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 :المستخلص

توى هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية، من خالل تحديد مس

القيميووة   لتنميووة الوووعي األمنووي لوودى  - المهاريووة – الوووعي األمنووي لوودى الطووالب، تحديوود المتطلبووات  المعرفيووة

الطالب، تحديد معوقات تنمية الوعي األمني لدى الطالب، وتحديد المقترحات لتنمية الوعي األمني لدى طوالب 

قسوم طوالب دام المسو  اججتمواعي بالعينوة لالجامعات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصويي باسوتخ

  طالوب. 511اججتماع والخدمة اججتماعيوة بجوامعتي القصويم وامموام محمود بون سوعود امسوالمية، وقوامهوا  

 واعتمد الباحث على استمارة استبيان لجمع البيانات.

حقوووقهم وواجبوواتهم ب لوقوود دتوودت نتووارج الدراسووة دن مسووتوى الوووعي األمنووي لوودى الطووالب تم وول فووي معرفووة الطووال

تمووواطنين سووعوديين، اختيووار األصوودقا  بعنايووة واجبتعوواد عوون دصووحاب اليتوور المتطوورئ، إدرا  مخوواطر الجوورارم 

معرفة تييية امبوال  عون القيوايا األمنيوة،  المعلوماتية والسيبرانية على دمن المجتمع. وتم لت المتطلبات المعرفية في
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واألسرة والمجتمع، الحرص على حيور الندوات واللقا ات العلمية حول القيايا معرفة مخاطر الجريمة على اليرد 

مهوارة العمول الجمواعي د نوا  تجربوة خطوة إخوال  الودفاع المودني، مهوارة األمنية، بينما تم لت المتطلبات المهاريوة فوي 

زمالروي نحوو قيوية موا. بينموا التأ ير في اآلخرين من دجل الحياظ على دمن المجتمع، مهارة امقناع لتغييور اتجاهوات 

قيموة التسوام  تعوزز  تم لت المتطلبات القيمية في  قيمة األمانة تعزز تحقيق دمن المجتمع والمحافظوة علوى متتسوبات ، 

ميهوم السلم المجتمعي بين الجماعات المختلية، قيمة التعاون بين دفراد المجتموع تعوزز المحافظوة علوى األمون القوومي. 

إتاحووة فوورص العموول  تنميووة الوووعي األمنووي لوودى طووالب منهووابمجموعووة موون المقترحووات منهووا ل تمووا خرجووت الدراسووة

التطوعي للطالب في الجهات األمنية، تنظيم بعض األنشطة الطالبية التي تساعد على تنمية الوعي األمنوي، تيومين 

 بعض مياهيم الوعي األمني بالمقررات الجامعية. 

 الجامعات السعودية. -الطالب -األمنيالوعي  - تنميةالكلمات المفتاحية: 

 
 

Abstract: 
The study aimed to define the requirements for developing security awareness among 

Saudi university students, by determining the level of security awareness among 

students, identifying (cognitive-skill-value) requirements for developing security 

awareness among students, identifying obstacles to developing security awareness 

among students, and identifying proposals to develop security awareness Among Saudi 

university students. The study relied on the descriptive approach using the social survey 

in the sample for students of the Department of Sociology and Social Work at the 

universities of Al-Qassim and Imam Muhammad bin Saud Islamic University, and its 

strength is (155) students. The researcher relied on a questionnaire to collect data. 

The results of the study confirmed that the level of security awareness among students 

represented in students' knowledge of their rights and duties as Saudi citizens, choosing 

friends carefully and staying away from the owners of extremist thought, awareness of the 

dangers of information and cyber crimes on the security of society. The cognitive 

requirements consisted of knowing how to report security issues, knowing the risks of 

crime on the individual, family and society, ensuring attending scientific seminars and 

meetings on security issues, while the skill requirements were the skill of teamwork during 

the experience of a civil defense evacuation plan, the skill of influencing others for 

Maintaining community security, persuasive skill to change my colleagues' attitudes 

toward an issue. While the value requirements were represented in the value of honesty 

that promotes achieving community security and preserving its gains, the value of 

tolerance reinforces the concept of societal peace between different groups, the value of 

cooperation between members of society promotes the preservation of national security. 

The study also came out with a set of proposals, including to develop security awareness 
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among students, including providing voluntary work opportunities for students in the 

security authorities, organizing some student activities that help in developing security 

awareness, including some concepts of security awareness in university decisions. 

 

Key words: development - security awareness - students - Saudi universities. 

 

 

 

مقدمة:ال  

ونشأت مع امنسان منذ وجدت  ونشأت  في المجتمع  ،ارتبطت ظاهرة األمن بالوجود امنساني

فقد تان دهم ما يشغل امنسان األول تأمين احتياجات  األساسية من مأتل ومشرب وملبس  ،البشري

واتخاذ جميع الوسارل  ،خاوئ واألخطار التي تهدد بقا ه ووجودهودفع التهديدات والم ،ومأوى

   51م، ص6002قرار واألمان.  الزتي، الالزمة للحذر واألمان والرغبة الشديدة في تحقيق اجست

وقد قامت سياسة التعليم في المملتة العربية السعودية على دساس العقيدة السليمة ومراعاة الدين 

ومن المعروئ  ،وج ش  دن تل المجتمعات تسعى لتحقيق األمن داخلها ،رووسطية اليت ،امسالمي

وإنما هي نابعة  ،حيث دن الجريمة ج تنبع من تلقا  نيسها ،دن األمن يتحقق بعدة دشيا  دولها اليتر

والعقل يتغذى من العلم بالمبادئ واألخالق.  ،من متان في الذهن قبل حدو ها على درض الواقع

ر  األساسي للعقل الذي بدوره يحر  األعيا  الجسدية جرتتاب فعل سوا  تان واليتر هو المح

دو تان هذا اليعل يهدد  ،سوا  تان هذا اليعل يحقق األمن والرخا  للمجتمع ،دخالقي دم غير ذل 

وهذه اليترة التي  ،فإن تل عمل على درض الواقع يسبق  فترة تعمقت داخل العقل ،دمن المجتمع

تتون عن طريق الظروئ اججتماعية وال قافية والسياسية واجقتصادية المحيطة ت ،تسبق العمل

 ،وهي التي تحدد نوع اليترة التي يتربى عليها هذا اليرد وتييية مسايرت  للواقع المعيشي ،باليرد

 وطريقة تعامل  مع الظروئ المختلية. 

ويتم ذل  عن طريق  ،المسروليةولذل  تحتاج المجتمعات إلى مربين صالحين معداد رجال على قدر 

ليوجهوا  ،التوجي  الذي يتطلب تتاتئ التعليم وامعالم ودور العبادة وجميع مؤسسات اليبط اججتماعي

الشعوب توجيها فتريا سليما وعلى ردس هذا التوجي  توعيتهم باألمن تحقيقا لواقع دمني مأمول من هذه 

ل المنبع الرريسي الذي يتون فترا معينا لدى الطالب المؤسسات والتي على ردسها الجامعات التي تشت

 والطالبات داخل هذه الجامعات. 

وبالرغم من دن التوعية األمنية تتحقق من خالل العديد من الوسارل م ل امعالم واألسرة والشارع 

ور والمدرسة وتافة المؤسسات األهلية والحتومية ومؤسسات اليبط اججتماعي إج دن الجامعات لها د

عظيم في بنا  فتر امنسان وإعداده لمواجهة الحياة بتافة ما تحمل من دفتار متياربة في ظل العصر 

ويصل إلى تل فرد في منزل . فلقد استياد  ،المعلوماتي الذي نعيش  والذي تتالقى في  جميع األفتار

و قليلي العلم لصوص العقول وناشروا اليتر المنحرئ اليال من حدي ي السن دو حدي ي التدين د



 

 4 

فصوروا لهم المنتر معروفا والباطل حقا وزينوا لهم الشبهات فانطلت عليهم الحيل فوقعوا في دوحال 

حيث دن دي مجتمع بالرغم من خصوصية  قافت   ، 15، صم6055 ،الغلو والتطرئ.  القحطاني

البث  ،البع اتعرية لتسرب دنماط  قافات دخرى ألسباب عديدة منها على سبيل الم ال: الهجرة و

والبريد املتتروني وبرامج األلعاب املتترونية وبذل   ،والحاسبات اآللية من خالل امنترنت ،اليياري

  9ه، ص5161ية مستحد ة.  الحوشان، تيد إلى المجتمعات دنماط  قاف

وفي الوقت الحاير دصب  ميهوم األمن دت ر اتساعا وشموج فلم ينحصر ميمون  في تحقيق األمن 

العام فقط بل دصب  لألمن ميهوم شامل إذ ج ينحصر دمن المجتمع واستقراره في تنييذ القوانين 

واألنظمة إنما يتجاوز ذل  إلى التيتير المستمر ميجاد المعدجت الممتنة لمواجهة السلو  المنحرئ 

سيق المتبادل بين والتعرئ على الجوانب المختلية والمحيطة وبذل  يتحقق األمن من خالل التعاون والتن

األجهزة األمنية ذاتها وبين المؤسسات األخرى في المجتمع سوا  تانت تل  المؤسسات اجتماعية دو 

  . 9، صم6000 ،تعليمية دو اقتصادية.  الصالحي

ومن دبرز ذل   ،وللجامعات متانة بالغة األ ر في عملية تطوير المجتمع ومؤسسات  وتطوير اليتر

والذي بدوره ي مر في المساعدة على صنع  ،ي بالقيايا األمنية لدى الطالبدورها في تنمية الوع

 وليس فقط بالمؤسسات األمنية المعنية بهذا األمر.  ،مجتمع آمن بأفراده ومؤسسات 

ولذل  فإن معرفة  ،وتعد الجامعات من دبرز المؤسسات التي يتحقق من خاللها الوعي بالقيايا األمنية

خاصة في ظل عولمة اليتر التي نحياها وما لها من آ ار على  ،دى الطالب دمر مهم الوعي بهذه القيايا ل

ومدى قدرة الجامعات في تحديها لألفتار الهدامة ونشر الوعي بالقيايا األمنية  ،فتر الشباب داخل المملتة

 بين طالب الجامعات. 

لمال. فأمن المجتمع من واألمن يعد دمن اليرورات الخمس وهي الدين والنيس والعرض والعقل وا

واألمن هو رسالة الشرطة التي تتعلق  ،وبقدر ما يتون األفراد آمنين يتون المجتمع آمنا   ،دمن دفراده

بحيظ النظام العام وإعال  سلطان القانون وإقرار الستينة وحماية األرواح واألعراض واألموال 

وقاية ويبطا  وتنييذا  للقوانين واألنظمة وينصب األمن على متافحة الجريمة  ،وصيانة اآلداب العامة

   56، صم6009 ،واللوار  وهو ما يتحقق ب  الردع للخارجين على القانون  العييصان

 

 :دراسةشكلة الم

دصووب  العووالم اليوووم بصووية عامووة والمجتمووع العربووي بصووية خاصووة، يشووهد زيووادة فووي انتشووار الجريمووة، 

معووات العربيووة، وموون ذلوو  جريمووة تهريووب المخوودرات وظهووور جوورارم لووم تتوون موجووودة فووي واقووع المجت

وإدمانها وجرارم العنئ والقتل واجحتيال، والجرارم املتترونية، ودمام هذه الخطورة التوي يتعورض لهوا 

الوطن العربي جبد من وجود دجهزة توعية باألمن الجناري للحد من مخاطر هذه الظوواهر فوي المجتموع 

 ن المواطنين وتوعيتهم بوسارل الوقاية من الجريمة، وتوعية الشعوب.العربي، ونشر الوعي األمني بي
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تعد الجريمة هي دخطر ما يمتن دن تتعرض ل  المجتمعات، وغياب األمن هو غياب الحيارة وغياب و

التنمية، ولذل  تان الوعي بالقيايا األمنية لدى المجتمع على المستوى اليردي والجماعي، هو مون دهوم 

 اه القيادات السياسية والتعليمية وامعالمية...الخ. داخل المجتمع. ما يجب دن تتبن

ويتشتل الوعي بالقيايا األمنية ومخاطر الجريمة بداية من العلم بالعواقوب المترتبوة عليهوا وبمخاطرهوا 

اجقتصادية والسياسية واججتماعية واليردية، وهو ما يؤدي إلى الوقاية من الجريمة وعدم الوقوع فيهوا، 

مووا دن الوووعي الووذاتي واليووابط الووذاتي الووذي يتشووتل داخوول اليوورد موون الناحيووة الدينيووة دو موون الناحيووة ت

اججتماعية يم ول حاجبوا  دساسويا  فوي عودم وقووع الجريموة، واليوابط الوذاتي يشوتل ميهوموا حيوا  بوالوعي 

فإنو  تلموا زاد  بالقيايا األمنية وخطورتها، وهو دحد دشوتال اليوبط التوي تمنوع وقووع الجريموة، وعليو 

اليابط الذاتي عن طريق اليتر امسالمي والشريعة امسالمية، تلما قلت الجريمة داخول المجتموع، تموا 

دن  على قدر العقوبة المترتبة ومعرفة مرتتب الجريمة بها وبمخاطر ارتتاب الجرم يؤدي إلى الحد مون 

بوأن عقابهوا هوو القتول، فهوذا الووعي  الجريمة، فوعي الشخص الذي يريد دن يرتتب جريموة القتول مو ال ،

 يؤدي إلى عدم ارتتاب الجريمة متم لة في ذهن  بالعقوبة الواقعة علي  إذا دراد ارتتابها. 

