5-6(. كما يقوم املعلمون بتدعيم اأ�صكال التفكري 
االأمني املختلفة وم�صاعدة الطالب للخروج خارج حدود خرباتهم ال�صخ�صية لبناء املعني. 
التفكري  واأ�صكال  املقرتحات  علي  باالنفتاح  والطالب  املعلمني  من  كل  يقوم  اأن  يعني  وهذا 
االأمني، والروابط، واالأ�صياء الغام�صة التي مل يتم اختبارها م�صبقًا. وهناك موؤ�صرات حمورية 
ميكن للمعلمني ا�صتخدامها لكي يقرروا ما اإذا كان الطالب يتعلمون تكوين وتطبيق معلومات 
اأمنية جديدة، وهذه املوؤ�صرات هي اإعطاء الطالب الوقت الكايف للتفكري قبل اأن يطلب منهم 
لقليل  مدعم  اختبار  علي  املتفاعل  والرتكيز   ، املن�صودة  االأمنية  التوعية  اأبعاد  عن  االإجابة 
من املو�صوعات ولي�س فقط التغطية ال�صكلية للعديد منها. واأن يجرب املعلم طالبه علي اأن 
يو�صحون ويربرون اآراءهم اأكرث من تقبلهم وتدعيمه لهم دون متييز، واأن يتيح الفر�س الأن 
ينتج الطالب اأفكارًا اأ�صيلة وغري تقليدية يف االأ�صلوب التفاعلي بينهم ومع امل�صئولني االأمنيني 

يف املجتمع كامل�صاركة يف التوعية االأمنية يف جمال ال�صري واملرور وغريها كثري .
 وتخل�س الدرا�صة احلالية اإيل الت�صور التايل يف اأمنوذج اإعادة بناء الثقافة التنظيمية 

املدر�صية من اأجل حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة:
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اأمنوذج اإعادة بناء الثقافة التنظيمية املدر�سية من اأجل حتقيق اأبعاد التوعية 
الأمنية املن�سودة

مظاهر الثقافة التنظيمية املدر�سية املطلوبة اأبعاد التوعية الأمنية 
املن�سودة

1- تر�صيخ عنا�صر الدقة وااللتزام لدي املعلمني بالبيئات املدر�صية .
بالبيئات  العاملني  بني  التعاوين  العمل  قيم  واإعالء   ، اجلماعي  العمل  ثقافة  ن�صر   -2

املدر�صية .
3- تنمية احل�س االأمني لدي اأفراد البيئات املدر�صية . 

اأواًل- التوعية جتاه اإعادة 
التاأهيل االأمني للمعلم :

نحو  االأ�صا�صية  والقواعد   ، املزمنة  باالأمرا�س  املدر�صية  بالبيئات  العاملني  توعية   -4
الغذاء ال�صحي االآمن ، والتثقيف فيما يخ�س اال�صتعمال االآمن  لالإنرتنت .

ثانيًا- التوعية جتاه االأمن 
الذاتي / ال�صخ�صي للفرد :

5- توفري اأن�صطة التعلم التعاوين، والتعلم باالكت�صاف، والتعلم الذاتي،والتعلم الن�صط  
لدي الطالب .

6- تنمية  مفهوم املواطنة لدي الطالب ، وما يرتبط بها من معارف ومهارات. 

7- تدريب الطالب علي حتمل امل�صئولية.

ثالثًا- التوعية جتاه اأمن احلقوق 
والواجبات: 

االأمن  برجال  اخلا�صة  املهنية  واخلربات  االأمنية  املفاهيم  وتعلم  بتعليم  االهتمام   -8
واأ�صاليب تعاملهم مع املواطنني . 

9 - تب�صري الطالب بالثقافة القانونية حتى يدرك الطالب حقوقه وواجباته.

10- توفري االأن�صطة الرتبوية املهتمة بغر�س القيم الدينية والوطنية وتنميها لدى الطالب.

رابعًا- التوعية جتاه االأمن 
الفكري : 

11- تنمية املهارات واملواهب الفكرية بني طالبها .

