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مدى متثل طلبة كليات التربية في جامعات محافظات قطاع غزة
للسلوك األمني الوطني

د. نافذ سليمان اجلعب
د. محمد كامل اجلمل

by education collage students at universities of 
Gaza Strip provinces and ways to develop it due 
to the university and sex variables, except in the 
affective domain where the differences shown in 
the sex variable in favor of females, while there are 
significant differences depending on the academic 
level variable for the third and fourth categories.

Based on the results, the study recommended 
designing a course in schools and universities deal 
with security behaviors required to show by students 
to protect them from the security falls, and the need 
for the technology means to develop the security 
skills for education college students.

The Kay words: Education Collage- 
Universities- the Security Behavior – Students- Gaza 

مقدمة: 
احلق  بني  ال�رشاع  �سنة  الكون  هذا  يف  اهلل  �سنن  اأظهر  من 
والباطل، وقد بداأ هذا ال�رشاع منذ اأن خلق اهلل اآدم عليه ال�سالم، 
و�سي�ستمر اإىل يوم القيامة، ذلك لكي يحدث التوازن على الأر�ص، 
ول يطغى الكفر على اأهل الإميان، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل: {
َ♦َعَلى♦َن�ْسِِهْم♦َلَقِديرٌ♦۞♦ ♦الَلّ ُهْم♦ُظِلُموا♦َواإَِنّ َنّ اأُِذَن♦ِلَلِّذيَن♦ُيَقاَتلُوَن♦ِباأَ
ُ♦َوَلْوَل♦ َنا♦الَلّ ♦اأَْن♦َيُقوُلوا♦َرُبّ ♦اإَِلّ اَلِّذيَن♦اأُْخِرُجوا♦ِمْن♦ِدَياِرِهْم♦ِبَغرْيِ♦َحٍقّ
َلَواٌت♦ َو�سَ َوِبَيٌع♦ َواِمُع♦ �سَ َلُهِدَّمْت♦ ِبَبْع�ٍس♦ َبْع�َسُهْم♦ الَنّا�َس♦ ♦ِ الَلّ َدْفُع♦
♦ اإَِنّ َمْن♦َيْن�ُسُُه♦ ♦ُ ♦الَلّ ِ♦َكِثريًا♦َوَلَيْن�ُسََنّ ِفيَها♦ا�ْسُم♦الَلّ َوَم�َساِجُد♦ُيْذَكرُ♦

♦َعِزيزٌ} )احلج:39 - 40(. َ♦َلَقِوٌيّ الَلّ
ويلعب اليهود دوراً اأ�سا�سيًا يف هذا ال�رشاع، حيث عداوتهم 
اأي  الف�ساد والإف�ساد يف  الأنبياء ون�رش  املحمومة لالإ�سالم وقتل 
ِلْلَحْرِب♦ َناًرا♦ اأَْوَقُدوا♦ {ُكَلَّما♦ جمتمع يتواجدون فيه، لقوله تعاىل: 
♦امْلُْف�ِسِديَن}♦ ُ♦َل♦ُيِحُبّ ُ♦َوَي�ْسَعْوَن♦يِف♦اْلأَْر�ِس♦َف�َساًدا♦َوالَلّ اأَْطَفاأََها♦الَلّ
َمُنوا♦ اآَ ِلَلِّذيَن♦ َعَداَوًة♦ الَنّا�ِس♦ اأَ�َسَدّ♦ ♦ "َلَتِجَدَنّ وقوله:  )املائدة:64(، 
اْلَيُهوَد♦َواَلِّذيَن♦اأَ�ْسَُكوا} )املائدة:82(، وميثل اغت�سابهم فل�سطني 
اأهم دائرة من دوائر هذا ال�رشاع، حيث مار�ص هذا املحتل الغا�سم 
للهوية  وم�سٍح  واملجازر،  والت�رشيد  والطرد  الدمار  األوان  �ستى 

الفل�سطينية حتى يتمكن من البالد والعباد.
قتل  اإىل  اليهود  جلاأ  ال�رشاع  هذا  اأ�ساليب  من  وكاأ�سلوب 
ج�سميًا  قتله  عن  ف�ساًل  واجتماعيًا،  معنويًا  الفل�سطيني  الإن�سان 
وماديًا، وذلك عرب ا�ستخدام �ستى الو�سائل املتطورة واحلديثة يف 
الإ�سقاط الأمني وجتنيد العمالء من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني؛ عن 
طريق الإغراءات وال�سهوات من جهة والرتهيب والتهديد من جهة 