 واستناداً على ما سبق تتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة الحالية في التساؤل التالي:

متطلبات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟ما   

 

 الدراسات السابقة:

التعرئ علوى العالقوة بوين الوذتا  اجنيعوالي والووعي بالمخواطر األمنيوة م إلى 6059استهدفت دراسة عتمان 

وجوود عالقوة طرديوة إيجابيوة ذات دجلوة إحصوارية  . ولقد دتودت نتوارج الدراسوة علوى لدى طالب جامعة تبو

جامعة تبو ، وبين الذتا  اجنيعالي والووعي بمخواطر  بين الذتا  اجنيعالي والوعي بالمخاطر األمنية لطالب

امرهاب، وبين الذتا  اجنيعالي والوعي بمخاطر المخدرات، وتوجد عالقة إيجابية ذات دجلوة إحصوارية بوين 

الووذتا  اجنيعووالي والوووعي بمخوواطر حوووادث الموورور. توجوود عالقووة إيجابيووة ذات دجلووة إحصووارية بووين الووذتا  

 -بمخاطر اليساد األخالقي. تموا توجود عالقوة بوين دبعواد الوذتا  اجنيعوالي  اليسور اجنيعوالياجنيعالي والوعي 

الحالووة المزاجيووة  ودبعوواد الوووعي  -تنظوويم وإدارة اجنيعوواجت -الدافعيووة والوووعي بالووذات -المشووارتة الوجدانيووة

 اليساد األخالقي . -المرور -المخدرات -األمني  امرهاب

إلقوا  اليوو  علوى الووعي األمنوي لليورد والمجتموع علوى السوو ، وإبوراز  م إلوى7605هدفت دراسة تلوب و

دوره الرريسي في عمليات المواجهة يد الجريمة وخطرها، وتقديم تطبيقات عملية للوعي األمني بهدى مون 

ية الشريعة امسالمية. وقد دتدت نتارج الدراسة على دهميوة نشور الووعي األمنوي واعتمواده تإسوتراتيجية دساسو

في العمل األمني يد الجريمة المعاصرة، ودوصى البحث بيرورة اجسوتيادة مون النمواذج العربيوة المتميوزة 

 .في مجال نشر الوعي وال قافة األمنية

إلى التعرئ على دور مواقع التواصل اججتماعي في تعزيوز الووعي األمنوي م 6057تما هدفت دراسة 

ي األمني والتي يمتن دن تتعرض لها من خالل تصي  مواقوع والتعرئ على دهم القيايا المتصلة بالوع

التواصل اججتماعي والتعرئ على الدور الوذي تقووم بو  مواقوع التواصول اججتمواعي فوي دعوم وتعزيوز 



 

 6 

الوعي األمني لدي الموراهقين عينوة الدراسوة وحموايتهم مون المخواطر التوي يمتون دن يتعريووا لهوا مون 

ماعي. وقد دتدت نتارج الدراسوة علوى وجوود عالقوة ارتباطيو  موجبوة خالل تصي  مواقع التواصل اججت

ودالة إحصاريا بين الوعي األمني لدي الموراهقين ودور مواقوع التواصول اججتمواعي فوي تعزيوز الووعي 

وهي قيمة دالة إحصاريا عند مستوي  0.55156األمني لديهم، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

د فروق ذات دجلة إحصارية بين الوعي األمني لدي المراهقين  عينوة الدراسوة  ، وج توج0.01دجلة =

إنواث  وتوجود فوروق ذات دجلوة إحصوارية بوين الووعي األمنوي لودي طوالب -تبعا جختالئ النوع  ذتوور

دتتوبر، وذل  لصال  طالب جامعة عوين شومس صواحبة المتوسوط  2جامعة عين شمس وطالب جامعة 

وجود فروق ذات دجلة إحصارية بين مجموعات المبحو ين الذين يم لون المستوي  الحسابي األتبر، وج

 اججتماعي اجقتصادي، وذل  على مقياس الوعي األمني لدي المراهقين.

م إلى معرفة مستوى قيام المدرسة ال انوية بودورها فوي تنميوة 6057وفي نيس امطار هدفت دراسة الحربي 

مون وجهووة نظور المووديرات والووتيالت والمرشوودات والمعلموات. وقوود دسوويرت الووعي األمنووي لودى الطالبووات، 

نتارج الدراسة عن مجموعة من النتارج من دهمها: تقوم المدرسة ال انوية بدورها في تنمية الوعي األمني لدى 

 الطالبات فوي المدينوة المنوورة بمسوتوى متوسوط. تموا تقووم بودورها فوي تنميوة الووعي األمنوي المتعلوق بواألمن

اليتري لدى الطالبات بمستوى متوسط. وتقوم بدورها في تنمية الوعي األمني المتعلق باجنتما  الوطني لودى 

الطالبووات بمسووتوى متوسووط.تما دسوويرت النتووارج عوون عوودم وجووود فووروق دالووة إحصوواريا  فووي آرا  العينووة حووول 

ات وفوق متغيور الوظييوة، والمؤهول مستوى قيام المدرسة ال انوية بدورها في تنمية الوعي األمني لودى الطالبو

 .العلمي، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية في الوعي األمني

م تحديوود التربيووة األمنيووة موون حيووث دصووولها فووي الموونهج امسووالمي، 6009ي دراسووة العمووراسووتهدفت و

ودورهووا فووي تتوووين الوووعي بوواألمن اججتموواعي لوودى األجيووال بتقووديم تصووور مقتوورح لطووالب المرحلووة 

ظهوور عودة دصوول لهوا عقديوة وتعبديوة ، وقد دتودت نتوارج الدراسوة المتوسطة بالمملتة العربية السعودية

ظهور دور دمني اجتماعي للمدرسة المتوسطة وبروز دهمية تلو  المرحلوة ، وتشريعية ودخالقية وعلمية

ووا بقيووية األموون فوو ي السياسووة وخصووارص طالبهووا ودبوورز مشووتالتهم األمنيووة، تمووا ظهوور دن هنووا  اهتمام 

، التعليميوة السوعودية، وظهور للباحوث الودور التربووي األمنووي لتول عنصور مون عناصور البيروة المدرسووية

بووروز دهووم خصارصووها موون حيووث تونهووا دنيويووة ودخرويووة، شوواملة، متدرجووة، مسووتمرة، باميووافة إلووى 

ججتماعية، وتهتم بإفهام دخالقية، علمية، جامعة للوقاية وامصالح، تهتم بتحقيق السالم والعدل والتنمية ا

 الطالب مسروليتهم ومالهم وما عليهم من حقوق. 

تطوير التعاون بين امدارة المدرسية والمؤسسات األمنية في مجال م 6009دراسة الشهري تما هدئ 

دن المعدل العام لواقع ممارسة التعاون بين امدارة المدرسية وقد دظهرت نتارج الدراسة التوعية األمنية، 

المؤسسات األمنية في مجال إدارة برامج التوعية األمنية المخصصة لطالب المرحلة ال انوية يمارس في و

ت دويحمن المتوسط العام للمجتمع التلي، تما   6,1بعض األحيان حيث بلغت قيمة متوسط  الحسابي  

المقدمة من المؤسسات األمنية دفراد المجتمع التلي للدراسة بأن  ج يتم تنييذ البرامج التوعوية  الدراسة دن

 الشرطة، والمرور، وامدارة العامة لمتافحة المخدرات، والمديرية العامة للدفاع المدني  على طالب المرحلة 
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 ال انوية بمنطقة عسير بدرجة تافية. 

 ،مستوى الوعي بميهوم األمن الشامل لدى طالب جامعة الملو  سوعود تحديدم 6009دراسة العييصان وهدفت 

وافق دفراد العينة بدرجة عالية حول الوعي بمياهيم األمن اليتري واألمون اججتمواعي وقد دتدت نتارج الدراسة ت

  0.01عدم وجود فروق ذات دجلة إحصارية عنود مسوتوى  ، باميافة إلي واألمن اجقتصادي واألمن الجناري

تصوادي، الجنواري، بواختالئ العمور والحالوة في وعي دفراد العينة حول ميهووم األمون اليتوري، اججتمواعي، اجق

 اججتماعية والمستوى الدراسي. 

م التعورئ علوى مسوتويات الووعي األمنوي لودى الطوالب. وقود دتودت نتارجهووا 6005تموا هودفت دراسوة دميور 

شووتال الوووعي األمنووي لوودى الطووالب وذلوو  بسووبب عوودم إدرا  دو وعووي الطووالب بالنظووام ديووعئ مسووتويات و

الجامعة، تما دتدت نتارج الدراسة عودم وعوي الطوالب بطبيعوة القووانين التوي تحتوم تحريو   المتبع في األمني

 الدعوى الجنارية تجاه الجناة وإجرا ات امبال  عن الجريمة.

لتعرئ على مدى إسهام العاملين بامدارة المدرسية في لم 6002 دراسة العتيبيوفي نيس السياق هدفت 

، وقد دتدت نتارج الدراسة إدرا  ب من وجهة نظر فرات عينة الدراسةتنمية الوعي األمني لدى الطال

، وإسهام بامدارة المدرسية بدرجة عالية جدا  الوعي األمني ميهوما  ودهمية ودهدافا  ومتطلباتالعاملون 

 العاملون بامدارة المدرسية فعليا  بدرجة عالية في تنمية الوعي األمني لدى الطالب. 

التعرئ على دور األنشطة التربوية في تنمية الوعي األمني م لتهدئ إلى 6002 زتيدراسة الوجا ت 

دن األنشوطة وقود دتودت نتوارج الدراسوة في المدرسة وقود اسوتخدم الباحوث المونهج الوصويي فوي دراسوت . 

ي التربوية التي يمارسها الطالب داخل المدرسة يمتن دن تحقق العديد من األهدائ والغايات التربوية الت

قد تعجز عن تحقيقها المقررات والمناهج النظامية ومن بين تل  األدوار التوي تؤديهوا األنشوطة التربويوة 

يومان ذا يجوب تنمية الوعي األمنوي بوين الطوالب فوي البيروة المدرسوية، وجعول المودرس دت ور دمانوا ، ولو

ة المدرسوية، ونشور الووعي استغالل األنشطة التربوية اسوتغالج  دم ول فوي تنميوة الووعي األمنوي فوي البيرو

 األمني بين الطالب في المدارس لتصب  دت ر دمانا . 

ودور دور المعلووم دور إدارات الموودارس ال انويووة والتشووئ عوون  م6002 دراسووة الشووهريتمووا هوودفت 

التشئ عن دور المرشد الطالبي في نشر الوعي ، في نشر الوعي األمني لدى الطالبالمرشد الطالبي 

 وقدطالب. األمني لدى ال

نتارج الدراسوة دن هنوا  فروقوا  ذات دجلوة إحصوارية بوين ددوار تول مون إدارات المودارس ال انويوة  دتدت

والمعلمين والمرشدين الطالبيين لصال  المعلمين فمون خوالل النظور إلوى المتوسوطات الحسوابية لمحواور 

فوي الترتيوب األول بدرجوة مرتيعوة، الدراسة ال ال ة يتبين دن معلمي المدارس ال انوية يقومون بأدوارهم 

  ويليهم مديرو المدارس في الترتيب ال اني بدرجوة مرتيعوة 6,21حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور  

بمتوسووط  الطالبيوين  وفوي الترتيووب األخيور بدرجووة متوسوطة المرشوودون 6,11دييوا  بمتوسوط حسووابي  

  . 6,65حسابي  
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بوسوارل  األمنيوةمجاجت اجهتمام فوي بورامج التوعيوة  م التشئ عن6001واستهدفت دراسة المشخص 

 امعوالمالسوعودي بوالتطبيق علوى الصوحافة والتلييزيوون، وقود دتودت نتوارج الدراسوة دن لوسوارل  امعالم

 باميوافة، األمنيوةدورا هاما في تغيير اجتجاهات والسلوتيات وهي مرحلة مهموة مون مراحول التوعيوة 

األمنيوة، وتتووين اتجاهوات عاموة تجواه ت النواس وتنميوة وعويهم بالقيوايا قودرتها علوى رفوع اهتماموا إلى

الجريمووة، تمووا دتوودت علووى دن اهتمووام وسووارل امعووالم السووعودية فووي مجووال التوعيووة األمنيووة يرتووز علووى 

 الجانب الوقاري.

