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إهداء 
أمحد اهلل عز وجل أن وفقين يف إمتام هذه الدراسة ،وأهديها إىل
والداي صرح احلنان وروح املكان ،حيمالين كغيمة بني يديهما بدعاء متصل
مع خالق السماء ،كما أتشرف بإهدائها إىل هذا الصرح العلمي الفيت اجلبار
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وإىل من شاركين مهومي وأسدى
إيل خدمته من زوجة وأبناء وأخص بالذكر أخويت الكرام ( فيصل وأمحد )
وإىل كل طالب علم أهدي هذا اجلهد املتواضع الذي أسأل اهلل العلي
القدير أن ينفع به .

هذا واهلل ويل التوفيق،،،

ج

شكروتقدير 

احلمد هلل الذي له ملك السموات واألرض  ،والصالة والسالم على خامت
األنبياء واملرسلني ،وبعد ...
أتقدم خبالص الشكر والتقدير بعد شكر اهلل عز وجل لكل من ساهم
معي يف إمتام هذا البحث أو قام بتزويدي بأي معلومات الزمة لتقدمي هذه
الدراسة وتقوميها ،وأخص بالشكر املشرف على هذه الدراسة الدكتور حممود
مصطفى الشال وذلك على كل ما قدمه يل من دعم وتوجيه فقد استفدت
من علمه وخلقه الشيء الكثري  ،والشكر موصوالً أيضا إىل أعضاء جلنة
املناقشة وهم:

واهلل ولي التوفيق،،،
الباحث

د

مستخلصالدراسة 
عنو ووان الدراس ووة  :دور املدرس ووة املتوس ووطة يف تنمي ووة وع ووي الط ووالد ب وواألمن والس ووالمة داخ وول
املدرسة من وجهة نظر املعلمني.
اسم الباحث  :حممد بن علي بن صاحل الغامدي.
اسم املشرف  :د .حممود مصطفى حممود الشال.
اهلدف من الدراسة :





أمهية دور املدرسة املتوسطة الالئحي يف جمال األمن والسالمة للطالد.
واقع دور املدرسة املتوسطة يف تنمية وعي الطالد باألمن والسالمة داخل املدرسة.
معرفة املشكالت اليت ترتبت علوى قصوور دور املدرسوة يف تنميوة وعوي الطوالد بواألمن
والسالمة داخل املدرسة.
الس ووبل املالئم ووة لتفعي وول دور املدرس ووة لتنمي ووة وع ووي الط ووالد ب وواألمن والس ووالمة داخ وول
املدرسة.

منهج الدراسة :
استخدم الباحث املنهج الوصفي (املسحي) ومت تقسيم هذه الدراسة إىل مخسة فصول.
الفص وول األول  :اش ووتمل عل ووى التمهي وود للدراس ووة ،ومش ووكلة الدراس ووة ،وأسو و لتها  ،وأه وودافها،
وأمهيتها ،وحدود الدراسة ،ومصطلحاهتا.
الفصل الثاين  :وقد اشتمل على اإلطار النظري والدراسات السابقة.
اإلط ووار النظ ووري  :واش ووتمل عل ووى ال ووة مباح ووث  :ذك وور الباح ووث يف
املبح ووث األول  :مفه وووم األم وون والس ووالمة يف املدرس ووة ،وك ووذلك نش ووأة األم وون

ه

والسالمة مبدارس اململكة العربية السعودية ،وبعو األهوداف الويت أنشو ت مون
أجلها إدارة األمن والسالمة يف وزارة الرتبية والتعليم.
ويف املبحووث الثوواين  :بوودع الباحووث عوون املس و ولني عوون األموون والسووالمة يف
املدرسة  ،وأدوارهوم ،حيوث ركوز علوى مسو وليات وزارة الرتبيوة والتعلويم يف تنميوة
ال وووعي ب وواألمن والس ووالمة ،ا ذك وور الباح ووث نق ووا مهم ووة ع وون دور األس وورة يف
األمن والسوالمة ودور املدرسوة يف األمون والسوالمة ،ا ذكور أمهيوة دور الطوالد
يف األمن والسالمة وكذلك العالقة بني املدرسة ومفهوم األمن والسالمة.
ويف املبحووث الثالووث  :اسووتعرض الباحووث متطلبووات األموون والسووالمة ،وتنوواول
وسائل وإجراءات احلفاظ على األمن والسالمة املدرسية ،وتوضيح العالقوة بوني
متطلبووات بقيووق مبوودأ األموون والسووالمة وهليووة تنفيووذها علووى الواقووع ،وخووتم هووذا
الفصل بعرض الدراسات السابقة والتعليق عليها.
الفصوول الثالووث  :موونهج الدراسووة وإجراءاهتووا ،وقوود اسووتعرض الباحووث موونهج الدراسووة وجمتمووع
الدراس ووة  ،وعين ووة الدراس ووة ،وأداة الدراس ووة ،وتص ووميم االس ووتبانة وبكيمه و وا،
وصدق و بات االستبانة ،وإجراءاهتا ،وقد خوتم هوذا الفصول بوذكر األسواليب
اإلحصائية املستخدمة يف التحليل.
الفصو و و و و و ول الرابع  :قام الباحث بتحليل نتائج االستبانة ومناقشتها.
الفص وول اس ووام  :ذك وور الباح ووث النت ووائج والتوص وويات ،وم وون أه ووم النت ووائج ال وويت توص وول إليه ووا
الباحث ما يلي:
 .1أن أبرز أنشطة وممارسات املدرسة لتنمية وعي الطالد باألمن والسالمة تتمثول يف أن
املدرسووة تقوووم مبراقبووة سوولوو الطووالد وتوووجههم اال وواه اإلاوواي ووو السوولوو الصووحيح
والسليم.

و

 .2أن أبرز أدوار املعلم يف تنمية وعي الطوالد بواألمن والسوالمة دخول املدرسوة تتمثول يف
بلووي املعلووم بالصو حيووال تصوورفات بعو الطووالد املتطرفووة ومناقشووتهم إاابيواً وإاوواد
احلل اإلااي اه هذه التصرفات حفاظاً على أمنهم وسالمتهم.
 .3أن أب وورز أدوار املق ووررات الدراس ووية يف تنمي ووة وع ووي الط ووالد ب وواألمن والس ووالمة داخ وول
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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الفصل األول
اإلاطر العرم للد اسة
أوالً :المقدمة :
احلمددد ل ال د ب لل د بددالقل  ،لل د اإلنسددا مدداع معل د  ،والصددوا والسددوخ لل د خددا اأنبيددا
واملرسلني ،نبينا حممد ولل آله وصحبه أمجعني :
آس د ِ ربِّد آلَّ د ِ خل د خل د اإلنسددا ِم د ْ لل د  آقْ ددرأْ وربُّد
قددا ال تع دإىل  :آقْ ددرأْ بِ ْ
ْآأ ْكرخ  آلَّ ِب للَّ بِآلْقل ِ  للَّ اإلنسا ما لد ْ مد ْعل ْ (  العل )5-1 :
كانت أو آمة نزلت يف القرأ الكرمي تد لل أمهية العل واإلقبا لليه ،والنيب صل ال لليده
وسددل كددا مدرسددة لةيمددة لة د املسدديولية الددي كددا حيملهدداا فاملدرسددة تق د لليهددا مسدديولية
اجتمالي ددة وقومي ددة يف تربي ددة اأجي ددا تربي ددة س ددليمة تتسد د حبد د ال ددو  ،واأمد دة وال دددفا لنه ددا،
واحملافةة لل الرتاث القومي واإلنساين ،كما أهنا متثل دور القدوا لتومي ها فتديثر يف سدلوكه ،
واجتاهاهت  ،وتفكريه ا
ولل د ال ددر م د تش دداب العوامددل امل دديثرا يف العملي ددة التعليمي ددة وتعقدددها  ،ف دإ املدرس ددة م دداتزا
تشدكل حمدور العمليددة الرتبومدة  ،الد ب متوقد لليهدا جندا الرتبيددة يف حتقيد أهددافها والوصددو إىل
اماهتا يف تكوم جيل املستقبل وإلداده ل لكي مواجه ذل املستقبل بثقة فحس  ،بل ولكي
مسه يف بنا ه ا املستقبل هبدف ومسيوليةا
إ ارتباط اأم باستقرار اجملتم ومتاسدكه جعدل الر بدة ىف حتدمدد دور كدل فدرد وكدل ميسسدة يف
حتقي د اأم د داخددل منةومددة متكاملددة مطلب د ا حضددارم اا وت د أمهيددة أدوار املدرسددة كعامددل تغيددري
وتصبح أكثر حسما وحيومدة ،وحند اأ يف القدر احلدادب و العشدرم حيد احلاجدة للتغيدري مد
التعل ددي التقلي دددب إىل التعل ددي راق ددي النولي ددة وم د د احمللي ددة الض دديقة إىل العاملي ددة ا وم د د التعص د د
العنص ددرب والتحي ددز الثق ددايف إىل التس ددامح وفه د د التعددم ددة ومد د اأوتوقرا ي ددة إىل الدميقرا ي ددة يف
مةاهرها املختلفة وم لاع منقسد للميدا وتكنولوجيدا حيد العلد والتكنولوجيدا املتقدمدة حكدر
-2-

للد أقليددة إىل لدداع متحددد ومدرتاب للميد ا وتكنولوجيد ا ا ومد لدداع مسددوده التندداحر واملزامحددة إىل
لاع التعاو واملشاركة والرتاح ( إبراهي ولثما 1245 ،ه ،ص )7 :ا
تتع دددد وتتن ددو أدوار املدرس ددة يف وقتن ددا احلاض ددرا حيد د تعتد د املدرس ددة مرك ددز إرش ددادب وتعليم ددي
وتربوب وحبثيا كما مضاف إليهدا اأمد الد ب معتد مسديولية متقامسهدا اجلاند الفدردب واجلاند
اجلم ددالي ،فلك ددل دوره ،ولك ددل واجب دده ال د ب مس د لن ددها ولن دددما تتكام ددل اجله ددود الفردم ددة م د
املطالد اجلماليددة تتكامددل املنةومدة اأمينددة ومعددي اجملتمد يف أمد  ،ومد مث تتجده جهددود أبنائدده
حنددو التق دددخ والرفاهي ددةا ولقددد احت ددل مفه ددوخ اأم د  ،واأم ددا مكان د ا بددار ا يف الدراس ددات النفس ددية
والرتبومددة لرتبا دده الوثيد بالشددعور بالصددحة النفسددية والسددومة مد الضددطرابات فهددو دليددل للد
حالة السوا  ،والرضا ل احلياا والستمتا هبا( الريادي3691 ،م،ص )351ا

فاأم هو احلالة الي تتوافر حني ل مقد يف الدبود اخدتو باأنةمدة سدوا كدا هد ا الخدتو
جرميددة معاق د لليهددا أونشددا ا خط درا مدددلو إىل اختدداذ تدددابري م د تدددابري الوقامددة واأم د ملن د ه د ا
النش د دداط م د د د أ متحد د ددو إىل جرميد د ددة ( مجعد د ددة 1894 ،خ  ،ص ) 9ا لك د د د م د د د الواضد د ددح أ
املشكوت ذات الطداب اأمد ع تصدل بعدد إىل مسدتو الةداهرا الدي تفشدت يف اجملتمد إل أ
ه ا ل جيعلنا نتغافل لنها حىت تصبح ظاهرا ولك للينا باستباق احلوادث يف جانبها الوقائيا
إ املت مددل يف املشددكوت الددي تتصددل ب داأم جيددد أ هنددا قامس دا مشددرتكا بينهددا وهددو أ هنددا
ياب لدور املدرسة كميسسة تربومة يف تنمية ولي الطدوب مبفهدوخ اأمد والسدومة إضدافة إىل
املسيولية التعليمة الي تقوخ هبا املدرسة ضم أدوارها املتعددا يف اجملتمد ا ومد هندا كاندت هد ه
الدراسة ( إبراهي ولثما 1245 ،ه ،ص )6-5ا
ثرنيرً :مشكلة الد اسة :
بنددا لل د مددا سددب  ،ونتيجددة ملددا ملسدده ولامشدده الباح د يف املدددار  ،فقددد شددعر الباح د بضددرورا
وجود دور للمدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسدة ور بدة مد
الباحد يف التعددرف للد هد ا الدددور لد ا فد مشددكلة الدراسددة متثلددت يف معرفددة مددا دور املدرسددة
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املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة مد وجهدة نةدر املعلمدني مبدمندة
الرماضا وما املعوقات الي تواجه ه ا الدور وذل متهيدا لوض سبل لورتقا هب ا الدورا
م د خ ددو ه د ه الدراس ددة س دديحاو الباح د أ مع ددرض أس د إل ددار نة ددرب م د أج ددل تق دددمي
توجهددات يف املدددار ورس د جممولددة مدركددة مد املعلومددات الددي ميك د أ تعددد كمرج د أولئ د
املهتمني بدور للمدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم و السومة داخل املدرسةا
ثرلثرً :أسئلة الد اسة
يمكن التعبير عن مشكلة الد اسة برلسؤال الرئيس الترلي:
مددا دور املدرسددة املتوسددطة يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم و السددومة داخددل املدرسددة مد وجهددة
نةر املعلمني؟
ولإلجابة ل ه ا السيا الرئي منبغي اإلجابة لل التساؤلت التالية :
 )1مد ددا دور املدرسد ددة املتوسد ددطة الوئحد ددي يف تنميد ددة ولد ددي الطد ددوب ب د داأم و السد ددومة داخد ددل
املدرسة؟
 )4ما واق دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة؟
 )3ما املشكوت الي ترتبت لل قصور دور املدرسة يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة
داخل املدرسة؟
 )2ما سبل املدرسدة يف تفعيدل دورهدا لتنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة داخدل املدرسدة مد
وجهة نةر املعلمني؟
ابعرً :أهداف الد اسة
هتدف الدراسة إىل معرفدة دور املدرسدة املتوسدطة يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة داخدل
املدرسددة و مد هنددا اكتسددبت الدراسددة أمهيتهددا بالنسددبة للباح د و للموضددو بشددكل لدداخ ل د ل
سددع الباحد إىل الرتكيددز للد دور املدرسددة املتوسددطة يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم والسددومة
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داخددل املدرسددة بوصددفها جهدددا تربوم د ا و للمي د ا كب دريا و مهددارا ميك د تعلمهددا والدراسددة بشددكلها
احلايل لبارا ل فصو تتضم لنوام فرلية ذات صلة فيما بينهاا
وجتددر اإلشددارا إىل أ هد ه الدراسددة دراسددة نةرمدة وميدانيددة تسددتند إىل مجد املعلومددات وتصددنيفها
وحتليلها وصولا إىل اسدتنتاجات ذات مغدز بالنسدبة ملوضدو الدراسدة بقددر مدا هتددف إىل وضد
رؤمددة تصددومرمة لدددور املدرسددة املتوسددطة يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة
وذلد يف ضددو اأ ددر التارخييددة والفلسددفية والقتصدادمة والجتماليددة هلد ه القضددية ا وقددد سددعت
ه ه الدراسة إىل حتقي اأهداف التالية :
 )1أمهي ددة دور املدرس ددة املتوس ددطة الوئحد ددي يف تنمي ددة ول ددي الطد ددوب ب د داأم والس ددومة داخ ددل
املدرسةا
 )4واق دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
 )3معرف ددة املش ددكوت ال ددي ترتب ددت للد د قص ددور دور املدرس ددة يف تنمي ددة ول ددي الط ددوب بد داأم
والسومة داخل املدرسةا
 )2السبل املوئمة لتفعيل دور املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
خرمسرً :أهمية الد اسة
للدراس ددة احلالي ددة جانب دا أح دددمها نة ددرب واآلخ ددر تطبيق دديا ل د ل معت د الباح د ه د ه الدراس ددة
كجه ددد إض ددايف للدراس ددات الس ددابقة يف نفد د اجمل ددا البحث ددي ،تع ددد الدراس ددة ونتائجه ددا كخط ددوا
بسيطة باجتاه تطومر جممولة جدمدا م اأس والقوالدد املهنيدة وتوجيده استشدارات ومناقشدات
وألما تطبيقية مستقبليةا و م مل الباح أ تسالد نتائج الدراسة يف تقدمي النصدائح املناسدبة
املهتمني مبوضو الدراسةا
تعت د ه د ه الدراسددة املركددزا يف مادهتددا واملختصددرا يف موضددولها والددي قدداخ هبددا الباح د جددز م د
ألمددا ألدددها الكث دريم مد املهتمددني مبجددا السياسددة التعليميددة وقددد ب د فيهددا جهدددا أحا ددت
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ب بعاد دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسدومة داخدل املدرسدة يف تعرمفهدا
وتوظيفها وكيفية وضعها وفنية تصومرها ويف ضو خ ات وجتارب سابقةا
تستمد ه ه الدراسة أمهيتها م أمهية العمليدة الرتبومدة  ،حيد أهندا لمليدة إنسدانية تتسد بنشداط
إنسداين  ،وتتميددز بغامددات إنسدانية  ،فالتعامددل مبختلد أبعدداده يف النةدداخ الرتبددوب مددت مد خددو
إنسا  ،وحي أ املدرسة املتوسطة جز م املنةمة الرتبومة والي تستند يف حتقي أهدافها إىل
التفالل بني املدمرم واملدرسة  ،وبني املدرسني والطوب  ،وبني املدرسة واجملتم ا
لد ل ف دإ النتددائج الددي تددتمخ لنهددا الدراسددة ميك د الهتدددا هب دا ملسددالدا املسدديولني يف و ارا
الرتبية والتعلي  ،يف التعرف لل دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسدومة
داخددل املدرسددة كمددا أهندا سددوف متكد أصددحاب القدرار مد العمددل للد تطددومر أدا القيددادات يف
ه ا اجملا ا تنب أمهية الدراسة م أمهية املوضو ال ب تتناوله وبالتايل فدإ مد امليمدل أ تسده
ه ه الدراسة فيما ملي:
أولا :اأمهية النةرمة:
 حماولة الكش

ل أمهية دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة

داخل املدرسة وسبل الرتقا هباا
 إ ه ه الدراسة تركز لل جانبني ع مت الرب بينهما ومها :دور املدرسة املتوسطة يف تنمية
ولي الطوب باأم و السومة داخل املدرسة ،و سبل الرتقا هباا
ثانيا :اأمهية التطبيقية:
 تزومد املسيولني بصورا واضحة ل دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم
والسومة داخل املدرسة يف مدمنة الرماضا
 تقدخ ه ه الدراسة للجهات املسيولة ل املدرسة املتوسطة دليل ميك م خوله الرتقا
بدور املدرسة يف تنمية ولي الطوب بشروط اأم والسومةا
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دليو واضح ا لل دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب
 قد تعطي ه ه الدراسة ا
باأم والسومة داخل املدرسة م وجهة نةر املعلمني والوقوف لل أوضالها وأحواهلاا
سردسرً :حدود الد اسة
تتحدد الدراسة احلالية كما ملي:
الحدود الموضوعية  :تنحصر ه ه الدراسة يف دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب
باأم و السومة داخل املدرسة م وجهة نةر املعلمني يف مدمنة الرماضا
الحدود المكرنية :مدار التعلي العاخ املتوسطة احلكومية مبدمنة الرماض و املراكز التابعة هلاا
الحدود الزمنية :إجرا ه ه الدراسة خو الفصل الدراسي الثاين 1233 -1234هد.
الحدود البشرية :تقتصر احلدود البشرمة لل معلمي مرحلة التعلي املتوس احلكومي مبدمنة
الرماضا
سربعرً :مسلمرت الد اسة:
هنا بع

املسلمات الي تتواف م اأسئلة الي ستحاو الدراسة اإلجابة لليها وهي:

 هنا لوامل تساه يف رف دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومةداخل املدرسة مبدمنة الرماضا
 هنا لوامل تيثر سلبا يف دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومةداخل املدرسة مبدمنة الرماضا
 هنا سبل ميك إتبالها تساه يف رف دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوبباأم والسومة داخل املدرسة مبدمنة الرماضا
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ثرمنرً :مصطلحرت الد اسة :
تق مسيولية كبريا لل و ارا الرتبية وم اأمهية أ نعرف أ الو ارا تق لليها املسيولية
اأساسية بالعمل لل توفري اأم والسومة سوا بتوفريها أو بالتعاو م اجلهات اأخر
لتوفريها وأمضا بعمل خطة لمل تكو مبثابة إصدار قرارات وإجرا ات وتوجيهات وتوصياتا
توص العوقة بني املدرسة وبني اأم والسومة بالعوقة الوثيقة حي أهنا توفر جمال مينح
املدرسة مستو معني ومناس م اأم والسومةا حي أ مبجرد دخو الطلبة للمدرسة
تكو إدارا املدرسة هي املسيولة ل توفري اأم والسومة هل وضماهنا وأ تكو م ضم
أولوماهتا (املرلي1897،خ ص )41ا
تتضح أمهية حتدمد مصطلحات الدراسة يف أ مفه القارئ ما مرمده الباح
الفه نتيجة تعدد املعاين لبع الكلمات واجلمل املستخدمة يف الدراسة ا

وجتن

سو

اأم والسومة:
لألم تعارم لدا يف لغة العرب ،فم ذل  :يف لسا العرب م كر :اأما واأمانة مبعىنا
ضد اخلوف ،واأمانةُّ :
ُّ
ضد
وقد أمنت ف نا أم  ،وأمنت ريب م اأم واأما ا واأم
اخلِيانةا ( موقع الباحث العربي) http://www.baheth.info/all.jsp :
واملعددىن الصددطوحي لألم د و السددومة  :م دراد بدده احلالددة الةدداهرا احلقيقيددة للمجتم د م د حي د
الستقرار والطم نينة ا فلوكانت احلالة الةاهرا مسدتقرا ومطمئندة  ،فدإ هد ه احلالدة تسدم أمندا،
وأ وجد خوف ذل ف هنا تسم خوفا  ،كما ورد ب معىن اأم لغة الطم نينة (كسدناوب،
1248ه،ص )51ا
واأمد والسددومة يف املدرسددة هددو للد مهددت بد م وسددومة وصددحة الطددوب مبجمولددة إجدرا ات
وقوالددد ومتطلبددات تكددو مبثابددة وقامددة وتقددوخ لل د العمددل بتددوفري بيئددة أمن دة حددو الطددوب قدددر
اأمكددا خاليدده مد مصددادر اخلطددر وأسددباب وقددو اإلصددابة أو احلدوادث وهددو بصددورا أمشددل لل د
حيدداف بشددكل كبددري للد أمد وسددومة الطالد يف حددا تطبيقدده اإلرشددادات وإتبالدده التعليمددات
والتققيد هباا (موقع عالم التطوع العربي) http://www.arabvolunteering.org/corner/avt40000.html :
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ومعرف اأم والسومة إجرائيا يف ه ه الدراسدة للد أنده املمارسدات واأنشدطة والتعليمدات الدي
تتخ ها املدرسة هبدف احلفاظ لل أم وسومة منسويب املدار املتوسطة والعاملني هبا تطبيقا
للقوانني واأنةمة الي تصدرها الدولة وامليسسات املعنية ب ل (احلفناوب4004،خ ص )47ا
الدور:
ورد معىن كلمة ( دور  -د ْور ) يف املعج الغ ( :

قاموس المعاني)http://www.almaany.com/ :

مج  :أ ْدوار ا [ دور ] ا ( مصدر دار ) ا
ص ِيب ا
1ا " أنتده د ْوِرب "  :لملِي  ،أب ما خيْت ُّ

4ا " لدور ل يف ه ا العم ِل "  :ل ش ل ِ
فيه ا
ْ
3ا " قاخ بِد ْور م ِه لِف ِّ النِّزا ِ بدْيدندهما "  :بِِق ْس  ،بِنصي كبري ا
التعريف اإلجرائي للدو :
معرف مرسي الدور ب نه جممولدة مد اأنشدطة املرتبطدة الدي حتقد مدا هدو متوقد يف مواقد معيندة
ومرتت د لل د اأدوار إمكانيددة التنبددي بسددلو الفددرد يف املواق د املختلفددة ( بدددرخا 4002 ،خ ،
ص  )138ا
دور املدرسددة مقصددد بدده يف هد ه الدراسددة جممددو النشددا ات واألمددا واإلجدرا ات الددي تقددوخ هبددا
املدرسة املتوسطة لتنمية ولي الطوب مبفهوخ اأم والسومة لد الطوبا
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الولي:
وردت كلمة ولي يف املعج الغ لل النحو التايل( :بدرخا 4002 ،خ  ،ص)138:
ولي  -و ْلي :
[ و ب ] ا ( مصدر ول ) ا
" كا و ْليه ح ّادا ِمبا حدث "  :شدعوره ول ْقلده الو ِ
داحل ْك ِ للد اأفْدعدا ِ
اضدح الَّد ِب م ْسدمح لده بِ ْ
خل ِقيّا ومتْيِي ِز ما هو حس وس ِّي ا
الددولي اصددطوحيا هددي كلمددة تعد لد حالددة لقليددة مكددو فيهددا العقددل حبالددة إدرا وللد تواصددل
مباشر م حميطه اخلارجي ل رم مناف الولي الي تتمثل لادا حبوا اإلنسا اخلم ا
التعرم اإلجرائي للولي:
الولي يف ه ه الدراسة هوما مكو لد الطال م أفكار ووجهات نةدر ومفداهي لد مفهدوخ
اأم والسومةا
املدرسة املتوسطة:
هي إحد مراحل التعلي يف اململكدة العربيدة السدعودمة تسدتول الطدوب بدني لدامي 15 – 4
سنة و هي لل ثوثة مستومات :اأو والثاين والثال ا
بنددا لل د مددا تقدددخ متضددح أ لقضددية ( دور املدرسددة املتوسددطة يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم
والسددومة داخددل املدرسددة ) إشددكالية ت درتب بسياسددة التعل دي و السياسددة التعليميددة ليسددت هومددة
و نية منفردا أو ذات قسمات ذاتية فاصلة متيز دولة ل أخر ا
تنداو الباحد يف هد ا الفصددل التعرمد مبشددكلة البحد  ،كمددا حدددد الباحد يف هد ا الفصددل
أسئلة ،وأهداف ،ونقاط أمهية الدراسدة ،باإلضدافة إىل تعرمد أهد املصدطلحات الدي اسدتخدمها
الباح  ،وخت الباح بتحدمد حدود الدراسة وفروضدها وفيمدا ملدي منتقدل الباحد إىل اإل دار
النةرب يف الفصل الثاين م ه ه الدراسةا
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الفصل الثرني
أدبيرت الد اسة
أوالً :اإلاطر النظري للد اسة
المبحث األول:
مفهوخ اأم والسومة يف املدرسة
المبحث الثرني:
املسئولو ل اأم والسومة يف املدرسة وأدواره
المبحث الثرلث:
-1

تطبي مفهوخ اأم والسومة يف املدرسة ومتطلباته

-4

املشكوت املرتتبة لل ضع الولي بتعليمات اأم والسومة يف
املدرسة

-3

النةرمات املفسرا لألم والسومة وتنمية الولي

ثرنيرً :الد اسرت السربقة
ثرلثرً :التعليق على الد اسرت السربقة
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أوالً :اإلاطر النظري للد اسة :
 المقدمة:
داخ ددل ك ددل دول ددة بغ د النة ددر ل د م ددد تق دددمها منةوم ددة م دددار وجامع ددات منه ددا احلكومي ددة
واأهلية العامة واخلاصدة الو نيدة واأجنبيدة وتقددخ تعليمهدا ب سدالي نةاميدة و دري نةاميدة داخليدا
و خارجيا لتحقي أهداف قومية ولاملية وع نعد منيز بينها بشدكل قدا مدا هدو تراثدي أوإحدداثي
جدمد (املشاقبة4010،خ ،ص )8ا
إ مدا مةهدر مد فدروق بددني نةد التعلددي يف دو العداع شدرقه و ربدده ومشالده وجنوبدده هدي بالدرجددة
اأوىل ف ددروق خاص ددة بالفاللي ددة ل ددنة تتماث ددل إىل ح ددد كب ددري يف فلس ددفتها وسياس ددتها وتنةيمه ددا
وتعليمهاا
وللد د ال ددر ددا تطلبت دده السياس ددات يف مس ددار تطومره ددا وتفعليه ددا مد د حتدم ددد أه ددداف ووض د د
اسددرتاتيجيات وإحكدداخ خط د وتقددومي موضددولي م خ د مبعددامري جددودا شدداملة ف د التعلددي بصددفة
لامة ل مزا مثقو مبشكوته ومنتقدا يف وجوه سلبياتها( حيدر4009،خ،ص)43
هنددا ت د أمهيددة أم د النددا لامددة والطددوب خاصددة واحلفدداظ لل د السددومة حددىت مقددوخ الطددوب
بنشددا اهت للد أكمددل وجدده لكددي ترقد احليدداا اإلنسددانية وتتفددتح بدرال اخلددري والفضدديلة واإلنتددا
والنما متاشيا م متطلبات احلياا الكرمية واملستقرا يف اجملتم ككلا
وقددد اشددتملت الدراسددة لل د اجلهددات املسدديولة ل د اأم د والسددومة كمددا تطرقددت إىل أهددداف
اأم والسومة وأمهيته يف املدرسة ،وأوضحت القيود واملشكوت الي تعوق احلفاظ لل اأمد
والسومة يف املدرسة لموما واملتوسطة خصوصاا
قس الباحد هد ا الفصدل إىل قسدمني ،تك َّدو القسد اأو مد ثوثدة مباحد  ،والقسد الثداين
َّ
أورد فيه الدراسات السابقة و التعلي لليهاا
حي د اسددتعرض يف املبح د اأو  :مفهددوخ اأم د والسددومة يف املدرسددة وأخ دريا مفهددوخ اأم د
والسومة يف مدار اململكة العربية السعودمة فيما متعل يف تنمية الولي باأم والسومةا
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وتن داو يف املبح د الثدداين :دور و ارا الرتبيددة والتعلددي يف تنميددة الددولي ب داأم والسددومة وك د ل
دور اأسددرا يف تنميددة الددولي ب داأم والسددومة ودور املدرسددة يف تنميددة الددولي ب داأم والسددومة
ودور الطوب يف تنمية الدولي بداأم والسدومة والعوقدة بدني املدرسدة و مفهدوخ اأمد والسدومة
وأخريا املخا ر احملتملة يف املدار ا
أما املبح الثال فقد تناو  :تنمية الولي باأم والسومة وتطبي مفهوخ اأمد والسدومة يف
املدرسة و متطلبات اأم والسومة املدرسيةا
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المبحث األول:
مفهوم األمن والسالمة في المد سة
تمهيد:
م د املعلددوخ أ كددل مددا حولنددا مقددوخ لل د النةدداخ والق دانو فالنةدداخ أسددا كددل شددي يف احليدداا
وتقيدنا ب نةمة الو وقوانينه برها لل إنتمائنا إليه وحبنا له وإميانندا بدهاوأ حمبدة الدو تعد
صدديانته ومحامتدده واملشدداركة يف در اأخطددار الددي تتهدددد أبنائدده  ،مد أبشد اأخطددار الددي تشددكل
خسارا كبريا يف اأروا واملمتلكات ومتضرر منها الو كثريا (جابر1888،خ،ص )115ا
إ مواجهددة اأ مددات واحلددالت الطارئددة سدوا بالسددتعداد هلددا أو توقعهددا أو التعامددل معهددا إذا مددا
حدددثت مضد للد كاهددل وحدددا السددومة والصددحة املهنيددة بددالو ارا العد اأكد يف هد ا اجملددا
لضددما تددوفري احلمامددة الشدداملة لألف دراد واملنشددآت  ،ل د ل كددا لزامددا لليهددا إلددداد خطددة شدداملة
ملواجهة الكوارث واحلالت الطارئة الي قد تتعرض هلا منشآت ومددار الدو ارا  ،تتضدم كيفيدة
إخددو تل د املبدداين واملدددار م د شددا ليها يف احلددالت الطارئددة واختدداذ كافددة اإلج درا ات الو مددة
Kids First:
لت د مني سددومته وكفالددة الطم نينددة والسددتقرار واأم د هل د ا( Approaching
Schoolموقع ') Safety, Margaret Roper http://www.iss.co.zahgh

ل د ا بددادرت و ارا الرتبيددة والتعلددي ب نشددا «اإلدارا العامددة لألم د والسددومة املدرسددية» بعددد تزامددد
ح دوادث احلرائ د يف مدددار البنددني والبنددات ،حي د ت د ا ه د ه اخلطددوا جتسدديدا لغامددة الددو ارا يف
حتقي د وتددوفري متطلبددات السددومة يف املبدداين املدرسددية ،وإج درا جددولت ميدانيددة للوقددوف لليهددا،
وتدددوم املوحةددات ،والت كددد مد مددد مطابقددة شددروط السددومة واملقددامي للمدواد واإلنشددا ات
لل د أرض الواق د ا و هل د ه اإلدارا جممولددة م د اأهددداف وم د املوح د أهن دا ع تتحق د كاملددةا
م كر م ه ه اأهداف ما ملي( :موقع جريدة الرياض ،تحقيق) http://www.alriyadh.com :
-1

وضد د مع ددامري ومواص ددفات واشد درتا ات للس ددومة متفق ددا لليه ددا مد د مجيد د ألض ددا تلد د
اللجنددة ،وجتددر جددولت تفتيشددية مسددتمرا للد املدددار لتقيددي مسددتو اأمد والسددومة
باملدار  ،وتعط شهادا أم وسومة لكل مدرسة تتوافر فيها وسائل اأم والسومةا
- 14 -

-4

اجملتمد حيتددا إىل توليددة بكيفيددة التعامددل حددا حدددوث احلرائد  -ل قدددر ال  -أ مددا
نشاهده لل أرض الواق دليل لل انعداخ الولي لد كثري م أفراد اجملتم ا

والواقد أ حدل مشدكوت اأمد والسدومة يف املددار ل مدزا خاضدعا ملسدكنات ميقتدة إذ أ
تد ددوفري مسد ددتلزمات السد ددومة ل مفيد ددد يف مبد ددىن متهال د د  ،أو مسد ددت جر بالكد دداد تسد ددتول راتد دده
التومي د  ،بددل جي د مسددارلة اخلط دوات لتكددو تل د املبدداين مهي د ا بشددكل صددحيح ،إىل جان د
مطابقتهددا للشددروط احملددددا م د قبددل املكات د اهلندسددية ،وإج درا ات السددومة م د الدددفا املدددين
وش ددركة الكهرب ددا وهيئ ددة اهل ددو اأمح در و ريه ددا م د اجله ددات ذات العوق ددةا ( Environmental
 . Hazards in School Buildings: http://life.familyeducation.comموقعع الماعاطر عي بياعم المبعاني

