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 ملخص:
 لةويي األمييةة  فةي ميةاها يساد ميةةراسة إلى معرفةة متةتوا استتةال الةللةة لممةاهي  اهدفت الد   

سةةةعد العلةةةد و للعلةةةوم األمييةةةة فةةةي ال ويةةةت، رال جةةةف يةةةس ي ةةةر مت يةةةر الجةةةي  فةةةي استتةةةال الةللةةةة 
( طاللةةا  77اتلعةت الدراسةةة المةيلا الواةةمي الت ليلةي، رت ونةةت يييةة الدراسةةة مةس  ر  ،للممةاهي  األمييةةة

( مةةةس مجتمةةةع % 02للةةة ىةةةرا اهتيةةةاره  ن ةةةد ا  مةةةس طللةةةة التةةةية الثانيةةةة، ريمثلةةةو  مةةةا  يتةةةلت   رطا
رلت قيةةةد هةةةدا الدراسةةةة ييةةةد اللاتثةةةا  يدا  اهتلةةةار  ،( طاللةةةا  رطاللةةةة787الدراسةةةة الةةة ع  لةةة  يةةةدد   
 رنةةد يرلةةرا نتةةارا الدراسةةة ي  متةةتوا استتةةال طللةةة يساد ميةةة ،( فقةةر 73ممةاهيمي  لةة  يةةدد فقراتةة   

ريدم رىود فةرر  فةي متوسةةاا  ،سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األميية ينل مس ال د المقلول
، ريراةةى اللاتثةةا  بمرايةةا  التةةواو  رالجةةمول االىتمةايياستتةال الةللةةة للممةةاهي  األمييةةة تعةة ا لليةةو  

 م األميية.ساد مية سعد العلد و للعلو يي  األميية في ال تب المقرر  في في المماه
 المماهي  األميية، مياها يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية. ،استتالمتتوا  الكلمات المفتاحية:
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The Level of Students’ Acquisition of Concepts of Security Awareness 

in the Curricula of  Sa’d Al Abed Allah Academy for Security Sciences 

in the State of Kuwait 

Hussien Mohammad jarkhy  
* Naseer A.alkhwaldeh. Dr 

Abstract: 

This study aimed to identify the level of students’ acquisition of 

concepts of security awareness in the curricula of Sa’d Al Abed Allah 

academy for security sciences in the state of Kuwait. Also it aimed to 

explore the effect of gender on students’ acquisition of security concepts. 

The analytical and descriptive survey methodologies were used. The sample 

of the study consisted of (77) male and female second year students selected 

purposively, and they represented (20 %) of the study society which reached 

to (387).  

The researchers prepared conceptual test with (35) items. The results of 

the study indicated that the level of of students’ acquisition of concepts of 

security awareness in Sa’d Al Abed Allah Academy for Security Sciences 

was below the accepted average. Also the results revealed that there were no 

significant statistical differences in students’ concepts acquisition attributed 

to gender. The researchers recommended taking into consideration balance 

and comprehensiveness in the security concepts in the books which are 

indorsed in Sa’d Al Abed allah Academy for Security Science. 

Keywords: Level of Acquesition, Security Concepts, Curricula of Sa’d Al 

Abed Allah Academy for Security Sciences 
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 مقدمة ال
يدا التةور الت يولوىي ال لير إلى ىعل العال  نرية ا ير ، ررلور تلديداا ىديد  تةال 
المعتقداا راألف ار، فأال ت شلكاا التواال االىتمايي اإلل تررنية سونا  لمماهي  غريلة يس 

لج ل  المجتمع المتل ، كما يال ت شلكاا اإلنترنت مرتعا  للعض الجماياا المتةرفة التي تتعى
اتلايلا مس مختلف ياقا  األرض، فاودادا متاتة الخةر، ريالح األمس في يع درلة   تاج إلى 

 ىلد كلير يلى متتوا الدرلة رمؤستاتلا ريلى متتوا األفراد.
فاألمس مةلب رتاىة يساسية مل ة يتةلع إلي  كل المرد في كل مرتلة مس مراتل تيات ، رال  

لى متتوا المرد، راألسر ، رالدرلة، رالمتتوا الدرلي، راألمس نايد  مس يتأتى ذلك إال  ل ل الجلود ي
. رتتجلى يهمية األمس في دياء سيدنا إ راهي  (Kilani, 2012)القوايد العامة لمقااد التجريع 

يلي  التالم تييما ترك ذريت   واد غير ذع ور ، فقد ديا  ت قيد األمس نلل الرو ، نال تعالى: 
ِر ق َالَ  ِإْبرَاِهيُم َربِه اْجَعْل َه َذَا بَ َلًدا آِمنً ا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاّللِه َواْلَيْومِ َوِإْذ ق َاَل  }  اخآِِ

 (.601{  اللقر : َوَمن َكَفَر فَ أَُمتِهُعُه ق َلِيالً ُثمَّ أَْضَطرُُّه إَِلى َعذَاِب الن َّاِر َوبِْئَس اْلَمِصير
د اهت  الديس اإلسالمي باألمس اهتماما  بال ا ، تيث  عتلر  مس الضررراا االىتمايية رلق
فراد في مجتمع آمس مةمئس؛ ل ي تقام العلاداا التي ال  د مس ت قيقلا ليعيش األ رمتلماتلا

رالواىلاا يلى يسمل رى ، كما ي  تجريعاا اإلسالم ررؤيت  لل يا  ال ريمة ال تتأتى إال مس هالل 
 .(Al-Ghamdi, 2012)مرت  اا األمس اإلنتاني في المجتمع بأبعاد  ره ار    تتالاس

ريعد األمس مس ال اىاا الملمة للياء الجةةخ ية اإلنتانية، تيث إ  ى رر  تمتد مس الةمولة، 
رتتتمر تتى الجيخوهة يلر المراتل العمرية المختلمة، ريمس المرء   لح ملددا  إذا ما تعرض إلى 

نمتةةية راىتمايية ال طانة ل   لا في يع مرتلة مس تلك المراتل، مما يؤدع إلى ض وطاا 
االضةرال؛ ل ا فاألمس  عد مس ال اىاا ذاا المرتلة العليا لإلنتا  رال يت قد إال بعد ت قد 

 .(Khalidi, 2014)ال اىاا الدنيا لإلنتا  
س القر  ال ادع رالعجريس، إ  مس ييظر إلى ما   دث في الدرل العربية في العقد األرل م

يرا ي  ال اىة لألمس يال ت يسثر إل اتا  لل ماظ يلى مكتتلاا الدرلة، فالثوراا المتأىجة تتمح 
 تدهل يطراا ت ي   استقرار يع درلة تقع فريتة لالهتالفاا الداهلية، كما تيامت التلديداا رتمجت 

رابط االىتمايية داهل كثير مس راهر  العيف رانتجار الجريمة رتم ك العالناا رضعف الر 
هير  مس تقللاا ض الللدا  العربية في التيواا األالمجتمعاا، رلعل الت يراا التي طريا يلى بع
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ر وراا؛ يدا إلى اهتمام درلة ال ويت باألمس الداهلي، رالعمل يلى ترسيخ األمس رالمماهي  األميية 
لتي تعمل يلى تع ي  التربية األميية، كأىل   لدا المواطييس مس هالل رسارل اإليالم رالمؤستاا ا

الجرطة رال لياا التي تدرل يفراد الجرطة كأساد مية سعد العلد و للعلوم األميية، فال كوماا راليظ  
 ,Abu Samha)رالدساتير رالمعاهداا رالموا يد ما هي إال رسارل ل مالة تيا  آمية متتقر  لللجر 

2012). 
م نتلي رمت ير رمركب، ريت و  مس يد  يبعاد رل  متتوياا متيوية، مملو  إ  مملوم األمس  

سما ين  يرتلط بمماهي  يهرا تمثل الت د اا رالتلديداا التي تواىل ، سواء كانت ملاشر  ير غير 
ملاشر ، كما ي  ت د اا األمس تختلف مس تيث م درها ردرىتلا رتونيتلا، رند يتعلد األمس بالمرد 

لي ، ره ا  عةي  يهمية كلرا، ريجعل مي  م ورا  يساسيا  في العالناا الدرلية، يم الدرلة ير اإلن
رمرت  ا  للتياساا الخارىية، رهدفا  مس يهدافلا، التي تضع العديد مس اإلىراءاا الونارية رالعالىية 
لت قيق ، رل   قت ر مملوم األمس في الع ر ال ديث يلى األمس العتكرع رتما ة ال درد،  ل 

 ..(Harbi, 2008)ىميع ىوانب المجتمع التي تضمس تةور  رتدير م ال   شمل 
فاألمس مس يه  يرلوياا الدرلة؛ فلموىل  ت و  الدرلة نادر  يلى تمظ يفراد شعللا ير 
مؤستاتلا ير ميجآتلا الم لية راإلنليمية رالدرلية، رتلت  الدرل دارما   رس  التياساا األميية 

ا رمؤستاتلا نمتيا  رمعيويا  للت يف مع متةللاا األمس، فتعمل الدرلة يلى المختلمة، رتليئ مواطييل
 ياء األفراد المؤمييس بالمواطية، رترية اإلراد  الوطيية الوايية لمتةللاا مراتل رمماال ملمة في 

 ,Nabhan) ستلداا مس يع م ادر تلديد للدرلةتاريخ درلتل ؛ لمواىلة األوماا رالت د اا، راال
2009). 