اأخرى، بهدف اإيقاعهم يف حبائل خمابراته وكيد موؤامراته.
بني  من  ا�ستهدافًا  الأكرث  الفئة  الفل�سطيني  ال�سباب  وميثل 
فئات ال�سعب الفل�سطيني، ملا يتمتعون به من ن�سج عقلي، وطاقة 
الفل�سطيني جمتمع فتي،  ال�سعب  اأن  �سيما  متقدة، وطموح وثاب، 
منذ  الحتالل  فعمل  ال�سن،  كبار  على  ال�سباب  ن�سبة  فيه  تغلب 
واملخدرات،  اجلن�ص  وا�ستخدام  الهدامة  الأفكار  ن�رش  على  بدايته 
التعليم-  )العمل-  ال�سباب  هوؤلء  م�سري  يف  ال�سديد  التحكم  مع 
لإ�سقاط  اأ�سا�سية  ثكنة  املعابر  من  اتخذ  لذلك  العالج..(،  ال�سفر- 

ال�سباب.

ملخص: 
كليات  طلبة  متثل  مدى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الوطني،  الأمني  لل�سلوك  غزة  حمافظات  جامعات  يف  الرتبية 
الذي  الدرا�سة  منهج  الباحثان  ا�ستخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق 
اعتمدا  ولذلك  م�سمونها؛  وحتليل  الأحداث،  تف�سري  من  ميكنهما 
على املنهج الو�سفي التحليلي من خالل بناء مقيا�ص لل�سلوكيات 
الأمنية التي يحتاجها الطلبة يف املجتمع الفل�سطيني، وا�ستملت 
واملجال  املعريف،  املجال  هي:  جمالت،  ثالثة  على  ال�ستبانة 
اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  املهاري،  ال�سلوكي  واملجال  الوجداين، 
بجامعات  الرتبية  كليات  طلبة  متثل  ن�سبة  اأهمها:  عديدة  نتائج 
قطاع غزة لل�سلوك الأمني ن�سبة عالية جداً بدرجة ممتازة )93.6 
طلبة  متثل  مدى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ول   ،)%
كليات الرتبية بجامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني تبعًا ملتغري 
اجلامعة، ومتغري اجلن�ص، ما عدا املجال الوجداين، حيث اأظهرت 
بينما توجد فروق ذات  الإناث،  ل�سالح  فروقًا يف متغري اجلن�ص 
دللة اإح�سائية تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�سالح امل�ستويني 
الثالث والرابع. وبناًء على النتائج اأو�ست الدرا�سة تقرير م�ساق يف 
ال�سلوكات الأمنية املطلوب التحلي  املدار�ص واجلامعات يتناول 
بها من قبل الطلبة حلمايتهم من ال�سقوط الأمني، و�رشورة الأخذ 
كليات  لطلبة  الأمنية  املهارات  تطوير  يف  التكنولوجيا  بو�سائل 

الرتبية.
ال�سلوك  اجلامعات-  الرتبية-  كليات  املفتاحية:♦ الكلمات♦

الأمني- الطلبة.
 The degree of national security behavior 
among students of education faculty at Universi-

ties in Gaza Governorates 

Abstract

The study aimed at revealing the degree 
of national security behavior among students 
of education faculty at Universities in Gaza 
Governorates.

To achieve this goal, the researchers used the 
study approach, which enable them to interpret the 
events and analyze its content, so they adopted the 
descriptive and analytical approach by establishing 
a measure of security behaviors needed by 
Palestinian students. The questionnaire includes 
three areas: the cognitive domain, the affective 
domain and behavioral practical domain. The study 
found many results, including: the rate of extent 
of representing the security behavior by education 
collage students at universities of Gaza Strip 
provinces was very high of excellent degree (93.6%), 
and there are no statistically significant differences 
in the extent of representing the security behavior 
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1♦ جامعات . يف  الرتبية  كليات  طلبة  متثل  درجة  قيا�ص 
حمافظات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني.