المدرسيم ) ا
اأم د هددو صددماخ اأمددا لكددل موق د ومكددا وخاصددة املدرسددة حي د أ إتبددا إج درا ات اأم د
وتطبيقها هي الوقامة احلقيقدة وخد الددفا اأو إلدارا املدرسدة مد حصدو احلدوادث واملشداكل
واملدرسة بيئة ميك أ حتدث فيها العدمد م املشاكل سوا فردمدة أومجاليدة وذلد لتعددد أمنداط
الط ددوب سد دوا مد د س ددلوكيات أومد د بيئ ددات خمتلف ددة ا لد د ا ميك ددد التقرم ددر الص ددادر مد د اجلمعي ددة
اأمرمكيددة ملدددرا املدددار أمهيددة اأرتقددا بنوليددة املبدداين املدرسددية ،ال د ب ل ميك د أ متحق د إل
بتددوفري اجلددو اأم د وامل درمح فيهددا ،وأ معط د الطال د الفرصددة الكاملددة يف التفالددل معهددا ،وميك د
قيا ذل مبد سعادته فيها ومتانة لوقته م موئه وأسات ته (املقر 1241 ،هد،ص)11ا
ه د ا كلدده ميكددد لل د أ اأم د والسددومة امددة كددل فددرد يف ه د ه احليدداا ،وهل د ا مسددع اإلنسددا
جاهدددا وبكددل مددا أوا م د أدوات ووسددائل ليحق د ه د ه الغامددة ،لكددي جين د نفسدده لل د وجدده
اخلصوص وجين م حوله املخا ر الي تقضي لل اأروا و اأموا لل حد سدوا وختتلد
التدابري الوقائية باختوف نو وحج اخلطر أو الكارثةا
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مفهوخ اأم لغوم ا:
إذا رجعنا إىل أصل كلمدة اأمد يف اللغدة العربيدة سدوف جندد أ أمد تعد جعلده يف اأمدا وأمد
تعددىن أ مددئ فهددو أم د او اأم د هددو الطم نينددة ا معددد ه د ا املفهددوخ أحددد املفدداهي الددي تتشددع
دللتها حي متس ه ا املفهوخ ليشمل مضامني متعددا تتداخل م شىت أنةمة احليداا ليشدمل
اإلصدو الجتمددالي والرتبدداط بالقضددا والعدد والرتبيددة واإلرشدداد كمددا أ لفد اأمد هددو مد
األفدداظ ذات الدددللت الواضددحة البينددة إذ تعددرف حقيقتدده لنددد النط د بدده ولك د شدددا وضددوحه
وكث د د د ددرا اس د د د ددتخدامه وكث د د د ددرا تعارمف د د د دده واش د د د ددتقاقاته أض د د د ددافت للي د د د دده ش د د د دديئ ا مد د د د د الغم د د د ددوض (
السعافني4008،خ،ص) 13

مد هد ا املنطلد جنددد أ كلمددة أمد بالنسددبة للشددركات واملنشددآت هددو الطم نينددة والسددكينة هلد ه
املنش ددآت أثن ددا ت دمته ددا ملهامه ددا وخل د الة ددروف اأمن دة يف أم دداك لم ددل ه د ه املنش ددآت أوخل د
ظروف العمل اأمنة وأشالة الطم نينة يف جو العمل ا
لند ذكر كلمة أم متبادر إىل ال ه كلمة اأمد العداخ  ،لد ا وجد معرفدة مدا هدو اأمد العداخا
اأم العاخ هو :محامة املدوا نني أب محامدة أرواحهد و أمدواهل و تلكداهت وألراضده (احلمدداين
4008 ،خ ،ص ص  ) 41 – 40ا
السددومة يف اللغددة  :الد ا ا مد اآلفددات والعيددوب  ،والسدداع و الد ب أو اخلددالص الد ب ع مصددبه
أذ ،ومقص ددد ب دده احلف دداظ لل د ال ددرو والب ددد ددا متلف ددها ( الف ددريو آب ددادب1897 ،خ ،ص ص
 )1034-1031ا
و معرفدده الباحد للد أنده للد متنداو حتقيد اأمد والسددومة للجميد ويف كددل اأمداك وذلد
ل رم إتبا جممولدة مد اإلجدرا ات والتعليمدات الدي ترفد مد مسدتو الدولي ب مهيدة احلفداظ
لل اأم والسومةا
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مفهوخ اأم اصطوحي ا:
معرف اأم والسومة اصطوحيا لل أنه العل ال ب مهت ب م وسومة وصحة اإلنسا
مبجمولة إجرا ات وقوالد وأنةمة ومتطلبات تكو مبثابة وقامة تقوخ لل العمل لتوفري بيئة
أمنة حو اإلنسا خالية م مصادر اخلطر وأسباب وقو اإلصابة أو احلوادث قدر اأمكا
وبصورا أمشل هو لل حياف بشكل كبري لل أم وسومة وصحة اإلنسا يف حا تطبي
اإلرشادات واتباله التعليمات والتقيد هبا ا (

األمن والسالمم ى المدارس ،مقالم على األنترنت2132 ،م ،الموقع:

المنتدى العربي إلدارة الموارد البشريم)www.hrdiscussian.com) :

و السدومة يف مفهومهدا العداخ هددي :النتيجدة احلقيقيدة للجهددود الوقائيدة الدي تبد للحدد مد وقددو
احلد د دوادث للد د د اخ د ددتوف أنواله د ددا ا وه د ددي مبثاب د ددة احلمام د ددة مد د د اأخط د ددار ال د ددي هت د دددد اأروا
واملمتلكات الي مسع اجلمي للحفاظ لليهاا أب أ السدومة هدي جممولدة القدوانني واللدوائح و
اإلرشادات الي وضعت حلمامدة املدوارد البشدرمة ولناصدر اأنتدا مد احلدوادث واأخطدار (حلمدي
و العفشو 4000 ،خ ،ص  )13ا
السومة يف الصطو  :الحتيا ات والجرا ات الوقائية والفنية و الطبيدة الدي هتددف إىل إجيداد
بيئددة أمن دة خاليددة م د املخددا ر واأم دراض الددي هتدددد حيدداا وصددحة اأف دراد (امل ددزرو 4004 ،خ،
ص )7ا
لمل املختصو حبقل السومة سنوات لدا كي جيددوا تعرمفدا للسدومة مكدو معقدول لدد أكد
مج ك وقد تعددت التعارم الي قدمت وكا بعضدها حمددودا جددا أو يف إ دار ضدي وكدا
البع اأخر لاما و ري حمدود جداا وم تل التعرمفات :
التعرم د ال د ب مقددو (:أ السددومة تع د احملافةددة لل د اأروا و املمتلكددات ) وهنددا الددبع
ال ب مفضل أ مشمل تعرم السومة لل كلمة (اأم ) لتعك اإلهتماخ بشرلية السومة ،
بينما مفضل آخرو إضافة كلمة (صحة) ليكو تعلي الصحة جز ا م تعلي السومة (الثبيي،
1883خ ،ص )8 :ا
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املسددئوو ل د الس ددومة وفقددا ل ددنص امل ددادا ( اخلامسددة و العش درم ) م د نةدداخ ال دددفا امل دددين ه ددو
الشخص املكل جبمي ما متعل ب لمدا السدومة واأمد و اإلشدراف للد العداملني بداملبىن مبدا
متف د م د ل دوائح الدددفا امل دددين و إخطددار ال دددفا بكددل حددادث م د ش د نه أ مول ددد خط درا لل د
الس دومة و جتدددد واجباتدده ومسددئوولياته وفقددا لوئحددة املختصددة ب لمددا السددومة واأم د ا (رجعع
األمن و السالمم ،أن ظمعم و ججعراتات السعالمم ،المةسسعم العامعم للعتعلم الانعي و التعدري الم نعي ،
المملكم العربيم السعوديم)

تعلي السومة هو خوصة اخل ا الي تيثر اجيابيا لل تطور العادات واملهارات واملواق واملعرفة
املسالدا إىل التصرف السلي ا و ت أمهية تعلي السومة لل أنده مسدالد للد تقليدل املخدا ر
وحيق د النجددا أب لمددل واإلجن دا السددلي أب نشدداط البددا مددا م درتب بتصددرفات منةمددة ذات
جن ددا متماسد د وحص دديلة فع ددل ومه ددارا تةه ددر يف مواجه ددة أب لم ددل د دري خمطد د ل دده (الثبي ددي،
1883خ ،ص  ) 13ا
نشأة األمن والسالمة بمدا س المملكة العربية لسعودية:
نشد ت الصددحة املدرسددية يف السددعودمة مد نشد ا و ارا املعددارف لدداخ 1853خ امد خددو افتتددا
الوحدات الصحية فقد كا اجملتم لموما يف ذل احلني معاين م اأمراض املعدمة ومشكوت
س ددو التغ م ددة وع تنتش ددر بع ددد اخل دددمات الص ددحية كم ددا ونول ددا ددا دل ددا إىل الرتكي ددز الكب ددري للد د
اخلدمات العوجية وقد اقيمت ه ه الوحدات يف املقاخ اأو لتقدمي خدمات لوجيدة للطدوب
و املعلمنيا
وبع ددد النهد ددوض احلض ددارب يف اململكد ددة وحتس د د اخل دددمات الص ددحية  ،وتغد ددري بيع ددة املشد ددكوت
الصحية حنو اأمناط العصرمة  ،حتو تركيز الصدحة املدرسدية وبطرمقدة متدرجدة حندو الددور الوقدائي
وتعزم د د د ددز الص د د د ددحة وأخد د د د د التوج د د د دده اجلدم د د د ددد مد د د د د التبل د د د ددور معتم د د د دددا السد د د د درتاتيجيات التالي د د د ددة
(اأنصارب1244،هد  ،ص)55
 الرتكيز لل اخلدمات الوقائية يف أنشطة الصحة املدرسية ا
 أنطوق أنشطة وبرامج الصحة املدرسية م املدار ولي م الوحدات الصحيةا
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 إشرا اأسرا الرتبومة يف صحة الطوب م الرتكيز اأك لل دور املعل ا
 استثمار جهود بقية مقدمي اخلدمات الصحية وإشراكه يف أنشطة الصحة املدرسيةا
 إشرا القطا اخلاص يف تصمي ومتومل برامج الصحة املدرسيةا
 التنسي للدور العوجي م و ارا الصحة وتعزمز اخلدمات العوجية يف الةروف
والفئات اخلاصةا
 الستفادا م اخل ات و املوارد املتاحة واملنةمات الدوليةا
خالصة المبحث األول:
م خو ه ا املبح استعرض الباحد مفهدوخ اأمد والسدومة لمومدا  ،كمدا تطدرق الباحد
إىل مفهددوخ اأمد والسددومة يف اململكددة العربيددة السددعودمة لمومددا و و ارا الرتبيددة خصوصددا ،وفيمددا
ملدي منتقددل الباحد إىل املبحد الثدداين مد هد ه الدراسددة لبيددا تبدداد اأدوار بددني املسدديولني لد
حتقي اأم والسومة يف مدار التعلي العاخ متاشيا م اللوائح والضواب الناظمةا
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المبحث الثرني:
المسؤولون عن األمن والسالمة في المد سة وأدوا هم
أوال:مسئوليرت وزا ة التربية والتعليم في تنمية الوعي برألمن والسالمة:
تقد د مس دديولية كب ددريا للد د و ارا الرتبي ددة ومد د اأمهي ددة أ نع ددرف أ ال ددو ارا تقد د لليه ددا املس دديولية
اأساسددية بالعمددل لل د تددوفري اأم د والسددومة س دوا بتوفريهددا أو بالتع داو م د اجلهددات اأخددر
لتوفريهددا وأمضددا بعمددل خطددة لمددل تكددو مبثابددة إصدددار قدرارات وإجدرا ات وتوجيهددات وتوصدديات
سدوا للمدددمرمات التعليميددة وبالتددايل لددإلدارات التعليميددة لكددل حمافةدده وبالتددايل اإلدارات للمدددار
والي بدورها تقوخ برتمجتها لل الواق وأ مكو شعار ( أم وسومة املدار أولومة لنا مجيعا)
وأ تكو بالشكل التايل حس (لئحة مسئوليات املختص ب لما السومة اأم الصدنالي
يف الددو ارات و املصدداك احلكوميددة و اجلهددات ذات الشخصددية املعنومددة العامددة وامليسسددات( ،و ارا
الداخلية السعودمة ،جمل الدفا املدين1210 ،هد):
 الوقام ددة  :اخت دداذ إج د درا ات ملن د د اإلص ددابات واحل د دوادث ووض د د اش د درتا ات لألم د د والس ددومةوتدرم املدرسني لل اأم والسومة ليقوموا بدوره يف لملية اإلرشاد وأمضا التعاو مد
مجعية اهلدو اأمحدر للقيداخ بعمدل حماضدرات ونددوات لد اأمد والسدومة للطلبدة واملدرسدني
واملدرسات حبصص النشاطا
 الت كد م وجود خط حلالت الطوارئ واإلخو الضطرارب باملدار ا الت كد م أ املدرسة بيئة مناسبة وموئمة ومضمونة اأم والسومة قدر املستطا اوجي أ تتضم خطة العمل جانبني ومها كالتايل :
الجرنب األول :ومتمثل جباهزمة املدرسة كبندا مدوفر اأمد والسدومة للطلبدة ومشدمل ( :خطداب
 ، 4007 ،ص )45
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 املبدداين صدديانتها وتددرمي ماحيتددا منهددا حبي د ل تعددرض الطلبددة للح دوادث واإلصددابة يف حدداسو صوحيتهاا
 الت كد م سومة اأسوار حبي توفر اخلصوصية ومتن الفضوليني أو املشا بني م الدخوخلسة هلاا
 شبا احلمامة للفصو حبي حتم الطلبة م الوقو منها وخاصة يف اأدوار العليا وخاصةاملدار البتدائيةا
 اأب دواب س دوا اخلارجي ددة أو املعام ددل أو قال ددات الرماضددة أو املكات د اإلدارم ددة لت ددوفر احلمام ددةواأم أثنا وقت الدراسة أو بعدها
 اأرض دديات يف فن ددا املدرس ددية حبيد د ت ددوفر الس ددومة للطلب ددة ول دددخ اإلص ددابة ح ددني اللعد د أوالسرتاحة لند أوقات الراحةا
 التوصيوت الكهربائية والت كد م سومتها حبي توفر السومة م اإلصدابة مد الصدعقاتالكهربائية ل قدر الا
 األما الصحية حبي توفر السومة الصحية للطلبةا قياخ اإلدارات التعليمية بعمل جولة تفقدمدة للمددار ورفد تقدارمر جاهزمتهدا للت كدد مد كدلالنقاط ألوها
الجرنببب الثببرني :هددي اأساسدديات وإجدرا ات اأمد والسددومة املدرسددية والسددومة الصددحية الددي
جي اختاذها وإتبالها م قبل إدارا املدرسة وهي ( :لئحة شروط السومة1210 ،ه)
 القي دداخ بعملي دده تثقيد د للطلب ددة والطالب ددات لد د مفه ددوخ اأمد د والس ددومة املدرس ددية والس ددومةالصحية وما هي أمهيتها و رق الوقامة واإلجرا ات واملتطلبات ا
 القيدداخ بعمددل توجيدده لألبددا ملعرفددة اأمد والسددومة املدرسددية والسددومة الصددحية بالتواصددل مداملدرسة ومناقشتها م أبنائه وحثه لل األتزاخ هبا ا
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 وض آلية لمل موضح متطلبات وإرشادات وتعليمدات اأمد والسدومة للمددار والسدومةالصحية ليت تطبيقها م قبل إدارا املدرسة وإتبالها م قبل الطلبة والطالبات وتشمل:
 مكافح ددة العن د املدرس ددي ( National CrimePreventionCouncil,2003, p.23خ اجملل العاملي ملكافحة اجلرمية )
 مراقبة السلو الشخصي للطال  /الطالبة السومة الصحية حالت الطوارئ وخطة اإلخو احلرائ وأجهزا السومة النقل اآلم م وإىل املدار اأم والسومة يف حجرات وحصص النشاط املدرسي اشدرتا ات السددومة والصددحية يف فصددو الدراسددة – املعامددل العلميددة – املولد والصددالتالرماضة – املقص – اأثاث املدرسيا
ثرنير :دو األسرة في األمن والسالمة:
معت د د د د د رب اأسد د د د ددرا أحد د د د ددد أه د د د د د الركد د د د ددائز اأساسد د د د ددية يف احلفد د د د دداظ لل د د د د د سد د د د ددومة أف د د د د دراد
اأسد د د د ددرا داخد د د د ددل املند د د د ددز  ،ولد د د د ددادا مد د د د ددا مهد د د د ددت رب اأسد د د د ددرا س د د د د دوا اأب أو اأخ بتثقي د د د د د
أنفس د د د دده م د د د د د ناحيد د د د ددة جوان د د د د د اأم د د د د د والسد د د د ددومة يف تعد د د د دداموت أبند د د د ددائه املختلفد د د د ددة يف
إ ار اأسرا نفسها م مرالاا ما ملي:
 معرفة مفهوخ اأم والسومة املدرسية والسدومة الصدحية ليتسدىن هلد متابعدة أبندائهوإرشاده ا
 متابعة أبنائه يف املدرسة بالتواجد يف اجلمعية العمومية لآلبا ا- 22 -

 التواصل م املدرسة بصفة دورمة ملعرفة وض أبنائه ومد التزامه ا التعرف لل أصدقا أبنائه وسلوكياهت ا التواص ددل م د املدرس ددة أثن ددا اجلمعي ددة العمومي ددة لآلب ددا ال د ب تعق ددد يف املدرس ددة لي ددتمشاركة اأسرا بالتوجيها
 توفري قالددا معلومدات يف املندز لد مراكدز اهلدو اأمحدر واإلسدعاف والددفا املددينوالتواصددل الفعددا معهد ا (األمععن والسععالمم ععي المععدارس ،مقالععم علععى األنترنععت2131 ،م ،المصععدر:
موقع سالمتي)http://www.salamaty.net/articles-action-show-id-39.htm :

ثرلثرً :دو المد سة في األمن و السالمة:
جي لل إدارا كدل مدرسدة تنفيد تعليمدات الدو ارا بشد شدروط وإجدرا ات اأمد والسدومة يف
املدرسة وجعل املدرسة بيئة موئمدة للدراسدة وأ تعمدل جبهدد للد تدوفري املعلومدات واإلرشدادات
سوا لإلدارا أو اق التدرم أو الطلبة بشكل حماضرات توليه وتدرم للد متطلبدات اأمد
والسومة وذل بعمل التايل(:الصياد1893،خ،ص )56ا
أوالً :أعمرل الفحب

واالستقصبر  :أ

دا جيعدل خطد وأسدالي تنفيد بدرامج الصديانة أكثدر

فالليددة وأقددل تكلفددة هددو وجددود ب درامج فحددص دقيقددة متك د م د متابعددة مجي د مكونددات املنش د ا،
فددالتعرف لل د اخللددل قبددل تفاقمدده حيق د فالليددة يف اأدا وخفضددا للتكلفددة  ،وه د ا اأم درا يف
اأسددا ميددثو أه د أهددداف العدداملني يف جمددا التشددغيل والصدديانة ا وه د ا مت د ت ل د إمكانيددة
التخطي املسدب لتنفيد ألمدا الصديانة  ،ورصدد امليزانيدة الو مدة قبدل أ مصدل العطدل إىل درجدة
م اأمهية ل ميك معها اأنتةارا
واملطلددوب مد إدارا املدرسددة القيدداخ ب لمددا املتابعددة واملوحةددة املسددتمرا للمبددىن وجتهيزاتدده ومرافقدده
املختلفددة  ،ملعرفددة مددا مط درأ لليدده م د ش دواهد وتغي دريات ع تك د موجددودا بدده أصددو ا م د حتدمددد
األطددا البسدديطة الددي ميكد إصددوحها مبع درفته  ،والددي سددنتطرق إليه دا فيمددا بعددد  ،إضددافة إىل
إمكاني ددة حتدم ددد املش ددكوت واألط ددا ال ددي تتع ددد ح دددود الص دديانة البس دديطة وحتت ددا إىل رأب
املختصني بإدارا التعلي وم ه ه املشكوت :
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 ظهور هبوط يف أرضيات احلجرات والساحات العامة ا ظهور أنتفاخات يف خطوط التقا السق باجلدار ا ظهور رشح ب سق دورات املياه وباأسطح ا ظهور تشققات مائلة أو أفقية باجلدرا ا حدوث تصد يف اأسق الداخلية ( اأسطح السفلية للبو ات اخلرسانية )ا حدوث شروخ بالكمرات واألمدا  ،وظهور القضبا املسلحة للخرسانة يف أب منطقةا سو حالة مراف وجتهيزات املبىن اوهنددا جي د لل د إدارا املدرسددة إبددو إدارا التعلددي ب د ب م د الش دواهد واملوحةددات امل د كورا ،
وقددد مصددل اأم در إىل ضددرورا اإلب دو الفددورب ل د بعضددها ملددا ميثلدده م د خطددورا كددي مددت اختدداذ
اإلجرا املناس إلمتاخ ألما اإلصو  ،واملعاجلة املطلوبدة مد قبدل جهدات الختصداص بدإدارا
التعلي ا
ثرنيرً :توزيع المهرم والتد يب:
 لمل جلنه لألم والسومة لمل خطه للطوارئ واإلخو لمل خطه للسومة لمددل بدرامج توليدده وتوجيدده وتدددرم لطدداق التدددرم والطلبددة حددىت مددت تددوفري البيئددة الدراسدديةاأمنة بعمله وإتباله اإلرشاداتا
ثرلثرً :التواصل الفعرل:
 التواصل م اأسرا لداأسرا بالتوجيها

رمد اجلمعيدة العموميدة لآلبدا الد ب تعقدد يف املدرسدة ليدت مشداركة
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 توفري قالدا معلومدات لد مراكدز اهلدو اأمحدر واإلسدعاف والددفا املددين والتواصدل الفعدامعه ا
ابعرً :دو الطالب في األمن والسالمة:
اللتزاخ بتوجيهات وتعليمات إدارا املدرسة
العمل لل تطبي إجرا ات اأم والسومة املدرسيةا
املشاركة يف ألما اأم والسومة املدرسية والتفالل معهاا
إتبا إرشادات السومة الصحيةا
العالقة بين المد سة و مفهوم األمن والسالمة
هنا لوقة وثيقة بني املدرسة وبني اأم والسومة حيد أ وجدود إ دار مد اللدوائح والقدوانني
ميددنح املدرسددة مسددتو معددني ومناس د م د اأم د والسددومة مبفهومهددا اخلدداص باجملددا التعليمددي
حبيد مددوفر املتطلبددات الددي مد خوهلددا ميكد للمدرسددة مد خددو هد ه التعليمددات واإلرشددادات
واخلط إجياد مستو م اأم والسومة موفر احلمامة املطلوبة للطلبدة واملعلمدني مد الكثدري مد
اأمور الي قد تتسب يف إصدابته أو تعرضده للخطدر وأمضدا تدوفر للمدرسدني ندو مد التوجيده
وخطد للعمددل مبوجبهددا للحفدداظ للد املسددتو املطلددوب مد اأمد والسددومة وأمضددا للحددد مد
املشدداكل الددي ميكد أ تقد سدوا مد احلدوادث أو السددلوكيات ا حيد أ مبجددرد دخددو الطلبددة
للمدرسددة تكددو إدارا املدرسددة هددي املسدديولة لد تددوفري اأمد والسددومة هلد وضددماهنا وأ تكددو
م ضم أولوماهتا (احلجاوب4001،خ ص )15ا
ل خيف لد الكثدريم مدد وجدمدة املشداكل الدي وقعدت خدو األدواخ السدابقة سدوا إصدابات
وح دوادث كان دت ناجتددة ل د لدددخ الددولي أو إمهددا أو سددو إدارا أو لدددخ إهتمدداخ أو لدددخ املعرفددة
بكيفيددة الوقام دة أو معاجلتهددا و إجيدداد حلددو هلددا ،و م د كر يف ه د ا اجملددا احلرائ د الددي أن ددلعت يف
جممولة م املددار بالسدعودمة ومثدالا للد ذلد مدا حصدل مد حرمد يف مددار بدرال الدو
مبدمنة جداا
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المخراطر المحتملة في المدا س
إ البيئد ددة احلسد ددية للمدرسد ددة تشد ددمل موق د د البند ددا املدرسد ددي  ،واملبد دداين  ،والقالد ددات والصد ددفوف
والصددالت الرماضددية وورا اجملددالت واملختد ات العلميددة  ،واأثدداث واملعدددات واأدوات املدرسددية
ا وفيما ملي نوجز جممولدة مد قوالدد وإجدرا ات السدومة بشدكل لداخ والدي جيد تطبيقهدا أثندا
لمليدات اإلنشددا والسدتخداخ للمنشددآت التعليميدة لضددما تدوافر السددومة ملسدتخدميها واحلفدداظ
لل املنشآت وما حتتومه م أجهزا ومعدات م التلد أو الضديا ا وذلد نةدرا لتعددد املخدا ر
الدي قدد متعدرض هلدا الطدوب يف املنشدآت التعليميددة الدي ميكد تصدني هد ه املخدا ر باملنشددآت
التعليمية إىل ( :وزارة التعليم ي قطر2131 ،م )
المخراطر الفيزيرئية
والي قد تنج ل لدخ موئمة البيئة بالصفوف الدراسية أو املخت ات أو املباين اإلدارمة لعوامل
اإلضدا ا  ،التهومددة  ،الضوضددا  ،احلدرارا وذلد نتيجدة لعدددخ تطبيد إجدرا ات السددومة والصددحة
املهنية لند إنشا وجتهيزات املنشآت التعليمية ا
المخراطر الهندسية
خم ددا ر التوص دديوت والتجهيد دزات الكهربائي ددة  :وال ددي تتض ددم املخ ددا ر النامج ددة لد د التوص دديوت
الكهربائية وتشغيل املاكينات واآللت وأدوات العمل بورا اجملالت وخمت ات احلاسوب و رف
الكهربا ولوحات الكهربدا الفرليدة وألمددا اإلندارا ااا إخل ا و قدد تكدو بسدب اإلمهدا بعددخ
إمتاخ الكش الدورب لل الوصوت الكهربائية أو بسب لدخ إجرا الصيانة الدورمة هلاا
المخراطر اإلنشرئية
وهددي املخددا ر الددي قددد متعددرض هلددا الطددوب ومسددتخدمي املنشددآت التعليميددة نتيجددة لدددخ تطبي د
إجدرا ات السددومة والصددحة املهنيددة أثنددا لمليددات تشددييد املدددار مثددل لدددخ تدوافر ( املخددار –
املمرات  -سوع اهلروب  -جتهيزات السومة  -ااا إخل )
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المخراطر الميكرنيكية
نتيج ددة تع ددرض الط ددوب ملخ ددا ر اآللت واملع دددات ب ددورا اجمل ددالت واملخت د ات العملي ددة نتيج ددة
ياب إجرا ات السومة والصحة املهنية ا
المخراطر الكيميرئية
ومن دددر حتته ددا خم ددا ر امل دواد الكيميائي ددة مث ددل الس دوائل والغ ددا ات واأدخن ددة واأب درا واأترب ددة ال ددي
مواجهد ددا الطد ددوب والعد دداملني يف املخت د د ات العلميد ددة أثند ددا إج د درا التجد ددارب العمليد ددة ويف الد ددورا
الصددنالية أثنددا نقددل وتدددأو وختدزم هد ه املدواد ا حتدددث بسددب اإلمهددا بدداللتزاخ بشددروط اأمد
والس ددومة يف املعام ددل حبيد د تتس ددب يف إص ددابة ب دداحلروق أو استنش دداق مد دواد خط ددرا
))Queensland,2010, P. 20

.

المخراطر الصحية
وهي ما قد مصي الطوب باملدار م أمراض نتيجة وجود جدراثي أوميكروبدات تفر هدا البيئدة
احمليطددة هبد بسددب لدددخ تدوافر املرافد الصددحية املناسددبة كمد ا وكيفد ا والددي تشددمل مد دات امليدداه ،
خزان دات امليدداه  ،دورات امليدداه  ،املقص د  ،أونتيجددة ل درتاك النفامددات بالبيئددة املدرسددية ا و الددي
تنتج ل اإلخو بشروط السومة الصحية أوبسب البيئدة احمليطدة مد الطلبدة لد رمد لددو
أوبسب اإلمها يف النةافة العامة أو الشخصيةا
مخراطر الحريق
و ه د ا اخلطددر ميك د وقولدده يف أب مكددا وأب وقددت بسددب اإلمهددا بشددروط اأم د والسددومة
ولدخ اللتزاخ هبا أو بعدخ توفر اشرتا ات مكافحة احلرم أو بسب لدخ جتهيز املدرسة بوسائل
ملكافحددة احلرم د لنددد نشددوبها قددد هتدددد احلرائ د حيدداا الطددوب ومسددتخدمي املنشددآت التعليميددة
للخطر وضيا وتل املمتلكات نتيجة ياب اشرتا ات السومة لند تشييد املنشآت التعليمية
أو ل دددخ جتهيزه ددا بد د جهزا إند د ار ومكافح ددة احلرائد د وت دددرم ف ددرق داخ ددل امل دددار للد د كيفيد دة
التصددرف يف حددالت احلرم د ا موق د دليددل السددومة والصددحية املهنيددةFire Safety In ( :
)Schools, Building Our Future, Scotland's Estate, 2003. P. 29-30.
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المخراطر الشخصية
وهد د م ددا مص ددي الط ددوب ومس ددتخدمي املنش ددآت التعليمي ددة م د أضد درار نتيج ددة ل دددخ الكد درتاث
بتطبي إجرا ات السومة والصدحة املهنيدة أو لددخ الدولي هبدا نتيجدة يداب بدرامج التوليدة ا وقدد
حتدث بسب تصرف الطلبة فيما بينه سدوا باملشداجرات أو باأخطدا الشخصدية أو باإلمهدا
أو لد رمد تعمددد أو بعدددخ إهتمددامه والتدزامه بددإجرا ات وإرشددادات اأمد والسددومة املطبقددة
يف املدرسة )http://www.moe.gov.bh/divisions/safety/salma.edu.htm( :
مخراطر عرمة
و هي خما ر تنتج ل اإلمها يف إتبا وتنفيد إجدرا ات السدومة ولددخ تنفيد اشدرتا ات اأمد
و السومة داخل املدرسةا
حوادث مرو ية
تعد احلوادث املرورمة م أه املشكوت الي تواجه دو العاع يف الوقت احلاضر نة ادرا ملدا مدنج
دةاونةرا أ ددوب
لنهددا م د نتددائج قددد تلح د الضددرر باأشددخاص واملمتلكددات العامددة واخلاصد
ا
املدار مشكلو نسبة مرتفعة مد مسدتخدمي الطرمد ومبدا أ اأسدتثمار يف التعلدي معدد أكد
استثمار تسع إليه مجي دو العداع أنده الطرمد إىل التنميدة البشدرمة واأسدا يف التنميدة جبميد
أركاهندا  ،فد مد اأمهيددة مبكددا اإلهتمدداخ هبد ه الفئددة  ،حيد سددت ه مجيد خطد اأسددتثمار
البشددرب والتنميددة أدرا الرمددا إذا ع حنددرص للد سددومتها مد هددادخ التنميددةااااحلادث املددروربا
(خطاب 4007 ،خ  ،ص )47ا
الحمرية من األخطر
مش ددكل حتقيد د اأمد د واأم ددا أح ددد اللتب ددارات اأساس ددية الواجد د أخد د ها يف اللتب ددار للد د
املسددتومني العمددراين واملعمددارب لل د حددد س دوا و ذل د م د خددو دراسددة لوقددة املوق د باجملددا
احمل ددي املباش ددر ولوق ددة الكت ددل واملب دداين واحلل ددو الداخلي ددة داخ ددل ح دددود املوقد د وم دددخل ض ددم
اللتبارات اختيار مواق املباين املدرسية الي حتق للطال :
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 احلمامة م احلوادثا احلمامة م احلرائ ا احلمامة م أخطار التلوث البيئيا احلمامة م اأخطار الجتمالية و اأخوقية (خطاب 4007 ،خ  ،ص )44االتصددمي اجليددد ميك د أ حيمددي بقدددر كبددري مسددتخدمي املبددىن املدرسددي م د أخطددار كثددريا ميك د
توفيه د ددا بس د ددهولة و القرتاح د ددات التالي د ددة تتع د ددرض ل د ددبع الس د ددمات العام د ددة لألبني د ددة التعليمي د ددة
واإلرشادات اخلاصة بتوفري اأما والي م ش هنا أ حتق السومة ملستخدميها  ،ك ل جتن
ظهور العدمد م املشاكل الي قد تيدب إىل حوادث وذل بدد ا مد اختيدار املوقد ومدواد البندا
و التطبيقات وتشكيل املباين داخل املوق ومواد البنا والتشطيبات وتشكيل املباين داخدل املوقد
 ،ويف حالة ظهور املشاكل ف هنا العدمد م املعامري التصميمية الي جي اتبالها م حيد
الوقامددة م د احل دوادث وت د مني سددومة حيدداا شددا لي املبددىن يف احلددالت الطارئددة وخاصددة يف مرحلددة
التعلي اأساسي (خطاب 4007 ،خ  ،ص )445ا
الوقرية من الحوادث
إ مس ديولية الوقام ددة م د احلد دوادث مس دديولية هام ددة م د مس دديوليات املدرس ددة وت ددتلخص مس دديولية
املدرسة يف النقاط التالية:
 اجرا الرلامة السدرمعة الو مدة لقد حددوث أب حدادث مقد يف املدرسدةوتل مسديولية كدلفددرد مد العدداملني باملدرسددة مد ندداظر ومدرسددني ومشدرفني وأخصددائني اجتمدداليني و ددريه ددا
مستلزخ درامة كافية م كل منه ل اإلسعافات اأولية ( سومة1887 ،خ ،ص)186 :
 جي أ مصم املبىن املدرسي حبيد مقلدل مد فدرص وقدو احلدوادث وأ مرالدي وجودخمدارومداخل كافية ومناسبة ألداد التومي ا
 أ مكو هنا خمار معينة تستعمل يف حالت الطوارئ (احلرم مثو)- 29 -

 أل مفتح الباب الرئيسي للمدرسة م شار رئيسي مزدح بالسيارات ا أ مكو هنا إشراف دورب لل الفصو والفنا ا أ تكو القالة اخلاصة باحلفوت يف الدور اأرضيا -أ متوافر باملدرسة لدد مناس م