إطار العالنة  األميية فيريأتي االهتمام  تةوير العالنة  يس المؤستاا األميية رالمماهي  
الوريمية المت امية؛ ل و  تلك المؤستاا نتاىا للليئة االىتمايية راالنت اد ة رالم رية رالثقافية 

لراتل  مس لمجتمعلا، رل ونلا الم ضس الةليعي لألفراد ال يس تتجكل هويتل  رتتةور ملاراتل  ره
 .(Sultan, 2009)إليلا، لي ل وا بعد تخرىل  يوامل يمس رتةوير للمجتمع   انضماملهالل 

( إلى ي  المؤستاا األميية تعد مس يه  المؤستاا التي تؤدع دررا  Aiken,2009ريشار  
 باروا  في الم افظة يلى القي  رالتلوك راألف ار الميضلةة المعيية يلى ت قيد يهداا المجتمع
رتةلعات  ن و تيمية شاملة متتدامة في شتى المجاالا، كما ي   للا دررا  كليرا  في تجكيل سلوك 
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مورميلا، رت ويس المماهي  ال  ي ة رتع ي ها في يذهانل  ب ور  تتوافد مع تةلعاا المجتمع 
 رغا ات . 

ألفراد داهل ريمتاو األمس بكون  مس المماهي  المركلة، ريتضمس اإلىراءاا الخااة  تأميس ا
الدرلة ضد األهةار الم تملة، رتليئة الظررا الم يةة  ل  إشلايا  التتياىاتل  األساسية 

 ..(Brzezinski, 2004)رالت ميلية، كما يتضمس تما ة ترية القرار التياسي راستقالل  
رالجرطة كتلةة هي تد  الدرلة في ي   (،Policeريرتلط األمس في ىميع الدرل بالجرطة  

د  لا مس ترية األفراد بق د تما ة اليظام تمر  كوريمة هي تيظي  رضلط  العام ، رالجرطةض نيودا  ت  
اليظام العام  في المجتمع، رتقليد ا  ريمكس ت ديد يهداا اليظام العام في  ال ة مجاالا هي: 

 Holderbeke,2000) 
 ل  رممتل اتل .  األمس العةةةام: ريعيي ب  كل  ما ُ ةمئس الياس يلى تياتل  ريموال 

  العامة، التكيية العامة: ريق د  لا الم افظة يلى تالة اللدرء رالتكيية في الةرناا راألماسس
 ضوضاء راخب تتى في متكية .    المواطس، مسمةةس شأن  ي   عك ر امو  ركل ما

 يتل  ال  ة العامة: رهي ىميع اإلىراءاا التي تت   مس يىل ال ماظ يلى ا ة المواطييس، ررنا
 مس مختلف األهةار. 

تتعى درلة ال ويت لت قيد األمس الداهلي لدا مواطييلا  واسةة يىل   الجرطة، رل ي  كو  
ه ا الجلاو يلى متتوا نادر يلى مجا لة األهةار التي ت يط بالوطس، رلد   القدر  يلى تونع 

وم األميية، رهي كلية يميية ا درلة ال ويت يساد مية سعد العلدو للعلأالجريمة نلل تدر لا، ينج
، تيث كانت مدرسة يفراد الجرطة هي المؤستة 6531، ريرىع نجأتلا إلى يام ال ويت شرطة تتلع

  درلةيب نو  الجرطة التعليمية رالتدريلي   ووار  الداهلية، ركانت تختص بإيداد ر تأهيل رتدر 
ادر مرسوم بإنجاء يساد مية الجرطة بأىل تلا التعليمية رالتدريلية  6551. رفي يام ال ويت

 التال  و العلد سعد رالمتاند ، رتقديرا  ررفاء لدرر سمو رلي العلد ررري  مجل  الووراء الجيخ
روير الداهلية في  ال لاح ال مد الخالد م مد في دي  ىلاو الجرطة، فقد يادر الجيخ ال لاح

 تعديل متمى يساد مية الجرطة إلى يساد مية سعد  6557لتية  552ذاك الونت القرار الووارع رن  
 ,Saad Al - Abdullah Academy for Security Sciences) العلد و للعلوم األميية

2016) 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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إ  ال را  المجتعل في بعض الدرل العربية ىعل مس األهمية بمكا  االهتمام بال لياا التي 
تعد الجرطة، رتؤهلل  لتولي يهةر الملام يال رهي توفير األمس للمواطييس، رل ي  كو  الجرطي را  

ال افي رالمعارا الالومة ل  ليكو  يييا  ت رس الوطس،  بما   يط ب ،  مضل ي  يت رد بالتدريب
المماهي  األميية في مياها يساد مية سعد  استتالرلل ا فقد ىاءا ه   الدراسة لل جف يس متتوا 

 العلد و للعلوم األميية رمتتوا استتال الةللة للا في ضوء مت ير الجي .
 مشكلة الدراسة:

سية في استمرار التيمية رال ماظ يلى مكتتلاتلا، إذ   د بكل  مثل األمس في يع  لد ركي   يسا
درلة يربية درلة تجتاتلا القالنل، مما ي يد مس اتتمال انتجار االضةراباا  يس المواطييس، ريالح 
مس الضرررع ي  يتمتع المواطيو  بقدر كاا مس المعلوماا رالمماهي  األميية الالومة ل مايتل  يلى 

ي  يتمتع يفراد الجرطة بالقدر ال افي مس التدريب رالمعارا رالملاراا الالومة، المتتوا المردع، ر 
  يرد بالملاراا رالمعارا التي  جب ربت ايد متتوا األهةار  جب ي  يتةور متتوا التدريب رالت  

ة،  كتتللا يفراد الجرطة، رند التظ اللاتثا  مس هالل يمل  في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميي
هةار الم يةة، رمدا في ضوء التتار  ال لير لمتتوا األاهتمام األساد مية  تقيي  مياهجلا، 

 ال اىة لتةوير مياهجلا، رمدا استتال طللتلا للمماهي  األميية الالومة لمواىلة تلك األهةار. 
ريرىع بعض رىال الم ر رالتياسة رالمربيس العديد مس المجكالا االىتمايية رالتياسية 

فمجكالا التةرا  ،راالنت اد ة إلى ن ور المياها في ت قيد الملمة الميوطة  لا في المجتمع
الدييي رالتياسي رالعيف المجتمعي، ما هي إال مظاهر ضعف في المياها التي تعل  للةللة، ره ا 

 . (Anzi, and Zuboun, 2012)ما يسدا يلي  نتارا دراسة 
ل تب اآلتية رالتي تدرس في األساد مية: األمس االىتمايي، رلل ا فإ  اللاتثا  سيقوم  ت ليل ا

راإلرهال، رالوىي  في مكاف ة المخدراا رالمؤ راا العقلية، ريمس الميجآا، رالل ث الجياري الميي 
 استتالرالعملي، ريمس الدرلة التي تدر س في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية، لتعرا متتوا 

في مياها يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية رمتتوا استتال الةللة للا في  المماهي  األميية
 . االىتماييضوء مت ير اليو  

 أسئلة الدراسة
 التؤال االرل: ما متتوا استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األميية؟
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( في متتوا 2.23αييد متتوا   =  التؤال الثاني: هل توىد فرر  ذاا داللة إت ارية
 استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األميية تع ا لمت ير اليو  االىتمايي.

 أهمية الدراسة:
تيلع يهمية الدراسة تيارللا ألتد المواضيع الملمة ىدا  ألع درلة، إذ إ  األمس راألما  نعمة ال 

عور الخوا، ريفراد الجرطة ه  المتؤرلو  يس توفير  للمواطييس، رل لك الج      لا إال مس هلر
  مكس  يا  يهمية ه   الدراسة مس هالل ما  أتي:

 ميية الالومة ألفراد الجرطة.توفير إطار نظرع تول المماهي  األ 
 يية.توفير  ياناا تول متتوا تضمس مياها يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األم 
   ساد مية سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األميية يياناا يس فايلية طر  التدري  في توفير

 مس هالل نياس متتوا استتال طللتلا لتلك المماهي .
  ،ند تتتميد كلياا إيداد الجرطة في العال  العربي مس نتارا ه   الدراسة في تةوير مياهجلا

 مواىلة التيامي في متتوا األهةار التي ت يط بالعال  العربي.لتلقى متأهلة رنادر  يلى 
  توفر الدراسة يدا  م كمة  مكس االستماد  ميلا في ت ليل مياها كلياا إيداد الجرطة، رت ديد

 نقاط القو  رالضعف في تلك المياها.
 تعريفات مصطلحات الدراسة اإلجرائية:

كتب  في ستةالتي ترد  دالالا يمييةي ت مل : هي الم ةل اا رال لماا التالمماهي  األميية
مس كتب العلوم األميية التي تدر س في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية، رهي: األمس 
االىتمايي، راإلرهال، رالوىي  في مكاف ة المخدراا رالمؤ راا العقلية، ريمس الميجآا، رالل ث 

المياها األساد مية لتيميتلا لدا طللتلا، رند ىرا  رتتعى ،الجياري الميي رالعملي، ريمس الدرلة
 نياسلا مس هالل يدا  ت ليل الم توا التي ييدها اللاتثا  ألغراض ه   الدراسة.

