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إهداء

 

الدراسة، وأهديها إىل أمحد اهلل عز وجل أن وفقين يف إمتام هذه  
يهما بدعاء متصل كغيمة بني يد  والداي صرح احلنان وروح املكان، حيمالين
لصرح العلمي الفيت اجلبار ىل هذا امع خالق السماء، كما أتشرف بإهدائها إ
وإىل من شاركين مهومي وأسدى  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أخويت الكرام ) فيصل وأمحد (  رإيل خدمته من زوجة وأبناء وأخص بالذك

وإىل كل طالب علم أهدي هذا اجلهد املتواضع الذي أسأل اهلل العلي 
 ن ينفع به .القدير أ

 

 

  هذا واهلل ويل التوفيق،،،    



 د
 

شكروتقدير

 

احلمد هلل الذي له ملك السموات واألرض ، والصالة والسالم على خامت 
 األنبياء واملرسلني، وبعد ...

اهلل عز وجل لكل من ساهم  شكر خبالص الشكر والتقدير بعدتقدم أ 
لتقدمي هذه  قام بتزويدي بأي معلومات الزمة ومعي يف إمتام هذا البحث أ

حممود الدكتور الدراسة خص بالشكر املشرف على هذه الدراسة وتقوميها، وأ
فقد استفدت يل من دعم وتوجيه  مصطفى الشال وذلك على كل ما قدمه

إىل أعضاء جلنة  والشكر موصواًل أيضا وخلقه الشيء الكثري ،من علمه 
  املناقشة وهم:                            

 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،  

 الباحث                                                                        
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مستخلصالدراسة

 

املتوسووووطة يف تنميووووة وعووووي الطووووالد بوووواألمن والسووووالمة داخوووول عنوووووان الدراسووووة : دور املدرسووووة 
 املدرسة من وجهة نظر املعلمني.

 : حممد بن علي بن صاحل الغامدي. اسم الباحث

 اسم املشرف : د. حممود مصطفى حممود الشال.

 اهلدف من الدراسة : 

 .أمهية دور املدرسة املتوسطة الالئحي يف جمال األمن والسالمة للطالد 
  دور املدرسة املتوسطة يف تنمية وعي الطالد باألمن والسالمة داخل املدرسة.واقع 
  معرفة املشكالت اليت ترتبت علوى قصوور دور املدرسوة يف تنميوة وعوي الطوالد بواألمن

 والسالمة داخل املدرسة.
  السوووبل املالئموووة لتفعيووول دور املدرسوووة لتنميوووة وعوووي الطوووالد بووواألمن والسوووالمة داخووول

 املدرسة.

 لدراسة : منهج ا

 استخدم الباحث املنهج الوصفي )املسحي( ومت تقسيم هذه الدراسة إىل مخسة فصول.

اشوووتمل علوووى التمهيووود للدراسوووة، ومشوووكلة الدراسوووة، وأسووو لتها ، وأهووودافها،   الفصووول األول :
 وأمهيتها، وحدود الدراسة، ومصطلحاهتا.

 وقد اشتمل على اإلطار النظري والدراسات السابقة. الفصل الثاين :

اإلطووووار النظووووري : واشووووتمل علووووى  ال ووووة مباحووووث : ذكوووور الباحووووث يف  -
املبحووووث األول : مفهوووووم األموووون والسووووالمة يف املدرسووووة، وكووووذلك نشووووأة األموووون 



 و
 

والسالمة مبدارس اململكة العربية السعودية، وبعو  األهوداف الويت أنشو ت مون 
 السالمة يف وزارة الرتبية والتعليم. أجلها إدارة األمن و 

ولني عووون األمووون والسوووالمة يف حوووث الثووواين : بووودع الباحوووث عووون املسووو  ويف املب
املدرسة ، وأدوارهوم، حيوث ركوز علوى مسو وليات وزارة الرتبيوة والتعلويم يف تنميوة 
الووووعي بووواألمن والسوووالمة، ا ذكووور الباحووووث نقوووا  مهموووة عووون دور األسوووورة يف 

ور املدرسوة يف األمون والسوالمة، ا ذكور أمهيوة دور الطوالد األمن والسوالمة ود
 يف األمن والسالمة وكذلك العالقة بني املدرسة ومفهوم األمن والسالمة.

ويف املبحووث الثالووث :  اسووتعرض الباحووث متطلبووات األموون والسووالمة، وتنوواول 
 ة بونيوالسالمة املدرسية، وتوضيح العالقووسائل وإجراءات احلفاظ على األمن 

متطلبووات بقيووق مبوودأ األموون والسووالمة وهليووة تنفيووذها علووى الواقووع، وخووتم هووذا 
 الفصل بعرض الدراسات السابقة والتعليق عليها.

مووونهج الدراسوووة وإجراءاهتوووا، وقووود اسوووتعرض الباحوووث مووونهج الدراسوووة وجمتموووع  الفصووول الثالوووث :
ا، الدراسووووة ، وعينووووة الدراسووووة، وأداة الدراسووووة، وتصووووميم االسووووتبانة وبكيمهوووو
وصدق و بات االستبانة، وإجراءاهتا، وقد خوتم هوذا الفصول بوذكر األسواليب 

 اإلحصائية املستخدمة يف التحليل.

 قام الباحث بتحليل نتائج االستبانة ومناقشتها. ل الرابع :وووووووووووووالفص

ذكووور الباحووووث النتوووائج والتوصوووويات، وموووون أهوووم النتووووائج الووويت توصوووول إليهووووا  الفصووول اسووووام  :
 الباحث ما يلي: 

أن أبرز أنشطة وممارسات املدرسة لتنمية وعي الطالد باألمن والسالمة تتمثول يف أن  .1
املدرسووة تقوووم مبراقبووة سوولوو الطووالد وتوووجههم اال وواه اإلاوواي  ووو السوولوو الصووحيح 

 والسليم.



 ز
 

املعلم يف تنمية وعي الطوالد بواألمن والسوالمة دخول املدرسوة تتمثول يف أن أبرز أدوار  .2
بلووي املعلووم بالصوو  حيووال تصوورفات بعوو  الطووالد املتطرفووة ومناقشووتهم إاابيوواً وإاوواد 

 احلل اإلااي  اه هذه التصرفات حفاظاً على أمنهم وسالمتهم.
من والسووووالمة داخوووول أن أبوووورز أدوار املقووووررات الدراسووووية يف تنميووووة وعووووي الطووووالد بوووواأل .3

املدرسة تتمثل يف أن محاية الطلبة من العنف اب أن تناقش يف املناهج كما اب أن 
 تعرف اإلجراءات ملعاجلة أي حوادع.
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فهرسالمحتويات

 الصفحةرقم  احملتويات

 أ غالفلا

 ب بسملة

 ج إهداء

 د وتقديرشكر 

 ـه الدراسةمستخلص 

 ح المحتوياتفهرس 

 ك المالحقفهرس 

 ل الجداولفهرس 

 اإلطار العام للدراسةالفصل األول : 

 2  المقدمة: أولا 

 3 ثانياا: مشكلة الدراسة 

 4 أسئلة الدراسةثالثاا: 

 4 الدراسة رابعاا: أهداف

 5  الدراسة خامساا: أهمية

 7 سادساا: حدود الدراسة

 7   الدراسة سلماتمسابعاا: 

 8  مصطلحات الدراسةثامناا: 



 ط
 



 الصفحةرقم  احملتويات

 أدبيات الدراسة: الفصل الثاني

 22 :للدراسةأولا: اإلطار النظري 

 24 السالمة في المدرسةالمبحث األول: مفهوم األمن و

 22 السالمة في المدرسةحث الثاني: المسئولون عن األمن والمب

 لمدارساالسالمة في وم األمن والمبحث الثالث: تطبيق مفه
 متطلباتهو

32 

 52 ثانياا: الدراسات السابقة 

 73 ثالثا: التعليق على الدراسات السابقة

 وإجراءاتهاالثالث : منهجية الدراسة الفصل 

 77 تمهيد

 77 منهج الدراسة

 77 وصف أفراد الدراسة

 82 أداة الدراسة

 82 صدق أداة الدراسة

 82 الصدق الظاهري لألداة

 85 إجراءات تطبيق أداة الدراسة

 88 أساليب المعالجة اإلحصائية



 ي
 



 الصفحةرقم  احملتويات

 الرابع : حتليل نتائج الدراسة وتفسريهاالفصل 

 88 تساؤلت الدراسةوتحليل وتفسير نتائج عرض 

 اخلامس : ملخص الدراسة وعرض نتائج التوصياتالفصل 

 225 مقدمة

 225 ملخص الدراسة 

 221 أهم نتائج الدراسة 

 223 توصيات الدراسة 

 224  مقترحات الدراسة 

 قائمة املراجع

 228 المصادر

 228 باللغة العربيةالمراجع 

 222 المراجع األجنبية

 222 المراجع اإلليكترونية

 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 248  مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
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فهرسالمالحق

رقم 
 الملحق

 عنوان الملحق
رقم 

 الصفحة

 421 ( الستبانة بصورتها األولية2ملحق ) 1

 432 ( أسماء المحكمين2ملحق ) 2

 431 ( الستبانة بصورتها النهائية3ملحق ) 3

 413 ستبانة( خطابات تطبيق ال4ملحق ) 4
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فهرسالجداول

رقم 
 الجدول

 عنوان الجداول
رقم 

 الصفحة

 87 المستوى التعليمي   توزيع أفراد الدراسة وفق متغير  (2-3جدول رقم ) 1

 87 عدد سنوات الخدمة   توزيع أفراد الدراسة وفق متغير (2-3جدول رقم ) 2

 87 طبيعة الوظيفة التعليمية   توزيع أفراد الدراسة وفق متغير (3-3جدول رقم ) 3

4 
بدورة إسعاف  اللتحاق توزيع أفراد الدراسة وفق متغير (4-3جدول رقم )

 أولية
78 

5 

: دور األول ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور5-3الجدول رقم )
 المدرسية في تنمية وعي الطالب باألمن والسالمة داخل المدرسةالنشطة 

 بالدرجة الكلية للمحور

72 

6 

: دور الثاني ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور8-3الجدول رقم )
بالدرجة الكلية  والسالمة داخل المدرسة باألمنالمعلم في تنمية وعي الطالب 

 للمحور

73 

7 

: دور الثالث معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور( 7-3الجدول رقم )
 المقررات الدراسية في تنمية وعي الطالب باألمن والسالمة داخل المدرسة

 بالدرجة الكلية للمحور

71 

 78 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة8-3جدول رقم ) 8

9 

( استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور انشطة 2-4جدول رقم )
والسالمة  مرتبة تنازلياا  باألمنوممارسات المدرسة لتنمية وعي الطالب 

 حسب متوسطات الموافقة

77 

11 

( استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور دور المعلم 2-4جدول رقم )
مرتبة تنازلياا حسب  داخل المدرسةوالسالمة  باألمنفي تنمية وعي الطالب 

 متوسطات الموافقة

71 

11 

( استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور دور 3-4جدول رقم )
 والسالمة داخل المدرسة باألمنالمقررات الدراسية في تنمية وعي الطالب 

 مرتبة تنازلياا حسب متوسطات الموافقة

77 
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 لوالفصل األ

 العرم للد اسة اطر اإل
 

 املقدمة: لا أو                        

 ياا: مشكلة الدراسةانث

 ةأسئلة الدراسثالثاا:                       

 الدراسة رابعاا: أهداف

 الدراسة خامساا: أمهية

 سادساا: حدود الدراسة

 سابعاا: فروض الدراسة

 الدراسةمصطلحات اا: امنث
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 لو الفصل األ

 العرم للد اسة اطر اإل

 المقدمة :اًل: أو 

 بيدددا ن، والصدددوا والسدددوخ للددد  خدددا  اأمددداع معلددد  اإلنسدددا للددد   ،احلمدددد ل الددد ب للددد  بدددالقل 
 : بينا حممد ولل  آله وصحبه أمجعني، نواملرسلني

دددر أْ   :إىلتعددد ال قدددا  ل ددد    آلَّدددِ   ر بِّددد    بِآْسددد ِ  آقدْ ل ددد    خ  دددر أْ   ل ل ددد    ِمددد ْ  اإلنسدددا  خ   و ر بُّددد    آقدْ
 (5-1)العل  :    مد ْعل ْ   ل د ْ  م ا اإلنسا  ل لَّ     بِآْلق ل  ِ  ل لَّ    آلَِّ ب  آْأ ْكر خ  

 لليده ال صل  لليه، والنيب واإلقبا  العل  أمهية لل  تد  الكرمي أ القر  يف نزلت آمة  أو  تكان
 مسددديولية لليهدددا حيملهددداا فاملدرسدددة تقددد  كدددا  الدددي املسددديولية لةددد  مدرسدددة لةيمدددة كدددا  وسدددل 

 لنهددددا، والدددددفا  ةاأمددددو  الددددو  ، حبدددد  تتسدددد  تربيددددة سددددليمة اأجيددددا  تربيددددة يف وقوميددددة اجتماليددددة
 سدلوكه ، يف فتديثر لتومي ها القدوا دور متثل اأهن كما ،اإلنساينالقومي و  الرتاث لل  واحملافةة

 واجتاهاهت ، وتفكريه ا

 تزا مدددا املدرسدددة  إفددد ، وتعقددددها التعليميدددة العمليدددة يف املددديثرا العوامدددل تشددداب  مددد  الدددر   وللددد 
 إىل والوصددو  أهددافها حتقيد  يف الرتبيددة جندا  لليهدا متوقدد  الد ب، الرتبومدة  العمليددة حمدور تشدكل
 ولكي بل، فحس  بثقة املستقبل ذل  مواجه لكي ل وإلداده املستقبل جيل تكوم  يف  اماهتا
 اومسيولية هبدف املستقبل ه ا بنا  يف مسه 

 يف ميسسدة وكدل فدرد كدل دور حتدمدد ىف الر بدة جعدل ومتاسدكه اجملتم  باستقرار م اأ ارتباط  إ
 تغيددري كعامددل املدرسددة دوارأ أمهيددة وتدد   حضددارمااا مطلبدداا  متكاملددة منةومددة داخددل مدد اأ حتقيدد 
 مد  للتغيدري احلاجدة حيد  العشدرم  و احلدادب القدر  يف  اأ وحند ، وحيومدة حسما أكثر وتصبح
 التعصدددد  ومدددد ا  العامليددددة إىل الضدددديقة احملليددددة ومدددد  النوليددددة راقددددي التعلددددي  إىل التقليدددددب التعلددددي 

 يف الدميقرا يددددة إىل توقرا يددددةو اأ ومدددد  التعددمددددة وفهدددد   التسددددامح إىل الثقددددايف والتحيددددز العنصددددرب
 حكدر املتقدمدة والتكنولوجيدا العلد  حيد  وتكنولوجيدا للميدا منقسد  لاع وم  املختلفة مةاهرها
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 إىل واملزامحددة التندداحر مسددوده لدداع ومدد ا  وتكنولوجيدداا  للميدداا  ومددرتاب  متحددد لدداع إىل أقليددة للدد 
 ا (7: ص ه،1245 ، اولثم براهي إ)   والرتاح  واملشاركة  و االتع لاع

 تعليمدددديإرشددددادب و  مركددددز املدرسددددة تعتدددد  حيدددد ا احلاضددددر وقتنددددا يف املدرسددددة أدوار وتتنددددو  تتعدددددد
 اجلاند و  الفدردب اجلاند  متقامسهدا مسديوليةالد ب معتد   مد اأا إليهدحبثيا كما مضاف تربوب و و 

 مددد  الفردمدددة اجلهدددود تتكامدددل ولنددددماا لنددده مسددد   الددد ب واجبددده ولكدددل دوره، فلكدددل ،اجلمدددالي
 أبنائدده جهددود تتجده مث ومدد  ، أمدد  يف اجملتمد  ومعددي  ينددةاأم املنةومدة تتكامددل اجلماليددة املطالد 

 النفسدددية الدراسدددات يف بدددار اا  اا كاندددم اأمدددا و  ،مددد اأ مفهدددوخ احتدددل ولقددددا والرفاهيدددة التقددددخ حندددو
 للدد  دليددل فهددو الضددطرابات مدد  والسددومة النفسددية بالصددحة بالشددعور الوثيدد  لرتبا دده والرتبومددة
 ا (351م،ص3691) الريادي، هبا والستمتا  احلياا ل  والرضا السوا ، حالة

 الخدتو  هد ا كدا  سدوا  ةمدةنباأ اخدتو  الدبود يف مقد  ل حني تتوافر الي احلالة هو م اأف
 هدد ا ملندد  مدد اأو  الوقامددة تدددابري مدد  تدددابري اختدداذ إىل مدددلو خطددراا  انشددا أو  لليهددا معاقدد  جرميددة

 أ  الواضددددددح مدددددد  ا لكدددددد ( 9 ص ، خ1894 ، مجعددددددة)  جرميددددددة إىل متحددددددو  أ  مدددددد  النشدددددداط
 أ  إل اجملتمد  يف تفشدت الدي الةداهرا مسدتو  إىل بعدد تصدل ع مد اأ الطداب  ذات املشكوت

 االوقائي بهاناج يف احلوادث باستباق للينا ولك  ظاهرا تصبح حىت لنها نتغافل جيعلنا ل ه ا

 هندددا  أ  وهدددو بينهدددا مشدددرتكاا  قامسددداا  هنددا  أ  جيدددد م اأبددد تتصدددل الدددي املشدددكوت يف املت مددل  إ
 إىل إضدافة والسدومة مد اأ مبفهدوخ الطدوب ولي تنمية يف تربومة كميسسة املدرسة لدور  ياب

 هد ه تكاند هندا ومد ا اجملتمد  يف املتعددا أدوارها ضم  املدرسة هبا تقوخ الي التعليمة املسيولية
 ا(6-5 ه، ص1245،  الثمبراهي  و ) إ الدراسة

 مشكلة الد اسة :يرً: نرث

بضددرورا فقددد شددعر الباحدد   ،بنددا  للدد  مددا سددب ، ونتيجددة ملددا ملسدده ولامشدده الباحدد  يف املدددار 
مد   ور بدةاملدرسدة  والسومة داخل م اأب الطوب ولي تنمية املتوسطة يف للمدرسة دور وجود

 املدرسددة دور مددامشددكلة الدراسددة متثلددت يف معرفددة    لدد ا فددهدد ا الدددور  للدد الباحدد  يف التعددرف 
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املدرسة مد  وجهدة نةدر املعلمدني مبدمندة  داخل والسومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة
 وما املعوقات الي تواجه ه ا الدور وذل  متهيدا لوض  سبل لورتقا  هب ا الدوراالرماضا 

 تقددددمي أجدددل مددد  نةدددرب  دددارإل أسددد  معدددرض أ  الباحددد   و اسددديح الدراسدددة هددد ه خدددو  مددد 
 لئدد و أ كمرجدد  تعددد أ  ميكدد  الددي املعلومددات مدد  مدركددة جممولددة ورسدد  املدددار  يف توجهددات
  املدرسةا داخل السومة و م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة للمدرسة بدور املهتمني

 أسئلة الد اسة ثرلثرً: 

 يمكن التعبير عن مشكلة الد اسة برلسؤال الرئيس الترلي:

مدد  وجهددة  املدرسددة داخددل السددومة و م اأبدد الطددوب ولددي تنميددة يف املتوسددطة املدرسددة مددا دور
 نةر املعلمني؟

 ولإلجابة ل  ه ا السيا  الرئي  منبغي اإلجابة لل  التساؤلت التالية :

 داخدددددل السدددددومة و م اأبددددد الطدددددوب ولدددددي دور املدرسدددددة املتوسدددددطة الوئحدددددي يف تنميدددددة مدددددا (1
 املدرسة؟

 املدرسة؟ داخل والسومة م اأب الطوب ولي املتوسطة يف تنميةما واق  دور املدرسة  (4

 والسدومة م اأبد الطدوب ولدي ما املشكوت الي ترتبت لل  قصور دور املدرسة يف تنميدة (3
 املدرسة؟ داخل

مد   املدرسدة داخدل والسدومة م اأبد الطدوب ولدي تنميدةلدورهدا  تفعيدلما سبل املدرسدة يف  (2
 ؟وجهة نةر املعلمني

 أهداف الد اسة  ابعرً: 

 داخدل والسدومة م اأبد الطدوب ولدي تنميدة يف املتوسدطة املدرسدة دورمعرفدة  إىل الدراسة هتدف
 لدد ل  لدداخ بشددكل للموضددو  و للباحدد  بالنسددبة أمهيتهددا الدراسددة اكتسددبت هنددا مدد  و املدرسددة
 والسددومة م اأبدد الطددوب ولددي تنميددة يف املتوسددطة املدرسددة دور للدد  الرتكيددز إىل الباحدد  سددع 
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 بشدددكلها والدراسددة تعلمهدددا ميكدد  مهدددارا و كبددرياا  للميددداا  و تربومدداا  جهدددداا  بوصددفها املدرسدددة داخددل
 ابينها فيما صلة ذات فرلية م لنوا تتضم  فصو  ل  لبارا احلايل

 وتصددنيفها املعلومددات مجدد  إىل تسددتند يددةنادراسددة نةرمدة وميد الدراسددة هدد ه أ  إىل اإلشددارا وجتددر
 وضد  إىل مدا هتددف بقددر الدراسدة ملوضدو  بالنسدبة مغدز  ذات اسدتنتاجات إىل وصولا  وحتليلها
 املدرسددة داخددل والسددومة م اأبدد الطددوب ولددي تنميددة يف املتوسددطة املدرسددة لدددور تصددومرمة رؤمددة
سددعت وقددد   ا القضددية هلدد ه والجتماليددة والقتصدادمة ةيوالفلسددف التارخييددة اأ ددر ضددو  يف وذلد 

 حتقي  اأهداف التالية : إىله ه الدراسة 

 داخددددل والسددددومة م اأبدددد الطددددوب ولددددي أمهيددددة دور املدرسددددة املتوسددددطة الوئحددددي يف تنميددددة (1
 املدرسةا

 املدرسةا داخل والسومة م اأب الطوب ولي واق  دور املدرسة املتوسطة يف تنمية (4

 م اأبدددد الطددددوب ولددددي معرفددددة املشددددكوت الددددي ترتبددددت للدددد  قصددددور دور املدرسددددة يف تنميددددة (3
 املدرسةا داخل والسومة

 املدرسةا داخل والسومة م اأب الطوب ولي تنميةلاملدرسة  لتفعيل دورالسبل املوئمة  (2

 أهمية الد اسة خرمسرً: 

 الدراسدددة هددد ه الباحددد  معتددد  لددد ل ا تطبيقدددي واآلخدددر نةدددرب أحددددمها  ابدددناج احلاليدددة للدراسدددة
 كخطددددواونتائجهدددا   الدراسددددة ، تعددددالبحثددددي اجملدددا  نفدددد  يف السدددابقة للدراسددددات إضدددايف كجهدددد
 ومناقشدات استشدارات توجيدهو  املهنيدة والقوالدد اأس  م  جدمدا جممولة تطومر باجتاه بسيطة
 املناسدبة النصدائح تقدمي يف الدراسة نتائج تسالد أ  الباح  م مل وا مستقبلية تطبيقية وألما 
 ا    الدراسة مبوضو  املهتمني

 مددد  الباحددد  جدددز  هبدددا قددداخ والدددي موضدددولها يف واملختصدددرا مادهتدددا يف املركدددزا الدراسدددة هددد ه تعتددد 
 أحا ددت جهدددا فيهددا بدد   وقددد التعليميددة السياسددة مبجددا  املهتمددني مدد  الكثددريم  ألدددها ألمددا 
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 تعرمفهدا يف املدرسدة داخدل والسدومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور ب بعاد
 سابقةا وجتارب خ ات ضو  ويف تصومرها وفنية وضعها وكيفية وتوظيفها

بنشداط  ية تتسد ناسدنإا لمليدة أهندتستمد ه ه الدراسة أمهيتها م  أمهية العمليدة الرتبومدة ، حيد  
 ية ، فالتعامددل مبختلدد  أبعدداده يف النةدداخ الرتبددوب مددت  مدد  خددو ناسددنإ ، وتتميددز بغامددات يناسددنإ
 إىلجز  م  املنةمة الرتبومة والي تستند يف حتقي  أهدافها  توسطةاملدرسة امل أ ، وحي    اسنإ

 اجملتم او  التفالل بني املدمرم  واملدرسة ، وبني املدرسني والطوب ، وبني املدرسة

 يف و ارا املسدديولنيا ملسددالدا هبددالنتددائج الددي تددتمخ  لنهددا الدراسددة ميكدد  الهتدددا    إلدد ل  فدد
 والسدومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دورالرتبية والتعلي  ، يف التعرف لل  

ا سددوف متكدد  أصددحاب القددرار مدد  العمددل للدد  تطددومر أدا  القيددادات يف أهنددكمددا املدرسددة   داخددل
تسده   أ مد  امليمدل   إفد وبالتايل لهو اتنب  أمهية الدراسة م  أمهية املوضو  ال ب تتنا ا ه ا اجمل

 ه ه الدراسة فيما ملي:

 : اأمهية النةرمة:لا أو 

 والسومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور أمهية ل  الكش  لةو احم 
 اهبا الرتقا  وسبل املدرسة داخل

 تنمية يف املتوسطة املدرسة دور: مهاو  بينهما الرب  مت  ع بنيناج لل  تركز الدراسة ه ه  إ 
 اهبا الرتقا  سبل و املدرسة، داخل السومة و م اأب الطوب ولي

 :التطبيقية اأمهية: ياا ناث

 م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور ل  واضحة بصورا لنيو املسي  تزومد 
 املدرسة يف مدمنة الرماضا داخل والسومة

  دليل ميك  م  خوله الرتقا   املتوسطة املدرسة ل  املسيولة للجهاتتقدخ ه ه الدراسة
 والسومةا م اأاملدرسة يف تنمية ولي الطوب بشروط  بدور
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 الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور لل  واضحاا  دليوا  الدراسة ه ه تعطي قد 
 اوأحواهلا ضالهاأو  لل  املعلمني والوقوف نةر وجهة املدرسة م  داخل والسومة م اأب

 حدود الد اسة سردسرً: 

 :ملي كما احلالية الدراسة تتحدد

 الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دورتنحصر ه ه الدراسة يف  الحدود الموضوعية :
 االرماض مدمنة م  وجهة نةر املعلمني يف املدرسة داخل السومة و م اأب

 هلاا التابعة و املراكز الرماض املتوسطة احلكومية مبدمنة العاخ التعلي  مدار  ية:كرنالحدود الم

 .هد1233 -1234 الثاين الدراسي الفصل  إجرا  ه ه الدراسة خو   :الزمنيةالحدود 

 مبدمنة املتوس  احلكومي التعلي مرحلة  معلميتقتصر احلدود البشرمة لل   :ةالبشري ودالحد
 الرماضا

 سربعرً: مسلمرت الد اسة:

 الدراسة اإلجابة لليها وهي:  و اهنا  بع  املسلمات الي تتواف  م  اأسئلة الي ستح

 والسومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة هنا  لوامل تساه  يف رف  دور -
 املدرسة مبدمنة الرماضا داخل

 والسومة م اأب الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور تيثر سلبا يف لوامل هنا  -
 االرماض مبدمنة املدرسة داخل

 الطوب ولي تنمية يف املتوسطة املدرسة دور رف  يف تساه  ميك  إتبالهاسبل  هنا  -
 االرماض مبدمنة املدرسة داخل والسومة م اأب
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 مصطلحرت الد اسة :رً: منرث

 املسيولية لليها تق  الو ارا أ  نعرف أ  اأمهية وم  الرتبية و ارا لل  كبريا مسيولية تق 
 اأخر  اجلهات م   و ابالتع أو بتوفريها سوا  والسومة م اأ توفري لل  بالعمل اأساسية
وتوصياتا  وتوجيهات وإجرا ات قرارات إصدار مبثابة تكو  لمل خطة بعمل وأمضا لتوفريها

 مينح توفر جمال اأهن بالعوقة الوثيقة حي  والسومة م اأ وبني املدرسة بني توص  العوقة
 للمدرسة الطلبة دخو  مبجرد أ  حي  والسومةا م اأ م  ومناس  معني مستو  املدرسة
 ضم  م  تكو  أ و  اوضماهن هل  والسومة م اأ توفري ل  املسيولة هي املدرسة إدارا تكو 
 ا (41صخ 1897)املرلي، لوماهتاأو 

 سو  وجتن  الباح  مرمده ما القارئ مفه  أ  يف الدراسة مصطلحات حتدمد أمهية تتضح
 ا الدراسة يف املستخدمة واجلمل الكلمات لبع  ينااملع تعدد نتيجة الفه 

 السومة:و  م اأ

ا مبعىن ة  اأمانو  اأما : م كر العرب  الس يف: ذل  فم  العرب، لغة يف لدا تعارم  م لأل
 ضدُّ : ة  اأمانو  اخلوف، ضدُّ  م اأو ا اأما و  م اأ م   ريب ت  أمنو  ،أم  ا نف ت  أمن وقد
 ( http://www.baheth.info/all.jspالباحث العربي: موقع  ا )ةنااخلِي

 حيدد  مدد  للمجتمدد  احلقيقيددة الةدداهرا احلالددة بدده مددراد:  السددومة و مدد لأل الصددطوحي واملعددىن
 ا،أمند تسدم  احلالدة هد ه  إفد ، ومطمئندة مسدتقرا الةاهرا احلالة تكانفلو ا  ينة نوالطم الستقرار

ب، و اكسدن) ينة نالطم لغة م اأ معىن   ب ورد كما ، اخوف سم ت ا هنف ذل  خوف وجد أ و 
 ا (51،صه1248

 إجددرا ات مبجمولددة الطددوب وصددحة وسددومة  م بدد مهددت  السددومة يف املدرسددة هددو للدد و  مدد اأو 
 قددددر الطددوب حدددو  ةأمندد بيئدددة بتددوفري العمدددل للدد  وتقدددوخ وقامددة مبثابدددة تكددو  ومتطلبدددات وقوالددد
 للدد  أمشددل بصددورا وهددو احلددوادث أو اإلصددابة وقددو  وأسددباب اخلطددر مصددادر مدد  ليددهاخ كددا اأم

 التعليمددات وإتبالدده اإلرشددادات تطبيقدده حددا  يف الطالدد  وسددومة أمدد  للدد  كبددري بشددكل حيدداف 
 ( lhttp://www.arabvolunteering.org/corner/avt40000.htm: العربي التطوع عالم موقع)هباا  يدقوالتق

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt40000.html
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التعليمدات الدي شدطة و ناملمارسدات واأه أندالسومة إجرائيا يف ه ه الدراسدة للد  و  م اأومعرف 
العاملني هبا تطبيقا و  املتوسطة  املدار وسومة منسويب أم تتخ ها املدرسة هبدف احلفاظ لل  

 ا (47خ ص4004)احلفناوب،ا الدولة وامليسسات املعنية ب ل  ةمة الي تصدرهنني واأناللقو 

 الدور:

 (/http://www.almaany.com : يناالمع قاموس(  يف املعج  الغ : ) د ْور   - ورد معىن كلمة ) دور 

 ( ا  دار   مصدر[ ا )  دورا ]  أ ْدوار  :  مج 

 ا  يب  خي ْت صُّ  ما أب ، ل م ِلي" :  د ْورِب تد ه  أن"  ا1

 ا  فيهِ  ل       ش   ل" :  الع م لِ  ه  ا يف ل     لد ْور  "  ا4

ْور   قاخ  "  ا3 ند ه ما النِّزا ِ  لِف  ِّ  م ِه    ِبد   ا ك بري   بِن صي    ، ِبِقْس   " :  بد يدْ

 التعريف اإلجرائي للدو :

 معيندة مواقد  يف متوقد  هدو مدا حتقد  الدي املرتبطدة شدطةناأ مد  جممولدة ه نب الدور مرسي معرف
 ، خ4002 ،  ابدددرخ)  املختلفددة املواقدد  يف الفددرد بسددلو  التنبددي يددةكانإم اأدوار للدد  ومرتتدد 

 ا (138 ص

 هبددا تقددوخ الددي واإلجددرا ات واألمددا  النشددا ات جممددو  الدراسددة هدد ه يف بدده مقصددد املدرسددة دور
 االطوب لد  والسومة م اأ مبفهوخ الطوب ولي لتنمية املتوسطة املدرسة

http://www.almaany.com/
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 الولي:

 (138:ص ، خ4002 ،  اوردت كلمة ولي يف املعج  الغ  لل  النحو التايل: )بدرخ

 :  و ْلي   - ولي

 ( ا  و ل   مصدر[ ا )  ب و ] 

اّداا  و ْلي ه   كا "    اأ فدْع دا ِ  ل ل د  بِداحلْ ْك ِ  ل ده   م ْسدم ح   الَّدِ ب الو اِضدح   و ل ْقل ده   ش دع ور ه  " :  ح د ث   مب ا ح 
ِْييزِ  خ ل ِقّياا   ا  و س يِّ    ح س     ه و   م ا و مت 

 تواصددل وللدد  إدرا  حبالددة العقددل فيهددا مكددو  لقليددة حالددة لدد  تعدد  اصددطوحيا هددي كلمددة الددولي
 ااخلم  اإلنسا  حبوا  لادا تتمثل الي الولي مناف   رم  ل  اخلارجي حميطه م  مباشر

 التعرم  اإلجرائي للولي:

مفهدوخ  لد  ومفداهي  نةدر وجهاتو  أفكار م  الطال  لد  مكو  يف ه ه الدراسة هوما الولي
 والسومةا م اأ

 املدرسة املتوسطة:
 15 – 4هي إحد  مراحل التعلي  يف اململكدة العربيدة السدعودمة تسدتول  الطدوب بدني لدامي 

 الثال او  الثاين  و و سنة و هي لل  ثوثة مستومات: اأ
 م اأبددد الطددوب ولددي تنميددة يف املتوسدددطة املدرسددة ) دور لقضددية أ متضددح  بنددا  للدد  مددا تقددددخ

 هومدددة ليسدددت التعليميدددة السياسدددة و  يالتعلددد بسياسدددة تدددرتب  ( إشدددكالية املدرسدددة داخدددل السدددومةو 
 اأخر  ل  دولة متيز فاصلة ذاتية قسمات ذات أو منفردا و نية
صددل   الباحدد  يف هدد ا الفصددل التعرمدد  مبشددكلة البحدد   ، كمددا حدددد الباحدد  يف هدد ا الفو اتندد

تعرمد  أهد  املصدطلحات الدي اسدتخدمها  إىل باإلضدافةأسئلة، وأهداف، ونقاط أمهية الدراسدة، 
  داراإل إىلنتقدل الباحد  موفيمدا ملدي  وفروضدها الباح ، وخت  الباح  بتحدمد حدود الدراسة

 م  ه ه الدراسةا الثاينالنةرب يف الفصل 
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 النظري للد اسة : اطر اًل: اإلأو 

 المقدمة: 

جامعدددات منهدددا احلكوميدددة ر  و مددددا منةومدددةداخدددل كدددل دولدددة بغددد  النةدددر لددد  مدددد  تقددددمها 
داخليدا  دري نةاميدة اأهلية العامة واخلاصدة الو نيدة واأجنبيدة وتقددخ تعليمهدا ب سدالي  نةاميدة و و 

إحدداثي أو ع نعد منيز بينها بشدكل قدا   مدا هدو تراثدي و  لامليةأهداف قومية و لتحقي  جيا ر و خا
 ا (8خ ،ص4010،)املشاقبة جدمد

جنوبدده هدي بالدرجددة مشالده و و عداع شدرقه و ربدده مدا مةهدر مدد  فدروق بددني نةد  التعلددي  يف دو  ال  إ
سياسددددتها وتنةيمهددددا حددددد كبددددري يف فلسددددفتها و  إىلتتماثددددل ىل فددددروق خاصددددة بالفالليددددة لددددنة  و اأ
 اتعليمهاو 

ووضدددد   تفعليهددددا مدددد  حتدمددددد أهدددددافلبتدددده السياسددددات يف مسددددار تطومرهددددا و للدددد  الددددر    ددددا تطو 
ة التعلددي  بصددف   تقددومي موضددولي م خدد  مبعددامري جددودا شدداملة فددإحكدداخ خطدد  و اتيجيات و اسددرت 

 (43،صخ4009حيدر، )ايف وجوه سلبياته منتقداا لامة ل مزا  مثقو مبشكوته و 

احلفدداظ للدد  السدددومة حددىت مقددوخ الطدددوب و  الطدددوب خاصددةلامددة و  النددا  أمددد هنددا تدد   أمهيددة 
تددا  نالفضدديلة واإلتتفددتح بددرال  اخلددري و ية و اإلنسددانكمددل وجدده لكددي ترقدد  احليدداا أبنشددا اهت  للدد  

 املستقرا يف اجملتم  ككلاشيا م  متطلبات احلياا الكرمية و النما  متاو 

 أهدددداف إىل تطرقدددت كمدددا والسدددومة مددد اأ لددد  املسددديولة اجلهدددات للددد  الدراسدددة اشدددتملت وقدددد
 مد اأ لل  احلفاظ تعوق الي واملشكوت القيود ضحتأو و  ،املدرسة يف وأمهيته والسومة م اأ

 اخصوصا واملتوسطة لموما املدرسة يف والسومة

 الثداينوالقسد    مد  ثوثدة مباحد ،  و قسدمني، تكدوَّ  القسد  اأ إىلقسَّ  الباحد  هد ا الفصدل 
 رد فيه الدراسات السابقة و التعلي  لليهااأو 

 مددد اأ أخدددريا مفهدددوخاملدرسدددة و  يف والسدددومة مددد اأ مفهدددوخ   :و حيددد  اسدددتعرض يف املبحددد  اأ
 والسومةا م اأب الولي السعودمة فيما متعل  يف تنمية العربية اململكة مدار  يف والسومة
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كددد ل  والسددومة و  م اأبدد يف تنميددة الددوليوالتعلددي   الرتبيددة و ارا دور :الثدداين املبحدد  يف  و اوتندد
 والسدددومة م اأبددد الددولي تنميدددة يف املدرسددة دورو  والسدددومة م اأبددد الددولي يف تنميدددة اأسددرا دور
والسدومة  مد اأ مفهدوخ و املدرسدة بدني والعوقدة والسدومة م اأبد الدولي تنمية يف الطوب ودور
 املدار ا يف احملتملة املخا رأخريا و 

 يف والسدومة مد اأ مفهوخ تطبي و  والسومة م اأب الولي تنمية : و االثال  فقد تن املبح  أما
 املدرسيةا والسومة م اأ املدرسة و متطلبات
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 ل:و المبحث األ

 السالمة في المد سةو  مناألمفهوم 

 تمهيد:

   فالنةددداخ أسدددا  كدددل شدددي  يف احليدددااو ناكدددل مدددا حولندددا مقدددوخ للددد  النةددداخ والقددد  أ مددد  املعلدددوخ  
حمبدة الدو   تعد   أ و ندا بدهاناوحبنا له وإمي إليهتمائنا نإلل    اينه برهناةمة الو   وقو  نوتقيدنا ب

الددي تشددكل  اأخطدداربشدد  أأبنائدده ، مدد  الددي تتهدددد  اأخطددارته ومحامتدده واملشدداركة يف در  ناصددي
 ا (115خ،ص1888)جابر، متلكات ومتضرر منها الو   كثرياوامل اأروا خسارا كبريا يف 

التعامددل معهددا إذا مددا  أوتوقعهددا  أومواجهددة اأ مددات واحلددالت الطارئددة سددوا  بالسددتعداد هلددا   إ
حدددثت مضدد  للدد  كاهددل وحدددا السددومة والصددحة املهنيددة بددالو ارا العدد   اأكدد  يف هدد ا اجملددا  

إلددداد خطددة شدداملة  لزامددا لليهددا كددا تددوفري احلمامددة الشدداملة لألفددراد واملنشددآت ، لدد ل    لضددما 
را ، تتضدم  كيفيدة ملواجهة الكوارث واحلالت الطارئة الي قد تتعرض هلا منشآت ومددار  الدو ا

واملدددار  مدد  شددا ليها يف احلددالت الطارئددة واختدداذ كافددة اإلجددرا ات الو مددة  املبدداينإخددو  تلدد  
 Kids First:  Approaching ا)هلدد  مدد اأينددة والسددتقرار و  نلتدد مني سددومته  وكفالددة الطم

Schoolموقع hgh'http://www.iss.co.za Safety, Margaret   Roper ) 
بعدددد تزامدددد « والسدددومة املدرسدددية مددد العامدددة لأل دارااإل»شدددا   نبدددادرت و ارا الرتبيدددة والتعلدددي  بلددد ا 

حدددوادث احلرائددد  يف مددددار  البندددني والبندددات، حيددد  تددد ا هددد ه اخلطدددوا جتسددديداا لغامدددة الدددو ارا يف 
يدددة للوقدددوف لليهدددا، نااملدرسدددية، وإجدددرا  جدددولت ميد املبددداينحتقيددد  وتدددوفري متطلبدددات السدددومة يف 

ات اإلنشددا وتدددوم  املوحةددات، والت كددد مدد  مددد  مطابقددة شددروط السددومة واملقددامي  للمددواد و 
ملدددةا ا ع تتحقددد  كاأهنددجممولدددة مدد  اأهدددداف ومدد  املوحددد   داراو هلدد ه اإل للدد  أرض الواقددد ا

 ( http://www.alriyadh.comجريدة الرياض، تحقيق: موقع م كر م  ه ه اأهداف ما ملي: )

 تلدددد  ألضددددا  مجيدددد  مدددد  لليهددددا متفقددددا للسددددومة واشددددرتا ات ومواصددددفات معددددامري وضدددد  -1
 والسددومة مدد اأ مسددتو   لتقيددي املدددار  للدد  مسددتمرا تفتيشددية جددولت وجتددر  اللجنددة،

 والسومةا م اأ وسائل فيها تتوافر مدرسة لكل وسومة أم  شهادا وت عط  باملدار ،

http://www.alriyadh.com/2012/05/01/article731966.html
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 مددا  أ - ال قدددر ل - احلرائدد  حدددوث حددا  التعامددل بكيفيددة توليددة إىل حيتددا  اجملتمدد  -4
 اجملتم ا أفراد م  كثري لد  الولي عداخنا لل  دليل الواق  أرض لل  نشاهده

 أ والسدومة يف املددار  ل مدزا  خاضدعا ملسدكنات ميقتدة  إذ  مد اأحدل مشدكوت  أ والواقد  
مسدددددت جر بالكددددداد تسدددددتول   راتددددده  أوتدددددوفري مسدددددتلزمات السدددددومة ل مفيدددددد يف مبدددددىن متهالددددد ، 

  نددداج إىلمهيددد ا بشدددكل صدددحيح،  املبددداينالتوميددد ، بدددل جيددد  مسدددارلة اخلطدددوات لتكدددو  تلددد  
مطابقتهدددا للشدددروط احملدددددا مددد  قبدددل املكاتددد  اهلندسدددية، وإجدددرا ات السدددومة مددد  الددددفا  املددددين  

 Environmentalا )ر و ريهدددا مددد  اجلهدددات ذات العوقدددةوهيئدددة اهلدددو  اأمحدددشدددركة الكهربدددا  و 

http://life.familyeducation.com: Hazards in School Buildings  موقعع الماعاطر  عي بياعم المبعاني  .