فامات حرم مو لة لل كل أجزا املدرسة ا

 تولية أوليدا اأمدور بصدوص مسدببات احلدوادث الدي قدد حتددث يف املندز وكيفيدة مكافحتهدا(سومة1887 ،خ ،ص )187:ا
اإلنسددا يف املاضددي البعيددد والقرم د رال د م د خددو جتاربدده العدمددد م د مقومددات السددومة و
احلمامددة يف املبدداين لدده ومرالدداا لوامددل املتاندةا ويف الوقددت الدراه ونةدرا للتقدددخ اهلائددل الد ب أحددر ه
اإلنسددا يف مجي د اجملددالت اهلندسددية ومنهددا هندسددة املبايناحي د أوجدددت م دواد بنددا حدمثددة ،
ونة هندسية متنولة لإلنشدا و ريهدا حتقيقدا أقصد درجدات اجلدودا فيهدا هد ه اجلدودا ل تعتد
السومة أحد أركاهنا اأساسية ( الغامدب و لفيفي4010 ،خ ،ص  ) 80 -99ا
السددومة يف املبدداين تع د حتييددد خطددر مددا أو منعدده أو التخفي د م د آثدداره وتعددد السددومة وسدديلة
وهدفا يف ذات الوقت وهي كد ل مبددأ أساسدي يف حيداا اإلنسدا مبددأ ت كيدده رمزمدا يف كيانده
اجلسماين و العقلي و الروحي ا
فاملبدداين يف جمملهددا ولل د خمتل د اسددتخداماهتا تشدديد أدا وظددائ معينددة ذات ارتبدداط مباشددر
حباجددات اإلنسددا أف درادا وجمتمعاتاو ريهددا م د الوظددائ وم د ه د ا املنطل د مهمددا أ تكددو
املباين ذات كفا ا أدائية ووظيفية لالية ل تليب الحتياجدات اخلدميدة املختلفدة لألنسدا فحسد
بل توفر له أقص درجات اأما والسومةا
كمددا جي د إلددادا النةددر يف التصددمي املعمددارب و اهلندسددي ملدرسددة املسددتقبل ( سددومة وصدداك،
4005خ ،ص ،) 19 :وفقا ملا ملي:
 مرالاا جودا البنا املدرسي م الناحية النولية يف إ ار دراسة الكلفة اأقتصادمة ا- 31 -

 التوجه حنو البنا القابل لوستخدامات متعددا اأ راض ا مرالاا البنا املدرسي أوضا املتعلمني ذوب الحتياجات اخلاصةا تصمي فرا ات حتق متطلبات اأم والسومة ملدرسة املستقبل متطلبات خمتلفة م حيدالف درا  ،واأم د والسددومة والتشددغيل والصدديانة والددي منبغددي أ تتواف د م د التغددري املتوق د يف
أسددلوب التعلددي والتقدددخ العلمددي فيمددا خيددص التصددالت ونقددل املعلومددات وخاصددة اأنرتنددت
(صاك1243 ،هد ،ص) 3 :ا
خالصة المبحث الثرني
تناو الباح يف ه ا املبح بع النقاط الي رآها مهمة يف موضو اأم والسومة وذلد
للتعرف لل املسئولو ل حتقي اأم و السومة يف مدار التعلي العاخ ومداهي أدوار هديل
املسئولو و كما تعرض الباح أنوا املخا ر الدي ميكد أ تعدرض حيداا الطدوب و املعلمدني
و كل م مرتاد املدرسة سوا للعمدل أو للدراسدة ،وفيمدا ملدي انتقدل الباحد إىل املبحد الثالد
م ه ا الفصل حو كيفية تطبي مفهوخ اأم و السومةا
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المبحث الثرلث:
تطبيق مفهوم األمن والسالمة في المدا س ومتطلبرته:

ل ب ددد أ تك ددو املدرس ددة مد د امليسس ددات اأمند دة بالنس ددبة للط ددوب والتوميد د الد د م مرتادوهن دداا
ومفرتض بالقامتني لل القطدا التعليمدي مرالداا لوامدل مهمدة يف إقامدة املنشدآت املدرسديةا فهد ه
املنش ددآت جي د أ تك ددو بعي دددا ل د اأم داك املزدمح ددة واملواق د الص ددنالية ومكب ددات النفام دداتا
فالضددجيج املتواصددل مشددتت أنتبدداه التوميد ومعيد قدددرهت للد الرتكيددز ،كمددا أ التلددوث مسدداه
يف نشر اجلراثي املسببة لآلفات واأمراضا
م د د الضد ددرورب أ تكد ددو املبد دداين الدراسد ددية نةيفد ددة وصد ددحية تتد ددوفر فيهد ددا امليد دداه اجلارمد ددة النةيفد ددة
واحلمامات املنفصلة لكل م ال كور واأناث ،إضافة إىل اإلضا ا والتهوئة اجليداا وفضدوا لمدا
تقدخ ،مفرتض نشر الولي يف املدار وإلطا درو تتعل بالتغ مدة الصدحية املتوا ندة ،مد شدر
دقي أمهية ارسدة الرماضدة اليوميدة بشدكل مندتة ا كد ل  ،مفدرتض تنةدي بدرامج تدرمبيدة لتعلدي
الطوب والتومي لل التصرف اأم والسلو الصحيحا
م أه قوالد السومة يف اجلامعة أو املدرسة جتهيزمهدا مبطدافمل ملكافحدة احلرمد  ،وتددرم الطلبدة
للد كيفيددة اخلددرو م د اأمداك الددي مش د فيهددا حرم د  ،وتد مني خمددار ظدداهرا بوضددو وسددوع
ومعدات لإلسعافات اأوليةا
وملعد السددلو الشخصددي للطالد أو التلميد الدددور البددار يف حتقيد السددومة سدوا كددا ذلد
يف الصد  ،أو امللعد  ،يف قالددات الرماضدة واملولد الرماضددية واملختد ات العلميددة ،أو يف ددرف
الرسوخ والفنو ولندد الددخو واخلدرو مد املدرسدة أو اجلامعدة ( الغامددب  ،لفيفدي4010 ،خ،
ص )89ا
وللد د التب ددار أ املدرس ددة ميسس ددة تعليمي ددة تلعد د دورا هام ددا يف تك ددوم التوميد د مد د الناحي ددة
التعليمي ددة و الثقافي ددة  ،كم ددا أهن دا ترل د التومي د م د الناحي ددة الص ددحية ل د رم د ت ددوفري الرلام ددة
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الص ددحية الس ددليمة للتوميد د وإكس دداهب الس ددلو الص ددحي الس ددلي  ،وهد د ا م دديدب يف النهام ددة إىل
النه ددوض مبس ددتو الص ددحة العام ددة للمجتم د د ا وهت ددت مجي د د ال دددو يف وقتن ددا احلاض ددر بالص ددحة
املدرس ددية وت ددوفر هل ددا مجي د الوس ددائل ال ددي تس دداه يف جن ددا أه دددافها (ش ددكر  ،أس ددعد  ،اب دراهي ،
4007خ،ص )32ا
حددىت ميك د تطبي د وتنفي د متطلبددات اأم د والسددومة وإتبالهددا م د قبددل اجلمي د متطل د وض د
إرشادات وتعليمات حىت ميك الوصو إىل أللي مستو م اأمد والسدومة يف املدرسدة وهدي
لل النحو التايل :
 حتدمد فرم اأ مات ( جلنة اأم والسومة املدرسية ) وحتدمد مسئولياهت ا وض خط للطوارئ واأ مات وحالت اإلخو ا تنفي دورات تدرمبية ل اأم والسومة يف املدار للمعلمني والطوبا متابعددة تنفي د والت دزاخ املعلم ددني والط ددوب وكددل م د يف املدرس ددة بإرش ددادات وتعليم ددات اأم دوالسومةا
 كشد د دورب للد د ك ددل اأمد داك واملعام ددل واملع دددات واأجه ددزا والتمدم دددات والت ك ددد مد دلملها أوصوحيتهاا
 توفري الحتياجات واملتطلبات اخلاصة باأم والسومة يف املدار ا إدخا موضولات اأم والسومة ضم برامج النشاط الطويب ا تعيني حرا أم يف مجي املدار البتدائية واملتوسطة والثانومة ا اإلهتماخ بصيانة ونةافة املبىن املدرسي واحلجرات الدراسية وك ل فنا املدرسةا صيانة ودها اأثاث املدرسي وجتدمده كلما أمك ا الصيانة الدائمة لدورات املياه وصنابري املياه الي مشرب منها الطوبا- 33 -

 توفري الغد ا املناسد للتوميد يف املقصد املدرسدي واإلشدراف التداخ للد املقصد وخاصدةالنةافةا
 العمل لل محامة البيئة املدرسية م التلوث  ،و الت كد م سدومة الدتخلص مد القمامدة والنفامات و الفضوت املختلفةا (شكر  ،أسعد  ،ابراهي 4007 ،خ،ص)36
باإلضافة إىل ما سب هنا أدوات لألم والسومة جي توفرها يف كل مدرسة وهي لل النحو
التايل :
 صندوق إسعافات أوليةا جها أن ار مبكر موصل ب جرا إن ارا أجهزا الكش ل الدخا  ،نةارات واقية للعيو  ،قفا ات بوستي ا صندوق إ فا وخرا ي مياه ،قنا محامة (كمامة)ا فام ددات احلرمد د وجد درا ك ددل رم ددل ،ووس ددائل س ددح الغ ددا ات واأبد درا الس ددامة والض ددارا مد داملخت ات ا
 خمار الطوارئ وتزومدها باأنارا الدالة لليهااو ذكددرت ( رائدددا  ،سدداع 4007خ ،ص  ) 15 – 12رؤمددة لد برنددامج الصددحة والسددومة أمددل
و امة ماملي :
 الصحة م ألة نع ال سبحانه وتعاىل لل اإلنسا بعد نعمة اإلميا ا الصحة مهمة التعلي اااو التعلي مهمة للصحةاااصنفا لمنفصو ا تنمية اإلحسا ب تعزمز صحة الطوب واحملافةة لليها هدف ولتحقيقها ل رم السرتاتيجيات التالية:
 الرتكيز لل اخلدمات الوقائية ويف مقدمتها برامج التولية الصحية ا- 34 -

ورسدالة نسدع مجيعدا

 أنطوق اأنشطة وال امج م املدرسدة ولدي مد الوحددات الصدحية ( مفهدوخ تعزمدز الصدحةم خو املدار واملدرا املعز ا للصحة)
 إشرا اأسرا الرتبومة يف تعزمز صحة الطوب م الرتكيز لل دور املعل اوقد أضافت ساع أنه م أهداف ه ا ال نامج ماملي:
 التولية الصحية :تغيري املعارف والجتاهات والسلوكياتا حتقي مناخ وبيئة مدرسية صحية سليمة تسالد الطوب لل الدراسة و التحصيلا تفعيل دور املدرسة واملعل يف تعزمز صحة الطوب ا تكوم املدار املعز ا للصحةا مشاركة أوليا اأمور واأسرا يف تعزمز صحة اجملتم م خو الطوباو منةددر إىل برنددامج السددومة املدرسددية لل د أن ده هددو جممولددة الج درا ات و السياسددات الددي مددت
تص ددميمها حلمام ددة وتعزم ددز ص ددحة وس ددومة الط ددوب باتب ددا س ددبل و ددرق الوقام ددة وب درامج التولي ددة
والتثقي الصحي ا
وحيتددوب ال نددامج لل د أه د اأفكددار الددي مضددم تطبيقهددا مسددتو جيددد م د الصددحة والسددومة
املدرسية وبالتايل لدخ حدوث أب اصابات أو أمراض أو ظهور اأخطار و مادا الدولي الصدحي
و الثقافددة املرض ددية و تنش ددئة جي ددل جدم ددد والددي وم دددر للتفاص دديل و ددر الش ددعور باملس دديولية و
الواج اجتاه نفسه واجتاه جمتمعده ولددخ فصدل ال ندامج الصدحي لد ال ندامج الدراسدي واشدرتا
إدارا املدرسددة واملش درفني الرتبددومني واأسددات ا والطددوب واأهددايل يف ر القنالددة وتب د دور تنفي د
ه ا ال نامج م خو التايل( :السبو 4005 ،خ ،ص  )47ا
لجرن السالمة
ه جممولة م الطوب مرأسه أحد ألضا اهليئة التدرمسية أو بي املدرسة جيتمعو م فرتا
إىل أخر بشدكل مدنة أو يف اجتمالدات ارئدة خاصدة إللدداد النشدا ات والقيداخ بالتطبيقدات
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ومتابعة اأنةمة واملعامري والرقابة لل التصرفات املتعلقة بالصحة والسومة املدرسية مثدل مراقبدة
املقصد أواملطع د املدرسددي ومددد التدزاخ املوجددودم داخددل املدرسددة فيهددا و مددادا الددولي وإهتمدداخ
الطوب خاصدة هبدا وسدوا داخدل املدرسدة أو خارجهدا ومقددمو تقدارمره لدإلدارا املدرسدية الدي
تدددر اأفكددار الددي تقدددمها ه د ه اللجنددة واملشدداكل الددي مددت رحهددا وأخ د الق درارات املس داندا
للتوجيه ددات املتعلق ددة بالص ددحة والس ددومة املدرس ددية وميك د د توجي دده إن د د ارات للمخ ددالفني وف ددرض
العقوبات إذا تكررت املخالفة تصل إىل الفصل أ املصلحة العامة فوق اخلاصة ا
اجتمرعرت السالمة
تسالد اجتمالات السومة الدورمة املتعلقة بالصحة والسومة املدرسية للد تفعيدل اأهدداف و
الغامددات وضددما اسددتمرارها بشددكل متواصددل وإجندا اخلطد املرسددومة وشددر املعددامري اأساسددية و
الجرا ات الرئيسية للوصو للمثالية يف الصحة و السومة املدرسية مد مرالداا التبدارات التقدومي
لكددل خطددوا مددت إجنا هددا ومراجعددة اأهددداف وآليددات التنفي د يف كددل مرحلددة واسددتخوص النتددائج
(السبو 4005 ،خ ،ص  )49-47ا
هنا العدمدد مد اأمدور واملتطلبدات الدي تقد حتدت اأمد والسدومة املدرسدية والسدومة الصدحية
والي سنتطرق هلا بالشر سوا باأسباب أو املعاجلة هلا بعضها متعل بالطال كفرد يف اجملتمد
وبعضها خيص السومة يف املدرسة والبع اأخر متعل بالسومة الصحية وأمضدا بعضدها متعلد
باأم وجي أ توض كل ه ه اأمور مبوق اإلهتماخ املباشر م قبل اجلمي أمهيتها وخطدورا
بعضها وه حقيقة واقعه و موجودا فعو يف مدارسناا
وهدي متطلبددات مهمددة لسددومة الطلبددة يف املدددار ولندددما ل مددت مواجهتهددا والعمددل لل د حلهددا
وإجيدداد سددبل مبن د وقددو أخددر أو الوقامددة م د الددبع اأخددر ل ميك د لنددا أ نعددرف مددد سددو
نتائجهددا س دوا لل د املدرسددة أو اأسددرا أو اجملتم د هل د ا جي د للينددا مناقشددتها ووضددعها موض د
املواجه ددة وإجي دداد احلل ددو هل ددا وهن ددا جيد د أ تتخد د إدارا املدرس ددة بعد د اخلطد دوات املبني ددة لل د د
املقومات التالية:
 )1معرفة مفهوخ اأم والسومة ومت ه ا م خو :
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 تقدددمر وختمددني اأخطددار م د حيد حتدمددد مصددادر اخلطددر  /تقيددي املخددا ر والت كددد م د أاإلجرا ات املتخ ا موئمة هلا  /لمل مراجعه دورمةا
 وض خطة سومةا حتدمد املسيو ل السومة ىف املدرسة وتكليفه مبهامهاا معدات السومة املطلوب توفرها يف املدرسة:إ مع دددات الس ددومة ه ددي م د املتطلب ددات ال ددي جي د توفريه ددا يف املدرس ددة حي د يف حال ددة وق ددو
حادث وللقياخ بعمدل اإلسدعافات اأوليدة أو القيداخ بإ فدا حرمد حمددود ومنعدا لتطدوره إىل حرمد
شامل هل ا جي توفرها وبشكل كامل ( لئحة شروط السومة 1210 ،هد):
 جيد تددوفري فامددات حرمد وبعدددد متناس د مد حج د املدرسددة واأم داك وأ تكددو مبواق دظاهر وحمدده ومعلومة للجمي وأمضا تتناس م نو احلرم احملتمل وقولها
 جي د تددوفري حقيبددة إسددعافات أوليدده يف مجي د اأدوار وك د ل يف لدددد م د اأم داك احملتمددلاإلصابة فيها مثل الفنا  /املعامل  /رف النشاط املدرسي  /اإلدارا اخلا
)2

قوالد السلو اأم :

(مجلم الجيش اللبناني العدد  - 221تشرين األو  2111 ،م.

)http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2797
في الصف
 لدخ دف اآلخرم أواإلحتشاد لند الدخو أواخلرو م الص ا اجللو باستقامة ورصانة لل املقعد وإبقا القدمني بعيدا ل املمرات بني الطبقاتا لد دددخ تد ددر اأدوات املسد ددننة ال د درأ (الد ددي تسد ددتعمل يف درو الرماضد دديات) لل د د الكراسد دديوالط ولت أهنا قد تتسب جبر أحده ا
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 لدخ الرتاش بالطبشور ،وباأقوخ أوحبافةدة اأقدوخ واملسدا ر ،أو أب شدي ميكد أ ملحداأذ باآلخرم ا
 لدددخ حتومددل الصد إىل ملعد خددو فددرتا السدرتاحة ،ولدددخ القيدداخ بد ب لمددل لنيد جتدداهاآلخرم ا
 لدددخ اجللددو لل د كرسددي مكسددور أو ولددة مكسددورا وتبلي د اإلدارا ل د تل د التجهي دزاتليصار إىل إصوحها فوراا
 استبدا نولية الطبشور املستعمل إذا تسب حبساسية للطوب أو التومي افي الملعب
 لدخ رمي بقاما اأ عمة والفواكه لل اأرضا إتبا إرشادات اأستاذ املسيو يف امللع ا لدخ السما لألولد باللع ب دوات أوألعاب خمصصة آلخرم أك سن اا لدخ تر اأدوات الصغريا احلج مبتناو اأ فا الصغارا -لدخ السما لألولد بالرك

يف امللع وه حيملو جاجة املا أوالعصريا

 لدخ تسلّ اجلدرا احمليطة ب رض امللع ا اأنتباه أثنا اللع إىل اأولد اأصغر سن ا جتنب ا لوصطداخ هب أوأذمته ا يف قالات الرماضة واملول الرماضية: التقيّد التاخ بتعليمات أستاذ الرماضةا احرتاخ قوالد كل لعبة رماضية ولدخ القياخ ب مة تصرفات لشوائيةا ارتدا املوب الرماضية املخصصة لكل لعبة م املعدات الواقية املناسبةا- 38 -

 احلفداظ للد هدددو األصداب أثنددا اللعد  ،أ التحددب والغضد ميكد أ ملحقددا اأذباآلخرم ا
 لدخ الرتاش أورمي اأدوات الرماضية باجتاه اآلخرم ا لدخ ضرب اآلخرم (حىت لل سبيل املما حة) أثنا ارسة الرماضةافي المختبرات العلمية
 تنةيد املختد جيدددا مد بقامددا املدواد املسددتعملة وتزومددده بنددو أو نددولني مد مطددافمل احلرمد( ا مسيل أومادا كيماومة جافة)ا
 تزومد املخت مبعدات اإلسعافات اأولية ومبستحضرات لغسل الوجه والعيننيا لدخ مل أب م املواد املوجودا يف املختد إل بإشدراف أسدتاذ املدادا ،ولددخ خلطهدا بطرمقدةلشوائيةا
 إرتدا املئزر اخلاص باملخت وقنا للعينني أو للوجه ،إضافة إىل القفا ات إذا لزخ اأمرا توفر شروط وأجهزا السومة واأن ار مثل فامات احلرم ا اختيار نولية معينة م البوط املان لإلنزلق ا احملافةة لل النةافدة العامدة ولددخ رمدي بقامدا التجدارب و الزوائدد للد اأرض وتدوفري ح ومدةخاصة للفضوت الصلبةا
 الت كد م الةروف الطبيعية باملخت مثل اهلوا ا لمل صديانة دورمدة للمختد والت كدد مد أجهدزا الشدف و متدمددات الغدا وسدومة اأسدوالكهربائيةا
 توفري موب خاصة للعمل باملخت ا- 39 -

 اختيار موق مناس خلزانة املواد الكيميائية مرتف وبعيدد لد متنداو أمددب اأ فدا ووضدقفل حمك لليها ولدخ تركها مفتوحةا
 فحص أدوات التجارب دائما قبل وبعد التجربة أ أب خلدل فيهدا قدد متسدب بكارثدة مثدلفحدص جاجددات الختبدار مد لددخ وجددود أب شددقوق فيهدا أوكسددر واسدتبعاد التددال أوالغددري
صاكا
 -الت كد م

رمقة حف وختزم املواد الكيميائية يف أماك بعيدا ل الشم ا

 لدددخ وضد املدواد الكيميائيددة فددوق بعضددها أ اخددتوط أب منهددا مد بعضددها نتيجددة السددقوطقد ددد متسد ددب بانفجد ددارات أو أنبعد دداث د ددا ات سد ددامة خانقد ددة قاتلد ددة أوحد ددروق وتشد ددوهات إذا
لمست أب جز م أجزا اجلس ا
 كتابدة كامددل تعليمددات املدواد للد لبواهتددا مثددل اسد املدادا ومكوناهتددا و رمقددة اسددتخدامها وفوائدها و خطورهتا و رمقة لمل اإلسعاف اأويل إذا أصي أب ال هباا
 اإلشراف املباشر م قبدل اأسدتاذ املشدرف للد املختد ولددخ تدر الطدوب لوحدده بددومراقبة وتوجيهه التوجيه السلي لطرمقة العمل اأمنة داخل املخت
 إبددو الطددوب للمشددرف ل د أب موحةددات أوأمددور رمبددة مثددل رائحددة حرم د أو ددا أوجا مكسور أو سل كهربائي مكشوفا
 جي أ مكو العمل داخل املخت جادا بعيدا ل أب مزا أوهز ا لدخ مل العينني لند البد بالتجربة حىت ل تصاب باللتهاباتافي غرفة الرسم والفنون
 تنةيد دمستعملةا

رف ددة الرس د بعنام ددة فائق ددة لل ددتخلص م د الغب ددار امل درتاك وبقام ددا أوش ددةاما أم ددة م ددادا

 حف اأدوات املستعملة يف أماكنها املخصصة وخصوصا تل الي تستعمل للنحتا- 41 -

 وض أقنعة للغبار ونةارات أما ا إتبا احلركات الي مدرب لليها الطال دو سواها خاصة حني متعل الدر بف معني لند الدخو أو اخلرو م وإىل املدرسة: لدخ التداف يف اأروقة ولل السوع للوصو إىل الص أو ال هاب إىل البيتا استعما السوع بكل هدو والبقا يف اجلان اأمي واأمسا بالدرابزم ا لدخ رمي اأوراق أوأب شي آخر لل السوعا لدخ قط درجتني أوأكثر أثنا النزو لل السوعا لدخ التزحل لل الدرابزم افي المقصف المد سي
ل موجددد هنددا صددحة بدددو تغ مددة متوا نددة وسددليمة فهددي الددي تددوفر فددرص البنددا الصددحيح جلسد
الطالد وامددداده بدداملواد الغ ائيددة الو مددة وكسد الوقامددة وبالتددايل العكد فد التغ مددة السدديئة قددد
تسددب حدددوث العدمددد م د اأم دواض كالتسددم الغ د ائي و اأم دراض الطفيليددة وأم دراض الكبددد
الوبائي ل ل جي مرالاا

التايل. ( goni : 2005 ):

 جي د أ مكددو موق د املقص د املدرسددي أو مطع د الطددوب بعيددد ل د مصددادر التلددوث مثددلمك النفامات أو املصارف الصحية واملراف العموميةا
 تركي نةاخ هتومة فعا خاص باملوق ونةاخ شف فوق اأفرا وتركي شب حدو النوافدملن دخو احلشرات الصغريا ا
 -استخداخ أدوات ومواد كيميائية منةفة ومعقمة لألرضيات واأسطحا
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 اختيار نو معدني مد سدوت املهمدوت الدي تغلد تلقائيدا وبإحكداخ وتفدر حمتوماهتدا كدل مدوخلدا مرات لدخ تر اجملا لتجم احلشرات مثل ال باب والبعوض أواحليوانات الصغريا مثل
الفئرا ا
 تركيد شاشددات تلفزمددو لأل فددا بدرامج ائيددة حتتددوب للد الصددورا و املشدداهد الددي تدددلاملعرفة وحتتوب لل معلومات هلا لوقة بالطعاخ والعادات الغ ائيةا
 إلطددا الوقددت الكددايف لتن د و الطعدداخ ولراحددة الطال د ولراحددة اجلهددا اهلضددمي و املعدددا بعدددالطعاخا
 إهتماخ العما بنةافته الشخصدية مثدل األتدزاخ بالسدتحماخ اليدومي وتقلدي اأظدافر ولددخأرتدا اخلوا خو لملية الطبخ وجي للد املدرسدة أ تدوفر هلد املوبد الصدحية تشدمل
لل د د القبع ددات والكف ددوف و املرامي ددل واأنتب دداه إىل رمق ددة لمله د د وض ددرورا حص ددوهل لل د د
شهادات صحية وخلوه م اأمراض املعدمة و السارمةا ( السبو 4005 ،خ ،ص)59 :
 اختي ددار نولي ددة ع دداخ ذات قيم ددة ائي ددة لالي ددة ومفي دددا للط ددوب لبن ددا أجس ددامه ولق ددوهلواأخ بعدني األتبدار تدارمخ اأنتدا و الصدوحية و اأبتعداد لد بيد املنتجدات الغد مفيددا
وميكد ملرشددد التغ مددة املوجددود باملدرسددة حتدمددد اأندوا الددي تبددا أو الوجبددات املقدمددة حبي د
تكو متكاملة ائيا وصحيا وحتق التوا ا
 بالنس ددبة للم دددار ال ددي تق دددخ وجب ددات مطبوخ ددة فيجد د أ هت ددت يف لملي ددة س ددل الفواك ددهواخلضددار و ددبخ اللحددوخ أو اأمسددا جيدددا مباشددرا قبددل تقدددميها ولدددخ حفةهددا بالثوجددة مدددا
وملة لألسباب التالية:
 الطددبخ اجليددد مقتددل اجلدراثي وكددل عدداخ لددادا حيتددوب للد اجلدراثي وميكد للطعدداخ املطبددوخ أمتلوث مبجرد مومسته للطعاخ ال ا
 اجلراثي تتكاثر لل الطعاخ الدافمل ل ل جي أكل الطعاخ مباشرا بعد بخها تنةي لدا املطبخ دائما قبل إلداد الطعاخ وبعد اأنتها منها- 42 -

 سل وتعقي قط القماا الي تنة هبا أدوات الطبخ بشكل موميا جي الت كد مد تغليد الطعداخ جيددا لندد لمليدة نقلده مد مكدا الطدبخ إىل مكدا العدرضأو التقدمي ولدخ تركه خمزنا مدا وملة بعد بخها
 ر مفهوخ الغ ا حياا وأمهية التدوا الغد ائي مسدالد للد تعددمل العدمدد مد السدلوكياتالغ ائيددة وميك د ختصدديص وقددت معددني بددني احلصددص مبددا مق دارب  10دقددائ لشددرب اأ فددا
مبشدداركة معلمدديه مددثو للبددة حليد تو لهددا املدرسددة جماندا كددل مددومني ملددا للحليد مد فوائددد
ائيددة وميددد اجلس د بالوقامددة الو مددة م د مشدداكل اأسددنا وهشاشددة العةدداخ ولصددحة العقددل
وصفا ها
 مس د دديولية بيد د د أو د ددرض املدرس د ددة التفق د ددد املس د ددتمر أم د دداك الطع د دداخ و الشد د دراب سد د دوااملس ددتودلات أو أم دداك تند د و الطع دداخ أو أم دداك لرض دده وح ددىت رمق ددة النق ددل و التخد دزم و
الطهي و رمقة تصرف الطوب وكيفية اختياره للطعاخا
المستودعرت المد سية
 جي أ مكو حج املستود متناس م حج املدرسةا توفري احلمامة اجليدا لألبواب و النواف ا تركيد كددامريات مراقبددة مربو ددة جبهددا تسددجيل للد مدددار السددالة للد أبدواب املسددتودلاتملراقبة حركة الدخو و اخلرو موصولة بشاشات موجودا لد رفة اأم والسيطراا
 جتهيزها باأنارا الكافية والتهومة والتكيي الو خ لتوفري درجة حرارا مناسبة ا جي أ تكو الرض منبسطةا تصددمي أب دواب و درات واسددعة ومسدداحتها كافيددة ومتناسددبة مد حج د لربددات النقددل وتركي دمصدات مطا ية لل جوان اجلدرا لعدخ تكسري العربات للحائ لند الصطداخ فيه
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 تصددمي رف ددوف قوم ددة ومتين ددة تناس د ن ددو امل ددادا ال ددي سددوف م ددت ختزمنه ددا وترقيمه ددا لس ددهولةالبح ل املواد فيما بعد وإجيادها ا
 توفري ميزا إلكرتوين كبري ودقي لتو م املواد لند إدخاهلا وإخراجها م التسجيلا توفري آليات لنقل ورف املواد و اأو ا الكبرياا توفري مشدات للةهر لرتدائها قبل محل اأشيا الثقيلة ا اإلهتماخ بالنةافة العامة للمستود ا لدخ ختزم اللحوخ فوق اخلضار و الفواكها وض ورقدة للد الطعداخ و الشدراب مكتدوب لليهدا تدارمخ الشدرا والتجهيدز والصدوحية واسداملادا ومكوناهتاا
 را املستود باملبيدات احلشرمة واملضادا للقوارض م فرتا إىل أخر ا جي وض حقيبة إسعافات أولية يف الداخلا بالنسددبة ملسددتودلات النفامددات فيج د أ تكددو بعيدددا ل د مسددتودلات الطعدداخ والش درابوض ددرورا تركيد د أجه ددزا ت م ددد بال ددداخل لض ددما ل دددخ تد د ثري احلد درارا و الر وب ددة للد د جتمد د
احلشد درات والبكتريم ددا وت ددوفري ش ددفا ات خاص ددة لش ددف الرائح ددة الكرمه ددة مد د خ ددو أقص ددر
متدمدات كنة للخار م مرالاا موق ه ه اأجهزا حبي مكدو املخدر باملنطقدة اخللفيدة
للمدرسة ومرالاا حركة الرما لعدخ رجو الروائح إىل البنا املدرسيا
أهمية التخزين السليم
 ضما احلفاظ لل سومة الطعاخ وصحة املوادا لدخ حدوث أب تغريات فيزمائية أو كيميائية حيومة وإبقائها لل خصائصهاا -من حدوث التفسخ ال اا للغ ا ل

رم احلد م نشاط اأنزميات فيهاا
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 من حدوث التل نتيجة امليكروبات ولدخ السما للبكتريما بالنموا ضما وجود املواد املطلوبة لل مدار السنة ويف أب وقت حىت يف ري املوس ا تددوفري املددا لنددد ش درا كميددات كبددريا وبالتددايل مددادا اأربددا و تقليددل اخلسددائرا ( السددبو ،4005خ ،ص  )66ا
قواعد أسرسية للحفرظ على السالمة في المدا س عند استخدام الحرفلة المد سية:
تستخدخ احلافلة املدرسية لنقل الطوب و ألضا اهليئتني اإلدارمة و التدرمسية وإمصداهل صدباحا
م منا هل إىل املدرسة ولند انتها الدواخ م املدرسة إىل منا هل أولندد اخلدرو يف الدرحوت و
النشا ات الألمنهجية ومنة خ سريها م قبل مسيو احلركة باملدرسةا
وجيد تدوفري مسدداحات خاصدة هلد ه احلددافوت مرقمدة ومرتبددة حسد لدددها وفصددل موقعهدا لد
موق سيارات أوليا اأمدور ولددخ السدما للطدوب بدالنزو و الوقدوف بدني املركبدات وإمندا جيد
الوق ددوف و اأنتة ددار يف املك ددا املخص ددص أو يف داخ ددل احلافل ددة حل ددني حتركه ددا وتش ددمل مس دديولية
مشرف احلافلة أو املراف كل م احلافلة والطوب و السائ املوجود معه ا ول جي إ الدة أب
ال إذا أراد النزو يف أب مكا بعيدا ل منزله إل مبوافقة خطية مسبقة موقعة م ويل أمرها
أكثددر اأمدور خطدرا فيمددا متعلد بركددوب الطالد حافلددة املدرسددة هددو حلةددة صددعوده احلافلددة ونزولدده
منهاا و تشكل وفيات حوادث املشاا يف منطقة اإلركداب واإلندزا ثوثدة أضدعاف وفيدات ركداب
احلافل ددةا لد د ا تس ددم هد د ه املنطق ددة «منطق ددة اخلط ددر»ا وتش ددكل منطق ددة اخلط ددر املس دداحة احمليط ددة
باحلافلة م مجي اجلهات ،أ السائ قد ل متمك م رؤمة الطفل يف ه ا املد  ،ومتتد هد ه
املنطقددة لثوثددة أمتددار أمدداخ احلافلددة حي د مكددو السددائ يف مكددا مرتف د ل مددر فيدده اأ فددا ،
وثوثة أمتار لل كو اجلانبني حي ميك أ مقد الطفدل يف املنطقدة العميدا بالنسدبة للسدائ ،
واملنطقددة الددي تق د خل د حافلددة املدرسددةا وفيمددا ملددي جممولددة توصدديات للجهددات املسدديولة ل د
املواصوت أخ ها باللتبار لند كتابة ه ه اإلجدرا ات( :ججراتات السالمم أثنات ركعو حا لعم
المدرسم والنعزو من عا( ،موقعع  www.nsc.org :ترجمعم :ديمعم المقعرن – الريعاض  ،المعر عم
األرشيايم ،العدد )http://www.almarefh.org 211
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مرتاا
 تفعيل نةاخ اأن ار الضوئي قبل الوقوف مبسافة  30ا القرتاب م منطقة اإلركاب ببالطرم مبسافة أمنةا