ريق د  لا المماهي  األميية التي استتللا طللة  متتوا استتال الةالل للمماهي  األميية:
لل تب اآلتية: األمس االىتمايي، راإلرهال، يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية مس دراستل  

رالوىي  في مكاف ة المخدراا رالمؤ راا العقلية، ريمس الميجآا، رالل ث الجياري الميي رالعملي، 
ريمس الدرلة، المقرر  يلى طللة األساد مية، رند نيتت بالمتتوا التي ت ل يليلا الةالب في 

 .د لل   ال ا ةاهتلار استتال المماهي  األميية ال ع يُي  
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 حدود الدراسة ومحدداتها
 .ت  تةليد ه   الدراسة في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة ال ويت 
   طاللا  رطاللة في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في ال ويت، 77 مثل يفرد الدراسة )

األمس االىتمايي، راإلرهال، رالوىي   رستة كتب مس ال تب المقرر  في ه   األساد مية رهي:
في مكاف ة المخدراا رالمؤ راا العقلية، ريمس الميجآا، رالل ث الجياري الميي رالعملي، ريمس 

 الدرلة.
  0261/0267ت  تةليد ه   الدراسة في الم ل الثاني مس العام الدراسي. 
 .يت دد تعمي  نتارا ه   الدراسة ب د  ر لاا يدراتلا 

 ظري والدراسات السابقة ذات الصلةاإلطار الن
 تيارل اللاتثا  بعض المماهي  األميية الجارعة، رميلا:

 أوال: األمن اإلنساني
األمس اإلنتاني مس المماهي  التي اهتمت  لا األم ، رند رلر ه ا المملوم في تقرير التيمية 

المملوم يلى اتترام كرامة  (، رند رك  ه ا6551اللجرية للرناما األم  المت د  اإلنماري في يام  
اإلنتا  رتمايتلا، رتللية اتتياىات  الماد ة رالمعيوية، فاألمس اإلنتاني يت قد مس هالل التيمية 
االنت اد ة المتتدامة، رت قيد العدالة رالمتارا  االىتمايية، ري   كو  ال ك  للقانو ، بعيدا  يس 

 .(Saeed,  and Harafesh, 2010)التلديد رالخوا بأشكال  المختلمة 
رل  يتوال المجتمع الدرلي إلى تعريٍف متمٍد يلي  لمملوم األمس اإلنتاني، ير تتى إلى 
توافةٍد تةول مضمون ، فلو يتد المماهي  التي  دي تدارللا مع نلا اا القر  الماضي  لةدا مراىعةة 

رمس التعريماا التي ، (Moussa, 2008)الممةاهي  األميية في رل التةوراا الدرلية المعاار  
رلرا لألمس اإلنتاني " تما ة األفراد مس التلديداا ي  لألمس اإلنتاني ىانليس "ال رية إواء 
الخوا رال رية، إواء ال اىة" فيعرا األمس بأن  ال رية مس الخوا، بالتالي األمس اإلنتاني مملوم 

لم افظة يلى تيا  ركرامة يتعلد بالت رير مس الخوا، ر ناتا يس نايد  اتخاذ يفعال تلدا ل
اإلنتا  في الي اياا، مس هالل الت والا في طليعة الي اياا لما بعد ال رل اللارد ، ل ا فإ   مملوم 
األمس اإلنتاني هو "ضما  تيا  المرد في كرامة" ل ا فمس المل  ال هال ألبعد مس مجرد التم ير في 

 تمايت  في تاالا الي اياا  رال ررل فقط.
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لاتثا  األمس اإلنتاني بأن  ت رر اإلنتا  مس المخارا رالتلديداا التي ت يط ب ، ريعرا ال
سواء كانت مرتلط بالجانب المادع ير المعيوع، رذلك مس هالل توفير ىميع اتتياىات  مما  جعر  

 باالستقرار رالتكيية.
 ثانيًا: األمن الفكري 

 بعضلا اللعض فياألفراد مع   عد األمس الم رع مةللا رريتيا رموضويا ملما في تعا ش
األف ار التي  مل لا المرد ترىمة  تعد  مجتمعاتل  رفي تعا جل  مع المجتمعاا األهرا، تيث 

ألنماط  التلوكية، رت رفات  في المجتمع ال ع  عيش في ، رن س اليوم بأم  ال اىة لمملوم األمس 
ىلاا مختلمة  الم رع مسرل ال  ر  الم رع في رل الي اياا القارمة في المجتمعاا العربية، رفي

 ب .سل ميلا يلدا لت قيد مآرل ريهداا معيية هااة 
ريعرا األمس الم رع بأن  "اإلبقاء يلى الميظومة الثقافية التي رر لا  المرد مس هالل تعا ج  

مس  في مجتمع ، راستتللا مس يسالف ، رالتي تريى القي   األايلة رالعاداا الخيرية رالمتوافد يليلا
نلل المجتمع  رمواىلة ال  ر الم رع  الملرما مس المجتمعاا، رالجماياا األىيلية التي تتعى 

 (Al-Wadai, 1997)، كما يرف  (Harthy, 2009) قيد يهداا ريىيد  معيية هااة  لالت 
بما التم ير التلي  الموضويي غير المتةرا في فل  القضا ا الدييية رالتياسية  راالنت اد ة، بأن  "

 ضمس ت قيد  سالمة المجتمع مس اليواتي الدييية رالتياسية راالنت اد ة رفي المجاالا األهرا.  
يف اره  ند يؤ ر يلى  المجتمع مماسما  عرا األمس الم رع " بضما  سالمة يقول األفراد في 

تةرا  رسالمتلا مس كل ريعلث باستقرارهاال يؤ ر يلى مجتمعاتل   لديل  ب يثالتليمة  راألس 
 .(Haydar, 2002)رغلو 

ريعرا اللاتثا  األمس الم رع بأن  ال ماظ يلى سالمة األف ار رالمعتقداا التي استتللا المرد 
 هالل تيات  مس يبار  ريىداد  رتيتج  مع ملادئ رني  المجتمع.

 ثالثًا: األمن االقتصادي:
ك المرء الوسارل الماد ة امتال» عرا األمةس االنت ادع، تتب ميظمة األمة  المت د  بأن  

التي تمكي  مس ي    يا تيا  متتقر  رمجلعة مس هالل امتالك ما  كمي مس اليقود إلشلا  ال اىاا 
 .(Qalieti, 2007رالةتةعةلةية   األسةاسةيةة رهةي الة ة اء، الةمةأرا الةالرةد، رالةريةايةة ال  ية األسةاسةيةة 

الدار  رالم در المو و   االستتالل اىة رذلك مس سما  عرا بأن  " الت رر مس المقر را
للدهل، بما  عمل يلى استمرار ال يا  اليومية للمرد، ريسرت ، مس هالل تأميس الورارف التي تعود 
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. ريلدا األمس االنت ادع إلى ت تيس الوضع االنت ادع (Nassif, 2008)يلى المرد بالدهل" 
، رالعمل يلى توويع الموارد الماد ة توويعا  يادال ،  ضمس ألفراد المجتمع، رت تيس رررفل  المعيجية

للمرد ت ول  يلى ما   تاى  مس دهل لل ماظ يلى رىود  ررىود يارلت  بكرامة، ري   جعر المرد 
باألما  الوريمي رت افؤ المرص في يمل  ، ره ا ال يت قد إال مس هالل   ل الدرلة لجلد متواال 

 ة األنل دهال ، رمتايدتلا يلى العيش ال ري ، باتخاذ اإلىراءاا رسس في توىي  الموارد ن و الجري
التجريعاا التي ت مظ تقو  ه   المئة، فاألوماا االنت اد ة تجكل تلديدا  راض ا  يلى األفراد، 
رتخلخل الليية االىتمايية، مما  جكل هةور  يلى األمس راالستقرار في الدرلة   ل يتيانا  

 .(Salam, 2016) ول ال ررل مما  جكل تلديدا  لألمس اإلنتاني ككلللع يا  المدني رنج
رنتيجة النتجار المقر ريدم المتارا  في العال  المعاار، يالح مس الضرررع إ جاد نظام 

ره ا ما ينرت   انت ادع درلي  كو  نادرا  يلى المتارا  رالعدالة،  كمل ل ل فرد يمي  االنت ادع،
 .(Alwan,  2006)ريرها الخام  لجية تقو  اإلنتا  في تق

ت رر المرد مس العوو رالمقر رتاىة الياس ري   عيش تيا  كريمة ري   بأن :ريعرف  اللاتث 
 هو راسرت . باألما  جعر 

 رابعًا: األمن الغذائي:
 عيي األمس ال  اري  الت رر مس الجو ، رند يرفت  ميظمة األغ  ة رال راية بأن  " ت ول 

ميع األرناا ب ور  ماد ة راىتمايية رانت اد ة يلى األغ  ة ال افية راآلمية ىميع الياس في ى
مما  مكيل  مس ممارسة تيا  ملؤها ال  ة راليجاط"  ،رالم   ة التي تللي تاىاتل  رفضيلتل 

(Omrani, 2014) كما  عرا بأن  " ندر  المجتمع يلى توفير االتتياىاا ال  ارية الموضويية ،
اد  رالتي تمكيل  مس العيش ب  ة رنجاط، مع ضما  ذلك لل يس ال يتمكيو  مس  الم تملة( ألفر 

ال  ول يليلا بتلب تدني دهلل  المادع، ريكو  ذلك يس طريد اإلنتاج الم لي، ير االستيراد مس  
األمس ال  اري  (Munir, 2008)، ريعرا (Saeed,  and Harafesh, 2010) الدرل األهرا" 

يفراد المجتمع في ىميع األرناا إمكانية ال  ول ماد  ا رانت اد ا  يلى ال  اء بأ " ت و  لدا ىميع 
بأن  " ندر   .(Hamdan, 1999)األساسي ال ع  مكيل  مس العيش ب  ة رنجاط، كما يرف  

المجتمع يلى توفير ال  اء المياسب للمواطييس يلى المدا القريب راللعيد، كما  رنويا  رباألسعار 
 لل  المادع". التي تياسب ده
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ريعرا اللاتثا  األمس ال  اري بجعور المرد باالستقرار رالةمأنيية لثقت  بإمكانية ت ول  يلى 
ال  اء الالرد ل  لعارلت  في ىميع األرناا راألتوال مس هالل مال  الخاص، ير ديما مس تكومت  

ال، ير رىود يع هةر في تال يدم ندرت  يلى توفير ال  اء ليمت  رلعارلت  بتلب يدم توفر الم
   ول در  راول  لل ا ال  اء.