 ا (المدرسيم 

 مدد اأ إجددرا ات إتبددا  أ  حيدد  املدرسددة وخاصددة كددا وم موقدد  لكددل اأمددا  صددماخ هددو مدد اأ
 املشداكلو  احلدوادث حصدو  مد  املدرسدة داراإل  و اأ الددفا  وخد  احلقيقدة الوقامة هي وتطبيقها
 اطأمند لتعددد وذلد  مجاليدةأو  فردمدة سوا  املشاكل م  العدمد فيها حتدث أ  ميك  بيئة واملدرسة
ميكددددد التقرمددددر الصددددادر مدددد  اجلمعيددددة لدددد ا  ا خمتلفددددة بيئددددات مدددد أو  سددددلوكيات مدددد  سددددوا  الطددددوب

متحقددد  إل  أ املدرسدددية، الددد ب ل ميكددد   املبددداينرتقدددا  بنوليدددة رمكيدددة ملددددرا  املددددار  أمهيدددة اأاأم
معطدد  الطالدد  الفرصددة الكاملددة يف التفالددل معهددا، وميكدد   أ واملددرمح فيهددا، و  مدد اأبتددوفري اجلددو 

 (ا11،صهد1241)املقر ،  وئه وأسات تهة لوقته م   مناسعادته فيها ومت قيا  ذل  مبد 

 اإلنسدددا والسدددومة  امدددة كدددل فدددرد يف هددد ه احليددداا، وهلددد ا مسدددع   مددد اأ أ هددد ا كلددده ميكدددد للددد  
نددد  نفسددده للددد  وجددده ووسدددائل ليحقددد  هددد ه الغامدددة، لكدددي جي ا مددد  أدواتأو جاهدددداا وبكدددل مدددا 

وا  لل  حد سدوا  وختتلد  اأمو  اأروا اخلصوص وجين  م  حوله املخا ر الي تقضي لل  
 الكارثةا أوالتدابري الوقائية باختوف نو  وحج  اخلطر 

 

 

 

http://life.familyeducation.com/safety/public-health/48171.html
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 :لغوماا  م اأمفهوخ 

 أمد و  اأمدا تعد  جعلده يف  أمد  أ يف اللغدة العربيدة سدوف جندد  مد اأأصل كلمدة  إىلإذا رجعنا 
 تتشدددع  الدددي املفددداهي  أحدددد املفهدددوخ هددد ا معدددد يندددة ا نهدددو الطم مددد اأاو أمددد تعدددىن أ مدددئ  فهدددو 

 ليشدمل احليداا ةمةأن شىت م  تتداخل متعددا مضامني ليشمل املفهوخ ه ا متس  حي  دللتها
 مدد  هددو مدد اأ لفد  أ  كمددا واإلرشدداد والرتبيددة والعدد  بالقضددا  والرتبدداط الجتمددالي اإلصدو 
 وضددوحه شدددا ولكدد  بدده النطدد  لنددد حقيقتدده تعددرف إذ البينددة الواضددحة الدددللت ذات األفدداظ
)   الغمددددددددددوض مدددددددددد  شدددددددددديئاا  لليدددددددددده أضددددددددددافت واشددددددددددتقاقاته تعارمفدددددددددده وكثددددددددددرا اسددددددددددتخدامه وكثددددددددددرا

 ( 13،صخ4008السعافني،

السددكينة هلدد ه و ينددة   ناملنشددآت هددو الطمبالنسددبة للشددركات و  أمدد كلمددة   أ مدد  هدد ا املنطلدد  جنددد 
خلددد  أو ة يف أمددداك  لمدددل هددد ه املنشدددآت منددداأاملنشدددآت أثندددا  ت دمتهدددا ملهامهدددا وخلددد  الةدددروف 

 ينة يف جو العمل ا نأشالة الطمة و مناأظروف العمل 

العداخا  مد اأالعداخ ، لد ا وجد  معرفدة مدا هدو  مد اأال ه  كلمة  إىلمتبادر  أم لند ذكر كلمة 
 ينا)احلمدد ألراضده و محامة املدوا نني أب محامدة أرواحهد  و أمدواهل  و تلكداهت    :العاخ هو م اأ
 ا ( 41 – 40 ص خ، ص4008، 

 مصددبه ع الدد ب اخلددالص أو الدد ب  و والسدداع،  والعيددوب اآلفددات مدد  الدد ا ا:  اللغددة يف السددومة
 ص ص خ،1897 آبدددادب، الفدددريو ا ) متلفددده  دددا والبدددد  الدددرو  للددد  احلفددداظ بددده ومقصدددد، أذ 

 ا (1031-1034

ذلدد  اك  و اأمدديف كددل والسددومة للجميدد  و  مدد اأ  حتقيدد  و اه للدد  متنددأنددو معرفدده الباحدد  للدد  
التعليمدات الدي ترفد  مد  مسدتو  الدولي ب مهيدة احلفداظ رم  إتبا  جممولدة مد  اإلجدرا ات و ل   
 والسومةا م األل  
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 :اصطوحياا  م اأمفهوخ 

 اإلنسا وسومة وصحة   م العل  ال ب مهت  به أنلل   اصطوحيا السومةو  م اأمعرف 
ةمة ومتطلبات تكو  مبثابة وقامة تقوخ لل  العمل لتوفري بيئة أنمبجمولة إجرا ات وقوالد  و 

 كا اأماحلوادث قدر  أوم  مصادر اخلطر وأسباب وقو  اإلصابة  ةخالي اإلنسا حو  ة أمن
يف حا  تطبي   اإلنسا وسومة وصحة  أم مشل هو لل  حياف  بشكل كبري لل  ا أوبصور 

 م، الموقع:2132ترنت، ن، مقالم على األالمدارس  ى والسالمم مناألا )تباله التعليمات والتقيد هبا ااإلرشادات و 

 ((www.hrdiscussian.comالموارد البشريم:  دارةالمنتدى العربي إل

هددي: النتيجدة احلقيقيدة للجهددود الوقائيدة الدي تبدد   للحدد مد  وقددو   العداخو السدومة يف مفهومهدا 
  اأروا الددددددي هتدددددددد  اأخطددددددارا وهددددددي مبثابددددددة احلمامددددددة مدددددد   والهدددددداأناحلددددددوادث للدددددد  اخددددددتوف 

   و واللدوائح نيناالسدومة هدي جممولدة القدو  أ املمتلكات الي مسع  اجلمي  للحفاظ لليهاا أب و 
حلمدي ) اأخطدارتدا  مد  احلدوادث و نلناصدر اأحلمامدة املدوارد البشدرمة و  وضعت رشادات الياإل

 ا (13 خ، ص4000و العفشو ، 

إجيداد  إىلالفنية و الطبيدة الدي هتددف : الحتيا ات والجرا ات الوقائية و السومة يف الصطو 
خ، 4004املدددزرو ، ) يددداا وصدددحة اأفدددراد حراض الدددي هتددددد اأمدددة خاليدددة مددد  املخدددا ر و أمندددبيئدددة 
 ا (7ص

قدول لدد  أكد  عتعرمفدا للسدومة مكدو  م المل املختصو  حبقل السومة سنوات لدا كي جيددو 
 كدا ضدي  و  إ داريف  أوبعضدها حمددودا جددا  كا مج   ك  وقد تعددت التعارم  الي قدمت و 

 و ري حمدود جداا وم  تل  التعرمفات : البع  اأخر لاماا 

و املمتلكدددات ( وهندددا  الدددبع   اأروا السدددومة تعددد  احملافةددة للددد   أ ):التعرمدد  الددد ب مقدددو  
بشرلية السومة ،  هتماخ( لتعك  اإلم اأمشمل تعرم  السومة لل  كلمة ) أ ال ب مفضل 

)الثبيي،  لي  الصحة جز ا م  تعلي  السومةبينما مفضل آخرو  إضافة كلمة )صحة( ليكو  تع
 ا (8خ، ص: 1883
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فقدددا لدددنص املدددادا ) اخلامسدددة و العشدددرم ( مددد  نةددداخ الددددفا  املددددين هدددو لددد  السدددومة و   و املسدددئو 
للد  العداملني بداملبىن مبدا  شدرافو اإل مد اأجبمي  ما متعل  ب لمدا  السدومة و الشخص املكل  

مولدددد خطدددرا للددد   أ ه  نمتفددد  مددد  لدددوائح الددددفا  املددددين و إخطدددار الددددفا  بكدددل حدددادث مددد  شددد
رجعع  ) امدد األوئحددة املختصددة ب لمددا  السددومة و لياته وفقددا و مسددئو تدده و ومة و جتدددد واجباالسدد

ظمعم و ججعراتات السعالمم، المةسسعم العامعم للعتعلم الانعي و التعدري  الم نعي ، أنو السالمم،  مناأل
 (المملكم العربيم السعوديم

املواق  واملعرفة و عادات واملهارات تعلي  السومة هو خوصة اخل ا الي تيثر اجيابيا لل  تطور ال
املخدا ر  مسدالد للد  تقليدل هأندلل   أمهية تعلي  السومةا و ت   السلي  التصرف إىلاملسالدا 

ا  السددلي  أب نشدداط  البددا مددا مددرتب  بتصددرفات منةمددة ذات جنددإلوحيقدد  النجددا  أب لمددل وا
 )الثبيددددي، ري خمطدددد  لددددهجنددددا  متماسدددد  وحصدددديلة فعددددل ومهددددارا تةهددددر يف مواجهددددة أب لمددددل  دددد

 ا ( 13 خ، ص1883

 لسعودية:مدا س المملكة العربية ب السالمةو  مناألنشأة 

خ امدد  خددو  افتتددا  1853الصددحة املدرسددية يف السددعودمة مدد  نشدد ا و ارا املعددارف لدداخ  تنشدد 
راض املعدمة ومشكوت اأمم   معايناجملتم  لموما يف ذل  احلني  كا الوحدات الصحية فقد  

الرتكيددددز الكبددددري للدددد   إىلسددددو  التغ مددددة وع تنتشددددر بعددددد اخلدددددمات الصددددحية كمددددا ونولددددا  ددددا دلددددا 
  لتقدمي خدمات لوجيدة للطدوب و اخلدمات العوجية وقد اقيمت ه ه الوحدات يف املقاخ اأ

 و املعلمنيا

 بيعددددة املشددددكوت وبعددددد النهددددوض احلضددددارب يف اململكددددة وحتسدددد  اخلدددددمات الصددددحية ، وتغددددري 
حندو الددور الوقدائي اط العصرمة ، حتو  تركيز الصدحة املدرسدية وبطرمقدة متدرجدة منالصحية حنو اأ

أخدددددددددد  التوجدددددددددده اجلدمددددددددددد مدددددددددد  التبلددددددددددور معتمدددددددددددا السددددددددددرتاتيجيات التاليددددددددددة و وتعزمددددددددددز الصددددددددددحة 
 ( 55هد ، ص1244صارب،ن)اأ

  شطة الصحة املدرسية اأنالرتكيز لل  اخلدمات الوقائية يف 

 شطة وبرامج الصحة املدرسية م  املدار  ولي  م  الوحدات الصحيةاأنطوق أن 
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   الرتبومة يف صحة الطوب م  الرتكيز اأك  لل  دور املعل ا اأسراإشرا 

 شطة الصحة املدرسيةاأنإشراكه  يف و  جهود بقية مقدمي اخلدمات الصحية استثمار 

 صحة املدرسيةاإشرا  القطا  اخلاص يف تصمي  ومتومل برامج ال 

   التنسي  للدور العوجي م  و ارا الصحة وتعزمز اخلدمات العوجية يف الةروف
 لفئات اخلاصةاوا

 املنةمات الدوليةام  اخل ات و املوارد املتاحة و  الستفادا 

 ل:و خالصة المبحث األ

، كمدا تطدرق الباحد  السدومة لمومدا و  مد اأم  خو  ه ا املبح  استعرض الباحد  مفهدوخ 
، وفيمددا السددومة يف اململكددة العربيددة السددعودمة لمومددا و و ارا الرتبيددة خصوصدداو  مدد اأمفهددوخ  إىل
لدد   املسدديولنيتبدداد  اأدوار بددني  لبيددا  مدد  هدد ه الدراسددة الثددايناملبحدد   إىلنتقددل الباحدد  مملدي 
 االضواب  الناظمةتعلي  العاخ متاشيا م  اللوائح و السومة يف مدار  الو  م اأحتقي  

 

  



 

- 21 - 

 

 

 :الثرنيالمبحث 

 أدوا همو  السالمة في المد سةو  مناأللون عن ؤو المس

 والسالمة: منرألالتعليم في تنمية الوعي بال:مسئوليرت وزا ة التربية و أو 

 املسددديوليةالدددو ارا تقددد  لليهدددا  أ نعدددرف  أ للددد  و ارا الرتبيدددة ومددد  اأمهيدددة  اكبدددري   مسددديوليةتقددد  
  مدد  اجلهددات اأخددر  و ابالتعدد أووالسددومة سددوا  بتوفريهددا  مدد اأاأساسددية بالعمددل للدد  تددوفري 

لتوفريهددا وأمضددا بعمددل خطددة لمددل تكددو  مبثابددة إصدددار قددرارات وإجددرا ات وتوجيهددات وتوصدديات 
سددوا  للمدددمرمات التعليميددة وبالتددايل لددإلدارات التعليميددة لكددل حمافةدده وبالتددايل اإلدارات للمدددار  

لومة لنا مجيعا( أو وسومة املدار   أم مكو  شعار )  أ والي بدورها تقوخ برتمجتها لل  الواق  و 
الصدنالي  م اأحس  )لئحة مسئوليات املختص ب لما  السومة   تكو  بالشكل التايل أ و 

 و ارا) يف الددو ارات و املصدداك احلكوميددة و اجلهددات ذات الشخصددية املعنومددة العامددة وامليسسددات،
 (:هد1210الداخلية السعودمة، جمل  الدفا  املدين، 

والسددددومة   مدددد الوقامددددة : اختدددداذ إجددددرا ات ملندددد  اإلصددددابات واحلددددوادث ووضدددد  اشددددرتا ات لأل -
  مد  و اوالسومة ليقوموا بدوره  يف لملية اإلرشاد وأمضا التع م اأتدرم  املدرسني لل  و 

والسدومة للطلبدة واملدرسدني  مد اأمجعية اهلدو  اأمحدر للقيداخ بعمدل حماضدرات ونددوات لد  
 واملدرسات حبصص النشاطا

 الت كد م  وجود خط  حلالت الطوارئ واإلخو  الضطرارب باملدار ا -

 والسومة قدر املستطا ا م اأاملدرسة بيئة مناسبة وموئمة ومضمونة  أ الت كد م   -

 بني ومها كالتايل :ناتتضم  خطة العمل ج أ وجي  

)خطداب  والسدومة للطلبدة ومشدمل : مد اأومتمثل جباهزمة املدرسة كبندا  مدوفر  ل:و األ الجرنب
 (45، ص  4007، 
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تها وتدددرمي  ماحيتددا  منهدددا حبيدد  ل تعدددرض الطلبددة للحدددوادث واإلصددابة يف حدددا  ناصددي املبدداين -
 سو  صوحيتهاا

املشا بني م  الدخو   أوالت كد م  سومة اأسوار حبي  توفر اخلصوصية ومتن  الفضوليني  -
 خلسة هلاا

شبا  احلمامة للفصو  حبي  حتم  الطلبة م  الوقو  منها وخاصة يف اأدوار العليا وخاصة  -
 االبتدائيةاملدار  

إلدارمدددة لتدددوفر احلمامدددة املكاتددد  ا أوقالدددات الرماضدددة  أواملعامدددل  أوواب سدددوا  اخلارجيدددة اأبددد -
 بعدها أوثنا  وقت الدراسة أ م اأو 

 أواأرضددديات يف فندددا  املدرسدددية حبيددد  تدددوفر السدددومة للطلبدددة ولددددخ اإلصدددابة حدددني اللعددد   -
 قات الراحةاأو السرتاحة لند 

التوصيوت الكهربائية والت كد م  سومتها حبي  توفر السومة م  اإلصدابة مد  الصدعقات  -
 در الاالكهربائية ل ق

 لما  الصحية حبي  توفر السومة الصحية للطلبةا اأ -

للمددار  ورفد  تقدارمر جاهزمتهدا للت كدد مد  كدل  ةقياخ اإلدارات التعليمية بعمل جولة تفقدمد -
 النقاط ألوها

والسددومة املدرسددية والسددومة الصددحية الددي  مدد اأهددي اأساسدديات وإجددرا ات  :الثببرني الجرنببب
 ه(1210، ة) لئحة شروط السوم املدرسة وهي: إداراجي  اختاذها وإتبالها م  قبل 

والسددددومة املدرسددددية والسددددومة  مدددد اأالقيدددداخ بعمليدددده تثقيدددد  للطلبددددة والطالبددددات لدددد  مفهددددوخ  -
 الصحية وما هي أمهيتها و رق الوقامة واإلجرا ات واملتطلبات ا

والسددومة املدرسددية والسددومة الصددحية بالتواصددل مدد   مدد اأبددا  ملعرفددة قيدداخ بعمددل توجيدده لألال -
 لتزاخ هبا ا  وحثه  لل  اأأبنائهاملدرسة ومناقشتها م  
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والسدومة للمددار  والسدومة  مد اأوض  آلية لمل موضح متطلبات وإرشادات وتعليمدات  -
  املدرسة وإتبالها م  قبل الطلبة والطالبات وتشمل: إداراالصحية ليت  تطبيقها م  قبل 

 ,National CrimePreventionCouncilمكافحدددة العنددد  املدرسدددي ) -
2003, p.23 اجملل  العاملي ملكافحة اجلرمية خ) 

 مراقبة السلو  الشخصي للطال  / الطالبة  -

 السومة الصحية -

 حالت الطوارئ وخطة اإلخو  -

 احلرائ  وأجهزا السومة -

 املدار  إىلم  و  م اآلالنقل  -

 والسومة يف حجرات وحصص النشاط املدرسي م اأ -

املولدد  والصددالت  –املعامددل العلميددة  –اشددرتا ات السددومة والصددحية يف فصددو  الدراسددة  -
 اأثاث املدرسيا –املقص   –الرماضة 

 السالمة: و  مناألفي  األسرةدو  ير: نرث

فدددددددددددراد اأساسدددددددددددية يف احلفددددددددددداظ للددددددددددد  سدددددددددددومة أمعتددددددددددد   رب اأسدددددددددددرا أحدددددددددددد أهددددددددددد  الركدددددددددددائز 
بتثقيددددددددددد   اأخ أو اأسدددددددددددرا سدددددددددددوا  اأبداخدددددددددددل املندددددددددددز  ، ولدددددددددددادا مدددددددددددا مهدددددددددددت  رب  اأسددددددددددرا

  املختلفددددددددددة يف أبنددددددددددائهوالسددددددددددومة يف تعدددددددددداموت  مدددددددددد اأ جواندددددددددد فسدددددددددده  مدددددددددد  ناحيددددددددددة  أن
 نفسها م  مرالاا ما ملي: اأسرا إ ار

  أبندائهوالسومة املدرسية والسدومة الصدحية ليتسدىن هلد  متابعدة  م اأمعرفة مفهوخ  -
 وإرشاده ا

   يف املدرسة بالتواجد يف اجلمعية العمومية لآلبا اأبنائهمتابعة  -
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   ومد  التزامه  اأبنائهدورمة ملعرفة وض   ةالتواصل م  املدرسة بصف -

   وسلوكياهت اأبنائهالتعرف لل  أصدقا   -

 ليدددت  املدرسدددة يف تعقدددد الددد ب لآلبدددا  العموميدددة أثندددا  اجلمعيدددة املدرسدددة مددد  التواصدددل -
 بالتوجيها اأسرا مشاركة

 املددين والددفا  واإلسدعاف اأمحدر اهلدو  مراكدز معلومدات يف املندز  لد  قالددا توفري -
م، المصععدر: 2131ترنععت، ن، مقالععم علععى األالمععدارس  ععي والسععالمم مععناألمعهدد ا ) الفعددا  والتواصددل

 (htm-id-show-action-http://www.salamaty.net/articles.39موقع سالمتي: 
 و السالمة: مناألدو  المد سة في : ثرلثرً 

والسدومة يف  مد اأشدروط وإجدرا ات    كدل مدرسدة تنفيد  تعليمدات الدو ارا بشد  إداراجي  لل  
تعمدل جبهدد للد  تدوفري املعلومدات واإلرشدادات  أ املدرسة وجعل املدرسة بيئة موئمدة للدراسدة و 

 مد اأالطلبة بشكل حماضرات توليه وتدرم  للد  متطلبدات  أو اق  التدرم   أو داراسوا  لإل
 ا (56خ،ص1893)الصياد،والسومة وذل  بعمل التايل:

 أكثدر صديانةال دا جيعدل خطد  وأسدالي  تنفيد  بدرامج  أ  واالستقصبر  :: أعمرل الفحب  الً أو 
قدددل تكلفدددة هدددو وجدددود بدددرامج فحدددص دقيقدددة متكددد  مددد  متابعدددة مجيددد  مكوندددات املنشددد ا، أفالليدددة و 

يف   ار اأمدد  افددالتعرف للدد  اخللددل قبددل تفاقمدده حيقدد  فالليددة يف اأدا  وخفضددا للتكلفددة ، وهدد 
يدددة كانا وهددد ا متددد ت  لددد  إم صددديانةالأهددد  أهدددداف العددداملني يف جمدددا  التشدددغيل و   اأسدددا  ميدددثو

درجدة  مصدل العطدل إىل أ يدة الو مدة قبدل نا، ورصدد امليز  صديانةالالتخطي  املسدب  لتنفيد  ألمدا  
 تةارا نم  اأمهية ل ميك  معها اأ

را للمبددىن وجتهيزاتدده ومرافقدده املدرسددة القيدداخ ب لمددا  املتابعددة واملوحةددة املسددتم إداراواملطلددوب مدد  
املختلفدددة ، ملعرفدددة مدددا مطدددرأ لليددده مددد  شدددواهد وتغيدددريات ع تكددد  موجدددودا بددده أصدددو ا مددد  حتدمدددد 

 إىلا فيمددا بعددد ، إضددافة إليهدداألطددا  البسدديطة الددي ميكدد  إصددوحها مبعددرفته  ، والددي سددنتطرق 
رأب  إىلطة وحتتددددا  البسددددي صدددديانةاليددددة حتدمددددد املشددددكوت واألطددددا  الددددي تتعددددد  حدددددود كانإم

 التعلي  وم  ه ه املشكوت :  إدارااملختصني ب

http://www.salamaty.net/articles-action-show-id-39.htm
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 ظهور هبوط يف أرضيات احلجرات والساحات العامة ا  -

 تفاخات يف خطوط التقا  السق  باجلدار ا أنظهور  -

 ظهور رشح ب سق  دورات املياه وباأسطح ا  -

 ا   اأفقية باجلدر  أوظهور تشققات مائلة  -

 ية (ا ناالداخلية ) اأسطح السفلية للبو ات اخلرسحدوث تصد  يف اأسق   -

 ة يف أب منطقةا نااملسلحة للخرس  احدوث شروخ بالكمرات واألمدا ، وظهور القضب -

 سو  حالة مراف  وجتهيزات املبىن ا  -

التعلددي  بدد ب مدد  الشددواهد واملوحةددات املدد كورا ،  إدارااملدرسددة إبددو   إداراوهنددا  جيدد  للدد  
  اختددداذ و  الفدددورب لددد  بعضدددها ملدددا ميثلددده مددد  خطدددورا  كدددي مدددتبددداإلضدددرورا  إىلر اأمدددوقدددد مصدددل 

 إدارالما  اإلصو  ، واملعاجلة املطلوبدة مد  قبدل جهدات الختصداص بدأاإلجرا  املناس  إلمتاخ 
 التعلي  ا 

 توزيع المهرم والتد يب:  :يرً نرث

 والسومة م لمل جلنه لأل -

 لمل خطه للطوارئ واإلخو   -

 لمل خطه للسومة  -

لمددل بددرامج توليدده وتوجيدده وتدددرم  لطدداق  التدددرم  والطلبددة حددىت مددت  تددوفري البيئددة الدراسددية  -
 ة بعمله  وإتباله  اإلرشاداتامناأ

 التواصل الفعرل: :ثرلثرً 

لد   رمد  اجلمعيدة العموميدة لآلبدا  الد ب تعقدد يف املدرسدة ليدت  مشداركة  اأسراالتواصل م   -
 بالتوجيها اأسرا



 

- 25 - 

 

توفري قالدا معلومدات لد  مراكدز اهلدو  اأمحدر واإلسدعاف والددفا  املددين والتواصدل الفعدا   -
 معه ا

 السالمة:و  مناألدو  الطالب في :  ابعرً 

 املدرسة  إدارااللتزاخ بتوجيهات وتعليمات 

 والسومة املدرسيةا م اأالعمل لل  تطبي  إجرا ات 

 والسومة املدرسية والتفالل معهاا م اأاملشاركة يف ألما  

 إتبا  إرشادات السومة الصحيةا

 السالمةو  مناألالعالقة بين المد سة و مفهوم 

 نينامد  اللدوائح والقدو  إ داروجدود  أ والسومة حيد   م اأهنا  لوقة وثيقة بني املدرسة وبني 
والسدددومة مبفهومهدددا اخلددداص باجملدددا  التعليمدددي  مددد اأميدددنح املدرسدددة مسدددتو  معدددني ومناسددد  مددد  

هدد ه التعليمددات واإلرشددادات حبيدد  مددوفر املتطلبددات الددي مدد  خوهلددا ميكدد  للمدرسددة مدد  خددو  
مد  الكثدري مد   واملعلمدني والسومة موفر احلمامة املطلوبة للطلبدة م اأإجياد مستو  م    واخلط
فر للمدرسدني ندو  مد  التوجيده خطدر وأمضدا تدو تعرضده  لل أوور الي قد تتسب  يف إصدابته  اأم
والسددومة وأمضددا للحددد مدد   مدد األلعمددل مبوجبهددا للحفدداظ للدد  املسددتو  املطلددوب مدد    وخطدد

مبجددرد دخددو  الطلبددة  أ السددلوكيات ا حيدد   أوتقدد  سددوا  مدد  احلددوادث  أ املشدداكل الددي ميكدد  
تكددو   أ ا و وضددماهنوالسددومة هلدد   مدد األدد  تددوفري  املسدديولةاملدرسددة هددي  إداراللمدرسددة تكددو  

 ا (15خ ص4001)احلجاوب، لوماهتاأو م  ضم  

ل خيف  لد  الكثدريم  مدد  وجدمدة املشداكل الدي وقعدت خدو  األدواخ السدابقة سدوا  إصدابات 
لدددخ املعرفددة  أو إهتمدداخلدددخ  أو إداراسددو   أوإمهددا   أولدددخ الددولي  لدد ناجتددة ت كانددوحددوادث  

دلعت يف أندداجملددا  احلرائدد  الددي  هدد ا و مدد كر يف ،معاجلتهددا و إجيدداد حلددو  هلددا أوة بكيفيددة الوقامدد
لسدعودمة ومثدالا للد  ذلد  مدا حصدل مد  حرمد  يف مددار  بدرال  الدو   جممولة م  املددار  با

 مبدمنة جداا
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 المخراطر المحتملة في المدا س

، والقالدددددات والصدددددفوف  املبددددداينالبيئدددددة احلسدددددية للمدرسدددددة تشدددددمل موقددددد  البندددددا  املدرسدددددي ، و   إ
والصددالت الرماضددية وورا اجملددالت واملختدد ات العلميددة ، واأثدداث واملعدددات واأدوات املدرسددية 
ا وفيما ملي نوجز جممولدة مد  قوالدد وإجدرا ات السدومة بشدكل لداخ والدي جيد  تطبيقهدا أثندا  

سدتخدميها واحلفدداظ تدوافر السددومة مل لضددما والسدتخداخ للمنشددآت التعليميدة  اإلنشددا لمليدات 
الضديا ا وذلد  نةدراا لتعددد املخدا ر  أولل  املنشآت وما حتتومه م  أجهزا ومعدات م  التلد  

الدي قدد متعدرض هلدا الطدوب يف املنشدآت التعليميددة الدي ميكد  تصدني  هد ه املخدا ر  باملنشددآت 
 م (2131، وزارة التعليم  ي قطر):  إىلالتعليمية 

 المخراطر الفيزيرئية 

اإلدارمة لعوامل  املباين أواملخت ات  أووالي قد تنج  ل  لدخ موئمة البيئة بالصفوف الدراسية 
اإلضدا ا ، التهومددة ، الضوضددا  ،  احلددرارا وذلدد  نتيجدة لعدددخ تطبيدد  إجددرا ات السددومة والصددحة 

 شا  وجتهيزات املنشآت التعليمية انإاملهنية لند 

 المخراطر الهندسية

والتجهيدددزات الكهربائيدددة : والدددي تتضدددم  املخدددا ر النامجدددة لددد  التوصددديوت خمدددا ر التوصددديوت 
الكهربائية وتشغيل املاكينات واآللت وأدوات العمل بورا اجملالت وخمت ات احلاسوب و رف 

خل ا و قدد تكدو  بسدب  اإلمهدا  بعددخ إارا ااا ندالكهربا  ولوحات الكهربدا  الفرليدة وألمددا اإل
 الدورمة هلاا صيانةالبسب  لدخ إجرا   أوإمتاخ الكش  الدورب لل  الوصوت الكهربائية 

 شرئية نالمخراطر اإل

وهددي املخددا ر الددي قددد متعددرض هلددا الطددوب ومسددتخدمي املنشددآت التعليميددة نتيجددة لدددخ تطبيدد  
 –تشددييد املدددار  مثددل لدددخ تددوافر ) املخددار   إجددرا ات السددومة والصددحة املهنيددة أثنددا  لمليددات

 خل (إااا  -جتهيزات السومة  -اهلروب سوع  -املمرات 
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 يكيةكرنالمخراطر المي

نتيجدددة تعدددرض الطدددوب ملخدددا ر اآللت واملعددددات بدددورا اجملدددالت واملختددد ات العمليدددة نتيجدددة  
  ياب إجرا ات السومة والصحة املهنية ا

 المخراطر الكيميرئية

را واأتربدددة الدددي اأبدددومنددددر  حتتهدددا خمدددا ر املدددواد الكيميائيدددة مثدددل السدددوائل والغدددا ات واأدخندددة و 
مواجهدددددا الطدددددوب والعددددداملني يف املختددددد ات العلميدددددة أثندددددا  إجدددددرا  التجدددددارب العمليدددددة ويف الدددددورا 

 مدد اأ  وختددزم  هدد ه املددواد ا حتدددث بسددب  اإلمهددا  بدداللتزاخ بشددروط أو الصددنالية أثنددا  نقددل وتددد
 .  ااستنشدددداق مددددواد خطددددر  أووالسددددومة يف املعامددددل حبيدددد  تتسددددب  يف إصددددابة بدددداحلروق 

Queensland,2010, P. 20)) 

 المخراطر الصحية

تفر هدا البيئدة  ميكروبداتأو   م  أمراض نتيجة وجود جدراثي  وهي ما قد مصي  الطوب باملدار 
احمليطددة هبدد  بسددب  لدددخ تددوافر املرافدد  الصددحية املناسددبة كمدداا وكيفدداا والددي تشددمل مدد دات امليدداه ، 

املدرسدددية ا و الدددي  نتيجدددة لدددرتاك  النفامدددات بالبيئدددةأو ات امليددداه ، دورات امليددداه ، املقصددد  ، نددداخز 
الطلبدة لد   رمد  لددو   بسب  البيئدة احمليطدة مد أو و  بشروط السومة الصحية خإلتنتج ل  ا

 الشخصيةا أوبسب  اإلمها  يف النةافة العامة أو 

 مخراطر الحريق

والسدددومة  مددد اأوأب وقدددت بسدددب  اإلمهدددا  بشدددروط  كدددا و هددد ا اخلطدددر ميكددد  وقولددده يف أب م
املدرسة بوسائل  هيزبسب  لدخ جت أوفحة احلرم  بعدخ توفر اشرتا ات مكا أوولدخ اللتزاخ هبا 

ملكافحددة احلرمددد  لندددد نشدددوبها قدددد هتددددد احلرائدد  حيددداا الطدددوب ومسدددتخدمي املنشدددآت التعليميدددة 
للخطر وضيا  وتل  املمتلكات نتيجة  ياب اشرتا ات السومة لند تشييد املنشآت التعليمية 

ة  ار ومكافحددددة احلرائدددد  وتدددددرم  فددددرق داخددددل املدددددار  للدددد  كيفيددددنددددإلدددددخ جتهيزهددددا بدددد جهزا  أو
 Fire Safety In) الصدددحية املهنيدددة:و سدددومة موقددد  دليدددل ال  التصدددرف يف حدددالت احلرمددد ا

Schools, Building Our Future, Scotland's Estate, 2003. P. 29-30.) 
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 المخراطر الشخصية

وهددد  مدددا مصدددي  الطدددوب ومسدددتخدمي املنشدددآت التعليميدددة مددد  أضدددرار نتيجدددة لددددخ الكدددرتاث 
لددخ الدولي هبدا نتيجدة  يداب بدرامج التوليدة ا وقدد  أوبتطبي  إجرا ات السومة والصدحة املهنيدة 

باإلمهدا   أوباأخطدا  الشخصدية  أوحتدث بسب  تصرف الطلبة فيما بينه  سدوا  باملشداجرات 
والسددومة املطبقددة  مدد اأه  والتددزامه  بددإجرا ات وإرشددادات إهتمددامبعدددخ  أو لدد   رمدد  تعمددد أو

 (http://www.moe.gov.bh/divisions/safety/salma.edu.htm) درسة :يف امل

 مخراطر عرمة 

 مد اأو هي خما ر تنتج ل  اإلمها  يف إتبا  وتنفيد  إجدرا ات السدومة ولددخ تنفيد  اشدرتا ات 
 و السومة داخل املدرسةا

 مرو ية حوادث

نةدراا ملدا مدنج   اضرواجه دو  العاع يف الوقت احلتعد احلوادث املرورمة م  أه  املشكوت الي ت
 دددوب   لنهدددا مددد  نتدددائج قدددد تلحددد  الضدددرر باأشدددخاص واملمتلكدددات العامدددة واخلاصدددةاونةراا أ

كد  أعدد يف التعلدي  م اأسدتثمار أ املدار  مشكلو  نسبة مرتفعة مد  مسدتخدمي الطرمد    ومبدا 
التنميدة جبميد   اأسدا  يفو التنميدة البشدرمة  إىله الطرمد  ندمجي  دو  العداع أ إليهاستثمار تسع  

 اأسددتثمارهبدد ه الفئددة ، حيدد  سددت ه  مجيدد  خطدد   هتمدداخاإل كددا مدد  اأمهيددة مب   ا ، فددكاهنددأر 
البشددرب والتنميددة أدرا  الرمددا  إذا ع حنددرص للدد  سددومتها مدد  هددادخ التنميددةااااحلادث املددروربا 

 ا (47ص ، خ4007 ، خطاب)

 األخطر الحمرية من 

أحددددد اللتبددددارات اأساسددددية الواجدددد  أخدددد ها يف اللتبددددار للدددد   اأمددددا و  مدددد اأمشددددكل حتقيدددد  
  املعمدددارب للددد  حدددد سدددوا  و ذلددد  مددد  خدددو  دراسدددة لوقدددة املوقددد  باجملدددا و ينااملسدددتومني العمدددر 

احللددددو  الداخليددددة داخددددل حدددددود املوقدددد  ومدددددخل ضددددم  و  املبددددايناحملددددي  املباشددددر ولوقددددة الكتددددل و 
 املدرسية الي حتق  للطال  : املبايناللتبارات اختيار مواق  

http://www.moe.gov.bh/divisions/safety/salma.edu.htm
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 احلمامة م  احلوادثا -

 احلمامة م  احلرائ  ا -

 احلمامة م  أخطار التلوث البيئيا -

 ا (44خ ، ص4007)خطاب ،  خوقيةالجتمالية و اأ اأخطاراحلمامة م   -

حيمددي بقدددر كبددري مسددتخدمي املبددىن املدرسددي مدد  أخطددار كثددريا ميكدد   أ التصددمي  اجليددد ميكدد  
توفيهددددددا بسددددددهولة و القرتاحددددددات التاليددددددة تتعددددددرض لددددددبع  السددددددمات العامددددددة لألبنيددددددة التعليميددددددة  

ومة ملستخدميها ، ك ل  جتن  سحتق  ال أ ا  هنالي م  شو  اأما اإلرشادات اخلاصة بتوفري و 
حوادث وذل  بدد ا مد  اختيدار املوقد  ومدواد البندا   إىلتيدب ظهور العدمد م  املشاكل الي قد 