للمؤسسووات التربويووة بجانووب  األمنوويتحديوود الوودور  إلووىم 6001الحوشووان وفووي نيووس السووياق هوودفت دراسووة 

الهيروات التوي  دهومالمؤسسوات التعليميوة تعتبور مون  إننتوارج الدراسوة  دتودتالتعليمية والتربوية. وقود  دوارهاد

قودرة  دت وريجعلهوم  سن المتعلموين دنحدا ة  دظهرتلدى الطالب، تما  األمنيينبغي العناية بها لتنمية الوعي 

 على اجستيعاب واليهم.

تشوخيص بيعة الدور األمني للمؤسسات التربويوة مون خوالل إلي تحديد طم 6001العامر وهدفت دراسة 

وفاعليتهوا فوي التوأ ير علوى  وآلياتهوادبرز التحديات العالمية المعاصرة والمتم لوة فوي العولموة ومقوماتهوا 

اليوو  علوى ميهووم األمون األخالقوي باعتبواره بعود  وإلقا الجانب األخالقي في تتوين شخصية الطالب 

. ودراسة بعد األبعاد الياعلة في التنشرة األخالقية واألمنية امسالميفي المجتمع  دساسي من دبعاد األمن

علوى يورورة إعوادة النظور فوي محتووى المقوررات التوي تودرس للطوالب بموا وقد دتودت نتوارج الدراسوة 

ييمن تنشويط دورهوا فوي مجوال ترسويخ ميواهيم وممارسوات األمون الشوامل بمختلوئ دبعوادة اججتماعيوة 

 ة واليترية والخلقية.والمعرفي

 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

والنتوارج  بوالوعي األمنوي للطوالباستيادت الدراسة الراهنة من جميع الدراسوات السوابقة التوي لهوا صولة 

التي توصلت لها تل  الدراسات، تما استيادت من المنهجيوات التوي اتبعتهوا الدراسوات السوابقة، وتختلوئ 

متطلبوات تنميوة الووعي  راسات السابقة في تونها ترتوز علوى قيوية هاموة وهويالدراسة الراهنة عن الد

تما يوجد اختالئ بين الدراسوة الحاليوة والدراسوات السوابقة فوي ، األمني لدى طالب الجامعات السعودية

 إشتالية الدراسة ودهدافها، وتذل  عينة الدراسة باميافة إلى اختالئ اليترة الزمنية التي طبقت فيها.

 

متطلبووات تنميووة الوووعي األمنووي لوودى طووالب  مووافووي:  دراسووةيتحوودد التسوواؤل الرريسووي لل تساااؤ ت الدراسااة:

 اليرعية التالية: تساؤجتمن خالل مجموعة ال تساؤلويمتن تحقيق هذا ال ؟الجامعات السعودية

 ؟مستوى الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعوديةما  .5

 وعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟تنمية اللما المتطلبات المعرفية  .6

 تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟لما المتطلبات المهارية  .5

 تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟لما المتطلبات القيمية  .1

 ما معوقات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟ .1
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 ي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟ما مقترحات تنمية الوع .2

 

   :دراسةأهداف ال

 : تحديود متطلبوات تنميوة الووعي األمنوي لودى طوالب الجامعوات السوعودية.فوي يتحدد الهدئ الرريسي للدراسة

 ويمتن تحقيق هذا الهدئ من خالل مجموعة األهدائ اليرعية التالية:

 ودية.تحديد مستوى الوعي األمني لدى طالب الجامعات السع .5

 تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية.لتحديد المتطلبات المعرفية  .6

 تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية.لتحديد المتطلبات المهارية  .5

 تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية.لتحديد المتطلبات القيمية  .1

 لدى طالب الجامعات السعودية.تحديد معوقات تنمية الوعي األمني  .1

 تحديد مقترحات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية. .2

 

 أهمية الدراسة

 

 األهمية النظرية: -

تعد الجامعات إحدى المؤسسات التي تقنع األفراد بمجموعة من القيم والمعايير اججتماعية واألمنية . 5

 لي  الطالب داخل هذه الجامعات.  عن طريق المقررات والتوعية التي يحصل ع

تنمية الوعي بالقيايا األمنية  حول متطلباتإطار نظري  . يمتن دن تسهم الدراسة الحالية في إيافة6

 لدى طالب الجامعات السعودية.

 األهمية التطبيقية: -

القيمية   -ريةالمها - المتطلبات  المعرفيةتسهم الدراسة في الخروج بنتارج تييد المسرولين في تحديد . 5

 الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية.تنمية ل

نمية المعارئ والمهارات والقيم المرتبطة بتنمية الوعي األمني لدى . قد تسهم الدراسة دييا  في ت6

 طالب الجامعات السعودية.

 

 حدود الدراسة:

 السعودية.متطلبات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات  :الحدود الموضوعية .5

امموام محمود بون سوعود و تي القصويمقسم اججتماع والخدمة اججتماعيوة بجوامعطالب : الحدود البشرية .6

 امسالمية.

 معتي القصيم واممام محمد بن سعود امسالمية.جا :الحدود المكانية .5

 ه.5110عام تم تطبيق الدراسة الحالية في جانبها الميدانّي خالل  :الحدود الّزمانية .1
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:دراسةال لحاتصطم  

 متطلبات:

عرئ متطلب دو طلب لغويا بأنها محاولة إيجاد الشي  وآخذة، والمطالبة دن تطالب إنسان بحق ل  لدي  ي

  6، ص6007الطب مرة بعد مرة.  تقرير التنمية البشرية،  وج تزال تتقياة والمتطلب هو

وهتذا فإن المتطلب هو الشي   تما يعرئ المتطلب بأن  شي  يستلزم وجودة دو هو شرط يجب توفيره،

لمتطلب شرطا لتحقيق نتارج معينة. الذي يطالب بإيجادة بتترار وتأتيد وقد يتون ا

 Oxford,1993,P2557  

تما يشير المتطلب إلى الشي  الذي يشترط توافره دو يحتاج إلي  دو هو شرط مطلوب. 

 Webster,1997,P1071  

فهي تحديد المواد القارمة دو التي يمتن إتاحتها للربط والتنسيق   ةوميهوم المتطلب مرادئ لميهوم الحاج

، 6000.  الستري، حتى يمتن تجنب اجزدواجية والصراع والتنافس ودييا  الرفاهية وتحقيق الذات

  565ص

تل ما يستلزم وجوده ويعد يروري لتنمية الوعي األمني لدى وتعرف المتطلبات إجرائياً بأنها: 

 اسة، ويتم ل في مجموعة المتطلبات المعرفية والمهارية والقيمية.الطالب عينة الدر

 الوعي األمني:

يعرئ الوعي األمني بأن  إدرا  اليرد لذات  وإدرات  للظروئ األمنية المحيطة ب ، وتتوين اتجاه عقلي 

  561م، ص6001إيجابي نحو المويوعات األمنية العامة للمجتمع.  الحوشان، 

اليرد للدور المطلوب من  في وقاية نيس  ومجتمع  ووطن  بما في  من ممتلتات  تما يعرئ بأن  إدرا 

عامة وخاصة من المخاطر التي يمتن دن تشتل تهديدا  دو خطرا  وإدرا  مسروليت  في التعامل مع تل  

م، 6009المخاطر عند وقوعها بما ييمن استمرار تحقيق الطمأنينة واجستقرار للجميع.  العمري، 

  60ص

إدرا  المواطنين والهيرات المجتمعية، لمخاطر امجرام، واجنحرائ،  هنا  من يعرئ الوعي األمني بأن و

وتأ يرات  على األفراد والجماعات، وتنمية الجهود المبذولة من األجهزة األمنية المختصة وإسهامهم طوعيا  

يمن تحقيق ميامين األمن الشامل. في دعمها، باتخاذ إجرا ات للوقاية والتصدي والتحصين الذاتي، بما ي

  10م، ص6007 النملة، 

تما يعرئ بأن  التحسس والشعور بتل شي  يخل باألمن، دو يدعو إلى الخوئ، إذ هو زيادة في إدرا  

المر  لما يمر ب  قريبا من  وج يراه مما هو مخل باألمن حذرا  من ، وحرصا  على تحقيق األمن 

معنويا  دو ماديا ، وسوا  تان شخصيا  دم دسريا ، دم تان اقتصاديا  دو وترسيخ  سوا  تان هذا األمن 

  60م، ص6009 العمري،  .سياسيا  دو عستريا  إلى غير ذل  من دوج  األمن

تجاه دسرت  تجاه نيس  و الطالب الجامعيفهم وإدرا  لمسرولية  ويعرف الوعي األمني إجرائياً بأنه:

من المخاطر األمنية  مجتمعلحياظ على سالمت  وسالمة لب في اومجتمع، بما يسهم في مساعدة الطا

  األمني للطالب.قبل وقوعها، بما ييمن تحقيق الوعي مهددة ل  وللمجتمع، والوقاية من تل  المخاطر ال
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 النظريات المفسرة لمتغيرات الدراسة:

:نةنظرية األمن  

لدراسات األمنية والعالقات الدولية في مرحلة ما بعد من المياهيم األساسية المتداولة بت رة في ا تعتبر األمننة

في الدراسات األمنية، ويرجع الييل  الحرب الباردة، وهو ما جعل بعض المختصين يعتبرها نظرية مهيمنة

للدراسات األمنية وبشتل خاص إلى األستاذين  - بشتل عام في بنا  ميهوم ونظرية األمننة إلى مدرسة توبنهاجن

، فقد تان لنهاية الحرب الباردة تأ يرا  بالغا  على Barry Buzanن وباري بوزا Ole Wæver دولي ويير

الدراسات األمنية حيث د بتت فشل دو محدودية التصورات التقليدية المتم لة دساسا  في التصور الواقعي المرتتز 

درة في دغلب األحيان من على دمن الدولة والذي يتحقق بالقوة العسترية، ولتن مع بروز تهديدات جديدة صا

 م 6001 عطا هللا،  .داخل الدولة لم تعد القوة العسترية وحدها تتيي

 :جذور النظرية

القرن   في نهاية  مانينات   Ole Wæver نظرية األمننة إلى العمل الذي قدم  دولي وييير  تعود دصول

 Barry - مع األستاذ باري بوزان  مشترا المنصرم حول األبعاد الخطابية لألمن، والذي قام بتطويره جحقا با

Buzan   وباقي فريق معهد توبنهاجن للدراسات األمنية، وتظهر النظرية على دنها توليئ بين النظرية البنارية

 وبين الواقعية التالسيتية وقد تم تداول هذا المصطل  من خالل الدراسات البنارية في العالقات الدولية.

 عناصر عملية األمننة:

 :لعملية األمننة دريع عناصر تقوم عليها

 . العنصر الُمَؤمنِْن: هو ذل  التيان الذي يصنع اليعل دو الحرتة المَؤمَنَن/ة -الياعل .5

 .التهديد الوجودي: هو المويوع المعرئ على دنَّ  يم ل يررا  محتمال   .6

يحتاج إلى حماية، وتنمية للوعي المويوع المرجع: هو المويوع دو اليترة المعرض/ة للتهديد والذي  .5

 األمني.