 خامسًا: األمن البيئي:
تعرا الليئة يلى ينلا" كل ما يتعلد ب يا  اإلنتا  مس ت ا ر رررا ة ريالنت  بال يوا  راليلاا 
 مس ىلة، رما تجتمل يلي  مس موارد طليعية مس ميا  رنلاا رتيوا  رتربة مس ىلة يهرا"

(Salama, 2002)تعرا الليئة بأنلا " مجموية المكوناا الةليعية رغير الةليعية التي  ، كما
تدهل في ت ويس الوسط ال ع  عيش في  اإلنتا ، ريتمايل في  مع غير  مس ال ارياا ال ية رغير 

 .(Zubairi, 2014) العياار األهرا المكونة للليئة "ال ية رمع 
ط رلور  بالتدايياا رال وادث الليئية التي إ  مملوم  األمس الليئي مملوم تديث نتليا ، ارتل

سانت ساتة الخليا مترتا  للا إبا  ال رل العرانية اإليرانية،    ترل ت رير ال ويت فمس هالل 
دراسة اآل ار الياىمة يس ه   التدايياا يلى الليئة ي لتت التجارل يلى يرض الوانع الخليجي ي  

يس ف ر  اللجماا العتكرية المتل ة لتلرو ليا م درا  الم ادر ال قيقية النعدام األمس تراىعت 
ىديد مس م ادر انعدام األمس رهو االيتداء يلى الليئة رتلديد األمس الليئي ال ع يؤ ر تأ يرا  ملاشرا  

 ,Ashari)يلى الثرراا الةليعية را ة اإلنتا  رمس    يلى المتتوا االنت ادع للدرل 
  مس ال وارث الةليعية ر ال ماظ يلى الليئة مس تدمير ، كما  ق د ب  تما ة اإلنتا(1997

ك لك اإلنتا  مس مختلف األهةار الليئية، بايتلار ر  ،فاألمس الليئي هو ت رر الةليعة ،اإلنتا  للا
ي  اإلنتا  هو في الونت نمت  مخلو   يئي ل لك ل  ال د في العيش في  يئة ذاا نويية تيتا تيا  

ا  وىود ال د في  يئة ا ية ( يلى ي  االيترا6570لتية   لول ستوكسريمة. لقد نص إيال  
 ..(Husseini, 2013) الليئيسلر ديامة لألمس ي جكل 

رت مس يهمية األمس الليئي في ضرررت  لتمكيس باني ال قو  األساسية لل يا ، رمس هيا ارتلط 
كل تلديد لللقاء  ما ة مسرال فاألمس  عيي الت رر  ،ه ا المملوم بجكل ملاشر بالتلديداا الليئية

اإلنتاني ل لك ال د لمملوم األمس ي    وع ك لك كل ما هو تلديد  يئي، رألهمية الليئة رامتداد ي ر 
يالمية، لعدم إمكانية ت ر تلديدات  في تدرد  مجكلة  يمييةمجاسللا فقد يال ت المجكلة الليئية 

ال اإلنتا  رإساءت  للليئة، يلددا  تيا  معيية، فلي يهةار كونية. فالت  ر، رالتلوث نتيجة إهم
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المالييس يوميا ، ريعيقا  التمتع بماء نقي رهواء نقي، ه واا  ي  ما  مي  الماء ين  ال  ديل ل ، ر 
 ت ايد يدد التكا  يالح ن يب كل راتد ميا مس الماء ال الح للجرل في تيانص 

(Mohammed, and Khalef, 2008). 
( يلى ي  األمس الليئي م ور يساسي 0225مت د  اإلنماري لتية  لقد يسد تقرير األم  ال

لضما  األمس االنت ادع راالىتمايي، أل  ريس المال الةليعي يتضمس الريسمال االىتمايي 
رالمالي، كما يشار التقرير إلى اللجر  الليئية رالت ير المياهي رالت  ر رالتلوث كت د اا يواىللا 

 (.0225  المت د ،  األم األمس اإلنتاني ككل
 سادسًا: األمن المائي: 

راألمس الماري  عيي الم افظة يلى الموارد المارية المكتتلة راسةتخداملا بالجكل األفضل 
ريةدم تلويثلا، رترشيد استخداملا في الجرل رالرع رال ياية، رالتعي بكل التلل للل ث يس 

لتأميس التواو   يس الموارد المارية المتاتة م ةادر مارية ىديد  رتةويرها ررفع طاناا استثمارها 
بأن  رضعية متتقر   .(Khaddam, 2001)، ريعرف  (Znboha, 2007)رالةلب المت ايد يليلا 

لموارد الميا   مكس االطمئيا  إليلا  تتجيب فيلا يرض الميا  للةلب يليلا، ري  ه   الوضعية تمثل 
لةلب فإن    دث يج  ماري، ربالتالي ييخمض تالة ىد ة، يما ييدما ال يللي يرض الميا  ا

متتوا األمس الماري، يلى يك  ال الة التي ي يد فيلا الماء المتاح يس الةلب في لح هيالك 
 فارض في الموارد الماد ة ت يد مس األمس الماري لدا األفراد.

دم االسراا م افظت  يلى ىميع الموارد المارية ري    تس استخداملا ري بأن :ريعرف  اللاتث 
 رى . لا را   تت للا يلى هير 

 سابعًا: أمن الدولة:
 ,Khan)ريق د بأمس الدرلة تما ة ال درد اإلنليمية مس التلديداا العتكرية الخارىية 

، ريختلف ه ا المملوم يس األمس اإلنتاني في  ال ة يمور هي الةرا المعيي، رموضو   (2009
يمس اإلنتا   كو  اإلنتا  هو الةرا المعيي ريكو  فيلا ال ما ة، رالتلديداا الم تملة، فمي 

موضو  ال ما ة تيا  المرد رسالمت  رتريت ، يما التلديداا الم تملة فتتمثل بالمقر رالمرض رالتلوث 
رانتلاساا تقو  اإلنتا  رالي اياا رالعيف، كما يرك  مملوم يمس الدرلة يلى الدرلة كوتد  ت ليل 

نتاني فلو يتعامل مع اإلنتا  كوتد  الت ليل األساسية، ربجكل يام فإ  يساسية، يما األمس اإل



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

13 

فأمس المرد إلى يمس الدرلة ريمس الدرلة ييعك  يلى يمس  ،ه يس المملوميس مرتلةا  ارتلاطا  ر يقا  
 .(Salam, 2016)المرد 

كل هةرا  رمس يه  الت د اا التي تواى  يمس الدرلة اإلرهال، فقد يالح اإلرهال اليوم  ج    
مس يتليى ه ا الم ر ينوايا  مختلمة مس يشكال الم ر  كيانلا في ملسليرا  يلى المجتمعاا، ريل  

تتماشى  هااة الىل ت قيد م الح ريىيداا يةرا، رال لو، رالتع ب األيمى مس اللدام، كالت
 التوع لإلنتانية. مع الت ويس

مجى رانتجر في القر  العجريس،  ييما راإلرهال لي  ف را  ىديدا  يلى المجتمعاا، رإنما ت
سانت رالدت  مي  ي  هلد و اإلنتا  يلى ه   األرض، رند اهتلمت  وايث اإلرهال يلر الع ور 

ال يتماشى مع  بأن  ف رالتي يلدا إلى ت قيقلا، رل س رغ  ذلك  جترك اإلرهال  باهتالا الم الح
 .(Kassem, 2005) وايث  الةليعة اإلنتانية رالمةر  التليمة ملما اهتلمت 

رند رلر اإلرهال ند ما بجكل ييمال  قوم  لا يفراد لت قيد م الح شخ ية يم دييية، رمس 
 (  .م77(، 11رها ي  يس يامي  يمثلة ذلك رلور مجموية مس األشخاص ال يس   ملو  الم ر اإل

تي   تجد  لا التكا  للقيام رناموا بقتل األفراد  لدا دييي، ركانوا  تت لو  التجمعاا رالمياسلاا ال
بإرها ل ،  ركانوا  تتخدمو  في ذلك األسل ة الليضاء، ركانوا   رنو  األماسس رال تب 

 .(Shukri, 2002)رالمخةوطاا الموىود  في مديية القدس يبا  تك   الررما  
رند اهتلمت التعريماا التي توضح معيى اإلرهال رفد اهتالا الم الح راللوايث يلي ، 

للعض يرا ين  مقارمة مجررية، فيما يرا الةرا األهر ين  نو  مس اإلرهال رنتل األ رياء، فا
 (.Schlogheck,1988رل لك اهتلف تعريف اإلرهال رفد األىيداا الخااة ل ل ىماية  

كلمة اإلرهال سابقا رإنما يرفت معيى كلمة  المعاى  العربية ل  تعراريعرا اإلرهال ل ة: 
رمعياها يه  الجيء بالقو  رتلديد  ،رهو م در مس يرهب ،ياها هاا الجيءرهب ير رهلة رمع

 (.(Al-Basha, 1992التالح 
كما ذكر سابقا الهتالا األىيداا راأليدلوىياا  ،رند اهتلف في تعريف اإلرهال ااةالتا  

 راألهداا اللايثة يلي ، رمس ه   التعريماا التعريف المادع لإلرهال توريف الريب ير الم  
، ريرا القانو  المرنتي اإلرهال (Abdul Mahdi, 2000)الجديد بق د ت قيد يهداا سياسية 