وح ر ،وأمر الطدوب باأنتةدار بشدكل مدنة بعي اددا لد

 إمق دداف احلافل ددة لل د بع ددد ثوث ددة أو أربع ددة أمت ددار م د الط ددوب أ أمك د قب ددل رك ددوهب (أم ددرالطوب بعدخ التحر حنو احلافلة ماع مفتح باهبا ومشري هل السائ بالركوب)ا
 ضددب ناقددل السددرلة لل د الوض د الطبيعددي وضددغ فرامددل التثبيددت قبددل فددتح البدداب لركددوبالطوب أو نزوهل ا
 الت كد مد أ السدري متوقد يف كدو الجتداهني قبدل السدما للطدوب بدالقرتاب مد احلافلدةأو اخلرو منهاا
 إنزا الطوب ال م مع و الشار قبل ال م لحيتاجو إىل لبورها لد الطوب ملعرفة ك منه سريك احلافلة أو منز منها ،وأم ه  ،وإىل أم م هبو  ،وماع مكتمل العدد منبغي أل تتحر احلافلة ،وجي إ فا حمركها وت مينها والنةدر أسدفلها حدىت
مت كد م لدخ وجود اأ فا هنا ا
 الت كد مد لبدور الطدوب أمداخ احلافلدة للد بعدد مسدافة كافيدة أ مدراه السدائ منهدا حدىتلو أحننوا للتقاط شي  ،وتوجيه الطوب إىل احملافةة لل التواصل البصرب م السائ ا
 أمر الطوب بالنةر إىل السائ بانتةدار إشدارته بدالركوب واأنتبداه إىل حركدة السدري قبدل لبدورالطرم ا ولل مجي سائقي حافوت املدرسة استخداخ نف اإلشارا ف ب تشوم للطوب
قد مسب كارثةا
 التفاق مسب اقا لل إشارا حت مر كبدوق احلافلدة يف حالدة لددخ توقد إحدد السديارات أثنداركددوب أو نددزو الطددوب ،وجيد الت كددد مد معرفددة الطددوب مددا منبغددي لملدده بالتحدمددد لنددد
مسددا ه د ه اإلش ددارا كددالعودا إىل جان د الطرم د  ،ولل د مجي د الس ددائقني اس ددتخداخ اإلش ددارا
والتوجيهات نفسهاا
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 إركاب الطوب وإنزاهل يف النقاط احملددا ل ل ا الرجد ددو باحلافلد ددة يف نقد دداط السد ددتدارا املسد ددمو هبد ددا فق د د إ كد ددا الرجد ددو قد ددرب موق د داحلددافوت ضددرورمااا وجيد الت كددد مد وجددود الطددوب داخددل احلافلددة قبددل ذلد  ،أب إركدداب
الطوب قبل الرجو باحلافلة يف الصبا  ،والرجو قبل إنزاهل لند الةهرياا
 لدخ إنزا فل لند أومة تسب انعطاف السائ باحلافلة مييناا ،بل منبغي النعطداف أوال مثإنزا الطفلا
 -أخ الطوب م جان الطرم ال ب مق لليه منزهل وأنزاهل لنده ماداخ ذل

كنااا

أبداا
 توجيه الطوب إىل لدخ العبور خل حافلة املدرسة ا تفقددد الطرم د واملرامددا اجلانبيددة أكثددر م د مددرا لرؤمددة الطددوب وسددري املددرور قبددل مغددادرا موق داحلافوتا
 لدخ تشغيل حمر احلافلة قبدل أ مكدو مجيد الطدوب الد م يف اخلدار بعيددم لد احلافلدةمبسافة أمنة ،وأ جيل الركاب يف أماكنه جلسة صحيحةا
 النتبدداه إىل أب تنبيدده د حول د قبددل حترم د احلافلددة بعددد إركدداب الطددوب أو إن دزاهل  ،فقدددمكو الطفل قرمباا مد احلافلدة أو حتتهدا وقدد مدراه اأب أو اأسدتاذ أو الد أو أحدد املدارم
أو سددائ حافلددة أخددر  ،لد ا منبغددي إ ددوق اأجهددزا املزلجددة و إسددكات الركدداب حددىت مكددو
مسا أب تنبيه كنااا
 توجي دده الط ددوب إىل إج درا ات الس ددومة لن ددد الرك ددوب والن ددزو من د اأس ددبو اأو للدراس ددةوت كريه وا السنة الدراسيةا
 احل ر لندما حيمل الطدوب أوراقادا أو كتبادا بدني أمددمه فقدد تقد مدنه لندد احلافلدة ،وحدثهبدل م محلهاا
لل استخداخ حقائ للكت
ا

 النتباه إىل خطر املوب واحلقائ واأربطة الي قد تعل بباب احلافلةا- 47 -

 السري داخل احلافلة بعد انتها الرحلدة للت كدد مد لددخ وجدود فدل ندائ أو لمدل ختدرميب أوأشيا منسيةا
 اإلبو ل أرقاخ السيارات الي متر لل حافلة املدرسة املتوقفة ر تشغيلها إشارا التوقدونةاخ التنبيه الضوئي أوأحدمهاا
 -فحص مواق احلافوت بانتةاخ وإبو املشرف ل أب وض

ري أم ا

و مر الباح أنه أمضا م اأمور الي جي مرالاهتا يف استخداخ احلافلة املدرسيةماملي :
 أ مكو لدد الشخاص باملركبة مس وب لعدد املقالد ومقعد املشرف مكو لند البابا املقالد مرحية وصحية ومثبتة بإحكاخ ولليها أحزمة أما ا جي أ مكو باحلافلة فامة حرم وصندوق إسعاف أويل ا توفري جها اتصا م مكت احلركة باملدرسة للتبلي ل أب ارئا فتحات هتومة صغريا لكنها كافية لعدخ سقوط اأ فا منها وضما دخو اهلوا الكايفا تركي شب محامة لل النواف ا مرآا مستخدمها السائ للرؤمة اخللفية لند الرجو للخل ا إنارا خلفية باحلافلة م اخلار ا مسالات وميكرفو إلذالة أب تعليمات أو معلومات لألشخاص املوجودم بالداخل ترقي احلافوت م الداخل واخلار ب واضح ولو يزا اأمور الواج لل سائ احلافلة الت كد منها موميا قبل اخلرو باحلافلة املدرسية: الت كد م خلدو احلافلدة مد أب ضدربات أوخددوا و التبليد الفدورب لد أب أضدرار ملسديواحلركةا
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 الت كد م رخصة احلافلة والرخصة الشخصية للسائ وحالته الصحيةا وجود خار ة رم منا الطوب ولن ومنه وأرقاخ هواتفه ا الت كد م سومة اجلان امليكانيكي ومشمل لل : اأبواب و رمقة حركتها وفتحهاا
 العجوتا
 اأضوا ا
 احملر ا
 ضغ الزمت و املا و احلراراا
 املساحاتا
 مرالاا اجرا ات السومة خاصة باحلالت اخلاصة مثل الةروف اجلومة الصعبة كالضدباب أوالددثلج أو املطددر ويف الطددرق الزلقددة أو املنحدددرا الددي هتدددد احليدداا و ددري املسددتومة ل د ل جي د
التايل:
 ختفي السرلة ا الزمادا يف مسافة التبالد بني احلافلة و املركبة الي أمامهاا جتن اللتفاف السرم و السيطرا لل احلافلةا لدخ التوق املفاجمل لتجن اأنزلقات ولعدخ قفز اأ فا م مقالده ا لدددخ إ ددوق بدداب احلافلددة إل بعددد الت كددد م د صددعود الطال د أو نزولدده ولتجن د ح دوادثإ وق الباب لل أ راف جس الطال أو حقيبته و بالتايل سقو ه و إصابته بكسور أو
جرو ا
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 للد سددائ احلافلددة معرفددة أ هنددا منددا لميددا ل مسددتطي رؤمتهددا وهددي وامددا معينددة حددىتاملرآا اجلانبية ل تستطي كشفها لل ميني احلافلة و مسارهاا
 ل دددخ وضد د موس دديق ص دداخبة أو أب أصد دوات لالي ددة ق ددد ت دديثر للد د آذا الط ددوب أوللد دصحته النفسية أو تربيته و أخوقه ا
 اإللتزاخ بالشواخص املرورمة ولدخ خمالفتها و رمقة القيادا بدو سرلة أو هتور واختاذ املسربالصحيح لند السري أوالتوق للصعود أوالنزو ا
 اإلهتماخ بنةافة احلافلةاواجبرت مشرف الحرفلة
 الت كد م لن وم الطوب و أرقاخ هوات أوليا أموره ومنا هل ا الت كد م شروط الصحة والسومة باحلافلة و رمقة استخدامها ا مسالدا الطوب لل محل حقائبه الثقيلةا الت كد م لدد الطوب ا ت كري الطوب ب راضه والت كد م لدخ نسياهن أب شي ا 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 النددزو مد احلافلددة لبدداب منددز الطالد م د أمدداخ احلافلددة ولددي مد اخلل د و اأمسددا بيدددالطفل حىت إجوسه يف كرسيه و العك لند الرجو مد مرالداا اأمسدا بقدوا بيدده ولددخ
الرك بالشار ا
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 التع ددرف للد د اأه ددايل و توض دديح بع د سياس ددات املدرس ددة املتعلق ددة باحلافل ددة املدرس ددية مث ددلسياسة لدخ إنزا أب فل إل لند منزلده ولددخ تسدليمه أب شدخص رمد ا(موقد العائلدة
التعليمي ا )School Bus Safety Rules: http://school.familyeducation.com
خالصة المبحث الثرلث:
م خو ه ا املبح استعرض الباح متطلبدات اأمد والسدومة  ،وتطدرق إىل كيفيدة حتقيد
ه ا املفهوخ ،وتناو وسائل و إجرا ات احلفاظ لل اأم والسومة املدرسية ،وتوضيح العوقدة
بني متطلبات حتقيد مبددأ اأمد والسدومة وآليدة تنفيد ه للد اأرضا كدل هد ا كدا اهلددف منده
تولي ددة الط ددوب يف امل دددار ب مهي ددة مفه ددوخ اأمد د والس ددومةا وفيم ددا مل ددي منتق ددل الباح د د إىل
الدراسات السابقة والتعلي لليهاا
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ثأنيًر :الد اسرت السربقة
تمهيد:
ل ش أ للدراسات السابقة أبل اأثر يف الدراسات القادمة ،حي تقو احلكمة( :ابددأ مد
حيد أنتهد اآلخددرو ) ،وللد هد ا اأسددا  ،آثددر الباحد يف دراسددته هد ه ،أ مسددتنري بددبع
الدراس ددات الس ددابقة ،ذات العوق ددة مبوض ددو الدراس ددة ،وال ددي متث ددل اأ ددر النةرم ددة مل ددا وص ددل إلي دده
اإلنسا م تقدخ يف جما العلوخ واملعرفةا
وقددد أخ د ه د ا التطددور يف السددنوات اأخددريا خيطددو خط دوات واسددعة جدددا ،وأصددبح العدداع كقرمددة
صغريا ،فما أ تلو للباح فكرا ما ،حىت مسار املهتمو بالدراسة والبحد ملعرفتهدا والبندا
لليها ول ل تعدود أمهيدة هد ا الفصدل يف لرضده للدراسدات السدابقة ،الدي تن ولدت أبعداد الدراسدة
احلاليةإىل توضيح أوجه التشابه واأختوف بني ه ه الدراسة والدراسات السابقةا
كما أهنا متثل هلا املنطلقات اأساسية م حي توضيح املفاهي اأساسية الي تتطلبها الدراسدة
احلاليةاوقد بل لدد الدراسدات (  ) 19دراسدةا وقدد تقسديمها إىل ثوثدة جممولدات حسد
املوضو ال ب اشتملت لليه:

المحو األول :الد اسرت التي تتعلق برألمن والسالمة في المد سة.
المحو الثرني :الد اسرت التي تنرولت مشكالت عدم إتبرع تعليمرت األمن والسالمة.
المحو الثرلث :الد اسرت التي تنرولت سبل تطوير وتفعيل عمليرت األمن والسالمة.
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المحو األول :الد اسرت التي تتعلق برألمن والسالمة في المد سة:
 د اسب ببة الخرلب ببدي  ،جبب ببر بب ببن ج ب بربر( 1341ه) بعنب ببوان  :مسب ببتوا عوامب ببل األمب ببن
والسالمة في د وس التربية البدنية برلمرحلة االبتدائية بمدينة الطرئف .
وقد هدفت الدراسة إىل:
 التع ددرف للد د مس ددتو تطبيد د لوام ددل اأمد د والس ددومة املتعلق ددة بالتوميد د يف درو الرتبي ددةالبدنية م وجهة نةر معلمي ومدمرب املدار مبدمنة الطائ ا
 التعرف لل مسدتو تطبيد لوامدل اأمد والسدومة املتعلقدة بداملعل يف درو الرتبيدة البدنيدةم وجهة نةر معلمي ومدمرب املدار مبدمنة الطائ ا
 التع ددرف للد د مس ددتو تطبي د لوام ددل اأمد د والس ددومة املتعلق ددة باملولد د يف درو الرتبي ددةالبدنية م وجهة نةر معلمي ومدمرب املدار مبدمنة الطائ ا
 التعددرف لل د مسددتو تطبي د لوامددل اأم د والسددومة املتعلقددة بدداأدوات الرماضددية يف دروالرتبية البدنية م وجهة نةر معلمي ومدمرب املدار مبدمنة الطائ ا
و قددد اسددتخدمت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحي واسددتخدمت أداا السددتبانةا وكددا مد أبددر
نتائجها :
 مسدتو تطبيد لوامددل اأمد والسددومة املتعلقدة باملولد وأمدداك التدددرم يف درو الرتبيددةالبدني ددة باملرحل ددة البتدائي ددة م د وجه ددة نة ددر املعلم ددني وامل دددمرم مبدمن ددة الط ددائ ك ددا بدرج ددة
متوسطةا
 مسددتو تطبي د لوامددل اأم د والسددومة بدداملراف الصددحية ذات الصددلة بالنشدداط الرماضددي يفدرو الرتبيددة البدنيددة باملرحلددة البتدائيددة مد وجهددة نةددر املعلمددني و املدددمرم مبدمنددة الطددائ
كا بدرجة متوسطةا
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 مستو تطبي لوامل اأم والسومة املتعلقة بداأدوات واأجهدزا الرماضدية يف درو الرتبيدةالبدنيددة باملرحلددة البتدائيددة م د وجهددة نةددر املعلمددني واملدددمرم مبدمنددة الطددائ كددا بدرجددة
متوسطةا
و قد أوصت الدراسة مبا ملي:
 ال دددلوا إىل اإلهتم دداخ بتطبي د لوام ددل اأم د والس ددومة املتعلق ددة باملول د وأم دداك الت دددرمحلصة الرتبية البدنيةا
 لقدد دورات تدرمبيددة ملعلددي الرتبيددة البدنيددة إلكسداهب كيفيددة تطبيد لوامددل اأمد والسددومة يفدرو الرتبية البدنية ا
 ضرورا لقد دورات تدرمبية ملعل الرتبية البدنية يف اإلسعافات اأوليةاوميك الستفادا م ه ه الدراسة يف التصدب لبح مستو تطبي لوامل اأم والسومة يف
درو الرتبية البدنية الي متثل أمهية خاصة يف املرحلة البتدائية و ريها م املراحلا
 د اسب ببة األلمعب ببي ،غب ببرزي يحيب ببى( 1111م) بعنب ببوان  :إج ب برا ات السب ببالمة الوقرئيب ببة
برلمببدا س االبتدائيببة والمتوسببطة والثرنويببة الحكوميببة واألهليببة للبنببين بمنطقببة عسببير
التعليمية .
هدفت الدراسة إىل:
 التع ددرف للد د م ددد موئم ددة مب د داين املنش ددآت املدرس ددية الوقائي ددة مب دددار التعل ددي البتدائي ددةواملتوس ددطة والثانوم ددة احلكومي ددة و اأهلي ددة للبن ددني مبنطق ددة لس ددري التعليمي ددة مد د حيد د املوقد د
والتصمي اأنشائي وإجرا املقارنة بني النم احلكومي واأهلي يف ه ه اجملا ا
 التعددرف لل د مددد ت ددوفر وسددائل وجتهي دزات السددومة الوقائي ددة مبدددار التعل ددي العدداخ للبن ددنياحلكوميددة واأهليددة مبنطقددة لسددري مد حددي تددوفر وسددائل اإل فددا واأند ار واإلخددو ا وإج درا
املقارنة بني النم احلكومي واأهلي يف ه ا اجملا ا
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 التعرف لل مستو دور اإلدارات املدرسية يف تنةي إجرا ات السدومة الوقائيدة يف مددارالتعلي البتدائية واملتوسطة والثانومة احلكومية واأهلية للبنني مبنطقة لسري التعليمية و إجدرا
املقارنة بني النم احلكومي واأهلي يف ه ا اجملا ا
و قددد اسددتخدمت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحيا واسددتخدمت أداا السددتبانة وكددا مد أبددر
نتائجها :
 أ واق إجرا ات السومة الي تكفل اأمد الجتمدالي املدرسدي و البيئدة الدراسدية املسدتقراوتسالد لل من وقو احلوادثا
 لد دددخ ت د دوافر مواص د ددفات ومس د ددتلزمات اأم د د والس د ددومة يف املدرس د ددة وض د ددع دور اإلداراتاملدرسية يف جما التدرم وخط الطوارئ و ريهاا
وقد أوصت الدراسة مبا ملي:
 جيد د إل ددادا النة ددر يف إجد درا ات الس ددومة الوقائي ددة مب دددار التعل ددي الع دداخ مب ددا مكف ددل اأمد دالجتمالي املدرسي و مهيمل البيئة الدراسية املستقرا ومين و مقلل م وقو احلوادثا
 اإلهتماخ بتوفري وسائل وجتهيزات السومة الوقائية باملدار احلكومية و اأهلية و الي تنعدخأو تقل فيها نسبة توافر ه ه الوسائل ا مهدد أم الطوبا
وميك د السددتفادا م د ه د ه الدراسددة يف تفعيددل دور اإلدارا الرتبومددة يف تددوفري اأم د والسددومة و
ذل م خو الكثري م اإلجرا ات منها لقد الدورات التخصصية للمدرا و املعلمنيا
 د اسة الدليوي  ،أحمد ببن عببد العزيبر( 1311ه) بعنبوان :إسبهرم اإلدا ة المد سبية
في تحقيق األمن والسالمة لطالب مدا س التعليم العرم بمدينة مكة المكرمة .
و قد استخدمت الدراسة املنهج الوصدفي املسدحيا و اسدتخدمت أداا السدتبانة وكدا مد أبدر
نتائجها :

- 55 -

 وجددود فددروق ذات دللددة إحصددائية بددني متوس د وجهددات نةددر املدددمرم واملعلمددني حددو بعدددال دددور الوق ددائي حي د متص ددور امل دددمرو أ إس ددهاخ اإلدارا املدرس ددية يف هد د ا البع ددد أكث ددر ددا
متصوره املعلمو ا
 قلددة اإلهتمدداخ بتدددرم الطددوب والعدداملني يف املدرسددة لل د كيفيددة مواجهددة حددالت الط دوارئداخل املدرسة و رق التصرف الصحيحا
و قد أوصت الدراسة مبا ملي:
 الرتكي ددز للد د إقام ددة أنش ددطة ثقافي ددة ب ددني الط ددوب داخ ددل املدرس ددة يف جم ددا اأمد د والس ددومةبالستعانة يف ذل باجلهات ذات العوقةا
 لقددد دورات تدرمبيددة للطددوب واملعلمددني واملسددالدم فيمددا متعل د مبفهددوخ اأم د والسددومة ولل أ تكو بصورا مستمراا
وميك د السددتفادا م د ه د ه الدراسددة يف التعددرف لل د مهدداخ و مسددئوليات اإلدارا املدرسددية الددي
تتعل باأم والسومة والتوجيه املدرسي ا
 د اسة المهيري  ،اشد حميد ( 0220م) بعنوان :المد سة و أمن الطفل .
إذ مقصددد الباح د م د مفهددوخ اأم د يف ه د ه الورقددة (إجيدداد البيئددة املناسددبة هل د ا الطال د وهتيئددة
الةددروف احمليطددة بدده إللطائدده السددتقرار النفسددي الد ب مدديدب بدده إىل أ مكددو لنص درا إجيابيددا يف
جمتمعده وتعتد الرتبيددة وميسسداهتا العامددل احلاسد يف التنميددة القتصدادمة والجتماليددة كوهنددا تتددوىل
العنصددر البشددرب ا وقددد ت كددد مبددا ل مددد جمددال للشد أ تنميددة اجملتمعددات احلدمثددة لد متد ت إل
بت هيل الكوادر البشرمة الو نية لل كافة املستومات ويف خمتلد التخصصدات وتنميدة املواهد
املختلفة والقدرات املتعددا لد أفراد اجملتم ا )
وخنلددص مد ذلد إىل أ املدرسددة هددي مد امليسسددات اجملتمعيددة والددي مطلددوب منهددا أ تددزر يف
نفو وهبا اأمد والسدتقرار  ،وإ الدة كدل لناصدر الضدطراب النفسدي لكدي تصدا هد ه الفئدة
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مد اجملتم د الصدديا ة السددليمة  ،وتكددو مهيئددة لتلقددي املعددارف والعلددوخ  ،وتكددو مسددتعدا لتلقددي
قي وثقافة ه ا اجملتم اوبالتايل مكو حمصلة ذل كله:
لناصر ذات استقرار نفسي  +قي وثقافة اجملتم  +للوخ ومعارف= لناصر منتجة ومسامهة يف
بنا ه ا الو ا
ول ا الرتكيز لل املرحلة اللدادمة لألمور التالية :
 أ هل ه املرحلة أمهيتها وإذا ما جنح القائمو لل أمر و ارا الرتبية يف التعامل مد هد ه الفئدةم د الطددوب مكونددو قددد اسددتطالوا صدديا ة ه د ه الشخصددية الصدديا ة الددي تسدده يف لمليددة
التنمية وتكوم ذل العنصر املنتج يف اجملتم ا
 أ دراسة ه ه املرحلة الدراسدية تعطدي صدورا واضدحة لد واقد النةداخ التعليمدي والرتبدوب يفالدولة وبالتايل اختاذ اإلجرا ات املناسبة يف تقومة العنصر الجيايب ولو العنصر السليب ا
 وضد اخلطد الددي هتدددف إىل محامددة هد ه الفئددة العمرمددة مد الطددوب مد اإلحندراف واجلنددوددا مددوفر لل د الدولددة تكلفددة لددو مةدداهر ذل د اإلحن دراف واجلنددو  ،وذل د ل مت د ت إل
مبعرفة واق ه ه الفئة ا
 دراسددة املرحلددة اللدادمددة تعطددي الصددورا املتوقعددة هلدديل الطددوب يف املرحلددة الثانومددة ددا معددنيلل التخطي السلي هل ه املرحلة مبا مناس ه ه التوقعاتا
 د اسببة السببلطرن  ،فهببد بببن سببلطرن( 1301هب ب) بعنببوان :التربيببة األمنيببة و دو هببر فببي
تحقيق األمن الواطني .
لتطبيد الرتبيددة اأمنيددة جي د النةددر إليهدا ضددم مفهددوخ الرتبيددة املسددتمرا وأ الرتبيددة اأمنيددة لمليددة
شدداملة ومسددتمرا ،تبدددأ بددالتعلي اأويل يف اأسددرا ،وتسددتمر مددد احليدداا بصددور وأشددكا متنولددة
ومتع ددددا ،حبي د مش ددكل التعل ددي الع دداخ الرمس ددي أب ددر مراحله دداا ل تقتص ددر دراس ددة الرتبي ددة اأمني ددة
وتعليمها لل مرحلة معينة م مراحل التعلي  ،ولك ت ا يف إ ار تربية مستمرا لتعزمدز اأنتمدا
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واملوا نددة لددد اأف دراد ،وإذكددا رو احملافةددة لل د املكتسددبات الفردمددة واأس درمة والو نيددةا وم د
املتوق أ متضم اإل ار واحملتو املعريف للرتبية اأمنية اجلوان اآلتية :
اجلان التعرمفي :
ومشددمل تعرم د الطلبددة باأخطددار الددي حتددي هب د وهتدددد حيدداهت ومسددتقبله  ،مثددل املخدددرات،
ومشكوت التدخني ،إضافة إىل بع الةواهر اأمنية مثل التطرف والفكرب والغلوااا إخلا
اجلان الوقائي :
ومشددمل إرشدداد الطددوب إىل الوسددائل الددي تعيددنه للد لدددخ الوقددو يف اأخطددار وكيفيددة التغلد
لليها مثل لدخ التد ثر برفقدا السدو  ،وتعلد كيفيدة رفد املغرمدات ،والتعامدل السدلي مد ضدغوط
رفقا السو ا
لنجا تطبي برامج الرتبية اأمنية لبد م اإلجرا ات اإلدارمة والتنفي مة ومنها النواحي اآلتية:
 إقامددة جل دا وفددرق لمددل مشددرتكة بددني و ارا الداخليددة وو ارا الرتبيددة والتعلددي لتخطددي ال د امجواأنشطة والفعاليات الو مة لتنفي برامج الرتبية اأمنيةا
 الستعانة بد ا متخصصدني يف جمدالت الرتبيدة والجتمدا وللد الدنف والشدرمعة اإلسدوميةلتطومر برامج الرتبية اأمنية مبا حيق التكامل والشمولية ا
 إشرا املعلمني وأوليا اأمور وجممولات م الطوب يف تطومر ال امجا إلداد املواد السمعية والبصرمة والشرائح والشفافيات لدل احملتو التعليميا د اسة الغنيم ،فهد بن سليمرن بن ابراهيم ( 1341هب) بعنوان  :معريير اختير موقع
المبرني المد سية في المملكة العربية السعودية ،حرلة د اسية ،منطقة القصيم .
مرت النماذ املعمارمة للمباين املدرسية باململكة بعدا مراحل والي صممت بالتع و م بع
اجلامعات وجلا اأسرا الو نية املشكلة بو ارا الرتبية والتعلي واملكات الستشارمة حبي حتق
التايل ( و ارا الرتبية والتعلي  1244 ،ه ،ص :)17
- 58 -

 متطلبات ال نامج التصميمي والرتبوب ،لتوفري العناصر املطلوبة للمرحلة التعليمية املخصصهلاا
 متيزها بطاب خاص مييزها ل املباين اأخر ا تلبية الحتياجات الرتبومة ومتطلبات اأم والسومة واخلدمات واأنشطة املتعدداا وم املعامري املقرتحة لتقيي اختيار مواق املنشآت التعليمية  ،معامري اأما : املوق يف مكا أم وبعيد ل أب نو م اأخطار كخ تيار كهربائي ،أوسكةحدمدمة ،أومصن  ،أو واد ،أو رم سرم اا إخلا
 لدخ مرور الطلبة أثنا ذهاهب إىل املدرسة لخطرا و ري ذل ا

رق خطرا أو سك حدمدمة أو أنهار

 بعد املوق ل امللوثات والسموخ يف الرتبة أو املياه اجلوفيةابعيدا ل مواق أنتشار اجلرمية م حتقي معدامري اأمدا يف النةداخ اأمد
 حتقي معامري اأم االداخليا
 د اسببة الرويشببد  ،محمببد سببليمرن (0222م ) بعنببوان  :قببيم السببالمة المرو يببة فببي
منرهج التعليم العرم .
املقصود بداملنهج كدل مدا تقدمده املدرسدة مد بدرامج وأنشدطة داخدل املدرسدة وخارجهدا ا ويف ورقدة
لمل الو ارا لاخ 1219هد وتقرمرها لاخ 1247هد بيا باجلهود املب ولة م قبل الو ارا يف جما
التولي ددة بالس ددومة املرورم ددة م د خ ددو املق ددررات الدراس ددية واأنش ددطة الطوبي ددة وب درامج التوجي دده و
اإلرشاد الي تعك واق السومة املرورمة يف مناهج التعلي العاخ وميك تلخيصها مبا ملي :
املقددررات الدراسددية :ضددمنت املفدداهي و املهددارات و القددي يف جمددا السددومة املرورمددة يف املقددررات
املدرسية يف مراحل التعلي العاخ ا

- 59 -

اأنش ددطة الطوبي ددة :نف د ت ال ددو ارا ل ددددا م د اأنش ددطة املتنول ددة ذات العوق ددة بالس ددومة املرورم ددة
واشددتملت لل د املسددابقات وإقامددة احملاض درات والندددوات واملعددارض ا والت كيددد لل د أ تشددتمل
حمتومات املكتبة املدرسية جممولة م الكت املتعلقة بالسومة املرورمةا
التوجيه و اإلرشاد :تتمثل جهود التوجيه اإلرشاد يف جما التولية بالسدومة املرورمدة يف إصددار و
تو م النشرات واملطومات والكتيبات اإلرشادمة ووض اللوحات الي تسالد يف حتقي اهلدف ا
وباسد ددتعراض جهد ددود و ارا الرتبيد ددة والتعلد ددي يف جمد ددا التوليد ددة بالسد ددومة املرورمد ددة نسد ددتطي القد ددو
وباختصار أ هنا إهتماما واضحا بالسومة املرورمة ولكنه إهتماخ حمدود الت ثريا واأمل كبري
فيمددا ولددد بدده تقرمددر الددو ارا لدداخ  1247هد د حددو العمددل لل د تدددار ذل د يف املندداهج اجلددارب
تنفي هاا
 د اسببة آل بح برن ،محمببد سببعيد عبببداه ( 1311ه) بعنببوان :دو اإلدا ة المد سببية
في األمن الوقرئي .

أهداف البح :
م الناحية النةرمة :
التعرف لل الدور ال ب مقوخ به مدمرب املدار الثانومة يف حتقي اأم الوقائي
التعددرف لل د الفددروق بددني املدددرم املدديهلني إدارمددا و ددري املدديهلني إدارمددا يف مددد حتقي د اأم د
الوقائي ا
م الناحية التطبيقية :
الس ددتفادا مد د نت ددائج هد د ا البحد د يف مس ددالدا الق ددائمني بش دديو الرتبي ددة و التعل ددي يف ختط ددي
الد امج الرتبومددة ووضد الد امج العوجيددة املناسددبة لزمددادا قدددرا اإلدارا املدرسددية للد حتقيد اأمد
الوقائي ا
- 61 -

أمهية البح :
لإلدارا املدرسية أمهية بالغة يف حتقي تل اأهدداف السدامية و النبيلدة خلدمدة اجملتمد مد خدو
آليات لمل تسع م خوهلا لتجني اجليل الصالد لوامل ودوالدي اجلرميدة واأحندراف هد ا مدا
نسع إليه م خو ه ا البح هو توضيح دور اإلدارا املدرسدية يف حتقيد ذلد اهلددف وهدو
خل جيل صاك وناف أسرته وو نها
جمتم البح :
مت د ل جمتم د البح د يف ه د ه الدراسددة م د مدددمرب املدددار ولدددده  17مدددمر  ،واملدرسددني
ول دددده 423مدرسد ددا  ،والع دداملني بامل دددار الثانومد ددة للبند ددني التابع ددة لد ددو ارا املع ددارف بالرمد دداض
ولدده  75شخصا ا
منهج البح :
تستخدخ الدراسة احلالية املنهج الوصفي ا
نتائج الدراسة :
%70م أفراد العينة ل موافقو لل أمهية التخصص للمدمر يف مواجهة املشاكلا
أم ددا بالنس ددبة للمدرس ددني  ،فق ددد تب ددني مد د خ ددو البياند دات امليداني ددة بد د هن معتق دددو أ الت هي ددل
اإلدارب هاخ جدا فيما متصل مبواجهة املشكوت املدرسية ا
البيانات امليدانية املتعلقة باملدمرم تشري إىل وجود تع و بينه وبني املدرسني وواملوظفنيا
م وجهة نةر املدرسني ف نه موجد هنا تعاو بني املدمرم واملدرسنيا
التوصيات:
 ض ددرورا لق ددد دورات قص ددريا لل د د رأ العم ددل ل د داملدرسية و اأم املدرسيا
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رم د د النش د درات املتخصصد ددة يف اإلدارا

 ضرورا إحلاق مدمرب املدار دري املديهلني إدارمدا يف دورات تدرمبيدة لصدقل مدواهبه اإلدارمدةو مادا الولي اإلدارب واأم لدمه ا
 رف د الددولي اأم د لددد مدددمرب ومدرسددي املدددار وموظفيهددا ل داملتخصصة يف اأم املدرسي ا

رم د الدددورات التدرمبيددة

 أنشا إدارا مشرتكة بني أجهزا اأم العاخ و املدار للتعاو واإلرشاد اأم ا إجرا الدراسات و البحوث حو أمهية التعلي يف اأم الو ا د اسة القحطرني ،سيف بن معيض شريع ( 1311ه ) بعنوان  :أهمية اإلدا ة
التربوية في تنمية العالقرت اإلنسرنية لدا جل األمن .
يف ظل املتغريات املعاصرا الي نعامشها م تطور وثورا يف املعلومات ملتزخ التعرف لل كل
جدمد ا خيدخ مصلحة الو و املوا  ،ورجل اأم و املوا معت أ م الركائز اأساسية
الي ترتكز لليهما الدولة م أجل خدمة املوا ا وذل للعمل م أجل آلية للتعامل م
خو استعراض العوقات اإلنسانية ودورها امليثر يف ه ا اجملا وربطها مبهمة رجل اأم ا
أهداف الدراسة:
 معرفة دور اإلدارا الرتبومة يف تنمية العوقات اإلنسانية لد رجل اأم ؟ معرفة دور اإلدارا الرتبومة يف تنمية مهارا اإلتصا لد رجل اأم ؟ معرفة دور اإلدارا الرتبومة يف تنمية الرو املعنومة لد رجل اأم ؟تكونت لينة الدراسة م مجي اأفراد الدارسني ب نامج الدبلوخ و املاجستري و الدكتوراه م
منسويب و ارا الداخلية يف جامعة أخ القر وجامعة املل لبد العزمز وجامعة املل سعودا
أظهرت النتائج أمهية بعد التصا لد أفراد الدراسة وملا لبعد التصا م أمهية قصو ب نه
ل ميك تصور جنا أب سياسة للعوقات العامة ،دو أ مكو هنا فاللية لوتصا بني
كافة املستومات اإلدارمة داخل املنةمةا
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أظهرت النتائج أمهية بعد الرو املعنومة و أمهيته لد أفراد الدراسة والرو املعنومة تيثر إىل حد
كبري يف اإلنتاجية لد اأفراد ورف الرو املعنومة حتتا إىل فه مشالر وأحاسي العناصر
البشرمةوأظهرت النتائج أمهية بعد التع و و املشاركة لد أفراد الدراسة و أمهيتها
موصي الباح ببع

التوصيات أمهها:

 إتاحة الفرصة لرجل اأم بدورات تدرمبية يف اجلامعات السعودمة م برامج تربومة يف جماالعوقات اإلنسانيةا
 إتاحة الفرصة لرجل اأم مبواصلة دراساته العليا يف برامج اإلدارا الرتبومة يف اجلامعاتالسعودمةا
 إجياد فلسفة تربومة تدرمبية مت اأخنراط فيها م قبل رجا اأم وم سواه يف ظل اجلواأكادميي ملعرفة العوقات املوجودا يف احلياا بعم ومفهوخ أوس م خو التعام
اأكادميي ال ب ميدب بدوره إىل تعدمل يف السلو بكثرا التعلي ا
الدراسات املقرتحة :
 إجرا دراسة اثلة للدراسة احلالية هدفها تعمي مفاهي العوقات اإلنسانية ودورها يف بيئةالعملا
 إج درا دراسددة للميددة لطددر منددوذ مثددايل معك د التعامددل اإلنسدداين والعوقددات اإلنسددانية يفالعملا
 د اسة العسري  ،عرمر بن محمد بن عرمر( 0220م) بعنوان  :د اسة حول مدا
كفرية التوعية المرو ية في المدا س العمرنية .
هدفت الدراسة إىل:
 استطو آرا الطوب واملشرفني الرتبومني ومدمرب املدار واملعلمني وشر ة املرور حومد كفامة التولية املرورمة باملدار ا
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 التعرف لل أه جوان القصور يف اأدوار املتعلقة بعدد م الفئات املعنية بالتوليةاملرورمة يف املدار ا
 تقدمي توصيات ومقرتحات ختدخ تطومر و مادا التولية املرورمة يف املدار اتكم أمهية ه ه الدراسة يف أمهية الفئة الي تعىن هبا الدراسة وهي فئة وب املدار وهي
الفئة الي تب مستقبل اجملتم ل ل منبغي أ تتلق التثقي والتولية ال م معمو لل
تنشئته التنشئة السليمة لدخو معرت احلياا  ،كما تقدخ الدراسة أرا الفئات املعنية بتقدمي
التولية املرورمة حو واق ما تقدمه ودرجة رضاها لما تقدمه وتتلقاه م بقية فئات اجملتم ،
كما تقدخ خوصة مقرتحات الفئات املعنية لتطومر و مادا التولية املرورمة يف املدار ا
و كا م أه نتائج ه ه الدراسة :
إهتماخ و ارا الرتبية والتعلي بتقدمي التولية املرورمة ل املناهج الدراسية سوا بتخصيص درو
أو بتقدمي بع اأنشطة والتدرمبات أوالصور والرسومات يف املناهج الدراسية تتعل باملرور ا
و كا م أه توصيات الدراسة:
 وض أهداف اسرتاتيجية وملة املد حو التولية املرورمة ضم خطة املدرسة لتحقيقهام خو تو م املهاخ لل اجملال واللجا املشكلة باملدرسة  ،وخاصة جمال اأبا
واأمهات ا
 لمل مارات للطوب املصابني يف حوادث مرورمة باملستشفيات ا استغو وسائل اإللوخ املسمولة واملرئية لنشر التولية املرورمة لد الن إقامة مسابقات بني املدار ومعارض ختتص بالتولية املرورمةا -ختصيص فقرا ل املرور يف اإلذالة املدرسية كل أسبو ا
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ا

المحو الثرني :الد اسرت التي تنرولت مشكالت عدم إتبرع تعليمرت األمن والسالمة.
 د اسة الحربي  ،فرئزة بنت محسن ( 1340/1341ه ) بعنوان  :اتجرهرت اطرلبرت
المرحلة الثرنوية بمدينة الريرض نحو التوعية برلسالمة الوقرئية .
ت د أمهيددة الدراسددة م د أمهيددة دور اإللددوخ التولددوب الدددور ال د ب تقددوخ بدده اجلهددات ذات الصددلة
بالسومة حلف اأروا و املمتلكات ومحامة مصادر الثدروا الو نيدة ورفد مسدتو الدولي الوقدائي
ل ددد أف د دراد اجملتم د د اوه د د ا مسد ددتوج سد ددرلة اأنطد ددوق لوسد ددتفادا م د د نتد ددائج ه د د ه الدراسد ددة
والدراسددات املشدداهبة املتعلقددة مبجددالت السددومة  ،ملعاجلددة مددا ميك د لوجدده م د جوان د الددنقص
والضع بال امج التولومة الوقائية وتكثيفها م تطومرها لتحقي سومة اجملتم و الو ا
تفي ددد ه د ه الدراس ددة يف التع ددرف للد د اجتاه ددات الطالب ددات ددا مت دديح فهم ددا ألم د لتطلع ددات فئ ددة
الفتيددات واجتاهدداهت حنددو السددومة الوقائيددة ،وحيمددل ذل د يف ثنامدداه العدمددد م د الن دواحي الجيابيددة
الددي تتمحددور يف تقدددمر الدددور الوقددائي ال د ب تقددوخ بدده الفتدداا وأمهيتدده الفعليددة حلياهتددا وأس درهتا يف
املستقبل ا
تسددالد معرفددة اجتاهددات الطالبددات حنددو التوليددة اإللوميددة مبفدداهي و أسددالي السددومة الوقائيددة
امليسسددات الرتبومددة واإللوميددة و اأمنيددة لتطددومر براجمهددا التولومددة ،ومس داندا متخد ب القدرار م د
تل امليسسات للعمل كمنةومة واحدا متكاملة م خو رب نتائج الدراسة مبهاخ كل جهةا
يف ضددو حتدم ددد مش ددكلة الدراس ددة وص دديا تها ميك د حتدمددد اهل دددف الع دداخ ال د ب تس ددع الدراس ددة
لتحقيقه  ،يف التعرف لل اجتاهدات البدات املرحلدة الثانومدة مبدمندة الرمداض حندو التوليدة مبفداهي
وأسالي السومة الوقائية وحي تسع الدراسة لتحقي هد ا اهلددف ف هندا حتد و الكشد لد
اجتاه ددات اجلمه ددور حن ددو جه ددود التولي ددة تل د د ل د د الرتكي ددز لل د د إح ددد أه د د فئ ددات اجلمه ددور
املستهدف وه الفتيات  ،ثلني بعينة م البات املرحلة الثانومةا
تعد ه ه الدراسة م الدراسات الي تستخدخ املنهج الوصفي باستخداخ رمقة البح املسحي
أو مددا مسددم أحيان دا باملسددح الجتمدداليا متكددو جمتم د الدراسددة م د البددات املرحلددة الثانومددة
مبدار التعلي العاخ يف مدمنة الرماض ا
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كشددفت الدراسددة إىل أ الطالبددات ( لينددة الدراسددة) مددر ر يف تطددومر قدددراهت يف جمددا السددومة
والوقامددة م د اأخطددار كمددا مع درف كي د متص درف بطرمقددة جيدددا حلمامددة أنفسدده واآلخ درم م د
حددوهل اثنددا احل دوادث ومسددتطع اكتشدداف مصددادر اأخطددار يف مراحلهددا املبكددرا قبددل وقولهددا
وجيهل استخداخ أسالي اإلسعافات اأوليدة للمصدابني كمدا جيهلد كيفيدة السدتخداخ الصدحيح
لطفامة احلرم ا
وكا م أبر توصيات الدراسة ما ملي:د
 ض ددرورا قي دداخ امليسس ددات املعني ددة بالس ددومة الوقائي ددة بتص ددمي بد درامج متقدم ددة لتط ددومر ق دددراتالطالبات يف معرفة و ارسة وتطبي السومة الوقائية ا
 تكثي اجلهود التولومة م خو وسائل اإللوخ وخصوصا القنوات التلفزمونيةا نشر مواق ولقا ات حية خمتصرا ل السومة والوقامة م املسيولني ولامة اجلمهورا د اسببة اليوسببف  ،خرلببد بببن محمببد بببن نرصببر( 1300هب ب ) بعنببوان  :المحرفظببة علببى
األمن العرم من خالل الضبط اإلدا ي .
تةهر أمهية وفائدا الدراسة يف لدا حم ور ومنها :
 بي دا موق د الش درمعة اإلس ددومية م د كيفي ددة احملافة ددة لل د اأم د الع دداخ م د خ ددو الض ددباإلدارب ،والوسائل الدالية إىل احملافةة لل اأم العاخا
 أمهية اأم العاخ واحملافةة لليه لل أنه الغامة املنشودا لكل جمتم ودولة وأمةاو قددد التمدددت الدراسددة للد املددنهج السددتقرائي ملصددادر املوضددو ا وبددر ت العدمددد مد النتددائج
ل ه ه الدراسة :
 وظيفددة الضددب اأم د يف النةدداخ قاصددرا لل د هيئددات الضددب اأم د الرمسيددة بينمددا يف الفقددهاإلسومي مقوخ هبا املسلمو كافة لل وجه الكفامةا
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 وسددائل الضددب املنو ددة هبددا احملافةددة لل د اأمد العدداخ اإلسددومي أوس د و أمشددل م د وسددائلالضب يف النةاخ وأ كانت بع وسائل النةاخ مستمدا م الفقه اإلسوميا
و قد قدمت الدراسة جممولة م التوصيات و منها:
 وسددائل الضددب اأمد ضددرورا ل ددىن لنهددا يف كددل اجملتمعددات و لكددي تدديدب دورهددا الوقددائيووظيفتها الجتمالية لبد أ تتميدز بالوسدطية يف التطبيد فدو تتهد و يف محامدة اأمد العداخ
و ل تتشدد يف حفةه لل حساب احلقوق واحلرماتا
 -النةر يف بع

اأنةمة والي م ش هنا احملافةة لل الضب اأم ا

 د اسة الحجيالن ،صرلح سليمرن ( 0221م) بعنبوان :حجبم مشبكلة تعبرض األاطفبرل
للحببوادث وتقيببيم إجبرا ات االسببتجربة لهببر التببي يقببدمهر الببدفرع المببدني السببعودي مببن

وجهة نظر أولير األمو بمدينة الريرض .
تةهر أمهية وفائدا الدراسة يف لدا حماور ومنها :
محام ددة الط ددوب يف امل دددار مد د املخ ددا ر واحلد دوادث لد د
والسومة وما هي سبل تطبي ه ا املفهوخا

رمد د تنمي ددة ول دديه مبفه ددوخ اأمد د

أهداف البح :
د تقيي أوليا أمور اأ فا لإلجرا ات املستخدمة لسومة أ فاهل م قبل الدفا املدين ا
د التعرف لل إجيابيات وسلبيات اإلجرا ات املستخدمة لسومة اأ فا م قبل الددفا املددين
التطومر ه ه اإلجرا ات مبا خيدخ سومة الطفل ا
و قد التمدت الدراسة لل املدنهج السدتقرائي ملصدادر املوضدو وبدر ت العدمدد مد النتدائج لد
هده الدراسة :
تعددرض أحددد أفدراد أسددر أوليددا اأمدور دو  19سددنة حلدوادث بنسددبة ( )%23وأكثرهددا حدوادث
سري بنسبة ( )%68وألمار أكثر املصابني (14د 17سنة) بنسبة ( ) %28
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د د إ أو السددلوكيات الددي مقددوخ هبددا أوليددا اأمدور يف حالددة تعددرض أحددد أولدهد حلدوادث معينددة
هي نقله للمستشف ( )%89ونقله للطبي ( )%84ا
د ولي أوليا اأمور بعمليات اإلسعافات اأولية للحوادث املختلفة وخاصة احلروق ()% 75ا
د أ تقيي اأناث كا أقل م تقيي الرجا فيمدا متعلد بدإجرا ات السدتجابة لتعدرض اأ فدا
للحوادث الي مقدمها الدفا املدين ا
المحو الثرلث :الد اسرت التي تنرولت سبل تطوير وتفعيل عمليرت األمن والسالمة.
 د اسبة الربيعبة  ،إببراهيم ببن عببد الببرحمن ( 1311ه ب ) بعنبوان  :فرعليببة التبد يب فببي
تنمية القد ة على توقع األزمرت األمنية لدا خريجي كلية الملك فهد األمنية .
أمهية الدراسة :
إ أمهي ددة الدراس ددة تكمد د يف التنب ددي يف أس ددا أو ركي ددزا اأنش ددطة ملعاجل ددة اأ م ددة ا ومب دددو ذلد د
واضحا م حي أنه :
 أسا لتهيئة ميشرات تدرجح مصدادر خطدر حمتملدة  ،ونوليدة مدا ميكد أ تفدر ه مد أ مدة أوأ مددات ودرجددة تددرجيح احتمددالت حدددوثها ا وه د ا مسددالد لل د حتدمددد أولومددات لألخطددار
احملتملة ا
 أسا لتصمي سينارموهات بدملة ملواجهة صور اخلطر احملتملة أو الوشيكة ا أس د ددا لتص د ددمي التص د ددورات اخلاص د ددة بطبيع د ددة وخص د ددائص التجهي د دزات ال د ددي متع د ددني هتيئته د ددااستحداثا أو تطومرا للتعامل م اأ مة ا
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أهداف الدراسة:
 معرف ددة فاللي ددة الت دددرم يف كلي ددة امللد د فه ددد اأمني ددة يف تنمي ددة الق دددرا للد د توقد د اأ م دداتاأمنيةا
 معرفة درجة استخداخ الوسائل التدرمبية املستخدمة لتنميدة مهدارات توقد اأ مدات اأمنيدة يفكلية املل فهد اأمنيةا
 معرفدة تصدور خدرمج كليدة امللد فهدد اأمنيدة حددو درجدة مدا أكتسدبه مد مهدارات للد توقداأ مات اأمنيةا
جمتم الدراسة :
تكو جمتم الدراسة م خرجيدي كليدة امللد فهدد اأمنيدة سدوا مدنه مد أمضدي ثدوث سدنوات
أب أنده التحد بالكليددة بعددد إمتدداخ مرحلددة الثانومددة العامددة أو الد م خترج دوا مد اجلامعددة مث التحق دوا
بالكلية وتلقوا دورا ت هيلية مدهتا لاخ دراسيا
كشفت الدراسة ل لدا نتائج سيكو هلدا بد ذ ال أثدر يف إثدرا البحدوث العلميدة يف املسدتقبل
وم ه ه النتائج :
 أ املندداهج التطبيقيددة كدداإل و للد احملاضددر ومتثددل اجلرميددة للد املسددر واسددتخداخ أسددلوبالعص ال ه تزمد م قدرا ال كلية املل فهد اأمنية لل توق اأ ماتا
 أ اثددر التدددرم و التعلددي النةددرب والتطبيقددي يف كليددة املل د فهددد اأمنيددة أكثددر فالليددة م دالتعل ال اا وأكثر فاللية م الدورات التدرمبية واملمارسة العملية بعد التخر ا
 ظه ددر مد د حتلي ددل اأحند ددار أ أفض ددل اأس ددالي للت دددرم للد د توقد د اأ م ددات ه ددي تزوم دددالدار بنصائح حو توق اأ مة ومدارسة النةرمات ومتابعة أخبار اأ ماتا
التوصيات و املقرتحات :
 -اإلهتماخ بالتفكري املستقبلي ل

رم تنمية اخليا والتفكري احلدسيا
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 أ تق ددوخ كلي ددة املل د فه ددد اأمني ددة بف ددتح ب درامج دراس ددات للي ددا يف العل ددوخ اأمني ددة للض ددباطاملتميزم نةرا أ التدرم والتعلي يف الكلية قد أثبت فالليتها
 تنوم د أسددالي التعلددي يف الكليددة لتشددمل أسددالي أخددر مثددل أسددلوب مدراسددة النةرمدداتوأسلوب مناقشة اأ مات وحتليل حماضر اجلرائ ا
 د اسببة القحط برني ،محمببد ع بوض (1311ه) بعنببوان  :البعببد اإلنسببرني فببي ممر سببة
السلطة عند جل األمن ،د اسة تطبيقية على العرملين بحرس الحدود برلريرض.
وأه النتائج الي توصلت إليها الدراسة :
 أ السددلوكيات الصددادرا مد رجددل اأمد تكمد يف املعاملددة احلسددنة للجمهددور بالتبدداره لضددومنه مت ثر وميثر هب ا
 مادا شعور اجلمهور املتعل والوالي بالدور الجيايب لرجل اأم ا جهود اأجهزا اأمنية تركز حو تعمي البعد اإلنساين بالنسبة للمهاخ والواجبات اأمنيةا أمهية الدور ال ب متارسه وسائل اإللوخ يف إبرا البعد اإلنساين للدور اأمد الد ب مقدوخ بدهرجل اأم ا
وتركددز ه د ه الدراسددة لل د أحددد اجلواند املدديثرا لل د السددلطة التقدمرمددة لرجددل اأمد وهددو البعددد
اإلنسدداين ،بينمددا الدراسددة احلاليددة بدراسددة اجلواند املدديثرا يف سددلطة احملقد التقدمرمددة لنددد ارسددته
لأللما اإلجرائيةا
 د اس ببة الش ببمراني1301( ،ه ) بعن ببوان  :ال ببدو التنم ببوي للمؤسس ببرت األمني ببة ف ببي
المجتمع .
خنلددص مد هد ا البحد إىل بلددورا الدددور اأم د متعدددد اجلواند الد ب تقددوخ بدده اأجهددزا اأمنيددة
وتسدده م د خولدده يف بنددا اجملتم د وتطددوره لكددو اأجهددزا اأمنيددة جددز م د ميسسددات اجملتم د
وموكل هلا مهمة حتقي الستقرار املطلوب ملواصلة البنا والتطور يف الدولة ا
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وجي أ نددر أ اأمد والسدتقرار مطلد أوىل ملمارسدة أب نشداط آخدر يف الدولدة فدإذا بددأنا
حتليلنددا م د ه د املسددلمة فسددنعطي يف الغال د اأجهددزا اأمنيددة مكانتهددا الطبيعيددة ودورهددا يف بنددا
الدول ددة وتط ددور اجملتمد د ول جن ددد ضاضد دةا يف الص ددرف لليه ددا والعم ددل للد د تطومره ددا ورف د د أدا
العاملني فيها وبنا جدار الثقة بينه وبني بقية أبنا اجملتم والبعد هبدا لد السدلبيات الدي أشدرنا
لبعضها وتشكل لائق ا أماخ الدور الرائد واملفرتض لألجهزا اأمنية يف الدولة واجملتم ا
لل ضو ما تضمنه البح م حم ور وأفكار للمية ولملية ميك بلورا التوصيات التالية :
 أ اأمد مطلد اجتمددالي ضددرورب ل مسددتطي اأفدراد يف أب جمتمد مد ارسددة نشددا اهتاملختلفة إل يف حالة توفر اأم وم مث ضرورا اإلهتماخ ببنا اأجهزا اأمنية وتطومرها ا
 ضرورا بنا لوقة تع و وثيقة بني رجا اأم وبقيدة أفدراد اجملتمد لكدو رجدا اأمد جدزم ذل اجملتم لي هل اأنفصا لنه أو العي يف لزلة ل حركة ذل اجملتم أومدا مدت
فيه م نشا ات خمتلفة ا
 أ الصددرف املددادب لل د اأجهددزا اأمنيددة معت د جددز م د التنميددة يف اجملتم د وأ تنميددة تل داأجهزا وتطورها احلضارب معت دليوا لل رقي اجملتم وارتفا قيمة اأم لد أفراد ذلد
اجملتم ا

 أمهيددة التنسددي بددني امليسسددات اأمنيددة وبقيددة ميسسددات اجملتمد املدددين السياسددية والقتصددادمةوالجتمالية والثقافية واإللومية و ريها ا
 د اسببة كسببنروي  ،محمببود محمببد عبببد اه ( 1301هب ب) بعنببوان :أاطببر دعببم التع برون
والتنسببيق بببين الشببراطة ومؤسسببرت المجتمببع ( األسببرة والمؤسسببرت التعليميببة ) لنشببر
مفهوم الشراطة المجتمعية .
هدف البح إىل اآلا :
 إبرا توجيهات الدم اإلسومي يف احملافةة لل أم الفرد واجملتم ا توضيح دور الشر ة يف حتقي أم الفرد واجملتم ا- 71 -

 التعرف لل واق العوقة بني الشر ة وأفراد اجملتم ا توضيح أمهية املشاركة اجملتمعية يف استتباب أم الفرد واجملتم ا وضد تصددور للدددور ال د ب منبغددي أ تقددوخ بدده الشددر ة لتوثي د العوقددة م د أف دراد اجملتم د لنشددرمفهوخ الشر ة اجملتمعية ا
 هنال د د أدوار أخ ددر م د د املمك د د للم دددار واجلامع ددات القي دداخ هب ددا لنش ددر مفه ددوخ الش ددر ةاجملتمعية وذل م منطل العوقة بني التعلي واأم  ،وم ه ه اأدوار ما ملي :
 تربية اأبنا لل احرتاخ رجا اأم وحثه لل التعاو معه وتسهيل مهامه ا ربد د التولي ددة اأمني ددة ب دداملقررات الدراس ددية مد د اس ددتغو املد دواد املختلف ددة واأنش ددطة املدرس دديةوالرحوت والندوات وبرامج التولية واإلرشاد يف التولية اأمنية ا
 تضددمني املندداهج الدراسددية مف دداهي اأم د والسددتقرار لل د أ هتدددف املندداهج الدراس ددية إىلر رو املسيولية الفردمة واجلمالية واحرتاخ اآلخرم ا
 د اسة العنزي ،حمدان عريد ( 1302ه) بعنوان  :أثر أدا أفبراد أمبن المستشبفيرت
على تحقيق السالمة .
هدفت الدراسة إىل:
 رف مستو التدرم أفراد اأم والسومةا رف مستو إهتماخ املستشفيات بتوفري جتهيزات السومة واإل فا ا تقدمي نتيجة الدراسة إىل اجلهات ذات الختصاص لوستفادا منهااو قددد اسددتخدمت الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحي واسددتخدمت أداا السددتبانة وكددا م د أبددر
نتائجها :
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 وجددود لوقددة قومددة بددني الرضددا ل د العمددل وكفددا ا اأدا  ،فالرض د ل د العمددل مزمددد م د أداأفراد اأم والسومةا
 متضددح ضددع العوقددة بددني الرض د ل د الرات د وكفددا ا اأدا ا أب أ الرات د ل مدديثر لل دكفا ا اأدا ا
 كلما اد التدرم يف جما اأم والسومة كلمدا ارتفد معده مسدتو كفدا ا أدا أفدراد اأمدو السومة ؟
وقد أوصت الدراسة مبا ملي :
 ضددرورا تدددرم أف دراد اأم د والسددومة لل د اسددتخداخ جتهي دزات ومعدددات السددومة واإل فددااملتوفرا يف املستشف ا
 ضرورا ت مني جتهيزات السومة الشخصية أفراد اأم والسومةا إنشا إدارات اأم والسدومة يف مجيد املستشدفيات أ مكدو ارتبداط هد ه اإلدارات بد للسلطة يف املستشف حىت تكو تعليمات ه ه اإلدارا هلا صفة التنفي ا
وميك د السددتفادا م د ه د ه الدراسددة يف معرفددة العوقددة بددني تطبي د مفهددوخ اأم د والسددومة
والعوامل امليثرا فيه مثل التدرم والرات والتكرمي املعنوب وسالات العمل ا
ثرلثر :التعليق على الد اسرت
 متضددح م د الدراسددات السددابقة يف جمددا اأم د والسددومة أن ده موجددد لدددد م د نقدداط التشددابهواأختوف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة ملخصها الباح كما ملي :
 اتفقددت الدراسددة احلاليددة م د بع د الدراسددات السددابقة يف تناوهلددا مفهددوخ اأم د والسددومة يفاجملا الرتبوب والتعليمي ،مثل دراسة كل م :
(آ رحبا ،حممد سعيد لبدال ( 1217ه)
(احلريب  ،فائزا بنت حمس ( 1234/1231ه )
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(الربيعة  ،إبراهي ب لبد الرمح ( 1218هد )
( الرومشد  ،حممد سليما

(4000خ )

( املهريب  ،راشد محيد

( 4006خ)

 اتفقددت الدراسددة احلاليددة م د الدراسددات السددابقة يف تطبيقهددا املددنهج الوصددفي واسددتخداخالستبيا ك داا جلم البياناتا
 إل أهن د دا اختلف د ددت ل د د بع د د الدراس د ددات الس د ددابقة ال د ددي تناول د ددت اأم د د والس د ددومة يفاملنةمات وامليسسات العامة مثل دراسة كل م :
( القحطاين ،حممد لوض1215هد)
( اليوس  ،خالد ب حممد ب ناصر (  1246هد )
(القحطاين ،سي ب معي
-

-

شام

( 1218ه )

اختلفت الدراسة احلالية م مجي الدراسات السابقة يف جمتم ولينة الدراسدة فقد كدا
جمتم الدراسة يف الدراسة احلالية معلمي املرحلة املتوسطة يف مدمنة الرماضا
أ هنا لددا وفريا مد الدراسدات ،الدي تناولدت موضدو اأمد والسدومة بالبحد  ،ملدا
هل ا املوضو م لوقة هامة وارتباط وثي باجملالت الرتبومةا
إ هد د ه الدراس ددة تع ددد اأوىل مد د نوله ددا – للد د ح ددد للد د الباحد د – ال ددي تناول ددت
موضو اأم والسومة لد مدار التعلي املرحلدة املتوسدطة مبدمندة الرمداض مد وجهدة
نةر املعلمني ا
تناولت الدراسات السابقة مفهوخ اأمد والسدومة يف قطالدات خمتلفدة مد اجملتمد وقدد
أكدت الدراسات لل احملافةة لل اأم العاخ واخلاص باملنشئات وامليسساتا
و قد قارنت الدراسات النة اأمنية م الفقه اإلسومي وكيد منةدر إىل مفهدوخ اأمد
و السومةا
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-

أ اأم د والسددومة معت د ا م د الض ددرورات الجتماليددة املتعلقددة بالوقامددة م د اأخط ددار
واحلوادث الضاراا
اجلهددات املسدديولة لد اأمد تسددع إىل حتقيد الوقامددة مبددا متلد مد وسددائل ضددب أمنيددة
تتماش م لوائح الضب والقرارات الفردمة والقوا املادمةا
ولكي تتحقد أهدداف اأمد والسدومة لبدد مد وجدود وسدائل واضدحة ومناسدبة لطبيعدة
اجملتم و إمكانية وصوهلا إىل املخا بني و اكتساهبا لحرتامه و الته ا
كما أنه لبد أ تكو امليسسات املسديولة لد اأمد والسدومة قدادرا للد تنفيد هدده
الوسائل مبا متوفر هلا م اأمكانيات البشرمة واملادمة واملعنومةا

ولليه ميك القو أ الدراسدات السدابقة أفدادت الباحد يف بيدا أمهيدة الدراسدة ،وكتابدة اإل دار
النةددرب ،وتصددمي أداا الدراسددة وإلدددادها ،وتصددمي املعاجلددة اإلحصددائية لسددتخوص نتائجهددا
واإلجابة ل تساؤلهتا ،ومناقشدة نتدائج الدراسدة احلاليدة مد الدراسدات السدابقة ،والسدتفادا مد
املراج الي رجعت إليها ه ه الدراسةا
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الفصل الثرلث
منهجية الدراسة واجراءاتها
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منهجية الد اسة وإجرا اتهر
تمهيد
متند داو الباحد د يف هد د ا الفص ددل لرض ددا لجد درا ات الدراس ددة امليداني ددة مد د حيد د املد دنهج الد د ب
اسدتخدمه الباحد  ،واجملتد الد ب اخد ت منده ليندة الدراسددة  ،واأداا الدي اسددتعا هبدا الباحد
يف مج املعلومات املتعلقة هب ه الدراسة  ،واملراحدل الدي مدرت هبدا مد حيد بنائهدا والتحقد مد
صدقها  ،وثباهتا  ،واخريا السالي الحصائية الي اسدتخدامها يف حتليدل البياندات ومعاجلتهدا
وبيا ذل لل النحو التايل :
منهج الد اسة :
نةدرا أ هد ه الدراسدة تعددد دراسدة اسدتطولية آلرا معلمدي املرحلددة املتوسدطة للكشد لد دور
املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة ف املنهج املناس هلا
هددو املددنهج الوصددفي التحليلددي والد ب معرفدده ( العسدداف1242 ،ه ،ص  )178ب نده ذلد النددو
م البحوث ال ب مت بواسطته استجواب مجي أفراد جمتمد البحد أو ليندة كبدريا مدنه وذلد
هبدددف وص د الةدداهرا املدروسددة م د حي د بيعتهددا ودرجددة وجودهددا فق د  ،دو أ متج داو
ذل إىل دراسة العوقة أو استنتا اأسباب ا
وصف أفراد الد اسة:
تقددوخ ه د ه الدراسددة لل د لدددد م د املتغ دريات املسددتقلة املتعلقددة باخلصددائص الشخصددية والوظيفيددة
أفراد الدراسة متمثلة يف ( املستوب التعليمي – لدد سنوات اخلدمة – بيعة الوظيفة التعليميدة
– اللتحدداق بالدددورات)ا ويف ضددو ه د ه املتغ دريات ميك د حتدمددد خصددائص أف دراد الدراسددة لل د
النحو التايل:
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جدول رقم ()1-3
توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي

المستوى التعليمي

التكرار

النسبة

أقل من جامعي

14

4.2

جامعي

285

85.6

تعليم عالي

34

11.2

المجموع

333

%111

متضح م اجلدو رق (  ) 1-3أ (  ) 495م أفراد الدراسة ميثلو ما نسبته %9556
م إمجايل أفراد الدراسة مستواه التعليمي جامعي وه الفئة اأكثر م أفراد الدراسة ،بينما
( )32منه ميثلو ما نسبته  %1054م إمجايل أفراد الدراسة مستواه التعليمي تعلي لايل،
و ( )12منه ميثلو ما نسبته  %254م إمجايل أفراد الدراسة مستواه التعليمي أقل م
جامعي ا
جدول رقم ()2-3
توزيع أفراد الدراسة وفق متغري عدد سنوات اخلدمة

سنوات الخدمة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

42

12.6

من  5سنوات إلى  11سنوات

74

22.2

أكثر من  11سنوات

217

65.2

المجموع

333

%111

متضح م اجلدو رق (  ) 4-3أ (  ) 417م أفراد الدراسة ميثلو ما نسبته %6554
م إمجايل أفراد الدراسة سنوات خدمته أكثر م  10سنوات وه الفئة اأكثر م أفراد
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الدراسة ،بينما ( )72منه ميثلو ما نسبته  %4454م إمجايل أفراد الدراسة سنوات
خدمته م  5سنوات إىل  10سنوات ،و ( )24منه ميثلو ما نسبته  %1456م إمجايل
أفراد الدراسة سنوات خدمته أقل م  5سنوات ا
جدول رقم ()3-3
توزيع أفراد الدراسة وفق متغري طبيعة الوظيفة التعليمية

طبيعة الوظيفة التعليمية

التكرار

النسبة

مدير

9

2.7

وكيل

21

6.3

معلم

287

86.2

مرشد طالبي

11

3.3

مشرف نشاط

5

1.5

المجموع

333

%111

متضح م اجلدو رق (  ) 3-3أ (  ) 497م أفراد الدراسة ميثلو ما نسبته %9654
م إمجايل أفراد الدراسة بيعة وظيفته التعليمية معلمني وه الفئة اأكثر م أفراد الدراسة،
بينما ( )41منه ميثلو ما نسبته  %653م إمجايل أفراد الدراسة بيعة وظيفته التعليمية
وكو  ،مقابل ( )11منه ميثلو ما نسبته  %353م إمجايل أفراد الدراسة بيعة وظيفته
التعليمية مرشدم

وبيني ،و ( )8منه ميثلو ما نسبته  %457م إمجايل أفراد الدراسة

بيعة وظيفته التعليمية مدرا  ،و ( )5منه ميثلو ما نسبته  %155م إمجايل أفراد الدراسة
بيعة وظيفته التعليمية مشرفني نشاط ا
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جدول رقم ()4-3
توزيع أفراد الدراسة وفق متغري اإللتحاق بدورة إسعاف أولية

التكرار

النسبة

نعم

59

17.7

ال

274

82.3

المجموع

376

%111

متضح م اجلدو رق (  ) 2-3أ (  ) 472م أفراد الدراسة ميثلو ما نسبته %9453
م إمجايل أفراد الدراسة التحقوا بدورا إسعاف أولية وه الفئة اأكثر م أفراد الدراسة ،بينما
( )58منه ميثلو ما نسبته  %1757م إمجايل أفراد الدراسة ع ملتحقوا بدورا إسعاف أولية
ا
أداة الد اسة :
قاخ الباح بتصمي ( استبانه ) كد داا للدراسدة ملوئمتهدا لطبيعدة الدراسدة وموضدولها ،وهددفت
السددتبانة ملعرفددة دور املدرسددة املتوسددطة يف تنميددة الددولي ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة وقدداخ
الباح بتصمي الستبانة معتمدا لل :
1ا اأدبيات املتعلقة هب ا املوضو ا
4ا الدرسات السابقة واإل ار النةربا
3ا الستعانة ب وب الختصاص واخل ا يف ه ا اجملا ا

وتتكو الستبانة م جزأم :
اأو  :متضددم بع د البيان دات اأولي ددة املتعلق ددة باملعلومددات العام ددة ل د أف دراد الدراس ددة وه ددي :
(املستو التعليمي  -سنوات اخلدمة  -بيعة الوظيفة التعليمية )ا
الثاين :متضم حماور الستبانة  ،وتكونت م ( )28لبارا مقسمة لل ثوثة حماور :
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 احملور اأو  :دور اأنشطة املدرسية يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسدة،ومشتمل لل (  )18لبارا ا
 احملددور الثدداين  :دور املعلد يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم والسددومة داخددل املدرسددة ومشددتمللل ( )15لبارا ا
 احمل ددور الثالد د  :دور املق ددررات الدراس ددية يف تنمي ددة ول ددي الط ددوب بد داأم والس ددومة داخ ددلاملدرسة ،ومشتمل لل ( )15لبارا ا
وقد استخدخ الباح مقيا ( ليكرت ) اخلماسي املتدر لقيا العبارات السابقة ( مواف  ،موافد
بشدا  ،ري مت كد  ،ريمواف  ،ري مواف بشدا ) ا