12- اإقامة املحا�صرات واملعار�س التي تظهر للطالب مقومات اال�صتقامة على الو�صطية 
يف الفكر وال�صلوك واملنهج .

13- اعتماد  اأ�صلوب احلوار وتبادل الراأي واخلربة عند مناق�صة الق�صايا الثقافية املتمايزة.

خام�صًا - التوعية جتاه االأمن 
الثقايف :

14- تقدمي اأن�صطة تربوية حتافظ علي الذاتية الثقافية للطالب .

15- تنمية الوعي ال�صتخدام املنتجات القومية التي ُتدعم اقت�صاد االأمة.

16- عر�س اأن�صطة تهتم باإحياء الرتاث احل�صاري العربي ومدي ارتباطه بواقع االأمة.

�صاد�صًا -  التوعية جتاه اأمن 
و�صالمة الوطن :   

17- تقدمي كتيبات وعر�س اأفالم عن دور اأجهزة االأمن واأ�صاليب تعاون الطالب معها 
لتحقيق االأمن املجتمعي .

العمل  اأجل  الفر�صة للطالب من  اإتاحة  اأجل  االأمنية من  االأجهزة  اإقامة �صراكة مع   -18
اأثناء االإجازة ال�صيفية فى تنظيم املرور مع ارتدائهم زيًا ان�صباطيًا ، حتت اإ�صراف االأمن .



831

اأ.د / حممد الأ�سمعي حمرو�س د. / حممد بن معي�س الوذيناين

تو�سيات الدرا�سة 
تو�صي الدرا�صة احلالية مبا يلي :

التي . 1 مظاهرها  واإبراز   ، عام  ب�صكل  التنظيمية  الثقافة  عن  واملعارف  الوعي  ن�صر 
حتقق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة لدي املعلمني والطالب وكافة العاملني بالبيئات 

املدر�صية.  
تدريب جماعات العمل بالبيئات املدر�صية علي حمددات الثقافة التنظيمية وعنا�صرها . 2

واأبعادها املختلفة لتحقيق اأهداف التوعية االأمنية .  
ت�صميم برامج وتدريبات �صفية بهدف ن�صر قيم العمل التعاوين من اأجل تنمية اأبعاد . 3

الوعي االأمني التي ُتدعم االأمن واالأمان املجتمعي .                                                                              
اإعادة تاأهيل املعلمني اأمنيًا من اأجل اأن ت�صبح البيئة املدر�صية فعالة يف التوعية االأمنية   . 4

لدي الطالب مبدار�س التعليم العام يف املجتمع ال�صعودي .                                                     
واإقامة ور�س عمل . 5  ، اإعداد برامج تدريبية  اأجل  اإقامة �صراكة مع كليات الرتبية من 

موجهة لكافة العاملني والطالب بالبيئات املدر�صية بهدف التعريف مبظاهر الثقافة 
التنظيمية ومداخل ا�صتخدامها يف حتقيق اأبعاد التوعية االأمنية املن�صودة يف املجتمع 

ال�صعودي.
اإعداد كتيبات تعالج املداخل الرئي�صة املوؤدية اإيل توفري االأمن واالأمان املجتمعي، توزع . 6

لتحقيق  املطلوب  التدعيم  يحقق  مما   ، املدر�صية  بالبيئات  والعاملني  الطالب  علي 
االأبعاد االأمنية املن�صودة.

مراجع الدرا�سة
1- ابن منظور ، ل�صان العرب – املجلد اخلام�س ع�صر. بريوت ك دار �صادر ،1410هــ / 

1990م ،�س 396.   
2- اأحمد عبد اهلل اللحلح، م�صطفي حممود اأبو بكر ، البحث العلمي: تعريفه، خطواته 

مناهجها، املفاهيم  االإح�صائية، االإ�صكندرية: الدار اجلامعية ، 2002م، �س 56.                                                                                      
3- اأحمد علي ال�صيداوي ، »امل�صتقبل يف ثالثة م�صاهد«. املوؤمتر الرتبوي االأول )اجتاهات 

 )10-7( ، قابو�س  ال�صلطان  : جامعة  ُعمان  �صلطنة  امل�صتقبل(.   الرتبية وحتديات 
دي�صمرب ،1997م. 