بأن   "هر  للقانو   قدم يلي  فرد مس األفراد ير تيظي  ىمايي  لدا إ ار  اضةرال هةير في 
، كما يرا المؤتمر العام الميعقد في (Shukri, 2002)اليظام العام يس طريد التلديد بالترهيب 
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اليجاط اإلرها ي بأن  األيمال المرت لة  وسارل مس طليعتلا هلد هةر  6507رسونيا  في نوفملر فا
 (Ramadan, 1995)يام 

رمس هالل التعريماا التابقة يرا اللاتثا  ي  اإلرهال هو يع يمل مس شأن   ث الريب 
 ية.دييرالم    يس األفراد لت قيد يهداا هااة فرد ة ير سياسية ير انت اد ة ير 

 ثامنًا: األمن االجتماعي:
هيالك كثير مس اللاتثيس مس اهت   تعريم  بالجانب التيظيمي، رميل  ال   بال ل ة الجريية، 

مس يرف  مس رميل   ،فقال " هو االستعداد راألما  ب مظ الضرررياا الخمتة مس يع يدرا  يليلا"
رد في المجتمع نتيجة متاهمة هو تالة االطمئيا  التي  جعر  لا المميظور تربوع إسالمي "

مؤستاا التيجئة االىتمايية في تمعيل ىميع االستراتيجياا راإلمكاناا رالممارساا التي ت قد 
رتتعى إلى تما ة ديي  رنمت  ريقل ، رمال   ،للمرد الجعور بعد الخوا في تاضر  رمتتقلل 

 لمجاركة اإل جا ية في المجتمع ريرض ، رتؤكد ل  االيتراا  وىود  رمكانت  في المجتمع رتتيح ل  ا
(Kilani, 2012). 

ن  ت ريد األفراد رالمؤستاا بالدهل ال ع  ضمس لل  ال ما ة مس ي عرا األمس االىتمايي 
المخاطر في ال االا ال رىة مثل التقدم في العمر، المرض، األمومة، اللةالة رهيالك يربعة 

 ل رالتاميس االىتمايي رياياا الت ويليياار يساسية تجكل لل  ال ما ة، رهي متتوا الده
( بأن  "ىميع الجلود المرد ة Benda,1988(، رند يرف   Atkinson,1989رالعيا ة ال  ية  

 يلى يدم األما ". تتعى للت لبرال كومية رالللد ة رالمؤستاا رالمعاهد التي 
لى توفير متةللاا رمس هالل التعريماا التابقة  مكس تعريف األمس االىتمايي بأن  القدر  ي

  ييل .ال يا  ال ريمة لألفراد رت قيد نو  مس العدالة االىتمايية 
 تاسعًا: أمن المنشآت:

هيالك ميجآا ذاا يهمية مس يد  نواتي تلت  الدرلة بأميلا رتمايتلا رتتمى الميجآا 
ة تيوية ير ال يوية، رتعرا الميجأ  ال يوية بأنلا "يع مكا  يلى اليابتة ير في الماء  ل  يهمي

،  ره   األهمية ند ت و  مس الجانب االنت ادع، ير التياسي، ير العتكرع، رغير ذلك استراتيجية
 ، كما يرف (Shuaibi, and al-Ghanem, 1986)ي ا  كانت ه   الميجأ  ممتل ة للدرلة راألفراد 

(Sibai, 1985) ة يامة للجعب، بأنلا "الميجآا رما ت توي  مس آلياا رمعداا هدفت لت قيد هدم
 .فيلا"سواء كانت مس يمالك الدرلة ير تابعة إلفراد معيييس رب را اليظر يس مس  قود ومام األمور 
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رمس هالل التعريماا التابقة  مكس تعريف الميجأ  ال يوية بأنلا الملاني رما فيلا مس معداا 
ره   الخدماا سياسية ير  ريفراد رينظمة ربراما تقدم هدماا يامة ذاا نيمة للدرلة، رللمواطييس،

 انت اد ة ير اىتمايية تعود باليمع يلى الجميع.
ره   الميجآا رنظرا  ألهميتلا باليتلة للدرلة رالمواطييس ند ت و  متتلدفة مس نلل يشخاص 
ير ىماياا ير درل معاد ة للدرلة، رلل ا ييل ي الم افظة يلى يميلا، ريق د بأمس الميجآا " بأن  

 ,Aboudi)ا الميجآا مس التخريب ير العلث ير سرنة المعلوماا مس هالللا  ال ماظ يلى ه 
، كما يرفت  روار  الداهلية ال ويتية بأن  " مجموية األساليب رالوسارل التي مس شانلا تما ة (1986

رايانة األمس  رالتالمة العامة، رينظمة التيةر  يلى ال رارد في الميجآا  الرريتية سواء 
سياسية، راتخاذ التدا ير الالومة، التي ت ول در  تدرث يع ييمال إىرامية فيلا  انت اد ة ير

رال ماظ يلى اللياناا، راألفراد  ر األموال الميقولة، رغير الميقولة فيلا، سواء يلى اليابتة ير في 
ل ، كما  عرا يمس الميجآا بأن  "التخةيط المتلد للونا ة در  رنو  يفعا(Raslan, 1993)الماء. 

 .(Mufti, 1993)الميجأ  تضر بتالمة 
الميجآا هي الواول إلى تالة مس  إ  يمسرمس هالل التعريماا التابقة  مكس القول 

الةمأنيية مس هالل اإلىراءاا التي يت  التخةيط للا راتخاذها، لل ماظ يلى الميجآا ال يوية مس 
 فيلا رتتضمسوامل األمس رالتالمة يع ايتداء سواء كا  بالتخريب ير الترنة ير التجت   توفير ي

 سالمة األفراد رالممتل اا. 
األهمية بمكا  باليتلة للدرلة، تيث ت رد الدرلة بال ياياا،  ال يوية مستعتلر الميجآا 

رترفد الدرلة بالتقدم العلمي رالتقيي في مختلف المجاالا، رتمتح للدرلة بابا  للتواال مع العال ، 
رتلادل الخلراا  يس الدرلة ربيس غيرها، ل لك كا  مس األهمية ي  تتخ  الدرلة إىراء  لضما  سالمة 

تمايتلا مس يع ايتداء،  دءا  مس التخةيط لليارلا، تتى سير العمل فيلا راودهارها، ه   الميجآا ر 
 .(Otaibi, 2007)ررفدها بما تتةلب مس األيدع العاملة رالمواد الخام راللياناا التي ت تاىلا 

 الدراسات السابقة ذات الصلة
ب ث ت ليل ال تب رهيا هيالك العديد مس الدراساا التي درست المماهي  االميية رالعديد مس 

 يورد اللاتثا  بعض الدراساا ذاا ال لة:
هدفت إلى ال جف يس درر المياها التعليمية في إرساء  (Kafi, 2010)في دراسة يىراها 

مقرر التوتيد في المرتلة الثانوية بالممل ة العربية التعود ة نموذىا، رند نام اللاتث  -األمس الم رع 
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مرتلة الثانوية، راستخدم اللاتثا  الميلا الوامي الت ليلي لمالءمت  للدا  ت ليل ميلاج التوتيد لل
الل ث، رمس اليتارا التي يرلرتلا الدراسة: ي  م ةلح األمس الم رع   تاج إلى إياد  اياغة 
رم يد مس الل ث في ضلط مملوم ، كما  ييت يهمية العقيد  ال  ي ة في تع ي  األمس الم رع 

رالدرر ال لير للمياها الدراسية في تع ي  األمس الم رع مس تيث األهداا  رنجر األمس الجامل،
رالمضاميس، االهتمام بإيداد المعل  رتأهيل  ليكو  نادرا  يلى التمايل مع المقرر رتوىي  الةللة 
التوىي  التلي ، رمس التواياا التي هرج  لا اللاتثا  ضررر  االهتمام  ت تيس المياها لخدمة 

 ماهي  األميية.تعلي  الم
التي هدفت ال جف يس الدرر ال ع تلعل  المؤستاا  (Al-Rubaie, 2010)ردراسة 

التعليمية بمياهجلا رينجةتلا المختلمة في مجال ت قيد األمس الم رع رالونا ة مس اإلرهال رمس    
مدرسيس تما ة األمس الوطس، لدا طالل الجامعاا في الممل ة العربية التعود ة، مس رىلة نظر ال

( طاللا  101( مدرسا ررري  نت  ىامعي، رمجرا تربوع، ر 602رالةللة، ت ونت العيية مس  
رطاللة، استخدم اللاتث االستلانة  نتخة للمدرسيس رنتخة للةللة(، كأدا  لت قيد يهداا الدراسة، 

الل ة العربية هلص اللاتثا  بعدد مس التواياا رالمقترتاا التالية: ي  مياها التربية اإلسالمية ر 
 ييما ال تقوم بقية المياها  ،هي فقط المياها التي تقوم  درر مواىلة االن راا الم رع  يتلة كلير 

انخماض نتلة ريي الةالل  درر ريهمية  رر يلى الي و المةلول، كما  ييتم ل الدارسة  ل ا الد
في نتلة ريي الةالل  ررىود نقص ،الميلا بأبعاد  المختلمة في المتايد  يلى األمس الم رع 
 بأهمية درر الميلا في المتاهمة يلى ت قيد األمس الم رع.