– صدق أداة الد اسة :
صدق الستبانة مع الت كد ب هنا سوف تقي مدا الددت لقياسدة  ،كمدا مقصدد بالصددق مشدو
الس ددتبانة لك ددل العناص ددر ال ددي جيد د أ حتتومه ددا الدراس ددة م د د ناحي ددة ،وكد د ل وض ددو فقراهت ددا
ومفرداهتا م ناحية اخر  ،حبي تكو مفهومة ملد مسدتخدمها وقدد قداخ الباحد بالتاكدد مد
صدق أداا الدراسة م خو :
– الصدق الظرهري لألداة :
قدداخ الباحد بعددرض أداا الدراسددة ( السددتبانة ) يف صددورهتا اأوليددة ( أنةددر ملحد رقد  ) 1للد
جممولة م احملكمني يف جما الرتبية  ،مد ألضدا هيئدة التددرم جبامعدة اإلمداخ حممدد بد سدعود
اإلس ددومية د حيمل ددو درج ددة ال دددكتوراا وبل د ل دددده ( )14حمكم د ا ( أنة ددر ملح د رق د ) 4
وذل د للحك د لل د مددد وضددو العبددارا  ،ومددد مناسددبتها للمحددور  ،باإلضددافة إىل التعدددمل
املناس والضافات الي مراها احملك ( أنةر ملح رق  ) 3ا
– صدق االتسرق الداخلي لألداة :
بعددد الت كددد م د الصدددق الةدداهرب أداا الدراسددة قدداخ الباح د بتطبيقه دا ميدددانيا ولل د بيان دات
العينة قاخ الباحد حبسداب معامدل الرتبداط بريسدو ملعرفدة الصددق الدداخلي لوسدتبانة حيد
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حسدداب معامددل الرتبدداط بددني درجددة كددل لبددارا م د لبددارات السددتبانة بالدرجددة الكليددة للمحددور
ال ب تنتمي إليه العبارا كما توضح ذل اجلداو التالية :

اجلدول رقم ()5-3
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول  :دور األنشطة املدرسية يف تنمية وعي الطالب باألمن
والسالمة داخل املدرسة بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

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

-

-

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  1.11فأقل

متضددح م د اجلدددو رق د ( )5-3أ قددي معامددل ارتبدداط كددل لبددارا م د العبددارات م د
حماورهددا تراوحددت مددا بددني (  05604إىل  ) 05952وهددي موجبددة ودالددة إحصددائيا لنددد مسددتوب
الدللة ( )0501ف قل ا مد لل صدق اتساقها م حماورهاا
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اجلدول رقم ()6-3
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاني  :دور املعلم يف تنمية وعي الطالب باألمن والسالمة داخل
املدرسة بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

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

-

-

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  1.11فأقل

متضددح م د اجلدددو رق د ( )6-3أ قددي معامددل ارتبدداط كددل لبددارا م د العبددارات م د
حماورهددا تراوحددت مددا بددني (  05607إىل  ) 05921وهددي موجبددة ودالددة إحصددائيا لنددد مسددتوب
الدللة ( )0501ف قل ا مد لل صدق اتساقها م حماورهاا
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اجلدول رقم ()7-3
معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث  :دور املقررات الدراسية يف تنمية وعي الطالب باألمن
والسالمة داخل املدرسة بالدرجة الكلية للمحور
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

-

-

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  1.11فأقل

متضددح م د اجلدددو رق د ( )7-3أ قددي معامددل ارتبدداط كددل لبددارا م د العبددارات م د
حماورهددا تراوحددت مددا بددني (  05234إىل  ) 05792وهددي موجبددة ودالددة إحصددائيا لنددد مسددتوب
الدللة ( )0501ف قل ا مد لل صدق اتساقها م حماورهاا
ثبرت أداة الد اسة :
مقصددد بثبددات السددتبانة أ العبددارات املكونددة هلددا تعطددي نتددائج مسددتقرا وثابتددة ول تتغددري يف حالددة
إلادا تطبيقها مرا أخر لل لينة الدراسة وبالتايل توجد م ننية جتداه حتليدل بياندات السدتبانة
املس ددتخدمة ا ولقي ددا م ددد ثب ددات أداا الدراس ددة (الس ددتبانة) اس ددتخدخ الباحد د معام ددل (ألف ددا
كرونبداخ) (  )Cronbach's Alphaللت كدد مد ثبدات أداا الدراسدة ،واجلددو رقد (-3
 )9موضح معاموت ثبات أداا الدراسةا
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جدول رقم ()8-3
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات
عدد
العبارات المحور

محأور االستبانم

أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة

36

176936

دور املعل يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة

35

176510

دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم والسددومة داخددل
املدرسة
الثبات العام

35

176313

06

176.12

متضددح م د اجلدددو رق د ( )9-3أ معامددل الثبددات العدداخ لددا حي د بل د (  ) 058734وه د ا
مد لل أ الستبانة تتمت بدرجة لاليدة مد الثبدات ميكد اللتمداد لليهدا يف التطبيد امليدداين
للدراسة ا
إجرا ات تطبيق أداة الد اسة :
قدداخ الباحد بعدددا اجدرا ات لتسددهيل تطبيد الدراسددة امليدانيددة الددي اجرمددت يف الفصددل الثدداين مد
العاخ الدراسي 1234هد 1233 -هد  ،وم أه ه ه الجرا ات :
 -بنا ا لل

ل الباح وجه سعادا لميد كلية العلوخ الجتمالية جبامعدة اإلمداخ حممدد

بد سددعود اإلسددومية خطدداب إىل مدددمر الرتبيددة والتعلددي مبنطقددة الرمدداض (أنةرملحد رق د
)2ا
 وجهد ددت إدارا اإلش د دراف الرتبد ددوب ثلد ددة مبسد ددالد الشد ددئو التعليميد ددة خطد دداب إىل مد دددرااملدار لتسهيل مهمة الباح (أنةرملح رق  ) 2ا
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 تدوىل الباحد القيدداخ مبهمدة مددارا املدددرا  ،وتو مد السددتبانات للد أفدراد العينددة ،ومجعهددام املدار املتوسطة نقطة ا
-

اسددتعادا ( )333اسددتبانة م د أصددل (  )200اسددتبانة ،و لددت لل د أكثددر مد ()40
مدرسة متوسطة ،وهي ما متثل نسبة  %93545تقرمبا ا
وللحصو لل أك قدر م

ك م الستبانات قاخ الباح باخلطوات التالية :د

 الجتمددا مد املعلمددني والد م مبثلددو الفرمد املسددالد للباحد وشددر الباحد خطدواتواج د درا ت تعبئد ددة السد ددتبانة و رمقد ددة تو معهد ددا بطرمقد ددة للميد ددة للحصد ددو لل د د اجابد ددات
املبحددوثني بسددرلة ودقددة لاليددة ،ور د أ الباحد الدداد احلضددور إىل بعد

املدددار أكثددر

م مرا توفي ا حلصو أب استبانة مفقودا إل أنده ع مدتمك مد مجد كامدل السدتبانات
الي تو معهاا
 -اخض د الباح د ( )333اس ددتبانة للمعاجل ددة اإلحص ددائية ،حي د

ادخاهل ددا يف ال ن ددامج

اإلحصائي () spssا
 أسرليب المعرلجة اإلحصرئية :لتحقي أهداف الدراسة وحتليل البيانات الي جتميعها ،فقد استخداخ العدمد م
اأسالي اإلحصائية املناسبة باستخداخ احلزخ اإلحصائية للعلوخ الجتمالية Statistical
 Package for Social Sciencesوالي مرمز هلا اختصارا بالرمز ( )SPSSوذل
بعد أ ترميز وإدخا البيانات إىل احلاس اآليل ،ولتحدمد و خوما املقيا اخلماسي
( احلدود الدنيا والعليا ) املستخدخ يف حم ور الدراسة  ،حساب املد (  ،)2=1-5مث
تقسيمه لل لدد خوما املقيا للحصو لل و اخللية الصحيح أب( )0590 =5/2
إضافة ه ه القيمة إىل أقل قيمة يف املقيا ( أو بدامة املقيا وهي الواحد
بعد ذل
الصحيح) وذل لتحدمد احلد األل هل ه اخللية ،وهك ا أصبح و اخلوما كما م ا :
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 م  1إىل  1590ميثل ( ري مواف بشدا) حنو كل لبارا باختوف احملور املراد قياسها
 م  1591إىل  4560ميثل ( ري مواف ) حنو كل لبارا باختوف احملور املراد قياسها
 م  4561إىل  3520ميثل ( ري مت كد) حنو كل لبارا باختوف احملور املراد قياسها
 م  3521إىل  2540ميثل (مواف ) حنو كل لبارا باختوف احملور املراد قياسها
 م  2541إىل  5500ميثل (مواف بشدا) حنو كل لبارا باختوف احملور املراد قياسها
حساب املقامي اإلحصائية التالية :
وبعد ذل
1ا التكرارات والنس املئومة للتعرف للد اخلصدائص الشخصدية والوظيفيدة أفدراد ليندة الدراسدة
وحتدمد استجابات أفرادها جتاه لبارات احمل ور الرئيسة الي تتضمنها أداا الدراسةا
4ا املتوس احلسايب املو و (املرجح) "  " Weighted Meanوذل ملعرفة مدد ارتفدا
أو أخنفد دداض اسد ددتجابات أف د دراد الدراسد ددة لل د د كد ددل لبد ددارا م د د لبد ددارات متغ د دريات الدراسد ددة
اأساسية ،م العل ب نه مفيد يف ترتي العبارات حس ألل متوس حسايب مو و ا
3ا املتوسد د احلس ددايب "  " Meanوذلد د ملعرف ددة م ددد ارتف ددا أو أخنف دداض اس ددتجابات أفد دراد
الدراسددة لد احملد ور الرئيسددة (متوسد متوسددطات العبددارات) ،مد العلد ب نده مفيددد يف ترتيد
احمل ور حس ألل متوس حسايبا
2ا اس ددتخداخ اإلحند دراف املعي ددارب " "Standard Deviationللتع ددرف للد د م ددد
احنراف استجابات أفراد الدراسة لكل لبارا مد لبدارات متغدريات الدراسدة ،ولكدل حمدور مد
احمل داور الرئيسددة ل د متوسددطها احلسددايبا وموح د أ اإلحن دراف املعيددارب موضددح التشددتت يف
استجابات أفراد لينة الدراسدة لكدل لبدارا مد لبدارات متغدريات الدراسدة ،إىل جاند احملد ور
الرئيسة ،فكلما اقرتبت قيمته م الصفر تركزت الستجابات وأخنف تشتتها بني املقيا ا
5ا استخداخ معامل ارتباط بريسدو للتحقد مد صددق أداا الدراسدة وذلد مد خدو إجيداد
معامددل الرتبدداط بددني كددل لبددارا م د العبددارات م د الدرجددة الكليددة للمحددور ال د ب تنتمددي لدده
العباراا
6ا استخداخ معامل ألفاكرونباخ للتحق م ثبات أداا الدراسةا
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الفصل الرابع
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
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عرض وتحليل وتفسير نترئج تسرؤالت الد اسة
متناو ه ا الفصل لرض وحتليل النتائج لإلجابة ل أسئلة الدراسة ،وذل م خو التحليل
اإلحصائي لستجابات أفراد العينة ( املعلمو ) لل لبارات وحماور السبتانة وفق ا لتسلسل
أسئلة البح ا
منرقشة نترئج السؤال األول  :مر دو األنشطة والممر سرت المد سية في تنمية وعي
الطالب برألمن والسالمة ؟
حساب
للتعرف لل أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة
التكرارات والنس املئومة واملتوسطات احلسابية واأحنرافات املعيارمة والرت لستجابات أفراد
الدراسة لل لبارات حمور أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة
وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو التايل:
جدول رقم ()1-4

استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أنشطة وممارسات املدرسة لتنمية وعي الطالب باألمن والسالمة مرتبة
ً
تنازليا حسب متوسطات املوافقة

رقم العبارة

النسبة %

موافق بشدة

موافق

0

تةكعععد المدرسعععم علعععى أ ميعععم الحاعععاظ
على األمن والسالمم

غير متأكد

6

تتبعععععع المدرسعععععم عععععي الحاعععععاظ علعععععى
األمعععععن والسعععععالمم اللعععععوااح المعمعععععو
ب ا والمعتمدة من قب الوزارة

غير موافق

%

غير موافق
بشدة

31

تقععععععوم المدرسععععععم بععععععدور ا التربععععععوي
والتعليمي معا ً دون الاص بين ما

3672

5172

3672

979

370

99

3.9

50

23

32

3670

5276

3.70

971

179

01

301

313

1.

35

3271

0271

1171

3373

075

01

302

03

52

35

3276

0279

2071

3579

075

17.6

1709
%

%
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1700

األنحراف
المعياري

%

1703

17002

17651

17662

37100

الرتبة

0

ت عععععععتم المدرسعععععععم بمراقبعععععععم سعععععععلو
الطععععععال المععععععةدي ل ععععععم وتععععععوج م
االتجععععععاا االيجععععععابي نحععععععو السعععععععلو
الصحيح والسليم

90

3..

90

22

9

المتوسط الحسابي

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

3

2

1

0

تابع جدول رقم ()1-4
رقم العبارة

النسبة %

تقعععععععععوم المدرسعععععععععم بتعععععععععو ير االحتياجعععععععععات
 30والمتطلبعععععععات (بمسعععععععاعدة اإلدارة) الااصعععععععم
بعععععاألمن والسعععععالمم مثععععع لوحعععععات جرشعععععاديم
وغيرا

%

%

%

%

%

31.

315

05

69

26

321

07.

2376 2070 1971

2.

322

073

3079 1171 1979
6.

313

.1

05

92

91

075
20
070

10

316

09

37120 1719

9

37319 1711

.

10

35
075

37300 1721

0

37111 1721

6

23
971

37102 1722

37210 1736

تقععععععع وم المدرسعععععععم بعمععععععع تقعععععععدير وتامعععععععين
 32لأل اطعععععار وو عععععع السياسعععععات والتعليمععععععات
للوقايم من ا

%

32

3373 2173 2570 127. 3172
11

316

671

2272 2970 127.

29
.70
26

06

00

330

.0

.3

2371 1072 297.
05

65

03

12
679
11

37319 1716

31

37162 1713

30

676
01
3739. 2761

%

33

1.
373.2 1733

%

31

16

337. 3071 2575 2673 3579
9.

5

35

3172 3175 1375 1273 3279

52
%

321

61

53

3571 2.71 1971 3172
02

%

تقعععوم المدرسعععم بحعععث األسعععرة علعععى مناقشعععم
 36األبنععععععات وتو ععععععيح األمععععععور وبيععععععان أ ميععععععم
التععععععزام م بارشععععععادات وتعليمععععععات المدرسععععععم
واألبتعاد عن ك ما يكون لم تاثير سلبي

3576 1171 1.75 337.
00

تتبعععععع المدرسعععععم ججعععععراتات علميعععععم لحمايعععععم
الطععععععععال والمدرسععععععععين والعععععععععاملين مععععععععن
األاطار والحوادث

9

موافق بشدة

تقعععععع وم المدرسععععععم بعمعععععع اطععععععم للطععععععوار
 35واإلاعععالت عنعععد تععععرض المدرسعععم للحريعععق أو
أي نوع من األزمات أو الحاالت الطارام

موافق

تقعععععوم المدرسعععععم بو عععععع االقتراحعععععات التعععععى
 33تععععععةدي جلععععععى المزيععععععد مععععععن تععععععو ير األمععععععن
والسععععالمم أو لمناقشععععم أو تحسععععين األو ععععاع
بشك عام

غير متأكد

2

تتجععععم المدرسععععم اتجا ععععا ً ايجابيععععا نحععععو تنشععععام
الطال أمنيا ً

غير موافق

تقععوم المدرسععم بعمعع كشععل دوري علععى كعع
 31األمععععاكن أو المعععععدات أو أج ععععزة السععععالمم أو
مععععععدات األطاععععععا والتأكعععععد مععععععن عمل ععععععا أو
صالحيت ا

غير موافق
بشدة

3

تتبعععععع المدرسعععععم سياسعععععم وا عععععحم ومحعععععددة
للحااظ على األمن والسالمم

16

325

313

51

المتوسط الحسابي

5

تقععععوم المدرسععععم بنشععععر الععععوعي السععععليم بععععين
الطعععال يمعععا ياعععص األمعععن والسعععالمم دااععع
المدرسم واارج ا

%

307. 2572 0279 337.

57.

37159 1701

الرتبة

1

تةكععععد المدرسععععم علععععى زيععععادة الععععوعي لععععدى
الطعععععععال عععععععي المحا ظعععععععم علعععععععى األمعععععععن
والسالمم

16

302

00

06

36

األنحراف المعياري

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

07.
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3276 2071 2075 2575

35

تابع جدول رقم ()1-4
رقم العبارة

النسبة %

موافق بشدة

موافق

غير متأكد

غير موافق

غير موافق
بشدة

%

070
11

%

تععععنظم المدرسععععم مععععع الج ععععات الماتصععععم
نععععععععدوات ومحا ععععععععرات عععععععععن األمععععععععن
والسالمم

%

تقعععععوم المدرسعععععم ب نشعععععات حصعععععم نشعععععاط
 39مدرسعععي تكعععون م تمعععم بعععاألمن والسعععالمم
ويحتععععععوي النشععععععاط علععععععى العديععععععد مععععععن
البرامج

0.
37301 2700

 30تقععععععععوم المدرسععععععععم بو ععععععععع جرشععععععععادات
لمكا حم الحرااق ي ص الدراسم
.

المتوسط الحسابي

20

01

63

00

671
36
57.
2.

%

المتوسط العام

01

.1

69

50

3972 2070 2376 2071
02

60

61

00

3070 2.71 2072 2079
91

00

61

3722. 2703

3.

37310 2701

30

92
36

3079 2.76 2970 3076
1721

17006

م خو النتائج املوضحة ألوه متضح أ أفراد الدراسة ري مت كدم م أنشطة و ارسات
املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة مبتوس ( 3540م  )5وهو متوس مق يف
الفئة الثالثة م فئات املقيا اخلماسي ( م  4561إىل  ) 3520وهي الفئة الي تشري إىل
خيار " ري مت كد" لل أداا الدراسةا
ومتضح م خو النتائج أ هنا تفاوت يف موافقة أفراد الدراسة لل أنشطة و ارسات
املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة حي تراوحت متوسطات موافقته حو أنشطة
و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة مابني (  4570إىل  ) 3591وهي
متوسطات ترتاو ما بني الفئتني الثالثة والرابعة م فئات املقيا اخلماسي واللتا تشريا إىل (
ري مت كد  /مواف ) بالنسبة أداا الدراسة ا موضح التفاوت يف موافقة أفراد الدراسة لل
- 91 -

39

3073 2572 2.71 2076

37215 27.1
073

الرتبة

تقعععععععوم المدرسعععععععم ب ععععععععداد محا عععععععرات
للتوعيعععم بأ ميعععم األمعععن والسعععالمم ودورا
 3.عععععي المجتمعععععع ودععععععوة مسعععععةولين عععععي
العععععععد اع المعععععععدني أو االطاعععععععات أو وزارة
الدااليععععم وال ععععال األحمععععر لعمعععع عععع ا
المحا رات

األنحراف المعياري

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسومة حي متضح م النتائج أ
أفراد الدراسة موافقو لل اربعة م أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم
والسومة تتمثل يف العبارات رق ( )9 ، 8 ، 10 ، 2والي ترتيبها تنا ليا حس موافقة
أفراد الدراسة لليها كالتايل:
1ا جا ت العبارا رق (  ) 2وه " هتدت املدرسدة مبراقبدة سدلو الطدوب املديدب هلد وتدوجهه
الجت دداه الجي ددايب حن ددو الس ددلو الص ددحيح والس ددلي " باملرتب ددة اأوىل مد د حيد د موافق ددة أفد دراد
الدراسة لليها مبتوس (  3591م ) 5ا
4ا جددا ت العبددارا رق د ( )10وه د " تقددوخ املدرسددة بدددورها الرتبددوب والتعليمددي مع دا دو الفصددل
بينهما " باملرتبة الثانية م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس ( 3578م )5ا
3ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 8وه د " تتب د املدرسددة يف احلفدداظ لل د اأم د والسددومة الل دوائح
املعمو هبدا واملعتمددا مد قبدل الدو ارا " باملرتبدة الثالثدة مد حيد موافقدة أفدراد الدراسدة لليهدا
مبتوس (  3570م ) 5ا
2ا جددا ت العبددارا رقد (  ) 9وهد " تيكددد املدرسددة للد أمهيددة احلفدداظ للد اأمد والسددومة "
باملرتبة الرابعة م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3522م ) 5ا
كما متضدح مد النتدائج أ أفدراد الدراسدة دري مت كددم مد سسدة لشدرا مد أنشدطة و ارسدات
املدرسددة لتنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة أبر هددا تتمثددل يف العبددارات رق د (، 1 ، 5 ، 3
 )4 ، 13والي ترتيبها تنا ليا حس حمامدا أفراد الدراسة لليها كالتايل:
1ا جا ت العبارا رق (  ) 3وه " تيكد املدرسة للد مدادا الدولي لدد الطدوب يف احملافةدة
للد اأمد والسددومة " باملرتبددة اأوىل مد حي د لدددخ ت كددد أف دراد الدراسددة منهددا مبتوس د (
 3520م ) 5ا
4ا جا ت العبارا رق (  ) 5وه " تقوخ املدرسة بنشر الولي السلي بني الطدوب فيمدا خيدص
اأم والسومة داخل املدرسة وخارجها " باملرتبة الثانية م حي لدخ ت كد أفدراد الدراسدة
منها مبتوس (  3536م ) 5ا
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3ا جا ت العبارا رق (  ) 1وه " تتب املدرسة سياسدة واضدحة وحمدددا للحفداظ للد اأمد
والسددومة " باملرتبددة الثالثددة م د حي د لدددخ ت كددد أف دراد الدراسددة منهددا مبتوس د (  3530م د
)5ا
2ا جا ت العبدارا رقد (  ) 13وهد " تقدوخ املدرسدة بعمدل كشد دورب للد كدل اأمداك أو
املعدات أو أجهدزا السدومة أو معددات اأ فدا والتاكدد مد لملهدا أو صدوحيتها " باملرتبدة
الرابعة م حي لدخ ت كد أفراد الدراسة منها مبتوس (  3543م ) 5ا
5ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 4وه د " تتجدده املدرسددة اجتاه دا اجيابيددا حنددو تنشددئة الطددوب أمني دا "
باملرتبة اخلامسة م حي لدخ ت كد أفراد الدراسة منها مبتوس (  3543م ) 5ا
ومتض ددح مد د خ ددو النت ددائج املوض ددحة ال ددوه أ أب ددر أنش ددطة و ارس ددات املدرس ددة لتنمي ددة ول ددي
الطددوب ب داأم والسددومة تتمثددل يف أ املدرسددة تقددوخ مبراقبددة سددلو الطددوب وتددوجهه الجتدداه
الجيايب حنو السلو الصحيح والسلي وتفسر ه ه النتيجة ب املدرسة تدر دورهدا الرتبدوب إىل
جان دورها التعليمي ا
وتتف ه ه النتائج م دراسة (العسريب  ،لامرحممد4006 ،خ ) والي بينت إهتماخ و ارا الرتبيدة
والتعلددي بتقدددمي التوليددة املرورمددة ل د املن دداهج الدراسددية س دوا بتخصدديص درو أوبتقدددمي بع د
اأنشطة والتدرمبات أوالصور والرسومات يف املناهج الدراسية تتعل باملرور ا
كمددا اتفقددت م د دراسددة (اليوس د  ،خالددد ب د حممددد ب د ناصددر 1246،ه) والددي بينددت وسددائل
الضد ددب اأم د د ض د ددرورا ل د ددىن لنهد ددا يف اجملتمع د ددات ولكد ددي تد دديدب دوره د ددا الوقد ددائي ووظيفته د ددا
الجتمالية لبد أ تتميز بالوسطية يف التطبي فدو تتهداو يف محامدة اأمد العداخ ول تتشددد يف
حفةه لل حساب احلقدوق واحلرمداتا والنةدر يف بعد
الضب اأم ا
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اأنةمدة والدي مد شد هنا احملافةدة للد

السؤال الثرني  :مر دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة ؟
للتعددرف لل د دور املعل د يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة حسدداب
التكدرارات والنسد املئومددة واملتوسددطات احلسددابية واأحنرافددات املعيارمددة والرتد لسددتجابات أفدراد
الدراسددة للد لبددارات حمددور دور املعلد يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم والسددومة داخددل املدرسددة
وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو التايل:
جدول رقم ()2-4

استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور دور املعلم يف تنمية وعي الطالب باألمن والسالمة داخل املدرسة مرتبة
ً
تنازليا حسب متوسطات املوافقة

رقم العبارة
0

يقععوم المعلععم باتبععاع احتياطععات األمععان
قب وأثنات العم ي الماتبرات

%

النسبة %
%

موافق بشدة

33

يراقعع المعلععم بعععد اسععتادامم للمعمعع
لمحتوياتعععععععععم وارجاع عععععععععا لمكان عععععععععا
الماصعععععص لتاعععععادي تاثير عععععا علعععععى
أمن وسالمم الماتبر

موافق

31

يقععععععععوم المعلععععععععم بععععععععاعالم الج ععععععععات
المسعععةولم ععععن األمعععن والسعععالمم عععي
حععععععا حصععععععو أي حععععععادث دااعععععع
المعمعععع لتقععععوم بععععدور ا ععععي الحاععععاظ
على األمن والسالمم

غير متأكد

%

غير موافق

30

يسعععتادم المعلعععم عععي الماتبعععر وسعععاا
وأ دوات مابريععععععم نظياععععععم وبطريقععععععم
ح رة

غير موافق
بشدة

%

المتوسط الحسابي

35

يشععرل المعلععم المسععةو علععى حصععم
المعمعععع بناسععععم ععععي اإلشععععرال علععععى
الطال أثنات قيام م بالتجار

17.3
%

3.7.

0.70

2079

070

370

56

303

316

30

31

3.7.

0271

127.

072

171

50

321

311

3.

32

3972

1971

1671

573

179

51

325

31.

13

3.

1790

1759

1751
%

3576

1.75

1273

671

573

19

322

310

20

31

3170

1979

0172

070

176

19

332

305

26

33

3170

1179

0175

07.

171

1702
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1701

17639

1763.

17600

37112

17611

17632

الرتبة

5

يتحلععععععععى المعلععععععععم بالصععععععععبر حيععععععععا
تصعععر ات بععععض الطعععال المتطر عععم
ومناقشعععععت م ايجابيععععععا وايجععععععاد الحعععععع
االيجععععععابي تجععععععاا عععععع ا التصععععععر ات
حااظا على أمن م وسالمت م

56

350

02

20

9

األنحراف المعياري

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

3

2

1

0

5

9

تابع جدول رقم ()2-4
رقم العبارة

النسبة %

0

3576

971

56

30

331

316

127. 1171 3271
1.

69

321

37330 1712

371.1 1726

37116 1721
%

%

9

موافق بشدة

%

يقععععوم المعلععععم بتععععدري الطععععال علععععى
اجعععععراتات األمعععععن والسعععععالمم وكيايعععععم
استادام وساال ا

يتعععععععوا ر لعععععععدى المعلمعععععععين م عععععععارات
تدريبيععععم كا يععععم لقيععععام م بععععواجب م ععععي
الحااظ على أمن وسالمم الطال
يق ععي المعلمععون جععزتاً مععن وقععت م ععي
شععععععرة ععععععرورة اسععععععتادام وسععععععاا
األمن والسالمم ي المدرسم

51

23

310

311

1171 1270 307.
01

%

يعتمععععععد المعلععععععم المرا ععععععق للحععععععا الت
 31ا لمدرسعععععيم بتطبيعععععق الاطعععععم المتعلقعععععم
بعععأمن وسعععالمم الطعععال أثنعععات اسعععتادام
الحا لم المدرسيم

3576

976

06

يقعععوم المعلعععم بمعاقبعععم الطعععال الععع ين ال
 32يلتزمععععععون باطععععععط األمععععععن والسععععععالمم
ً
وااصم المتعلقم بالماتبرات العلميم
6

موافق

2

غير متأكد

.

التععععععزام المدرسععععععين وكعععععع مععععععن ععععععي
المدرسعععم بارشعععادات وتعليمعععات األمعععن
والسالمم
يعععو ر المعلعععم للطعععال رصعععا ً لمناقشعععم
الماعععاطر والتحعععديات التعععي يتعر عععون
ل ععا مععع ايجععاد حلععو ل ععا بمععا يععو ر ل ععم
األمن والسالمم

غير موافق

%

غير موافق
بشدة

1

يحاعععز المعلععععم الطععععال علععععى اسععععتادام
وساا األمن والسالمم

51

21

2070 157. 307.

المتوسط الحسابي

%

307.

971

37161 1710

1976 2070 3373
01

19

305

0175 2076 3170
0.

11

335

671

1075 2973

10

326

.9

3.7.

570

01

29

3276

.70

.3

11

2371

671

00

06

3171

3070

.1

00

2371

3172

09

16

2570

337.

37109 1730

37160 1715

37396 1713
%

1076 2276 3172
26

%

%

01

31.

07.

1273 2076

2.

33.

073

90

1573 3672
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.

0

6

31

33

32

31

3735. 2765

30

37310 2709

35

1711

المتوسط العام

الرتبة

3

يشعععععجع المعلعععععم طالبعععععم علعععععى تطبيعععععق
وسععععاا األمععععن والسععععالمم المتبعععععم ععععي
المدرسم

06

336

69

06

21

األنحراف المعياري

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

17.66

م خو النتائج املوضحة ألوه متضح أ أفراد الدراسة ري مت كدم م دور املعلد يف تنميدة
ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة مبتوس د ( 3530م د  )5وهددو متوس د مق د يف
الفئددة الثالثددة م د فئددات املقيددا اخلماسددي ( م د  4561إىل  ) 3520وهددي الفئددة الددي تشددري إىل
خيار " ري مت كد" لل أداا الدراسةا
ومتضددح مد خددو النتددائج أ هنددا تف داوت يف موافقددة أف دراد الدراسددة لل د دور املعل د يف تنميددة
ولددي الطددوب بداأم والسددومة داخددل املدرسددة حيد تراوحددت متوسددطات مدوافقته حددو دور
املعل د يف تنمي ددة ول ددي الطددوب ب داأم والس ددومة داخددل املدرس ددة م ددابني (  4596إىل ) 3571
وهي متوسطات ترتاو ما بني الفئتني الثالثة والرابعة م فئات املقيدا اخلماسدي واللتدا تشدريا
إىل ( ددري مت كددد  /موافد ) بالنسددبة أداا الدراسددة ددا موضددح التفداوت يف موافقددة أفدراد الدراسددة
لل دور املعل يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة حي متضح م النتائج
أ أفراد الدراسة موافقدو للد سسدة مد أدوار املعلد يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة
داخددل املدرسددة تتمثددل يف العبددارات رق د ( )11 ، 13 ، 12 ، 15 ، 5والددي ترتيبه دا تنا لي دا
حس موافقة أفراد الدراسة لليها كالتايل:
1ا ج ددا ت العب ددارا رق د (  ) 5وه د " متحل د املعل د بالص د حي ددا تص ددرفات بع د الط ددوب
املتطرفددة ومناقشددته اجيابيددا واجيدداد احلددل الجيددايب جتدداه ه د ه التصددرفات حفاظددا لل د أمددنه
وسومته " باملرتبة اأوىل م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3571م )5ا
4ا ج ددا ت العب ددارا رقد د ( )15وه د د " مش ددرف املعلد د املس دديو لل د د حص ددة املعم ددل بنفس دده يف
اإلش دراف لل د الط ددوب أثنددا قي ددامه بالتجددارب " باملرتبددة الثاني دة م د حي د موافقددة أف دراد
الدراسة لليها مبتوس ( 3569م )5ا
3ا جا ت العبدارا رقد (  ) 12وهد " مسدتخدخ املعلد يف املختد وسدائل وأدوات خم مدة نةيفدة
وبطرمقة ح را"باملرتبة الثالثة م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3556م )5ا
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2ا جد ددا ت العبد ددارا رق د د (  ) 13وه د د " مقد ددوخ املعل د د بد ددالو اجلهد ددات املسد دديولة ل د د اأم د د
والسددومة يف حددا حصددو أب حددادث داخددل املعمددل لتقددوخ بدددورها يف احلفدداظ لل د اأمد
والسومة " باملرتبة الرابعة م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3550م ) 5ا
5ا جا ت العبارا رق (  ) 11وه " مراقد املعلد بعدد اسدتخدامه للمعمدل حملتوماتده وارجالهدا
ملكاهن دا املخصددص لتفددادب تاثريهددا لل د أم د وسددومة املخت د " باملرتبددة اخلامسددة م د حي د
موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3524م ) 5ا
كما متضح م النتائج أ أفراد الدراسة ري مت كدم م لشرا م أدوار املعلد يف تنميدة ولدي
الطوب باأم والسومة داخل املدرسة أبر ها تتمثدل يف العبدارات رقد ()4 ، 7 ، 3 ، 1 ، 9
والي ترتيبها تنا لي ا حس لدخ ت كد أفراد الدراسة منها كالتايل:
1ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 9وه د " مقددوخ املعل د باتبددا احتيا ددات اأمددا قبددل وأثنددا
العمل يف املخت ات " باملرتبة اأوىل م حي لدخ ت كد أفراد الدراسدة منهدا مبتوسد
(  3520م ) 5ا
4ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 1وه د " مشددج املعل د وبدده لل د تطبي د وسددائل اأم د
والسومة املتبعة يف املدرسدة " باملرتبدة الثانيدة مد حيد لددخ ت كدد أفدراد الدراسدة منهدا
مبتوس (  3539م ) 5ا
3ا جددا ت العبددارا رقد (  ) 3وهد " حيفددز املعلد الطددوب للد اسددتخداخ وسددائل اأمد
والسومة " باملرتبة الثالثة مد حيد لددخ ت كدد أفدراد الدراسدة منهدا مبتوسد ( 3534
م ) 5ا
2ا ج ددا ت العب ددارا رقد د (  ) 7وهد د " الت دزاخ املدرس ددني وك ددل م د يف املدرس ددة بارش ددادات
وتعليمدات اأمد والسدومة " باملرتبدة الرابعدة مد حيد لددخ ت كدد أفدراد الدراسدة منهدا
مبتوس (  3548م ) 5ا
5ا جد ددا ت العبد ددارا رق د د (  ) 4وه د د " م د ددوفر املعل د د للطد ددوب فرص د دا ملناقشد ددة املخ د ددا ر
والتحدددمات الددي متعرضددو هلددا م د اجيدداد حلددو هلددا مبددا مددوفر هل د اأم د والسددومة "
باملرتبة اخلامسة م حي لدخ ت كد أفراد الدراسة منها مبتوس (  3543م ) 5ا
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ومتضددح مد خددو النتددائج املوضددحة الددوه أ أبددر أدوار املعلد يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم
والسددومة داخددل املدرسددة تتمثددل يف حتلددي املعلد بالصد حيددا تصددرفات بعد

الطددوب املتطرفددة

ومناقش ددته اجيابي ددا واجي دداد احل ددل الجي ددايب جت دداه ه د ه التص ددرفات حفاظ ددا لل د أم ددنه وس ددومته
وتفسر هد ه النتيجدة بد املعلد مددر أ تعددمل سدلو الطدوب حيتدا إىل وقدت وجهدد ولد ل
جند أ أبر أدوار املعل يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخدل املدرسدة تتمثدل يف حتلدي
املعل بالص حيا تصرفات بع

الطوب املتطرفة ومناقشته اجيابيا واجياد احلل الجيدايب جتداه

ه ه التصرفات حفاظا لل أمنه وسومته ا
وتتف ه ه النتائج م دراسة (العنزب ،محدا لامد 1240 ،ه)
وجددود لوقددة قومددة بددني الرضددا ل د العمددل وكفددا ا الدا فالرضددا ل د العمددل مزمددد م د أدا أف دراد
اأم والسومةا
كلمددا اد التدددرم يف جمددا اأم د والسددومة كلمددا أرتف د معدده مسددتو كفددا ا أدا أف دراد اأم د
والسومةا
واتفقت دراسة (الربيعة ،إبراهي ب لبد الرمح 1218 ،ه) م ه ه النتائج مبا ملي :
أ املن دداهج التطبيقي ددة ك دداإل و للد د احملاض ددر ومتثي ددل اجلرمي ددة للد د املس ددر واس ددتخداخ أس ددلوب
العص ال ه تزمد م قدرا ال كلية املل فهد العلمية لل توق اأ ماتا
وإ أثددر التدددرم والتعلددي النةددرب والتطبيقددي يف كليددة امللد فهددد اأمنيددة أكثددر فعاليددة مد الددتعل
ال اا وأكثر فاللية م الدورات التدرمبية واملمارسة العملية بعد التخر ا
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ظه ددر م د حتلي ددل اأحن ددار أ أفض ددل اأس ددالي والت دددرم لل د توقع ددات اأ م ددات ه ددي تزوم ددد
الدرا بنصائح حو توق اأ مة ومدارسة النةرمات ومتابعة أخبار اأ ماتا
السببؤال الثرلببث  :مببر دو المقببر ات الد اسببية فببي تنميببة وعببي الطببالب ب برألمن والسببالمة
داخل المد سة ؟
للتعرف لل دور املقدررات الدراسدية يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة داخدل املدرسدة
حسد د دداب التك د د درارات والنس د د د املئومد د ددة واملتوسد د ددطات احلسد د ددابية واأحنرافد د ددات املعيارمد د ددة والرت د د د
لسددتجابات أف دراد الدراسددة لل د لبددارات حمددور دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب
باأم والسومة داخل املدرسة وجا ت النتائج كما موضحها اجلدو التايل:
جدول رقم ()3-4
استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور دور املقررات الدراسية يف تنمية وعي الطالب باألمن والسالمة داخل املدرسة
ً
مرتبة تنازليا حسب متوسطات املوافقة

رقم العبارة

النسبة %
%

موافق بشدة

32

نالععع قلعععم عععي المنعععا ج التعععي تععععزز األمعععن
والسالمم ي المدرسم

موافق

%

غير متأكد

30

نالععع محدوديعععم عععي التععععاون بعععين المدرسعععم
والمةسسعععععععات التربويعععععععم المسعععععععةولم ععععععععن
المقععععععععررات المدرسععععععععيم لتعزيععععععععز األمععععععععن
والسالمم داا المدرسم

غير موافق

%

غير موافق
بشدة

31

عععدم وجععود مقعععررات صععليم أو سععنويم ععععن
األمعععععن والسعععععالمم دااععععع المدرسعععععم وسعععععب
نشر ا الما وم

21

33

976

171

20

33

2071 107. 2.76
09

320

05

2575 1070 2570
01

320

01

المتوسط الحسابي

%

57.