4- اإدارة اخلدمة االجتماعية بوزارة الرتبية والتعليم باأبوظبي ، » الوعي االأمني للطالب 



832

تنمية الثقافة التنظيمية املدر�سية لتحقيق اأبعاد التوعية الأمنية

ودوره يف احلد من اجلرائم  منطقة اأبوظبى التعليمية ، 1999م . 
5- املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب ،  الأمن الثقايف العربي – التحديات واأفاق 

امل�ستقبل ، الريا�ض ، 1991م .  
6- باول برونهوير. مبادئ التدري�ض الفعال. �سل�سلة الكتب املرتجمة )4(. تلخي�ض وتعليق 

وترجمة املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية بالقاهرة، 2000م. �ض �ض 6-5.
7- بلقي�ض عبد الرحيم قاري ،  املحاور الأ�سا�سية لثقافة املنظمة وعالقتها بالأداء:درا�سة 
كلية   ، من�سورة  ماج�ستري غري  ر�سالة   ، العامة مبدينة جدة  املنظمات  علي  ميدانية 

القت�ساد والإدارة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ، 2005م .  
8- بركه بن زامل احلو�سان ، اأهمية املوؤ�س�سة التعليمية يف تنمية الوعي الأمني  ، ورقة عمل 
مقدمة لندوة املجتمع والأمن املنعقدة بكلية امللك فهد الأمنية بالريا�ض من 2/21 

حتى 1425/2/24هـــ.
9- جمال عليان، احلفاظ على الرتاث الثقافى بني الهوية الوطنية والعوملة، جملة عامل 
املعرفة، العدد )322(، الكويت: املجل�ض الوطنى للثقافة والفنون والآداب، دي�سمرب 

2005م.
10- جمعة �سعيد تهامى، ت�سور مقرتح لالإعداد الثقافى لطالب كليات الرتبية فى �سوء 
ببنى  الرتبية  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  املعا�سرة،  الثقافية  التحديات 

�سويف، جامعة القاهرة، 2004م.
تنمية  اأجل  من  التدري�ض   . التفكري  حركة  يف  التاأمل   .)1995( كييف،  جيم�ض   -11
التفكري. ترجمة عبد العزيز عبد الوهاب البايطني. الريا�ض: مكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج. 
 ،)1( والثقافة  الرتبية  فى  درا�سات  الثقافية،  الرتبوية  همومنا  من  عمار،  حامد   -12

)القاهرة: الدار العربية للكتاب، 1995م( �ض155.
13---------- ، مقالت فى التنمية الب�سرية العربية، درا�سات فى الرتبية والثقافة 

)6(، )القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، 1998م( �ض �ض16-15. 
14- خالد بن �سعود الب�سر،  املوؤ�س�سات املجتمعية والأمنية : روؤي م�ستقبلية  ، ورقة عمل 
باململكة  بالريا�ض  الأمنية  فهد  امللك  بكلية  املنعقدة  والأمن  املجتمع  لندوة  مقدمة 

العربية ال�سعودية من 2/21 حتى 2/24 من عام 1425هـ .
الفعال  التعلم  ت�سجيع  والتعلم  للتعليم  ت�سميمات جديدة  ومارى هام.  اآدمز  دني�ض   -15



833

اأ.د / حممد الأ�سمعي حمرو�ض د. / حممد بن معي�ض الوذيناين

للبحوث  القومى  املركز  القاهرة:  الكتب املرتجمة )11(.  �سل�سلة  الغد.  فى مدار�ض 
الرتبوية والتنمية، 1999م .

16- را�سد بن �سعد بن را�سد البـاز،ال�سراكة املجتمعية بني موؤ�س�سات املجتمع والأجهزة 
 ، الإ�سالمية  الإمام حممد بن �سعود  العلوم الجتماعية _ جامعة  ،  كلية  الأمنية 

د.ت. 
17- ريا�ض حامد الدباغ، )1997(. الرتبية العربية يف جمال التعليم العايل ومطالب 
مرجع  امل�ستقبل(.  وحتديات  الرتبية  )اجتاهات  الأول  الرتبوي  املوؤمتر  امل�ستقبل. 