وهو هدئ الخطاب/ اليعل المؤْمَنْن والذي يجب إقناع  بخطورة قيية ما..وتقبلها على دنها تهديد  الجمهور: .1

 .دمني

 النظرية الوظيفية:

ه النظرية الوظييية من دهم اجتجاهات الرريسية في علم اججتماع، حيث بددت النظرية الظهور تاتجا تعد

فووي علووم اججتموواع فووي القوورن التاسووع عشوور، حيووث صوواحب ظهورهووا تغيوور وايووطراب فووي المجتمووع 

األوروبي، وبالتحديد ال ورة اليرنسية، مما ساهم ت يرا  في بلورة دفتارها الرريسية لدى دبرز روادها قبل 

 تايم وماتس فيبر وبارسونز وميرتون وغيرهم.  تطويرها تأم ال دوجست تونت ودور

النظرية الوظييية المجتمع توحدة متونة من عناصر مختلية ومتماستة مع بعيها، وترى النظام وترى 

اججتماعي من خالل عالقت  بالنظم األخرى في المجتمع، وتدرس الدور الذي يؤدي  العنصور دو النظوام 

 بالنسبة للوحدة التلية دو النسق التلي للمجتمع. 
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ن تٍل يتألئ من وحدتين دو دت ر، بحيث تقوم بين هوذه الوحودات ويرى بارسونز النسق ميهوما ، يعبر ع

عالقات بنارية، وتشتل هذه العالقات تال  ترتبط دجزاؤه بنوع من التساند الووظييي. وبهوذا المعنوى يمتون 

النظر إلى المجتمع على دن  نسق اجتماعي. ويعود النسوق وحودة التحليول الرريسوة فوي يوو  هوذا اجتجواه 

ر إلى المجتمع باعتباره نسقا  اجتماعيا  شامال ، يتتون من نظوم دو دجوزا  تتوون مترابطوة اليتري، وبالنظ

وظيييووا ، وبووأن هووذه الوونظم تووأجزا  تقوووم بعملهووا وبوودورها وبوظييتهووا فووي إطووار المجتمووع، دي النسووق 

فيوو   اججتموواعي الشووامل.. وبووذا فإننووا نوودر  النسووق، دي المجتمووع، إدراتووا  تليووا ، بمعنووى إدرا  دي جووز 

يوصل  بالتل، من خالل التعرئ الدقيق على وظيية هذا الجز  ودوره بالنسبة للنسق التلي القارم. ومتى 

يتحقووق القيووام بهووذه األدوار علووى دحسوون وجوو ، يلووزم مواتبووة الوونظم دارمووا  لتوقعووات النوواس فووي مجتمعووات 

تل  النظم، وإن تانت يجمعهوا متغيرة باستمرار، مع امدرا  المويوعي العلمي للعالقات المتبادلة بين 

تصور تحليلي متتامل لوظاريها جميعا ، بإدرا  الترابط بين النظم تلهوا، وموا يسوتتبع ذلو  مون إدرا  دن 

التغيوور فووي جووز  دو نظووام مووا سوووئ يووؤدي، باليوورورة، إلووى تغيوورات مصوواحبة فووي األجووزا  دو الوونظم 

  50-9، ص ص م5959سند، األخرى، للتساند القارم بين هذه األجزا  دو النظم.  ال

النظرية الوظييية المجتمع على دساس دن  نسق متتامول ينقسوم فوي ذاتو  إلوى دنسواق فرعيوة، وتول وترى 

نسق من األنساق اليرعية ج يعمل بميرده بل يعمل في جو متتامل مع جميع األنسواق األخورى، وتعتبور 

ق آخور وهوو نسوق الجامعوات السوعودية المؤسسة التعليمية نسوق مون هوذه األنسواق التوي يتيورع عنهوا نسو

 والتي تعد دحد دنساق مؤسسات التعليم في المجتمع. 

والجامعات تبنا  تتيومن العواملين بالجامعوات والطلبوة المتوونين لهوا والمبواني المنشوأة، ودعيوا  هيروة 

ختليوة خوارج التدريس، والعالقات القارمة بين دفراد هذا البنوا ، والوذي بودوره يورتبط بجميوع األنسواق الم

 الجامعات، من مؤسسات دمنية ووزارة التعليم ومؤسسات اجتماعية...الخ. 

وبنا  على ميهوم النظرية البنارية الوظييية للجامعة، فإن دي تغير في الجامعة تنسق فرعي يؤ ر ويتأ ر 

جتمواعي السياسوي دو اجباألنساق األخرى يؤ ر بطبيعة الحال في األنساق األخرى سوا  على المستوى 

في المجتمع وذلو  عون طريوق  األمنياألمني، تما يغير دييا  في النظام اليتري والوعي واجقتصادي و

تسوهم الجامعوات السوعودية منهوا دن عدة خصارص تتميز بها الجامعة تنسق فرعي من دنسواق المجتموع، 

البشرية لتحقيوق التنميوة  إعداد القوى البشرية الالزمة لخدمة المجتمع، ومن خالل هذا امعداد للقوىفي 

الجامعوات بنشور  ، تموا تهوتملودى األفوراد داخول المجتموعاألمنوي في المجتموع، يوتم تنميوة اليتور والووعي 

المعرفة وال قافة بوين دفوراد المجتموع وتووفير تافوة السوبل المحققوة لوذل  عون طريوق المقوررات الجامعيوة 

عون طريوق معرفوة الواجبوات والحقووق  األمنيي ودعيا  هيرة التدريس، وهذا بدوره ُيعنى بتنمية الوع

تموا تشوار  الجامعوات فوي تنميوة الووعي األمنوي عون طريوق األقسوام العلميوة لتل الطالب في الجامعوة. 

ووحدات البحوث التي تقوم بإعداد البحوث والدراسات والتي بدورها تساهم في ويع المقررات لتيعيل 

في الجامعة التووادر العلميوة الالزموة والتوي بودورها يمتون دن  المسؤولية األمنية داخل المجتمع، ويتوفر

 تساهم في تنمية الوعي األمني عن طريق دعيا  هيرة التدريس من دساتذة ومحايرين ومعيدين. 

 



 

 13 

 الوعي األمني:

المجتمع العديد من المآسي، وتم ل مجابهوة المجورمين دو التصودي  تميهوم وقاري في تجنب الوعي األمنييسهم 

لي لهم الجانب العملي للوعي األمنوي لودى الموواطن بتنميوة إحساسو  بودوره والمسورولية الذاتيوة وإدراتو  بوأن اليع

مسرولية األمن ليست مسرولية رجال األمن فقط بل علي  اجيطالع بدوره الهام، وتعتبر مجابهة المجرمين مون 

ى اليوارين مون العدالوة الجوانوب العمليوة دهم مؤشرات الوعي األمني وهي تم ل بجانب الشهادة وعدم التسوتر علو

اليعلية والتطبيقية للووعي األمنوي لودى الموواطن ودن التصودي المباشور ميقوائ المجورمين دو عودم التصودي لهوم 

يرتبطان بمدى إحساس المواطن ببشاعة الجريمة والواقع النيسي لهوا ويتم ول الووعي األمنوي لودى الموواطن فوي 

  55-61م، ص ص 6000 الصالحي،  اآلتية:مجابهة الجريمة من النواحي 

 إلمام المواطن باألنظمة والقوانين.  .1

 احترام المواطن للقانون والنظام.  .2

 تعاون المواطن مع رجال األمن.  .3

 عدم التستر على اليارين من العدالة.  .4

 امدج  بالشهادة.  .5

 اجهتمام باألمن الذاتي.  .6

 التبليغ بالسرعة الممتنة.  .7

من حيث توسيع داررة المهتمين باألمن ومن حيث توسيع مجواجت تودخل دفوراد المجتموع  وتختلئ المجتمعات

فبعض المجتمعات تسم  ليرات معينة بالمساهمة إلى جانب المؤسسة الرسومية تالسوماح مو ال  ليورق  ،العاديين

خورى مون تول التشافة دو طلبة المدارس بالقيام بدور معين في مجال تنظيم المرور. بينموا تطلوب مجتمعوات د

مواطن المساهمة في تتبع الجريمة وامبال  عنها بل وحتى تولي مهمة القبض على المجرمين، لتن وبغوض 

النظور عمووا يسووم  بوو  دو ج يسووم  بو  المجتمووع، فووي هووذا الشووأن، فوإن نشوور المعلومووات المتصوولة بقيووايا دموون 

ي لهوا عالقوة مون بعيود دو قريوب المجتمع دصبحت مهمة تستحق دن يشتر  في تنييوذها جميوع المؤسسوات التو

  . 55م، ص5995، دخيلبالتأ ير على سلو  اليرد.  ال

 ولكي يتم تحقيق الوعي األمني  بد من تحقيق إستراتيجية أمنية توعوية على النحو التالي: 

توعية المواطنين تجاه احتورام رجول الشورطة وإبوراز دوره امنسواني والحيواري وإبوراز الخودمات  .1

لملموسوة التوي يقوودمها فوي مجواجت غيوور مجواجت الجريموة تأعمووال امنقواذ والنجودة وامغا ووة امنسوانية ا

 والدفاع المدني. 

توعية المواطنين بتييية التعامل مع جريمة معينة وما األشيا  المترتبة على عدم امبال  عون وقووع  .2

الجريموة علوى التنميوة جريمة معينة ومدى خطورة عدم األمن على الونيس وعلوى األرواح ومودى توأ ير 

 اجقتصادية ومدى خطورة النتوص عن ددا  الشهادة. 

التأتيد على تطبيق مياهيم األمن مسرولية الجميع، ودن األجهزة األمنية مسرولة عن دمن اليوبط بعود  .3

وقوع الحودث إج دن هنوا  دجهوزة دخورى لهوا دور فوي منوع وقووع الحودث وهوذه األجهوزة هوي األجهوزة 
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  .55م: 6000شعبية.  الصالحي، اججتماعية وال

توعيووة المووواطنين بسووبل الوقايووة موون الجريمووة بتافووة األشووتال والطوورق التووي تسوواعد علووى الحوود موون  .4

 وقوعها وعلى ويع الوسارل المتاحة لتشيها. 

تيمين المناهج التعليمية سوا  في الجامعات دو في المدارس برامج ونشاطات تؤهل الطالب عمليوا   .5

 ة قبل ود نا  وبعد وقوعها. لمواجهة الجريم

تما يجب دن تتيمن المناهج التعليمية المعلومات الالزمة لنشر الوعي بالقيايا األمنية مون الحقووق  .6

 والواجبات ونتارج الجريمة والعقوبات المترتبة على الجرم المرتتب. 

  على العناصر التالية:الوعي األمني  يرتكزو

بهوا مون عوامول ومتغيورات توؤ ر فيهوا بالسولب دو اميجواب، ويمتون  معرفة الحالة األمنيوة وتول موا يحويط .1

اجعتماد على وسارل التنشورة اججتماعيوة، والمنواهج الدراسوية، ودخبوار الوسوارل امعالميوة لمحاطوة بمعرفوة 

 حقيقة الحالة األمنية. 

ويمتون  ،لحووادثامحاطة بتافة التدابير اجحتياطية التي تقي اليرد الوقوع يحية لمجرام ودخطار ا .2

ذل  بتيمين المناهج التعليمية لتال الجنسين، وتت يئ الحمالت امعالمية الهادفة لتنمية الوعي األمنوي، 

 وإعداد برامج محلية للوقاية من الجنوح. 

إدرا  حقيقة دن التعاون مع األجهزة األمنيوة يحقوق هودفا  يسوعى إليو  الجميوع هوو الوصوول إلوى دمون  .3

 المجتمع. 

حس األمني لدى الجمهوور الوذي يمتونهم مون معرفوة مسوببات السولو  امجراموي واجحتيواط تتوين ال .4

 والتصدي ل  للعمل على منع حدو  . 

تقدير جهود العاملين في األجهزة األمنية والوصول إلوى قودر مون ال قوة فوي قودراتهم واحتورامهم مموا  .5

  .62-61هـ، ص ص 5161يساعد على زيادة عطارهم.  الحوشان، 

جة لتعدد طرق ووسارل الجريمة وازديادها وازديواد خطورتهوا علوى المجتمعوات العربيوة فقود توم ونتي .6

اتخاذ بعض امستراتيجيات للحد من هذه الجريمة عن طريق التوعية األمنية والوقاية من الجريمة ومون 

اد هذا الدليل تنييوذا  ذل  إعداد الدليل العربي النموذجي للتوعية األمنية والوقاية من الجريمة، فقد تم اعتم

ينوواير  2لقوورارات مجلووس وزرا  الداخليووة العوورب فووي دورتوو  ال ال ووة عشوور التووي انعقوودت بتووونس فووي 

م، والتي تم فيها اعتماد توصيات المؤتمر العربي األول لمسرولي امعالم األمني بالدول العربيوة 5992

للتوعية األمنية والوقايوة مون الجريموة، حيث تيمنت اليقرة  ب  من   انيا   إعداد دليل عربي نموذجي 

يتناول مختلئ الميادين والمجاجت األمنية وذل  لالسترشاد ب  من قبل دجهزة امعالم األمني في الودول 

األعيووا ، وقوود قووام المتتووب العربووي بإعووداد هووذا الوودليل الووذي اشووتمل علووى  ووالث دقسووام هووي:  الجحنووي، 

  10م، ص6000

 التوعية المرورية.  .5

 ية في مجال الدفاع المدني. التوع .6

 التوعية لوقاية المواطن العربي من الوقوع يحية للجريمة.  .5
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  األمني:عالقة التعليم بتنمية الوعي 

األمم على التعليم وعلى قدر تقدمها تجد قدرا  من التعليم يياهي هذا التقودم، فوالتعليم يورورة مون  تبنى

مم، وهو دحود الرتوارز األساسوية الياعلوة التوي يسوعى يرورات الحياة، وهو دساس بنا  الحيارات واأل

المجتمع من خاللها إلى تحقيق األمن واجستقرار والتقدم اجقتصادي واججتماعي، وذل  عن طريق رفع 

 المستوى األخالقي وال قافي المناهض للجريمة. 