دراسة هدفت إلى انتراح يس  تربوية  (Anzi, and Zuboun, 2012)سما يىرا كل مس 
لتةوير مملوم األمس الم رع لدا طللة المرتلة الثانوية في الممل ة العربية التعود ة، مس رىلة 

( معلمة مس مد  يرير ررف ا 670( معلما  ر 672ييية الدراسة مس   ت ونتر  ،نظر المعلميس
ا    ااستخدم اللاتثر  ،(0260/ 0266رطريف في الممل ة العربية التعود ة في العام الدراسي  

 ستخدمت استلان  ييدا لل ا ال رض.را ،الةريقة الميلجية الوامية المت ية
لم رع ال لي لدا طللة المرتلة الثانوية في ريرلرا نتارا الدراسة ي  رانع مملوم األمس ا

(، ري  متتوا 0.30الممل ة العربية التعود ة ىاء بمتتوا متوسةة ربمتوسط تتا ي  ل   
ال عوباا التي تواى  تةوير مملوم األمس الم رع ىاءا بمتتوا مرتمعة ربمتوسط تتا ي  ل  

تةوير مملوم األمس الم رع ىاءا (، كما ي  متتوا األهمية لألس  التربوية المقترتة ل7.72 
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(، ريرات الدراسة باالستماد   مس األس  1.22ضمس المتتوا المرتمعة ربمتوسط تتا ي  ل   
التي هل ت إليلا الدراسة ال الية مس يىل  ياء ميظومة مت املة لتةوير مماهي  األمس الم رع لدا 

االىتمايية، رتوفير  يئة مدرسية يسثر الةللة في ه   المرتلة، تجترك فيلا ىميع مؤستاا التيجئة 
يميا رتضميس المماهي  المت لة باألمس الم رع، المياها الدراسية، رتأسي  م ادر إيالمية رشلكاا 
تواال اىتمايي ىاذبة للجلال تتوافد مع اهتماماتل ، يت  تمرير رنجر رتةوير المماهي  المتعلقة 

 باألمس الم رع لديل  مس هالللا. 
دراسة هةةةدفت هةةة   الدراسةةةة  (Sobhyin, and Abdel Rahman, 2012)مس ىرا كل ير 

إلةةةى ت ةةةمي  ينمةةةوذج لم تةةةوا كتةةةب التربيةةةة االىتماييةةةة رالوطييةةةة للمرتلةةةة األساسةةةية فةةةي األرد  
يولوىيةةةة، رالتي تتضمس  م ادر ال  اء فةةةي ضةةةوء ممةةةاهي  رنةةةي  التربيةةةة العالميةةةة رالعلميةةةة رالت 

رالمقر رالجو ، رال الا الجوع راللواء، رم ادر الماء رالةانة، را ة اإلنتا  رالمواد الخةر ، 
راستخداماا األرض رالمعاد  رالثرر  ال يوانية راليلاتية رريس المال اللجرع، رالةانة اليورية، 

( 01 رراتلا( رلت قيةةةد هةةة ا اللةةةدا نةةةام اللاتثةةا   تةةةةةوير  رالم افظة يلى الليئة رتيمية إمكاناتلا ر 
ة، معيةةةةارا تتضةةةةمس ي ةةةةرو الممةةةةاهي  رالقةةةةي  ضةةةةمس م ةةةةور التربيةةةةة العالميةةةةة رالعلميةةةةةة رالت يولوىيةةةة

سةةةد مةةةس اةةةدنلا لتربيةةةة االىتماييةةةة رالوطييةةةة بعةةةد التأريةةةةةدا هةةةة   المعةةةةةايير يدا  لت ليةةةةل كتةةةةةب ا
 .ر لاتلةةةا

ي ةةة االىتماييةةة رالوطييةةة فةةربعةةةد إىةةةراء يمليةةة الت ليةةل تواةةل اللاتثا  إلةةى ي  كتةةب التربي
ةي  التربيةةةةة العالميةةةةة رالعلميةةة رالت يولوىيةةة المرتلةةةةة األساسةةةةية فةةةةي األرد  استتال فيلةةةةا ممةةةةاهي  رنةةة

بجةة ل مياسةةب، فمعظةة  المعةةايير ترارتةةت ت راراتلةةا مةةا  ةةيس اةةمر إلةةى ت ةةرار راتةةد، رسةةتة معةةايير 
وادا ت راراتلةةةا يةةةةس ترارتةةت ت راراتلةةا مةةا  يس ا يةةيس إلةةى  ال ةةةة ت ةةةراراا، رإ  المعةةةةايير التةةةي 

رفةةةي ضةةةوء هةةة   اليتةةةارا اةةةم  اللاتثةةةا  نموذىةةةا  يلةةةى  ،هةةةةي همتةةةة معةةةايير فقةةةطيربعةةةة ت ةةةراراا 
لعلميةةةةةةة رهريةةةةة م ةةةارر لممةةةاهي  رنةةةي  م ةةةور التربيةةةة العالميةةةةةةة را ،شةةة ل م ةةةموفة مةةةدا رتتةةةابع

علةةةي  األساسةةةي فةةةي رالت يولوىيةةةةةةة فةةةةةةي م تةةةةةةوا كتةةةةةةب التربيةةةةةةة االىتماييةةةةةةة رالوطييةةةة لمرتلةةةة الت
 ةةةةةةاللاتثةةةا  باالسةةةتماد  مةةةةةس المعةةةةةايير المةةةةةةور  للتربيةةةةةة العالميةةةةةة رالعلمي ريراةةةى ،األرد 

س رالملتمةةةةيس رالقةةةةارميس يلةةةةى ميةةةةاها الدراسةةةةاا يساسةةةةية مةةةةس نلةةةةل اللاتثرالت يولوىيةةةةةة للمرتلةةةةةة األ
االىتماييةةةة راالسةةةتماد  مةةةس اليمةةةوذج المةةةةور رإىةةةراء الم يةةةد مةةةس الدراسةةةاا تةةةةول هةةةة ا الموضةةةةو  

 ةةةةي مراتةةةةل دراسةةةةية يهةةةةرا.ف
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فقد يىرا دراسة هدفت استق اء تأ ير التلديداا الليئية يلى  ياء  (Zubairi, 2014)يما 
األمس ال  اري، رراف التلديداا الليئية رال د في  يئة ا ية، ري ر ه   التلديداا يلى األمس 

 ليلي رالميلا اللياري في دراستلا، استخدمت اللاتث الميلا الوامي رالميلا التر اإلنتاني، 
رت ونت ه   الدراسة مس  ال ة ف ول نانجت في الم ل األرل المماهي  المتعلقة بالتلديداا الليئية 
راألمس ال  اري، يما الم ل الثاني فتيارلت اللاتثة يبعاد األمس ال  اري بالت ليل راليقد مس تيث 

الم ل الثالث سلل مواىلة التلديداا الليئية ير التأنل   تأ ير التلديداا يلى كل ميلا، رتيارلت في
معلا رذلك ل ما ة الليئة مس ىلة رت قيد األمس الليئي مس ىلة يهرا، ركا  مس اليتارا التي 
يرلرتلا الدراسة: ي  التلديداا الليئية موضو  مةررح لليقاش يالميا ، ي  نتارا ه ا الموضو  نتلية 

هيالك يالنة تتمية  يس الليئة راألمس ال  اري، ي  تأ يراا التلديداا تختلف مس مكا  آلهر، ري  
الليئة هةير  ىدا ، رند انترتت اللاتثة بعض المقترتاا ميلا: العمل الدرلي المت امل لمواىلة 
التلديداا الليئية، التخلي يس سياسة الميح المجررطة للدرل المقير ، العمل يلى ت قيد ال وكمة مس 

 ال  اري العالمي.يىل األمس 
( التي هدفت  يا  مملوم يمس األنتا ، ري  مملوم األمس  جب (Kusari,2015رفي دراسة 

ي   يتعدا المملوم التقليدع، فلو مملوم  عد ممتاح االستقرار ل ثير مس نظ  الدرل راألم ، فمملوم 
يس اليظر بجمولية  األمس المعاار في ضوء التةوراا ال ديثة ىعل مملوم األمس التقليدع ناارا  

ل ل ىوانب األمس، رتعدع مملوم األمس المردع إلى مملوم األمس للدرلة كاملة، فمملوم األمس 
المعاار  جب ي   جتمل يلى المملوم التقليدع إضافة إلى التوسع ليجمل الدي  اللوىتتي ل ل 

مراىعة مملوم األمس في مؤستاا الدرلة، رالدي  مس نلل التياد  الرريتة للدرلة، رند نام اللاتث ب
مجموية مس الدراساا الممتد  مس مقاالا يفالطو  ريرسةو إلى كتاباا الدكتاتورييس في  لوريتاريا 
رالتي تظلر ي  اللدا اليلاري مس األمس هو توفير األمس يلى المتتوا المردع رالمجتمعي، رل يلا 

و  المرد ريمي . رتوال اللاتثا  ىميعا  اهتلمت في كيمية ت قيد ه ا اللدا، رند هلةت  يس تق
إلى ي  األمس  جب ي  يت امل مع تقو  اإلنتا ، رالد مقراطية رالتةوير، ري  المملوم  جب ي  

 .رال رية ري  األمس  جب ي  يل ي ىميع التلديداا الم يةة باإلنتا  المرد رالعدالةيرتلط ب اىاا 
انية تأطير األمس اإلنتاني دراسة هدفت إلى معرفة مدا إمك (Salam, 2016)ريىرا 

رت قيق  في رل ت د ات  الراهية بااليتماد يلى ال ما ة الدرلية ل قو  اإلنتا  القارمة، كما تضميت 
الدراسة تتاؤالا فريية تمثلت في ما هي الةليعة القانونية لألمس اإلنتاني، رما هي الدرافع 
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قليدع إلى األمس اإلنتاني، رما مدا راألسلال التي يدا إلى تةور مملوم األمس مس األمس الت
نجاية اآللياا الدرلية القارمة في ضما  تمظ األمس اإلنتاني ركيمية إتداث غيرها مس يىل ضما  
 ةاألمس اإلنتاني، رما هي يه  الت د اا التي تواى  ت ري  األمس اإلنتاني، استخدمت اللاتث