171

37131 1702

3

37130 17..

2

37113 17.1
2076 1070 2076
.1

310

06

297. 0370 2371
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070

171

20

32

.72

179

الرتبة

0

حمايعععم الطلبعععم معععن العنعععل يجععع أن تنعععاقش
عععي المنعععا ج كمعععا يجععع أن تععععرل االجعععراتا
ت لمعالجم أي حوادث

61

326

03

36

33

األنحراف المعياري

التكرار
العبارة

درجة الموافقة

17666 1796

1

0

تابع جدول رقم ()3-4
رقم العبارة

%

9

تنمععععي المقععععررات روة المحا ظععععم علععععى
سالمم األارين والممتلكات العامم

%

تشععععم المقععععررات الدراسععععيم القليعععع مععععن
 31األن شعععطم الصعععايم والعععال صعععايم التعععي ل عععا
دور ععععععا عععععي تنميعععععم العععععوعي بعععععاألمن
والسالمم لدى الطال

%

3071

0172

1179

976

176

51

302

66

26

31

3576

0279

267.

07.

171

05

300

310

20

32

3175

0172

1372

070

179

93

311

323

11

30

3071

1176

1971

671

570

01

31.

312

13

21

3276

1273

1679

671

971

10

319

321

09

21

3370

1370

1976

3170

971

51

313

62

.1

3.

3571

1171

2.79

2376

573

01

06

329

06

26

3271

297.

1.70

307.

07.

26

60

303

00

25

07.

2072

0271

3172

.75

01

93

30.

0.

15

3276

3071

0073

3073

3175

1792

1791

%

 33تركيعععز المقعععررات الدراسعععيم علعععى التعلعععيم
دون التربيم بجوانب ا الماتلام

%

3

يعععععتم تعععععدريس ما عععععوم األمعععععن والسعععععالمم
ومعايير السالمم والصحم ي المنا ج

%

2

تحتععععوي منععععا ج الطلبععععم معلومععععات عععععن
اإلسععععععععا ات األو ليعععععععم وكيايعععععععم تقسعععععععيم
المااطر ومكا حم الحرااق

%

1700

37191

6

37121

37119

31

33

1720

37336

32

1736

37313

31

173.

37130

30

170.
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1765.

.

1755

1716

المتوسط العام

17600

9

17653

1726

%

37121

5

0

171.

%

تشععععععار المةسسععععععات المعنيععععععم بععععععاألمن
والسععععععععالمم ععععععععي و ععععععععع المقععععععععررات
 35المدرسععععيم التععععي يمكععععن أن تعمعععع علععععى
تنميععم وعععي الطععال يمععا ياععص ما ععوم
األمن والسالمم

93

310

312

21

31

1791

تحععععث المقععععررات علععععى تقويععععم الععععروابط
بععععين الطععععال والمسععععةولون عععععن األمععععن
والسالمم ي المدرسم

.

موافق بشدة

6

تسعععاعد المقعععررات الطالععع علعععى معر عععم
مةسسات الدولم األمنيم وأدوار ا

موافق

%

غير متأكد

1

يعععتم تو عععيح أن اللعععع والتر يعععم ال بعععأس
بععععم لكععععن يجعععع أن يكععععون ععععمن األمععععن
والصحم والسالمم

غير موافق

%

غير موافق
بشدة

0

تبعععين المقعععررات بو عععوة سععععي اإلسعععالم
جلى الحااظ على أمن وسالمم الجميع

2371

1979

2673

676

171

المتوسط الحسابي

5

تنمعععععي روة الشععععععور بواجععععع الحاععععععاظ
علعععى األمعععن والسعععالمم معععن اعععال طعععرة
األ كععععار المناسععععبم لعععع ل ععععي المقععععررات
الدراسيم

.3

322

6.

11

31

الرتبة

العبارة

األنحراف المعياري

التكرار
النسبة
%

درجة الموافقة

37132
3

35

1796.

م خو النتائج املوضدحة ألدوه متضدح أ أفدراد الدراسدة موافقدو للد دور املقدررات يف تنميدة
ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة مبتوس د ( 3527م د  )5وهددو متوس د مق د يف
الفئددة الرابعددة م د فئددات املقيددا اخلماسددي ( م د  3521إىل  ) 2540وهددي الفئددة الددي تشددري إىل
خيار " مواف " لل أداا الدراسةا
ومتضح م خو النتائج أ هنا تفاوت يف موافقدة أفدراد الدراسدة للد دور املقدررات الدراسدية
يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة حي د تراوحددت متوسددطات م دوافقته
حددو دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة مددابني (
 3508إىل  ) 3594وهددي متوسددطات تددرتاو مددا بددني الفئتددني الثالثددة والرابعددة م د فئددات املقيددا
اخلماسي واللتا تشريا إىل ( دري مت كدد  /موافد ) بالنسدبة أداا الدراسدة دا موضدح التفداوت
يف موافقددة أف دراد الدراسددة لل د دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة
داخل املدرسة حي متضدح مد النتدائج أ أفدراد الدراسدة موافقدو للد تسدعة مد دور املقدررات
الدراسية يف تنمية ولي الطدوب بداأم والسدومة داخدل املدرسدة أبر هدا تتمثدل يف العبدارات رقد
( )5 ، 14 ، 12 ، 13 ، 2والي ترتيبها تنا ليا حس موافقة أفراد الدراسة لليها كالتايل:
1ا جددا ت العبددارا رقد (  ) 2وهد " محامددة الطلبددة مد العند جيد أ تندداق يف املندداهج كمددا
جي د أ تع ددرف الج درا ا ت ملعاجل ددة أب ح دوادث " باملرتب ددة اأوىل م د حي د موافق ددة أف دراد
الدراسة لليها مبتوس (  3594م ) 5ا
4ا جا ت العبدارا رقد ( )13وهد " لددخ وجدود مقدررات فصدلية أو سدنومة لد اأمد والسدومة
داخل املدرسة وسبل نشر ه ا املفهوخ " باملرتبة الثانية م حي موافقة أفراد الدراسدة لليهدا
مبتوس ( 3577م )5ا
3ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 12وه د " هنال د حمدودمددة يف التع داو بددني املدرسددة وامليسسددات
الرتبومة املسيولة ل املقررات املدرسية لتعزمز اأم والسدومة داخدل املدرسدة " باملرتبدة الثالثدة
م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3573م ) 5ا
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2ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 14وه د " هنال د قلددة يف املندداهج الددي تعددز اأم د والسددومة يف
املدرسة " باملرتبة الرابعة م حي موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3568م ) 5ا
5ا جدا ت العبدارا رقد (  ) 5وهد " تنمدي رو الشددعور بواجد احلفداظ للد اأمد والسددومة
مد خددو ددر اأفكددار املناسددبة لد ل يف املقددررات الدراسددية " باملرتبددة اخلامسددة مد حيد
موافقة أفراد الدراسة لليها مبتوس (  3563م ) 5ا
كما متضح م النتائج أ أفدراد الدراسدة دري مت كددم مد سدتة مد أدوار املقدررات الدراسدية يف
تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخدل املدرسدة أبر هدا تتمثدل يف العبدارات رقد (، 7 ، 10
 )4 ، 1 ، 11والي ترتيبها تنا لي ا حس لدخ ت كد أفراد الدراسة منها كالتايل:
1ا جددا ت العبددارا رقد (  ) 10وهد " تشددمل املقددررات الدراسددية القليددل مد اأنشددطة الصددفية
والددو صددفية الددي هلددا دور فعددا يف تنميددة الددولي ب داأم والسددومة لددد الطال د " باملرتبددة
اأوىل م حي لدخ ت كد أفراد الدراسة منها مبتوس (  3537م ) 5ا
4ا جا ت العبارا رق (  ) 7وه " حت املقررات لل تقومة الرواب بني الطدوب واملسديولو
لد اأمد والسددومة يف املدرسددة " باملرتبددة الثاني دة مد حي د لدددخ ت كددد أفدراد الدراسددة منهددا
مبتوس (  3548م ) 5ا
3ا جا ت العبارا رق (  ) 11وه " تركيز املقررات الدراسية للد التعلدي دو الرتبيدة جبوانبهدا
املختلفة " باملرتبة الثالثة م حي لدخ ت كد أفراد الدراسة منها مبتوس (  3549م )5ا
2ا ج ددا ت العب ددارا رقد د (  ) 1وه د " م ددت ت دددرم مفه ددوخ اأم د والس ددومة ومع ددامري الس ددومة
والص ددحة يف املن دداهج " باملرتب ددة الرابع ددة مد د حيد د ل دددخ ت ك ددد أفد دراد الدراس ددة منه ددا مبتوسد د
( 3518م ) 5ا
5ا جددا ت العبددارا رق د (  ) 4وه د " حتتددوب مندداهج الطلبددة معلومددات ل د اإلسددعافات اأوليددة
وكيفيددة تقس ددي املخ ددا ر ومكافح ددة احلرائ د " باملرتب ددة اخلامس ددة م د حي د ل دددخ ت ك ددد أف دراد
الدراسة منها مبتوس (  3517م ) 5ا
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ومتض ددح مد د خ ددو النت ددائج املوض ددحة أل ددوه أ أب ددر أدوار املق ددررات الدراس ددية يف تنمي ددة ول ددي
الطوب باأم والسدومة داخدل املدرسدة تتمثدل يف أ محامدة الطلبدة مد العند جيد أ تنداق
يف املناهج كما جي أ تعرف الجرا ا ت ملعاجلة أب حوادث وتفسر ه ه النتيجة ب تضمني
املندداهج مددا معددز مد محامددة الطلد مزمددد مد ولددي الطلبددة بداأم والسددومة ولد ل جنددد أ أبددر
أدوار املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل املدرسددة تتمثددل يف أ
محامة الطلبة م العن جي أ تناق يف املنداهج كمدا جيد أ تعدرف الجدرا ا ت ملعاجلدة أب
حوادثا
واختلفددت ه د ه النتددائج م د نتيجددة دراسددة ( اأملعددي ،ددا ب حي د 1888 ،خ) والددي بينددت لدددخ
توافر مواصفات و مستلزمات اأمد و السدومة يف املدرسدة و ضدع دور اإلدارات املدرسدية يف
جما التدرم و خط الطوارئ و ريها كما تتف م نتيجة دراسة ( الددليوب  ،أمحدد بد لبدد
العزمر1219 ،ه) والي بينت قلدة اإلهتمداخ بتددرم الطدوب و العداملني يف املدرسدة للد كيفيدة
مواجهة حالت الطوارئ داخل املدرسة و رق التصرف الصحيح بينما ختتل ه ه النتائج م
نتيجددة دراسددة ( اخلالدددب  ،ج د ب د جددابر1231 :ه) والددي بينددت أ مسددتو تطبي د لوامددل
اأم والسدومة املتعلقدة باملولد و أمداك التددرم يف درو الرتبيدة البدنيدة باملرحلدة البتدائيدة
م وجهة نةر املعلمني و املدمرم مبدمنة الطائ كا بدرجة متوسطةا
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الفصل اخلرمس
ملخص الدراسة وعرض النتائج والتوصيات
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أهم نترئج الد اسة وتوصيرتهر

مقدمة:
متضم ه ا الفصل ملخصا للدراسة كما متضم أه النتائج الي توصلت إليها الدراسة كما
مشتمل لل توصيات الدراسة ومقرتحاهتاا
ملخ

الد اسة :

احتوت الدراسة لل سسة فصو باإلضافة إىل املراج واملوح ا
تناو الفصل اأو مشكلة البح  ،وأمهيتها ،وأهدافها ،والتساؤلت الي حياو البح
اإلجابة لنها وأه املصطلحات الي استخدمها الباح يف دراستها
واستهدفت ه ه الدراسة الوقوف لل مد تنمية الولي لد

وب املرحلة املتوسطة باأم

والسومة داخل املدرسة م وجهة نةر املعلمني ملدمنة الرماض ا
وقد حتددت مشكلة الدراسة يف السيا الرئي التايل:
ما دور املدرسة املتوسطة يف تنميه ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة م وجهة نةر
املعلمني
ومتفر م ه ا السيا الرئي اأسئلة الفرلية التالية:
_1ما دور املدرسة املتوسطة الوئحي يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
_4ما واق دور املدرسة املتوسطة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
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_3ما املشكوت الي ترتبت لل قصور دور املدرسة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة
داخل املدرسةا
_2ما سبل املدرسة يف تفعيل دورها لتنميه ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة م
وجهة نةر املعلمنيا
وت

أمهيه الدراسة يف التعرف لل أهداف التولية باأم والسومة داخل املدرسة وسبل

التفعيل املوئمة ل ل م قبل اجلهات املسيولة يف ه ا الش  ،وك ل تلفت ه ه الدراسة إىل
حتقي كل ما م ش نه سومة الطوب واحملي ال ب متعلمو فيه وهتيئة الوسائل املتاحة ل ل ا
وقد اقتصرت الدراسة لل املدار املتوسطة احلكومية ملدمنة الرماض وأجرب البح يف الفصل
الثاين 1233/1234
أما الفصل الثاين فقد احتو لل اإل ار النةرب والدراسات السابقةا وقد اشتمل اإل ار
النةرب لل ثوثة مباح مرتبة كالتايل:
املبح اأو :مفهوخ اأم والسومة يف املدرسة ،ومفهوخ اأم والسومة يف مدار اململكة
العربية السعودمةا
و املبح الثاين :دور و ارا الرتبية والتعلي يف تنمية الولي باأم والسومة ،و دور املدرسة يف
تنمية الولي وك ل

دور الطوب يف تنمية الولي باأم والسومة والعوقة بني املدرسة

ومفهوخ اأم والسومة وك ل املخاظر املتحملة يف املدرسة ودور اأسرا يف اأم والسومةا
واملبح

الثال  :تناو الولي باأم والسومة وتطبي مفهوخ اأم والسومة ي املدرسة

ومتطلبات اأم والسومة املدرسية وبعد ذل
السابقة وقد لح الباح

اإل و لل لدد كبري م الدراسات

قلة الدراسات املرتبطة مبوضو الدراسة القائمة بني أمدمنا والي
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مر الباح

أ ه ه الدراسة نادرا يف فنها فقد تضي

شيئا إىل اأخرم  ،وقد اشتملت

الدراسات السابقة لل ثوثة حماور أساسية :
احملور اأو  :الدراسات الي تتعل باأم والسومة يف املدرسة
احملور الثاين  :الدراسات الي تناولت مشكوت لدخ اتبا تعليمات اأم والسومة
احملور الثال  :الدراسات الي تناولت سبل تطومر وتفعيل لمليات اأم والسومة
أما الفصل الثال فقد تناو منهجية الدراسة وإجرا اهتا وقد استخدخ الباح
املسحي ،وأوضح الباح

جمتم البح

املنهج الوصفي

املستهدف املكو م معلي املرحلة املتوسطة

احلكومية يف مدمنة الرماض خو الفصل الدراسي الثاين  1233/1234وبني الباح يف ه ا
الفصل كيفية إلداد أداا الدراسة (الستبانة) وقد قاخ الباح بتصميمها معتمدا لل يف ذل
لل :
اأدبيات املتعلقة هب ا املوضوالدراسات السابقة واإل ار النةربالستعانة ب وب اأختصاص واخل ا يف ه ا اجملاوتتكو الستبانة م ( )28لبارا مقسمة لل ثوثة حماور هي:
احملور اأو  :دور املدرسة يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة واشتمل لل
( )18لبارا ا
احملور الثاين :دور املعل يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة واشتمل لل
( )15لبارا ا
- 117 -

احملور الثال  :دور املقررات الدراسية يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة
واشتمل لل ( )15لبارا ا
وقد تب الباح

يف إلداد الستبانة استخداخ مقيا

(ليكرت) املتدر لقيا

العبارات

السابقة ( البنود )(مواف بشدا – ري مت كد – ري مواف – ريمواف بشدا )
وقد لوجلت العبارات إحصائيا ا
وأوضح الباح

إجرا ات صدق وثبات أداا الدراسة ( الستبانة ) بعرضها لل لدد م

احملكمني م ذوب العل واخل ا واملعرفة يف اجملالت البح

العلمي  ،بعد ذل قاخ الباح

بإجرا صدق الستبانة ( الةاهرمة * والبنائي ) يف حساب ثباهتا ا
وك ل بني الباح اأسالي اإلحصائيه املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة ا
أما الفصل الراب  :فقد تناو الباح

لرض وحتليل نتائج الدراسة متناول حتليل بيانات

لبارات الستبانة ومناقشة نتائجها ا
أما الفصل اخلام

:م ه ه الدراسة قاخ الباح

،وأبر التوجهيات يف ضو تل النتا ئج ا
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بتلخيص الدراسة  ،ولرض أه نتائجها

أهم نترئج الد اسة :
نترئج السؤال األول  :مر أنشطة وممر سرت المد سة في تنمية وعي الطالب برألمن
والسالمة داخل المد سة ؟
أفراد الدراسة ري مت كدم م أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولي الطوب باأم والسدومة
ا
أف دراد الدراسددة موافقددو لل د أربعددة م د أنشددطة و ارسددات املدرسددة لتنميددة ولددي الطددوب ب داأم
والسومة تتمثل يف:
1ا هت ددت املدرس ددة مبراقب ددة س ددلو الط ددوب امل دديدب هلد د وت ددوجهه اأجت دداه اإلجي ددايب حن ددو الس ددلو
الصحيح والسلي ا
4ا تقوخ املدرسة بدورها الرتبوب والتعليمي معا دو الفصل بينهماا
3ا تتب املدرسة يف احلفاظ لل اأم والسومة اللوائح املعمو هبا واملعتمدا م قبل الو اراا
2ا تيكد املدرسة لل أمهية احلفاظ لل اأم والسومةا
أفراد الدراسة ري مت كدم م سسة لشرا م أنشطة و ارسات املدرسة لتنمية ولدي الطدوب
باأم والسومة أبر ها تتمثل يف:
1ا تيكد املدرسة لل مادا الولي لد الطوب يف احملافةة لل اأم والسومةا
4ا تقددوخ املدرسددة بنشددر الددولي السددلي بددني الطددوب فيمددا خيددص اأمد والسددومة داخددل املدرسددة
وخارجهاا
3ا تتب املدرسة سياسة واضحة وحمددا للحفاظ لل اأم والسومةا
2ا تق ددوخ املدرس ددة بعم ددل كشد د دورب للد د ك ددل اأمد داك أو املع دددات أو أجه ددزا الس ددومة أو
معدات اأ فا والت كد م لملها أو صوحيتهاا
5ا تتجه املدرسة اجتاها اجيابيا حنو تنشئة الطوب أمنياا
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نترئج السؤال الثرني  :مر دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل
المد سة؟
أف دراد الدراسددة ددري مت كدددم م د دور املعل د يف تنميددة ولددي الط ددوب ب داأم والسددومة داخ ددل
املدرسةا
أف دراد الدراسددة موافقددو لل د سسددة م د أدوار املعل د يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة
داخل املدرسة تتمثل يف:
1ا متحل املعل بالصد حيدا تصدرفات بعد الطدوب املتطرفدة ومناقشدته اجيابيدا واجيداد احلدل
اإلجيايب جتاه ه ه التصرفات حفاظا لل أمنه وسومته ا
4ا مشددرف املعل د املسدديو لل د حصددة املعمددل بنفسدده يف اإلش دراف لل د الطددوب أثنددا قيددامه
بالتجاربا
3ا مستخدخ املعل يف املخت وسائل وأدوات خم مة نةيفة وبطرمقة ح راا
2ا مقددوخ املعل د ب ددإلوخ اجله ددات املس ددئوولة ل د اأم د والس ددومة يف ح ددا حص ددو أب ح ددادث
داخل املعمل لتقوخ بدورها يف احلفاظ لل اأم والسومةا
5ا مراق د املعل د بعددد اسددتخدامه للمعمددل حملتوماتدده وارجالهددا ملكاهن دا املخصددص لتفددادب تاثريهددا
لل أم وسومة املخت ا
أفراد الدراسة ري مت كدم م لشرا مد أدوار املعلد يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم والسدومة
داخل املدرسة أبر ها تتمثل يف:
1ا مقوخ املعل باتبا احتيا
4ا مشج املعل وبه لل
3ا حيفز املعل الطوب لل
2ا التزاخ املدرسني وكل م

ات اأما قبل وأثنا العمل يف املخت اتا
تطبي وسائل اأم والسومة املتبعة يف املدرسةا
استخداخ وسائل اأم والسومةا
يف املدرسة بارشادات وتعليمات اأم والسومةا
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5ا مددوفر املعلد للطددوب فرصد ا ملناقشددة املخددا ر والتحدددمات الددي متعرضددو هلددا مد اجيدداد
حلو هلا مبا موفر هل اأم والسومةا
نترئج السؤال الثرلث  :مر دو المقر ات الد اسية في تنمية وعي الطالب برألمن
والسالمة داخل المد سة ؟
أفد دراد الدراس ددة موافق ددو للد د دور املق ددررات يف تنمي ددة ول ددي الط ددوب بد داأم والس ددومة داخ ددل
املدرسةا
أف دراد الدراسددة موافقددو لل د تسددعة م د دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب ب داأم
والسومة داخل املدرسة أبر ها تتمثل يف:
1ا محامة الطلبة م العن جي أ تناق يف املنداهج كمدا جيد أ تعدرف اإلجدرا ا ت ملعاجلدة
أب حوادثا
4ا لدددخ وجددود مقددررات فصددلية أو سددنومة لد اأمد والسددومة داخددل املدرسددة وسددبل نشددر هد ا
املفهوخا
3ا هنال حمدودمة يف التعداو بدني املدرسدة وامليسسدات الرتبومدة املسديولة لد املقدررات املدرسدية
لتعزمز اأم والسومة داخل املدرسةا
2ا هنال قلة يف املناهج الي تعز اأم والسومة يف املدرسةا
5ا تنمددي رو الشددعور بواجد احلفدداظ للد اأمد والسددومة مد خددو ددر اأفكددار املناسددبة
ل ل يف املقررات الدراسيةا
أفراد الدراسة ري مت كدم م ستة م أدوار املقررات الدراسدية يف تنميدة ولدي الطدوب بداأم
والسومة داخل املدرسة أبر ها تتمثل يف :
1ا تشددمل املقددررات الدراسددية القليددل م د اأنشددطة الصددفية والددو صددفية الددي هلددا دور فعددا يف
تنمية الولي باأم والسومة لد الطال ا
4ا حت املقررات لل تقومة الرواب بني الطوب واملسيولو ل اأم والسومة يف املدرسةا
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3ا تركيز املقررات الدراسية لل التعلي دو الرتبية جبوانبها املختلفةا
2ا مت تدرم مفهوخ اأم والسومة ومعامري السومة والصحة يف املناهجا
5ا حتتددوب مندداهج الطلبددة معلومددات ل د اإلسددعافات اأوليددة وكيفيددة تقسددي املخددا ر ومكافحددة
احلرائ ا
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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

باأم والسومة داخل املدرسة وم أمهها :
 العمل لل تعزمز دور املعل يف تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسة ا
 اإلهتمدداخ بتعزمددز دور املقددررات الدراسددية يف تنميددة ولددي الطددوب بداأم والسددومة داخددل
املدرسة ا
 وض د د الض د دواب واإلج د درا ات ال ددي تع ددز م د د ول ددي الط ددوب ب د داأم والس ددومة داخ ددل
املدرسةا
 القياخ بتقومي دورب حو مستو ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
 العمددل لل د هتيئددة البيئددة املدرسددية الددي حتس د م د مسددتو تنميددة ولددي الطددوب ب داأم
والسومة داخل املدرسةا
 إقامة الندوات العلمية حو كيفية تنمية ولي الطوب باأم والسومة داخل املدرسةا
 السد ددتعانة ب د د ا متخصصد ددني يف جمد ددالت الرتبيد ددة والجتمد ددا ولل د د الد ددنف والش د درمعة
اإلسومية لتطومر برامج الرتبية اأمنية مبا حيق التكامل والشمولية ا
 إشرا املعلمني وأوليا اأمور وجممولات م الطوب يف تطومر ال امجا
 إلداد املواد السمعية والبصرمة والشرائح والشفافيات لدل احملتو التعليمي
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مقترحرت الد اسة :
م د خددو نتددائج وتوصدديات الدراسددة  ،مض د الباح د أمدداخ البدداحثني و ددوب الدراسددات العليددا
و ريه بع

املقرتحات الي ميك الستفادا منها يف حبوثه العلمية وهي :

•القي دداخ بدراس ددة مس ددتقبلية بعن ددوا س ددبل تنمي ددة ول ددي الط ددوب ب د داأم والس ددومة داخ ددل
املدرسةا
 القيدداخ بدراسددة مسددتقبلية بعنددوا معوقددات تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة داخددل
املدرسةا
 القيدداخ بدراسددة مسددتقبلية بعنددو متطلبددات تفعيددل تنميددة ولددي الطددوب ب داأم والسددومة
داخل املدرسةا
 دور مدمرب ومعلمي املدار املتوسطة يف تنمية الولي والسومة داخل املدرسة ا
 تصدور مقددرت للتغلد للد التحدددمات والصددعوبات الددي تواجده املعنيددني بدداأم والسددومة
داخل و ارا الرتبية والتعلي ا
 مددد مسددامهة اأنشددطة ددري الصددفية يف ترسدديخ الددولي بدداأم والسددومة لددد
املرحلة الثانومة ا
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ددوب

قرئمة املراجع
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المصرد و المراجع
أوال  :المصادر:

1ا القرآ الكرميا
4ا احلدم النبوب الشرم ا
ثانيا  :المراجع باللغة العربية:

1ا إبراهي  ،الشافعي و لثما  ،إبراهي ا(1245هدد)ا المسئوولية األمنيبة ودو المؤسسبرت
التعليمية في تحقيقهر  ،ورقدة لمدل مقدمدة لنددوا اجملتمد واأمد املنعقددا بكليدة امللد فهدد
اأمنية يف الفرتا م  4/41حىت  4/42م لاخ 1245هد االرماضا
4ا اأملعي  ،ا ب حييا (1888خ) ا اجرا ات السومة الوقائية باملدار البتدائيدة واملتوسدطة
والثانومددة احلكوميددة واأهليددة للبنددني مبنطقددة لسددري التعليميددة ،أكادمييددة نددام العربيددة ا رسددالة
ماجستري ا الرماض ا
3ا اأنص ددارب  ،ص دداك س ددعد ا( 1244ه) ا تعزيب ببز الصب ببحة مب ببن خب ببالل المب ببدا س ،و ارا
املعارف ،الرماضا اململكة العربية السعودمةا

2ا بدددرخا  ،سوسد سددعد الدددم ا( 4002خ)ا أشببكرل الضبببط المد سببي المسببتخدمة مببن
قبل معلمي المرحلة الثرنوية في األ دن و عالقتهر ببعض المتغيرات  ،اجلامعة اأردنية ،
أ روحة دكتوراه ري منشورا ، ،لما ا

5ا الثبيي  ،أمحددروم ا (1883خ)ا السالمة بين المفهوم و التطبيق،الطبعة اأوىلا
6ا جددابر ،إميد سددعيد ا(1888خ) اد جببة تببوافر األمببن والسببالمة فببي د س التربيببة الريرضببية
مببن وجهببة نظببر المعلمببين والمعلمببرت لمببدا س محرفظببة أ بببد ،اجلامعددة اأردنيددة ،رسددالة
ماجستري ،أربدا

7ا مجعددة  ،رابددح لطفددي ا(1894خ)احرلببة األمببن فببي عهببد الملببك عبببد العزيببز  ،دارا املل د
لبد العزمز  ،الرماض ا
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9ا احلج داوب  ،س دا ا(4004خ) ا األم ببن والس ببالمة المهني ببة  ،دار ال ك ددة للنش ددر والتو م د ،
لما ا

8ا احلجيو  ،صاك سليما ا(4001خ) احجم مشكلة تعبرض األاطفبرل للحبوادث وتقيبيم
إجببرا ات االسببتجربة لهببر التببي يقببدمهر الببدفرع المببدني السببعودي مببن وجهببة نظببر أوليببر
األمو بمدينة الريرض ،رسالة ماجستريا أكادميية نام العربية للعلوخ اأمنية ،الرماض ا
10ا احلددريب  ،فددائزا  ،حمسد ا( 1234ه ) ا اتجرهببرت اطرلبببرت المرحلببة الثرنويببة بمدينببة
الريبرض نحببو التوعيببة برلسببالمة الوقرئيببة ،رسددالة ماجسدتريا جامعددة اأمداخ حممدد بد سددعود
اإلسومية ،الرماض ا
11ا احلفند داو  ،مص ددطف أمح دددا(4004خ) ااألمب ببن والسب ببالمه فب ببى المب ب برنى التعليمي ب بة:
استخدام الحرسبب اإللبى فبى تقيبيم مسبتوا السبالمه لمبدا س التعلبيم األسرسبى  ،دار
اإلنسا للطبالة والرتمجة والنشر ،القاهرا ا
14ا حلمي  ،أمحد كي و العفشو  ،لبدد املدنع ا (4000خ)االسبالمة و الصبحة المهنيبة
 ،دار الكت العلمية  ،القاهراا

13ا احلم د ددداين  ،مع د د حي د د ا ( 4008خ) ا (اإلس ب ببعرفرت األولي ب ببة) األم ب ببن و الس ب ببالمة
الصنرعية ،دار صفا للنشر و التو م  ،لما ا
12ا حي دددر ،حمم ددد لب دددها (4009خ) ااألم ببن الص ببنرعي والس ببالمة العرم ببة ،مرك ددز لب ددادب
للدراسات والنشر  ،صنعا ا
15ا اخلالدب ،ج جابر ا (4010خ) امستوا تطبيق عوامل األمن والسالمة في د وس
التربيببة البدنيببة برلمرحلببة االبتدائيببة بمدينببة الطببرئف ،جامعددة أخ القددر  ،رسددالة ماجسددتري ا
مكة املكرمة ا

16ا خطاب ،سعيد للدي ا (4007خ)ا التصبميم المعمبر ي لألبنيبة التعليميبة،دار الكتد
التعليمية للنشر و التو م  ،القاهراا

17ا الددليوب  ،أمحدد لبددد العزمدز ا(1889خ)ا إسببهرم اإلدا ة المد سببية فبي تحقيببق األمببن
والسبالمة لطببالب مببدا س التعلببيم العببرم بمدينببة مكببة المكرمببة ،جامعددة أخ القددر  ،رسددالة
ماجستري ا مكة املكرمة ا
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19ا آ رحبد دا ،حممدس ددعيدا (1217ه) ا دو اإلدا ة المد س ببية ف ببي األم ببن الوق ببرئي ،
أكادميية نام العربية للعلوخ اأمنية  ،الرماض ا

18ا الربيعدة ،إبدراهي لبددد الدرمح ا (1218ه د )ا فرعليببة التبد يب فببي تنميبة القببد ة علببى
توقبع األزمببرت األمنيبة لببدا خريجببي كليبة الملببك فهببد األمنيبة  ،جامعددة أخ القدر  ،مكددة
املكرمةا
40ا

الرومشددد  ،حممددد سددليما ا(4008خ ) اقببيم السببالمة المرو يببة فببي منببرهج التعلببيم

العرم  ،جامعة نام العربية للعلوخ اأمنيةا  ،1الطبعة اأوىل  ،الرماضا
41ا الرماد ،مجا الدم ا (1863خ )ااألمن والسالمة في اإلسالم  ،جامعة اإلماخ حممد
ب سعود اإلسومية  ،دار املعارف ،الرماض ا