�سابق. 
18-  روبرت مارزانو. دور معلم الف�سل فى تدري�ض التفكري. التدري�ض لتكوين املهارات 
العليا للتفكري. �سل�سلة الكتب املرتجمة )12(، عر�ض وتلخي�ض املركز القومى للبحوث 

الرتبوية والتنمية بالقاهرة، 2000م .
19- زيد بن زايد اأحمد احلارثى ن  اإ�سهام الإعالم الرتبوي يف حتقيق الأمن الفكري لدي 
كلية   ، من�سورة  ر�سالة ماج�ستري غري   ، املكرمة  الثانوية مبدينة مكة  املرحلة  طالب 

الرتبية بجامعة اأم القرى : ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط ، 1429هــ . 
20- �سعد امللي�ض ، :  توعية الن�سئ يف اإطار املنهج الوقائي للرتبية ،  ملخ�ض ورقة عمل  
مقدمة ملوؤمتر الدفاع املدين التا�سع ع�سر بجــــــــــــــدة باململكة العربية ال�سعودية ، 22 

�سوال 1422هـ املوافق 6 يناير 2002م             
21 - �سعيد اإ�سماعيل على ، الأمن الرتبوي العربي- ق�سايا تربوية، القاهرة: عامل الكتب، 

1989م .                            
22 ------------------- ، فل�سفات تربوية معا�سرة. �سل�سلة عامل املعرفة. العدد 

)198(. الكويت: املجل�ض الوطني للثقافة والفنون الآداب. 1995م. 
23- �سفاء يو�سف الأع�سر، تنمية الإمكانات الب�سرية )التفكري( – ق�سية التعليم الكربي. 
املوؤمتر الرتبوي الأول )اجتاهات الرتبية وحتديات امل�ستقبل(. مرجع �سابق. 1997م.

24- �سالح الدين جوهر، التعليم وحتديات القرن احلادى والع�سرين- نظرة م�ستقبلية، 
�سحيفة الرتبية، العدد الثالث، ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون، مار�ض 1995م .

البحوث  مركز   - الإمارات  جمتمع  يف  الأمني  الوعي  موؤ�سرات  �سوفان:  عاكف   -25
اأبوظبي .  دولة الإمارات  والدرا�سات الأمنية والإجتماعية - الإدارة العامة ل�سرطة 

العربية املتحدة ـ دي�سمرب 1996م .



834

تنمية الثقافة التنظيمية املدر�سية لتحقيق اأبعاد التوعية الأمنية

26- عبد ال�سالم عبد الغفار،  دور التعليم يف تنمية التفكري يف م�سر امل�ستقبل. جملة 
درا�سات تربوية. املجلد الثامن، اجلزء اخلم�سون. القاهرة: رابطة الرتبية احلديثة، 

1993م ، �ض �ض24-15. 
والع�سرين.  احلادي  القرن  مطلع  يف  الإبداع  تنمية   ،    -----------------  -27
املوؤمتر الرتبوي الأول )اجتاهات الرتبية وحتديات امل�ستقبل(. مرجع �سابق.1997م. 
الأمن  الدولية فى دعم  الرتبوية  املوؤ�س�سات  دور  ال�سنبل،  بن عبد اهلل  العزيز  28- عبد 
القومى العربى، جملة الرتبية القطرية، العدد ال�ساد�ض والثالثون بعد املائة، ال�سنة 
الثالثون، الدوحة: اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم، مار�ض 2001م. 
�سوء حتديات  فى  العربى  املعلم  لإعداد  م�ستقبلية  روؤى  اأحمد حجاج،  الفتاح  عبد   -29
القرن احلادى والع�سرين. موؤمتر تربية الغد فى العامل العربي: روؤى وتطلعات. جامعة 

الإمارات العربية املتحدة: كلية الرتبية، )24- 27 دي�سمرب(،1995م.
لوقاية  الثانوية  املدر�سة  اإدارة  اأ�ساليب   ، املطريي  خوي�سان  بن  زويد  بن  اهلل  عبد   -30
الطالب من النحراف الفكري ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية الرتبية بجامعة 