رلرا: اتتا  نةا  االهتمام الدرلي ب ما ة  الميلا الت ليلي، رالميلا الوامي، رمس اليتارا التي
المرد في ىميع األرناا، رلور ت والا ييدرلوىية نتيجة نلا ة ال رل اللارد  رالتلديداا المرتلةة 
باألمراض راللةالة رالتةرا راإلرهال، غيرها يال ت ى ءا  مس يومياا األفراد، اود اد االهتمام 

ال تقت ر ال عوبة يلى ر ، 6551تقرير األم  المت د  يام بمملوم األمس اإلنتاني بعد رررد  في 
إ جاد تعريف م دد لألمس اإلنتاني ف تب  ل يتعدا  إلى إ جاد يرضية لتةليق  في رل الموضى 

ة بعض التواياا ميلا: تةوير مملوم األمس اإلنتاني مس ثيلى التاتة الدرلية، رند رضعت اللات
لت قيد األمس اإلنتاني هي تمعيل القانو   استراتيجيتا يالك نوايد يهالنية إلى نوايد نانونية، ه

الدرلي الموىود في مجاالا كثير ، رإ جاد نوانيس ىديد  ت مل لإلنتا  يمي ، رربط األمس اإلنتاني 
 ب مظ التالم راألمس الدرلييس.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
د دراساا تيارلت مياها يساد مية مس هالل اإلطال  يلى الدراساا التابقة تليس يدم رىو 

متخ ص كأساد مية سعد العلد و للعلوم األميية بالت ليل في ضوء المماهي  األميية، ري  الدراساا 
التي تيارلت المياها بالت ليل في ضوء المماهي  األميية كانت ت تمي بمملوم راتد مثل دراسة 

(Kafi, 2010)  للمرتلة الثانوية في التعود ة في ضوء مماهي  التي تيارلت بالت ليل كتب التوتيد
فقد نام اللاتثا   ت ليل  (Sobhyin, and Abdel Rahman, 2012)األمس الم رع، ردراسة 

ستب التربية االىتمايية رالوطيية في المرتلة األساسية في األرد  في ضوء مماهي  رني  التربية 
 اهي  يميية ل يلا م درد . العملية رالعالمية رالت يولوىية رالتي تتضمس مم

رند انتلا يغلب اللاتثيس في مثل ه   الدراسة الميلا الوامي، ير الميلا الوامي الت ليلي 
سونلا تياسب يهداا مثل ه   الدراساا، رند اتمقت الدراساا التي تيارلت تدري  المماهي  األميية 

 ,Anzi)قرار مثل دراسة كل مس يلى   يهمية تدري  مثل ه   المماهي  في ت قيد األمس راالست

and Zuboun, 2012) ؛(Al-Rubaie, 2010) اهتمت كثير مس الدراساا باألمس اإلنتاني ،
سمملوم راسع  جمل ال ثير مس المماهي  راألبعاد، راهتمت الدراساا التربوية التي تعاملت مع المياها 
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في اإلطار اليظرع، ركيمية توريف رالةللة باألمس الم ر. ريفاد اللاتثا  مس الدراساا التابقة 
 الميلا الوامي رالت ليلي في الل ث.

 الطريقة واإلجراءات
  منهج الدراسة:

ت  استخدام الميلا الوامي بجقي  الت ليلي رالمت ي في ه   الدراسة، رهو يسلول  قوم يلى 
ماا الوامية ىمع المعلوماا رراف ال قارد المتعلقة بموضو  الدراسة رمجكلتلا، رت ويل المعلو 

 إلى  ياناا كمية رمعالجتلا رتمتيرها. 
 مجتمع الدراسة وعينتيها: 

ت و  مجتمع الدراسة الثاني مس طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في ال ويت، رند 
الثانية  طللة التية( طاللا  رطاللة، رند ىرا اهتيار  الث شعب مس شعب 787 ل  يدده   
( طاللا  رطاللة مس طللة 77د ة ليمثلوا ييية الدراسة، رت ونت ييية الدراسة مس  بالةريقة الق 

( 67( طاللا ، في تيس  ل  يدد اإلناث  11التية الثانية، ربل  يدد ال كور في ييية الدراسة  
 ( مس مجتمع الدراسة.   % 02طاللة. رند مثلت ييية الدراسة  

  أداة الدراسة
ىرا  ياء اهتلار استتال المماهي  األميية لدا طللة التية   األميية: استتال المماهي اهتلار 

 الثانية في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية رفقا  للخةواا اآلتية:
  مراىعة األدل التربوع رالدراساا التابقة المتعلقة بالمماهي  األميية، راالطال  يلى دراساا

 (.0267 العمرع، تيارلت المماهي  األميية كدراسة 

ت ليل كتب العلوم األميية التي تدر س في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية باستخدام يدا   -
 ت ليل الم توا التي نام اللاتثا   يارلا راستخالص المماهي  األميية.

 ياء ىدرل موااماا  جتمل يلى ستة كتب مس كتب العلوم األميية التي تدر س في يساد مية  -
عد العلد و للعلوم األميية، رهي: األمس االىتمايي، راإلرهال، رالوىي  في مكاف ة المخدراا س

رالمؤ راا العقلية، ريمس الميجآا، رالل ث الجياري الميي رالعملي، ريمس الدرلة، رت راراا 
 المماهي  األميية فيلا رفد مجاالتلا.

  مية سعد العلد و للعلوم األميية.  ياء اهتلار استتال المماهي  األميية لةللة يساد -
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 صدق اختبار اكتساب المفاهيم األمنية:
للتأسد مس اد  اهتلار استتال المماهي  األميية، ىرا يرض  ب ورت  األرلية يلى  

مجموية مس الم كميس مس ذرع االهت اص في مجال المياها ريساليب التدري  رالمتخ  يس 
( إل داء آرارل  تول ال ياغة 63ردنية رال ويتية ريدده   اا األفي القياس رالتقوي   في الجامع

الل وية ألسئلة االهتلار، راد  يسئلة االهتلار في نياس استتال المماهي  األميية لدا طللة 
استتال المماهي  األميية ب ورت   يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية، تيث كا  يدد يسئلة اهتلار

سؤاال ، رىرا األه  بمالتظاا الم كميس مس تعديل اياغة بعض األسئلة، فخرج ( 73األرلية   
( سؤاال  مس نو  االهتيار مس متعدد، رند ييةيت كل 73االهتلار ب ورت  اليلارية مكونا  مس  

( يالمة. كما اتمد 73استجابة ا ي ة يالمة، رب لك ت و  العالمة اليلارية لالهتلار هي  
هي متتوا األداء المقلول  لالهتلار( مس العالمة ال لية %73و  المتتوا  الم كمو  يلى ي  ت 

( 7.17(، رهي نريلة ىدا  مس المتتوا  01/73العالمة  الستتال المماهي  األميية للةللة، رهي 
الخماسي ييد ت ويل  إلى  الث فئاا لت ديد المئة "متتوا كلير " التي تقع ما  يس  افي التدري

 7.17- 3 .) 
 ات اختبار اكتساب المفاهيم األمنية: ثب

نام اللاتثا  بالت قد مس  لاا اهتلار المماهي  األميية مس هالل تةليق  يلى ييية 
( طاللا  مس طالل التية الثالثة في يساد مية سعد 70استةاليية مس غير ييية الدراسة، مكونة مس  

-KRتخدام معادلة كودر ريتجاردسو   العلد و للعلوم األميية، رىرا تتال معامل الثلاا باس

20) (Richardson and Kuder-02 التي تتتخدم لقياس مدا االتتا  الداهلي لالهتلاراا ،)
التي تعةى فيلا متتوا راتد  لإلىابة ال  ية، رامرا  لإلىابة الخاطئة. رند  ل   لاا االهتلار 

ال عوبة رالتميي  لمقراا اهتيار  ( رهو معامل  لاا مياسب للدراسة. كما ت  تتال درىاا2.51 
 (.6استتال المماهي  األميية كما في الجدرل  

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاهيم األمنية1الجدول )
معامل  الرقم

 الصعوبة
معامل 
معامل  الرقم التمييز

 الصعوبة
معامل 
معامل  الرقم التمييز

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

1 0.41 0.47 13 0.47 0.45 25 0.37 0.62 
2 0.50 0.73 14 0.65 0.47 26 0.53 0.47 
3 0.62 0.55 15 0.68 0.56 27 0.50 0.54 
4 0.35 0.61 16 0.62 0.61 28 0.38 0.60 
5 0.62 0.35 17 0.68 0.36 29 0.50 0.28 



 تتيس ىرهي، ي. د. ناار الخوالد                    ..... مياها االميي فيمتتوا استتال الةللة لمماهي  الويي 

22 

معامل  الرقم
 الصعوبة

معامل 
معامل  الرقم التمييز

 الصعوبة
معامل 
معامل  الرقم التمييز

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

6 0.53 0.69 18 0.78 0.29 30 0.41 0.63 
7 0.44 0.28 19 0.70 0.30 31 0.56 0.36 
8 0.57 0.42 20 0.58 0.47 32 0.59 0.46 
9 0.41 0.31 21 0.71 0.71 33 0.68 0.47 
10 0.38 0.68 22 0.64 0.75 34 0.71 0.45 
11 0.39 0.76 23 0.39 0.64 35 0.50 0.53 
12 0.59 0.64 27 0.56 0.38    

ستتال المماهي  األميية ند ( ي  معامالا ال عوبة ألسئلة اهتلار ا6يتليس مس الجدرل   
(، رهي 2.71-2.08(، ري  معامالا التميي  ند ترارتت ما  يس  2.78-2.73ترارتت ما  يس  