2♦ الدرا�سي( . امل�ستوى  )اجلن�ص، اجلامعة،  اأثر متغريات  درا�سة 
على مدى متثل طلبة كليات الرتبية يف جامعات حمافظات 

قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني.

أهمية الدراسة: 
تتمثل♦اأهمية♦الدرا�سة♦فيما♦يلي:

1♦ اجلامعات . طلبة  وهم  واأخطرها  فئة  اأهم  تتناول  اأنها 
الفل�سطينية يف حمافظات غزة، وذلك من اأجل النهو�ص بهم 

يف مواجهة التحديات والتهديدات.
2♦ اأن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة كل من: حركات . ع  ُيَتوقهَّ

املقاومة الفل�سطينية يف تطوير ال�سلوكات الأمنية لأفرادها، 
كافة  ال�سلوكات،  هذه  تدري�ص  يف  الفل�سطينية  اجلامعات 
املعنيني ب�سالمة املجتمع الفل�سطيني من اأخطار الحتالل 

ال�سهيوين، املوؤ�س�سات املهتمة ب�سئون ال�سباب والطلبة.
3♦ يف . اآخرين  باحثني  ت�سجيع  يف  الدرا�سة  ت�سهم  اأن  ل  ُيوؤمهَّ

امليدان الرتبوي لإجراء درا�سات اأخرى حول ال�سلوك الأمني 
وتعزيزه.

حدود الدراسة:
متثلت حدود الدرا�سة يف احلد املو�سوعي وهو مدى متثل 
ال�سلوكات الأمنية لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظات 
غزة. وهي: كليات الرتبية يف جامعة الأق�سى واجلامعة الإ�سالمية 
 -   2015 وجامعة الأزهر، خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 

2016م.

مصطلحات الدراسة:
اأولً:♦مفهوم♦الأمن:♦◄

الأمن لغًة: قال ابن فار�ص: "الهمزة وامليم والنون اأ�سالن 
متقاربان: اأحدهما الأمانة التي هي �سد اخليانة، ومعناها �سكون 
 " وقيل:   .)133  ،1999 فار�ص،  الت�سديق")ابن  والآخر  القلب، 
الأمان والأمانة مبعنى قد اأمْنُت فاأنا اآمن، واآمنت غريي من الأمن 

والأمان. والأمن �سد اخلوف")الرازي، 1995، 2071(.
حلفظ  ُتتَخذ  التي  الأمنية  الإجراءات  هو  ا�سطالحًا:  الأمن 
احليوية  وم�ساحلها  ومن�ساآتها  اأفرادها  وتاأمني  الّدولة  اأ�رشار 
عاليًة  درجًة  تتّطلب  الأمنية  والإجراءات  واخلارج،  الّداخل  يف 
العدّو  ن�ساط  من  للوقاية  واملهارة  واحلذر  واليقظة  الّتدريب  من 

 .)5 املرتّب�ص)منريي، 1995، 
ثانياً:♦مفهوم♦ال�سلوك:♦◄

َدُر �َسَلَك َطِريًقا؛ و�َسَلَك املكاَن  ُلوك: َم�سْ ال�سلوك لغًة: �سلك: ال�سُّ
يِف  ْيَء  ال�سهَّ �َسَلْكُت  َدُر  َم�سْ ِباْلَفْتِح:  ْلُك،  وال�سهَّ و�ُسُلوكًا،  �َسْلكًا  َي�ْسُلُكه 
ْيِء فاْن�َسَلك اأَي اأَدخلته ِفيِه َفَدَخَل)ابن منظور، 1994، ج10،  ال�سهَّ