اأم القرى : ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط ، 1426هــ .
31- عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ، الأمن الفكري وعناية اململكة العربية ال�سعودية به 

، مكة املكرمة : مطابع رابطة العلم الإ�سالمي ، 1423هــ .
32- علي بن فهيد ال�سريف ،  الثقافة التنظيمية ودورها يف الإبداع الإداري باجلامعات 
ال�سعودية : درا�سة ميدانية  ، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة ، كلية الرتبية بجامعة اأم 

القرى : ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط ، 2007م . 
33- قيا�ض بن و�سل اهلل بن عاي�ض احلارثي، دور اإدارة املدر�سة الثانوية يف حتقيق منهج 
الو�سطية الفكرية لطالبها ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية الرتبية بجامعة اأم 

القرى : ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط ، 1428هــ. 
34- ماجد بن غرم اهلل الغامدى ،  مالءمة الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف الكليات التقنية 
لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة TQM- درا�سة ميدانية علي الكليات التقنية بالباحة ، 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية الرتبية بجامعة اأم القرى : ق�سم الإدارة الرتبوية 

والتخطيط  ، 1430هــ .
35- حممد بن اأبى بكر بن عبد القادر الرازى، خمتار ال�سحاح، بريوت: مكتبة لبنان، 

1995م.



835

اأ.د / حممد الأ�سمعي حمرو�ض د. / حممد بن معي�ض الوذيناين

 ، اأمن املجتمع  الأ�سرة جتاه  ، ورقة عمل حول دور  اأحمد عفيفي  36- حممد بن يو�سف 
مقدمة لندوة املجتمع والأمن املنعقدة بكلية امللك فهد الأمنية بالريا�ض من 2/21 

حتى 2/24 من عام 1425هـ .
37- حممد بن علي بن ح�سن الليثي ،  الثقافة التنظيمية ملدير املدر�سة ودورها يف الإبداع 
الإداري من وجهة نظر مديري مدار�ض التعليم البتدائي بالعا�سمة املقد�سة  ، ر�سالة 
الرتبوية  الإدارة  ق�سم   : القرى  اأم  بجامعة  الرتبية  كلية   ، من�سورة  غري  ماج�ستري 

والتخطيط  ، 2008م .
درا�سة  للرتبية–  ا�سرتاتيجية   :2000 عام  اأمريكا  املوجود،   عبد  عزت  حممد   -38

حتليلية. جامعة قطر: مركز البحوث الرتبوية ، )1992(. 
والتعليم،  الرتبية  جملة  املعلومات،  ع�سر  فى  التعليم  اأهداف  نوفل،  نبيل  حممد   -39

العددان الثالث والع�سرون، والرابع والع�سرون، مار�ض/ اأكتوبر 2001م .
40- منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة،  تو�سيات الدورة اخلام�سة والأربعني 

للموؤمتر الدويل للرتبية بجنيف )9/5-1996/10/5م(. 
41- ناهد عدىل �ساذىل. دور التعليم اجلامعى فى مواجهة حتديات التنمية ملجتمع القرن 
احلادى والع�سرين. جملة الرتبية والتنمية، العدد )18(. القاهرة: املكتب ال�ست�سارى 

للخدمات الرتبوية، دي�سمرب 1999م .
الثقافة- املدينة- درا�سة ل�سرية امل�سطلح ودللة  42- ن�سر حممد عارف، احل�سارة- 
العاىل  واملعهد  الإ�سالمى  للكتاب  العاملية  الدار  الريا�ض:  الثانية،  الطبعة  املفهوم، 

للفكر الإ�سالمى، 1995م .
43- Adams، L. D. ، «Teacher and Parent  Attitudes about Thinking Skills: 

A Cross  National Study». Forty Fourth )ICET( World  Assembly 
Promoting Quality Teacher Education for An Interconnected World. 
Sultanate of Oman، December )15-20(. 1997.  

44-Carroll، J، «Recognizing Creative Thinking Talent in the Classroom». 
Roeper Review. Vol. )14(.No. )2( ، 1991.  pp: 68-71. 