داخدل املوقد   املباينتشكيل وق  ومواد البنا  والتشطيبات و داخل امل املباينو التطبيقات وتشكيل 
هنا  العدمد م  املعامري التصميمية الي جي  اتبالها م  حيد     ، ويف حالة ظهور املشاكل ف
وخاصددة يف مرحلددة سددومة حيدداا شددا لي املبددىن يف احلددالت الطارئددة  الوقامددة مدد  احلددوادث وتدد مني

 ا (445ص خ ،4007)خطاب ،  التعلي  اأساسي 

 الوقرية من الحوادث 

لية الوقامدددة مددد  احلدددوادث مسددديولية هامدددة مددد  مسددديوليات املدرسدددة وتدددتلخص مسددديولية يو مسددد  إ
 املدرسة يف النقاط التالية:

اجرا  الرلامة السدرمعة الو مدة لقد  حددوث أب حدادث مقد  يف املدرسدةوتل  مسديولية كدل  -
فددرد مدد  العدداملني باملدرسددة مدد  ندداظر ومدرسددني ومشددرفني وأخصددائني اجتمدداليني و ددريه   ددا 

  (186 :صخ، 1887سومة،  )لية و اأ اإلسعافاتمستلزخ درامة كافية م  كل منه  ل  

مرالدي وجودخمدار   أ مصم  املبىن املدرسي حبيد  مقلدل مد  فدرص وقدو  احلدوادث و  أ جي   -
 ومداخل كافية ومناسبة ألداد التومي  ا

 حالت الطوارئ )احلرم  مثو( يفمكو  هنا  خمار  معينة تستعمل  أ  -
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 أل مفتح الباب الرئيسي للمدرسة م  شار  رئيسي مزدح  بالسيارات ا -

 الفنا  اورب لل  الفصو  و د إشرافمكو  هنا   أ  -

 تكو  القالة اخلاصة باحلفوت يف الدور اأرضيا أ  -

 متوافر باملدرسة لدد مناس  م   فامات حرم  مو لة لل  كل أجزا  املدرسة ا أ  -

 حتددث يف املندز  وكيفيدة مكافحتهدا ور بصدوص مسدببات احلدوادث الدي قدداأمدليدا  أو تولية  -
 ا (187خ، ص:1887)سومة، 

القرمددد  رالددد  مددد  خدددو  جتاربددده العدمدددد مددد  مقومدددات السدددومة و يف املاضدددي البعيدددد و  اإلنسدددا 
ةا ويف الوقددت الددراه  ونةددرا للتقدددخ اهلائددل الدد ب أحددر ه نددالدده ومرالدداا لوامددل املت املبددايناحلمامددة يف 
جددددت مدددواد بندددا  حدمثدددة ، أو احيددد  املباينيف مجيددد  اجملدددالت اهلندسدددية ومنهدددا هندسدددة  اإلنسدددا 

ه اجلدودا ل تعتد   شدا  و ريهدا حتقيقدا أقصد  درجدات اجلدودا فيهدا هدننة  هندسية متنولة لإلو 
 ا ( 80 -99خ، ص 4010) الغامدب و لفيفي،  ا اأساسيةكاهنالسومة أحد أر 

التخفيددد  مددد  آثددداره وتعدددد السدددومة وسددديلة  أومنعددده  أوتعددد  حتييدددد خطدددر مدددا  املبددداينالسدددومة يف 
ه ندامبددأ ت كيدده  رمزمدا يف كي اإلنسدا وهدفا يف ذات الوقت وهي كد ل  مبددأ أساسدي يف حيداا 

  و العقلي و الروحي اينااجلسم

يف جمملهددا وللدد  خمتلدد  اسددتخداماهتا تشدديد أدا  وظددائ  معينددة  ذات ارتبدداط مباشدددر  املبدداينف
تكدددو   أ ا املنطلددد   مهمدددا  تمعاتاو ريهدددا مددد  الوظدددائ  ومددد  هدددأفدددرادا وجم اإلنسدددا حباجدددات 

فحسد   لألنسدا تليب الحتياجدات اخلدميدة املختلفدة كفا ا أدائية ووظيفية لالية ل   ذات املباين
 السومةاو  اأما بل توفر له أقص  درجات 

صدداك، و كمددا جيدد  إلددادا النةددر يف التصددمي  املعمددارب و اهلندسددي ملدرسددة املسددتقبل ) سددومة  
 (، وفقا ملا ملي: 19خ، ص: 4005

 قتصادمة ادراسة الكلفة اأ إ ارمرالاا جودا  البنا  املدرسي م  الناحية النولية يف  -
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 التوجه حنو البنا  القابل لوستخدامات  متعددا اأ راض ا -

 ضا  املتعلمني ذوب الحتياجات اخلاصةاو لبنا  املدرسي أمرالاا ا -

ملدرسة املستقبل متطلبات خمتلفة م  حيد   والسومة م اأتصمي  فرا ات حتق  متطلبات  -
تتوافدد  مدد  التغددري املتوقددد  يف  أ والدددي منبغددي   صدديانةالوالسددومة والتشددغيل و  مدد اأالفددرا  ، و 

 رتنددتنأسددلوب التعلددي  والتقدددخ العلمددي فيمددا خيددص التصددالت ونقددل املعلومددات وخاصددة اأ
 (ا 3هد، ص: 1243)صاك، 

 الثرنيخالصة المبحث 

وذلد    والسومة  م اأها مهمة يف موضو  آبع  النقاط الي ر  املبح   الباح  يف ه ا و اتن
مداهي أدوار هديل  لسومة يف مدار  التعلي  العاخ و و ا م اأاملسئولو  ل  حتقي  للتعرف لل  

تعدرض حيداا الطدوب و املعلمدني  أ وا  املخا ر الدي ميكد  ناملسئولو  و كما تعرض الباح  أ
املبحد  الثالد   إىلتقدل الباحد  نا، وفيمدا ملدي للدراسدة أوو كل م  مرتاد املدرسة سوا  للعمدل 

 و السومةا م اأحو  كيفية تطبي  مفهوخ صل م  ه ا الف
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 المبحث الثرلث:

 متطلبرته:و السالمة في المدا س و  مناألتطبيق مفهوم 

 

ة بالنسدددبة للطدددوب والتوميدددد  الددد م  مرتادوهندددداا مندددداأتكدددو  املدرسددددة مددد  امليسسدددات  أ ل بدددد 
درسديةا فهد ه لل  القطدا  التعليمدي مرالداا لوامدل مهمدة يف إقامدة املنشدآت امل بالقامتنيومفرتض 

اك  املزدمحدددة واملواقددد  الصدددنالية ومكبدددات النفامددداتا اأمدددتكدددو  بعيددددا لددد   أ املنشدددآت جيددد  
التلددوث مسدداه   أ تبدداه التوميدد  ومعيدد  قدددرهت  للدد  الرتكيددز، كمددا أنفالضددجيج املتواصددل مشددتت 

 راضااأمببة لآلفات و يف نشر اجلراثي  املس

الدراسدددددية نةيفدددددة وصدددددحية تتدددددوفر فيهدددددا امليددددداه اجلارمدددددة النةيفدددددة  املبددددداينتكدددددو   أ مددددد  الضدددددرورب 
اإلضا ا والتهوئة اجليداا وفضدوا لمدا  إىلاث، إضافة نواحلمامات املنفصلة لكل م  ال كور واأ

ة املتوا ندة، مد  شدر  تقدخ، مفرتض نشر الولي يف املدار  وإلطا  درو  تتعل  بالتغ مدة الصدحي
دقي  أمهية  ارسدة الرماضدة اليوميدة بشدكل مندتة ا كد ل ، مفدرتض تنةدي  بدرامج تدرمبيدة لتعلدي  

 والسلو  الصحيحا م اأالطوب والتومي  لل  التصرف 

املدرسة جتهيزمهدا مبطدافمل ملكافحدة احلرمد ، وتددرم  الطلبدة  أوم  أه  قوالد السومة يف اجلامعة 
اك  الددي مشدد  فيهددا حرمدد ، وتدد مني خمددار  ظدداهرا بوضددو  وسددوع اأمددخلددرو  مدد  للدد  كيفيددة ا

 ليةاو ومعدات لإلسعافات اأ

ذلدد   كددا التلميدد  الدددور البددار  يف حتقيدد  السددومة سددوا    أووملعدد  السددلو  الشخصددي للطالدد  
يف  ددرف  أوامللعدد ، يف قالددات الرماضدة واملولدد  الرماضددية واملختد ات العلميددة،  أويف الصد ، 

خ، 4010) الغامددب ، لفيفدي،  اجلامعدة أوالرسوخ والفنو  ولندد الددخو  واخلدرو  مد  املدرسدة 
 ا (89ص

املدرسددددة ميسسددددة تعليميددددة تلعدددد  دورا هامددددا يف تكددددوم  التوميدددد  مدددد  الناحيددددة  أ وللدددد  التبددددار 
الرلامدددة  ا ترلددد  التوميددد  مددد  الناحيدددة الصدددحية لددد   رمددد  تدددوفريأهندددالتعليميدددة و الثقافيدددة ، كمدددا 
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 إىلإكسدددداهب  السددددلو  الصدددحي السددددلي  ، وهدددد ا مدددديدب يف النهامددددة الصدددحية السددددليمة للتوميدددد  و 
النهددددوض مبسددددتو  الصددددحة العامددددة للمجتمدددد  ا وهتددددت  مجيدددد  الدددددو  يف وقتنددددا احلاضددددر بالصددددحة 

ابدددراهي  ،  ،أسدددعد  ،)شدددكر  سدددائل الدددي تسددداه  يف جندددا  أهددددافهااملدرسدددية وتدددوفر هلدددا مجيددد  الو 
 ا (32خ،ص4007

والسدددومة وإتبالهدددا مددد  قبدددل اجلميددد  متطلددد  وضددد   مددد اأحدددىت ميكددد  تطبيددد  وتنفيددد  متطلبدددات 
والسدومة يف املدرسدة وهدي  مد األلي مستو  م  أ إىلإرشادات وتعليمات حىت ميك  الوصو  

 لل  النحو التايل :

 والسومة املدرسية ( وحتدمد مسئولياهت  ا م اأحتدمد فرم  اأ مات ) جلنة  -

 وض  خط  للطوارئ واأ مات وحالت اإلخو  ا -

 والسومة يف املدار  للمعلمني والطوبا م اأتنفي  دورات تدرمبية ل   -

 مددد اأمتابعدددة تنفيددد  والتدددزاخ املعلمدددني والطدددوب وكدددل مددد  يف املدرسدددة بإرشدددادات وتعليمدددات  -
 والسومةا

والتمدمدددددات والت كددددد مدددد   اأجهددددزااك  واملعامددددل واملعدددددات و اأمددددكشددد  دورب للدددد  كددددل  -
 صوحيتهااأو لملها 

 والسومة يف املدار  ا م اأتوفري الحتياجات واملتطلبات اخلاصة ب -

 والسومة ضم  برامج النشاط الطويب ا م اأإدخا  موضولات  -

 ا الثانومةواملتوسطة و  البتدائيةيف مجي  املدار   أم تعيني حرا   -

 احلجرات الدراسية وك ل  فنا  املدرسةاونةافة املبىن املدرسي و  صيانةب هتماخاإل -

 اأثاث املدرسي وجتدمده كلما أمك ا  اوده صيانة -

 الدائمة لدورات املياه وصنابري املياه الي مشرب منها الطوبا صيانةال -
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التداخ للد  املقصد  وخاصدة  شدرافاإلسد  للتوميد  يف املقصد  املدرسدي و توفري الغد ا  املنا -
 لنةافةاا

العمل لل  محامة البيئة املدرسية م  التلوث ، و الت كد م  سدومة الدتخلص مد  القمامدة و  -
 (36خ،ص4007ابراهي  ،  ،أسعد  ،النفامات و الفضوت املختلفةا )شكر 

 والسومة جي  توفرها يف كل مدرسة وهي لل  النحو م هنا  أدوات لألما سب   إىل باإلضافة
 : التايل

 ليةاأو صندوق إسعافات  -

  ارانإ ار مبكر موصل ب جرا  أنجها   -

 ، نةارات واقية للعيو ، قفا ات بوستي االدخا أجهزا الكش  ل   -

 صندوق إ فا  وخرا ي  مياه، قنا  محامة )كمامة(ا -

را السددددامة والضددددارا مدددد  اأبدددد فامددددات احلرمدددد  وجددددرا كددددل رمددددل، ووسددددائل سددددح  الغددددا ات و  -
 املخت ات ا

 ارا الدالة لليهاانخمار  الطوارئ وتزومدها باأ -

السددومة أمددل و ( رؤمددة لدد  برنددامج الصددحة  15 – 12 خ، ص4007 سدداعرائدددا ، ) ذكددرت و 
 ماملي :و امة 

 ا  ابعد نعمة اإلمي اإلنسا لل   ىلاتعه و ناالصحة م  ألة  نع  ال سبح -

 ا منفصول  االصحة مهمة التعلي  اااو التعلي  مهمة للصحةاااصنف -

تعزمز صحة الطوب واحملافةة لليها هدف و   ورسدالة نسدع  مجيعدا    تنمية اإلحسا  ب -
 لتحقيقها ل   رم  السرتاتيجيات التالية:

 الرتكيز لل  اخلدمات الوقائية ويف مقدمتها برامج التولية الصحية ا -
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تعزمدز الصدحة  خال امج م  املدرسدة ولدي  مد  الوحددات الصدحية ) مفهدو شطة و نطوق اأأن -
 املدرا  املعز ا للصحة(م  خو  املدار  و 

 الرتبومة يف تعزمز صحة الطوب م  الرتكيز لل  دور املعل ا اأسراإشرا   -

 :ماملي ال نامجه ا أهداف ه م  أنوقد أضافت ساع 

 السلوكياتاتغيري املعارف والجتاهات و : التولية الصحية -

 سليمة تسالد الطوب لل  الدراسة و التحصيلاحتقي  مناخ وبيئة مدرسية صحية  -

 املعل  يف تعزمز صحة الطوب اتفعيل دور املدرسة و  -

 تكوم  املدار  املعز ا للصحةا -

 يف تعزمز صحة اجملتم  م  خو  الطوبا  اأسراور و اأمليا  أو مشاركة  -

سددات الددي مددت  هددو جممولددة الجددرا ات و السياه أنددللدد   برنددامج السددومة املدرسددية إىلو منةددر 
تصدددميمها حلمامدددة وتعزمدددز صدددحة وسدددومة الطدددوب باتبدددا  سدددبل و دددرق الوقامدددة وبدددرامج التوليدددة  

 التثقي  الصحي او 

السددومة و وحيتددوب ال نددامج للدد  أهدد  اأفكددار الددي مضددم  تطبيقهددا مسددتو  جيددد مدد  الصددحة  
و مادا الدولي الصدحي  اأخطارظهور  أوأمراض  أواملدرسية وبالتايل لدخ حدوث أب اصابات 

و الثقافدددة املرضدددية و تنشدددئة جيدددل جدمدددد والدددي ومددددر  للتفاصددديل و دددر  الشدددعور باملسددديولية و 
الواج  اجتاه نفسه واجتاه جمتمعده ولددخ فصدل ال ندامج الصدحي لد  ال ندامج الدراسدي واشدرتا  

الددة وتبدد  دور تنفيدد  اأهددايل يف  ر  القنالطددوب و املدرسددة واملشددرفني الرتبددومني واأسددات ا و  إدارا
 ا (47خ، ص  4005)السبو  ،  ه ا ال نامج م  خو  التايل:

 السالمة  نرلج

 بي  املدرسة جيتمعو  م  فرتا أو اهليئة التدرمسية  ألضا حد أه  جممولة م  الطوب مرأسه  
القيداخ بالتطبيقدات و لدداد النشدا ات إليف اجتمالدات  ارئدة خاصدة  أوخر  بشدكل مدنة  أ إىل
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السومة املدرسية مثدل مراقبدة و الرقابة لل  التصرفات املتعلقة بالصحة  ةمة واملعامري و نومتابعة اأ
 إهتمدداخملطعدد  املدرسددي ومددد  التددزاخ املوجددودم  داخددل املدرسددة فيهددا و مددادا الددولي و اأو املقصدد  

املدرسدية الدي  داراخارجهدا ومقددمو  تقدارمره  لدإل أوالطوب خاصدة هبدا وسدوا   داخدل املدرسدة 
دا نااملشددداكل الدددي مدددت   رحهدددا وأخددد  القدددرارات املسدددأفكدددار الدددي تقددددمها هددد ه اللجندددة و تددددر  ا

 ارات للمخددددالفني وفددددرض نددددإالسددددومة املدرسددددية وميكدددد  توجيدددده للتوجيهددددات املتعلقددددة بالصددددحة و 
 املصلحة العامة فوق اخلاصة ا   الفصل أ إىلذا تكررت املخالفة تصل إالعقوبات 

 رعرت السالمة اجتم

تسالد اجتمالات السومة الدورمة املتعلقة بالصحة والسومة املدرسية للد  تفعيدل اأهدداف و 
ا  اخلطدد  املرسددومة وشددر  املعددامري اأساسددية و جنددإاسددتمرارها بشددكل متواصددل و  وضددما الغامددات 

الجرا ات الرئيسية للوصو  للمثالية يف الصحة و السومة املدرسية مد  مرالداا التبدارات التقدومي 
 وص النتددائج ليددات التنفيدد  يف كددل مرحلددة واسددتخآا هددا ومراجعددة اأهددداف و جنإلكددل خطددوا مددت  

 ا (49-47 خ، ص4005)السبو ، 

والسدومة املدرسدية والسدومة الصدحية  مد اأور واملتطلبدات الدي تقد  حتدت اأمد  هنا  العدمدد مد
املعاجلة هلا بعضها متعل  بالطال  كفرد يف اجملتمد   أووالي سنتطرق هلا بالشر  سوا  باأسباب 

وبعضها خيص السومة يف املدرسة والبع  اأخر متعل  بالسومة الصحية وأمضدا بعضدها متعلد  
املباشر م  قبل اجلمي  أمهيتها وخطدورا  هتماخور مبوق  اإلاأمتوض  كل ه ه  أ وجي   م اأب

 بعضها وه  حقيقة واقعه و موجودا فعو يف مدارسناا

متطلبددات مهمددة لسددومة الطلبددة يف املدددار  ولندددما ل مددت  مواجهتهددا والعمددل للدد  حلهددا  يوهدد
نعددرف مددد  سددو   أ اأخددر ل ميكدد  لنددا الوقامددة مدد  الددبع   أووإجيدداد سددبل مبندد  وقددو  أخددر  
اجملتمددد  هلددد ا جيددد  لليندددا مناقشدددتها ووضدددعها موضددد   أو اأسدددرا أونتائجهدددا سدددوا  للددد  املدرسدددة 

املبنيددددة للدددد  املدرسددددة بعدددد  اخلطددددوات  إداراتتخدددد   أ املواجهددددة وإجيدددداد احللددددو  هلددددا وهنددددا جيدددد  
 املقومات التالية:

 خو :مت  ه ا م  و  والسومة م اأمعرفة مفهوخ  (1
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 أ مدد  حيدد  حتدمددد مصددادر اخلطددر / تقيددي  املخددا ر والت كددد مدد   اأخطددارتقدددمر وختمددني  -
 اإلجرا ات املتخ ا موئمة هلا / لمل مراجعه دورمةا

 وض  خطة سومةا -

   ل  السومة ىف املدرسة وتكليفه مبهامهاايو حتدمد املس -

 معدات السومة املطلوب توفرها يف املدرسة: -

هدددي مددد  املتطلبدددات الدددي جيددد  توفريهدددا يف املدرسدددة حيددد  يف حالدددة وقدددو   معددددات السدددومة  إ
حرمد   إىلالقيداخ بإ فدا  حرمد  حمددود ومنعدا لتطدوره  أوليدة و اأ اإلسدعافاتحادث وللقياخ بعمدل 

 :هد(1210) لئحة شروط السومة ،  شامل هل ا جي  توفرها وبشكل كامل

تكددو  مبواقدد   أ اك  و اأمدداملدرسددة و جيدد  تددوفري  فامددات حرمدد  وبعدددد متناسدد  مدد  حجدد   -
 ظاهر وحمدده ومعلومة للجمي  وأمضا تتناس  م  نو  احلرم  احملتمل وقولها

اك  احملتمدددل اأمدددليددده يف مجيددد  اأدوار وكددد ل  يف لددددد مددد  أو جيددد  تدددوفري حقيبدددة إسدددعافات  -
 اخلا دارااإلصابة فيها مثل الفنا  / املعامل /  رف النشاط املدرسي / اإل

 م. 2111 ، وتشرين األ - 221ي العدد نامجلم الجيش اللبن: )م اأالسلو  قوالد  (2

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797) 

 في الصف

 اخلرو  م  الص اأو اإلحتشاد لند الدخو  أو لدخ دف  اآلخرم   -

 ة لل  املقعد وإبقا  القدمني بعيداا ل  املمرات بني الطبقاتاناستقامة ورصااجللو  ب -

لدددددخ تدددددر  اأدوات املسدددددننة الدددددرأ  )الددددي تسدددددتعمل يف درو  الرماضددددديات( للددددد  الكراسدددددي  -
 ا قد تتسب  جبر  أحده اهنلت أ و والط

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797
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م لحد   أ أب شدي  ميكد   أوحبافةدة اأقدوخ واملسدا ر، أو باأقوخ و لدخ الرتاش  بالطبشور،  -
 اأذ  باآلخرم ا

، ولدددخ القيدداخ بدد ب لمددل لنيدد  جتدداه السددرتاحةملعدد  خددو  فددرتا  إىللدددخ حتومددل الصدد   -
 اآلخرم ا

لدد  تلدد  التجهيددزات  دارالددة مكسددورا وتبليدد  اإل و   أولدددخ اجللددو  للدد  كرسددي مكسددور  -
 إصوحها فورااا إىلليصار 

 التومي ا أوتسب  حبساسية للطوب استبدا  نولية الطبشور املستعمل إذا  -

 في الملعب

 لدخ رمي بقاما اأ عمة والفواكه لل  اأرضا -

 يف امللع ا  املسيو  ستاذإتبا  إرشادات اأ -

 ألعاب خمصصة آلخرم  أك  سناااأو لد باللع  ب دوات و السما  لأللدخ  -

 الصغارا اأ فا   و الدخ تر  اأدوات الصغريا احلج  مبتن -

 العصرياأو لد بالرك  يف امللع  وه  حيملو   جاجة املا  و لأللدخ السما   -

 احمليطة ب رض امللع ا  الدخ تسّل  اجلدر  -

 أذمته اأو هب   لوصطداخلد اأصغر سناا جتنباا و اأ إىلأثنا  اللع   تباهناأ -

 يف قالات الرماضة واملول  الرماضية: -

 الرماضةا أستاذالتقّيد التاخ بتعليمات  -

 قوالد كل لعبة رماضية ولدخ القياخ ب مة تصرفات لشوائيةااحرتاخ  -

 املوب  الرماضية املخصصة لكل لعبة م  املعدات الواقية املناسبةا ارتدا  -
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م لحقددا اأذ   أ التحددب والغضدد  ميكد    احلفداظ للد  هدددو  األصداب أثنددا  اللعد ، أ -
 باآلخرم ا

 رم ااآلخ باجتاهرمي اأدوات الرماضية أو لدخ الرتاش   -

 لدخ ضرب اآلخرم  )حىت لل  سبيل املما حة( أثنا   ارسة الرماضةا -

 في المختبرات العلمية

نددولني مدد  مطددافمل احلرمدد   أوتنةيدد  املختدد  جيددداا مدد  بقامددا املددواد املسددتعملة وتزومددده بنددو   -
 مة جافة(او امادا كيمأو ) ا  مسيل 

 لغسل الوجه والعيننيالية ومبستحضرات و اأ اإلسعافاتتزومد املخت  مبعدات  -

املدادا، ولددخ خلطهدا بطرمقدة  أسدتاذ إشدرافلدخ مل  أب م  املواد املوجودا يف املختد  إل ب -
 لشوائيةا

 رااأمالقفا ات إذا لزخ  إىلللوجه، إضافة  أوإرتدا  املئزر اخلاص باملخت  وقنا  للعينني  -

  ار مثل  فامات احلرم اناأتوفر شروط وأجهزا السومة و  -

 زلق ان  لإلنااختيار نولية معينة م  البوط امل -

مدة  و احملافةة لل  النةافدة العامدة ولددخ رمدي بقامدا التجدارب و الزوائدد للد  اأرض وتدوفري ح -
 خاصة للفضوت الصلبةا

 الت كد م  الةروف الطبيعية باملخت  مثل اهلوا  ا -

الغدا  وسدومة اأسدو   الت كدد مد  أجهدزا الشدف  و متدمدداتدورمدة للمختد  و  صديانةلمل  -
 الكهربائيةا

 توفري موب  خاصة للعمل باملخت  ا -
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ووضد   اأ فدا   أمددب و اة املواد الكيميائية مرتف  وبعيدد لد  متندنااختيار موق  مناس  خلز  -
 قفل حمك  لليها ولدخ تركها مفتوحةا

أب خلدل فيهدا قدد متسدب  بكارثدة مثدل   فحص أدوات التجارب دائما قبل وبعد التجربة أ -
الغددري أو اسدتبعاد التددال  كسددر و أو لددخ وجددود أب شددقوق فيهدا  فحدص  جاجددات الختبدار مدد 

 صاكا

 الت كد م   رمقة حف  وختزم  املواد الكيميائية يف أماك  بعيدا ل  الشم ا -

سددقوط اخددتوط أب منهددا مدد  بعضددها نتيجددة ال  لدددخ وضدد  املددواد الكيميائيددة فددوق بعضددها أ -
حددددروق وتشدددددوهات إذا أو قددددة قاتلدددددة نابعددددداث  ددددا ات سدددددامة خأن أوفجددددارات ناقددددد متسدددددب  ب

 ت أب جز  م  أجزا  اجلس اسلم

كتابدة كامددل تعليمددات املددواد للد  لبواهتددا مثددل اسدد  املدادا ومكوناهتددا و  رمقددة اسددتخدامها و  -
 يل إذا أصي  أب  ال  هبااو فوائدها و خطورهتا و رمقة لمل اإلسعاف اأ

املشدرف للد  املختد  ولددخ تدر  الطدوب لوحدده  بددو   سدتاذاملباشر م  قبدل اأ شرافاإل -
 ة داخل املخت مناأمراقبة وتوجيهه  التوجيه السلي  لطرمقة العمل 

 أو دددا   أوأمدددور  رمبدددة مثدددل رائحدددة حرمددد  أو إبدددو  الطدددوب للمشدددرف لددد  أب موحةدددات  -
 سل  كهربائي مكشوفا أو جا  مكسور 

 هز اأو مكو  العمل داخل املخت  جادا بعيدا ل  أب مزا   أ جي   -

 لدخ مل  العينني لند البد  بالتجربة حىت ل تصاب باللتهاباتا -

 في غرفة الرسم والفنون

شدددةاما أمدددة مدددادا أو تنةيددد   رفدددة الرسددد  بعنامدددة فائقدددة للدددتخلص مددد  الغبدددار املدددرتاك  وبقامدددا  -
 مستعملةا

 ا املخصصة وخصوصاا تل  الي ت ستعمل للنحتاحف  اأدوات املستعملة يف أماكنه -
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 ا اوض  أقنعة للغبار ونةارات أم -

 معنيسواها خاصة حني متعل  الدر  بف  إتبا  احلركات الي م درب لليها الطال  دو   -

 املدرسة: إىلاخلرو  م  و  أولند الدخو   -

 البيتا إىلال هاب  أوالص   إىللدخ التداف  يف اأروقة ولل  السوع للوصو   -

 سا  بالدرابزم ااأماأمي  و  اجلان استعما  السوع بكل هدو  والبقا  يف  -

 أب شي  آخر لل  السوعاأو راق و لدخ رمي اأ -

 أثنا  النزو  لل  السوعا أكثرأو لدخ قط  درجتني  -

 الدخ التزحل  لل  الدرابزم  -

 يالمقصف المد سفي 

فهددي الددي تددوفر فددرص البنددا  الصددحيح جلسدد   ل موجددد هنددا  صددحة بدددو  تغ مددة متوا نددة وسددليمة
التغ مددة السدديئة قددد    الطالدد  وامددداده بدداملواد الغ ائيددة الو مددة وكسدد  الوقامددة وبالتددايل العكدد  فدد

راض الطفيليدددة وأمدددراض الكبدددد اأمدددواض كالتسدددم  الغددد ائي و اأمدددتسدددب  حددددوث العدمدددد مددد  
 ( goni : 2005  )  .    :الوبائي ل ل  جي  مرالاا التايل

التلددوث مثددل  مطعدد  الطددوب بعيددد لدد  مصددادر أومكددو  موقدد  املقصدد  املدرسددي  أ جيدد   -
 املراف  العموميةاصارف الصحية و امل أومك  النفامات 

وتركي  شب  حدو  النوافد    اتركي  نةاخ هتومة فعا  خاص باملوق  ونةاخ شف  فوق اأفر  -
 ا ملن  دخو  احلشرات الصغريا

 اأسطحايميائية منةفة ومعقمة لألرضيات و ومواد كدوات أستخداخ ا -
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اختيار نو  معدني مد  سدوت املهمدوت الدي تغلد  تلقائيدا وبإحكداخ وتفدر  حمتوماهتدا كدل مدوخ  -
ات الصغريا مثل نااحليو أو البعوض ا  لتجم  احلشرات مثل ال باب و لدا مرات لدخ تر  اجمل

 ا االفئر 

يددة حتتددوب للدد  الصددورا و املشدداهد الددي تدددل  تركيدد  شاشددات تلفزمددو  لأل فددا  بددرامج   ائ -
 العادات الغ ائيةالل  معلومات هلا لوقة بالطعاخ و املعرفة وحتتوب 

  الطعدداخ ولراحددة الطالدد  ولراحددة اجلهددا  اهلضددمي و املعدددا بعددد  و إلطددا  الوقددت الكددايف لتندد -
 الطعاخا

وتقلدي  اأظدافر ولددخ العما  بنةافته  الشخصدية مثدل األتدزاخ  بالسدتحماخ اليدومي  إهتماخ -
تدوفر هلد  املوبد  الصدحية تشدمل  أ أرتدا  اخلوا  خو  لملية الطبخ وجي  للد  املدرسدة 

 رمقددددة لملهدددد  وضددددرورا حصددددوهل  للدددد   إىلتبدددداه ناألدددد  القبعددددات والكفددددوف و املراميددددل و ل
 (59خ، ص: 4005راض املعدمة و السارمةا ) السبو ، اأم  م هشهادات صحية وخلو 

اختيدددار نوليدددة  عددداخ ذات قيمدددة   ائيدددة لاليدددة ومفيددددا للطدددوب لبندددا  أجسدددامه  ولقدددوهل    -
تعداد لد  بيد  املنتجدات الغد  مفيددا اأبتدا  و الصدوحية و نلتبدار تدارمخ اأاأخ  بعدني اأو 

الوجبددات املقدمددة حبيدد   أووا  الددي تبددا  نددوميكدد  ملرشددد التغ مددة املوجددود باملدرسددة حتدمددد اأ
 ملة   ائيا وصحيا وحتق  التوا   اتكو  متكا

هتددددت  يف لمليددددة  سددددل الفواكدددده   أ بالنسددددبة للمدددددار  الددددي تقدددددخ وجبددددات مطبوخددددة فيجدددد   -
وجددة مدددا ثفةهددا بالاأمسددا  جيدددا مباشددرا قبددل تقدددميها ولدددخ ح أواخلضددار و ددبخ اللحددوخ و 

  وملة لألسباب التالية:

 أ لدد  اجلددراثي  وميكدد  للطعدداخ املطبددوخ الطددبخ اجليددد مقتددل اجلددراثي  وكددل  عدداخ لددادا حيتددوب ل -
 متلوث مبجرد مومسته للطعاخ ال ا

 اجلراثي  تتكاثر لل  الطعاخ الدافمل ل ل  جي  أكل الطعاخ مباشرا بعد  بخها -

 تها  منهانتنةي  لدا املطبخ دائما قبل إلداد الطعاخ وبعد اأ -
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 موميا سل وتعقي  قط  القماا الي تنة  هبا أدوات الطبخ بشكل  -

العدرض  كدا م إىلالطدبخ  كدا جي  الت كد مد  تغليد  الطعداخ جيددا لندد لمليدة نقلده مد  م -
 التقدمي ولدخ تركه خمزنا مدا  وملة بعد  بخها أو

 ر  مفهوخ الغ ا  حياا وأمهية التدوا   الغد ائي مسدالد للد  تعددمل العدمدد مد  السدلوكيات  -
 اأ فددا دقددائ  لشددرب  10ارب حلصددص مبددا مقددالغ ائيددة وميكدد  ختصدديص وقددت معددني بددني ا

ا كددل مددومني ملددا للحليدد  مدد  فوائددد نددامبشدداركة معلمدديه  مددثو للبددة حليدد  تو لهددا املدرسددة جم
وهشاشددة العةدداخ ولصددحة العقددل   ا  ائيددة وميددد اجلسدد  بالوقامددة الو مددة مدد  مشدداكل اأسددن

 وصفا ها

راب سددددددوا   ددددددرض املدرسددددددة التفقددددددد املسددددددتمر أمدددددداك  الطعدددددداخ و الشدددددد أومسدددددديولية  بيدددددد   -
أمدددداك  لرضدددده وحددددىت  رمقددددة النقددددل و التخددددزم  و  أو  الطعدددداخ  و أمدددداك  تندددد أواملسددددتودلات 

 الطهي و رمقة تصرف الطوب وكيفية اختياره  للطعاخا

 المستودعرت المد سية

 مكو  حج  املستود  متناس  م  حج  املدرسةا أ جي   -

 توفري احلمامة اجليدا لألبواب و النواف ا -

تركيدد  كددامريات مراقبددة مربو ددة جبهددا  تسددجيل للدد  مدددار السددالة للدد  أبددواب املسددتودلات  -
 السيطرااو  م اأملراقبة حركة الدخو  و اخلرو  موصولة بشاشات موجودا لد   رفة 

 ارا الكافية والتهومة والتكيي  الو خ لتوفري درجة حرارا مناسبة انجتهيزها باأ -

 تكو  الرض منبسطةا أ جي   -

صددمي  أبددواب و ددرات واسددعة ومسدداحتها كافيددة ومتناسددبة مدد  حجدد  لربددات النقددل وتركيدد  ت -
 لعدخ تكسري العربات للحائ  لند الصطداخ فيه   ااجلدر  جوان مصدات مطا ية لل  
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تصدددمي  رفدددوف قومدددة ومتيندددة تناسددد  ندددو  املدددادا الدددي سدددوف مدددت  ختزمنهدددا وترقيمهدددا لسدددهولة  -
 دها االبح  ل  املواد فيما بعد وإجيا

 إلكرتوين كبري ودقي  لتو م  املواد لند إدخاهلا وإخراجها م  التسجيلا  اتوفري ميز  -

 الكبرياا  ا  و توفري آليات لنقل ورف  املواد و اأ -

 توفري مشدات للةهر لرتدائها قبل محل اأشيا  الثقيلة ا -

 بالنةافة العامة للمستود ا هتماخاإل -

 الفواكهالدخ ختزم  اللحوخ فوق اخلضار و  -

سد  االصدوحية و خ الشدرا  والتجهيدز و وض  ورقدة للد  الطعداخ و الشدراب مكتدوب لليهدا تدارم -
 املادا ومكوناهتاا

 أخر ا إىلاملضادا للقوارض م  فرتا را املستود  باملبيدات احلشرمة و  -

 لية يف الداخلاأو سعافات إجي  وض  حقيبة  -

الشدددراب و   مسددتودلات الطعدداخ  تكددو  بعيدددا لددد أ بالنسددبة ملسددتودلات النفامددات فيجددد   -
لدددددخ تدددد ثري احلددددرارا و الر وبددددة للدددد  جتمدددد   لضددددما وضددددرورا تركيدددد  أجهددددزا ت مددددد بالددددداخل 

البكتريمددددا وتددددوفري شددددفا ات خاصددددة لشددددف  الرائحددددة الكرمهددددة مدددد  خددددو  أقصددددر و احلشددددرات 
ة متدمدات  كنة للخار  م  مرالاا موق  ه ه اأجهزا  حبي  مكدو  املخدر  باملنطقدة اخللفيد

 البنا  املدرسيا إىلللمدرسة ومرالاا حركة الرما  لعدخ رجو  الروائح 

 أهمية التخزين السليم

 احلفاظ لل  سومة الطعاخ وصحة املوادا  اضم -

 كيميائية حيومة وإبقائها لل  خصائصهاا  أولدخ حدوث أب تغريات فيزمائية  -

 زميات فيهاانمن  حدوث التفسخ ال اا للغ ا  ل   رم  احلد م  نشاط اأ -
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 من  حدوث التل  نتيجة امليكروبات ولدخ السما  للبكتريما بالنموا -

 وجود املواد املطلوبة لل  مدار السنة ويف أب وقت حىت يف  ري املوس ا  اضم -

ليدددل اخلسدددائرا ) السدددبو ، تدددوفري املدددا  لندددد شدددرا  كميدددات كبدددريا وبالتدددايل  مدددادا اأربدددا  و تق -
 ا (66 خ، ص4005

 للحفرظ على السالمة في المدا س عند استخدام الحرفلة المد سية:قواعد أسرسية 

اهليئتني اإلدارمة و التدرمسية وإمصداهل  صدباحا  ألضا املدرسية لنقل الطوب و  احلافلةتستخدخ 
لندد اخلدرو  يف الدرحوت و أو منا هل   إىلتها  الدواخ م  املدرسة نااملدرسة ولند  إىلم  منا هل  

 احلركة باملدرسةا يو هجية ومنة  خ  سريها م  قبل مسمنالنشا ات الأل

وجيد  تدوفري مسدداحات خاصدة هلد ه احلددافوت مرقمدة ومرتبددة حسد  لدددها وفصددل موقعهدا لدد  
ا جيد  مندإور ولددخ السدما  للطدوب بدالنزو  و الوقدوف بدني املركبدات و اأمدليا  أو موق  سيارات 
يف داخدددل احلافلدددة حلدددني حتركهدددا وتشدددمل مسددديولية  أواملخصدددص  كدددا تةدددار يف املنالوقدددوف و اأ
املراف  كل م  احلافلة والطوب و السائ  املوجود معه ا ول جي  إ الدة أب  أومشرف احلافلة 

 مرهاأبعيدا ل  منزله إل مبوافقة خطية مسبقة موقعة م  ويل  كا  ال  إذا أراد النزو  يف أب م

لدد  حافلددة املدرسددة هددو حلةددة صددعوده احلافلددة ونزولدده ور خطددرا فيمددا متعلدد  بركددوب الطااأمدد أكثددر
زا  ثوثدة أضدعاف وفيدات ركداب ندمنهاا و تشكل وفيات حوادث املشاا يف منطقة اإلركداب واإل

وتشددددكل منطقددددة اخلطددددر املسدددداحة احمليطددددة «ا منطقددددة اخلطددددر»احلافلددددةا لدددد ا تسددددم  هدددد ه املنطقددددة 
رؤمة الطفل يف ه ا املد ، ومتتد هد ه  السائ  قد ل متمك  م   باحلافلة م  مجي  اجلهات، أ

، اأ فدددا مرتفددد  ل مدددر  فيددده  كدددا املنطقدددة لثوثدددة أمتدددار أمددداخ احلافلدددة حيددد  مكدددو  السدددائ  يف م
مقد  الطفدل يف املنطقدة العميدا  بالنسدبة للسدائ ،  أ ني حي  ميك  اجلانبوثوثة أمتار لل  كو 

مولددة توصدديات للجهددات املسدديولة لدد  واملنطقددة الددي تقدد  خلدد  حافلددة املدرسددةا وفيمددا ملددي جم
لعم ججراتات السالمم أثنات ركعو  حا : )للتبار لند كتابة ه ه اإلجدرا اتاملواصوت أخ ها با

الريعاض ، المعر عم  –ترجمعم: ديمعم المقعرن  www.nsc.org )موقعع : المدرسم والنعزو  من عا، 

 (http://www.almarefh.org  211األرشيايم، العدد 

http://www.nsc.org/
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=5058
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 مرتااا 30 ار الضوئي قبل الوقوف مبسافة نتفعيل نةاخ اأ -