العلووم والمعرفووة. وفووي  وتعوود الجامعووات الرتيووزة األساسووية والمنبووع الوورريس الووذي يتتسووب موون خاللوو  امنسووان

مراحل التعليم المتدرجة تتتامل فروع العلم وتتسوع آفواق المعرفوة وتنموو المهوارات وتتحسون السولوتيات فيوي 

المراحل التعليمية يتون طالب العلم على استعداد لتلقي تل ما من شأن  دن يؤ ر إيجابيا  فوي تحسوين سولوتيات  

ة فوورص األمووان لشخصوو  وألسوورت . لووذا يجووب دن يووتم تزويوود وعاداتوو ، وبخاصووة مووا يوونعتس منهووا علووى زيوواد

الطالب بجرعوات وقاريوة يراعوى فيهوا التوأ ير علوى حوس الطالوب وانتمارو  اججتمواعي بموا يدفعو  نحوو الميول 

التلقوواري إلووى التمسوو  واجلتووزام بووالنظم والتعليمووات فووي تافووة سوولوتيات ، تمووا ينبغووي علووى الجامعووات اجهتمووام 

ج  الشوباب لمجوتمعهم، وارتبواطهم بأهدافو  وقيواياه األساسوية، مون خوالل التحريو  الياعول بتدعيم انتما  هؤ

لطاقات الشباب ومن دهمها الطاقات المعنوية التي تتم ل في القيم الدينيوة وال قافيوة والتوي تونعتس علوى سولو  

، وفووي المواقووئ األفووراد والجماعووات وفووي حوووافزهم ودوافعهووم امنسووانية، وفووي تعوواملهم مووع بعيووهم الووبعض

  555 م، ص6001 الحوشان،  .اججتماعية والظروئ المحيطة بهم

سياسووة التعلوويم فووي المملتووة العربيووة السووعودية علووى دسوواس العقيوودة السووليمة ومراعوواة الوودين  وترتتووز

امسالمي، ووسطية اليتر، وج ش  دن تل المجتمعات تسعى لتحقيق السوالم واألمون، ويتحقوق ذلو  مون 

 ، فالعقل يتشبع باألفتار التي يتلقاها ويتغذى عليها. خالل اليتر

فواليرص ينبغوي  ،التعليم األمني على إدرا  جديد للواقع وظروف  وما في  من فرص وتحدياتينبغي دن يقوم 

انتهازها وامفادة منها، دما التحديات فالواجب اجستعداد لهوا ومواجهتهوا والتغلوب عليهوا. ومون شوروط التعلويم 

لمووأمول تووذل  دن يتووون قارمووا علووى اجستشوورائ والوووعي بالمسووتقبل وبمووا يتوقووع دن يحوودث فيوو  موون األمنووي ا

ظروئ ومتغيرات. وج ش  دن التعليم األمني في المملتة العربية السعودية قد مر بمراحل تطور متعددة فوي 

يورات مسوتييدا  مون تاريخ  الطويل منذ مرحلة التأسيس وج يوزال حتوى اليووم يواتوب التطوور ويسوتجيب للمتغ

الدعم والتشجيع من قبل وجة األمر الذين يتطلعوون منو  دارموا إلوى تعزيوز موا تحقوق مون نجاحوات، والمبوادرة 

جبتتار الجديد والمييد الذي يسهم في تطوير ددا  القوى األمنية العاملة ويجعلها في مستوى رعاية المنجوزات 

   55، صم6055الحيارية الوطنية.  العمري، 

لعالقة بين التعليم والمستوى العام للجريموة ج توزال محول خوالئ بوين المختصوين فهنوا  مون يورى دن فا

للتعليم د ر واي  على معدجت الجريمة، ودنو  تلموا زادت درجوة التعلويم وزاد عودد العلموا  والمتعلموين 

عليم إذ بقدر ما تنغرس القويم في المجتمع قلة نسبة الجريمة في ، فاألمن يرتبط ارتباطا  و يقا  بالتربية والت

األخالقية والغايات النبيلة لدى دفراد المجتمع، يسود ذل  المجتمع األمن واجسوتقرار، وتعود التربيوة دحود 

 األنساق اججتماعية التي تلعب دورا  مهما في الحياظ على بنا  المجتمع واستقراره،
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لى معودجت الجريموة ويورى دن التعلويم قود يتوون دما الردي اآلخر فينتر دن يتون للتعليم د را  وايحا  ع 

سووببا  فووي زيووادة معوودجت الجريمووة فقوود يرفووع التعلوويم تيووا ة الشووخص علووى تنييووذ الجريمووة وابتتووار دنموواط 

  11م، 6009تنييذها.  العييصان، ودساليب جديدة ل

م نتيجوة انشوغالهم على وقاية المتعلمين من امدمان والوقووع فوي حبارول الجورار وتعمل األنشطة الطالبية

باألنشوطة والوسووارل المختليووة التووي تمووأل دوقووات فوراغهم وتوودخل علوويهم البهجووة والسوورور، وتغنوويهم عوون 

 السقوط في برا ن الجرارم، دو اجنحرافات السلوتية. 

فووي تهووذيب الميوواهيم التووي اعتوواد عليهووا األفووراد فووي معيشووتهم  األمنوويالهوودئ األساسووي للوووعي  ويتم وول

حياتهم بما يحيظ لهم حياة آمنة ومستقرة، وتتوون نتيجوة ذلو  دن تتوون نظورتهم للتقيود وتصريئ شؤون 

باألنظمة والتعليمات ليس على دساس الخوئ من العقاب فقط وإنموا اجنصوياع الوذاتي لهوم لقنواعتهم بوأن 

   15، صهـ5161مخاليتها تشتل خطرا  على حياتهم دوج .  الحوشان، 

م، 6001 الحوشوان، وتعزيزه من خالل ماا يلاي:  ورها في تحقيق الوعي األمنيأن تقوم بدللجامعات يمكن و

  552ص 

التوعية بأهمية المحافظة على تماس  المجتمع ووحدت  وتوازن  وذل  وفق دساليب نظرية عملية في  .1

 آن واحد. 

عمليا  في السلوتيات  إتساب الطالب القيم والمياهيم الدينية الصحيحة بالمنهجية السليمة وترجمة ذل  .2

 وعدم اجقتصار على الشتليات دو على مجرد ددا  المناس  األساسية. 

للووعي بالقيوايا األمنيوة مون تر التوعووي لتحقيوق اليهوم الصوحي  دن ترتقي المقررات التعليميوة بوالي .3

بووات حيووث دهميتوو ، وخطووورة انعداموو  فووي المجتمووع، والحقوووق والواجبووات اليرديووة والجماعيووة، والعقو

 الجرمية، وخطورة الجريمة. 

دن يتتامل دور الجامعوة موع المؤسسوات األمنيوة األخورى وال قافيوة فوي المجتموع، م ول األسورة وامعوالم 

 والنوادي الصييية والمنتديات ال قافية.

وحتى تحقق المناهج الدراسية تعزيز الووعي األمنوي فيجوب دن تتيومن امجابوة علوى هوذه األسورلة التوي 

ها بالتأتيد على دي منهج دراسي يتناول هذه المويوعات بغض النظر عن المجتمع المعنوي تيرض نيس

 وال قافة الساردة في  وهذه األسرلة هي: 

 ماذا نعني بالمجتمع؟ وما مسؤوليات األفراد في المجتمع تجاه غيرهم؟  .1

 ماذا نعني بالجريمة واجتجاه المعادي للمجتمع؟  .2

 مة واجتجاه المعادي للمجتمع على المجتمع؟ ما اآل ار التي تترتها الجري .3

 لماذا يقترئ الناس الجريمة دو يقومون بسلو  معاد للمجتمع؟  .4

 تيئ يمتن للمجتمع دن يحمي نيس  من هذه األنشطة اليارة؟  .5

 ما المسؤوليات التي ينبغي لألفراد اجيطالع بها للحد من هذه األنشطة اليارة؟  .6

ليمية بوج  عام دن تواج  مهمة رريسة تتلخص في العمل على مساعدة وعلى الجامعات والمؤسسات التع

 الشباب على اتتشائ دورهم اججتماعي في الحاير والمستقبل،
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وتهيرهم لهذه المهام على دعلى مستوى من التيا ة والياعلية. وعلى تل من يتصدرون للتوجي  العلمي  

اجتماعيين دن يقدموا هذه األسس المدروسة والقدرة واججتماعي للشباب، سوا  تانوا دساتذة دو دخصاريين 

الواعية التي ترتز على فهم علمي دقيق ألهدائ مجتمعاتهم وإدرا  واع لقيم  اميجابية، ودن يرتزوا بوج  

خاص على الجوانب اميجابية والعقالنية، ويجب على الجامعات العمل على وجود دراسات علمية تدمج 

قيم الوعي األمني ومن خاللها يمتن الوقوئ على دبعاد المشتلة األمنية ودنج  خطوات التعليم في اتجاه 

  551م، ص6001الظروئ مصالحها وفق معايير تربوية حدي ة.  الحوشان، 

 ومن األمور التي يجب على المؤسسات التعليمية مراعاتها في هذه المرحلة الجامعية ما يلي: 

 هللا قوج  وفعال .  إخبارهم بأن  يجب عليهم التمس  بتتاب .1

 إخبارهم بأن  يجب عليهم التمس  بسنة الرسول صلى هللا علي  وسلم.  .2

 إخبارهم بأن  يجب عليهم األمر بالمعروئ والنهي عن المنتر.  .3

تنمية الشعور باجستقاللية في التيتير والمنهج المستمد من تتاب هللا وسنة رسول  صلى هللا علي  وسلم 

  517-519م، ص 6001ية.  القرني، وتر  التقليد والتبع

 

:دراسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية لل  

هووو الموونهج الحاليووة بنووا   علووى مشووتلة الدراسووة ودسوورلتها فووإن الموونهج المالرووم للدراسووة  ماانها الدراسااة:

ويعبور عنهوا  ،دراسة الظاهرة تما توجد في الواقع ويهتم بوصيها وصيا  دقيقا   الوصيي حيث يعتمد على

حيث دن  ذل  النوع من البحوث الوذي يوتم بواسوطة اسوتجواب جميوع دفوراد مجتموع  ،بيرا  تيييا  دو تميا  تع

  .وذل  بهدئ وصئ الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ،البحث دو عينة تبيرة منهم

 

دموة اججتماعيوة طالب قسم اججتماع والخيتتون مجتمع الدراسة الحالية من عينة من  :مجتمع الدراسة

 - السوادس – بجامعتي القصيم واممام محمد بن سعود امسالمية، بالمستويات األربع األخيرة  الخوامس

 ال امن . -السابع

 

 تم اختيارهم بالطريقة العشوارية. ،الطالب  511  تتونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:

 

وعينوة الدراسوة، لتحديود متطلبوات  ودسورلةهودائ قام الباحوث بإعوداد اسوتبيان مناسوب أل أدوات الدراسة:

 تنمية الوعي األمني لدى الطالب بالجامعات السعودية.

 

 - المهارية – المتطلبات  المعرفية  عبارة تقيس 15يتتون اجستبيان من   :وصف وتصحيح ا ستبيان

معوقوات تنميوة الووعي القيمية  تنمية الوعي األمني لدى الطالب بالجامعات السعودية، باميافة لتحديود 

 األمني لدى الطالب بالجامعات السعودية، ودهم المقترحات لمواجهتها.
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وقد دعطيت تل ليقرة من فقرات المقياس وزنا  مدرجا  وفق مودى ليتورث ال ال وي لتول فقورة مون فقورات 

 ،تغير موافق  فإذا تانت إجابة الميحوص موافق يحصول علوى  والث درجوا ،محايد ،اجستبيان  موافق

 .ودرجة واحدة إذا تانت استجابت  غير موافق ،ودرجتان إذا تانت استجابت  محايد

 يعووود الصووودق إحووودى الخصوووارص المهموووة فوووي الحتوووم علوووى صوووالحية دداة الدراسوووة :ساااتبيانصااادق ا 

ويعني الصدق جودة وصالحية دداة  ، اجستبيان  وهو دت ر الصيات التي يجب دن يتصئ بها اجستبيان

 والسمة المراد قياسها ويتيمن صدق اجستبيان ما يلي: ،ي  دداة لقياس ما ويع لقياس الدراسة بوص

قام الباحث بعرض اجستبيان بصورت  األولية على مجموعة من دعيا  هيروة التودريس   صدق المحكمين: -1

مية   موون جووامعتي اممووام محموود بوون سووعود امسووال2وعووددهم    ،بالجامعووات والمتخصصووين فووي علووم اججتموواع

 :من دجل التشئ عون مودى صودق فقورات اجسوتبيان ومالرمتهوا لقيواس موا ويوعت مون حيوث ،القصيموجامعة 

سوالمة وويوووح  ،موودى مناسوبة العبوارة للسومة التووي تقيسوها  ،مودى مالرموة العبوارات للبعوود الوذي ويوعت فيو  

  .الصياغة اللغوية لليقرات

 ذلو  عون ويعّبور ،الدرجوة التليوة فوي امسوهام علوى ألداةا فوي فقورة تولّ  بقودرة عنو  ويعّبر صدق البناء: -2

ا وا اجرتبواط هوذا معنوى عون النظور بغوض ،لوألداة التليوة بالدرجوة اليقورة ارتبواط بمعامول إحصواري  وتوم  ،وظييي 

 ،حساب صدق اليقرات من خالل اسوتخدام محو  معامول ارتبواط لليصول بوين اليقورات التوي سوتبقى فوي األداة

وا ألهودائ القيواس دو المودى المرغووب  ،ذئوتل  التي يجب دن تح وتم تحديد هذا المح  من قبول الباحوث تبع 

واعتمد الباحث مح  الدجلوة  ،وللحصول على دت ر اليقرات صدق ا بناري ا ،لدي  في امتال  السمة بالنسبة للعينة

ارتبواط درجوات والجودول التوالي يويو   ،  عبوارة15واسوتقر اجختبوار علوى   ،معوامال لليصول بوين األسورلة

 العبارات التي استقرت في اجستبيان بالدرجة التلية.