 معامالا مياسلة إلىراءاا الدراسة.
 المعالجة اإلحصائية

-KRايتمدا ه   الدراسة الميلا الوامي الت ليلي، راستخدمت معادلة كودر ريتجاردسو   

20) (Richardson and Kuder-02 ل تال  لاا اهتلار استتال المماهي  األميية، كما ىرا )
ُةليد ت( ر SPSSإدهال اللياناا التي ت  ىمعلا باستخدام يدا  الت ليل راالهتلار إلى  رناما  

( ل تال الت راراا رالمتوسةاا ال تا ية Descriptive Statisticsاإلت اء الوامي  
 لمئوية.اراالن رافاا المعيارية راليتب 

رلإلىابة يس التؤال االرل المتعلد بمتتوا استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم 
كما ىرا استخدام اهتلار  ،( للعيية الواتد T-testاألميية للمماهي  األميية ت  استخدام اهتلار  

 Mann-whitney Testمية ( لل جف يس داللة المرر  في المتوسةاا ال تا ية لةللة يساد 
العلوم األميية في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في ال ويت رفقا  لمت ير الجي   ذكر، 

 ينثى(.
 نتائج الدراسة

: "ما متتوا استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية اليتارا المتعلقة بالتؤال االرل
 للمماهي  األميية؟"

( للعيية الواتد ؛ لمقارنة المتوسط T-testاستخدام اهتلار  لإلىابة يس ه ا التؤال ىرا 
ال تا ي ليتارا طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية يلى اهتلار استتال المماهي  األميية مع 

 (.0( التي يىمع يليلا التاد  م كمو اهتلار المماهي  األميية كما في ىدرل  %73المتتوا  
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( للعينة الواحدة لمقارنة المتوسطات الحسابية لنتائج طلبة أكاديمية سعد T-testبار )( نتائج اخت2جدول )
 (%57العبد هللا للعلوم األمنية على اختبار اكتساب المفاهيم األمنية مقارنة بمستوى األداء المقبول )

اختبار اكتساب 
المفاهيم 
 األمنية

العالمة  العدد
 العظمى

المستوى 
 المقبول

المتوسط 
مستوى  Tقيمة  df ابيالحس

 الداللة
77 35 26 20.49 76 -6.100 0.00 

=  αداللة  ( إلى رىود فرر  ذاا داللة إت ارية ييد متتوا 0تجير اليتارا في الجدرل  
(، لمتتوا استتال المماهي  األميية لدا طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية يلى 2.23

(، 73مس  01( ممثال  بالعالمة  %73ميية مقارنة بالمتتوا المقلول  اهتلار استتال المماهي  األ
( ربمتتوا 1.622-استيادا  إلى نيمة  ا( الم توبة للمتتوا ال لية لالهتلار، إذ  ل ت نيمة  ا(  

( مما  عيي ي  متتوا استتال %73(. ركا  المر  ل الح متوسط األداء المقلول  2.222داللة  
  إيية هو در  المتتوا المقلول، إذ دا طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األمالمماهي  األميية ل

( رهو متوسط تتا ي 02.15المتوسط ال تا ي لل  يلى اهتلار استتال المماهي  األميية ند  ل   
 (.01ينل مس المتتوا المقلول  

في  (α  =2.23  "هل توىد فرر  ذاا داللة إت اريةاليتارا المتعلقة بالتؤال الثاني: 
 متتوا استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية للمماهي  األميية تع ا لمت ير الجي ؟"

( للعيياا المتتقلة؛ ل جف يس T-testلإلىابة يس ه ا التؤال ىرا استخدام اهتلار  
يية يلى اهتلار استتال المرر  في المتوسط ال تا ية لدا طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األم
 (.7المماهي  األميية التي  مكس ي  تع ا لمت ير الجي ، كما تظلر في الجدرل  

( للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدى T-test( اختبار)3الجدول )
 طلبة أكاديمية سعد العبد هلل للعلوم األمنية التي تعزى لمتغير الجنس

 مستوى الداللة df قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سالجن
- 7.88 20.17 66 ذكر

 8.25 22.08 13 ينثى 0.433 75 0.789
=  αداللة  ( ين  ال توىد فرر  ذاا داللة إت ارية ييد متتوا 7يتليس مس الجدرل  

هلل للعلوم األميية تع ا لمت ير  المتوسةاا ال تا ية لدا طللة يساد مية سعد العلد ( في2.23
 (.2.23( رهي يسلر مس  2.177الجي ، تيث  ل ت نيمة الداللة  

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
( للعيية T-testلإلىابة يس ه ا التؤال ىرا استخدام اهتلار   ميانجة نتارا التؤال االرل:

ية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة الواتد ؛ لمقارنة المتوسط ال تا ي ليتارا طللة يساد م
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( التي يىمع يليلا التاد  م كمو %73ال ويت في اهتلار استتال المماهي  األميية مع المتتوا  
 اهتلار المماهي  األميية.

ريشارا اليتارا إلى ي  متتوا استتال طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة  
(. رند  ع ا التلب في ذلك إلى طللة ييية الدراسة ه  %73األميية ينل مس   ال ويت للمماهي 

طللة التية الثانية في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة ال ويت، رال يس ل  تترسخ لديل  
ض  مارسوا بع ينل  ل ىميع المماهي  األميية الوارد  في اهتلار استتال المماهي  األميية، كما 

 م ممارستلا  جعللا يرضة لليتيا .المماهي  بجكل يملي، إذ ي  تمظ بعض المماهي  ريد
سما ي  ال ثير مس الم اضراا رالعررض التقد مية المقدمة للةللة ال ترك  يلى استراتيجياا 

الةللة   جعلاستتال المماهي ، فالم اضراا رتقد   الدررس مس هالل العررض التقد مية 
إضافة إلى ي  االيتماد يلى  ،اهي  در  تجكيل اور  ذهيية  ا تة للا في ال هس تتظلرر  المم

ستب م دد  في العلوم األميية  قيد الةللة بإطار معرفي تتضمي  تلك ال تب، في تيس ي  ايتماد 
الةالب يلى نمت  في الل ث يس المماهي  رالمعرفة ند  تمح ل   تجكيل اور  راض ة للمملوم 

سثر مس تعريف راتد للمملوم. كما ي  اال تعاد يس الجانب التةليقي  جعل ال ثير مس نتيجة نراءت  أل
المعارا يرضة لليتيا ، فالةالب ال ع  جل  ريقري رييانش، هو يسثر يرضة ليتيا  المماهي  

 رالمعارا مس الةالب ال ع يتجارك في المعرفة ريةلقلا بجكل يملي. 
التي يرلرا ي   (Anzi, and Zuboun, 2012)دراسة  رتتجاب  نتارا ه ا التؤال مع نتارا

رانع مملوم األمس الم رع ال لي لدا طللة المرتلة الثانوية في الممل ة العربية التعود ة ىاء 
التي كجمت يس تدني درر درر ال تب المدرسية  (Al-Rubaie, 2010)بمتتوا متوسةة، ردراسة 

رهال لدا طالل الجامعاا في الممل ة العربية في مجال ت قيد األمس الم رع رالونا ة مس اإل
التي كجمت ي  م ةلح األمس الم رع   تاج إلى إياد  اياغة  (Kafi, 2010)التعود ة. ردراسة 

 رم يد مس الل ث في ضلط مملوم  لدا الةللة.
نتارا ه ا التؤال إلى ين  ال توىد فرر  ذاا داللة  يشارا الثاني:ميانجة نتارا التؤال 

المتوسةاا ال تا ية لدا طللة يساد مية سعد العلد  ( فيα  =2.23داللة  ة ييد متتوا إت اري
 هلل للعلوم األميية تع ا لمت ير الجي .

رتع ا ه   اليتيجة إلى ي  طللة يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة ال ويت ه  مس 
خااة بالعلوم األميية نمتلا، ريتعرضو  المئة العمرية نمتلا، ريتعرضو  للمقرراا الدراسة ال
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رند تع ا ه   اليتيجة لتجاب  ييية الدراسة  ،للمماهي  األميية نمتلا، ريتتقونلا مس الم در نمت 
في القاياا  الثانية، ريدرسو  ذكورا  رإنا ا  مس تيث المتتوا الدراسي، فل  طللة التية الدراسية 

رص نمارية متجا لة، ريمتل و  هلراا التراسمية الدراسية نمتلا، رلل  ه ارص تم ير ره ا
رملاراا يقلية متقاربة. كما ي  ال كور راإلناث في يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة 
ال ويت ه  طللة كويتيو  ياشوا في ال ويت، رتعرضوا للمياها الدراسية في ال ويت، رلل  ياداا 

 داا م دد ، رهي تما ة الوطس.رتقاليد متقاربة، رلل  آمال ريه
 التوصيات والمقترحات

ضررر  ايتماد استراتيجياا تدريتية تع و استتال المماهي  األميية في يساد مية سعد العلد و  .6
 للعلوم األميية في درلة ال ويت كالخرارط المماهيمية، رهرارط التم ير.

ال تب المقرر  في يساد مية سعد العلد مرايا  التواو  رالجمول في تضميس المماهي  األميية في  .0
 و للعلوم األميية في درلة ال ويت.

ايتماد يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية في درلة ال ويت لمقرراا تتل  بجكل متخ ص  .7
 في تع ي  المماهي  األميية في مجال األمس الم رع.

ي يساد مية سعد العلد و للعلوم األميية إىراء دراساا ت ليلية متتقللية لجميع ال تب المقرر  ف .1
 في درلة ال ويت للونوا يلى مدا تضمييلا للمماهي  األميية.
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