ا لد  نالقرتاب م  منطقة اإلركاب بب   وح ر، وأمر الطدوب باأ - تةدار بشدكل مدنة  بعيددا
 ةاأمنالطرم  مبسافة 

أمكددد  قبدددل ركدددوهب  )أمدددر  أ أربعدددة أمتدددار مددد  الطدددوب  أوفلدددة للددد  بعدددد ثوثدددة إمقددداف احلا -
 الطوب بعدخ التحر  حنو احلافلة ماع مفتح باهبا ومشري هل  السائ  بالركوب(ا

ضدددب  ناقدددل السدددرلة للددد  الوضددد  الطبيعدددي وضدددغ  فرامدددل التثبيدددت قبدددل فدددتح البددداب لركدددوب  -
 نزوهل ا أوالطوب 

السدري متوقد  يف كدو الجتداهني قبدل السدما  للطدوب بدالقرتاب مد  احلافلدة  أ الت كد مد   -
 اخلرو  منهاا أو

 لبورها إىلحيتاجو    مع و  الشار  قبل ال م  لزا  الطوب ال منإ -

أم  م هبو ، وما  إىلمنز  منها، وأم  ه ، و  أولد الطوب ملعرفة ك  منه  سريك  احلافلة  -
تتحر  احلافلة، وجي  إ فا  حمركها وت مينها والنةدر أسدفلها حدىت  ع مكتمل العدد منبغي أل
 هنا ا اأ فا مت كد م  لدخ وجود 

مدراه  السدائ  منهدا حدىت   الت كد مد  لبدور الطدوب أمداخ احلافلدة للد  بعدد مسدافة كافيدة أ -
 احملافةة لل  التواصل البصرب م  السائ ا إىلنوا للتقاط شي ، وتوجيه الطوب أحنلو 

حركدة السدري قبدل لبدور  إىلتبداه نتةدار إشدارته بدالركوب واأناالسائ  ب إىلر الطوب بالنةر أم -
الطرم ا ولل  مجي  سائقي حافوت املدرسة استخداخ نف  اإلشارا ف ب تشوم  للطوب 

 قد مسب  كارثةا

التفاق مسبقاا لل  إشارا حت مر كبدوق احلافلدة يف حالدة لددخ توقد  إحدد  السديارات أثندا   -
نددزو  الطددوب، وجيدد  الت كددد مدد  معرفددة الطددوب مددا منبغددي لملدده بالتحدمددد لنددد  أوركددوب 

  الطرمددد ، وللددد  مجيددد  السدددائقني اسدددتخداخ اإلشدددارا نددداج إىلمسدددا  هددد ه اإلشدددارا كدددالعودا 
 والتوجيهات نفسهاا
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 زاهل  يف النقاط احملددا ل ل انإإركاب الطوب و  -

الرجدددددو  قدددددرب موقددددد   كدددددا   إالرجدددددو  باحلافلدددددة يف نقددددداط السدددددتدارا املسدددددمو  هبدددددا فقددددد   -
احلددافوت ضددرورمااا وجيدد  الت كددد مدد  وجددود الطددوب داخددل احلافلددة قبددل ذلدد ، أب إركدداب 

 زاهل  لند الةهرياا نإالطوب قبل الرجو  باحلافلة يف الصبا ، والرجو  قبل 

لا مث أو عطداف نالسائ  باحلافلة مييناا، بل منبغي ال عطافنامة تسب  أو زا   فل لند   نإلدخ  -
 زا  الطفلا نإ

 زاهل  لنده ماداخ ذل   كناااأن  الطرم  ال ب مق  لليه منزهل  و ناأخ  الطوب م  ج -

اا إىلتوجيه الطوب  -  لدخ العبور خل  حافلة املدرسة أبدا

 املددرور قبدددل مغددادرا موقددد  مددد  مددرا لرؤمدددة الطددوب وسدددري أكثددريدددة اجلانبتفقددد الطرمددد  واملرامددا  -
 احلافوتا

مكدو  مجيد  الطدوب الد م  يف اخلدار  بعيددم  لد  احلافلدة  أ لدخ تشغيل حمر  احلافلة قبدل  -
 جيل  الركاب يف أماكنه  جلسة صحيحةا أ ة، و أمنمبسافة 

زاهل ، فقددد نددإ أوأب تنبيدده  دد  حولدد  قبددل حترمدد  احلافلددة بعددد إركدداب الطددوب  إىلتبدداه نال -
أحدد املدارم   أو الد   أو سدتاذاأ أو اأبحتتهدا وقدد مدراه  أومكو  الطفل قرمباا مد  احلافلدة 

سددائ  حافلددة أخددر ، لدد ا منبغددي إ ددوق اأجهددزا املزلجددة و إسددكات الركدداب حددىت مكددو   أو
 مسا  أب تنبيه  كنااا

  للدراسدددة و إجدددرا ات السدددومة لندددد الركدددوب والندددزو  منددد  اأسدددبو  اأ إىلتوجيددده الطدددوب  -
 وت كريه   وا  السنة الدراسيةا

كتبادا بدني أمددمه  فقدد تقد  مدنه  لندد احلافلدة، وحدثه    أوراقادا أو احل ر لندما حيمل الطدوب  -
 لل  استخداخ حقائ  للكت  بدلا م  محلهاا

 خطر املوب  واحلقائ  واأربطة الي قد تعل  بباب احلافلةا إىلتباه نال -
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 أولمدل ختدرميب  أوتها  الرحلدة للت كدد مد  لددخ وجدود  فدل ندائ  ناالسري داخل احلافلة بعد  -
 أشيا  منسيةا

التوقد   و  ل  أرقاخ السيارات الي متر لل  حافلة املدرسة املتوقفة ر   تشغيلها إشاراباإل -
 أحدمهااأو ضوئي ونةاخ التنبيه ال

  اأم إبو  املشرف ل  أب وض   ري تةاخ و نافحص مواق  احلافوت ب -

 لي :مايف استخداخ احلافلة املدرسيةمور الي جي  مرالاهتا اأمأمضا م  ه أنمر  الباح  و 

 ب لعدد املقالد ومقعد املشرف مكو  لند البابا و مكو  لدد الشخاص باملركبة مس أ  -

 ا  اوصحية ومثبتة بإحكاخ ولليها أحزمة أماملقالد مرحية  -

 يل اأو ق إسعاف و مكو  باحلافلة  فامة حرم  وصند أ جي   -

 توفري جها  اتصا  م  مكت  احلركة باملدرسة للتبلي  ل  أب  ارئا -

 دخو  اهلوا  الكايفا وضما منها  اأ فا فتحات هتومة صغريا لكنها كافية لعدخ سقوط  -

 اف اتركي  شب  محامة لل  النو  -

 مرآا مستخدمها السائ  للرؤمة اخللفية لند الرجو  للخل ا -

 ارا خلفية باحلافلة م  اخلار انإ -

 معلومات لألشخاص املوجودم  بالداخل أومسالات وميكرفو  إلذالة أب تعليمات  -

 اخلار  ب  واضح ولو   يزاترقي  احلافوت م  الداخل و  -

 و  باحلافلة املدرسية: ر ا موميا قبل اخلافلة الت كد منهور الواج  لل  سائ  احلاأم -

خددوا و التبليد  الفدورب لد  أب أضدرار ملسديو  أو د م  خلدو احلافلدة مد  أب ضدربات الت ك -
 احلركةا
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 الرخصة الشخصية للسائ  وحالته الصحيةاالت كد م  رخصة احلافلة و  -

 أرقاخ هواتفه امنه  و  و ة  رم  منا   الطوب ولنوجود خار  -

 يكي ومشمل لل :كاناملي اجلان الت كد م  سومة  -

 واب و رمقة حركتها وفتحهاااأب 

 العجوتا 

 اأضوا ا 

 احملر ا 

 ضغ  الزمت و املا  و احلراراا 

 املساحاتا 

 أومرالاا اجرا ات السومة خاصة باحلالت اخلاصة مثل الةروف اجلومة الصعبة كالضدباب  -
املنحددددرا الدددي هتددددد احليددداا و دددري املسدددتومة لددد ل  جيددد   أواملطدددر ويف الطدددرق الزلقدددة  أوالدددثلج 
 التايل:

 ختفي  السرلة ا -

 الزمادا يف مسافة التبالد بني احلافلة و املركبة الي أمامهاا -

 جتن  اللتفاف السرم  و السيطرا لل  احلافلةا -

 م  مقالده ا اأ فا زلقات ولعدخ قفز نلدخ التوق  املفاجمل لتجن  اأ -

نزولددده ولتجنددد  حدددوادث  أولددد  ااحلافلدددة إل بعدددد الت كدددد مددد  صدددعود الط لددددخ إ دددوق بددداب -
 أوحقيبته و بالتايل سقو ه و إصابته بكسور   أوإ وق الباب لل  أ راف جس  الطال  

 جرو ا
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هنددا  منددا   لميددا  ل مسددتطي  رؤمتهددا وهددي  وامددا معينددة حددىت  أ للدد  سددائ  احلافلددة معرفددة  -
 لل  ميني احلافلة و مسارهاا ية ل تستطي  كشفهااجلانبا آاملر 

للدددد  أو الطددددوب   اأب أصددددوات لاليددددة قددددد تدددديثر للدددد  آذ أولدددددخ وضدددد  موسدددديق  صدددداخبة  -
 تربيته  و أخوقه ا أوصحته  النفسية 

ختاذ املسرب واهتور  أواإللتزاخ بالشواخص املرورمة ولدخ خمالفتها و رمقة القيادا بدو  سرلة  -
 النزو اأو التوق  للصعود أو الصحيح لند السري 

 بنةافة احلافلةا هتماخاإل -

 واجبرت مشرف الحرفلة

 ليا  أموره  ومنا هل اأو م  الطوب و أرقاخ هوات   و الت كد م  لن -

 السومة باحلافلة و رمقة استخدامها االت كد م  شروط الصحة و  -

 مسالدا الطوب لل  محل حقائبه  الثقيلةا -

 الت كد م  لدد الطوب ا -

   أب شي اهناكد م  لدخ نسي والت ت كري الطوب ب  راضه  -

 الت كد م  رب  الطوب أحزمته ا -

 هتدئة اأصوات العاليةا -

 حل أب مشاكل  ارئة حتدث باحلافلةا -

 التعامل م  الطوب بلط  و التوضيح دائما أب أمور تتعل  بالصحة و السومةا -

سددا  بيددد اأمالنددزو  مدد  احلافلددة لبدداب منددز  الطالدد  مدد  أمدداخ احلافلددة ولددي  مدد  اخللدد  و  -
سدا  بقدوا بيدده ولددخ اأمالطفل حىت إجوسه يف كرسيه و العك  لند الرجو  مد  مرالداا 

 الرك  بالشار ا
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التعدددرف للددد  اأهدددايل و توضددديح بعددد  سياسدددات املدرسدددة املتعلقدددة باحلافلدددة املدرسدددية مثدددل  -
)موقد  العائلدة امنزلده ولددخ تسدليمه أب شدخص  رمد  زا  أب  فل إل لندنإدخ سياسة ل
 ( :http://school.familyeducation.comSchool Bus Safety Rules ا التعليمي

 خالصة المبحث الثرلث:

كيفيدة حتقيد   إىل، وتطدرق  السدومةو  مد اأمتطلبدات بح  استعرض الباح  املم  خو  ه ا 
، وتوضيح العوقدة السومة املدرسيةو  م اأوسائل و إجرا ات احلفاظ لل    و ا، وتنه ا املفهوخ

اهلددف منده  كدا آليدة تنفيد ه للد  اأرضا كدل هد ا  والسدومة و  مد اأبني متطلبات حتقيد  مبددأ 
 إىلنتقددددل الباحدددد  موفيمددددا ملددددي  والسددددومةا  مدددد اأتوليددددة الطددددوب يف املدددددار  ب مهيددددة مفهددددوخ 

 التعلي  لليهااة و الدراسات السابق

 

http://school.familyeducation.com/safety/early-learning/38462.html
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 ًير: الد اسرت السربقةأنث

 تمهيد:

للدراسات السابقة أبل  اأثر يف الدراسات القادمة، حي  تقو  احلكمة: )ابددأ مد   أ ل ش  
سددتنري بددبع  م أ تهدد  اآلخددرو (، وللدد  هدد ا اأسددا ، آثددر الباحدد  يف دراسددته هدد ه، أنحيدد  

 إليدددهالدراسدددات السدددابقة، ذات العوقدددة مبوضدددو  الدراسدددة، والدددي متثدددل اأ دددر النةرمدددة ملدددا وصدددل 
 م  تقدخ يف جما  العلوخ واملعرفةا اإلنسا 

وقددد أخددد  هدد ا التطدددور يف السدددنوات اأخددريا خيطدددو خطددوات واسدددعة جددددا، وأصددبح العددداع كقرمدددة 
ة والبحد  ملعرفتهدا والبندا  ما، حىت مسار  املهتمو  بالدراس فكرا  للباح  تلو  أ صغريا، فما 

لدت أبعداد الدراسدة  و  تنول ل  تعدود أمهيدة هد ا الفصدل يف لرضده للدراسدات السدابقة، الدي لليها
 ابني ه ه الدراسة والدراسات السابقة اأختوفجه التشابه و أو توضيح  إىلليةاحلا

ا متثل هلا املنطلقات اأساسية م  حي  توضيح املفاهي  اأساسية الي تتطلبها الدراسدة أهنكما 
ثوثدة جممولدات حسد   إىلوقدد   تقسديمها  ( دراسدةا 19  احلاليةاوقد بل  لدد الدراسدات )
 املوضو  ال ب اشتملت لليه:

 

 .المد سة في السالمةو  منرألب تتعلق التي الد اسرت: لو األ المحو 

 .والسالمة مناأل تعليمرت إتبرع عدم مشكالت لتو رتن التي الد اسرت: الثرني المحو 

 .والسالمة مناأل عمليرت وتفعيل تطوير سبل لتو رتن التي الد اسرت: الثرلث المحو 
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 السالمة في المد سة:و  منرألل: الد اسرت التي تتعلق بو المحو  األ

  مببببناألمسببببتوا عوامببببل   بعنببببوان :( ه1341 )بررجبببببر بببببن جبببب، الخرلببببدي  د اسببببة 
 . بمدينة الطرئف االبتدائيةوالسالمة في د وس التربية البدنية برلمرحلة 

 :إىلهدفت الدراسة وقد 

بيددددة والسددددومة املتعلقددددة بالتوميدددد  يف درو  الرت  مدددد اأالتعددددرف للدددد  مسددددتو  تطبيدددد  لوامددددل  -
 مدمرب املدار  مبدمنة الطائ ا البدنية م  وجهة نةر معلمي و 

 البدنيدة الرتبيدة درو  يف بداملعل  املتعلقدة والسدومة مد اأ لوامدل تطبيد  مسدتو  لل  التعرف -
 االطائ  مبدمنة املدار  ومدمرب معلمي نةر وجهة م 

 الرتبيدددة درو  يف باملولددد  املتعلقدددة والسدددومة مددد اأ لوامدددل تطبيددد  مسدددتو  للددد  التعدددرف -
 االطائ  مبدمنة املدار  ومدمرب معلمي نةر وجهة م  البدنية

والسددومة املتعلقددة بدداأدوات الرماضددية يف درو   مدد اأالتعددرف للدد  مسددتو  تطبيدد  لوامددل  -
 مدمرب املدار  مبدمنة الطائ ا معلمي و بية البدنية م  وجهة نةر الرت 

مدد  أبددر   كددا ا و سددتبانةال أداااسددتخدمت و  مت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحيو قددد اسددتخد
 نتائجها :

أمدداك  التدددرم  يف درو  الرتبيددة والسددومة املتعلقدة باملولدد  و  مدد اأمسدتو  تطبيدد  لوامددل  -
بدرجدددة  كدددا املددددمرم  مبدمندددة الطدددائ   مددد  وجهدددة نةدددر املعلمدددني و  البتدائيدددةالبدنيدددة باملرحلدددة 

 متوسطةا

 يف بدداملراف  الصددحية ذات الصددلة بالنشدداط الرماضددي والسددومة مدد اأ لوامددل تطبيدد  مسددتو  -
 الطددائ  مبدمنددة املدددمرم  و املعلمددني نةددر وجهددة مدد  البتدائيددة باملرحلددة البدنيددة الرتبيددة درو 
 امتوسطة بدرجة كا 
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 الرتبيدة درو  يف اأجهدزا الرماضديةاملتعلقة بداأدوات و  والسومة م اأ لوامل تطبي  مستو  -
 بدرجدددة كدددا  الطدددائ  مبدمندددة واملددددمرم  املعلمدددني نةدددر وجهدددة مددد  البتدائيدددة باملرحلدددة البدنيدددة
 امتوسطة

 صت الدراسة مبا ملي:أو و قد 

أمددداك  التددددرم  والسدددومة املتعلقدددة باملولددد  و  مددد اأبتطبيددد  لوامدددل  هتمددداخاإل إىلالددددلوا  -
 حلصة الرتبية البدنيةا

السددومة يف و  مدد األقدد دورات تدرمبيددة ملعلددي الرتبيددة البدنيددة إلكسداهب  كيفيددة تطبيدد  لوامددل  -
 ا درو  الرتبية البدنية

 ليةاو اأ اإلسعافاتضرورا لقد دورات تدرمبية ملعل  الرتبية البدنية يف  -

والسومة يف  م اأوميك  الستفادا م  ه ه الدراسة يف التصدب لبح  مستو  تطبي  لوامل 
 و ريها م  املراحلا البتدائيةدرو  الرتبية البدنية الي متثل أمهية خاصة يف املرحلة 

 الوقرئيبببببة السبببببالمة إجبببببرا ات : نابعنبببببو ( م1111 يحيبببببى) غبببببرزي األلمعبببببي،  د اسبببببة 
 عسبببير بمنطقبببة للبنبببين واألهليبببة الحكوميبببة الثرنويبببةو  والمتوسبببطة االبتدائيبببة برلمبببدا س
 . التعليمية

 :إىلهدفت الدراسة 

 البتدائيددددة املنشددددآت املدرسددددية الوقائيددددة مبدددددار  التعلددددي  يناالتعددددرف للدددد  مددددد  موئمددددة مبدددد -
التعليميددددة مدددد  حيدددد  املوقدددد   لسددددري مبنطقددددة للبنددددني اأهليددددة و احلكوميددددة الثانومددددةو  واملتوسددددطة

 اأهلي يف ه ه اجملا ا  ا  املقارنة بني النم  احلكومي و إجر شائي و نوالتصمي  اأ

التعلدددي  العددداخ للبندددني جتهيدددزات السدددومة الوقائيدددة مبددددار  مدددد  تدددوفر وسدددائل و  للددد  التعدددرف -
 وإجددرا  اإلخددو ا ار و ندداألسددري مدد  حددي تددوفر وسددائل اإل فددا  و اأهليددة مبنطقددة احلكوميددة و 

 ا  اجملا  ه ا يف واأهلي احلكومي النم  بني املقارنة
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التعرف لل  مستو  دور اإلدارات املدرسية يف تنةي  إجرا ات السدومة الوقائيدة يف مددار   -
 إجدرا  و التعليمية لسري مبنطقة للبنني واأهلية احلكومية الثانومةو  واملتوسطة البتدائيةالتعلي  
  ا  اجملا  ه ا يف واأهلي كومياحل النم  بني املقارنة

مدد  أبددر   كددا و  سددتبانةال أداااسددتخدمت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحيا و و قددد اسددتخدمت 
 نتائجها :

سدي و البيئدة الدراسدية املسدتقرا الجتمدالي املدر  مد اأواق  إجرا ات السومة الي تكفل  أ  -
 تسالد لل  من  وقو  احلوادثا و 

ارات ضدددددع  دور اإلدوالسدددددومة يف املدرسدددددة و  مددددد اأمسدددددتلزمات لددددددخ تدددددوافر مواصدددددفات و  -
 خط  الطوارئ و  ريهاااملدرسية يف جما  التدرم  و 

 صت الدراسة مبا ملي:أو قد و 

 مدددد اأجيددد  إلددددادا النةددددر يف إجددددرا ات السددددومة الوقائيددددة مبدددددار  التعلددددي  العدددداخ مبددددا مكفددددل  -
 الجتمالي املدرسي و مهيمل البيئة الدراسية املستقرا ومين  و مقلل م  وقو  احلوادثا

جتهيزات السومة الوقائية باملدار  احلكومية و اأهلية و الي تنعدخ بتوفري وسائل و  هتماخاإل -
 الطوبا أم تقل فيها نسبة توافر ه ه الوسائل  ا مهدد  أو

والسدددومة و  مددد اأالرتبومدددة يف تدددوفري  دارايف تفعيدددل دور اإل وميكددد  السدددتفادا مددد  هددد ه الدراسدددة
 مدرا  و املعلمنيالذل  م  خو  الكثري م  اإلجرا ات منها لقد الدورات التخصصية ل

  المد سبية دا ةاإل إسبهرم :ناه( بعنبو 1311 العزيبر) عببد ببن أحمد ، الدليوي د اسة 
 المكرمة . مكة بمدينة العرم التعليم مدا س لطالب والسالمة مناأل تحقيق في

مد  أبدر   كدا و  سدتبانةال أدااو قد استخدمت الدراسة املنهج الوصدفي املسدحيا و اسدتخدمت 
 نتائجها :
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املعلمددني حددو  بعددد بددني متوسدد  وجهددات نةددر املدددمرم  و  وجددود فددروق ذات دللددة إحصددائية -
 دددا  أكثدددر ا البعدددد املدرسدددية يف هددد داراإسدددهاخ اإل أ الددددور الوقدددائي حيددد  متصدددور املددددمرو  

  امتصوره املعلمو 

العدداملني يف املدرسددة للدد  كيفيددة مواجهددة حددالت الطددوارئ بتدددرم  الطددوب و  هتمدداخقلددة اإل -
 داخل املدرسة و  رق التصرف الصحيحا

 صت الدراسة مبا ملي:أو و قد 

 ةالسددددومو  مددد اأشدددطة ثقافيدددة بددددني الطدددوب داخدددل املدرسدددة يف جمدددا  أنالرتكيدددز للددد  إقامدددة  -
 ة يف ذل  باجلهات ذات العوقةاناستعبال

والسددومة و  مدد اأاملسددالدم  فيمددا متعلدد  مبفهددوخ ت تدرمبيددة للطددوب واملعلمددني و لقددد دورا -
 تكو  بصورا مستمراا أ لل  

املدرسدددية الدددي  داراوميكددد  السدددتفادا مددد  هددد ه الدراسدددة يف التعدددرف للددد  مهددداخ و مسدددئوليات اإل
 والسومة والتوجيه املدرسي ا م اأتتعل  ب

 الطفل  أمنالمد سة و : نابعنو  م(0220 ) د اسة المهيري ،  اشد حميد. 
البيئدددة املناسدددبة هلددد ا الطالددد  وهتيئدددة  إجيددداديف هددد ه الورقدددة ) مددد اأإذ مقصدددد الباحددد  مددد  مفهدددوخ 

مكددو  لنصددرا إجيابيددا يف  أ  إىلالسددتقرار النفسددي الدد ب مدديدب بدده  إللطائددهالةددروف احمليطددة بدده 
الجتماليددة كوهنددا تتددوىل اسدد  يف التنميددة القتصدادمة و تعتدد  الرتبيددة وميسسداهتا العامددل احلو  جمتمعده

تنميددة اجملتمعددات احلدمثددة لدد  متدد ت  إل  أ العنصددر البشددرب ا وقددد ت كددد مبددا ل مددد  جمددال للشدد  
خصصدات وتنميدة املواهد   خمتلد  التبت هيل  الكوادر البشرمة  الو نية لل  كافة املستومات ويف

 ( القدرات املتعددا لد  أفراد اجملتم ااملختلفة و 

تددزر  يف  أ الددي مطلددوب منهددا درسددة هددي مدد  امليسسددات اجملتمعيددة و امل أ  إىلوخنلددص مدد  ذلدد  
 الدة كدل لناصدر الضدطراب النفسدي لكدي تصدا  هد ه الفئدة إلسدتقرار ، و او  مد اأنفو   وهبا 
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العلددوخ ، وتكددو  مسددتعدا لتلقددي ة ، وتكددو  مهيئددة لتلقددي املعددارف و صدديا ة السددليممدد  اجملتمدد  ال
   حمصلة ذل  كله:و قي  وثقافة ه ا اجملتم  اوبالتايل مك

= لناصر منتجة ومسامهة يف   + للوخ ومعارفلناصر ذات استقرار نفسي + قي  وثقافة اجملتم
 بنا  ه ا الو  ا

 اللدادمة لألمور التالية :ول ا   الرتكيز لل  املرحلة 

وإذا ما جنح القائمو  لل  أمر و ارا الرتبية يف التعامل مد  هد ه الفئدة  أمهيتهاهل ه املرحلة  أ  -
مدد  الطددوب مكونددو  قددد اسددتطالوا صدديا ة هدد ه الشخصددية الصدديا ة الددي تسدده  يف لمليددة 

 التنمية وتكوم  ذل  العنصر املنتج يف اجملتم  ا

الرتبدوب يف واضدحة لد  واقد  النةداخ التعليمدي و لة الدراسدية تعطدي صدورا دراسة ه ه املرح أ  -
 املناسبة يف تقومة العنصر الجيايب ولو  العنصر السليب ا اإلجرا اتبالتايل اختاذ ولة و الد

اجلنددو   و راف  حنددمحامددة هدد ه الفئددة العمرمددة مدد  الطددوب مدد  اإل إىلوضدد  اخلطدد  الددي هتدددف  -
اجلندددو  ، وذلددد  ل متددد ت  إل راف و حنددد دددا مدددوفر للددد  الدولدددة تكلفدددة لدددو  مةددداهر ذلددد  اإل

 مبعرفة واق  ه ه الفئة ا

 ددا معددني  الثانومددةدراسددة املرحلددة اللدادمددة تعطددي الصددورا املتوقعددة هلدديل  الطددوب يف املرحلددة  -
 لل  التخطي  السلي  هل ه املرحلة مبا مناس  ه ه التوقعاتا

   فببي دو هببر و يببةمناأل التربيببة: نابعنببو ( هببب1301 )نرسببلط بببن فهببد ، نرالسببلط اسببةد 
 . الواطني مناأل تحقيق

 لمليددة يددةمناأ الرتبيددة أ و  املسددتمرا الرتبيددة مفهددوخ ضددم  اإليهدد النةددر جيدد  يددةمناأ الرتبيددة لتطبيدد 
 متنولددة وأشددكا  بصددور احليدداا مددد  وتسددتمر، اأسددرا يف يلو اأ بددالتعلي  تبدددأ ومسددتمرا، شدداملة

 يدددةمناأ الرتبيدددة دراسدددة تقتصدددر لا مراحلهدددا أبدددر  الرمسدددي العددداخ التعلدددي  مشدددكل حبيددد ، ومتعدددددا
 تمدا ناأ لتعزمدز مستمرا تربية إ ار يف ت ا ولك  التعلي ، مراحل م  معينة مرحلة لل  وتعليمها
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 ومددد ا والو نيددة واأسددرمة الفردمددة املكتسددبات للدد  احملافةددة رو  وإذكددا  اأفددراد، لددد  واملوا نددة
 : اآلتية وان اجل يةمناأ للرتبية املعريف واحملتو   اراإل متضم  أ  املتوق 

 : التعرمفي اجلان 

 املخددددرات، مثددل ومسددتقبله ، حيددداهت  وهتدددد هبدد  حتدددي  الددي اأخطددارب الطلبدددة تعرمدد  ومشددمل
 ا إخلااا والغلو والفكرب التطرف مثل يةمناأ الةواهر بع  إىل إضافة التدخني، ومشكوت

 :  الوقائي اجلان 

 التغلدد  وكيفيددة اأخطددار يف الوقددو  لدددخ للدد  تعيددنه  الددي الوسددائل إىل الطددوب إرشدداد ومشددمل
 ضدغوط مد  السدلي  والتعامدل املغرمدات، رفد  كيفيدة وتعلد  السدو ، برفقدا  التد ثر لدخ مثل لليها
 ا السو  رفقا 

 :اآلتية النواحي منهاو  والتنفي مة اإلدارمة اإلجرا ات م  لبد يةمناأ الرتبية برامج تطبي  لنجا 

 الدد امج لتخطددي  والتعلددي  الرتبيددة وو ارا الداخليددة و ارا بددني مشددرتكة لمددل وفددرق  اجلدد إقامددة -
 ايةمناأ الرتبية برامج لتنفي  الو مة والفعاليات شطةنواأ

 اإلسدومية والشدرمعة الدنف  وللد  والجتمدا  الرتبيدة جمدالت يف متخصصدني بد ا  ةناالستع -
 ا والشمولية التكامل حيق  مبا يةمناأ الرتبية برامج لتطومر

 اال امج تطومر يف الطوب م  وجممولات وراأم ليا أو و  املعلمني إشرا  -

 االتعليمي احملتو  لدل  والشفافيات والشرائح والبصرمة السمعية املواد إلداد -

 موقع اختير  معريير : نابعنو ( هب1341 ابراهيم ) بن نرسليم بن فهد الغنيم،  د اسة 
 . القصيم منطقة د اسية، حرلة السعودية، العربية المملكة في المد سية المبرني

 بع  م    و بالتع صممت والي مراحل بعدا باململكة املدرسية للمباين املعمارمة النماذ  مرت
 حتق  حبي  الستشارمة واملكات  والتعلي  الرتبية  بو ارا املشكلة الو نية اأسرا  اوجل اجلامعات

 (:17 ص ه، 1244 والتعلي ، الرتبية و ارا)   التايل
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 املخصص التعليمية للمرحلة املطلوبة العناصر لتوفري والرتبوب، التصميمي ال نامج متطلبات -
 اهلا

 ااأخر  املباين ل  مييزها خاص بطاب  متيزها -

 ااملتعددا شطةنواأ واخلدمات والسومة م اأ ومتطلبات الرتبومة الحتياجات تلبية -

 :اأما  معامري ، التعليمية املنشآت مواق  اختيار لتقيي  املقرتحة املعامري وم  -

 سكةأو  كهربائي، تيار كخ  اأخطار م  نو  أب ل  وبعيد أم  كا م يف املوق  -
 اإخلاا  سرم   رم  أو واد، أو مصن ،أو  حدمدمة،

 ارنهأ أو حدمدمة سك  أو خطرا  رق ل  املدرسة إىل ذهاهب  أثنا  الطلبة مرور لدخ -
 اذل  و ري خطرا

 ااجلوفية املياه أو الرتبة يف والسموخ امللوثات ل  املوق  بعد -

ا م اأ معامري حتقي  -  مد اأ النةداخ يف اأمدا  معدامري حتقي  م  اجلرمية تشارأن مواق  ل  بعيدا
 االداخلي

 فببي المرو يببة السببالمة قببيم : نابعنببو (  م0222) نرسببليم محمببد ، الرويشببد  د اسببة 
 . العرم التعليم منرهج
 ورقدة ويفا  وخارجهدا املدرسدة داخدل شدطةأنو  بدرامج مد  املدرسدة تقدمده مدا كدل بداملنهج املقصود
 جما  يف الو ارا قبل م   املب ولة باجلهود  ابي هد1247 لاخ وتقرمرها هد1219 لاخ الو ارا لمل

 و التوجيددده وبدددرامج الطوبيدددة شدددطةنواأ الدراسدددية املقدددررات خدددو  مددد  املرورمدددة بالسدددومة التوليدددة
 : ملي مبا تلخيصها وميك  العاخ التعلي  مناهج يف املرورمة السومة واق  تعك  الي اإلرشاد

 املقددررات يف املرورمددة السددومة جمددا  يف القددي  و املهددارات و املفدداهي  ضددمنت: الدراسددية املقددررات
 ا العاخ التعلي  مراحل يف املدرسية
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 املرورمدددة بالسدددومة العوقدددة ذات املتنولدددة شدددطةناأ مددد  لدددددا الدددو ارا نفددد ت: الطوبيدددة شدددطةناأ
 تشددتمل أ  للدد  والت كيدددا  واملعددارض والندددوات احملاضددرات وإقامددة املسددابقات للدد  واشددتملت
 ااملرورمة بالسومة املتعلقة الكت  م  جممولة املدرسية املكتبة حمتومات

 و إصددار يف املرورمدة بالسدومة التولية جما  يف اإلرشاد التوجيه جهود تتمثل: اإلرشاد و التوجيه
 ا اهلدف حتقي  يف تسالد الي اللوحات ووض  اإلرشادمة والكتيبات واملطومات النشرات تو م 

 القدددددو  نسدددددتطي  املرورمدددددة بالسدددددومة التوليدددددة جمدددددا  يف والتعلدددددي  الرتبيدددددة و ارا جهدددددود وباسدددددتعراض
 كبري لاأمو ا  الت ثري حمدود إهتماخ ولكنه املرورمة بالسومة واضحا اإهتمام هنا  أ  وباختصار

 اجلدددارب املنددداهج يف ذلددد  تددددار  للددد  العمدددل حدددو  هدددد 1247 لددداخ الدددو ارا تقرمدددر بددده ولدددد فيمدددا
 اتنفي ها

 المد سببية دا ةاإل دو : نابعنببو ( ه1311 ) عبببداه سببعيد ،محمببد نر بحبب آل د اسببة 
 . الوقرئي مناأل في

 

 :البح  أهداف

 : النةرمة الناحية م 

 الوقائي م اأ حتقي  يف الثانومة املدار  مدمرب به مقوخ ال ب الدور لل  التعرف

 مددد اأ حتقيددد  مدددد  يف إدارمدددا املددديهلني  دددري و إدارمدددا املددديهلني املددددرم  بدددني الفدددروق للددد  التعدددرف
 ا الوقائي

 : التطبيقية الناحية م 

 ختطدددي  يف التعلدددي  و الرتبيدددة بشددديو  القدددائمني مسدددالدا يف البحددد  هددد ا نتدددائج مددد  السدددتفادا
 مدد اأ حتقيدد  للدد  املدرسددية دارااإل قدددرا لزمددادا املناسددبة العوجيددة الدد امج ووضدد  الرتبومددة الدد امج
 ا الوقائي
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 : البح  أمهية

 خدو  مد  اجملتمد  خلدمدة النبيلدة و السدامية اأهدداف تل  حتقي  يف بالغة أمهية املدرسية دارالإل
 مدا هد ا رافحندواأ اجلرميدة ودوالدي لوامل الصالد اجليل لتجني  خوهلا م  تسع  لمل آليات
 وهدو اهلددف ذلد  حتقيد  يف املدرسدية دارااإل دور توضيح هو البح  ه ا خو  م  إليه نسع 
 اوو نه أسرته وناف  صاك جيل خل 

 : البح  جمتم 

 واملدرسددني،   مدددمر 17 ولدددده  املدددار  مدددمرب مدد  الدراسددة هدد ه يف البحدد  جمتمدد  متدد ل 
 بالرمدددداض املعددددارف لددددو ارا التابعددددة للبنددددني الثانومددددة باملدددددار  والعدددداملني،  مدرسددددا423 ولدددددده 
 ا شخصا 75 ولدده 

 :البح  منهج

 ا الوصفي املنهج احلالية الدراسة تستخدخ

 : الدراسة نتائج

 ااملشاكل مواجهة يف للمدمر التخصص أمهية لل  موافقو  ل العينة أفراد م 70%

 الت هيددددل أ  معتقددددو    هنبددد يدددةناامليد اتلبياندددا خدددو  مددد  تبدددني فقدددد،  للمدرسدددني بالنسدددبة أمدددا
 ا املدرسية املشكوت مبواجهة متصل فيما  جدا هاخ اإلدارب

 اوواملوظفني املدرسني وبني بينه    و تع وجود إىل تشري باملدمرم  املتعلقة يةناامليد اتلبيانا

 اواملدرسني املدمرم  بني  و اتع هنا  موجد ه نف املدرسني نةر وجهة م 

 :التوصيات

 دارااإل يف املتخصصددددة النشددددرات  رمدددد  لدددد  العمددددل رأ  للدددد  قصددددريا دورات لقددددد ضددددرورا -
 ااملدرسي م اأ و املدرسية
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 اإلدارمدة مدواهبه  لصدقل تدرمبيدة دورات يف إدارمدا املديهلني  دري املدار  مدمرب إحلاق ضرورا -
 الدمه  م اأو  اإلدارب الولي و مادا

 التدرمبيددة الدددورات  رمدد  لدد  وموظفيهددا املدددار  ومدرسددي مدددمرب لددد  مدد اأ الددولي رفدد  -
 ا املدرسي م اأ يف املتخصصة

 ا م اأ واإلرشاد  و اللتع املدار  و العاخ م اأ أجهزا بني مشرتكة إدارا شا أن -

 االو   م اأ يف التعلي  أمهية حو  البحوث و الدراسات إجرا  -

 دا ةاإل أهمية : نابعنو (  ه1311 ) شريع معيض بن سيف ي،نرالقحط د اسة 
 . مناأل  جل لدا يةاإلنسرن العالقرت تنمية في التربوية

 كل لل  التعرف ملتزخ املعلومات يف وثورا تطور م  نعامشها الي املعاصرا املتغريات ظل يف
 اأساسية الركائز م  أ معت   املوا   و م اأ ورجل، املوا   و الو   مصلحة خيدخ  ا جدمد
 م  للتعامل آلية أجل م  للعمل وذل ا  املوا   خدمة أجل م  الدولة لليهما ترتكز الي

 ا م اأ رجل مبهمة وربطها اجملا  ه ا يف امليثر ودورها يةاإلنسان العوقات استعراض خو 

 :الدراسة أهداف

 ؟م اأ رجل لد  يةاإلنسان العوقات تنمية يف الرتبومة دارااإل دور معرفة -

 ؟ م اأ رجل لد  اإلتصا  مهارا تنمية يف الرتبومة دارااإل دور معرفة -

 ؟ م اأ رجل لد  املعنومة الرو  تنمية يف الرتبومة دارااإل دور معرفة -

 م  الدكتوراه و املاجستري و الدبلوخ ب نامج الدارسني اأفراد مجي  م  الدراسة لينة تكونت
 اسعود املل  وجامعة العزمز لبد املل  وجامعة القر  أخ جامعة يف الداخلية و ارا منسويب

 ه نب قصو  أمهية م  التصا  لبعد وملا الدراسة أفراد لد  التصا  بعد أمهية النتائج أظهرت
 بني لوتصا  فاللية هنا  مكو  أ  دو ، العامة للعوقات سياسة أب جنا  تصور ميك  ل

 ااملنةمة داخل اإلدارمة املستومات كافة
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 حد إىل تيثر املعنومة والرو  الدراسة أفراد لد  أمهيته و املعنومة الرو  بعد أمهية النتائج أظهرت
 العناصر وأحاسي  مشالر فه  إىل حتتا  املعنومة الرو  ورف  اأفراد لد  تاجيةناإل يف كبري

 اأمهيته و الدراسة أفراد لد  املشاركة و   و التع بعد أمهية النتائج أظهرتو البشرمة

 :أمهها التوصيات ببع  الباح  موصي

 جما  يف تربومة برامج م  السعودمة اجلامعات يف تدرمبية بدورات م اأ لرجل الفرصة إتاحة -
 ايةاإلنسان العوقات

 اجلامعات يف الرتبومة دارااإل برامج يف العليا دراساته مبواصلة م اأ لرجل الفرصة إتاحة -
 االسعودمة

 اجلو ظل يف سواه  وم  م اأ رجا  قبل م  فيها راطخناأ مت  تدرمبية تربومة فلسفة إجياد -
 التعام  خو  م  س أو  ومفهوخ بعم  احلياا يف املوجودا العوقات ملعرفة اأكادميي
 ا التعلي  بكثرا السلو  يف تعدمل إىل بدوره ميدب ال ب اأكادميي

 : املقرتحة الدراسات

 بيئة يف ودورها يةاإلنسان العوقات مفاهي  تعمي  هدفها احلالية للدراسة  اثلة دراسة إجرا  -
 االعمل

 يف يةاإلنسدددان والعوقدددات اإلنسددداين التعامدددل معكددد  مثدددايل مندددوذ  لطدددر  للميدددة دراسدددة إجدددرا  -
 العملا