45-Cooper، C. R ، «Integrating Gifted Education into the Total School 
Curriculum». School Administrator. Vol. )52(. No. )4( ، 1995.  pp: 
8-15 



836

تنمية الثقافة التنظيمية املدر�سية لتحقيق اأبعاد التوعية الأمنية

46-Dana، N. F. et.al، »Creating a Culture for Change: the University 
Researcher، principal and Teacher Family«. The Association of Teacher 
Educators، Orlando )15-19( February ، 1992.  

47- Doolittle، J.  H.، »Using Riddles and Interactive Computer Games to 
Teach Problem Solving Skills«. Teaching of Psychology. Vol. )22(. No. 
)1(، 1995. pp: 33-36. 

48- Elias Chambers، Elias Learner’s Dictionary، Elias Moden Publishing 
House، 2004، p. 707. 

49- Erik Nemeth، Cultural Security›s Jmport for Memory and Identity«، 
Terrorism and Political Violence، Vol. 1، No. 3، 2006، pp. 1-30، 

50- Fogarty، R. Patterns for Thinking: Patterns for Transfer. A Cooperative 
Team Approach in Critical and Creative Thinking in the Classroom. 
Illinois: Skylight Publishing، Inc. 1993.

51-Forbes، M. et. Al.، »Cultural Diversity Relocation، and the Security of 
International Students at an Internationalized University«، Journal of  
Studies in International Education، Vol. 12، No. 2، pp. 181-203، Mar. 
2008 . 

52- Gallagher، J. »Education of Gifted Students: A Civil Rights Issue?«. Phi 
Delta Kappan. Vol. )76( No. )5( ، 1995.pp: 408-410 

53- Johnsen، S.، »Gifted Strategies for All?: Involving Yourself in Your 
Gifted Child’s Education«. Gifted Child Today Magazine. Vol. )19(. 
No. )1( 1996. pp: 8-10. 

54- Krulik، S. R ، »Reflect for Better Problem Solving and Reasoning«. 
Arithmetic Teacher. Vol. )41(. No. )6(. 1994. pp: 334-338. 

55- Merickel، M »A Study of the Relationship Between Virtual Reality and 
the Ability of Children to Create«. National School Board Association. 
Orlando.، 1992.

56- Nancy T. V. ، Raising awareness about psychological security and 



837

اأ.د / حممد الأ�سمعي حمرو�س د. / حممد بن معي�س الوذيناين

personal to the student ، Bethesda، Maryland University of the Health 
Sciences )USUHS( ، 2004.

57-Oklahoma State Department. »problem Solving، Technology Learning 
Activity«. Teacher Edition. Technology Education Series. ، 1991.

58 -Peter Katzensten، »The Culture of National Security Norms and Identity 
in World Politics، New York: Columbia University Press. Vol. 4، No. 1، 
1996، pp. 1-15.

59- Sapon- Shevin، M. »Beyond Gifted Education: Building a Shared 
Agenda for school Reform«. Journal for the Education of the Gifted. 
Vol. )19(. No. )2( ، 1996 pp. 194 – 214. 

60- Smith، R. B »Robotic Challenges: Robots Bring New Life to Gifted 
Classes، Teach Students، Hands On Problem Solving، Computer Skills«. 
Gifted  Child Today Magazine. Vol. )17(. No. )2( ، 1994. pp. 36 –38. 

61-Tomlinson، C. A.، »Good Teaching for One and all: Does Gifted 
Education Have an Instructional Identity?«. Journal For The Education 
of The Gifted. Vol. )20(. No.)2(. 1996. pp: 155-174. 

62-Unesco، Sector of Education »Education and Learning for the Twenty 
– First century«. Discussion paper for the Commision on Education for 
the Twenty – First Century، 15 September ، 1992.

63-Woods، D. R. »Teaching Thinking، problem – Solving، Transference 
and the Context«. Journal of College، 1996

64-Zielinski ، E. J.، »An Evaluation of Five Critical Creative Thinking 
Strategies for Secondary Science Students«. Rural Educator. Vol. )15(. 
No – )2(. 1994.  pp. 1-6.