.)442
ال�سلوك ا�سطالحًا: يعرف ال�سلوك الإن�ساين باأنه كل الأفعال 

بني  من  والأخطر  الأهم  ال�رشيحة  اجلامعات  طلبة  ويعد 
وعيًا،  الأكرث  الفئة  باعتبارهم  ال�ستهداف،  هذا  يف  ال�سباب 
اأكرث النتفا�سات  اأن  للمقاومة والتحدي، حيث  والأكرث ا�ستعداداً 
اأجل  ومن  الفل�سطينية،  اجلامعات  رحم  من  خرجت  واملظاهرات 
ل  كان  ال�سهيوين  ال�ستهداف  من  الطلبة  ال�سباب  هوؤلء  وقاية 
ملحة  �رشورة  ميثل  لأنه  لديهم،  الأمني  ال�سلوك  تعزيز  من  بد 
�سيما  خا�سة،  الطلبة  وال�سباب  عامة  الفل�سطيني  ال�سعب  حلماية 
يف ظل �سعف الوعي الأمني، والو�سع القت�سادي املرتدي ب�سبب 
مما  الفل�سطيني  املجتمع  على  باأطنابه  ي�رشب  الذي  احل�سار 
يوقع يف العمالة، حيث اأكدت بع�ص الدرا�سات مثل درا�سة )معمر، 
2013( على وجود اختراق اأمني اإ�سرائيلي لل�سخ�سية الفل�سطينية، 
بالرغم مما تملكه هذه ال�سخ�سية من مقومات فكرية وعقائدية 
ح�سنة، كما بينت درا�سة )�سلمان وع�سلية، 2016( وجود خماطر 

اأمنية على الطلبة من الحتالل الإ�رشائيلي.
على  الأمني  وال�سقوط  العمالة  ظاهرة  خلطورة  ونظراً 
خا�ص،  ب�سكل  املقاومة  وعلى  عامة  الفل�سطيني  املجتمع 
الأمني،  ال�سلوك  يف  اخللل  بخطورة  الباحثني  من  وا�ست�سعاراً 
والأهمية الكربى لتعزيزه لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية، جاءت 
هذه الدرا�سة، والتي تهدف لقيا�ص درجة متثل طلبة كليات الرتبية 
يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني، 
�سواء يف جماله املعريف اأو الوجداين اأو ال�سلوكي العملي، ولقيا�ص 
هذا ال�سلوك قام الباحثان بت�سميم ا�ستبانة لتقي�ص هذه املجالت 
ال�سلوك  هذا  على  املتغريات  بع�ص  اأثر  اإىل  والتعرف  الثالثة، 
كاجلن�ص، ونوع اجلامعة، وامل�ستوى الدرا�سي، وتو�سل الباحثان 
اإىل اأن ن�سبة متثل طلبة كليات الرتبية لل�سلوك الأمني كان مرتفعًا 

جداً )93.6 %(، وخا�سة يف املجال ال�سلوكي العملي.

مشكلة الدراسة:
الأمني  الخرتاق  اإىل  اأ�سارت  عديدة  درا�سات  من  انطالقًا 
والغزو   ،)2013 )معمر،  كدرا�سة  الفل�سطيني  لل�سباب  ال�سهيوين 
و�سعوراً   ،)2013 )�سلدان،  كدرا�سة  اجلامعات  لطلبة  الفكري 
املخابرات  قبل  من  اجلامعات  طلبة  يتهدد  الذي  الداهم  باخلطر 
ال�سهيونية، واإميانًا باأهمية تعزيز ال�سلوك الأمني الوطني للطلبة 
الباحثني  لدى  تولد  فقد  ذلك،  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  ودور 

ال�سعور مب�سكلة الدرا�سة والتي متثلت يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل:
ما♦مدى♦متثل♦طلبة♦كليات♦الرتبية♦يف♦جامعات♦حمافظات♦

قطاع♦غزة♦لل�سلوك♦الأمني♦الوطني؟
وينبثق♦عن♦ال�سوؤال♦الرئي�س♦الأ�سئلة♦الفرعية♦التالية:

جامعات ♦● يف  الرتبية  كليات  طلبة  متثل  درجة  ما 
حمافظات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ملدى متثل طلبة ♦●
كليات الرتبية يف جامعات حمافظات قطاع غزة لل�سلوك الأمني 

الوطني ترجع ملتغري )اجلن�ص، اجلامعة، امل�ستوى الدرا�سي(؟

أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦ما♦يلي:



88

مدى متثل طلبة كليات التربية في جامعات محافظات قطاع غزة
للسلوك األمني الوطني

د. نافذ سليمان اجلعب
د. محمد كامل اجلمل

غري  اأم  ظاهرة  اأكانت  �سواء  الفرد  من  ت�سدر  التي  والن�ساطات 
اأفعاًل  �سواء  الإن�سان  ي�سدر عن  ن�ساط  باأنه كل  ظاهرة، ويعرف 
اأو احلركية  ميكن مالحظتها وقيا�سها كالن�ساطات الف�سيولوجية 
اأو ن�ساطات تنتج على نحو ملحوظ كالتفكري والتذكر والو�سوا�ص 