 مدا حول د اسة:  نابعنو ( م0220 عرمر) بن محمد بن عرمر ، العسري د اسة 
 . يةنرالعم المدا س في المرو ية التوعية كفرية

 :إىل الدراسة هدفت

 حو  املرور وشر ة  واملعلمني املدار  ومدمرب الرتبومني واملشرفني الطوب آرا  استطو  -
 اباملدار  املرورمة التولية كفامة مد 
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 بالتولية املعنية الفئات م  بعدد املتعلقة اأدوار يف القصور جوان  أه  لل  التعرف -
 ااملدار  يف املرورمة

 ا املدار  يف املرورمة التولية و مادا تطومر ختدخ ومقرتحات توصيات تقدمي -

 وهي املدار   وب فئة وهي الدراسة هبا تعىن الي الفئة أمهية يف الدراسة ه ه أمهية تكم 
 لل   معمو ال م  والتولية التثقي  تتلق  أ  منبغي ل ل  اجملتم  مستقبل تب  الي الفئة

 بتقدمي املعنية الفئات أرا  الدراسة تقدخ كما ، احلياا معرت  لدخو  السليمة التنشئة تنشئته 
 ، اجملتم  فئات بقية م  وتتلقاه تقدمه لما رضاها ودرجة تقدمه ما واق  حو  املرورمة التولية
 ا املدار  يف املرورمة التولية و مادا لتطومر املعنية الفئات مقرتحات خوصة تقدخ كما

 : الدراسة ه ه نتائج أه  م  كا  و

 درو  بتخصيص سوا  الدراسية املناهج ل  املرورمة التولية بتقدمي والتعلي  الرتبية و ارا إهتماخ
 ا باملرور تتعل  الدراسية املناهج يف والرسومات الصورأو  والتدرمبات شطةناأ بع  بتقدمي أو

 :الدراسة توصيات أه  م  كا  و

 لتحقيقها املدرسة خطة ضم  املرورمة التولية حو  املد   وملة اسرتاتيجية أهداف وض  -
 ا اأب جمال  وخاصة ، باملدرسة املشكلة  اواللج اجملال  لل  املهاخ تو م  خو  م 
 ا هاتاأمو 

 ا باملستشفيات مرورمة حوادث يف املصابني للطوب  مارات لمل -

 ا الن   لد  املرورمة التولية لنشر واملرئية املسمولة اإللوخ وسائل استغو  -

 ااملرورمة بالتولية ختتص ومعارض املدار  بني مسابقات إقامة -

 ا أسبو  كل املدرسية اإلذالة يف املرور ل  فقرا ختصيص -
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 والسالمة. مناأللت مشكالت عدم إتبرع تعليمرت و ر: الد اسرت التي تنالثرنيالمحو  

 اتجرهرت اطرلبرت  : ناه ( بعنو 1341/1340 ) د اسة الحربي ، فرئزة بنت محسن
 .نحو التوعية برلسالمة الوقرئية بمدينة الريرض   الثرنويةالمرحلة 

تدد   أمهيددة الدراسددة مدد  أمهيددة دور اإللددوخ التولددوب الدددور الدد ب تقددوخ بدده اجلهددات ذات الصددلة 
محامة مصادر الثدروا الو نيدة ورفد  مسدتو  الدولي الوقدائي و املمتلكات و  اأروا بالسومة حلف  

طددددوق لوسددددتفادا مدددد  نتددددائج هدددد ه الدراسددددة نلددددد  أفددددراد اجملتمدددد  اوهدددد ا مسددددتوج  سددددرلة اأ
الددنقص  جواندد املشدداهبة املتعلقددة مبجددالت السددومة ، ملعاجلددة مددا ميكدد  لوجدده مدد   الدراسدداتو 
 الضع  بال امج التولومة الوقائية وتكثيفها م  تطومرها لتحقي  سومة اجملتم  و الو  او 

لتطلعدددات فئدددة  ألمددد تفيدددد هددد ه الدراسدددة يف التعدددرف للددد  اجتاهدددات الطالبدددات  دددا متددديح فهمدددا 
حنددو السددومة الوقائيددة ،وحيمددل ذلدد  يف ثنامدداه العدمددد مدد  النددواحي الجيابيددة اجتاهدداهت  الفتيددات و 

يف  وأسددرهتاالفعليددة حلياهتددا  أمهيتددهر الوقددائي الدد ب تقددوخ بدده الفتدداا و الددي تتمحددور يف تقدددمر الدددو 
 املستقبل ا

 تسدددالد معرفدددة اجتاهدددات الطالبدددات حندددو التوليدددة اإللوميدددة مبفددداهي  و أسدددالي  السدددومة الوقائيدددة
دا متخدد ب القددرار مدد  نايددة لتطددومر براجمهددا التولومددة، ومسددمناأاإللوميددة و بومددة و امليسسددات الرت 

 تل  امليسسات للعمل كمنةومة واحدا متكاملة م  خو  رب  نتائج الدراسة مبهاخ كل جهةا

يف ضدددو  حتدمدددد مشدددكلة الدراسدددة وصددديا تها ميكددد  حتدمدددد اهلددددف العددداخ الددد ب تسدددع  الدراسدددة 
مبدمندة الرمداض حندو التوليدة مبفداهي   الثانومدةيف التعرف لل  اجتاهدات  البدات املرحلدة  لتحقيقه ،

الكشد  لد     و ا حتد هندوأسالي  السومة الوقائية وحي  تسع  الدراسة لتحقي  هد ا اهلددف ف
اجتاهددددات اجلمهددددور حنددددو جهددددود التوليددددة تلدددد  لدددد  الرتكيددددز للدددد  إحددددد  أهدددد  فئددددات اجلمهددددور 

 االثانومةاملستهدف وه  الفتيات ،  ثلني بعينة م   البات املرحلة 

تعد ه ه الدراسة م  الدراسات الي تستخدخ املنهج الوصفي باستخداخ  رمقة البح  املسحي 
 الثانومدددةمتكدددو  جمتمددد  الدراسدددة مدد   البدددات املرحلدددة  الجتمددالياا باملسدددح ندددامددا مسدددم  أحي أو

 مبدار  التعلي  العاخ يف مدمنة الرماض ا
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الطالبددات ) لينددة الدراسددة( مددر ر يف تطددومر قدددراهت  يف جمددا  السددومة  أ  إىلكشددفت الدراسددة 
  مدد  اآلخددرمو فسدده   أنكمددا معددرف  كيدد  متصددرف  بطرمقددة جيدددا حلمامددة   اأخطدداروالوقامددة مدد  

يف مراحلهدددا املبكدددرا قبدددل وقولهدددا  اأخطدددارحدددوهل  اثندددا  احلدددوادث ومسدددتطع  اكتشددداف مصدددادر 
ليدة للمصدابني كمدا جيهلد  كيفيدة السدتخداخ الصدحيح و اأ اإلسعافاتوجيهل  استخداخ أسالي  

 لطفامة احلرم ا

 بر  توصيات الدراسة ما ملي:د م  أ كا و 

الوقائيدددة بتصدددمي  بدددرامج متقدمدددة لتطدددومر قدددددرات ضدددرورا قيددداخ امليسسدددات املعنيدددة بالسدددومة  -
 الطالبات يف معرفة و ارسة وتطبي  السومة الوقائية ا

 لوخ وخصوصا القنوات التلفزمونيةام  خو  وسائل اإلتكثي  اجلهود التولومة  -

 نشر مواق  ولقا ات حية خمتصرا ل  السومة والوقامة م  املسيولني ولامة اجلمهورا -

  المحرفظببة علببى  : ناهببب ( بعنببو  1300)، خرلببد بببن محمببد بببن نرصببرد اسببة اليوسببف
 .العرم من خالل الضبط اإلدا ي  مناأل

 : ر ومنها و تةهر أمهية وفائدا الدراسة يف لدا حم

العددداخ مددد  خدددو  الضدددب   مددد اأمددد  كيفيدددة احملافةدددة للددد   اإلسدددوميةموقددد  الشدددرمعة   ابيددد -
 العاخا م اأاحملافةة لل   إىلاإلدارب، والوسائل الدالية 

 ه الغامة املنشودا لكل جمتم  ودولة وأمةاأنالعاخ واحملافةة لليه لل   م اأأمهية  -

و قددد التمدددت الدراسددة للدد  املددنهج السددتقرائي ملصددادر املوضددو ا  وبددر ت العدمددد مدد  النتددائج 
 : ه الدراسة ل  ه

 الرمسيددة بينمددا يف الفقددده مددد اأ  يف النةدداخ قاصددرا للددد  هيئددات الضددب مددد اأوظيفددة الضددب   -
 مو  كافة لل  وجه الكفامةالاإلسومي مقوخ هبا املس
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أمشددل مدد  وسددائل سدد  و أو العدداخ اإلسددومي  مدد اأوسددائل الضددب  املنو ددة هبددا احملافةددة للدد   -
 ت بع  وسائل النةاخ مستمدا م  الفقه اإلسومياكان أ الضب  يف النةاخ و 

 التوصيات و منها:و قد قدمت الدراسة جممولة م  

 ضددرورا ل  ددىن لنهددا يف كددل اجملتمعددات و لكددي تدديدب دورهددا الوقددائي مدد اأوسددائل الضددب   -
العداخ  مد اأ  يف محامدة  و تتميدز بالوسدطية يف التطبيد  فدو تتهد أ ووظيفتها الجتمالية لبد 

 احلرماتاتتشدد يف حفةه لل  حساب احلقوق و و ل 

 ام اأا احملافةة لل  الضب   هنشالي م  ةمة و نالنةر يف بع  اأ -

 األاطفبرل تعبرض مشبكلة حجبم: نام( بعنبو 0221 ) نرسليم صرلح ،نالحجيال د اسة 
 مببن السببعودي المببدني الببدفرع يقببدمهر التببي لهببر االسببتجربة إجببرا ات وتقيببيم للحببوادث
 الريرض . بمدينة و األم لير أو  نظر وجهة

 : منهار و و افائدا الدراسة يف لدا حمو  تةهر أمهية

 مدددد اأاحلددددوادث لدددد   رمدددد  تنميددددة ولدددديه  مبفهددددوخ الطددددوب يف املدددددار  مدددد  املخددددا ر و  محامددددة
 تطبي  ه ا املفهوخاوالسومة وما هي سبل 

 : البح  أهداف

 لإلجرا ات املستخدمة لسومة أ فاهل  م  قبل الدفا  املدين ا اأ فا ليا  أمور أو دد تقيي  

م  قبل الددفا  املددين  اأ فا دد التعرف لل  إجيابيات وسلبيات اإلجرا ات املستخدمة لسومة 
 ه اإلجرا ات مبا خيدخ سومة الطفل االتطومر ه 

بدر ت العدمدد مد  النتدائج لد  ملدنهج السدتقرائي ملصدادر املوضدو  و و قد التمدت الدراسة لل  ا
 : هده الدراسة

هددا حددوادث أكثر و %(  23سددنة حلددوادث بنسددبة ) 19دو   وراأمددليددا  أو تعددرض أحددد أفددراد أسددر 
 % (28 ( بنسبة )سنة17د  14املصابني ) أكثر%( وألمار 68سري بنسبة )
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لدهدد  حلددوادث معينددة أو ور يف حالددة تعددرض أحددد اأمددليددا  أو   السددلوكيات الددي مقددوخ  هبددا أو   إدددد 
 ا (%84( ونقله للطبي  )%89هي نقله للمستشف  )

 (ا% 75لية للحوادث املختلفة وخاصة احلروق )و اأ اإلسعافاتور بعمليات اأمليا  أو دد ولي 

 اأ فدا أقل م  تقيي  الرجا  فيمدا متعلد  بدإجرا ات السدتجابة لتعدرض  كا اث  نتقيي  اأ أ دد 
 للحوادث الي مقدمها الدفا  املدين ا   

 السالمة.و  مناألتفعيل عمليرت لت سبل تطوير و و رلد اسرت التي تنالمحو  الثرلث: ا

  ، فرعليببة التبد يب فببي  : ناهبب ( بعنبو 1311 ) بببراهيم ببن عببد الببرحمنإد اسبة الربيعبة
 . يةمناألية لدا خريجي كلية الملك فهد مناألتنمية القد ة على توقع األزمرت 

 أمهية الدراسة :

عاجلدددة اأ مدددة ا ومبددددو ذلددد  ملشدددطة نأاركيدددزا  أوأسدددا   التنبدددي يف الدراسدددة تكمددد  يف أمهيدددة  إ
 ه :أنواضحا م  حي  

 أوتفدر ه مد  أ مدة  أ أسا  لتهيئة ميشرات تدرجح مصدادر خطدر حمتملدة ، ونوليدة مدا ميكد   -
لومددات لألخطددار أو أ مددات ودرجددة تددرجيح احتمددالت حدددوثها ا وهدد ا مسددالد للدد  حتدمددد 

 احملتملة ا

 الوشيكة ا أوتملة أسا  لتصمي  سينارموهات بدملة ملواجهة صور اخلطر احمل -

أسدددددا  لتصدددددمي  التصدددددورات اخلاصدددددة بطبيعدددددة وخصدددددائص التجهيدددددزات الدددددي متعدددددني هتيئتهدددددا  -
 تطومرا للتعامل م  اأ مة ا أواستحداثا 
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 أهداف الدراسة:

يددددة يف تنميددددة القدددددرا للدددد  توقدددد  اأ مددددات مناأمعرفددددة فالليددددة التدددددرم  يف كليددددة امللدددد  فهددددد  -
 يةامناأ

يدة يف  مناأمعرفة درجة استخداخ الوسائل التدرمبية املستخدمة لتنميدة مهدارات توقد  اأ مدات  -
 يةامناأكلية املل  فهد 

يدة حددو  درجدة مدا أكتسدبه مد  مهدارات للد  توقدد  مناأمعرفدة تصدور خدرمج كليدة امللد  فهدد  -
 يةامناأاأ مات 

 جمتم  الدراسة : 

يدة سدوا  مدنه  مد  أمضدي ثدوث سدنوات مناألد  فهدد تكو  جمتم  الدراسة م  خرجيدي كليدة امل
الدد م  خترجددوا مدد  اجلامعددة مث التحقددوا  أوالعامددة  الثانومددةه التحدد  بالكليددة بعددد إمتدداخ مرحلددة أنددأب 

 بالكلية وتلقوا دورا ت هيلية مدهتا لاخ دراسيا

املسدتقبل  كشفت الدراسة ل  لدا نتائج سيكو  هلدا بد ذ  ال أثدر يف إثدرا  البحدوث العلميدة يف
 وم  ه ه النتائج :

سددلوب أاسددتخداخ اضددر ومتثددل اجلرميددة للدد  املسددر  و املندداهج التطبيقيددة كدداإل و  للدد  احمل أ  -
 ية لل  توق  اأ ماتامناأالعص  ال ه  تزمد م  قدرا  ال  كلية املل  فهد 

مددد   فالليدددة أكثدددريدددة مناأالتطبيقدددي يف كليدددة امللددد  فهدددد اثددر التددددرم  و التعلدددي  النةدددرب و  أ  -
 املمارسة العملية بعد التخر افاللية م  الدورات التدرمبية و  أكثرالتعل  ال اا و 

أفضددددل اأسددددالي  للتددددرم  للدددد  توقدددد  اأ مددددات هددددي تزومددددد  أ دار حنددددظهدددر مدددد  حتليددددل اأ -
 الدار  بنصائح حو  توق  اأ مة ومدارسة النةرمات ومتابعة أخبار اأ ماتا

 التوصيات و املقرتحات :  

 بالتفكري املستقبلي ل   رم  تنمية اخليا  والتفكري احلدسيا هتماخاإل -
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يدددة للضدددباط مناأيدددة بفدددتح بدددرامج دراسدددات لليدددا يف العلدددوخ مناأتقدددوخ كليدددة امللددد  فهدددد  أ   -
 التدرم  والتعلي  يف الكلية قد أثبت فالليتها  املتميزم  نةرا أ

تنومددد  أسدددالي  التعلدددي  يف الكليدددة لتشدددمل أسدددالي  أخدددر  مثدددل أسدددلوب مدراسدددة النةرمدددات  -
 وأسلوب مناقشة اأ مات وحتليل حماضر اجلرائ ا  

  ي فببي ممر سببة اإلنسببرنالبعببد  : نابعنببو  ه(1311وض )ي، محمببد عببنرالقحطببد اسببة
 .برلريرض، د اسة تطبيقية على العرملين بحرس الحدود مناألالسلطة عند  جل 

 : ا الدراسةإليهه  النتائج الي توصلت أو  

تكمدد  يف املعاملددة احلسددنة للجمهددور بالتبدداره لضددو  مدد اأالسددلوكيات الصددادرا مدد  رجددل  أ  -
 منه  مت ثر وميثر هب ا 

 ا م اأ مادا شعور اجلمهور املتعل  والوالي بالدور الجيايب لرجل  -

 يةامناأ بالنسبة للمهاخ والواجبات اإلنساينية تركز حو  تعمي  البعد مناأجهود اأجهزا  -

 الد ب مقدوخ بده مد اأ للدور اإلنساينأمهية الدور ال ب متارسه وسائل اإللوخ يف إبرا  البعد  -
 ام اأرجل 

وهددو البعددد   مدد اأاملدديثرا للدد  السددلطة التقدمرمددة لرجددل  واندد حددد اجلأوتركددز هدد ه الدراسددة للدد  
املدديثرا يف سددلطة احملقدد  التقدمرمددة لنددد  ارسددته  واندد احلاليددة بدراسددة اجل، بينمددا الدراسددة اإلنسدداين

 لأللما  اإلجرائيةا

  يبببة فبببي مناألالبببدو  التنمبببوي للمؤسسبببرت  : نا( بعنبببو  ه1301) ،يناالشبببمر  د اسبببة
  . المجتمع

يددة مناأالدد ب تقددوخ بدده اأجهددزا  واندد  متعدددد اجلمدد اأبلددورا الدددور  إىلخنلددص مدد  هدد ا البحدد  
يددة جددز   مدد  ميسسددات اجملتمدد  مناأوتسدده  مدد  خولدده يف بنددا  اجملتمدد  وتطددوره لكددو  اأجهددزا 

 وموكل هلا مهمة حتقي  الستقرار املطلوب ملواصلة البنا  والتطور يف الدولة ا
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ا أنىل ملمارسدة أب نشداط آخدر يف الدولدة فدإذا بددأو والسدتقرار مطلد   مد اأ أ نددر   أ وجي  
تهددا الطبيعيددة ودورهددا يف بنددا  كانيددة ممناأحتليلنددا مدد  هدد  املسددلمة فسددنعطي يف الغالدد  اأجهددزا 

الدولددددة وتطددددور اجملتمدددد  ول جنددددد  ضاضددددةا يف الصددددرف لليهددددا والعمددددل للدددد  تطومرهددددا ورفدددد  أدا  
 أشدرنا العاملني فيها وبنا  جدار الثقة بينه  وبني بقية أبنا  اجملتم  والبعد هبدا لد  السدلبيات الدي

 ية يف الدولة واجملتم امناألبعضها وتشكل لائقاا أماخ الدور الرائد واملفرتض لألجهزا 

 ر وأفكار للمية ولملية ميك  بلورا التوصيات التالية : و لل  ضو  ما تضمنه البح  م  حم

مطلدد  اجتمددالي ضددرورب ل مسددتطي  اأفددراد يف أب جمتمدد  مدد   ارسددة نشددا اهت   مدد اأ أ  -
 ية وتطومرها امناأببنا  اأجهزا  هتماخوم  مث ضرورا اإل م اأفة إل يف حالة توفر املختل

جدز   مد اأوبقيدة أفدراد اجملتمد  لكدو  رجدا   م اأ  وثيقة بني رجا   و ضرورا بنا  لوقة تع -
مدت   مداأو يف لزلة ل  حركة ذل  اجملتم   العي  أوفصا  لنه نم  ذل  اجملتم  لي  هل  اأ
 فيه م  نشا ات خمتلفة ا

تنميددة تلدد   أ يددة معتدد  جددز   مدد  التنميددة يف اجملتمدد  و مناأالصددرف املددادب للدد  اأجهددزا  أ  -
لد  أفراد ذلد   م اأاأجهزا وتطورها احلضارب م عت  دليوا لل  رقي اجملتم  وارتفا  قيمة 

 ااجملتم 

جملتمدد  املدددين السياسددية والقتصددادمة يددة وبقيددة ميسسددات امناأأمهيددة التنسددي  بددني امليسسددات  -
 والجتمالية  والثقافية واإللومية و ريها ا

   ن و راطبببر دعببم التعبببأبعنببوان : (هببب1301 ) محمبببود محمببد عببببد اه، ي و ركسببند اسببة
لنشببر  والمؤسسببرت التعليميببة ( األسببرةوالتنسببيق بببين الشببراطة ومؤسسببرت المجتمببع ) 

 . مفهوم الشراطة المجتمعية

 اآلا : إىلالبح  هدف     

 الفرد واجملتم ا أم إبرا  توجيهات الدم  اإلسومي يف احملافةة لل   -

 الفرد واجملتم  ا أم توضيح دور الشر ة يف حتقي   -
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 التعرف لل  واق  العوقة بني الشر ة وأفراد اجملتم  ا -

 الفرد واجملتم  ا أم توضيح أمهية املشاركة اجملتمعية يف استتباب  -

تقددوخ بدده الشددر ة لتوثيدد  العوقددة مدد  أفددراد اجملتمدد  لنشددر  أ وضدد  تصددور للدددور الدد ب منبغددي  -
 مفهوخ الشر ة اجملتمعية ا

هنالدددد  أدوار أخددددر  مدددد  املمكدددد  للمدددددار  واجلامعددددات القيدددداخ هبددددا لنشددددر مفهددددوخ الشددددر ة  -
 :، وم  ه ه اأدوار ما ملي  م اأاجملتمعية وذل  م  منطل  العوقة بني التعلي  و 

   معه  وتسهيل مهامه  او اوحثه  لل  التع م اأنا  لل  احرتاخ رجا  اأبتربية  -

شددددطة املدرسددددية نيدددة بدددداملقررات الدراسدددية مدددد  اسدددتغو  املددددواد املختلفدددة واأمناأربددد  التوليددددة  -
 ية امناأوالرحوت والندوات وبرامج التولية واإلرشاد يف التولية 

 إىلهتددددف املنددداهج الدراسدددية  أ والسدددتقرار للددد   مددد اأتضدددمني املنددداهج الدراسدددية مفددداهي   -
 الفردمة واجلمالية واحرتاخ اآلخرم  ا املسيولية ر  رو  

 المستشبفيرت أمبن أفبراد أدا  أثر  : نابعنو  ه(1302 عريد ) ناحمد العنزي، د اسة 
 السالمة . تحقيق على

 :إىلهدفت الدراسة        

 والسومةا م اأرف  مستو  التدرم  أفراد  -

 اإل فا اتشفيات بتوفري جتهيزات السومة و املس إهتماخرف  مستو   -

 اجلهات ذات الختصاص لوستفادا منهاا إىلتقدمي نتيجة الدراسة  -

مدد  أبددر   كددا و  سددتبانةال أداااسددتخدمت مت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحي و و قددد اسددتخد
 نتائجها :
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فالرضدد  لدد  العمددل مزمددد مدد  أدا   وكفددا ا اأدا ،لوقددة قومددة بددني الرضددا لدد  العمددل وجددود  -
 السومةاو  م اأأفراد 

الراتدد  ل مدديثر للدد    أ كفددا ا اأدا ا أب   العوقددة بددني الرضدد  لدد  الراتدد  و متضددح ضددع -
 ا كفا ا اأدا 

 مد اأالسومة كلمدا ارتفد  معده مسدتو  كفدا ا أدا  أفدراد و  م اأكلما  اد التدرم  يف جما   -
 ؟ و السومة

 : صت الدراسة مبا مليأو قد و      

والسددومة للدد  اسددتخداخ جتهيددزات ومعدددات السددومة واإل فددا   مدد اأضددرورا تدددرم  أفددراد  -
 ا املتوفرا يف املستشف 

 السومةاو  م اأضرورا ت مني جتهيزات السومة الشخصية أفراد  -

اإلدارات بد لل   مكدو  ارتبداط هد ه أ والسدومة يف مجيد  املستشدفيات  م اأشا  إدارات نإ -
 ا هلا صفة التنفي  داراسلطة يف املستشف  حىت تكو  تعليمات ه ه اإل

              السدددومة و  مددد اأوميكددد  السدددتفادا مددد  هددد ه الدراسدددة يف معرفدددة العوقدددة بدددني تطبيددد  مفهدددوخ     
 والعوامل امليثرا فيه مثل التدرم  والرات  والتكرمي املعنوب وسالات العمل ا

 ثرلثر: التعليق على الد اسرت    

ه موجددد لدددد مدد  نقدداط التشددابه أنددالسددومة و  مدد اأمتضددح مدد  الدراسددات السددابقة يف جمددا   -
 : بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة ملخصها الباح  كما ملي اأختوفو 
والسددومة يف  مدد اأهلددا مفهددوخ و ااتفقددت الدراسددة احلاليددة مدد  بعدد  الدراسددات السددابقة يف تن -

 :  اجملا  الرتبوب والتعليمي، مثل دراسة كل م 

 ه(1217 ) ،حممد سعيد لبدال  ا)آ  رحب       

 ه (1231/1234 )ريب ، فائزا بنت حمس )احل       
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 هد (1218 ) براهي  ب  لبد الرمح إالربيعة ، )       

 خ (4000)        ا) الرومشد ، حممد سليم       

 خ(  4006 )          املهريب ، راشد محيد )        

اتفقدددت الدراسدددة احلاليدددة مددد  الدراسدددات السدددابقة يف تطبيقهدددا املدددنهج الوصدددفي واسدددتخداخ  -
 اتالبيانجلم  ا  دااك   االستبي

والسدددددومة يف  مددددد األدددددت و اا اختلفدددددت لددددد  بعددددد  الدراسدددددات السدددددابقة الدددددي تنأهندددددإل  -
 : املنةمات وامليسسات العامة مثل دراسة كل م 

 هد(1215، حممد لوضينا) القحط         

 هد ( 1246 ) ) اليوس  ، خالد ب  حممد ب  ناصر         

 ه (1218 )   ،سي  ب  معي  شام  ينا)القحط         

 كدا اختلفت الدراسة احلالية م  مجي  الدراسات السابقة يف جمتم  ولينة الدراسدة فقد    -
 جمتم  الدراسة يف الدراسة احلالية معلمي املرحلة املتوسطة يف مدمنة الرماضا

السدومة بالبحد ، ملدا و  مد األدت موضدو  و اهنا  لدداا وفرياا مد  الدراسدات، الدي تن أ  -
 ة وارتباط وثي  باجملالت الرتبومةاهل ا املوضو  م  لوقة هام

لددددت و االددددي تن –للدددد  حددددد للدددد  الباحدددد   –ىل مدددد  نولهددددا و هدددد ه الدراسددددة تعددددد اأ  إ -
والسومة لد  مدار  التعلي  املرحلدة املتوسدطة مبدمندة الرمداض مد  وجهدة  م اأموضو  

 ا نةر املعلمني
قدد و السدومة يف قطالدات خمتلفدة مد  اجملتمد   و  مد األت الدراسات السابقة مفهوخ و اتن -

 العاخ واخلاص باملنشئات وامليسساتا م اأأكدت الدراسات لل  احملافةة لل  
 مد اأمفهدوخ  إىلية م  الفقه اإلسومي وكيد  منةدر مناأو قد قارنت الدراسات النة   -

 و السومةا
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  اأخطدددارمددد  الضدددرورات الجتماليدددة املتعلقدددة بالوقامدددة مددد    االسدددومة معتددد  و  مددد اأ أ  -
 احلوادث الضارااو 
يددة أمنحتقيدد  الوقامددة مبددا متلدد  مدد  وسددائل ضددب   إىلتسددع   مدد األدد   املسدديولةاجلهددات  -

 تتماش  م  لوائح الضب  والقرارات الفردمة والقوا املادمةا
ضدحة ومناسدبة لطبيعدة السدومة لبدد مد  وجدود وسدائل واو  مد اأولكي تتحقد  أهدداف  -

 املخا بني و اكتساهبا لحرتامه  و الته ا إىلية وصوهلا كاناجملتم  و إم
والسدومة قدادرا للد  تنفيد  هدده  مد األد   املسديولةتكو  امليسسات  أ ه لبد أنكما  -

 يات البشرمة واملادمة واملعنومةاكاناأمالوسائل مبا متوفر هلا م  

  دارأمهيدة الدراسدة، وكتابدة اإل  ايف بيد  الدراسدات السدابقة أفدادت الباحد أ ولليه ميك  القو  
الدراسدددة وإلددددادها، وتصدددمي  املعاجلدددة اإلحصدددائية لسدددتخوص نتائجهدددا  أدااالنةدددرب، وتصدددمي  

واإلجابة ل  تساؤلهتا، ومناقشدة نتدائج الدراسدة احلاليدة مد  الدراسدات السدابقة، والسدتفادا مد  
 ا ه ه الدراسةاليهإ تاملراج  الي رجع
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 الثرلثالفصل 
 منهجية الدراسة واجراءاتها
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 منهجية الد اسة وإجرا اتهر
 

 تمهيد

نهج الدددد ب يددددة مددد  حيدددد  املددددنا  الباحدددد  يف هدددد ا الفصددددل لرضدددا  لجددددرا ات الدراسددددة امليدو امتنددد
هبدا الباحدد    االدي اسددتع داا  الد ب اخدد ت منده ليندة الدراسددة ، واأتدداسدتخدمه الباحد  ، واجمل

يف مج  املعلومات املتعلقة هب ه الدراسة ، واملراحدل الدي مدرت هبدا مد  حيد  بنائهدا والتحقد  مد  
ات ومعاجلتهدا لبياندصدقها ، وثباهتا ، واخرياا السالي  الحصائية الي   اسدتخدامها يف حتليدل ا

 ذل  لل  النحو التايل :  اوبي

 منهج الد اسة :

هد ه الدراسدة تعددد دراسدة اسدتطولية آلرا  معلمدي املرحلددة املتوسدطة للكشد  لدد  دور   نةدراا أ
املنهج املناس  هلا    والسومة داخل املدرسة ف م اأاملدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب ب

ه ذلدد  النددو   ندد( ب178،ص  ه1242 ،حليلددي والدد ب معرفدده ) العسددافهددو املددنهج الوصددفي الت
ليندة كبدريا مدنه  وذلد   أوم  البحوث ال ب مت  بواسطته استجواب مجي  أفراد جمتمد  البحد  

  و امتجددد أ هبددددف وصددد  الةددداهرا املدروسدددة مددد  حيددد   بيعتهدددا ودرجدددة وجودهدددا فقددد  ، دو  
 استنتا  اأسباب ا أودراسة العوقة  إىلذل  

  وصف أفراد الد اسة:

مدد  املتغددريات املسددتقلة املتعلقددة باخلصددائص الشخصددية والوظيفيددة تقددوخ هدد ه الدراسددة للدد  لدددد 
 بيعة الوظيفة التعليميدة  –لدد سنوات اخلدمة  –أفراد الدراسة متمثلة يف ) املستوب التعليمي 

اللتحدداق بالددددورات(ا ويف ضدددو  هدد ه املتغدددريات ميكددد  حتدمدددد خصددائص أفدددراد الدراسدددة للددد   –
 النحو التايل: 
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 (1-3جدول رقم )

   املستوى التعليمي توزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار   المستوى التعليمي

 4.2 14 قل من جامعيأ

 85.6 285 جامعي

 11.2 34 تعليم عالي

 %111 333 المجموع

% 9556( م  أفراد الدراسة ميثلو  ما نسبته  495)  أ (  1-3متضح م  اجلدو  رق  ) 
م  أفراد الدراسة، بينما  كثروه  الفئة اأمستواه  التعليمي جامعي م  إمجايل أفراد الدراسة 

، مستواه  التعليمي تعلي  لايل% م  إمجايل أفراد الدراسة 1054( منه  ميثلو  ما نسبته 32)
مستواه  التعليمي أقل م  % م  إمجايل أفراد الدراسة 254( منه  ميثلو  ما نسبته 12) و

 اجامعي 

 (2-3جدول رقم )

   عدد سنوات اخلدمة توزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار   سنوات الخدمة

 12.6 42 سنوات 5قل من أ

 22.2 74 سنوات 11 إلىسنوات  5من 

 65.2 217 سنوات 11من  أكثر

 %111 333 المجموع

% 6554( م  أفراد الدراسة ميثلو  ما نسبته  417)  أ (  4-3متضح م  اجلدو  رق  ) 
م  أفراد  كثروه  الفئة اأ سنوات 10م   أكثرسنوات خدمته  م  إمجايل أفراد الدراسة 
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سنوات % م  إمجايل أفراد الدراسة 4454( منه  ميثلو  ما نسبته 72الدراسة، بينما )
% م  إمجايل 1456ته ( منه  ميثلو  ما نسب24) و، سنوات 10 سنوات إىل 5خدمته  م  
 ا سنوات 5سنوات خدمته  أقل م  أفراد الدراسة 

 (3-3جدول رقم )

   طبيعة الوظيفة التعليمية توزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار   طبيعة الوظيفة التعليمية

 2.7 9 مدير

 6.3 21 وكيل

 86.2 287 معلم

 3.3 11 مرشد طالبي

 1.5 5 مشرف نشاط

 %111 333 المجموع

% 9654( م  أفراد الدراسة ميثلو  ما نسبته  497)  أ (  3-3متضح م  اجلدو  رق  ) 
م  أفراد الدراسة،  كثروه  الفئة اأ  بيعة وظيفته  التعليمية معلمنيم  إمجايل أفراد الدراسة 

 وظيفته  التعليمية بيعة % م  إمجايل أفراد الدراسة 653( منه  ميثلو  ما نسبته 41بينما )
 بيعة وظيفته  % م  إمجايل أفراد الدراسة 353( منه  ميثلو  ما نسبته 11، مقابل )وكو 

% م  إمجايل أفراد الدراسة 457( منه  ميثلو  ما نسبته 8، و )التعليمية مرشدم   وبيني
فراد الدراسة % م  إمجايل أ155( منه  ميثلو  ما نسبته 5، و ) بيعة وظيفته  التعليمية مدرا 

 ا بيعة وظيفته  التعليمية مشرفني نشاط 
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 (4-3جدول رقم )

 ليةأواإللتحاق بدورة إسعاف  توزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار 

 17.7 59 نعم

 82.3 274 ال

 %111 376 المجموع

% 9453( م  أفراد الدراسة ميثلو  ما نسبته  472)  أ (  2-3متضح م  اجلدو  رق  ) 
م  أفراد الدراسة، بينما  كثروه  الفئة اأ ليةأو التحقوا بدورا إسعاف م  إمجايل أفراد الدراسة 

 ليةأو ع ملتحقوا بدورا إسعاف % م  إمجايل أفراد الدراسة 1757( منه  ميثلو  ما نسبته 58)
 ا

 الد اسة : أداة

للدراسدة ملوئمتهدا لطبيعدة الدراسدة وموضدولها، وهددفت   دااه ( كدنااستبقاخ الباح  بتصمي  ) 
والسدددومة داخدددل املدرسدددة وقددداخ  م اأملعرفدددة دور املدرسدددة املتوسدددطة يف تنميدددة الدددولي بددد سدددتبانةال

 معتمداا لل  : ستبانةالباح  بتصمي  ال

 دبيات املتعلقة هب ا املوضو ااأ ا1
 النةربا  ارالدرسات السابقة واإل ا4
 ة ب وب الختصاص واخل ا يف ه ا اجملا اناالستع ا3

 : جزأم م   ستبانةوتتكو  ال

فدددراد الدراسدددة وهدددي : املتعلقدددة باملعلومدددات العامدددة لددد  أ ليدددةو ات األبيانددد  : متضدددم  بعددد  او اأ
  بيعة الوظيفة التعليمية (ا -سنوات اخلدمة  -)املستو  التعليمي 

 ر : و ا( لبارا مقسمة لل  ثوثة حم28، وتكونت م  ) ستبانةر الو ا: متضم  حمالثاين
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والسومة داخل املدرسدة،  م اأشطة املدرسية يف تنمية ولي الطوب بن : دور اأو احملور اأ -
 ( لبارا ا18ومشتمل لل  ) 

والسددومة داخددل املدرسددة ومشددتمل  م اأ: دور املعلدد  يف تنميددة ولددي الطددوب بدد الثددايناحملددور  -
 ( لبارا ا15لل  )

والسددددومة داخددددل  م اأاحملددددور الثالدددد  : دور املقددددررات الدراسددددية يف تنميددددة ولددددي الطددددوب بدددد -
 ( لبارا ا15املدرسة، ومشتمل لل  )

ة ) مواف  ، موافد  وقد استخدخ الباح  مقيا  ) ليكرت ( اخلماسي املتدر  لقيا  العبارات السابق
 مواف  ،  ري مواف  بشدا ( ا ري مت كد ،  ري بشدا ،  

 : الد اسة أداةصدق  –

ا سوف تقي  مدا الددت لقياسدة ، كمدا مقصدد بالصددق مشدو   هنمع  الت كد ب ستبانةصدق ال
حتتومهددددا الدراسددددة مدددد  ناحيددددة، وكدددد ل  وضددددو  فقراهتددددا  أ لكددددل العناصددددر الددددي جيدددد   سددددتبانةال

وقدد قداخ الباحد  بالتاكدد مد   ومفرداهتا م  ناحية اخر  ، حبي  تكو  مفهومة ملد  مسدتخدمها
 الدراسة م  خو  :  صدق أداا

 : داةالصدق الظرهري لأل – 

( للدد   1ةددر ملحدد  رقدد  أنليددة ) و ( يف صددورهتا اأ سددتبانةالدراسددة ) ال أدااقدداخ الباحدد  بعددرض 
حممدد بد  سدعود  جبامعدة اإلمداخهيئدة التددرم   ألضدا جممولة م  احملكمني يف جما  الرتبية ، مد  

(  4ةدددر ملحددد  رقددد  أن( حمكمددداا ) 14 ددد  حيملدددو  درجدددة الددددكتوراا وبلددد  لددددده  ) اإلسدددومية
لتعدددمل ا إىل باإلضددافةوذلدد  للحكدد  للدد  مددد  وضددو  العبددارا ، ومددد  مناسددبتها للمحددور ، 

 (  ا 3ةر ملح  رق  أناملناس  والضافات الي مراها احملك  ) 

 : داةصدق االتسرق الداخلي لأل –

ات نددداياا وللددد  بيناميدددد ابتطبيقهدددالدراسدددة قددداخ الباحددد   دااأبعدددد الت كدددد مددد  الصددددق الةددداهرب 
حيد     سدتبانةالعينة قاخ الباحد  حبسداب معامدل الرتبداط بريسدو  ملعرفدة الصددق الدداخلي لو



 

- 82 - 

 

بالدرجددة الكليددة للمحددور  سددتبانةحسدداب معامددل الرتبدداط بددني درجددة كددل لبددارا مدد  لبددارات ال
   التالية :و االعبارا كما توضح ذل  اجلد إليهال ب تنتمي 

 

 (5-3اجلدول رقم )

 مناألتنمية وعي الطالب بشطة املدرسية يف نل : دور األواأل معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور
 الكلية للمحور بالدرجة داخل املدرسة والسالمة

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 17..0** 33 17050** 

2 17.55** 32 17021** 

1 17011** 31 17969** 

0 17951** 30 17.60** 

5 17.00** 35 17.69** 

9 17011** 39 17.62** 

. 17.00** 3. 1701.** 

0 17.09** 30 17013** 

6 17.00** 36 17.53** 

31 17912** - - 

 فأقل  1.11يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

قدددي  معامدددل ارتبددداط كدددل لبدددارا مددد  العبدددارات مددد   أ ( 5-3متضدددح مددد  اجلددددو  رقددد  )   
( وهدددي موجبدددة ودالدددة إحصدددائياا لندددد مسدددتوب  05952 إىل 05604حدددت مدددا بدددني ) و ارهددا تر و احم