الباحث في حساب صودق دداة الدراسوة علوى دسولوب الصودق ال نواري الوذي يهودئ التعورئ إلوى مودى  واعتمد

بوين درجوة   Pearson Correlation اجتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل معامل بيرسون الوداخلي 

لقيوواس موودى صووالحية  ،ة التليووة لبوواقي العبووارات فووي فقوورات اجسووتبيان التووي تنتمووي إليهوواتوول عبووارة والدرجوو

 ،العبارات المتيمنة في دداة الدراسة بمعنى صودق الميومون وتوذل  اجتسواق بوين الدرجوة التليوة لالسوتبيان

 تما هو موي  في الجدول اآلتي:

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات ا ستبيان (1جدول رقم )
 الداللة ر م الداللة ر م الداللة ر م
1 9660 9691 17 9655 9695 33 9..3 9691 
2 967. 9691 1. 9674 9691 34 9676 9691 
3 9..1 9691 10 9676 9691 35 96.0 9691 
4 9674 9691 29 96.9 9691 36 9609 9691 
5 9651 9695 21 966. 9691 37 9675 9691 
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6 96.4 9691 22 9675 9691 3. 9656 9695 
7 9671 9691 23 96.0 9691 30 964. 9695 
. 9670 9691 24 9602 9691 49 9667 9691 
0 9675 9691 25 96.4 9691 41 9664 9691 
19 9609 9691 26 9665 9691 42 96.4 9691 
11 9646 9695 27 9679 9691 43 96.. 9691 
12 96.9 9691 2. 9660 9691 44 9670 9691 
13 9667 9691 20 96.. 9691 45 966. 9691 
14 96.3 9691 39 96.7 9691 46 9.72 9691 
15 96.. 9691 31 9676 9691 47 96.6 9691 
16 9666 9691 32 9674 9691 4. 9677 9691 

 مدا اسوبةدا اسيةعدا سبتسدتطعا   اباطامدا  م ةطدا تسدتطعا اجلدوو  اسادا ا اباطداي  عدا اطدابا  اانتائج يتضح من و 
( ممدددا يأدددي     عدددا اطدددابا  ااتسدددتطعا  اترتدددا  وبةدددا  دددو  م ا أدددا  و ددد ا 9691داسدددا ائيدددائعا اودددو مادددت    

يأطي داسا اةى ابا اع مأامب  ااااا  اسواخةي  كرا يشري اىل مؤش ا   دو  م ا أدا  وكاةعدا  يدن اس  د   
 هبا يف اططعا اسوباتسا احلاسعا.

 ية لالستبيان:معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكل
 الكلية( بالدرجة العبارات درجات ارتباط(للعبارات  البناء صدق (2رقم ) جدول

 الداللة ر م الداللة ر م الداللة ر م
1 9.09 9691 17 9665 9691 33 9676 9691 
2 967. 9691 1. 966. 9691 34 9664 9691 
3 9667 9691 10 9601 9691 35 9677 9691 
4 9656 9695 29 9677 9691 36 9669 9691 
5 9666 9691 21 9650 9691 37 96.2 9691 
6 96.7 9691 22 964. 9695 3. 96.0 9691 
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7 96.2 9691 23 9674 9691 30 9644 9695 
. 96.5 9691 24 96.9 9691 49 96.7 9691 
0 9673 9691 25 9..7 9691 41 96.5 9691 
19 9677 9691 26 96.4 9691 42 9676 9691 
11 9646 9695 27 967. 9691 43 96.9 9691 
12 96.. 9691 2. 9660 9691 44 9666 9691 
13 96.1 9691 20 965. 9691 45 967. 9691 
14 96.3 9691 39 96.6 9691 46 96.4 9691 
15 96.0 9691 31 9609 9691 47 9670 9691 
16 9666 9691 32 9663 9691 4. 96.. 9691 

  حيث 0,05  دن جميع العبارات دالة عند مستوى  6نتارج الجدول رقم  يتي  من خالل 
  وهووذا يعطووي دجلووة علووى 0,95، 0,11تراوحووت معووامالت اجرتبوواط لليقوورات مووا بووين  

ارتياع معامالت اجتسواق الوداخلي، تموا يشوير إلوى مؤشورات صودق مرتيعوة، وتافيوة يمتون 
 الو وق بها في تطبيق الدراسة الحالية:

توووم حسووواب ال بوووات باسوووتخدام طوووريقتين هموووا: طريقوووة اجتسووواق الوووداخلي  ساااتبيان:ثباااات ا 
 ، فبعوود التعووّرئ إلووى صوودق ( Cronbach's Alphaباسووتخدام معادلووة دليووا ترونبووا  

  لالسوتبيان تتول، فوي 0.57اجختبار تم احتساب معامل ال بات، وبلغ معامل ترونبا  دليا  
النصووويية باسوووتخدام معادلوووة سوووبيرمان بوووراون  حوووين بلوووغ معامووول ال بوووات بطريقوووة التجزروووة

 (Spearman-Brown  0.91وهوذه 0.59ال بوات   معامول بلوغ التصوحي    وبعود  
 .معامالت  بات مناسبة ومقبولة

وقام الباحث باستخدام طريقة معامل دليا ترونبا  لجميع دبعاد اجستبيان والدرجة التلية 
  وهي قيمة مرتيعة تدل على  بات 7للمقياس  تما دن قيمة معامل ال بات للدرجة التلية 

 المقياس.
طالب قسم الدراسات من   60وتم تطبيق الصورة النهارية لالستبيان على عينة البحث التي بلغت  

،  م قام الباحث بحساب ، تم اختيارهم بالطريقة العشواريةاججتماعية بجامعة المل  سعود بارلياض

رتباط  ر ، باستخدام المعادلة العامة لالرتباط معادلة  سبيرمان  معامل ال بات عن طريق معامل اج

  تبّين دن معامل اجرتباط ألدوات SPSSوبتطبيق المعادلة السابقة باستخدام البرنامج امحصاري  

ا عند مستوى  0,55الدراسة ر=     وهي درجة مناسبة تدل علي تمتع 0.05  وهو دال إحصاري 

 .مرتيعاجستبيان بمستوى  بات 
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لتحقيووق دهوودائ البحووث وتحليوول البيانووات التووي تووم جمعهووا، اسووتخدم الباحووث العديوود موون  األساااليب اإلحصااائية:

ومون دهوم تلو   (SPSS) األساليب امحصارية المناسوبة باسوتخدام الحوزم امحصوارية فوي العلووم اججتماعيوة

 األساليب:

 ، والوظييية ألفراد العينة.التترارات والنسب المروية، للتعرئ على الخصارص الشخصية  -

لحساب صودق اجتسواق الوداخلي ألداة الدراسوة، وتوذل  تحديود  (Pearson)معامل ارتباط بيرسون   -

 دور العمل التطوعي في تحقيق األمن المجتمعي في الملتة العربية السعودية.

 بوات لحسواب معامول  (Split Half)والتجزروة النصويية   (Cropak alpha)معامول دلياترونبوا  -

 المحاور المختلية ألداة البحث.

 
 :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 ( النتائج المرتبطة بالخصائص الديموجرافية بعينة الدراسة:1)
 اإلقامةمحل توزيع أفراد العينة حسب متغير  (3جدول رقم )
 النسبة التكرار محل اإلقامة
%6163 05 داخل اس ياض  
%3.67 69 خابج اس ياض  

مجموعال  111 111%  
 يتضح من نتائا الجدول السابق: 

  وفوي الترتيوب ال واني مون %25,5دن غالبية الطالب عينة الدراسة مون سوتان مدينوة الريواض بنسوبة  

  وهووم غالبووا طووالب جامعووة القصوويم، وبعووض طووالب جامعووة %55,7يسووتنون خووارج الريوواض بنسووبة  

 دون على الجامعة من خارج الرياض.اممام محمد بن سعود امسالمية المغتربين ويترد
 العمرتوزيع أفراد العينة حسب متغير  (4جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر
تسوا 10  47 3963%  
تسوا 29  43 2767%  
تسوا 21  45 2069%  
تسوا ةأكث 22  29 1369%  

%111 111 المجموع  
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 يتضح من نتائا الجدول السابق: 

  وفووي %50,5سوونة  جووا وا فووي الترتيووب األول بنسووبة  59 دن الطووالب عينووة الدراسووة ذوي العموور 

بنسبة   سنة60  وفي الترتيب ال الث ذوي العمر  %69,0سنة  بنسبة  65الترتيب ال اني ذوي العمر  

 . وييسور ذلو  %55,0سونة فوأت ر  بنسوبة  66  وفي الترتيب الرابع واألخيور ذوي العمور  67,5% 

 ية على المستويات الدراسية للطالب. بالتوزيع بتناسب هذه المراحل العمر

 المستوى الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب متغير  (1جدول رقم )
دراسيالمستوى ال  النسبة التكرار 

%2767 43 املات   اخلامس  
%.256 49 املات   اساادس  
%2562 30 املات   اساا ا  
%2163 33 املات   اسثامن  

%111 111 المجموع  
 الجدول السابق:  يتضح من نتائا

  وفوي الترتيوب ال واني طوالب المسوتوى %67,5دن طالب المستوى الخامس جا وا في الترتيب األول بنسبة  

  وفوي الترتيوب الرابوع %61,6  وفي الترتيب ال الث طالب المستوى السابع بنسوبة  %61,5السادس بنسبة  

النسب مع نسب دعمار الطالب إلى حود تبيور   . وتتناسب هذه%65,5واألخير طالب المستوى ال امن بنسبة  

 والتي ظهرت في الجدول السابق.

 مستوى تعليم األبعدد سنوات الخبرة في توزيع أفراد العينة حسب متغير  (6جدول رقم )
 النسبة التكرار مستوى تعليم األب

%3169 .4 مت تسط  
%4624 .3 ة   مت تسط  
%3263 59 ةامأي  

%1263 10 ة   ةامأي  
موعالمج  111 111%  
 :يتضح من نتائا الجدول السابق

  وفي %65,5دن الطالب عينة الدراسة ذوي مستوى تعليم األب الجامعي جا وا في الترتيب األول بنسبة  

  وفي الترتيب ال الث ذوي تعليم األب فوق المتوسط %55,0الترتيب ال اني ذوي تعليم األب المتوسط بنسبة  

 . %56,5يب الرابع واألخير ذوي مستوى تعليم األب فوق الجامعي بنسبة    وفي الرت%61,1بنسبة  

نة الدراسة مستوى تعليم األب عالي، مما قد يؤدي جرتياع مستوى ويتي  من ذل  دن غالبية الطالب عي

 الوعي األمني لديهم.
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 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في مستوى تعليم األم7جدول رقم )

ممستوى تعليم األ  النسبة التكرار 
%4466 60 مت تسط  

%2767 43 ة   مت تسط  
%2966 32 ةامأي  

%761 11 ة   ةامأي  
%111 111 المجموع  

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

  وفي %11,2دن الطالب عينة الدراسة ذوي مستوى تعليم األم المتوسط جا وا في الترتيب األول بنسبة  

  وفي الترتيب ال الث ذوي تعليم األم الجامعي %67,7اني ذوي تعليم األم فوق المتوسط بنسبة  الترتيب ال 

 . ويتي  %7,5  وفي الرتيب الرابع واألخير ذوي مستوى تعليم األم فوق الجامعي بنسبة  %60,2بنسبة  

 من ذل  دن غالبية الطالب عينة الدراسة جا  مستوى تعليم األم متوسط.