وغريها )الف�سفو�ص، 2011 ، 12(. 
ثالثاً:♦تعريف♦ال�سلوك♦الأمني♦الوطني:♦◄

باأنه:  اإجرائيًا  الوطني  الأمني  ال�سلوك  الباحثان  ويعرف 
الأمنية  والت�رشفات  وامل�ساعر  والأفعال  الأقوال  من  جملة 
املخاطر  من  وجمتمعه  نف�سه  لتح�سني  ال�سخ�ص  ميار�سها  التي 
ب�ستى  ومكافحتها  واخلارجية  الداخلية  والتهديدات  واجلرائم 

الو�سائل والطرق امل�رشوعة.

الدراسات السابقة: 
مل يطلع الباحثان على درا�سات �سابقة حول تعزيز ال�سلوك 
ب�سكل  الفل�سطيني  املجتمع  يف  اجلامعات  طلبة  لدى  الأمني 
حول  ومت�سعبة  كثرية  درا�سات  الباحثان  وجد  ولكن  مبا�رش، 
الرتبية الأمنية والثقافة الأمنية والوعي الأمني و دور اجلامعات 
ي�سعب ح�رشها  الأمني،  وال�سعف  الأمنية  املخاطر  يف معاجلة 
كدرا�سات �سابقة، لذا مت اعتماد بع�ص الدرا�سات القريبة من هذه 

الدرا�سة للتعرف على مدى عالقتها بها ومنها: 
درا�سة )�سلمان♦وع�سلية، 2016(: دور اجلامعات الفل�سطينية 
مبحافظات غزة يف تنمية وعي الطالب بالثقافة الأمنية ملواجهة 

املخاطر الأمنية.
الفل�سطينية  اجلامعات  دور  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  هدفت 
مبحافظات غزة يف تنمية وعي الطالب بالثقافة الأمنية ملواجهة 
عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  الأهداف  ولتحقيق  الأمنية،  املخاطر 
اأن:  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  وطالبة،  طالب  قوامها)600( 
الطالب  وعي  تنمية  على  القدرة  لديها  الفل�سطينية  اجلامعات 
عن  تزيد  بن�سبة  الأمنية  املخاطر  ملواجهة  الأمنية  بالثقافة 
)50 %(. واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة قيام وزارة الرتبية والتعليم 
اإىل  الفل�سطينية  والكليات  اجلامعات  بتوجيه  الفل�سطينية  العايل 
القيام بور�سات عمل ولقاءات علمية وطنية �ساملة وجامعة تعمل 
على بلورة روؤية حديثة ومتطورة تهتم بعمليات التثقيف والإعداد 

الأمني لطلبة اجلامعات الفل�سطينية.
باجلامعات  الرتبية  كليات  دور   :)2013 )�سلدان،  درا�سة 

الفل�سطينية يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها و�سبل تفعيله.
هدفت الدرا�سة للتعرف اإىل دور كليات الرتبية باجلامعات 
تفعيله،  و�سبل  طلبتها  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  الفل�سطينية 
ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، 
اأظهرت  وقد  وطالبة  طالبًا   )395( على  الدرا�سة  عينة  وا�ستملت 
كليات  دور  حول  الطلبة  تقديرات  بلغت  يلي:  ما  الدرا�سة  نتائج 
لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  الفل�سطينية  باجلامعات  الرتبية 
دور  تفعيل  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست   ،)% طلبتها)72.23 
كليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية لتعزيز الأمن الفكري لدى 

طلبتها لتح�سني ال�سباب من الفكر ال�سال. 
وحاجة  �سالمية  الإ منية  الأ التربية   :)2013 )معمر،  درا�سة 