44ا سد دداع  ،رائد ددداخليلا( 4007خ)ا الصب ببحة المد سب ببية ،مكتبد ددة اجملتم د د العد ددريب للنش د در
والتو م  ،الرماض ا

43ا السبو  ،خالد جدودت ا( 4005خ) ا الصحة و السالمة في البيئة المد سية ، ،دار
املناهج  ،لما  ،اأرد ا

42ا السددبو  ،خالددد وليددد ا(4003خ)  .المرشببد فببي األمببن والسببالمة الفندقيببة ،ميسسددة
الوراق للنشر والتو م  ،لما ا

45ا الس د ددعافني ،حمم د ددودإبراهي ا(4008خ) ا د جب ب ببة ممر سب ب ببة إدا ة المب ب ببدا س الثرنويب ب ببة
بمحرفظببرت غببزة لببدو هر فببي الحفببرظ علببى السببالمة البدنيببة للطلبببة وسبببل تفعليهببر،
اجلامعة اإلسومية ،رسالة ماجستري  ،زا ا

46ا س ددومة ،هب ددا ال دددم إبد دراهي ا ( 1887خ)ا الصب ببحة و التربيب ببة الصب ببحية ،دار الفك ددر
العريب ،القاهراا

47ا سومة ،لبد احلاف وآخرو ا (4005خ) ا مد سبة المسبتقبل  ،دار اخلرجيدي للنشدر و
التو م ا

49ا السددلطا  ،فهددد سددلطا ا( 1248ه دد) ا التربيببة األمنيببة و دو هببر فببي تحقيببق األمببن
الواطني  ،اأم العاخ  ،حبد مقددخ إىل النددوا العلميدة اأمد مسديولية اجلميد يف الفدرتا مد
 12-11حمرخ ،الرماضا
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48ا شددكر  ،فامزلبددد املقصددود وآخددرو ا ( 4007خ)ا الصببحة المد سببية  ،لدداع الكت د ،
القاهراا

30ا الش ددمراين ،مح دددا لل دديا (1245ه) ا الب ببدو التنمب ببوي للمؤسسب ببرت األمنيب ببة فب ببي
المجتمبع ،ورقدة لمدل مقدمدة لندددوا اجملتمد واأمد املنعقددا بكليددة امللد فهدد اأمنيدة الفددرتا
م  4/41حىت ،4/42الرماضا

31ا صاك ،حممدلبد الا( 1243هد)ا مد سة المستقبل :أهدافهر واحتيرجرتهر الفراغية،
ورقة لمل مقدمة لندوا مدرسة املستقبل ،الرماض ا

34ا الصددياد ،لبددد العددا ي أمحدددا( 1893خ)ا جببداول تحديببد حجببم العينببة فببي البحببث
السلوكي ،رابطة الرتبية احلدمثة ،القاهراا
33ا العسداف ،صدداك محددد ا (1242هدد)ا المببدخل إلببى البحببث فببي العلببوم السببلوكية ،ط
 ،3مكتبة العبيكا  ،الرماضا

32ا العسدريب  ،لدامر حممددا( 4006خ) ا د اسببة حبول مبدا كفريببة التوعيبة المرو يبة فببي
المدا س العمرنيةا رسالة ماجستري  ،الرماض ا
35ا العنددزب ،محدددا لامدددا(1240ه) ا أثببر أدا أفببراد أمببن المستشببفيرت علببى تحقيببق
السالمة ،أكادميية نام العربية للعلوخ اأمنية ،رسالة ماجستريا الرماض ا
36ا الغام دددب ،حي د لل ددي ،وآخ ددرو ا(4010خ) االتخط ببيط العمرانب بي وأث ببري ف ببي برن ببرمج
الدفرع المدني ،جامعة نام العربية للعلوخ اأمنية ،الطبعة اأوىل  ،الرماضا

37ا

الغنددي  ،فهددد سددليما ا(1230ه دد)  .مع ببريير اختي ببر موقببع المب ببرني المد س ببية ف ببي

المملكة العربية السعودية -حالة دراسية ملنطقة القصي  ،جامعة املل سعودا الرماض ا
39ا الفريو أبد ددادب ،جمد ددد الد دددم ا(1897خ) االقب ببرموس المحب ببيط،ط ،4ميسسد ددة الرسد ددالة،
بريوت  ،لبنا ا

38ا كس ددناوب  ،حمم ددود حمم دددا(1248ه)ا أاط ببر دع ببم التعب برون والتنس ببيق ب ببين الش ببراطة
ومؤسس ب ببرت المجتم ب ببع ( األس ب ببرة والمؤسس ب ببرت التعليمي ب ببة ) لنش ب ببر مفه ب ببوم الش ب ببراطة
المجتمعية ،ندوا اأم مسئوولية اجلمي ( الشر ة اجملتمعية )ا الرماض ا
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20ا الق ددامسي ،ض دديا ا (1887خ) ا األمب ببن الصب ببنرعي والسب ببالمة المهنيب ببة ،بنغ ددا ب ا دار
املكتبة الو نية ا
21ا

القحطاين ،سي معي ا ( 1218ه ) ا أهمية اإلدا ة التربوية في تنمية العالقرت

اإلنسرنية لدا جل األمن ،جامعة أخ القر  ،مكة املكرمةا
24ا

القحط داين ،حممددد لددوضا (1215ه دد)ا البعببد اإلنسببرني فببي ممر سببة السببلطة عنببد
جببل األمببن ،دراسددة تطبيقيددة لل د العدداملني حبددر احلدددود بالرمدداض  ،رسددالة ماجسددتري ددري

منشورا ،جامعة نام العربية للعلوخ اأمنية ،الرماض ا

23ا املرل ددي ،أمح ددد حمم ددد ا(1897خ) ا الس ببالمة واألم ببن ف ببي المؤسس ببرت والمنشب ب ت،
مكتبة الفو ا الكومت ا

22ا املشد د د دداقبة  ،للد د د ددي أمحد د د دددا (4010خ)ا السب ب ب ببالمة والصب ب ب ببحة المهنيب ب ب ببة فب ب ب ببي إدا ة
المستودعرت ،دار صفا للنشر والتو م ا لم ا
25ا املددزرو  ،حممددد مددزرو ا(4004خ)ا متطلبببرت السببالمة فببي محطببة تعبئببة غببرز البتببرول
المسببرل فببي مدينببة الريببرض وعالقتهببر بببرلحوادث التببي يتعببرض لهببر العببرملون ،رسددالة
ماجستري ري منشورا ،جامعة نام العربية للعلوخ اأمنية ،الرماضا
26ا املقر ،لبد العزمز سدعدا (1218ه)ا اإلعتببر ات اإلنسبرنية فبي التصبميم المعمبر ي
،النشر العلمي واملطاب  ،جامعة املل سعود  ،الرماضا

27ا املهيد  ،لبد احملس أبا الي ا (4005خ) ا هندسة السالمة ومنع الخسرئر ،الرماض
29ا

امله ددريب  ،راش ددد محي دددا ( 4006خ)  .المد س ببة و أم ببن الطف ببل  ،مرك ددز دل د اخت دداذ

القرار بشر ة ديب ،اأمارات العربية املتحداا

28ا امليسس ددة العام ددة لل ددتعل الفد د والت دددرم املهد د  ،جب ببل األم ببن والسب ببالمة ،أنظمب ببة و
إجرا ات السالمة ، ،اململكة العربية السعودمةا
50ا النم ددرا  ،مب ددار ه ددادبا (1879خ) ا د جب ببة إلتب ببزام مب ببديري المب ببدا س المتوسب ببطة
بإجرا ات السالمة العرمة في دولة الكويت ،اجلامعة اأردنية ،اأرد ا
51ا

و اراالرتبيةوالتعلي ا(4010خ)ا سيرسة األمن و السالمة  ،قطر
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ه) االئح ببة ش ببروم الس ببالمة ووس ببرئل اإلاطف ببر و1210( ا و ارا الداخلي ددة الس ددعودمةا54
المراقبب ببة و األن ب بذا الواجب ببب توافرهب ببر فب ببي قرعب ببرت المحرضب ببرات و االجتمرعب ببرت و
 الرماضا،جمل الدفا املدين،المؤتمرات و األفراح و مبرني األنشطة الممرثلة
بأعمببرل السببالمة

ه)االئحببة مسببؤوليرت المخببت1210( ا و ارا الداخليددة السددعودمةا53

واألم ببن الص ببنرعي ف ببي ال ببوزا ات و المص ببرلح الحكومي ببة و الجه ببرت ذات الشخص ببية
 الرماضا، جمل الدفا املدين،المعنوية العرمة والمؤسسرت
: المراجع األجنبية:ثالثا
1- School Bus
Safety
Rules
http://school.familyeducation.com/safety/earlylearning/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.
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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

 خا4003 ،  تشرم اأو- 440 ا جملة اجلي اللبناين العدد1
http://www.lebarmy.gov.lb/ ا4
http://www.moe.gov.bh/ :ا دليل السومة و الصحة املهنية3
www.nsc.org : املصدر،ا إجرا ات السومة أثنا ركوب حافلة املدرسة والنزو منها2
http://www.almarefh.org/خ4003 دمية املقر: ترمجة، ا املعرفة الرشيفية5
 لاع التطو، املصدر،  مقالة لل اأنرتنت، خ4011 ، ا تعرم مفهوخ اأم والسومة6
http://www.arabvolunteering.org/ :العريب
http://www.baheth.info/all. :ا الباح العريب7
http://www.alriyadh.com/  جرمدا الرماض، ا حتقي9
 املنتد العريب إلدارا: املصدر،خ4014 ، مقالة لل اأنرتنت، ا اأم والسومة ىف املدار8
http://www.hrdiscussion.com/ :املوارد البشرمة
 خ4010 ، موق سومي، ا الم والسومة يف املدار10
http://www.salamaty.net/
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املـــالحـــق
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ملحق قم ( )1
االسبارنة بصو تهر األولية
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’اململكة العربية سعودية

بسم هللا الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العايل
جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية العلوم االجتماعية
قسم أصول الرتبية

( حتكيم استبانة )
حفةه ال

سعد ددادا الدكتور /

السوخ لليك ورمحة ال وبركاته و بعد،،
أفيد سعادتك ب ين أقوخ بإلداد دراسة بعنوا ( دو المد سة المتوسطة في تنمية وعي الطالب برألمن
والسالمة داخل المد سة من وجهة نظر المعلمين) استكمالا يف مسار أصو الرتبية بكلية العلوخ
الجتمالية جبامعة اإلماخ حممد ب سعود اإلسومية ،ولتحقي أهداف الدراسة إلداد الستبانة املرفقة
لستقصا آرا املعلمني باملرحلة املتوسطة احلكومية يف مدمنة الرماض ا
وستكو اإلجابة وف تدر ساسي كتايل :
العبر ات
...............................

د جة الموافقة
موافق
بشدة

موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

ونةرا لكو سعادتك م ذوب اخل ا والكفا ا العلمية الي مستنار هبا وم املهتمني يف ه ا اجملا ف نه
مسرين أ أض بني مدب سعادتك ه ه الستبانة – م تقدمرب لرتبا ك وأنشغالك وجلهدك ولوقتك
الثمني – يف حتكي الستبانة شاكرا ومقدرا ملحوظاتك ومقرتحاتك الي سيكو هلا اأثر الكبري يف

تطومر ه ا اأدا م حي مد وضو العبارا ومد مناسبتها للمحور ،وإبدا مقرتحاتك باحل ف أو
التعدمل أو اإلضافةا ولك خالص حتياا وتقدمرب ا
اسم محكم االستبرنة

الد جة العلمية

ثالثيرً
التخص

جهة العمل

الهرتف – الجوال

البريد االليكتروني

التوقيع

وتقبلوا شكرب وتقدمرب لتعاونك اا البرحث  :محم ببد علي الغرمدي
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محرو االستبرنة
المحو األول :دو أنشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب برألمن والسالمة.
مدا وضوح العبر ة
م

العبر ات

1

تتب د املدرس ددة سياس ددة واض ددحة وحم ددددا يف احلف دداظ لل د
اأم والسومةا

واضحة

4
3

تتجه املدرسة اجتاها اجيابيا حنو تنشئة الطوب أمني اا
تيكد املدرسة لل مادا الولي لد الطوب يف احملافةة
لل اأم و السومةا

2

هت د ددت املدرس د ددة مبراقب د ددة س د ددلو الط د ددوب امل د دديدب هل د د د و
تد د ددوجهه الجتد د دداه اإلجيد د ددايب حند د ددو السد د ددلو الصد د ددحيح و
السلي ا

5

تق ددوخ املدرس ددة بنش ددر ال ددولي الس ددلي ب ددني الط ددوب فيم ددا
خيص اأم و السومة داخل املدرسة و خارجهاا

6

تتبد د د د املدرس د د ددة إجد د د درا ات للمي د د ددة حلمام د د ددة الط د د ددوب و
املدرسني و العاملني م اأخطار و احلوادثا

7

تنة املدرسدة مد اجلهدات املختصدة نددوات و حماضدرات
ل اأم و السومةا

9

تيكد املدرسة لل أمهية احلفاظ لل اأم و السومةا

8

تتب د املدرسددة يف احلفدداظ لل د اأم د و السددومة الل دوائح
املعمو هبا و املعتمدا م قبل الو اراا

10

تق د ددوخ املدرس د ددة ب د دددورها الرتب د ددوب و التعليم د ددي مع د ددا دو
الفصل بينهماا

11

تقوخ املدرسة بوض القرتاحات الي تيد إىل املزمد مد
ت ددوفري اأم د د والس ددومة أو ملناقش ددة أو حتس ددني اأوض ددا
بشكل لاخا

14

تقد ددوخ املدرسد ددة بعمد ددل تقد دددمر وختمد ددني لألخطد ددار ووض د د
السياسات والتعليمات للوقامة منهاا
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غير

واضحة

مدا منرسبة العبر ة
للمحو

منرسبة

غير

منرسبة

التعديل المقترح

تربع المحو األول :دو أنشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب برألمن والسالمة
مدا وضوح العبر ة
م

العبر ات

13

تقددوخ املدرسددة بعمددل كشد دورب للد كددل اأم داك أو
املعددات أو أجهدزا السدومة أو معددات اإل فدا والت كدد
م لملها أوصوحيتهاا

12

تقددوخ املدرسددة بتددوفري الحتياجددات واملتطلبددات (مبسددالدا
اإلدارا) اخلاصددة ب داأم والسددومة مثددل لوحددات إرشددادمة
و ريها

15

تقوخ املدرسة بعمل خطة للطوارئ واإلخو لندد تعدرض
املدرسة سوا حلرم أو أب نو م اأ مات أو احلالت
الطارئةا

16

تقوخ املدرسة ب نشا حصة نشاط مدرسي تكدو مهتمدة
ب د داأم والس د ددومة وحيت د ددوب النش د دداط لل د د العدم د ددد م د د
ال امجا

17

تق ددوخ املدرس ددة بإل ددداد حماض د درات للتولي ددة ب مهي ددة اأم د د
والس ددومة ودوره يف اجملتمد د ودل ددوا مسد ديولني يف ال دددفا
املدددين أواإل فددا أوو ارا الداخليددة واهلددو اأمحددر لعمددل
ه ه احملاضرا ت ا

19

تقوخ املدرسة بوضد إرشدادات ملكافحدة احلرائد يف فصدل
الدراسةا

18

تقوخ املدرسة حب اأسرا لل مناقشة اأبنا و توضيح
اأمد د دور و بيد د دا أمهي د ددة التد د دزامه بإرش د ددادات وتعليم د ددات
املدرسة واأبتعاد ل كل ما مكو له ت ثري سليبا

واضحة
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غير

واضحة

مدا منرسبة العبر ة
للمحو

منرسبة

غير

منرسبة

التعديل المقترح

المحو الثرني :دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة

مدا وضوح العبر ة
م

العبر ات
واضحة

1

مشددج املعلد وبدده لل د تطبيد وسددائل اأمد والسددومة
املتبعة يف املدرسةا

4

موفر املعل للطوب فرصا ملناقشة املخا ر والتحدمات الي
متعرضددو هل ددا م د إجي دداد حل ددو هل ددا مب ددا م ددوفر هل د اأم د و
السومةا

3

حيف د ددز املعل د د الط د ددوب لل د د اس د ددتخداخ وس د ددائل اأمد د د و
السومةا

2

مقضي املعلمو جز ا م وقته يف شر ضدرورا اسدتخداخ
وسائل اأم والسومة يف املدرسةا

5

متحل د د املعل د د بالص د د حي د دا تصد ددرفات بع د د الط د ددوب
املتطرفة ومناقشته بإجيابية و إجياد احلل اإلجيايب جتاه ه ه
التصرفات حفاظا لل أمنه وسومته ا

6

متد د دوافر ل د ددد املعلم د ددني مه د ددارات تدرمبي د ددة كافي د ددة لقي د ددامه
بواجبه يف احلفاظ لل أم وسومة الطوبا

7

التدزاخ املدرسددني وكددل مد يف املدرسددة بإرشددادات وتعليمددات
اأم والسومةا

9

مقدوخ املعلد بإتبدا احتيا ددات اأمدا قبدل وأثندا العمددل يف
املخت اتا

8

مقد ددوخ املعل د د بتد دددرم الطد ددوب لل د د إج د درا ات اأم د د و
السومة وكيفية استخداخ وسائلهاا

10

معتم ددد املعلد د املرافد د للح ددافوت املدرس ددية بتطبيد د اخلط ددة
املتعلق ددة ب د د م وسد ددومة الط ددوب أثند ددا اسد ددتخداخ احلافلد ددة
املدرسيةا
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غير

واضحة

مدا منرسبة العبر ة
للمحو

منرسبة

غير

منرسبة

التعديل المقترح

تربع المحو الثرني :دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة
مدا وضوح العبر ة
م

11

14

13

العبر ات
واضحة
مراقد املعلد بعددد اسددتخدامه للمعمددل حمتوماتدده و إرجالهددا
ملكاهند د دا املخص د ددص لتف د ددادب ت ثريه د ددا للد د د أمد د د وس د ددومة
املخت ا
مقوخ املعل مبعاقبدة الطدوب الد م لملتزمدو بطد اأمد
و السومة وخاصة املتعلقة باملخت ات العلميةا
مقددوخ املعلد بددإلوخ اجلهددات املسدديولة لد اأمد والسددومة
يف حددا حصددو أب حددادث داخددل املعمددل لتقددوخ بدددورها
يف احلفاظ لل اأم والسومةا

12

مسدتخدخ املعلد يف املختد وسدائل وأدوات خم مددة نةيفددة و
بطرمقة ح راا

15

مش د ددرف املعلد د د املس د دديو للد د د حص د ددة املعم د ددل بنفس د دده يف
اإلشراف لل الطوب أثنا قيامه بالتجاربا
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غير

واضحة

مدا منرسبة العبر ة
للمحو

منرسبة

غير

منرسبة

التعديل المقترح

 المح ببو الثرل ببث :دو المق ببر ات الد اس ببية ف ببي تنمي ببة وع ببي الط ببالب بب برألمن و الس ببالمة داخ ببل
المد سة
مدا وضوح العبر ة
م

العبر ات

1

مدت تددرم مفهدوخ اأمد والسدومة ومعدامري السددومة
والصحة يف املناهجا

4

حتت د ددوب من د دداهج الطلب د ددة معلوم د ددات لد د د اإلس د ددعافات
اأولية وكيفية تقيي املخا ر ومكافحة احلرائ ا

3

مت توضيح أ اللعد والرتفيده ل بد بده لكد جيد
أ مكونا ضم اأم والصحة والسومةا

2

محامددة الطلبددة م د العن د جي د أ تندداق يف املندداهج
كما جي أ تعرف اإلجرا ات ملعاجلة أب حوادثا

5

تنم ددي رو الش ددعور بواج د د احلف دداظ لل د د اأم د د و
السددومة م د خددو ددر اأفكددار املناسددبة ل د ل يف
املقررات الدراسيةا

6

تنمددي املقددررات رو احملافةددة للد سددومة اآلخدرم و
املمتلكات العامةا

7

حتد د املق ددررات للد د تقوم ددة ال ددرواب ب ددني الط ددوب و
املسيولو ل اأم والسومة يف املدرسةا

9

تبني املقررات بوضو سعي اإلسوخ إىل احلفاظ لل
أم و سومة اجلمي ا

8

تس د ددالد املق د ددررات الطالد د د للد د د معرف د ددة ميسس د ددات
الدولة اأمنية و أدوراهاا

واضحة

10

تشمل املقررات الدراسية القليل م اأنشدطة الصدفية
والوصفية الدي هلدا دور فعدا يف تنميدة الدولي بداأم
والسومة لد الطال ا
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غير

واضحة

مدا منرسبة العبر ة
للمحو

منرسبة

غير

منرسبة

التعديل المقترح

تربع المحو الثرلث :دو المقر ات الد اسية في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة
مدا وضوح العبر ة
م

العبر ات

11

تركي د ددز املق د ددررات الدراس د ددية لل د د التعل د ددي دو الرتبي د ددة
جبوانبها املختلفةا

14

هن ددا قل ددة يف املن دداهج ال ددي تع ددز اأم د والس ددومة يف
املدرسةا

13

ل د دددخ وج د ددود مق د ددررات فص د ددلية أوس د ددنومة لد د د اأمد د د
والسومة داخل املدرسة وسبل نشر ه ا املفهوخا

12

15

تشددار امليسسددات املعنيددة بداأم والسددومة يف وض د
املق ددررات املدرس ددية ال ددي ميكد د أ تعم ددل للد د تنمي ددة
ولي الطوب فيما خيص مفهوخ اأم والسومةا

للمحو

التعديل المقترح
واضحة

هنددا حمدودمددة يف التع داو بددني املدرسددة وامليسس ددات
الرتبومة املسيولة ل املقررات املدرسية لتعزمز اأم و
السومة داخل املدرسةا

مدا منرسبة العبر ة
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غير

واضحة

منرسبة

غير

منرسبة

ملحق قم ( )2
أمسرء احملكمني
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بيان بأسمات محكمي أداة الدراسم
االسم

م

الدرجة العلمية

العمل الحالي
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.

3

د :أحمد عبدالعزيز الرومي

أستا مساعد

2

د :السعيد محمد رشاد

أستا مشار

1

د :أيمن عبدهللا سالمم

أستا مساعد

ع و يام التدريس بقسم علم الناس بجامعم
اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.

0

د :رم ان محمد عبدالعليم

أستا مساعد

ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.

5

د :سالم عماد السكري

أستا مساعد

ع و يام التدريس بقسم علم الناس بجامعم
اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.

9

أ د  :عبدالعزيز عبدالرحمن
المحيميد

.

د :عبدالعزيز علي الاليام

أستا مساعد

0

د :عبداللطيل الرباة

أستا مشار

6

د :عبدهللا بن عبدالعزيز المعيق

أستا مساعد

31

د :عبدهللا الح السكرأن

أستا مساعد

33

د :د أبا حسين

أستا مساعد

32

د:

ا عبدهللا الجوبان

أستا

أستا مساعد
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ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم أصو التربيم
بجامعم اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.
ع و يام التدريس بقسم علم الناس بجامعم
اإلمام محمد بن سعود اإلسالميم.

ملحق قم ()3
االسبارنة بصو تهر النهرئية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

’اململكة العربية سعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة األمام حممد بن سعود
اإلسالمية
كلية العلوم االجتماعية
قسم أصول الرتبية

( استبانة )
حفة ال

املعل الكرمي /

السوخ لليك ورمحة ال وبركاته و بعد،،
ه ه الستبانة لدراسة ( دو المد سة المتوسطة في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل
المد سة من وجهة نظر المعلمين) وقد صممت ك داا للحصو لل بع

البيانات واملعلومات الي

ختدخ أهداف الدراسة ا
وهي احد متطلبات احلصو لل درجة املاجستري م جامعة اإلماخ حممد ب سعوداإلسومية قس
أصو الرتبية ،ل ا أرجو قرا ا فقرات ه ه الستبانة واإلجابة لليها بكل أمانة  ،للما ب اإلجابات ل
تستعمل إلّ أ راض البح العلمي فق ا
وتقبلوا شكرب وتقدمرب لتعاونك اا
ولك خالص الدلا
البرحث
محمببد عببلي صرلح الغرمدي
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أوالً :البيرنرت األولية

ض إشارا ( √ ) أماخ اخليار ال ب ميثل :

 -1المستوا التعليمي :
جامعي

أقل م جامعي

تعلي لايل

 -0عدد سنوات الخدمة :
أقل م  5سنوات

م  5إىل  10سنوات

أكثر م  10سنوات

 -4اطبيعة الوظيفة التعليمة :
مدمر

وكيل

معل

 -3هل التحقت بدو ة إسعرف أولية :
 ند دعد د د د د د د

ل
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مرشد ويب مشرف نشاط

المحو األول :دو أنشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب برألمن والسالمة
م

العبر ات

1

املدرسةهلا سياسات واضدحة يف احملافةدة للد اأمد
والسومة فيها ا

4

تتجد دده املدرسد ددة اجتاهد ددا اجيابيد ددا حند ددو تنشد ددئة الطد ددوب
أمنياا

3

تيكددد املدرسددة لل د مددادا الددولي لددد الطددوب يف
احملافةة لل اأم والسومةا

2

هتد ددت املدرسد ددة مبراقبد ددة سد ددلو الطد ددوب املد دديدب هل د د
وت ددوجهه الجت د داه اإلجي ددايب حن ددو الس ددلو الصد ددحيح
والسلي ا

5

تقددوخ املدرسددة بنشددر الددولي العدداخ بددني الطددوب فيمددا
خيص اأم والسومة داخليا وخارجيا

6

تتب د د د املدرس د د دة إج د د درا ات للمي د ددة حلمام د ددة الط د ددوب
واملدرسني و العاملني م اأخطار واحلوادثا

7

ت د د ددنة املدرس د د ددة م د د د د اجله د د ددات املختص د د ددة ن د د دددوات
وحماضرات ل اأم والسومةا

9

تيكد د ددد املدرسد د ددة لل د د د أمهيد د ددة احلفد د دداظ لل د د د اأم د د د
والسومةا

8

تتب د د املدرس د ددة يف احلف د دداظ لل د د اأم د د و الس د ددومة
اللوائح املعمو هبا واملعتمدا م قبل الو اراا

10

تقددوخ املدرسددة بدددورها الرتبددوب و التعليمددي معددا دو
الفصل بينهماا

11

14

موافق
بشدة

تقوخ املدرسة بوض القرتاحات الي تيد إىل املزمد
مد د ت ددوفري اأمد د والس ددومة ومناقش ددتهما أو حتس ددني
اأوضا بشكل لاخا
تقدوخ املدرسددة بعمدل تقدددمر وختمدني لألخطددار ووضد
السياسات والتعليمات للوقامة منهاا
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موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

تربع المحو األول :دو أنشطة وممر سرت المد سة لتنمية وعي الطالب برألمن والسالمة.
م

العبر ات

13

تلتزخ املدرسة بعمل كشد دورب للد كدل اأمداك
أواملعد د دددات أوأجهد د ددزا السد د ددومة أومعد د دددات اإل فد د ددا
والت كد م لملها أوصوحهاا

12

تق د د ددوخ املدرس د د ددة بت د د ددوفري الحتياج د د ددات واملتطلب د د ددات
(مبس ددالدا اإلدارا) اخلاص ددة ب د داأم والس ددومة مثد ددل
لوحات إرشادمة و ريها

15

تقددوخ املدرسددة بعمددل خطددة للط دوارئ واإلخددو لنددد
تعددرض املدرسددة سدوا حلرمد أوأب نددو مد اأ مددات
أواحلالت الطارئةا

16

تقددوخ املدرسددة ب نشددا حصددة نشدداط مدرسددي تكددو
مهتم د ددة بد د داأم والس د ددومة وحيت د ددوب النش د دداط للد د د
العدمد م ال امج التولومة ا

17

تقوخ املدرسة بإلداد حماضدرات للتوليدة ب مهيدة اأمد
والس د د ددومة ودوره يف اجملتمد د د د ودل د د ددوا مسد د د ديولني يف
ال د دددفا امل د دددين أواإل ف د ددا أوو ارا الداخلي د ددة واهل د ددو
اأمحر لعمل ه ه احملاضرات ا

19

تقددوخ املدرسددة بوض د إرشددادات ملكافحددة احلرائ د يف
فصل الدراسة بشكل ملفت للنةرا

18

تقددوخ املدرس ددة حب د اأسددرا لل د مناقش ددة اأبن ددا و
توضد دديح اأم د دور و بي د دا أمهيد ددة الت د دزامه بإرشد ددادات
وتعليمددات املدرسددة واأبتعدداد ل د كددل مددا مكددو لدده
ت ثري سليبا

موافق
بشدة
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موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

المحو الثرني :دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة
م

العبر ات

1

مشددج املعل د وبدده لل د تطبي د وسددائل اأم د و
السومة املتبعة يف املدرسة بكل قنالةا

4

م د ددوفر املعلد د د للط د ددوب فرص د ددا ملناقش د ددة املخ د ددا ر و
التحدمات الي متعرضو هلا م إجياد حلو هلدا مبدا
موفر هل اأم والسومةا

3

حيفز املعل الطوب لل استخداخ وسائل اأم و
السومةا

2

مقضددي املعلمددو جددز ا م د وقددته يف شددر ضددرورا
استخداخ وسائل اأم والسومة يف املدرسةا

5

متحل د د د املعل د د د بالص د د د حي د د دا تصد د ددرفات بع د د د
الطددوب املتطرفددة ومناقشددته بإجيابيددة وإجيدداد احلددل
اإلجيايب جتاه ه ه التصرفات حفاظدا للد أمدنه و
سومته ا

6

متوافر لد املعلمني مهارات تدرمبية كافية لقيامه
بواجبه يف احلفاظ لل أم وسومة الطوبا

7

الت د دزاخ املدرسد ددني وكد ددل م د د يف املدرسد ددة بإرشد ددادات
وتعليمات اأم والسومة وتطبيقهاا

9

مق ددوخ املعلد د بإتب ددا احتيا ددات اأم ددا قب ددل وأثن ددا
العمل يف املخت اتا

8

مقوخ املعل بتددرم الطدوب للد إجدرا ات اأمد
و السوخ و كيفية استخداخ وسائلها احلدمثة ا

10

موافق
بشدة

موافق

معتم ددد املعلد د املرافد د للح ددافوت املدرس ددية بتطبيد د
اخلط د د ددة املتعلق د د ددة بد د د د م وس د د ددومة الط د د ددوب أثن د د ددا
استخداخ احلافلة املدرسيةا
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غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

تربع المحو الثرني :دو المعلم في تنمية وعي الطالب برألمن و السالمة داخل المد سة
م

العبر ات

11

مراقد د املعلد د بع ددد اس ددتخدامه للمعم ددل حمتومات دده و
إرجاله ددا ملكاهند دا املخص ددص لتف ددادب ت ثريه ددا للد د
أم وسومة املخت والطوب ا

14

مقوخ املعل مبعاقبة الطوب ال م ل ملتزمو بط
اأم د د د و السد د ددومة وخاصد د ددة املتعلقد د ددة بد د دداملخت ات
العلميةا

13

مقددوخ املعلد بددإلوخ اجلهددات املسدديولة لد اأم د و
السومة يف حا حصو أب حادث داخل املعمل
لتقوخ بدورها يف احلفاظ لل اأم والسومةا

12

مس ددتخدخ املعلد د يف املختد د وس ددائل وأدوات خم م ددة
نةيفة وجمربة وبطرمقة ح راا

15

مشرف املعل املسيو لل حصة املعمل بنفسه يف
اإلشراف لل الطوب أثنا قيامه بالتجاربا

موافق
بشدة

موافق
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غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

 المحو الثرلث :دو المقر ات الد اسية في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة
موافق

م

العبر ات

1

مددت تدددرم مفهددوخ اأم د والسددومة ومعددامري السددومة
والصحة يف املناهج الدراسية ا

4

حتتوب مناهج الطلبة معلومات ل اإلسعافات اأوليدة
وكيفية تقيي املخا ر ومكافحة احلرائ ا

3

مددت توضدديح أ اللع د والرتفيدده ل بد بدده لكد جي د
أ مكونا ضم اأم والصحة والسومة واحل ر ا

2

محامددة الطلبددة م د العن د جي د أ تندداق يف املن دداهج
كما جي أ تعرف اإلجرا ات ملعاجلة أب حوادثا

5

تنم د ددي رو الش د ددعور بواج د د احلف د دداظ لل د د اأم د د و
السددومة م د خددو ددر اأفكددار املناسددبة ل د ل يف
املقررات الدراسيةا

6

تنمددي املقددررات رو احملافةددة لل د سددومة اآلخ درم و
املمتلكات العامة و ريهىا م املنشآت اخلاصة ا

7

حت د د املق ددررات لل د د تقوم ددة الد ددرواب ب ددني الطد ددوب و
املسيولو ل اأم والسومة يف املدرسةا

9

تبني املقررات بوضدو سدعي اإلسدوخ إىل احلفداظ للد
أم وسومة اجلمي ا

8

تسالد املقررات الطال لل معرفدة ميسسدات الدولدة
اأمنية و أدوراها املهمة يف ضب اأم ا

10

تشددمل املقددررات الدراسددية القليددل مد اأنشددطة الصددفية
و الوصفية الي هلدا دور فعدا يف تنميدة الدولي بداأم
و السومة لد الطال اا

11

بشدة

تركي د ددز املق د ددررات الدراس د ددية لل د د د التعل د ددي دو الرتبي د ددة
جبوانبها املختلفةا
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موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

تربع المحو الثرلث :دو المقر ات الد اسية في تنمية وعي الطالب برألمن والسالمة داخل المد سة
موافق

م

العبر ات

14

هنا قلة واضحة يف املناهج الي تعز اأم والسومة
يف املدرسة ا

13

ل د دددخ وج د ددود مق د ددررات فصد د ددلية أوس د ددنومة ل د د د اأم د د د
والسومة داخل املدرسة وسبل نشر ه ا املفهوخا

بشدة

12

هن ددا حمدودم ددة يف التع د داو ب ددني املدرس ددة وامليسس ددات
الرتبومة املسيولة لد املقدررات املدرسدية لتعزمدز اأمد و
السومة داخل املدرسةا

15

تشددار امليسسددات املعني ددة بدداأم والسددومة يف وض د
املقررات املدرسية الي ميك أ تعمل لل تنمية ولي
الطوب فيما خيص مفهوخ اأم والسومةا
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موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

ملحق قم ()4
خطربرت تطايق االسبارنة
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مسبخلص الاحث ( برللغة األجنليزية)
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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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