 رهااو ا( ف قل  ا مد  لل  صدق اتساقها م  حم0501الدللة )
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 (6-3اجلدول رقم )

والسالمة داخل  مناألدور املعلم يف تنمية وعي الطالب ب:  الثاني معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور
 الكلية للمحور بالدرجة املدرسة

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 17022** 6 17011** 

2 17003** 31 17010** 

1 17035** 33 17.61** 

0 17023** 32 17.10** 

5 1791.** 31 17.01** 

9 17.91** 30 17.25** 

. 17012** 35 17913** 

0 17.03** - - 

 فأقل 1.11مستوى الداللة يالحظ ** دال عند 

قدددي  معامدددل ارتبددداط كدددل لبدددارا مددد  العبدددارات مددد   أ ( 6-3متضدددح مددد  اجلددددو  رقددد  )   
( وهدددي موجبدددة ودالدددة إحصدددائياا لندددد مسدددتوب  05921 إىل 05607حدددت مدددا بدددني ) و ارهددا تر و احم

 رهااو ا( ف قل  ا مد  لل  صدق اتساقها م  حم0501الدللة )
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 (7-3اجلدول رقم )

 مناألدور املقررات الدراسية يف تنمية وعي الطالب بالثالث :  ارتباط بريسون لعبارات احملور معامالت
 الكلية للمحور بالدرجة والسالمة داخل املدرسة

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

3 17.13** 6 17.00** 

2 17966** 31 17.00** 

1 17.5.** 33 17012** 

0 17901** 32 17065** 

5 17.99** 31 17530** 

9 17.00** 30 17521** 

. 17..1** 35 17915** 

0 17.01** - - 

             فأقل 1.11يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

قدددي  معامدددل ارتبددداط كدددل لبدددارا مددد  العبدددارات مددد   أ ( 7-3متضدددح مددد  اجلددددو  رقددد  )   
( وهدددي موجبدددة ودالدددة إحصدددائياا لندددد مسدددتوب  05792 إىل 05234حدددت مدددا بدددني ) و اتر رهددا و احم

 رهااو ا( ف قل  ا مد  لل  صدق اتساقها م  حم0501الدللة )

   الد اسة : أداةثبرت 

سددتقرا وثابتددة ول تتغددري يف حالددة العبددارات املكونددة هلددا تعطددي نتددائج م أ  سددتبانةمقصددد بثبددات ال
 سدتبانةات الندانية جتداه حتليدل بي ن  لل  لينة الدراسة وبالتايل توجد  مر خإلادا تطبيقها مرا أ

ألفددددا  ( اسددددتخدخ الباحدددد  معامددددل )سددددتبانةالدراسددددة )ال أداا تاملسددددتخدمة ا ولقيددددا  مددددد  ثبددددا
-3واجلددو  رقد  ) ،الدراسدة أداا(  للت كدد مد  ثبدات  Cronbach's Alpha)( كرونبداخ

   الدراسةا أداا( موضح معاموت ثبات 9
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 (8-3جدول رقم )

 الدراسة  أداةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 ستبانمر االأومح
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

 176936 36 والسومة م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأن

 176510 35 والسومة داخل املدرسة م اأدور املعل  يف تنمية ولي الطوب ب

والسددومة داخددل  م اأيف تنميددة ولددي الطددوب بددت الدراسددية املقددررادور 
 املدرسة

35 176313 

 176.12 06 الثبات العام

( وهدد ا  058734معامددل الثبددات العدداخ لددا  حيدد  بلدد  )  أ  (9-3متضددح مدد  اجلدددو  رقدد  )
 يناتتمت  بدرجة لاليدة مد  الثبدات ميكد  اللتمداد لليهدا يف التطبيد  امليدد ستبانةال أ مد  لل  
 ا للدراسة

 الد اسة : أداةإجرا ات تطبيق    

مدد   الثدداينيددة الددي اجرمددت يف الفصددل ناقدداخ الباحدد  بعدددا اجددرا ات لتسددهيل تطبيدد  الدراسددة امليد
 ه  ه ه الجرا ات : هد ، وم  أ1233 -هد 1234الدراسي  العاخ

حممدد  اإلمداخجبامعدة بنا اا لل   ل  الباح  وجه سعادا لميد كلية العلوخ الجتمالية  -
ملحدد  رقدد  أنةر مدددمر الرتبيددة والتعلددي  مبنطقددة الرمدداض ) إىلخطدداب  اإلسددوميةبدد  سددعود 

 (ا 2
مددددددرا   إىلالرتبدددددوب  ثلدددددة مبسدددددالد الشدددددئو  التعليميدددددة خطددددداب  شدددددرافاإل إداراوجهدددددت  -

 ( ا  2ملح  رق  أنةر املدار  لتسهيل مهمة الباح  )
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فدراد العينددة، ومجعهددا ات للدد  أناالباحدد  القيدداخ مبهمدة  مددارا املدددرا ، وتو مد  السددتب تدوىل -
 ا  م  املدار  املتوسطة نقطة

( 40مدد  ) أكثددر، و لددت للدد  اسددتبانة( 200صددل ) مدد  أ اسددتبانة( 333  اسددتعادا ) -
 % تقرمباا ا93545متوسطة، وهي ما متثل نسبة  مدرسة

 ات قاخ الباح  باخلطوات التالية :د نا   ك  م  الستبك  قدر موللحصو  لل  أ         

الجتمددا  مدد  املعلمددني والدد م  مبثلددو  الفرمدد  املسددالد للباحدد  وشددر  الباحدد  خطددوات  -
و رمقدددددة تو معهدددددا بطرمقدددددة للميدددددة للحصدددددو  للددددد  اجابدددددات  سدددددتبانةواجدددددرا ت تعبئدددددة ال

 أكثددربعدد  املدددار   إىلالباحدد  الدداد احلضددور  أ املبحددوثني بسددرلة ودقددة لاليددة، ور دد  
ات ناه ع مدتمك  مد  مجد  كامدل السدتبأندل مفقودا إ استبانةب م  مرا توفياا حلصو  أ

 الي   تو معهاا
، حيددد    ادخاهلدددا يف ال ندددامج حصدددائيةللمعاجلدددة اإل اسدددتبانة( 333اخضددد  الباحددد  ) -

 (ا   spssحصائي )اإل

 أسرليب المعرلجة اإلحصرئية : -

ات الي   جتميعها، فقد   استخداخ العدمد م  لبيانالدراسة وحتليل التحقي  أهداف 
 Statisticalاأسالي  اإلحصائية املناسبة باستخداخ احلزخ اإلحصائية للعلوخ الجتمالية 

Package for Social Sciences  ( والي مرمز هلا اختصاراا بالرمزSPSS)   وذل
احلاس  اآليل، ولتحدمد  و  خوما املقيا  اخلماسي   إىلات لبيان  ترميز وإدخا  ا أ بعد 

(، مث 2=1-5ر الدراسة ،   حساب املد )  و ) احلدود الدنيا والعليا ( املستخدخ يف حم
(  0590= 2/5تقسيمه لل  لدد خوما املقيا  للحصو  لل   و  اخللية الصحيح أب) 

بدامة املقيا  وهي الواحد  أو) أقل قيمة يف املقيا   إىلبعد ذل    إضافة ه ه القيمة 
 الصحيح( وذل  لتحدمد احلد األل  هل ه اخللية، وهك ا أصبح  و  اخلوما كما م ا :
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   ختوف احملور املراد قياسها( حنو كل لبارا با ري مواف  بشداميثل ) 1590 إىل 1م 
   قياسهاختوف احملور املراد ( حنو كل لبارا با ري مواف ميثل ) 4560 إىل 1591م 

   ختوف احملور املراد قياسها( حنو كل لبارا با ري مت كدميثل ) 3520 إىل 4561م 

   ختوف احملور املراد قياسها( حنو كل لبارا بامواف ميثل ) 2540 إىل 3521م 

   ختوف احملور املراد قياسها( حنو كل لبارا بامواف  بشداميثل ) 5500 إىل 2541م 

 حصائية التالية :اإل  وبعد ذل    حساب املقامي

التكرارات والنس  املئومة للتعرف للد  اخلصدائص الشخصدية والوظيفيدة أفدراد ليندة الدراسدة  ا1
 الدراسةا أداار الرئيسة الي تتضمنها  و وحتدمد استجابات أفرادها جتاه لبارات احمل

" وذل  ملعرفة مدد  ارتفدا   Weighted Meanاملتوس  احلسايب املو و  )املرجح( "  ا4
فددددداض اسدددددتجابات أفدددددراد الدراسدددددة للددددد  كدددددل لبدددددارا مددددد  لبدددددارات متغدددددريات الدراسدددددة أخن أو

 ه مفيد يف ترتي  العبارات حس  ألل  متوس  حسايب مو و ا  ناأساسية، م  العل  ب
فددداض اسدددتجابات أفددددراد أخن أو" وذلددد  ملعرفدددة مدددد  ارتفدددا   Meanاملتوسددد  احلسدددايب "  ا3

ه مفيددد يف ترتيدد   نددر الرئيسددة )متوسدد  متوسددطات العبددارات(، مدد  العلدد  ب و   احملددالدراسددة لدد
 ر حس  ألل  متوس  حسايبا و احمل

للتعدددرف للددد  مدددد   "Standard Deviation"راف املعيدددارب حنددد  اسدددتخداخ اإل ا2
راف استجابات أفراد الدراسة لكل لبارا مد  لبدارات متغدريات الدراسدة، ولكدل حمدور مد  حنا

راف املعيددارب موضددح التشددتت يف حندداإل أ لرئيسددة لدد  متوسددطها احلسددايبا وموحدد  ر او ااحملدد
ر  و   احملدنداج إىلاستجابات أفراد لينة الدراسدة لكدل لبدارا مد  لبدارات متغدريات الدراسدة، 

 ف  تشتتها بني املقيا اأخنالرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته م  الصفر تركزت الستجابات و 

الدراسدة وذلد  مد  خدو  إجيداد  أداا  استخداخ معامل ارتباط بريسدو  للتحقد  مد  صددق  ا5
معامددل الرتبددداط بدددني كددل لبدددارا مددد  العبدددارات مدد  الدرجدددة الكليدددة للمحددور الددد ب تنتمدددي لددده 

 العباراا

 الدراسةا أدااللتحق  م  ثبات  ألفاكرونباخ  استخداخ معامل  ا6
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 الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة وتفسريهاحتليل 
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 عرض وتحليل وتفسير نترئج تسرؤالت الد اسة

و  التحليل سئلة الدراسة، وذل  م  خلإلجابة ل  أ  ه ا الفصل لرض وحتليل النتائج و امتن
ة وفقاا لتسلسل نار السبتو افراد العينة ) املعلمو  ( لل  لبارات وحماإلحصائي لستجابات أ

 سئلة البح اأ

شطة والممر سرت المد سية في  تنمية وعي ندو  األل : مر و السؤال األمنرقشة نترئج 
 ؟ والسالمة منرألالطالب ب

والسومة    حساب  م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأنللتعرف لل  
املعيارمة والرت  لستجابات أفراد  رافاتحنالتكرارات والنس  املئومة واملتوسطات احلسابية واأ

والسومة  م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأنالدراسة لل  لبارات حمور 
 وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو  التايل: 

(1-4جدول رقم )  
مرتبة والسالمة   مناألشطة وممارسات املدرسة لتنمية وعي الطالب بأناستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور 

 تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
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0 

ت عععععععتم المدرسعععععععم بمراقبعععععععم سعععععععلو  

 الطععععععال  المععععععةدي ل ععععععم وتععععععوج  م

االتجععععععاا االيجععععععابي نحععععععو السعععععععلو  

 الصحيح والسليم

  90 3.. 90 22 9 

1703 17002 3 

% 3672 5172 3672 979 370 

تقععععععوم المدرسععععععم بععععععدور ا التربععععععوي  31

 والتعليمي معاً دون الاص  بين ما

  99 3.9 50 23 32 
17.6 17651 2 

% 3670 5276 3.70 971 179 

6 

تتبعععععع المدرسعععععم  عععععي الحاعععععاظ علعععععى 

والسعععععالمم اللعععععوااح المعمعععععو   األمعععععن

 ب ا والمعتمدة من قب  الوزارة

 

  01 301 313 1. 35 

1709 17662 1 

% 3271 0271 1171 3373 075 

 ميعععم الحاعععاظ تةكعععد المدرسعععم علعععى أ 0

 والسالمم األمنعلى 

  01 302 03 52 35 
1700 37100 0 

% 3276 0279 2071 3579 075 
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 (1-4تابع جدول رقم )
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1 
تةكععععد المدرسععععم علععععى زيععععادة الععععوعي لععععدى 

 معععععععناألالطعععععععال   عععععععي المحا ظعععععععم علعععععععى 

 والسالمم

  16 302 00 06 36 

1701 37159 5 
% 337. 0279 2572 307. 57. 

5 
تقععععوم المدرسععععم بنشععععر الععععوعي السععععليم بععععين 

والسعععالمم دااععع   معععناألالطعععال   يمعععا ياعععص 

 المدرسم واارج ا

  16 325 313 51 35 

1719 37120 9 
% 337. 1.75 1171 3576 075 

تتبعععععع المدرسعععععم سياسعععععم وا عععععحم ومحعععععددة  3

 والسالمم مناألللحااظ على 

  00 321 61 53 20 
1711 37319 . 

% 3172 1971 2.71 3571 070 

31 

تقععوم المدرسععم بعمعع  كشععل دوري علععى كعع  

 ععععزة السععععالمم أو جاألمععععاكن أو المعععععدات أو أ

 مععععععدات األطاععععععا  والتأكعععععد مععععععن عمل ععععععا أو

 صالحيت ا

  02 31. 315 05 10 

1721 37300 0 
% 3279 1273 1375 3175 3172 

تتجععععم المدرسععععم اتجا ععععاً ايجابيععععا نحععععو تنشععععام  2

 ياً أمنالطال  

  26 321 69 .1 35 
1721 37111 6 

% 07. 1971 2070 2376 075 

33 

تقعععععوم المدرسعععععم بو عععععع االقتراحعععععات التعععععى 

األمععععععن المزيععععععد مععععععن تععععععو ير  جلععععععىتععععععةدي 

 ععععاع ألواوالسععععالمم أو لمناقشععععم أو تحسععععين 

 بشك  عام

  2. 322 313 92 23 

1722 37102 31 
% 073 1979 1171 3079 971 

35 
وم المدرسععععععم بعمعععععع  اطععععععم للطععععععوار  تقعععععع

واإلاعععالت عنعععد تععععرض المدرسعععم للحريعععق أو 

 الحاالت الطارام أي نوع من األزمات أو

  52 6. 05 91 16 

1736 37210 33 
% 3579 2673 2575 3071 337. 

30 

تقعععععععععوم المدرسعععععععععم بتعععععععععو ير االحتياجعععععععععات 

( الااصعععععععم دارةوالمتطلبعععععععات )بمسعععععععاعدة اإل

رشعععععاديم األمن والسعععععالمم مثععععع  لوحعععععات جبععععع

 وغيرا

  10 316 09 9. 1. 

1733 373.2 32 

% 3172 127. 2570 2173 3373 

9 
جعععععراتات علميعععععم لحمايعععععم تتبعععععع المدرسعععععم ج

الطععععععععال  والمدرسععععععععين والعععععععععاملين مععععععععن 

 والحوادث األاطار

  11 316 00 .0 12 
1716 37319 31 

% 671 127. 2970 2272 679 

32 
وم المدرسعععععععم بعمععععععع  تقعععععععدير وتامعععععععين تقععععععع

اطعععععار وو عععععع السياسعععععات والتعليمععععععات لأل

 للوقايم من ا

  29 06 330 .3 11 
1713 37162 30 

% .70 297. 1072 2371 676 

36 

علعععى مناقشعععم  األسعععرةتقعععوم المدرسعععم بحعععث 

 ميععععععم ان أور وبيععععععاألمععععععنععععععات وتو ععععععيح األب

التععععععزام م بارشععععععادات وتعليمععععععات المدرسععععععم 

 تعاد عن ك  ما يكون لم تاثير سلبياألبو

  26 05 65 03 01 

2761 3739. 35 

% 07. 2575 2075 2071 3276 
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 (1-4تابع جدول رقم )
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3. 

تقعععععععوم المدرسعععععععم ب ععععععععداد محا عععععععرات 

المم ودورا والسععع معععناأل ميعععم للتوعيعععم بأ

 لين  عععععي عععععي المجتمعععععع ودععععععوة مسعععععةو

وزارة  أواالطاعععععععات  أوالعععععععد اع المعععععععدني 

حمععععر لعمعععع   عععع ا الدااليععععم وال ععععال  األ

 المحا رات

  20 01 63 00 0. 

2700 37301 39 

% 070 2076 2.71 2572 3073 

رشععععععععادات تقععععععععوم المدرسععععععععم بو ععععععععع ج 30

 لمكا حم الحرااق  ي  ص  الدراسم

  11 01 .1 69 50 
2703 3722. 3. 

% 671 2071 2376 2070 3972 

. 
تععععنظم المدرسععععم مععععع الج ععععات الماتصععععم 

 مععععععععناألنععععععععدوات ومحا ععععععععرات عععععععععن 

 والسالمم

  36 02 60 61 00 
2701 37310 30 

% 57. 2079 2072 2.71 3070 

39 

شعععععات حصعععععم نشعععععاط ن تقعععععوم المدرسعععععم ب

والسعععالمم  مناألمدرسعععي تكعععون م تمعععم بععع

ويحتععععععوي النشععععععاط علععععععى العديععععععد مععععععن 

 البرامج

  2. 91 00 61 92 

27.1 37215 36 

% 073 3076 2970 2.76 3079 

 17006 1721 المتوسط العام

 

شطة و ارسات أن  ري مت كدم  م أفراد الدراسة  أ م  خو  النتائج املوضحة ألوه متضح 
( وهو متوس  مق  يف 5م   3540مبتوس  )والسومة   م اأاملدرسة لتنمية ولي الطوب ب

 إىل( وهي الفئة الي تشري  3520 إىل 4561م  فئات املقيا  اخلماسي ) م   الثالثةالفئة 
  الدراسةا أدااخيار "  ري مت كد" لل  

شطة و ارسات أنت يف موافقة أفراد الدراسة لل  و اهنا  تف أ ومتضح م  خو  النتائج 
شطة أنحت متوسطات موافقته  حو  و احي  تر والسومة  م اأاملدرسة لتنمية ولي الطوب ب

( وهي  3591 إىل 4570والسومة  مابني )  م اأو ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب ب
)  إىل  اتشري   ا  ما بني الفئتني الثالثة والرابعة م  فئات املقيا  اخلماسي واللتو امتوسطات ترت 

ت يف موافقة أفراد الدراسة لل  و افالدراسة  ا موضح الت داا ري مت كد / مواف  ( بالنسبة أ
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 أ والسومة  حي  متضح م  النتائج  م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأن
 م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأنأفراد الدراسة موافقو  لل  اربعة م  
( والي   ترتيبها تنا لياا حس  موافقة 9،  8،  10،  2والسومة  تتمثل يف العبارات رق  )

 أفراد الدراسة لليها كالتايل:

هتدت  املدرسدة مبراقبدة سدلو  الطدوب املديدب هلد  وتدوجهه   ( وه  " 2جا ت العبارا رق  )  ا1
 مدددد  حيدددد  موافقددددة أفددددراد ىلو " باملرتبددددة اأ الجتدددداه الجيددددايب حنددددو السددددلو  الصددددحيح والسددددلي 

 (ا 5م   3591الدراسة لليها مبتوس  ) 

تقددوخ املدرسددة بدددورها الرتبددوب والتعليمددي معدداا دو  الفصددل  ( وهدد "10جددا ت العبددارا رقدد  ) ا4
 (ا5م   3578مبتوس  ) لليهاة م  حي  موافقة أفراد الدراسة الثاني" باملرتبة  بينهما

والسدددومة اللدددوائح  مددد اأتتبددد  املدرسدددة يف احلفددداظ للددد   ( وهددد  " 8جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا3
مد  حيد  موافقدة أفدراد الدراسدة لليهدا  الثالثدة" باملرتبدة  املعمو  هبدا واملعتمددا مد  قبدل الدو ارا

 (ا 5م   3570مبتوس  ) 

"  والسددومة مدد اأمهيددة احلفدداظ للدد  تيكددد املدرسددة للدد  أ ( وهدد  " 9جددا ت العبددارا رقدد  )  ا2
 (ا 5م   3522م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  )  عةالرابباملرتبة 

شدطة و ارسدات أنمد  سسدة لشدرا مد    دري مت كددم أفدراد الدراسدة  أ متضدح مد  النتدائج كما 
،  1،  5 ، 3رقدد  ) العبدداراتمثددل يف والسددومة أبر هددا تت م اأاملدرسددة لتنميددة ولددي الطددوب بدد

 ا كالتايل:اد الدراسة لليهأفر  حمامداحس   تنا لياا ا ( والي   ترتيبه4،  13

تيكد املدرسة للد   مدادا الدولي لدد  الطدوب يف احملافةدة  ( وه  " 3جا ت العبارا رق  )  ا1
مبتوسدد  )  منهدداأفددراد الدراسددة  لدددخ ت كدددىل مدد  حيدد  و " باملرتبددة اأ والسددومة مدد األلدد  
 (ا 5م   3520

تقوخ املدرسة بنشر الولي السلي  بني الطدوب فيمدا خيدص  ( وه  " 5جا ت العبارا رق  )  ا4
أفدراد الدراسدة  لدخ ت كدم  حي   ةالثاني" باملرتبة  والسومة داخل املدرسة وخارجها م اأ
 (ا 5م   3536مبتوس  )  منها
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 مد اأتتب  املدرسة سياسدة واضدحة وحمدددا للحفداظ للد   ( وه  " 1جا ت العبارا رق  )  ا3
مدد   3530مبتوسدد  )  منهدداأفددراد الدراسددة  لدددخ ت كدددمدد  حيدد   الثالثددة" باملرتبددة  والسددومة

 (ا5

اك  أو اأمدتقدوخ املدرسدة بعمدل كشد  دورب للد  كدل  ( وهد  " 13جا ت العبدارا رقد  )  ا2
" باملرتبدة  صدوحيتها أووالتاكدد مد  لملهدا  اأ فدا معددات  املعدات أو أجهدزا السدومة أو

 (ا 5م   3543مبتوس  )  منهاأفراد الدراسة  لدخ ت كدم  حي   الرابعة

"  يدداا أمنتتجدده املدرسددة اجتاهدداا اجيابيددا حنددو تنشددئة الطددوب  ( وهدد  " 4جددا ت العبددارا رقدد  )  ا5
 (ا 5م   3543مبتوس  )  منهاأفراد الدراسة  لدخ ت كدم  حي   اخلامسةباملرتبة 

 

و ارسددددات املدرسدددة لتنميددددة ولددددي شددددطة أنأبدددر   أ ومتضدددح مدددد  خددددو  النتدددائج املوضددددحة الددددوه 
مبراقبددة سددلو  الطددوب وتددوجهه  الجتدداه  تقددوخ املدرسددة أ  مثددل يفوالسددومة تت م اأالطددوب بدد

 إىلاملدرسة تدر  دورهدا الرتبدوب    وتفسر ه ه النتيجة ب الجيايب حنو السلو  الصحيح والسلي 
 ا    دورها التعليميناج

و ارا الرتبيدة  إهتماخخ ( والي بينت 4006وتتف  ه ه النتائج م  دراسة )العسريب ، لامرحممد، 
بتقددددمي بعددد  أو درو  والتعلدددي  بتقددددمي التوليدددة املرورمدددة لددد  املنددداهج الدراسدددية سدددوا  بتخصددديص 

 الصور والرسومات يف املناهج الدراسية تتعل  باملرور اأو شطة والتدرمبات ناأ

ه( والددي بينددت وسددائل  1246خالددد بدد  حممددد بدد  ناصددر، ،  دراسددة )اليوسدد كمددا اتفقددت مدد
وظيفتهدددددا تمعدددددات ولكدددددي تددددديدب دورهدددددا الوقدددددائي و اجمل ضدددددرورا ل  دددددىن لنهدددددا يف مددددد اأالضدددددب  

العداخ ول تتشددد يف  مد اأ  يف محامدة او تتميز بالوسطية يف التطبي  فدو تتهد أ الجتمالية لبد 
ا احملافةدة للد   هنةمدة والدي مد  شدنالنةدر يف بعد  اأو حفةه لل  حساب احلقدوق واحلرمداتا 

 م  ااأالضب  
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 ؟ والسالمة داخل المد سة منرألدو  المعلم في تنمية وعي الطالب ب: مر  الثرنيالسؤال 

  حسددداب  والسدددومة داخدددل املدرسدددة م اأدور املعلددد  يف تنميدددة ولدددي الطدددوب بدددللتعدددرف للددد  
رافددات املعيارمددة والرتدد  لسددتجابات أفددراد حنالتكددرارات والنسدد  املئومددة واملتوسددطات احلسددابية واأ

 والسددومة داخددل املدرسددة م اأدور املعلدد  يف تنميددة ولددي الطددوب بددالدراسددة للدد  لبددارات حمددور 
 وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو  التايل: 

(2-4)جدول رقم   
مرتبة  والسالمة داخل املدرسة مناألدور املعلم يف تنمية وعي الطالب باستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور 

 تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
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5 

يتحلععععععععى المعلععععععععم بالصععععععععبر حيععععععععا  

تصعععر ات بععععض الطعععال  المتطر عععم 

ومناقشعععععت م ايجابيععععععا وايجععععععاد الحعععععع  

بي تجععععععاا  عععععع ا التصععععععر ات االيجععععععا

  م وسالمت مأمنحااظا على 

  56 350 02 20 9 

17.3 17639 3 

% 3.7. 0.70 2079 070 370 

35 
  علععى حصععم ةويشععرل المعلععم المسعع

علععععى  شععععرالالمعمعععع  بناسععععم  ععععي اإل

 ثنات قيام م بالتجار أالطال  

  56 303 316 30 31 
1790 1763. 2 

% 3.7. 0271 127. 072 171 

30 
سعععتادم المعلعععم  عععي الماتبعععر وسعععاا  ي

دوات مابريععععععم نظياععععععم وبطريقععععععم أو

 ح رة

  50 321 311 3. 32 
1759 17600 1 

% 3972 1971 1671 573 179 

31 

الج ععععععععات  ميقععععععععوم المعلععععععععم بععععععععاعال

والسعععالمم  عععي  معععناألولم ععععن ةالمسععع

حععععععا  حصععععععو  أي حععععععادث دااعععععع  

المعمعععع  لتقععععوم بععععدور ا  ععععي الحاععععاظ 

 والسالمم مناألعلى 

  51 325 31. 13 3. 

1751 37112 0 

% 3576 1.75 1273 671 573 

33 

يراقعع  المعلععم بعععد اسععتادامم للمعمعع  

كان عععععععععا لم لمحتوياتعععععععععم وارجاع عععععععععا

الماصعععععص لتاعععععادي تاثير عععععا علعععععى 

 وسالمم الماتبر أمن

  19 322 310 20 31 
1702 17611 5 

% 3170 1979 0172 070 176 

 األمععانيقععوم المعلععم باتبععاع احتياطععات  0

 ثنات العم   ي الماتبراتأب  وق

  19 332 305 26 33 
1701 17632 9 

% 3170 1179 0175 07. 171 
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 (2-4جدول رقم )تابع 
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3 
يشعععععجع المعلعععععم طالبعععععم علعععععى تطبيعععععق 

والسععععالمم المتبعععععم  ععععي  مععععناألوسععععاا  

 المدرسم

  06 336 69 06 21 
1710 37161 . 

% 307. 157. 2070 307. 971 

يحاعععز المعلععععم الطععععال  علععععى اسععععتادام  1

 والسالمم مناألوساا  

  06 310 311 51 21 
1712 37330 0 

% 307. 1270 1171 3576 976 

. 
التععععععزام المدرسععععععين وكعععععع  مععععععن  ععععععي 

 معععناألالمدرسعععم بارشعععادات وتعليمعععات 

 والسالمم

  01 331 316 51 23 

1726 371.1 6 
% 3271 1171 127. 3576 971 

2 

يعععو ر المعلعععم للطعععال   رصعععاً لمناقشعععم 

الماعععاطر والتحعععديات التعععي يتعر عععون 

ل ععا  مععع ايجععاد حلععو  ل ععا بمععا يععو ر ل ععم 

 والسالمم مناأل

  1. 69 321 56 30 

1721 37116 31 
% 3373 2070 1976 3.7. 570 

32 
يقعععوم المعلعععم بمعاقبعععم الطعععال  الععع ين ال 

والسععععععالمم  مععععععناأليلتزمععععععون باطععععععط 

 وااصًم المتعلقم بالماتبرات العلميم

  19 01 305 01 29 
1730 37109 33 

% 3170 2076 0175 3276 .70 

6 
يقععععوم المعلععععم بتععععدري  الطععععال  علععععى 

والسعععععالمم وكيايعععععم  األمعععععناجعععععراتات 

 استادام وساال ا

  11 0. 335 .3 11 
1715 37160 32 

% 671 2973 1075 2371 671 

31 

يعتمععععععد المعلععععععم المرا ععععععق للحععععععا الت 

لمدرسعععععيم بتطبيعععععق الاطعععععم المتعلقعععععم ا

ثنعععات اسعععتادام أوسعععالمم الطعععال   أمنبععع

 الحا لم المدرسيم

  10 .9 326 00 06 

1713 37396 31 
% 3172 2276 1076 3171 3070 

9 
م عععععععارات يتعععععععوا ر لعععععععدى المعلمعععععععين 

لقيععععام م بععععواجب م  ععععي  تدريبيععععم كا يععععم

 وسالمم الطال  أمنالحااظ على 

  26 01 31. .1 00 

2765 3735. 30 
% 07. 2076 1273 2371 3172 

0 
يق ععي المعلمععون جععزتاً مععن وقععت م  ععي 

شععععععرة  ععععععرورة اسععععععتادام وسععععععاا  

 والسالمم  ي المدرسم األمن

  2. 90 33. 09 16 
2709 37310 35 

% 073 3672 1573 2570 337. 

 17.66 1711 المتوسط العام
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دور املعلد  يف تنميدة م    ري مت كدم أفراد الدراسة  أ م  خو  النتائج املوضحة ألوه متضح 
( وهددو متوسدد  مقدد  يف 5مدد   3530مبتوسدد  ) والسددومة داخددل املدرسددة م اأولددي الطددوب بدد

 إىل( وهددي الفئددة الددي تشددري  3520 إىل 4561مدد  فئددات املقيددا  اخلماسددي ) مدد   الثالثددةالفئددة 
  الدراسةا أداا" لل   ري مت كدخيار " 

دور املعلدد  يف تنميددة ت يف موافقددة أفددراد الدراسددة للدد  و اهنددا  تفدد أ ومتضددح مدد  خددو  النتددائج 
دور حددت متوسددطات مددوافقته  حددو  و احيدد  تر  والسددومة داخددل املدرسددة م اأولددي الطددوب بدد

(  3571 إىل 4596مدددابني )  والسدددومة داخدددل املدرسدددة م اأاملعلددد  يف تنميدددة ولدددي الطدددوب بددد
  اتشدري   ا  ما بني الفئتني الثالثة والرابعة م  فئات املقيدا  اخلماسدي واللتدو اوهي متوسطات ترت 

ت يف موافقددة أفددراد الدراسددة و االدراسددة  ددا موضددح التفدد داا)  ددري مت كددد / موافدد  ( بالنسددبة أ إىل
حي  متضح م  النتائج  والسومة داخل املدرسة م اأدور املعل  يف تنمية ولي الطوب بلل  
والسدومة  م اأاملعلد  يف تنميدة ولدي الطدوب بد مد  أدوار سسدةأفراد الدراسة موافقدو  للد   أ 

 تنا ليددداا ا ( والدددي   ترتيبهددد11،  13،  12،  15،  5رقددد  ) العبددداراتمثدددل يف تت داخدددل املدرسدددة
 ا كالتايل:اد الدراسة لليهحس  موافقة أفر 

متحلددد  املعلددد  بالصددد  حيدددا  تصدددرفات بعددد  الطدددوب  ( وهددد  " 5جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا1
ه  أمدددناملتطرفدددة ومناقشدددته  اجيابيدددا واجيددداد احلدددل الجيدددايب جتددداه هددد ه التصدددرفات حفاظدددا للددد  

 (ا5م   3571ىل م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  ) و " باملرتبة اأ وسومته 

و  للدددد  حصددددة املعمددددل بنفسدددده يف مشددددرف املعلدددد  املسددددي  ( وهدددد "15جددددا ت العبددددارا رقدددد  ) ا4
ة مددد  حيددد  موافقدددة أفدددراد الثانيددد" باملرتبدددة  ثندددا  قيدددامه  بالتجددداربللددد  الطدددوب أ شدددرافاإل

 (ا5م   3569مبتوس  ) لليهاالدراسة 

دوات خم مدة نةيفدة سدتخدخ املعلد  يف املختد  وسدائل وأم ( وهد  " 12جا ت العبدارا رقد  )  ا3
 (ا5م   3556م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس )  الثالثة"باملرتبة وبطرمقة ح را
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 مددددد اأولة لدددد  اجلهدددددات املسددددي   مقددددوخ املعلدددد  بددددالو ( وهددددد  " 13جددددا ت العبددددارا رقدددد  )  ا2
 مدد اأوالسددومة يف حددا  حصددو  أب حددادث داخددل املعمددل لتقددوخ بدددورها يف احلفدداظ للدد  

 (ا 5م   3550م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  )  الرابعة" باملرتبة  والسومة

مراقد  املعلد  بعدد اسدتخدامه للمعمدل حملتوماتده وارجالهدا  ( وه  " 11جا ت العبارا رق  )  ا5
مدد  حيدد   اخلامسددة" باملرتبددة  وسددومة املختدد  أمدد لتفددادب تاثريهددا للدد  ا املخصددص كاهنددمل

 (ا 5م   3524موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  ) 

املعلد  يف تنميدة ولدي  م  لشرا م  أدوار  ري مت كدم أفراد الدراسة  أ متضح م  النتائج كما 
( 4،  7،  3،  1 ، 9رقد  ) العبداراتمثدل يف أبر ها تت والسومة داخل املدرسة م اأالطوب ب

 كالتايل:  اد الدراسة منهاأفر  لدخ ت كدحس   تنا لياا ا والي   ترتيبه

ثندددا  قبدددل وأ اأمدددا مقدددوخ املعلددد  باتبدددا  احتيا دددات  ( وهددد  " 9جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا1
مبتوسد   منهداأفراد الدراسدة  لدخ ت كدىل م  حي  و " باملرتبة اأ العمل يف املخت ات

 (ا 5م   3520) 

 مددد اأمشدددج  املعلددد   وبددده للددد  تطبيددد  وسدددائل  ( وهددد  " 1جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا4
 منهداأفدراد الدراسدة  لددخ ت كددمد  حيد   ةالثانيد" باملرتبدة  والسومة املتبعة يف املدرسدة

 (ا 5م   3539)  مبتوس  

 مدد اأوسددائل  حيفددز املعلدد  الطددوب للدد  اسددتخداخ ( وهدد  " 3جددا ت العبددارا رقدد  )  ا3
 3534مبتوسد  )  منهداأفدراد الدراسدة  لددخ ت كددمد  حيد   الثالثة" باملرتبة  والسومة

 (ا 5م  

التدددزاخ املدرسدددني وكدددل مددد  يف املدرسدددة بارشدددادات  ( وهددد  " 7جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا2
 منهداأفدراد الدراسدة  لددخ ت كددمد  حيد   الرابعدة" باملرتبدة  والسدومة مد اأوتعليمدات 
 (ا 5م   3548مبتوس  ) 

مدددددوفر املعلددددد  للطدددددوب فرصددددداا ملناقشدددددة املخدددددا ر  ( وهددددد  " 4جدددددا ت العبدددددارا رقددددد  )  ا5
"  والسدددومة مددد اأوالتحدددمات الدددي متعرضدددو  هلدددا  مدد  اجيددداد حلدددو  هلدددا مبددا مدددوفر هلددد  

 (ا 5م   3543مبتوس  )  منهاأفراد الدراسة  لدخ ت كدم  حي   اخلامسةباملرتبة 
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 م اأاملعلدد  يف تنميددة ولددي الطددوب بدد أدوارأبددر   أ   النتددائج املوضددحة الددوه ومتضددح مدد  خددو
املعلدد  بالصدد  حيددا  تصددرفات بعدد  الطددوب املتطرفددة حتلددي  مثددل يفتت والسددومة داخددل املدرسددة

 ه  وسدددومته أمدددنومناقشدددته  اجيابيدددا واجيددداد احلدددل الجيدددايب جتددداه هددد ه التصدددرفات حفاظدددا للددد  
ولد ل   وقدت وجهدد إىلتعددمل سدلو  الطدوب حيتدا   أ املعلد  مددر     وتفسر هد ه النتيجدة بد

حتلدي  مثدل يفتت والسومة داخدل املدرسدة م اأاملعل  يف تنمية ولي الطوب ب أدوارأبر   أ جند 
املعل  بالص  حيا  تصرفات بع  الطوب املتطرفة ومناقشته  اجيابيا واجياد احلل الجيدايب جتداه 

 اه  وسومته أمنا لل  ه ه التصرفات حفاظ

 ه(  1240لامد،   اوتتف  ه ه النتائج م  دراسة )العنزب، محد

فددراد  الرضددا لدد  العمددل وكفددا ا الدا   فالرضددا لدد  العمددل مزمددد مدد  أدا  أوجددود لوقددة قومددة بددني
 ومةاوالس م اأ

 مددد اأفدددراد مددد  والسدددومة كلمدددا أرتفددد  معددده مسدددتو  كفدددا ا أدا  أاأكلمدددا  اد التددددرم  يف جمدددا  
 والسومةا

 ه( م  ه ه النتائج مبا ملي :1218، الرمح  براهي  ب  لبدبيعة، إدراسة )الر  واتفقت

سدددلوب يدددل اجلرميدددة للددد  املسدددر  واسدددتخداخ أاملنددداهج التطبيقيدددة كددداإل و  للددد  احملاضدددر ومتث أ 
  ماتاة املل  فهد العلمية لل  توق  اأالعص  ال ه  تزمد م  قدرا  ال  كلي

فعاليددة مدد  الددتعل   أكثددر يددةمناأثددر التدددرم  والتعلددي  النةددرب والتطبيقددي يف كليددة امللدد  فهددد أ  وإ
 فاللية م  الدورات التدرمبية واملمارسة العملية بعد التخر ا أكثرال اا و 
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تزومدددد  هدددي أفضدددل اأسدددالي  والتددددرم  للددد  توقعدددات اأ مدددات  أ دار حندددظهدددر مددد  حتليدددل اأ
  ماتا ق  اأ مة ومدارسة النةرمات ومتابعة أخبار اأالدرا  بنصائح حو  تو 

والسببالمة  منرألدو  المقببر ات الد اسببية فببي تنميببة وعببي الطببالب ببب: مببر  الثرلببثالسببؤال 
 ؟ داخل المد سة

   والسدومة داخدل املدرسدة م اأيف تنميدة ولدي الطدوب بدت الدراسدية املقدررادور للتعرف لل  
رافدددددددات املعيارمدددددددة والرتددددددد  حنحسددددددداب التكدددددددرارات والنسددددددد  املئومدددددددة واملتوسدددددددطات احلسدددددددابية واأ

يف تنميدددة ولدددي الطدددوب ت الدراسدددية املقدددررادور لسدددتجابات أفدددراد الدراسدددة للددد  لبدددارات حمدددور 
 وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو  التايل:  والسومة داخل املدرسة م اأب

 (3-4جدول رقم )
 والسالمة داخل املدرسة مناأليف تنمية وعي الطالب باملقررات الدراسية دور ت أفراد الدراسة على عبارات حمور استجابا

 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
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0 
تنعععاقش  أنحمايعععم الطلبعععم معععن العنعععل يجععع  

تععععرل االجعععراتا  أن عععي المنعععا ج كمعععا يجععع  

 ت لمعالجم أي حوادث

  61 326 03 36 33 
1702 37131 3 

% 2.76 107. 2071 57. 171 

31 
سععنويم ععععن  أوعععدم وجععود مقعععررات  صععليم 

والسعععععالمم دااععععع  المدرسعععععم وسعععععب   معععععناأل

 نشر   ا الما وم

  09 320 05 21 33 
17.. 37130 2 

% 2570 1070 2575 976 171 

30 

ن بعععين المدرسعععم وا نالععع  محدوديعععم  عععي التعععع

والمةسسعععععععات التربويعععععععم المسعععععععةولم ععععععععن 

 مععععععععناألالمقععععععععررات المدرسععععععععيم لتعزيععععععععز 

 والسالمم داا  المدرسم

  01 320 01 20 33 

17.1 37113 1 

% 2076 1070 2076 070 171 

 معععناأل نالععع  قلعععم  عععي المنعععا ج التعععي تععععزز  32

 والسالمم  ي المدرسم

  .1 310 06 20 32 
1796 17666 0 

% 2371 0370 297. .72 179 
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  (3-4تابع جدول رقم )  
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5 

تنمعععععي روة الشععععععور بواجععععع  الحاععععععاظ 

األمعععن والسعععالمم معععن اعععال  طعععرة علعععى 

 كععععار المناسععععبم لعععع ل   ععععي المقععععررات األ

 الدراسيم

  .3 322 6. 11 31 

1791 37121 5 

% 2371 1979 2673 676 171 

سعععالم وة سععععي اإلتبعععين المقعععررات بو ععع 0

 وسالمم الجميع أمنالحااظ على  جلى

  93 310 312 21 31 
1792 17600 9 

% 3071 0172 1179 976 176 

1 
اللعععع  والتر يعععم ال بعععأس  أنيعععتم تو عععيح 

 مععععناأليكععععون  ععععمن  أنبععععم لكععععن يجعععع  

 والصحم والسالمم

  51 302 66 26 31 
1791 1765. . 