 طبيعة سكن األسرةتوزيع أفراد العينة حسب متغير  (8جدول رقم )
 النسبة التكرار طبيعة سكن األسرة

%2.64 44 ةعب  
95 شقا متةعك  3263%  

اجيابتسين   37 236.%  
%1565 24 تسين ئي مي  

%111 111 المجموع  
 يتضح من نتائا الجدول السابق: 

  والذين يستنون %56,5ا في الترتيب األول بنسبة  دن الطالب عينة الدراسة الذين يستنون  شقة تملي   جا و

  والذين يستنون  ستن دبجار  جا وا في الترتيب ال الث بنسبة %65,1 فيال  جا وا في الترتيب ال اني بنسبة  

 . ويتناسب طبيعة %51,1  والذين يستنون  ستن حتومي  جا وا في الترتيب الرابع واألخير بنسبة  65,5% 

 اسة مع مستوى دخلهم الشهري الذي يتي  في الجدول التالي.ستن عينة الدر
 مستوى الدخل الشهري لألسرةمتغير توزيع أفراد العينة حسب  (9جدول رقم )

توى الدخل الشهري لألسرةمس  النسبة التكرار 
%3166 40  اف لاير 19 قل من   

%3263 59  سف لاير 15 – اف  19من   
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%1169 17  سف لاير 29 – اف  15من   
%2561 30  سف لاير ةأكث  29  

%111 111 المجموع  
  يتضح من نتائا الجدول السابق:

  جا وا في الترتيب دلئ لاير 51 –دجئ  50من دن دسر الطالب عينة الدراسة ذوي الدخل الشهري  

  بنسبة دجئ لاير 50دقل من   وفي الترتيب ال اني ذوي الدخل الشهري  %56,5األول بنسبة  

وفي   %61,5  بنسبة  دلئ لاير فأت ر 60  وفي الترتيب ال الث ذوي الدخل الشهري  55,2% 

 . %55,0  بنسبة  دلئ لاير 60 –دجئ  51من الترتيب الرابع واألخير ذوي الدخل الشهري  

ويتي  من ذل  على الدخل الشهري ألسر عينة الدراسة يعد دخل جيد يتيل مستوى معيشي مناسب 

 اد األسرة.لتافة دفر

لمجابووة علووى تسوواؤجت الدراسووة تووم حسوواب ( النتااائا المرتبطااة باإلجابااة علااى تساااؤ ت الدراسااة: 2)

حوول متطلبوات تنميوة عينوة الدراسوة الطوالب المتوسطات الحسوابية واجنحرافوات المعياريوة جسوتجابات 

 تبيان.على فقرات اجسالوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية في يو  امجابة 

 ؟مستوى الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعوديةاإلجابة على التساؤل األول: ما 

 ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد العينة 11جدول رقم )

 مستوى الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية على

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 مت تسط 9671 2626  ئ ص اةى اططعا األنظرا واسق انني يف كاةا اأامبيت. 1
 موخ ض 96.4 .165  دبك خمام  استجابة  املخوبا  اةى  من اجملترا. 2
 م ا ا .967 2655  إ بغ اجلها  األموعا ان اجل ائم املختة ا وقت ئوو ها.  ادب  3
 م ا ا 96.1 2603  كر امن تسأ د.. ا ف ةعواً ئق قي وواةطايت 4
 مت تسط 9670 2665  ا قف ة باً يف ئا  مةب مي بةل األمن ذسك. 5
 م ا ا 9665 2677  دبك خمام  اجل ائم املأة مااعا واساعربانعا اةى  من اجملترا. 6
 مت تسط 9677 1663  دبك خمام  اأامي املخوبا  اةى اس  د واألتس ة واجملترا. 7
 م ا ا 9660 26.5 وقائي  أوايا و  تأو ان   حاب اس ي  املتط ف. ختاب    .

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 جاء على النحو التالي: مستوى الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعوديةأن 

  فوي الترتيوب األول مون بوين دعرئ جيدا  حقوقي وواجبواتي تموواطن سوعودي   1جا ت العبارة رقم  

  ممووا يؤتوود اتيوواق درا  0,55  وانحوورائ معيوواري  6,95وذلوو  بمتوسووط حسووابي   ،سووتبيانفقوورات اج
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عينة الدراسة على معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم تمواطنين سعوديين سوا  داخل الجامعوة موالهم  الطالب

وما عليهم، دو في نطاق المجتمع، ويؤتد ذل  دن مستوى الوعي األمني لدى الطالب من ناحية الحقووق 

 والواجبات مرتيع.

  في الترتيوب ال واني مون دختار دصدقاري بعناية ودبتعد عن دصحاب اليتر المتطرئ   5جا ت العبارة رقم  

  ممووا يؤتوود اتيوواق درا  0,29  وانحوورائ معيوواري  6,51وذلوو  بمتوسووط حسووابي   ،بووين فقوورات اجسووتبيان

عن دصحاب اليتر المتطرئ مون دهوم مؤشورات عينة الدراسة على اختيار األصدا  بعناية واجبتعاد  الطالب

ارتياع مستوى الوعي األمني لدى الطوالب، وخاصوة فوي ظول انتشوار وزيوادة دعوداد طوالب الجامعوات ممون 

 تستقطبهم جماعات ذوي دفتار متطرفة.

  فوي الترتيوب ددر  مخاطر الجرارم المعلوماتيوة والسويبرانية علوى دمون المجتموع   2جا ت العبارة رقم  

  مما يؤتد اتياق 0,29  وانحرائ معياري  6,51وذل  بمتوسط حسابي   ،لث من بين فقرات اجستبيانال ا

عينووة الدراسووة علووى إدراتهووم لمخوواطر الجوورارم المعلوماتيووة والسوويبرانية والتووي انتشوورت فووي  الطووالبدرا  

وعي األمنوي يتوأ ر المجتمع بشتل تبيور وفاقوت خطورتهوا خطوورة الجورارم التقليديوة، وج شو  دن مسوتوى الو

 بمستوى إدرا  الطالب للجرارم ومخاطرها وتأ يراتها السلبية على اليرد والجماعة والمجتمع.

م والتي دتدت نتارجها يوعئ مسوتويات ودشوتال الووعي 6005وتختلئ هذه النتيجة مع نتارج دراسة ة دمير 

مني المتبع فوي الجامعوة، تموا دتودت األمني لدى الطالب وذل  بسبب عدم إدرا  دو وعي الطالب بالنظام األ

نتارج الدراسة عدم وعي الطالب بطبيعة القوانين التي تحتم تحري  الدعوى الجناريوة تجواه الجنواة وإجورا ات 

 امبال  عن الجريمة.

اإلجابااة علااى التساااؤل الثاااني: مااا المتطلبااات المعرفيااة لتنميااة الااوعي األمنااي لاادى طااالب الجامعااات 

 السعودية؟

 ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد العينة 11) جدول رقم

 على المتطلبات المعرفية لتنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 موخ ض 9660 1664 سو. مأ ةا ةعوة ئ     م اسقضايا األموعا يف اجملترا. 1
 م ا ا 9677 26.0  ا ف كع عا اإل بغ ان اسقضايا األموعا. 2
 مت تسط 96.3 2622  ا ف مهودا  األمن اسق مي يف اجملترا. 3
 م ا ا 9609 2661 سو.  قاةا مب ه م اس اي األمي يف اجملترا. 4
 م ا ا 96.9 2676  ئ ص اةى ئض ب اسوووا  واسةقاءا  اسأةرعا ئ   اسقضايا األموعا. 5
 مت تسط 9674 2620  اإلة اءا  اجلوائعا املتخ ة يف ئعا  م اييب اجل  ا.سو  مأ ةا  6
 م ا ا 96.0 26.3  اةم خمام  اجل  ا اةى اس  د واألتس ة واجملترا. 7
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 ضأعف 9667 1655  ا ف مق ما  األمن اسق مي يف اجملترا. .
 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 جاءت على النحو التالي:المعرفية لتنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية  أن المتطلبات

  فوي الترتيوب األول مون بوين فقورات دعرئ تييية امبال  عن القيوايا األمنيوة   6جا ت العبارة رقم  

 الطوالب  مموا يؤتود اتيواق درا  0,77  وانحورائ معيواري  6,59اجستبيان، وذلو  بمتوسوط حسوابي  

 عينة الدراسة على دن 

  فوي الترتيوب ال واني مون دعلم مخاطر الجريمة علوى اليورد واألسورة والمجتموع   7جا ت العبارة رقم  

  مما يؤتد اتيواق درا  0,59  وانحرائ معياري  6,55بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

سووا  القتول دو السورقة دو  يايا األمنيةامبال  عن القعينة الدراسة على معرفة دسلوب وتييية  الطالب

التيحوويط دو امخووالل بوواألمن القووومي، يعوود موون المؤشوورات الهامووة للوووعي األمنووي للطووالب، وج شوو  دن 

الجهات األمنية بالمملتة تبذل قصارى جهدها في تنمية وعوي الموواطنين والمقيموين بتيييوة اجبوال  عون 

جعوالم سووا  التقليديوة  امذاعوة والتلييزيوون والصوحئ  دو تل  الجرارم، وتنشر ذل  عبر تافة وسارل ا

 وسارل امعالم الجديد  تويتر والواتس آب وغيرها  عبر المواقع الرسمية لتل  الجهات األمنية.

  فووي دحوورص علووى حيووور النوودوات واللقووا ات العلميووة حووول القيووايا األمنيووة   1جووا ت العبووارة رقووم  

  مموا 0,50  وانحورائ معيواري  6,72اجسوتبيان، وذلو  بمتوسوط حسوابي  الترتيب ال الث من بين فقرات 

حيور الندوات واللقوا ات العلميوة حوول عينة الدراسة على حرص الطالب على  الطالبيؤتد اتياق درا  

القيايا األمنية، وج ش  دن الجامعات السعودية تحرص على تنظيم م ل هذه اليعاليات وبصية مسوتمرة 

  األمني للطالب.لتنمية الوعي 

 م.6001م، ونتارج دراسة الحوشان 6001وهذا ما دتدت علية نتارج دراسة المشخص 

اإلجابااة علااى التساااؤل الثالاام: مااا المتطلبااات المهاريااة لتنميااة الااوعي األمنااي لاادى طااالب الجامعااات 

 السعودية؟

 العينة  ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد12جدول رقم )

 على المتطلبات المهارية لتنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 م ا ا 96.5 2670 من  ةل احل اظ اةى  من اجملترا. اآلخ ينسو  مهابة استأ ري يف  1
 موخ ض 9667 1664 مواقشا اسقضايا األموعا.سو. مهابة ااتستراع اجلعو سزمبئي اوو  2
 م ا ا 96.3 2650  اقن مهابة است ا ل ما اجلها  األموعا سإل بغ ان خمام  مأعوا. 3
 م ا ا 9676 ..26 اسأرل اجلرااي   واء جت  ا خطا اخبء اسوةاع املوين.سو  مهابة  4
 مت تسط 9671 2.23 سو  مهابة املشابكا يف ئ ظ األمن داخل اجلامأا وخابةها. 5
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 موخ ض 96.7 1650 سو  مهابة است يري اسواقو سةترععز  ني احلقعقا واسشائأا. 6
 م ا ا 9670 2663  اقن مهابة املواقشا واحل اب ملواظ ة زمبئي اس ين  ثة   خط اَ اةى اجملترا. 7
 م ا ا 9672 2667  اترو اةى مهابة اإلقواع ستغعري اجتا ا  زمبئي حن  قضعا ما.  .

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 جاءت على النحو التالي:أن المتطلبات المهارية لتنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية 

  في الترتيب لدى مهارة العمل الجماعي د نا  تجربة خطة إخال  الدفاع المدني   1جا ت العبارة رقم  

  مموا يؤتود 0,72  وانحرائ معيواري  6,55ل  بمتوسط حسابي  األول من بين فقرات اجستبيان، وذ

العمول الجمواعي د نوا  تجربووة خطوة إخوال  الوودفاع  إتقوان مهووارة عينوة الدراسووة علوى الطوالباتيواق درا  

الموودني، وتوونظم معظووم الوحوودات التعليميووة بالجامعووات عبوور مسوورولي امرشوواد األتوواديمي تلوو  اليعاليووات 

ب فرص المشارتة والتعاون تيريق عمل من دجل إنجاح التجربة، وينم ذلو  عون سنويا ، مما يتي  للطال

 مستوى غالى من الوعي األمني لدى الطالب.