% 3576 0279 267. 07. 171 

تسعععاعد المقعععررات الطالععع  علعععى معر عععم  6

 دوار اأيم ومناألمةسسات الدولم 

  05 300 310 20 32 
1755 17653 0 

% 3175 0172 1372 070 179 

قععععررات روة المحا ظععععم علععععى تنمععععي الم 9

 ارين والممتلكات العاممسالمم األ

  93 311 323 11 30 
1700 37191 6 

% 3071 1176 1971 671 570 

31 

تشععععم  المقععععررات الدراسععععيم القليعععع  مععععن 

شعععطم الصعععايم والعععال صعععايم التعععي ل عععا ناأل

 مناألدور  ععععععا   عععععي تنميعععععم العععععوعي بععععع

 والسالمم لدى الطال 

  01 31. 312 13 21 

171. 37121 31 

% 3276 1273 1679 671 971 

. 
تحععععث المقععععررات علععععى تقويععععم الععععروابط 

 مععععناألعععععن  المسععععةولونبععععين الطععععال  و

 والسالمم  ي المدرسم

  10 319 321 09 21 
1726 37119 33 

% 3370 1370 1976 3170 971 

تركيعععز المقعععررات الدراسعععيم علعععى التعلعععيم  33

  ا الماتلامجوانبدون التربيم ب

  51 313 62 .1 3. 
1720 37336 32 

% 3571 1171 2.79 2376 573 

والسعععععالمم  معععععناأليعععععتم تعععععدريس ما عععععوم  3

 ومعايير السالمم والصحم  ي المنا ج

  01 06 329 06 26 
1736 37313 31 

% 3271 297. 1.70 307. 07. 

2 
تحتععععوي منععععا ج الطلبععععم معلومععععات عععععن 

ليعععععععم وكيايعععععععم تقسعععععععيم واأل اإلسععععععععا ات

 المااطر ومكا حم الحرااق

  26 60 303 00 25 
173. 37130 30 

% 07. 2072 0271 3172 .75 

35 

 مناألتشععععععار  المةسسععععععات المعنيععععععم بعععععع

والسععععععععالمم  ععععععععي و ععععععععع المقععععععععررات 

تعمعععع  علععععى  أنالمدرسععععيم التععععي يمكععععن 

تنميععم وعععي الطععال   يمععا ياععص ما ععوم 

 والسالمم مناأل

  01 93 30. 0. 15 

1716 
37132

3 
35 

% 3276 3071 0073 3073 3175 

 .1796 .170 المتوسط العام
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يف تنميدة املقدررات دور موافقدو  للد  أفدراد الدراسدة  أ م  خو  النتائج املوضدحة ألدوه متضدح 
( وهددو متوسدد  مقدد  يف 5مدد   3527مبتوسدد  ) والسددومة داخددل املدرسددة م اأولددي الطددوب بدد

 إىل( وهددي الفئددة الددي تشددري  2540 إىل 3521مدد  فئددات املقيددا  اخلماسددي ) مدد   الرابعددةالفئددة 
  الدراسةا أداا" لل   موافخيار " 

 املقدررات الدراسديةدور ت يف موافقدة أفدراد الدراسدة للد  و اهنا  تف أ ومتضح م  خو  النتائج 
حددت متوسددطات مددوافقته  و احيدد  تر  والسددومة داخددل املدرسددة م اأيف تنميددة ولددي الطددوب بدد

مددابني )  والسددومة داخددل املدرسددة م اأيف تنميددة ولددي الطددوب بدد املقددررات الدراسدديةدور حددو  
  مددا بددني الفئتددني الثالثددة والرابعددة مدد  فئددات املقيددا  و ا( وهددي متوسددطات تددرت  3594 إىل 3508

ت و االدراسدة  دا موضدح التفد داا)  دري مت كدد / موافد  ( بالنسدبة أ إىل  اتشري   ااخلماسي واللت
والسددومة  م اأيف تنميددة ولددي الطددوب بدد املقددررات الدراسدديةدور يف موافقددة أفددراد الدراسددة للدد  

املقدررات دور مد   تسدعةأفدراد الدراسدة موافقدو  للد   أ حي  متضدح مد  النتدائج  داخل املدرسة
رقد   العبداراتمثدل يف أبر هدا تت والسدومة داخدل املدرسدة م اأيف تنمية ولي الطدوب بد الدراسية

 ا كالتايل:اد الدراسة لليهحس  موافقة أفر  تنا لياا ا ( والي   ترتيبه5،  14،  12،  13،  2)

تندداق  يف املندداهج كمددا  أ محامددة الطلبددة مدد  العندد  جيدد   ( وهدد  " 2جددا ت العبددارا رقدد  )  ا1
ىل مددد  حيددد  موافقدددة أفدددراد و " باملرتبدددة اأ تعدددرف الجدددرا ا ت ملعاجلدددة أب حدددوادث أ جيددد  

 (ا 5م   3594الدراسة لليها مبتوس  ) 

والسدومة  مد اأسدنومة لد   أولددخ وجدود مقدررات فصدلية  وهد "( 13جا ت العبدارا رقد  ) ا4
 لليهداة م  حي  موافقة أفراد الدراسدة الثاني" باملرتبة  داخل املدرسة وسبل نشر ه ا املفهوخ

  (ا5م   3577مبتوس  )

  بدددني املدرسدددة وامليسسدددات و اهنالددد  حمدودمدددة يف التعددد ( وهددد  " 12جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا3
 الثالثدة" باملرتبدة  والسدومة داخدل املدرسدة م اأالرتبومة املسيولة ل  املقررات املدرسية لتعزمز 

 (ا 5م   3573م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  ) 



 

- 112 - 

 

والسدددومة يف  مددد اأهنالددد  قلدددة يف املنددداهج الدددي تعدددز   ( وهددد  " 14جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا2
 (ا 5م   3568م  حي  موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس  )  الرابعة" باملرتبة  رسةاملد

والسددومة  مد اأتنمدي رو  الشددعور بواجد  احلفداظ للد   ( وهد  " 5جدا ت العبدارا رقد  )  ا5
مدد  حيدد   اخلامسددة" باملرتبددة  فكددار املناسددبة لدد ل  يف املقددررات الدراسدديةمدد  خددو   ددر  اأ
 (ا 5م   3563ة لليها مبتوس  ) موافقة أفراد الدراس

يف  املقدررات الدراسدية مد  سدتة مد  أدوار  دري مت كددم أفدراد الدراسدة  أ متضح م  النتائج كما 
،  7 ، 10رقد  ) العبداراتمثدل يف أبر هدا تت والسومة داخدل املدرسدة م اأتنمية ولي الطوب ب

 كالتايل:  اد الدراسة منهاأفر  لدخ ت كدحس   تنا لياا ا ( والي   ترتيبه4،  1،  11

شددطة الصددفية نتشددمل املقددررات الدراسددية القليددل مدد  اأ ( وهدد  " 10جددا ت العبددارا رقدد  )   ا1
" باملرتبدددة  والسدددومة لدددد  الطالددد  م اأوالدددو صدددفية الدددي هلدددا دور فعدددا  يف تنميدددة الدددولي بددد

 (ا 5م   3537مبتوس  )  منهاأفراد الدراسة  لدخ ت كدىل م  حي  و اأ

 املسديولو حت  املقررات لل  تقومة الرواب  بني الطدوب و  ( وه  " 7جا ت العبارا رق  )  ا4
 منهدداأفددراد الدراسددة  لدددخ ت كدددمدد  حيدد   ةالثانيدد" باملرتبددة  والسددومة يف املدرسددة مدد األدد  

 (ا 5م   3548مبتوس  ) 

هدا وانبالرتبيدة جب تركيز املقررات الدراسية للد  التعلدي  دو  ( وه  " 11جا ت العبارا رق  )  ا3
 (ا5م   3549مبتوس  )  منهاأفراد الدراسة  لدخ ت كدم  حي   الثالثة" باملرتبة  املختلفة

والسدددومة ومعدددامري السدددومة  مددد اأمدددت  تددددرم  مفهدددوخ  ( وهددد  " 1جدددا ت العبدددارا رقددد  )  ا2
مبتوسددد   منهددداأفدددراد الدراسدددة  لددددخ ت كددددمددد  حيددد   الرابعدددة" باملرتبدددة  والصدددحة يف املنددداهج

 (ا 5م   3518)

ليددة و اأ اإلسددعافاتحتتددوب مندداهج الطلبددة معلومددات لدد   ( وهدد  " 4جددا ت العبددارا رقدد  )  ا5
أفدددراد  لددددخ ت كددددمددد  حيددد   اخلامسدددة" باملرتبدددة  وكيفيدددة تقسدددي  املخدددا ر ومكافحدددة احلرائددد 

 (ا 5م   3517مبتوس  )  منهاالدراسة 
 



 

- 113 - 

 

يف تنميددددة ولددددي  املقددددررات الدراسددددية أدوارأبددددر   أ لددددوه ومتضددددح مدددد  خددددو  النتددددائج املوضددددحة أ
تنداق   أ محامدة الطلبدة مد  العند  جيد   أ  مثدل يفتت والسدومة داخدل املدرسدة م اأالطوب ب

تضمني    وتفسر ه ه النتيجة ب تعرف الجرا ا ت ملعاجلة أب حوادث أ يف املناهج كما جي  
أبددر   أ ولدد ل  جنددد  والسددومة م اأبددة بدداملندداهج مددا معددز  مدد  محامددة الطلدد  مزمددد مدد  ولددي الطل

 أ  مثددل يفتت والسددومة داخددل املدرسددة م اأيف تنميددة ولددي الطددوب بدد املقددررات الدراسددية أدوار
تعدرف الجدرا ا ت ملعاجلدة أب  أ تناق  يف املنداهج كمدا جيد   أ محامة الطلبة م  العن  جي  

 احوادث

لددددخ والدددي بيندددت ( خ1888 حيددد ،  دددا ب اأملعدددي،) هددد ه النتدددائج مددد  نتيجدددة دراسدددة  اختلفدددتو 
و السدومة يف املدرسدة و ضدع  دور اإلدارات املدرسدية يف  مد اأتوافر مواصفات و مستلزمات 

 لبدد بد  أمحدد ، ) الددليوبكما تتف  م  نتيجة دراسة   جما  التدرم  و خط  الطوارئ و  ريها
بتددرم  الطدوب و العداملني يف املدرسدة للد  كيفيدة  هتمداخقلدة اإلوالي بينت ه( 1219 العزمر،

ختتل  ه ه النتائج م  بينما  مواجهة حالت الطوارئ داخل املدرسة و  رق التصرف الصحيح
مسدددتو  تطبيددد  لوامدددل  أ والدددي بيندددت ( ه1231: جددد  بددد  جدددابر، اخلالددددب ) نتيجدددة دراسدددة 

 البتدائيدةدرو  الرتبيدة البدنيدة باملرحلدة السدومة املتعلقدة باملولد  و أمداك  التددرم  يف و  م اأ
 بدرجة متوسطةا كا م  وجهة نةر املعلمني و املدمرم  مبدمنة الطائ   
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 اخلرمسالفصل 
 والتوصياتنتائج ملخص الدراسة وعرض ال
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 أهم نترئج الد اسة وتوصيرتهر

 

  مقدمة:

ا الدراسة كما إليهمتضم  ه ا الفصل ملخصاا للدراسة كما متضم  أه  النتائج الي توصلت 
 مشتمل لل  توصيات الدراسة ومقرتحاهتاا

  ملخ  الد اسة :

   ااملراج  واملوح إىل باإلضافةفصو   احتوت الدراسة لل  سسة

  البح  و االي حي   مشكلة البح ، وأمهيتها، وأهدافها، والتساؤلتو   الفصل اأو اتن
 اإلجابة لنها وأه  املصطلحات الي استخدمها الباح  يف دراستها

 م اأواستهدفت ه ه الدراسة الوقوف لل  مد  تنمية الولي لد   وب املرحلة املتوسطة ب
 ا والسومة داخل املدرسة م  وجهة نةر املعلمني ملدمنة الرماض

 الدراسة يف السيا  الرئي  التايل: ةوقد حتددت مشكل

والسومة داخل املدرسة م  وجهة نةر  م اأما دور املدرسة املتوسطة يف تنميه ولي الطوب ب
 املعلمني

 ومتفر  م  ه ا السيا  الرئي  اأسئلة الفرلية التالية:

 املدرسةاوالسومة داخل  م اأ_ما دور املدرسة املتوسطة الوئحي يف تنمية ولي الطوب ب1

 والسومة داخل املدرسةا م اأ_ما واق  دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب ب4
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والسومة  م اأ_ما املشكوت الي ترتبت لل  قصور دور املدرسة يف تنمية ولي الطوب ب3
 داخل املدرسةا

املدرسة م   والسومة داخل م اأ_ما سبل املدرسة يف تفعيل دورها لتنميه ولي الطوب ب2
 وجهة نةر املعلمنيا

والسومة داخل املدرسة وسبل  م اأوت   أمهيه الدراسة يف التعرف لل  أهداف التولية ب
 إىل، وك ل  تلفت ه ه الدراسة   يف ه ا الش املسيولةالتفعيل املوئمة ل ل  م  قبل اجلهات 

 الوسائل املتاحة ل ل اوهتيئة  ه سومة الطوب واحملي  ال ب متعلمو  فيه نحتقي  كل ما م  ش

وقد اقتصرت الدراسة لل  املدار  املتوسطة احلكومية ملدمنة الرماض وأجرب البح  يف الفصل 
 1234/1233 الثاين

  ارالنةرب والدراسات السابقةا وقد اشتمل اإل  ارلل  اإل احتو  فقد الثاينأما الفصل 
 النةرب لل  ثوثة مباح  مرتبة كالتايل:

والسومة يف مدار  اململكة  م اأوالسومة يف املدرسة، ومفهوخ  م اأ :مفهوخ و اأ بح امل
 العربية السعودمةا

والسومة، و دور املدرسة يف  م اأ: دور و ارا الرتبية والتعلي  يف تنمية الولي بالثاينبح  و امل
قة بني املدرسة والسومة والعو م اأتنمية الولي وك ل  دور الطوب يف تنمية الولي ب

 والسومةا م اأيف  اأسرااظر املتحملة يف املدرسة ودور والسومة وك ل  املخ م اأومفهوخ 

والسومة  ي املدرسة  م اأوالسومة وتطبي  مفهوخ  م اأ  الولي بو ابح  الثال : تنوامل
 و  لل  لدد كبري م  الدراسات السومة املدرسية وبعد ذل    اإلو  م اأومتطلبات 

السابقة  وقد لح  الباح  قلة الدراسات املرتبطة مبوضو  الدراسة القائمة بني أمدمنا والي 
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خرم  ، وقد اشتملت اأ إىلرا يف فنها فقد تضي  شيئا ه ه الدراسة ناد أ مر  الباح  
 أساسية : رو االدراسات السابقة لل  ثوثة حم

 والسومة يف املدرسة م اأراسات الي تتعل  ب  : الدو احملور اأ

 والسومة م األت مشكوت لدخ اتبا  تعليمات و ا: الدراسات الي تن الثايناحملور 

 والسومة اأم  وتفعيل لمليات لت سبل تطومرو ااحملور الثال  : الدراسات الي تن

املنهج الوصفي  اح  استخدخ الب  منهجية الدراسة وإجرا اهتا وقد و اأما الفصل الثال  فقد تن
ضح الباح  جمتم  البح  املستهدف املكو  م  معلي املرحلة املتوسطة أو املسحي، و 

لباح  يف ه ا وبني ا 1234/1233 الثايناحلكومية يف مدمنة الرماض خو  الفصل الدراسي 
( وقد قاخ الباح  بتصميمها معتمدا لل  يف ذل  ستبانةالدراسة )ال أدااالفصل كيفية إلداد 

 :لل  

 دبيات املتعلقة هب ا املوضو أا-

 النةرب  ارالدراسات السابقة واإل-

 ختصاص واخل ا يف ه ا اجملا ة ب وب اأناالستع-

 ر هي:و ا( لبارا مقسمة لل  ثوثة حم28م  ) ستبانةوتتكو  ال

والسومة داخل املدرسة واشتمل لل   م اأي الطوب ب : دور املدرسة يف تنمية ولو احملور اأ
 ا ( لبارا18)

والسومة داخل املدرسة واشتمل لل   م اأ: دور املعل  يف تنمية ولي الطوب بالثايناحملور 
 ا ( لبارا15)
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والسومة داخل املدرسة  م اأالدراسية يف تنمية ولي الطوب ب ملقرراتاحملور الثال : دور ا
 ا( لبارا 15  )واشتمل لل

استخداخ مقيا  )ليكرت( املتدر  لقيا  العبارات  ستبانةوقد تب  الباح  يف إلداد ال
 مواف  بشدا ( ري  – ري مواف   – ري مت كد  –السابقة ) البنود ()مواف  بشدا 

 ا حصائياوقد لوجلت العبارات إ

بعرضها لل  لدد م  ة ( نابالدراسة ) الست أدااضح الباح  إجرا ات صدق وثبات أو و 
احملكمني م  ذوب العل  واخل ا واملعرفة يف اجملالت البح  العلمي ، بعد ذل  قاخ الباح  

 ا ) الةاهرمة * والبنائي ( يف حساب ثباهتا  ستبانةبإجرا  صدق ال

 ات الدراسة اناوك ل  بني الباح  اأسالي  اإلحصائيه املستخدمة يف حتليل بي

ات ناحتليل بي لو اح  لرض وحتليل نتائج الدراسة متنا  البو افقد تن أما الفصل الراب  :
 ومناقشة نتائجها ا ستبانةلبارات ال

يص الدراسة ، ولرض أه  نتائجها م  ه ه الدراسة قاخ الباح  بتلخأما الفصل اخلام  :
                                                                                                                                 ئج ا                                                                                                                         وأبر  التوجهيات يف ضو  تل  النتا،
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 أهم نترئج الد اسة :

 منرألشطة وممر سرت المد سة في تنمية وعي الطالب بأنل : مر و السؤال األنترئج 
 ؟داخل المد سة  والسالمة

والسدومة   م اأشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب بأن  ري مت كدم  م أفراد الدراسة 
  ا

 م اأو ارسددات املدرسددة لتنميددة ولددي الطددوب بددشددطة أنمدد   أربعددةأفددراد الدراسددة موافقددو  للدد  
 :مثل يفوالسومة  تت

جيدددايب حندددو السدددلو  و  الطدددوب املددديدب هلددد  وتدددوجهه  اأجتددداه اإلهتدددت  املدرسدددة مبراقبدددة سدددل ا1
 االصحيح والسلي 

 اتقوخ املدرسة بدورها الرتبوب والتعليمي معاا دو  الفصل بينهما ا4

 اومة اللوائح املعمو  هبا واملعتمدا م  قبل الو اراوالس م اأتتب  املدرسة يف احلفاظ لل   ا3

 اوالسومة م اأتيكد املدرسة لل  أمهية احلفاظ لل   ا2

شطة و ارسات املدرسة لتنمية ولدي الطدوب أن ري مت كدم  م  سسة لشرا م  أفراد الدراسة 
 :مثل يفوالسومة أبر ها تت م اأب

 اوالسومة م اأي لد  الطوب يف احملافةة لل  تيكد املدرسة لل   مادا الول ا1

والسددومة داخددل املدرسددة  مدد اأي السددلي  بددني الطددوب فيمددا خيددص تقددوخ املدرسددة بنشددر الددول ا4
 اوخارجها

 اوالسومة م اأدا للحفاظ لل  تتب  املدرسة سياسة واضحة وحمد ا3

 أوسددددومة جهددددزا الأ أواملعدددددات  أواك  اأمدددداملدرسددددة بعمددددل كشدددد  دورب للدددد  كددددل تقددددوخ  ا2
 اصوحيتها أووالت كد م  لملها  اأ فا معدات 

 اياا أمنتتجه املدرسة اجتاهاا اجيابيا حنو تنشئة الطوب  ا5
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والسالمة داخل  منرألب دو  المعلم في تنمية وعي الطالب: مر  الثرنيالسؤال نترئج 
 ؟المد سة

والسدددومة داخدددل  م اأاملعلددد  يف تنميدددة ولدددي الطدددوب بددد دورمددد    دددري مت كددددم أفدددراد الدراسدددة 
  ااملدرسة

والسدددومة  م اأمددد  أدوار املعلددد  يف تنميدددة ولدددي الطدددوب بددد سسدددةأفدددراد الدراسدددة موافقدددو  للددد  
 :مثل يفتت داخل املدرسة

مناقشدته  اجيابيدا واجيداد احلدل متحل  املعل  بالصد  حيدا  تصدرفات بعد  الطدوب املتطرفدة و  ا1
 اه  وسومته أمنيب جتاه ه ه التصرفات حفاظا لل  جيااإل

ثنددا  قيددامه  للدد  الطددوب أ شددرافو  للدد  حصددة املعمددل بنفسدده يف اإلسددي مشددرف املعلدد  امل ا4
 ابالتجارب

 ادوات خم مة نةيفة وبطرمقة ح راستخدخ املعل  يف املخت  وسائل وأم ا3

والسدددومة يف حدددا  حصدددو  أب حدددادث  مددد اأمقدددوخ املعلددد  بدددإلوخ اجلهدددات املسدددئوولة لددد   ا2
 اوالسومة م األ لتقوخ بدورها يف احلفاظ لل  داخل املعم

ا املخصددص لتفددادب تاثريهددا كاهنددمراقدد  املعلدد  بعددد اسددتخدامه للمعمددل حملتوماتدده وارجالهددا مل ا5
 اوسومة املخت  أم لل  

والسدومة  م اأ ري مت كدم  م  لشرا مد  أدوار املعلد  يف تنميدة ولدي الطدوب بدأفراد الدراسة 
 :مثل يفأبر ها تت داخل املدرسة

 اثنا  العمل يف املخت اتقبل وأ اأما مقوخ املعل  باتبا  احتيا ات  ا1

 اوالسومة املتبعة يف املدرسة م اأاملعل   وبه لل  تطبي  وسائل مشج   ا4

 اوالسومة م اأستخداخ وسائل حيفز املعل  الطوب لل  ا ا3

 اوالسومة م اأات يف املدرسة بارشادات وتعليمالتزاخ املدرسني وكل م    ا2
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اجيدداد  مددوفر املعلدد  للطددوب فرصدداا ملناقشددة املخددا ر والتحدددمات الددي متعرضددو  هلددا  مدد  ا5
 اوالسومة م اأحلو  هلا مبا موفر هل  

 منرأل اسية في تنمية وعي الطالب بدو  المقر ات الد: مر  الثرلثالسؤال نترئج 
 ؟ والسالمة داخل المد سة

والسددددومة داخددددل  م اأاملقددددررات يف تنميددددة ولددددي الطددددوب بدددددور موافقددددو  للدددد  أفددددراد الدراسددددة 
  ااملدرسة

 م اأاملقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب بددددور مدد   تسددعةأفددراد الدراسددة موافقددو  للدد  
 :مثل يفأبر ها تت والسومة داخل املدرسة

جدرا ا ت ملعاجلدة تعدرف اإل أ تناق  يف املنداهج كمدا جيد   أ محامة الطلبة م  العن  جي   ا1
 اأب حوادث

والسددومة داخددل املدرسددة وسددبل نشددر هدد ا  مدد اأسددنومة لدد   أولدددخ وجددود مقددررات فصددلية  ا4
  ااملفهوخ

املقدررات املدرسدية    بدني املدرسدة وامليسسدات الرتبومدة املسديولة لد و اهنال  حمدودمة يف التعد ا3
 اوالسومة داخل املدرسة م األتعزمز 

 اوالسومة يف املدرسة م اأال  قلة يف املناهج الي تعز  هن ا2

فكددار املناسددبة والسددومة مدد  خددو   ددر  اأ مدد اأرو  الشددعور بواجدد  احلفدداظ للدد   تنمددي ا5
 ال ل  يف املقررات الدراسية

 م اأاملقررات الدراسدية يف تنميدة ولدي الطدوب بد  ري مت كدم  م  ستة م  أدوارأفراد الدراسة 
 : مثل يفأبر ها تت والسومة داخل املدرسة

هلدددا دور فعدددا  يف شدددطة الصدددفية والدددو صدددفية الدددي ناملقدددررات الدراسدددية القليدددل مددد  اأ تشدددمل  ا1
 اوالسومة لد  الطال  م اأتنمية الولي ب

 اوالسومة يف املدرسة م األ   املسيولو حت  املقررات لل  تقومة الرواب  بني الطوب و  ا4
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 اها املختلفةوانباملقررات الدراسية لل  التعلي  دو  الرتبية جبتركيز  ا3

 اوالسومة ومعامري السومة والصحة يف املناهج م اأمت  تدرم  مفهوخ  ا2

ليدددة وكيفيددة تقسدددي  املخددا ر ومكافحدددة و اأ اإلسددعافاتتددوب مندداهج الطلبدددة معلومددات لددد  حت ا5
 ااحلرائ 

 

 

  



 

- 113 - 

 

 توصيرت الد اسة :

          يف ضو  ما أسفرت لنه الدراسة احلالية يف تنمية الولي باأم  والسومة داخل املدرسة  فإ     
هنا  بع  التوصيات والي مر  الباح  أهنا تسالد لل  اإللداد بشكل جيد يف تنمية الولي 

 : أمهها باأم  والسومة داخل املدرسة وم 

 ا والسومة داخل املدرسة م اأي الطوب باملعل  يف تنمية ول العمل لل  تعزمز دور 

 والسددومة داخددل  م األدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب بددبتعزمددز دور املقددررات ا هتمدداخاإل

 ا املدرسة

 والسددددومة داخددددل  م اأ ات الددددي تعددددز  مدددد  ولددددي الطددددوب بددددوضدددد  الضددددواب  واإلجددددرا

 املدرسةا

 والسومة داخل املدرسةا م اأ دورب حو  مستو  ولي الطوب بالقياخ بتقومي 

 م اأ  مدد  مسددتو  تنميددة ولددي الطددوب بددالعمددل للدد  هتيئددة البيئددة املدرسددية الددي حتسدد 

 والسومة داخل املدرسةا

 والسومة داخل املدرسةا م اأإقامة الندوات العلمية حو  كيفية تنمية ولي الطوب ب 

 والشدددددرمعة الدددددنف  وللددددد  والجتمدددددا  الرتبيدددددة جمدددددالت يف متخصصدددددني بددددد ا  ةناالسدددددتع 

 ا والشمولية التكامل حيق  مبا يةمناأ الرتبية برامج لتطومر اإلسومية

  اال امج تطومر يف الطوب م  وجممولات وراأم ليا أو و  املعلمني إشرا 

 التعليمي احملتو  لدل  والشفافيات والشرائح والبصرمة السمعية املواد إلداد 
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 مقترحرت الد اسة :

نتددائج وتوصدديات الدراسددة ، مضدد  الباحدد  أمدداخ البدداحثني و ددوب الدراسددات العليددا مدد  خددو  

 و ريه  بع  املقرتحات الي ميك  الستفادا منها يف حبوثه  العلمية وهي :

      والسددددومة داخددددل  م اأسددددبل تنميددددة ولددددي الطددددوب بدددد  ابدراسددددة مسددددتقبلية بعنددددو القيدددداخ •      

 املدرسةا

  والسددومة داخددل  م اأمعوقددات تنميددة ولددي الطددوب بدد  امسددتقبلية بعنددو بدراسددة القيدداخ

 املدرسةا

  والسددومة  م اأولددي الطددوب بددتنميددة  متطلبددات تفعيددل  بدراسددة مسددتقبلية بعنددو القيدداخ

 داخل املدرسةا

 دور مدمرب ومعلمي املدار  املتوسطة يف تنمية الولي والسومة داخل املدرسة ا 

 لتحدددمات والصددعوبات الددي تواجده املعنيددني بدداأم  والسددومة تصدور مقددرت  للتغلدد  للد  ا

 ة والتعلي  ايداخل و ارا الرتب

 لدددد   دددوب   مدددد  مسدددامهة اأنشدددطة  دددري الصدددفية يف ترسددديخ الدددولي بددداأم  والسدددومة

 املرحلة الثانومة ا
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 و المراجع المصرد                                    
 ال : المصادر:أو

 الكرميا  آالقر  ا1
 احلدم  النبوب الشرم ا ا4
 

 يا : المراجع باللغة العربية:ناث

 المؤسسبرت ودو  يبةمناأل المسئوولية هدد(ا 1245ا) ، إبراهي  او لثم إبراهي ، الشافعي ا1
 فهدد امللد  بكليدة املنعقددا مد اأو  اجملتمد  لنددوا مقدمدة لمدل ، ورقدة تحقيقهر في التعليمية

  ااالرماض هد1245 لاخ م  42/4 حىت 41/4 م يف الفرتا  يةمناأ
واملتوسدطة  البتدائيدةات السومة الوقائية باملدار  خ( ا اجرا 1888) ااأملعي ،  ا ب حيي ا4

أكادمييددة نددام  العربيددة ا رسددالة ،احلكوميددة واأهليددة للبنددني  مبنطقددة لسددري التعليميددة  الثانومددةو 
 ماجستري ا الرماض ا 

، و ارا تعزيببببز الصببببحة مببببن خببببالل المببببدا س ( اه1244 ا)سددددعد  صددددارب ، صدددداك ناأ ا3
 اململكة العربية السعودمةا ااملعارف، الرماض

أشببكرل الضبببط المد سببي المسببتخدمة مببن  (اخ4002 سددعد الدددم ا)، سوسدد    ابدددرخ ا2
اأردنية ، اجلامعة ،  في األ دن و عالقتهر ببعض المتغيرات الثرنويةقبل معلمي المرحلة 

 ا اأ روحة دكتوراه  ري منشورا، ، لم

 ىلاو لطبعة اأا،السالمة بين المفهوم و التطبيق (اخ1883) ادروم محدأالثبيي ،  ا5
والسببالمة فببي د س التربيببة الريرضببية  مببناألد جببة تببوافر خ( ا1888)اجددابر، إميدد  سددعيد  ا6

رسددالة  ،اأردنيددةاجلامعددة  ،مببن وجهببة نظببر المعلمببين والمعلمببرت لمببدا س محرفظببة أ بببد
 أربدا ،ماجستري

امللدد   ادار  ، فببي عهببد الملببك عبببد العزيببز مببناألحرلببة (اخ1894ا)لطفددي مجعددة ، رابددح  ا7
 البد العزمز ، الرماض 
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 ،دار ال كدددة للنشدددر والتو مددد ،  والسبببالمة المهنيبببة مبببناألخ( ا 4004)ا اب ،  سدددو ااحلجددد ا9
 ا الم

للحبوادث وتقيبيم  األاطفبرلحجم مشكلة تعبرض ا (خ4001ا)  اصاك سليم،  احلجيو ا8
ليببر  أو إجببرا ات االسببتجربة لهببر التببي يقببدمهر الببدفرع المببدني السببعودي مببن وجهببة نظببر 

 ا، الرماض يةمناأأكادميية نام  العربية للعلوخ  رسالة ماجستريا ،و  بمدينة الريرضاألم
بمدينببة   الثرنويببةاتجرهببرت اطرلبببرت المرحلببة  ا( ه 1234 ا)حمسدد  ،فددائزا ، احلددريب  ا10

حممدد بدد  سددعود  اخاأمددجامعددة  رسددالة ماجسدتريا، الريبرض نحببو التوعيببة برلسببالمة الوقرئيببة
 ، الرماض ااإلسومية

: ةى التعليميببببنروالسببببالمه فببببى المببببب مببببناألا (خ4004ا)محدددددأمصددددطف  ،   و ااحلفندددد ا11
 دار،  سرسبىلسبالمه لمبدا س التعلبيم األفبى تقيبيم مسبتوا ا لبىاستخدام الحرسبب اإل

 ، القاهرا اللطبالة والرتمجة والنشر اإلنسا 

 السبالمة و الصبحة المهنيبة(اخ4000) البدد املدنع  ، العفشو  ومحد  كي أ، حلمي  ا14
 االقاهرا، ، دار الكت  العلمية 

السبببببالمة  و مبببببناأل  ليبببببة(و األ اإلسبببببعرفرت) ا (خ4008 ا )معددددد  حيددددد ،  ينااحلمدددددد ا13
 ا  الم ، دار صفا  للنشر و التو م ، الصنرعية

مركدددز لبدددادب  ،الصبببنرعي والسبببالمة العرمبببة مبببناألخ( ا4009) احيددددر، حممدددد لبدددده ا12
 ا صنعا  ،للدراسات والنشر 

والسالمة في د وس  مناألمستوا تطبيق عوامل خ( ا4010) ااخلالدب ،ج  جابر  ا15
رسددالة ماجسددتري ا ، جامعددة أخ القددر  ،بمدينببة الطببرئف االبتدائيببةالتربيببة البدنيببة برلمرحلببة 

 املكرمة امكة 
،دار الكتد  التصبميم المعمبر ي لألبنيبة التعليميبة (اخ4007ا )سعيد للدي خطاب،  ا16
 االقاهرا تعليمية للنشر و التو م ،ال
 مببناألالمد سببية فبي تحقيببق  دا ةإلا سببهرمإخ(ا 1889)االددليوب ، أمحدد لبددد العزمدز  ا17

رسددالة  ،جامعددة أخ القددر  ،والسبالمة لطببالب مببدا س التعلببيم العببرم بمدينببة مكببة المكرمببة
 ماجستري ا مكة املكرمة ا
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 ، الوقببببرئي مببببناألالمد سببببية فببببي  دا ةدو  اإل ا( ه1217) احممدسددددعيد،  اآ  رحبددد ا19
 ، الرماض اية مناأية نام  العربية للعلوخ كادميأ
فرعليببة التبد يب فببي تنميبة القببد ة علببى  ا هدد (1218ا )لبددد الدرمح  بدراهي  إالربيعدة،  ا18

مكددة ، ، جامعددة أخ القدر  يبةمناأليبة لببدا خريجببي كليبة الملببك فهببد مناألتوقبع األزمببرت 
 املكرمةا

قببيم السببالمة المرو يببة فببي منببرهج التعلببيم ا(   خ4008ا)  االرومشددد ، حممددد سددليم  ا40
 ىل ، الرماضاو ، الطبعة اأ1  يةامناأ، جامعة نام  العربية للعلوخ  العرم

حممد  اخماإل، جامعة  في اإلسالم ةوالسالم مناأل(اخ 1863ا )الدم الرماد  ،مجا   ا41
 ، الرماض ا، دار املعارف اإلسوميةب  سعود 

 ركتبدددددة اجملتمددددد  العدددددريب للنشدددددم ،الصبببببحة المد سبببببية (اخ4007 ا)خليلرائددددددا، سددددداع  ا44
 ، الرماض االتو م  و 
، ، دار الصحة و السالمة في البيئة المد سية ا (خ 4005ا) السبو ، خالد جدودت ا43

 ، اأرد ا الماملناهج ، 
ميسسددة ، والسببالمة الفندقيببة مببناألالمرشببد فببي  .خ( 4003)االسددبو  ، خالددد وليددد  ا42

 ا الم، الوراق للنشر والتو م 
 الثرنويببببببةالمببببببدا س  إدا ةد جببببببة ممر سببببببة خ( ا 4008)االسددددددعافني ،حممددددددودإبراهي   ا45

 ،بمحرفظبببرت غبببزة لبببدو هر فبببي الحفبببرظ علبببى السبببالمة البدنيبببة للطلببببة وسببببل تفعليهبببر
  زا ا ، رسالة ماجستري، اإلسوميةاجلامعة 

، دار الفكددددر الصببببحة و التربيببببة الصببببحية (اخ1887 ) ابددددراهي إهبددددا  الدددددم  ،سددددومة  ا46
 االعريب، القاهرا

، دار اخلرجيدي للنشدر و  مد سبة المسبتقبل ا (خ4005وآخرو ا ) سومة ،لبد احلاف  ا47
 التو م  ا

 مببناأليببة و دو هببر فببي تحقيببق مناألالتربيببة  اهددد( 1248 ا) ا، فهددد سددلط  االسددلط ا49
يف الفدرتا مد   مسديولية اجلميد  مد اأالنددوا العلميدة  إىلحبد  مقددخ ، العاخ  م اأ،  الواطني
 الرماضا،حمرخ  11-12
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لددداع الكتددد ،  ، الصبببحة المد سبببية (اخ4007 وآخدددرو ا ) لبدددد املقصدددودفامز ، شدددكر  ا48
 االقاهرا

يببببة فببببي مناألالببببدو  التنمببببوي للمؤسسببببرت  ( ا ه1245ا )للددددي  ا ،محددددديناالشددددمر  ا30
 الفددرتا يدةمناأاملنعقددا بكليددة امللد  فهدد  مد اأ، ورقدة لمدل مقدمدة لندددوا اجملتمد  و المجتمبع

 االرماض،42/4حىت  41/4م  

، مد سة المستقبل: أهدافهر واحتيرجرتهر الفراغية (اهد1243 ا)لبد الصاك ،حممد ا31
 الرماض ا ،ورقة لمل مقدمة لندوا مدرسة املستقبل

ل تحديببد حجببم العينببة فببي البحببث و اجببد (اخ1893 أمحدددا) الصددياد، لبددد العددا ي ا34
 ، رابطة الرتبية احلدمثة، القاهرااالسلوكي

، ط البحببث فببي العلببوم السببلوكية إلببىالمببدخل هددد(ا 1242العسداف، صدداك محددد ا ) ا33
 ، الرماضاكا ، مكتبة العبي3
كفريببة التوعيبة المرو يبة فببي   د اسببة حبول مبداا خ( 4006 ا)ب ، لدامر حممددري العسد ا32

 رسالة ماجستري ، الرماض ا ايةنرالمدا س العم
المستشببفيرت علببى تحقيببق  أمببنأثببر أدا  أفببراد  ( اه1240لامدددا)  االعنددزب، محددد ا35

 الرماض ا رسالة ماجستريا ،يةمناأ، أكادميية نام  العربية للعلوخ السالمة

ي وأثبببري فبببي برنبببرمج نببباالعمر التخطبببيط ا (خ4010، وآخدددرو ا)للدددي الغامددددب ،حيددد  ا36
 ىل ، الرماضاو الطبعة اأ،ية مناأ، جامعة نام  العربية للعلوخ الدفرع المدني

المد سبببية فبببي  المببببرنيمعبببريير اختيبببر  موقبببع  .هدددد( 1230ا)  اسدددليم الغندددي ، فهدددد  ا37
 الرماض ا نطقة القصي  ، جامعة املل  سعودامل حالة دراسية -المملكة العربية السعودية

ميسسددددة الرسددددالة،  ، 4،طالقببببرموس المحببببيط( اخ1897ا)أبددددادب، جمددددد الدددددم الفريو   ا39
 ا ابريوت ، لبن

ن والتنسبببيق ببببين الشبببراطة و راطبببر دعبببم التعبببأ (اه1248ا)حممدددود حممدددد، ب و اكسدددن ا38
لنشبببببر مفهبببببوم الشبببببراطة  والمؤسسبببببرت التعليميبببببة ( األسبببببرةومؤسسبببببرت المجتمبببببع ) 

 الرماض ا االشر ة اجملتمعية ( )  لية اجلمي و مسئو  م اأندوا  ،المجتمعية
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بنغددددا ب ا دار  ،الصببببنرعي والسببببالمة المهنيببببة مببببناأل خ( ا1887) االقددددامسي، ضدددديا  ا20
 ا املكتبة الو نية

التربوية في تنمية العالقرت  دا ةأهمية اإل ا( ه 1218 ) امعي  سي ، يناالقحط  ا21
 امكة املكرمة ،جامعة أخ القر   ،مناألية لدا  جل اإلنسرن

ي فببي ممر سببة السببلطة عنبببد اإلنسبببرنالبعببد  اهددد(1215ا )لددوض ، حممددديناالقحطدد  ا24
رسددالة ماجسددتري  ددري ، دراسددة تطبيقيددة للدد  العدداملني حبددر  احلدددود بالرمدداض  ،مببناأل جببل 
 ، الرماض ايةمناأمعة نام  العربية للعلوخ ا،جمنشورا 

 ،فبببي المؤسسبببرت والمنشببب ت مبببناألالسبببالمة و خ( ا 1897)ااملرلدددي، أمحدددد حممدددد  ا23
 مكتبة الفو ا الكومت ا

 إدا ةالسبببببببببالمة والصببببببببحة المهنيببببببببة فبببببببببي  خ(ا 4010) امحدددددددددأ ملشدددددددداقبة ، للدددددددديا ا22
 ا  لم ادار صفا  للنشر والتو م  ،المستودعرت

متطلبببرت السببالمة فببي محطببة تعبئببة غببرز البتببرول  (اخ4004ا)حممددد مددزرو ، املددزرو   ا25
رسدددالة ، العبببرملون عالقتهبببر ببببرلحوادث التبببي يتعبببرض لهبببرو المسبببرل فبببي مدينبببة الريبببرض 

 اية، الرماضمناأماجستري  ري منشورا، جامعة نام  العربية للعلوخ 

 ية فبي التصبميم المعمبر ياإلنسبرناإلعتببر ات  (اه1218) اسدعدز املقر  ،لبد العزم ا26
 الرماضا ،جامعة املل  سعود ، النشر العلمي واملطاب  ،
 الرماض  ،السالمة ومنع الخسرئرهندسة خ( ا 4005) ااملهيد ، لبد احملس   أبا الي  ا27

، مركدددز دلددد   اختددداذ  الطفبببل أمبببنالمد سبببة و  .خ( 4006 ا )املهدددريب ، راشدددد محيدددد  ا29
  ارات العربية املتحداااأم القرار بشر ة ديب،

ظمببببة و أنالسببببالمة، و  مببببناأل جببببل ، التدددددرم  املهدددد  امليسسددددة العامددددة للددددتعل  الفدددد  و  ا28
 السعودمةا، ، اململكة العربية إجرا ات السالمة

د جببببة إلتببببزام مببببديري المببببدا س المتوسببببطة  ا (خ1879ا )هددددادب مبددددار ،   االنمددددر  ا50
 ارد اأ، ردنيةاجلامعة اأ ،بإجرا ات السالمة العرمة في دولة الكويت

 ، قطر و السالمة مناألسيرسة  (اخ4010ا) التعلي الرتبيةو و ارا  ا51
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الئحبببة شبببروم السبببالمة ووسبببرئل اإلاطفبببر  و ( اه1210) و ارا الداخليدددة السدددعودمةا ا54

ذا  الواجبببببب توافرهبببببر فببببي قرعبببببرت المحرضبببببرات و االجتمرعبببببرت و نبببببالمراقبببببة و األ
 ،جمل  الدفا  املدين، الرماضاالممرثلة ةشطني األنرالمؤتمرات و األفراح و مب

وليرت المخببت  بأعمببرل السببالمة  الئحببة مسببؤ ا(ه1210) ايددة السددعودمةو ارا الداخل ا53
ت ذات الشخصبببية لصبببنرعي فبببي البببوزا ات و المصبببرلح الحكوميبببة و الجهبببرا مبببناألو 

 ، الرماضا جمل  الدفا  املدين ،المؤسسرتالمعنوية العرمة و 

 
 : المراجع األجنبية:ثالثا  

1- School Bus       Safety            Rules                                       :          

http://school.familyeducation.com/safety/early-

learning/38462.html 

2- School Safety And Security Toolkit, A Guide for Parents, 

Schools, and Communities, 2003, National Crime 

Prevention Council, US. 