  في الترتيب لدى مهارة التأ ير في اآلخرين من دجل الحياظ على دمن المجتمع   5جا ت العبارة رقم  

  مموا يؤتود 0,51وانحرائ معيواري    6,79ال اني من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

مهووارة التووأ ير فووي اآلخوورين موون المهووارات الهامووة التووي قوود  عينووة الدراسووة علووى دن الطووالباتيوواق درا  

يستخدمها طالب الجامعات من دجل الحياظ على دمون المجتموع وسوالمت ، وتغييور قناعوات بعود الطوالب 

 ا  على دمن المجتمع السعودي.ذوي اليتر المتشدد دو التبليغ واجبتعاد عنهم حياظ

  فوي الترتيوب دعتمد على مهارة امقناع لتغيير اتجاهوات زمالروي نحوو قيوية موا   5جا ت العبارة رقم  

  مما يؤتد اتياق 0,76  وانحرائ معياري  6,27ال الث من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

اع دييوا مون المهوارة الهاموة والموؤ رة فوي تغييور اتجاهوات مهوارة امقنوعينوة الدراسوة علوى دن  الطالبدرا  

الطالب نحو قيوية موا قود توؤ ر علوى دمون المجتموع وتماسوت ، وج شو  دن عينوة الدراسوة مون طوالب دقسوام 

بإتقوان م ول هوذه المهوارات والتوي تحورص اججتماع والخدمة اججتماعية يتميوزون عون غيورهم مون الطوالب 

 على تنميتها والتدريب عليها.غالبية مقرراتهم الدراسية 

: مااا المتطلبااات القيميااة لتنميااة الااوعي األمنااي لاادى طااالب الجامعااات رابااعاإلجابااة علااى التساااؤل ال

 السعودية؟

 ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد العينة 11جدول رقم )

 الجامعات السعوديةعلى المتطلبات القيمية  لتنمية الوعي األمني لدى طالب 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 م ا ا 9675 26.1 اأزز قعرا استاامح م ه م اساةم اجملترأي  ني اجلرااا  املختة ا. 1
 موخ ض 96.2 1645 اوري قعرا اإليثاب احملاةظا اةى  من اجملترا. 2
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 م ا ا 9677 2664 ظ  من اجملترا. ئيف عا حترل املائ سعا ااةتراا ااهم قعرا 3
 م ا ا 9601 2656 اأزز قعرا احلا احملاةظا اةى  من اجملترا. 4
 م ا ا ..96 2605 اأزز قعرا األمانا حتقعا  من اجملترا واحملاةظا اةى ميتاطااه. 5
 م ا ا 9674 .265 قعرا اسأواسا واملااواة من مق ما  ابتساء  من اجملترا. اأو 6
 م ا ا 9666 2674 اأزز قعرا استأاو   ني  ة اد اجملترا احملاةظا اةى األمن اسق مي. 7
 مت تسط 96.7 2627 حتاةظ قعرا اسأطاء احملاةظا اةى  من وتسبما اجملترا. .

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 النحو التالي:جاءت على أن المتطلبات القيمية لتنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية 

  فوي الترتيوب تعزز قيمة األمانة تحقيق دمن المجتمع والمحافظة على متتسبات    1جا ت العبارة رقم  

  مموا يؤتود 0,55  وانحرائ معيواري  6,91األول من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

تحقيق دمن المجتمع والمحافظوة نية قيمة األمانة تعزز من إمتاعينة الدراسة على دن  الطالباتياق درا  

على متتسوبات ، فمجتمعنوا امسوالمي حوريص علوى حوث المسولمين علوى التحلوي بقيموة األمون سووا  فوي 

 القرآن التريم دو السنة النبوية الشريية، مما يحقق للمجتمع قوت  وتماست .

  في اعات المختليةتعزز قيمة التسام  ميهوم السلم المجتمعي بين الجم   5جا ت العبارة رقم  

  0,71  وانحرائ معياري  6,55الترتيب ال اني من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

التسام  من القيم الهامة التي تعزز ميهوم السلم قيمة  عينة الدراسة على دن الطالبمما يؤتد اتياق درا  

حيوره في عمق التجربة امنسانية من  يسجل ميهوم التسام ، حيث المجتمعي بين الجماعات المختلية

خالل مختلئ األديان السماوية، وقد عرفت الحيارات امنسانية ميهوم التسام  تواحد من المياهيم 

 .التي تندرج في إطار حقوق امنسان مقابال لمياهيم العنئ والتعصب والال تسام 

  في الترتيوب المحافظة على األمن القوميتعزز قيمة التعاون بين دفراد المجتمع    7جا ت العبارة رقم  

  مما يؤتد اتياق 0,29  وانحرائ معياري  6,71ال الث من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

المحافظوة علوى األمون قيموة التعواون دييوا  مون القويم الهاموة التوي تعوزز عينة الدراسة على دن  الطالبدرا  

اليوعيئ وامبوال  عون الجورارم التوي تزعوزع مون دمون  وإنصوائالظلوم،  ، من خالل التعاون في ردالقومي

 المجتمع وتماست .

 اإلجابة على التساؤل الخامس: ما معوقات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟

 ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد العينة 11جدول رقم )

 ة الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعوديةعلى معوقات تنمي

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 م ا ا 9670 2640 اوم دا ة بةا  األمن حلض ب ةأاسعا  اورعا اس اي األمي سةطبب. 1
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 ت تسطم 9667 2625 ضأف ا ترام  اضاء  عئا استوبيس مبواقشا اسطبب يف اس اي األمي. 2
 م ا ا 9675 2609 قةا ة ص اسأرل استط اي سةطبب يف اجلها  األموعا. 3
 مت تسط 96.9 2627 اوم نش   نظرا وق انني احملاةظا اةى  من اجملترا  اجلامأا. 4
 م ا ا 96.4 2645 ضأف دوب وتسائل اإلابم يف اش  اس اي األمي سةطبب. 5
 م ا ا 9664 2656 ملق با  اجلامأعا.اوم اضرني  أض م ا عم اس اي األمي  ا 6
 موخ ض 9672 1656 ضأف دوب األتس ة يف اورعا اس اي األمي سأل واء مو  اسيغ . 7
 م ا ا ..96 2674 قةا اوظعم اسةقاءا  اسأةرعا املتخييا يف نش  اس اي األمي. .

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 جاءت على النحو التالي:امعات السعودية أن معوقات تنمية الوعي األمني لدى طالب الج

  في الترتيوب األول مون قلة فرص العمل التطوعي للطالب في الجهات األمنية   5جا ت العبارة رقم  

  مما يؤتد اتيواق درا  0,71  وانحرائ معياري  6,90بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

فورص العمول التطووعي للطوالب فوي الجهوات األمنيوة، مون احتيواجهم للعديود عينة الدراسة على  الطالب

 والتي تتي  لهم تحمل المسرولية من دجل خدمة وطنهم العزيز والمحافظة على متتسبات .

  فوي الترتيوب قلة تنظيم اللقا ات العلميوة المتخصصوة فوي نشور الووعي األمنوي   5جا ت العبارة رقم  

  مموا يؤتود 0,55  وانحرائ معيواري  6,71سط حسابي  ال اني من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتو

حاجة الطالب للعديد من اللقا ات العلميوة المتخصصوة والنودوات  عينة الدراسة على الطالباتياق درا  

التي تسهم في نشر الوعي األمني، مما يدل دييا  عل استعداد الطالب للمشوارتة فوي م ول هوذا اللقوا ات 

 حرصا  على دمنهم ودمن دسرهم ومجتمعهم بصية عامة. والندوات واجستيادة منها 

  فووي الترتيووب عوودم تيوومين بعووض ميوواهيم الوووعي األمنووي بووالمقررات الجامعيووة   2جووا ت العبووارة رقووم  

  مما يؤتد اتياق 0,21  وانحرائ معياري  6,12ال الث من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

عودم  وجوود القودر التوافي مون اهتموام المقوررات الجامعيوة بميواهيم الووعي  عينوة الدراسوة علوى الطالبدرا  

األمنووي، وحوواجتهم للعديوود موون المقووررات التووي تهووتم بووذل  وتبوورز معارفوو  ومهاراتوو  للطووالب موون دجوول تنميووة 

 م.6002وذا ما دتدت علية نتارج دراسة الشهري  الوعي األمني لديهم.

 حات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية؟اإلجابة على التساؤل السادس: ما مقتر

 ( المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  ستجابات أفراد العينة 11جدول رقم )

 على مقترحات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 م ا ا .967 2606  ص اسأرل استط اي سةطبب يف اجلها  األموعا.ااائا ة 1
 م ا ا 9609 2671 اوظعم ماا قا  مب عا يف جما  حب ث اأزيز اس اي األمي  اجملترا. 2
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 م ا ا 9667 26.0 اضرني  أض م ا عم اس اي األمي  املق با  اجلامأعا. 3
 م ا ا 96.0 2655 داخل األقاام  اجلامأا.نش   نظرا وق انني احملاةظا اةى  من اجملترا  4
 م ا ا 96.9 .266 دا ة بةا  األمن حلض ب ةأاسعا  اورعا اس اي األمي سةطبب. 5
 م ا ا 9676 2603 اوظعم  أض األنشطا اسطب عا اسيت ااااو اةى اورعا اس اي األمي. 6
 م ا ا 9665 26.1 سطبباوظعم اسوووا  اسيت اواقش م ه م ومق ما  اس اي األمي سو  ا 7
 م ا ا 9662 2670 اضرني  أض مهابا  اس اي األمي  املق با  اجلامأعا. .

 يتضح من نتائا الجدول السابق:

 جاءت على النحو التالي:أن مقترحات تنمية الوعي األمني لدى طالب الجامعات السعودية 

  فوي الترتيوب األول الجهوات األمنيوة إتاحة فرص العمل التطوعي للطالب فوي   5جا ت العبارة رقم  

  مموا يؤتود اتيواق 0,75  وانحرائ معيواري  6,92من بين فقرات اجستبيان، وذل  بمتوسط حسابي  

فورص العمول التطووعي فوي حرص الطوالب واهتموام بيورورة تووفير عينة الدراسة على  الطالبدرا  

 دهم معوقات تنمية الوعي األمني لديهم.الجهات األمنية، تما دتدوا عليها في الجدول السابق تأحد 

  فووي تنظوويم بعووض األنشووطة الطالبيووة التووي تسوواعد علووى تنميووة الوووعي األمنووي   2جوا ت العبووارة رقووم  

  0,72  وانحورائ معيواري  6,95الترتيب ال اني من بين فقرات اجسوتبيان، وذلو  بمتوسوط حسوابي  

التووي جووة الطووالب للعديوود موون األنشووطة الطالبيووة حاعينووة الدراسووة علووى  الطووالبممووا يؤتوود اتيوواق درا  

تساعدهم على تنمية الوعي األمني، سوا  األنشطة التي تنظمهوا وحودات امرشواد األتواديمي دو وحودات 

شوورون الطووالب باألقسووام العلميووة، ألنهووا تتووي  العديوود موون المناشووط التووي تسوواهم فووي تنميووة وعووي الطووالب 

 األمني.

  فوي الترتيوب ال الوث مون ن بعض مياهيم الوعي األمنوي بوالمقررات الجامعيوةتيمي   5جا ت العبارة رقم  

  ممووا يؤتوود اتيوواق درا  0,27  وانحوورائ معيوواري  6,59بووين فقوورات اجسووتبيان، وذلوو  بمتوسووط حسووابي  

تيمين بعض مياهيم الوعي األمنوي بوالمقررات الجامعيوة، ونالحوظ دن يرورة عينة الدراسة على  الطالب

ت تنميوة الووعي األمنوي لهوم، ولوذل  يجوب دن تحورص لجنوة التطووير عوقواا عليها دييا  تأحد مالطالب دتدو

توصيئ بعض المقررات الجامعية بأقسام اججتماع والخدمة اججتماعية لتتيمن ميواهيم  إعادةوالجودة على 

 ومهارات وخبرات مرتبطة بتنمية الوعي األمني للطالب.

م بيرورة إعادة النظر في محتوى المقررات التي 6001العامر وهذا ما دتدت علية نتارج دراسة 

تدرس للطالب بما ييمن تنشيط دورها في مجال ترسيخ مياهيم وممارسات األمن الشامل بمختلئ 

م والتي بينت دن من بين 6002ونتارج دراسة الزتي  دبعادة اججتماعية والمعرفية واليترية والخلقية.

ألنشطة التربوية تنمية الوعي األمني بين الطالب في البيرة المدرسية، وجعل تل  األدوار التي تؤديها ا

 المدرس دت ر دمانا .

 ملخص نتائا الدراسة:
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حقوقهم وواجباتهم خلصت نتارج الدراسة دن مستوى الوعي األمني لدى الطالب تم ل في معرفة الطالب ل

دصحاب اليتر المتطرئ، إدرا  مخاطر الجرارم تمواطنين سعوديين، اختيار األصدقا  بعناية واجبتعاد عن 

المعلوماتية والسيبرانية على دمن المجتمع. وتم لت المتطلبات المعرفية في معرفة تييية امبال  عن القيايا 

األمنية، معرفة مخاطر الجريمة على اليرد واألسرة والمجتمع، الحرص على حيور الندوات واللقا ات 

نية، بينما تم لت المتطلبات المهارية في مهارة العمل الجماعي د نا  تجربة خطة العلمية حول القيايا األم

إخال  الدفاع المدني، مهارة التأ ير في اآلخرين من دجل الحياظ على دمن المجتمع، مهارة امقناع لتغيير 

يق دمن المجتمع اتجاهات زمالري نحو قيية ما. بينما تم لت المتطلبات القيمية في  قيمة األمانة تعزز تحق

والمحافظة على متتسبات ،  قيمة التسام  تعزز ميهوم السلم المجتمعي بين الجماعات المختلية، قيمة التعاون 

 بين دفراد المجتمع تعزز المحافظة على األمن القومي. 

 تما دظهرت نتارج الدراسة دن معوقات تنمية الوعي األمني للطالب تم لت في قلة فرص العمل التطوعي

للطالب في الجهات األمنية، قلة تنظيم اللقا ات العلمية المتخصصة في نشر الوعي األمني، عدم تيمين 
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