3- Workplace health and safety in schools: A practical guide 

for school leaders, Workplace Health and Safety 

Queensland, 2010: 

http://www.deir.qld.gov.au/workplace/resources/pdfs/teache

rs/OHS-schools-guide.pdf 

4- Kids First:  Approaching School Safety, , Margaret   Roper: 

http://www.iss.co.za/Pubs/Books/CrimePreventionPartner/C

hapter6.pdf 

5- Promoting Safety In Schools , International Expertience 

And Action, 2001, Margaret Shaw, International Centre for 

the Prevention of Crime, US. 

http://school.familyeducation.com/safety/early-learning/38462.html
http://school.familyeducation.com/safety/early-learning/38462.html
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/resources/pdfs/teachers/OHS-schools-guide.pdf
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/resources/pdfs/teachers/OHS-schools-guide.pdf
http://www.iss.co.za/Pubs/Books/CrimePreventionPartner/Chapter6.pdf
http://www.iss.co.za/Pubs/Books/CrimePreventionPartner/Chapter6.pdf


 

- 122 - 

 

6- Fire Safety In Schools, Building Our Future, Scotland's 

Estate, 2003.  

7- Guidance for School Food Authorities: Developing a School 

Food Safety Program Based on the Process Approach to 

HACCP Principles, United States Department of 

Agriculture, Food and Nutrition Service, June 2005. 

 

 : المراجع اإللكترونية:رابعا  

 خا 4003 ، و تشرم  اأ - 440العدد  ينااللبنجملة اجلي   ا1
  /http://www.lebarmy.gov.lb ا4
  /http://www.moe.gov.bhو الصحة املهنية:  ةالسوم دليل ا3
  www.nsc.orgاملصدر: ، السومة أثنا  ركوب حافلة املدرسة والنزو  منهاإجرا ات  ا2
  /http://www.almarefh.orgخ4003املعرفة الرشيفية ، ترمجة:دمية املقر   ا5
 التطو  رتنت ، املصدر، لاعنخ ، مقالة لل  اأ4011،  والسومة م اأ مفهوخ تعرم  ا6

  /http://www.arabvolunteering.orgالعريب: 

  .http://www.baheth.info/allالباح  العريب:  ا7
 /http://www.alriyadh.comحتقي ، جرمدا الرماض  ا9

 داراخ، املصدر: املنتد  العريب إل4014رتنت، نة لل  اأاملدار ، مقال ىف والسومة م اأ ا8
  /http://www.hrdiscussion.comاملوارد البشرمة: 

 خ 4010موق  سومي ، ،الم  والسومة يف املدار   ا10
http://www.salamaty.net/                                                                                             

 

 

  

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797
http://www.moe.gov.bh/divisions/safety/salma.edu.htm
http://www.nsc.org/
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=5058
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt40000.html
http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://www.alriyadh.com/2012/05/01/article731966.html
http://www.hrdiscussion.com/hr54537.html
http://www.salamaty.net/articles-action-show-id-39.htm
http://www.salamaty.net/articles-action-show-id-39.htm
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 (1ملحق  قم ) 

 ليةوبصو تهر  األ سبارنةاال
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 (   استبانة)  حتكيم 

 ال هحفة                                                   سعددددادا الدكتور / 

 السوخ لليك  ورمحة ال وبركاته    و بعد،،
 منرألالمد سة المتوسطة في تنمية وعي الطالب ب) دو    ا أقوخ بإلداد دراسة بعنو  ينأفيد سعادتك  ب

بكلية العلوخ  سار أصو  الرتبيةاستكمالا يف م ( والسالمة داخل المد سة من وجهة نظر المعلمين
املرفقة  ستبانة، ولتحقي  أهداف الدراسة   إلداد الاإلسوميةحممد ب  سعود  جبامعة اإلماخالجتمالية 

 ا يف مدمنة الرماض احلكومية لستقصا  آرا  املعلمني باملرحلة املتوسطة
 كتايل :وستكو  اإلجابة وف  تدر  ساسي  

 د جة الموافقة العبر ات

موافق  ...............................
 بشدة

 غير موافق
 متأكد

 غير
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ه  نونةراا لكو  سعادتك  م  ذوب اخل ا والكفا ا العلمية الي مستنار هبا وم  املهتمني يف ه ا اجملا  ف
شغالك  وجلهدك  ولوقتك  أنم  تقدمرب لرتبا ك  و  – ستبانةأض  بني مدب سعادتك  ه ه ال أ مسرين 
شاكراا ومقدراا ملحوظاتك  ومقرتحاتك  الي سيكو  هلا اأثر الكبري يف  ستبانةيف حتكي  ال –الثمني 

 أو تطومر ه ا اأدا  م  حي  مد  وضو  العبارا ومد  مناسبتها للمحور، وإبدا  مقرتحاتك  باحل ف
 ا اإلضافةا ولك  خالص حتياا وتقدمرب أوالتعدمل 

 ستبرنةاسم محكم اال
  الد جة العلمية  ثالثيرً 

  جهة العمل  التخص 
  البريد االليكتروني  الجوال –الهرتف 

  التوقيع
    البرحث : محمبببد علي الغرمدي   نك   ااو اوتقبلوا شكرب وتقدمرب لتع

 اململكة العربية سعودية’

 وزارة التعليم العايل

 اإلسالميةام حممد بن سعود األمجامعة 

 كلية العلوم االجتماعية

 أصول الرتبيةقسم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 ستبرنة  االو رمح
 والسالمة. منرألشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب بأندو   ل:و المحو  األ

 العبر ات م
مدا منرسبة العبر ة  مدا وضوح العبر ة

 التعديل المقترح للمحو 

غير  واضحة
 واضحة

غير  منرسبة
 منرسبة

حمدددددا يف احلفددداظ للددد  تتبددد  املدرسدددة سياسدددة واضدددحة و  1
 السومةاو  م اأ

     

      اياا أمنتتجه املدرسة اجتاها اجيابيا حنو تنشئة الطوب  4

تيكد املدرسة لل   مادا الولي لد  الطوب يف احملافةة  3
 و السومةا م األل  

     

2 
 

هتددددددت  املدرسددددددة مبراقبددددددة سددددددلو  الطددددددوب املدددددديدب هلدددددد  و 
تدددددددوجهه  الجتددددددداه اإلجيدددددددايب حندددددددو السدددددددلو  الصدددددددحيح و 

 السلي ا

     

تقدددوخ املدرسددددة بنشددددر الددددولي السددددلي  بددددني الطددددوب فيمددددا  5
 و السومة داخل املدرسة و خارجهاا م اأخيص 

     

تتبدددددددد  املدرسددددددددة إجددددددددرا ات للميددددددددة حلمامددددددددة الطددددددددوب و  6
 و احلوادثا اأخطاراملدرسني و العاملني م  

     

تنة  املدرسدة مد  اجلهدات املختصدة نددوات و حماضدرات  7
 و السومةا م األ  

     

      و السومةا م اأتيكد املدرسة لل  أمهية احلفاظ لل   9

و السددومة اللددوائح  مدد اأتتبدد  املدرسددة يف احلفدداظ للدد   8
 املعمو  هبا و املعتمدا م  قبل الو اراا

     

تقددددددوخ املدرسددددددة بدددددددورها الرتبددددددوب و التعليمددددددي معددددددا دو   10
 الفصل بينهماا 

     

11 
املزمد مد   إىلتيد   تقوخ املدرسة بوض  القرتاحات الي

ضددددا  و حتسددددني اأ أوملناقشددددة  أووالسددددومة  مدددد اأتددددوفري 
 بشكل لاخا

     

وضددددد  رسدددددة بعمددددل تقددددددمر وختمددددني لألخطدددددار و تقددددوخ املد 14
 منهاا ةالسياسات والتعليمات للوقام
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 والسالمة منرألشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب بأندو   ل:و المحو  األتربع 

 العبر ات م
منرسبة العبر ة مدا  مدا وضوح العبر ة

 تعديل المقترحلا للمحو 

غير  واضحة
غير  منرسبة واضحة

 منرسبة

13 
 أواك  اأمددتقددوخ املدرسددة بعمددل كشدد  دورب للدد  كددل 

معددات اإل فدا  والت كدد  أوأجهدزا السدومة  أواملعددات 
 صوحيتهااأو م  لملها 

     

12 
مبسددالدا بتددوفري الحتياجددات واملتطلبددات ) تقددوخ املدرسددة

والسددومة مثددل لوحددات إرشددادمة  م اأ( اخلاصددة بدددارااإل
 و ريها

     

15 
واإلخو  لندد تعدرض  للطوارئتقوخ املدرسة بعمل خطة 

احلالت  أوأب نو  م  اأ مات  أواملدرسة سوا  حلرم  
 الطارئةا

     

16 
شا  حصة نشاط مدرسي تكدو  مهتمدة  نتقوخ املدرسة ب

والسدددددومة وحيتدددددوب النشددددداط للددددد  العدمدددددد مددددد   م اأبددددد
 ال امجا

     

17 

 مدددد اأتقددددوخ املدرسددددة بإلددددداد حماضددددرات للتوليددددة ب مهيددددة 
ولني يف الدددددفا  ي سددددومة ودوره يف اجملتمدددد  ودلددددوا مسددددوال

و ارا الداخليدددة واهلدددو  اأمحدددر لعمدددل أو اإل فدددا  أو املددددين 
 ا ت احملاضراه ه 

     

إرشدادات ملكافحدة احلرائد  يف فصدل تقوخ املدرسة بوضد   19
 الدراسةا

     

18 
نا  و توضيح اأبلل  مناقشة  اأسراتقوخ املدرسة حب  

بإرشددددددادات وتعليمددددددات  التددددددزامه أمهيددددددة   اور و بيدددددداأمدددددد
 ل  كل ما مكو  له ت ثري سليبا تعاداأبو املدرسة 
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 والسالمة داخل المد سة منرألدو  المعلم في تنمية وعي الطالب ب :الثرنيالمحو  
 

 
 م

 العبر ات
مدا منرسبة العبر ة  مدا وضوح العبر ة

 للمحو 
 التعديل المقترح

غير  واضحة
 واضحة

غير  منرسبة
 منرسبة

السددومة و  مدد اأمشددج  املعلدد   وبدده للدد  تطبيدد  وسددائل  1
 املتبعة يف املدرسةا

     

4 
التحدمات الي   للطوب فرصا ملناقشة املخا ر و موفر املعل

و  مددد اأمتعرضدددو  هلدددا مددد  إجيددداد حلدددو  هلدددا مبدددا مدددوفر هلددد  
 السومةا

     

و  مددددد اأحيفدددددز املعلددددد  الطدددددوب للددددد  اسدددددتخداخ وسدددددائل  3
 السومةا

     

مقضي املعلمو  جز ا م  وقته  يف شر  ضدرورا اسدتخداخ  2
 السومة يف املدرسةاو  م اأوسائل 

     

5 
ا  تصدددددرفات بعددددد  الطدددددوب متحلددددد  املعلددددد  بالصددددد  حيددددد

ه  ل اإلجيايب جتاه هبإجيابية و إجياد احل مناقشته املتطرفة و 
 سومته اه  و أمنالتصرفات حفاظا لل  

     

متددددددوافر لددددددد  املعلمددددددني مهددددددارات تدرمبيددددددة كافيددددددة لقيددددددامه   6
 سومة الطوباو  أم بواجبه  يف احلفاظ لل  

     

التددزاخ املدرسددني وكددل مدد  يف املدرسددة بإرشددادات وتعليمددات  7
 والسومةا م اأ

     

9 
أثندا  العمددل يف قبدل و  اأمدا مقدوخ املعلد  بإتبدا  احتيا ددات 

 املخت اتا
     

8 
و  مددددد اأمقدددددوخ املعلددددد  بتددددددرم  الطدددددوب للددددد  إجدددددرا ات 

 كيفية استخداخ وسائلهااة و السوم
     

10 
املرافدددد  للحددددافوت املدرسددددية بتطبيدددد  اخلطددددة معتمددددد املعلدددد  

وسددددومة الطددددوب أثنددددا  اسددددتخداخ احلافلددددة   م املتعلقددددة بدددد
 املدرسيةا
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 السالمة داخل المد سةو  منرألدو  المعلم في تنمية وعي الطالب ب :الثرنيالمحو  تربع 

 
 م

 العبر ات

 مدا وضوح العبر ة
مدا منرسبة العبر ة 

 للمحو 
 التعديل المقترح

 واضحة
غير 
 منرسبة واضحة

غير 
 منرسبة

11 
توماتدده و إرجالهددا قدد  املعلدد  بعددد اسددتخدامه للمعمددل حممرا
سددددددومة و  أمددددد ا املخصدددددص لتفددددددادب ت ثريهدددددا للدددددد  كاهندددددمل

 املخت ا

     

14 
 مد اأملتزمدو  بطد  املعل  مبعاقبدة الطدوب الد م  ل مقوخ

 خاصة املتعلقة باملخت ات العلميةاو السومة و 
     

13 
السددومة و  مدد األدد   املسدديولةمقددوخ املعلدد  بددإلوخ اجلهددات 

يف حددا  حصددو  أب حددادث داخددل املعمددل لتقددوخ بدددورها 
 السومةاو  م اأيف احلفاظ لل  

     

12 
أدوات خم مددة نةيفددة و سدتخدخ املعلدد  يف املختدد  وسدائل و م

 بطرمقة ح راا
     

15 
بنفسدددددده يف  و  للددددد  حصددددددة املعمدددددلمشدددددرف املعلددددد  املسددددددي 

 لل  الطوب أثنا  قيامه  بالتجاربا شرافاإل
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  :و السببببالمة داخببببل  منرألدو  المقببببر ات الد اسبببية فببببي تنميببببة وعببببي الطبببالب بببببالمحبببو  الثرلببببث
 المد سة

 العبر ات م
 مدا وضوح العبر ة

مدا منرسبة العبر ة 
 للمحو 

 التعديل المقترح

غير  واضحة
 واضحة

غير  منرسبة
 منرسبة

معدامري السددومة والسدومة و  مدد اأمدت  تددرم  مفهدوخ  1
 والصحة يف املناهجا

     

4 
 اإلسددددددعافاتحتتدددددوب مندددددداهج الطلبدددددة معلومددددددات لددددد  

 وكيفية تقيي  املخا ر ومكافحة احلرائ ا ليةو اأ
     

3 
اللعد  والرتفيده ل بد   بده لكد  جيد   أ مت  توضيح 

 والسومةاالصحة و  م اأمكونا ضم   أ 
     

تندداق  يف املندداهج   أ محامددة الطلبددة مدد  العندد  جيدد   2
 تعرف اإلجرا ات ملعاجلة أب حوادثا أ كما جي  

     

5 
و  مدددد اأتنمددددي رو  الشددددعور بواجدددد  احلفدددداظ للدددد  

السددومة مدد  خددو   ددر  اأفكددار املناسددبة لدد ل  يف 
 املقررات الدراسيةا

     

6 
للدد  سددومة اآلخددرم  و تنمددي املقددررات رو  احملافةددة 

 املمتلكات العامةا
     

7 
حتددد  املقدددررات للددد  تقومددددة الدددرواب  بدددني الطددددوب و 

 السومة يف املدرسةاو  م األ   املسيولو 
     

احلفاظ لل   إىلتبني املقررات بوضو  سعي اإلسوخ  9
 و سومة اجلمي ا أم 

     

تسدددددالد املقدددددررات الطالددددد  للددددد  معرفدددددة ميسسددددددات  8
 ية و أدوراهاامناأالدولة 

     

10 

 الصدفية شدطةناأ تشمل املقررات الدراسية القليل م 
 م اأبد الدولي تنميدة يف فعدا  دور هلدا الدي والوصفية
 االطال  لد  والسومة
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 السالمة داخل المد سةو  منرألالطالب بدو  المقر ات الد اسية في تنمية وعي المحو  الثرلث: تربع  

 العبر ات م

 مدا وضوح العبر ة
مدا منرسبة العبر ة 

 للمحو 
 التعديل المقترح

 واضحة
غير 
 منرسبة واضحة

غير 
 منرسبة

11 
 الرتبيدددددة دو  التعلدددددي  للددددد  الدراسدددددية املقدددددررات تركيدددددز
 اها املختلفةوانبجب

     

14 
 يف والسدددومة مددد اأ تعدددز  الدددي املنددداهجيف  قلدددةهندددا  
 ااملدرسة

     

13 
 مدددددد اأ لددددد  سدددددنومةأو مقدددددررات فصدددددلية  وجدددددود لددددددخ

 ااملفهوخ ه ا نشر وسبل املدرسة داخل والسومة
     

12 
 وامليسسدددات املدرسدددة بدددني  و االتعددد يف حمدودمدددةهندددا  
 و م اأ لتعزمز ل  املقررات املدرسية املسيولةالرتبومة 
 ااملدرسة داخل السومة

     

15 
السددومة يف وضدد  و  م اأتشددار  امليسسددات املعنيددة بدد

تعمددددل للدددد  تنميددددة  أ املقدددررات املدرسددددية الددددي ميكددد  
 السومةاو  م اأولي الطوب فيما خيص مفهوخ 
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 (2ملحق  قم ) 

 أمسرء احملكمني
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 الدراسم أداةبأسمات محكمي  نابي

 العمل الحالي الدرجة العلمية االسم م

 مساعد أستا  أحمد عبدالعزيز الروميد:  3
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 مشار  أستا  يد محمد رشادعالس: د 2
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 أستا  مساعد د: أيمن عبدهللا سالمم 1
بجامعم  علم الناسع و  يام التدريس بقسم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  اإلمام

 أستا  مساعد د: رم ان محمد عبدالعليم  0
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 أستا  مساعد د: سالم عماد السكري 5
 بجامعم علم الناسع و  يام التدريس بقسم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  اإلمام

9 
        أ د : عبدالعزيز عبدالرحمن 

 المحيميد
 أستا 

ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 
 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 مساعد أستا  : عبدالعزيز علي الاليامد .
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 أستا  مشار  د: عبداللطيل الرباة  0
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 مساعد أستا  : عبدهللا بن عبدالعزيز المعيق د 6
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 مساعد أستا  أن: عبدهللا  الح السكرد 31
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 مساعد أستا  :   د أبا حسيند 33
ع و  يام التدريس بقسم أصو  التربيم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  بجامعم اإلمام

 أستا  مساعد د:   ا  عبدهللا الجوبان 32
بجامعم  علم الناسع و  يام التدريس بقسم 

 .اإلسالميممحمد بن سعود  اإلمام

  



 

- 134 - 

 

 

  

 

 (3ملحق  قم )

 النهرئيةبصو تهر   سبارنةاال
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 اململكة العربية سعودية’

 وزارة التعليم العايل

حممد بن سعود  اماألمجامعة 
 اإلسالمية

 كلية العلوم االجتماعية

 أصول الرتبيةقسم 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 

 (   استبانة)  
 

 حفة  ال                                                   املعل  الكرمي / 

 السوخ لليك  ورمحة ال وبركاته    و بعد،،

والسالمة داخل  منرألالمد سة المتوسطة في تنمية وعي الطالب ب) دو  لدراسة  ستبانةه ه ال    
ات واملعلومات الي لبيانللحصو  لل  بع  ا  دااوقد صممت ك( المد سة من وجهة نظر المعلمين

 ختدخ أهداف الدراسة ا

قس   اإلسوميةحممد ب  سعود اخماإللل  درجة املاجستري م  جامعة  وهي احد  متطلبات احلصو     
اإلجابات ل     ة ، للماا بناواإلجابة لليها بكل أم ستبانة، ل ا أرجو قرا ا فقرات ه ه الأصو  الرتبية

 تستعمل إلّ أ راض البح  العلمي فق  ا

 نك   اا و اوتقبلوا شكرب وتقدمرب لتع

 ولك  خالص الدلا 

 البرحث  

 محمببد عببلي صرلح الغرمدي  
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 ليةو رت األلبيرناًل: اأو 

 

 ( أماخ اخليار ال ب ميثل  : √ ض  إشارا )

 

 المستوا التعليمي :  -1

                   أقل م  جامعي         جامعي      تعلي  لايل 

 

 عدد سنوات الخدمة : -0

                     سنوات 5أقل م         سنوات 10 إىل 5م       سنوات 10م   أكثر 

 

 اطبيعة الوظيفة التعليمة : -4

                   مدمر       وكيل                معل    مرشد  ويبمشرف نشاط 

 

 : ليةأو بدو ة إسعرف هل التحقت  -3

                    ندددعددددددددددددد          ل 
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 والسالمة منرألشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب بأندو   ل:و المحو  األ

موافق  العبر ات م
 بشدة

 غير موافق
 متأكد

 غير
 موافق

موافق غير 
 بشدة

1 
املدرسةهلا سياسات واضدحة يف احملافةدة للد  اأمد  

 والسومة فيها ا
     

4 
تتجدددده املدرسددددة اجتاهددددا اجيابيددددا حنددددو تنشددددئة الطددددوب 

 يااأمن
     

3 
تيكدددد املدرسدددة للددد   مدددادا الدددولي لدددد  الطدددوب يف 

 السومةاو  م اأاحملافةة لل  
     

2 
 

الطدددددوب املددددديدب هلددددد  راقبدددددة سدددددلو  هتدددددت  املدرسدددددة مب
اه اإلجيددددايب حنددددو السددددلو  الصددددحيح تددددوجهه  الجتددددو 
 السلي او 

     

بددني الطددوب فيمددا  لعدداختقددوخ املدرسددة بنشددر الددولي ا 5
 ياا وخارجياا والسومة داخل م اأخيص 

     

6 
ة إجددددددرا ات للميددددددة حلمامددددددة الطددددددوب تتبدددددد  املدرسدددددد

 احلوادثاو  اأخطاراملدرسني و العاملني م  و 
     

7 
درسددددددددة مدددددددد  اجلهددددددددات املختصددددددددة ندددددددددوات تددددددددنة  امل

 السومةاو  م اأحماضرات ل  و 
     

 مددددددد اأتيكددددددد املدرسددددددة للددددددد  أمهيددددددة احلفددددددداظ للدددددد   9
 السومةاو 

     

و السدددددومة  مددددد اأتتبددددد  املدرسدددددة يف احلفددددداظ للددددد   8
 املعتمدا م  قبل الو اراااللوائح املعمو  هبا و 

     

تقدددوخ املدرسدددة بددددورها الرتبدددوب و التعليمدددي معدددا دو   10
 الفصل بينهماا 

     

11 

املزمد  إىلتيد   تقوخ املدرسة بوض  القرتاحات الي
حتسددددني  أو ومناقشدددتهماوالسدددومة  مددد اأمددد  تدددوفري 

 ضا  بشكل لاخاو اأ
 

     

14 
وضدد  رسددة بعمدل تقدددمر وختمدني لألخطددار و تقدوخ املد

 منهاا ةللوقام السياسات والتعليمات
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 والسالمة. منرألشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب بأندو   ل:و المحو  األتربع 

موافق  العبر ات م
 بشدة

 غير موافق
 متأكد

 غير
 موافق

غير موافق 
 بشدة

13 
اك  اأمداملدرسة بعمل كشد  دورب للد  كدل  لتزخت
اإل فددددددا   معددددددداتأو أجهددددددزا السددددددومة أو املعدددددددات أو 

 هااصوحأو والت كد م  لملها 

     

12 
بتددددددددوفري الحتياجددددددددات واملتطلبددددددددات  تقددددددددوخ املدرسددددددددة

والسددددومة مثددددل  م اأ( اخلاصددددة بدددددارامبسددددالدا اإل)
 لوحات إرشادمة و ريها

     

15 
واإلخدددو  لندددد  للطدددوارئتقدددوخ املدرسدددة بعمدددل خطدددة 
أب نددو  مدد  اأ مددات أو تعددرض املدرسددة سددوا  حلرمدد  

 احلالت الطارئةاأو 

     

16 
شدددا  حصدددة نشددداط مدرسدددي تكدددو   نتقدددوخ املدرسدددة ب

والسددددددومة وحيتددددددوب النشدددددداط للدددددد   م اأمهتمددددددة بدددددد
 التولومة ا العدمد م  ال امج

     

17 

 مد اأتقوخ املدرسة بإلداد حماضدرات للتوليدة ب مهيدة 
ولني يف ي سددددددددومة ودوره يف اجملتمدددددددد  ودلددددددددوا مسددددددددوال

و ارا الداخليدددددة واهلدددددو  أو اإل فدددددا  أو الددددددفا  املددددددين 
 ا احملاضراتاأمحر لعمل ه ه 

     

19 
تقدددوخ املدرسدددة بوضددد  إرشدددادات ملكافحدددة احلرائددد  يف 

 بشكل ملفت للنةرا فصل الدراسة
     

18 

ندددا  و اأبللددد  مناقشدددة  اأسدددراتقدددوخ املدرسدددة حبددد  
بإرشدددددادات  التدددددزامه أمهيدددددة   اور و بيددددداأمدددددتوضددددديح 

لددد  كدددل مدددا مكدددو  لددده  تعددداداأبو وتعليمدددات املدرسدددة 
 ت ثري سليبا
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 والسالمة داخل المد سة منرألدو  المعلم في تنمية وعي الطالب ب :الثرنيالمحو  

موافق  العبر ات م
 بشدة

 غير موافق
 متأكد

 غير
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
و  مدد اأمشددج  املعلدد   وبدده للدد  تطبيدد  وسددائل 

 بكل قنالةا السومة املتبعة يف املدرسة
     

4 
مددددددوفر املعلدددددد  للطددددددوب فرصددددددا ملناقشددددددة املخددددددا ر و 
التحدمات الي متعرضو  هلا م  إجياد حلو  هلدا مبدا 

 السومةاو  م اأموفر هل  

     

و  م اأحيفز املعل  الطوب لل  استخداخ وسائل  3
 السومةا

     

مقضددي املعلمددو  جددز ا مددد  وقددته  يف شددر  ضدددرورا  2
 السومة يف املدرسةاو  م اأاستخداخ وسائل 

     

5 

ا  تصدددددددرفات بعددددددد  متحلددددددد  املعلددددددد  بالصددددددد  حيددددددد
بإجيابيدددة وإجيددداد احلدددل  مناقشدددته الطدددوب املتطرفدددة و 

ه  و أمدنه التصرفات حفاظدا للد   اإلجيايب جتاه ه
 سومته ا

     

متوافر لد  املعلمني مهارات تدرمبية كافية لقيامه   6
 سومة الطوباو  أم بواجبه  يف احلفاظ لل  

     

7 
التدددددزاخ املدرسدددددني وكدددددل مددددد  يف املدرسدددددة بإرشدددددادات 

 وتطبيقهاا والسومة م اأوتعليمات 
 

     

9 
أثنددددا  قبدددل و  اأمدددا مقدددوخ املعلددد  بإتبدددا  احتيا دددات 

 العمل يف املخت اتا
     

8 
 مد اأمقوخ املعل  بتددرم  الطدوب للد  إجدرا ات 

 ا احلدمثة او السوخ و كيفية استخداخ وسائله
     

10 

معتمددددد املعلدددد  املرافدددد  للحددددافوت املدرسددددية بتطبيدددد  
وسددددددددومة الطددددددددوب أثنددددددددا    م اخلطددددددددة املتعلقددددددددة بدددددددد

 استخداخ احلافلة املدرسيةا
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 و السالمة داخل المد سة منرألدو  المعلم في تنمية وعي الطالب ب :الثرنيالمحو  تربع 

موافق  العبر ات م
 غير موافق بشدة

 متأكد
 غير
 موافق

غير موافق 
 بشدة

11 
حمتوماتددده و اقددد  املعلددد  بعدددد اسدددتخدامه للمعمدددل مر 

ا املخصددددص لتفددددادب ت ثريهددددا للدددد  كاهنددددإرجالهددددا مل
 والطوب ا سومة املخت و  أم 

     

14 
مقوخ املعل  مبعاقبة الطوب ال م  ل ملتزمو  بط  

خاصدددددددة املتعلقدددددددة بددددددداملخت ات و السدددددددومة و  مددددددد اأ
 العلميةا

     

13 
و  مدد األدد   املسدديولةمقددوخ املعلدد  بددإلوخ اجلهددات 

السومة يف حا  حصو  أب حادث داخل املعمل 
 السومةاو  م األتقوخ بدورها يف احلفاظ لل  

     

12 
أدوات خم مدددة املعلددد  يف املختددد  وسدددائل و سدددتخدخ م

 بطرمقة ح رااوجمربة و نةيفة 
     

15 
و  لل  حصة املعمل بنفسه يف مشرف املعل  املسي 

 لل  الطوب أثنا  قيامه  بالتجاربا شرافاإل
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  :والسالمة داخل المد سة منرألدو  المقر ات الد اسية في تنمية وعي الطالب بالمحو  الثرلث 

 العبر ات م
موافق 
 موافق بشدة

 غير
 متأكد

 غير
 موافق

موافق  غير
 بشدة

1 
معددامري السددومة والسددومة و  مدد اأمددت  تدددرم  مفهددوخ 
 الدراسية ا والصحة يف املناهج

     

 ليدةو اأ اإلسعافاتحتتوب مناهج الطلبة معلومات ل   4
 وكيفية تقيي  املخا ر ومكافحة احلرائ ا

     

اللعدد  والرتفيدده ل بدد   بدده لكدد  جيدد   أ مددت  توضدديح  3
 واحل ر ا الصحة والسومةو  م اأمكونا ضم   أ 

     

تنددداق  يف املنددداهج   أ محامدددة الطلبدددة مددد  العنددد  جيددد   2
 تعرف اإلجرا ات ملعاجلة أب حوادثا أ كما جي  

     

5 
و  مددددد اأتنمدددددي رو  الشدددددعور بواجددددد  احلفددددداظ للددددد  

السدددومة مددد  خدددو   دددر  اأفكدددار املناسدددبة لددد ل  يف 
 املقررات الدراسيةا

     

تنمدددي املقدددررات رو  احملافةدددة للددد  سدددومة اآلخدددرم  و  6
 و ريهىا م  املنشآت اخلاصة ا املمتلكات العامة

     

حتدددد  املقددددررات للدددد  تقومددددة الددددرواب  بددددني الطددددوب و  7
 السومة يف املدرسةاو  م األ   املسيولو 

     

احلفداظ للد   إىلتبني املقررات بوضدو  سدعي اإلسدوخ  9
 سومة اجلمي او  أم 

     

تسالد املقررات الطال  لل  معرفدة ميسسدات الدولدة  8
 املهمة يف ضب  اأم  ا ية و أدوراهامناأ

     

10 
 الصددفية شددطةناأ تشددمل املقددررات الدراسددية القليددل مدد 

 م اأبد الدولي تنميدة يف فعدا  دور هلدا الي الوصفية و
 ااالطال  لد  السومة و

     

11 
 الرتبيددددددة دو  التعلددددددي  للدددددد  الدراسددددددية املقددددددررات تركيددددددز

 اها املختلفةوانبجب
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 السالمة داخل المد سةرألمن و تنمية وعي الطالب ب دو  المقر ات الد اسية فيالمحو  الثرلث: تربع 

 العبر ات م
موافق 
 موافق بشدة

 غير
 متأكد

 غير
 موافق

موافق  غير
 بشدة

14 
 والسومة اأم  تعز  الي املناهجيف  واضحة قلةهنا  
 ا املدرسة يف

     

13 
 اأمدددددد  لدددددد  مقددددددررات فصددددددلية أوسددددددنومة وجددددددود لدددددددخ

 ااملفهوخ ه ا نشر وسبل املدرسة داخل والسومة
     

12 
 وامليسسددددات املدرسددددة بددددني  او التعدددد يف حمدودمددددةهنددددا  

 و اأمد  لتعزمدز الرتبومة املسيولة لد  املقدررات املدرسدية
 ااملدرسة داخل السومة

     

15 
تشدددار  امليسسدددات املعنيدددة بددداأم  والسدددومة يف وضددد  
املقررات املدرسية الي ميك  أ  تعمل لل  تنمية ولي 

 الطوب فيما خيص مفهوخ اأم  والسومةا
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 (4ملحق  قم )

 خطربرت تطايق االسبارنة



 

- 144 - 

 

 
 

 
  

 



 

- 145 - 

 

 
  



 

- 146 - 
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Research Summary 

  

Study Title: The Role of the middle school in the 

development of students' awareness of safety and security 

within the school from the point of view of teachers. 

Researcher name: Mohammed  Ali Saleh Al-Ghamdi. 

Supervisor Name: D. Mahmoud Mustafa Mahmoud Al-Shal. 

 

The objective of the study: 

  

 the importance of the role of party-list middle school in 

the area of security and safety for students. 

  the reality of the role of the middle school in the 

development of students' awareness of safety and 

security within the school. 

  know the problems that resulted from the limitations of 

the role of the school in the development of students' 

awareness of safety and security within the school. 

  appropriate ways to activate the role of the school to 

develop students' awareness of safety and security 

within the school. 

 

Study Methodology: 

The researcher used the descriptive method (survey) 

This study was divided into five chapters. 

Chapter 1 : included a boot to the study, and the 

problem of the study, and questions, and 

objectives, and its importance, and the limits of 

the study, and terminology. 
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Chapter 2  : The included a theoretical framework 

and previous studies. 

- The theoretical framework: included three 

sections: male researcher at the first topic: the 

concept of security and safety in the school, as 

well as the emergence of security and safety 

schools Saudi Arabia, and some of the goals 

which they were established security and safety 

management in the Ministry of Education.  

In the second section: occurring Finder 

responsible for security and safety in the school, 

and their roles, where he focused on the 

responsibilities of the Ministry of Education in the 

development of awareness of safety and 

security, then said researcher important points 

about the role of the family in safety and security 

and the role of the school in safety and security, 

then he mentioned the importance of the role of 

Students in the security and safety as well as the 

relationship between the school and the concept 

of security and safety. 

In the third section: Browse researcher safety 

and security requirements, and to address ways 

and procedures to maintain security and school 

safety, and to clarify Alalath between the 

requirements to achieve the principle of security, 

safety and mechanism of their implementation 

on the ground, and seal this chapter introduced 

previous studies and comment. 

Chapter 3 : Methodology and procedures, has 

reviewed the researcher curriculum and study 

population, and the study sample, and study 
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tool, and designing the questionnaire and 

arbitration, and the validity and reliability 

resolution, and procedures, has concluded this 

chapter mention statistical methods used in the 

analysis. 

Chapter  4  : The researcher analyzed the results of 

the questionnaire and discussed. 

Chapter 5: Male researcher findings and 

recommendations, and the most important 

findings of the researcher as follows: 

1.To highlight the activities and practices of the school 

to develop students' awareness of safety and 

security is that the school monitors student behavior 

and their attitude positive trend towards correct 

and proper behavior. 

2. To highlight the roles of the teacher in the 

development of students' awareness of safety and 

security entered the school is to analyze the teacher 

patient about the actions of some radical students 

and discussing positive and finding a positive 

solution to these actions in order to preserve their 

security and safety. 

3. To highlight the roles of courses in the 

development of students' awareness of safety 

and security within the school is to protect 

students from violence should be discussed in 

the curriculum must also know the procedures to 

deal with any incidents. 
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