�سرائيلي. مني الإ املجتمع الفل�سطيني اإليها يف مواجهة الختراق الأ
مني  الأ الخرتاق  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  البحث  هدف 
تربوية  توجيهات  تقديم  و  الفل�سطيني،  للمجتمع  الإ�رشائيلي 
ال�سخ�سية  تدعيم  يف  ت�ساهم  وال�سنة،  القراآن  من  م�ستمدة 
الباحث  ا�ستخدم  وقد  الخرتاق.  هذا  مواجهة  يف  الفل�سطينية، 
املنهج الو�سفي يف قراءة الواقع الفل�سطيني، واملنهج التحليلي 
الكريم  القراآن  ن�سو�ص  من  الأمنية  الرتبية  معامل  ا�ستنباط  يف 
وال�سنة النبوية. وتو�سل البحث اإىل وجود اختراق اأمني اإ�سرائيلي 
خطة  و�سع  ب�سرورة  البحث  واأو�سى  الفل�سطينية،  لل�سخ�سية 

وطنية �ساملة ملكافحة ظاهرة الإ�سقاط والوقاية منها. 
درا�سة )البقمي، 2012(: دور الوعي الأمني يف الوقاية من 
اجلرائم الإرهابية )درا�سة م�سحية على طالب جامعة امللك �سعود 

بالريا�ص(.
هدفت الدرا�سة للتعرف اإىل دور الوعي الأمني يف الوقاية 
الطالب  من  الدرا�سة  جمتمع  وت�سكل  الإرهابية،  اجلرائم  من 
وعددهم  �سعود  امللك  بجامعة  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  الذكور 
الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت  الإجمايل)18263(، 
اأهم  اإىل  الدرا�سة  التحليلي عن طريق املدخل امل�سحي، وتو�سلت 
اجلامعي  ال�سباب  لدى  الأمني  الوعي  م�ستوى  اأن  وهي  النتائج 
نحو اجلرائم الإرهابية م�ستوى متو�سط، واأو�ست الدرا�سة بفر�ص 
و�سائل  تعر�سه  ما  على  الإيجابية  الرقابة  من  منا�سب  م�ستوى 

الإعالم والن�رش.
درا�سة )اأبو♦جحجوح، 2012( بعنوان: دور الإدارة املدر�سية 
مبدار�ص  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الأمني  الوعي  تنمية  يف 

حمافظات غزة، و�سبل تفعيله.
املدر�سية  الإدارة  قيام  درجة  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الأمني  الوعي  تنمية  يف  بدورها 
مبدار�ص حمافظات غزة، والك�سف عن اأثر كل من )النوع، واملوؤهل 
التعليمية(  املنطقة  الوظيفي،  امل�سمى  اخلدمة،  �سنوات  العلمي، 
املدر�سية،  الإدارة  يف  العاملني  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  يف 
الأمني  الوعي  تنمية  يف  املدر�سية  الإدارة  دور  لتفعيل  وهدفت 
وبلغ  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  الطلبة،  لدى 
عدد عينة الدرا�سة )402( عن�رشاً، ومت توزيع ا�ستبانة على اأفراد 
العينة مكونة من اأربع جمالت مع �سوؤال مفتوح حول �سبل تطوير 

دور الإدارة املدر�سية يف تنمية الوعي لدى الطلبة.
وتو�سل الباحث اإىل عدد من النتائج اأهمها: اأن درجة قيام 
الإدارة املدر�سية بدورها يف تنمية الوعي الأمني كان متو�سطًا، 
)النوع،  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم 
املنطقة  الوظيفي،  امل�سمى  اخلدمة،  �سنوات  العلمي،  واملوؤهل 
التعليمية(، بينما توجد فروق يف جمال املعوقات تعزى ملتغري 
امل�سمى الوظيفي لنائب املدير، و�سنوات اخلدمة لدى الفئة من )6 

- 10( �سنوات، واملنطقة التعليمية لغرب غزة.
درا�سة )ال�سلطان، 2009( بعنوان:" الرتبية الأمنية واإمكانية 

تطبيقها يف املوؤ�س�سات التعليمية" 
هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأهم الأهداف الرئي�سة التي ت�سعى 
الرتبية الأمنية اإىل حتقيقها، وكذلك التعرف اإىل معوقات تطبيقها 
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يف املوؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج 
الو�سفي التحليلي من خالل مدخلني من مداخل املنهج الو�سفي، 
وهما املدخل الوثائقي ومدخل امل�سح الجتماعي. وقد اأو�سحت 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  يراها  التي  الأهداف  اأهم  اأن  الدرا�سة  نتائج 
والإرهاب،  التطرف  مكافحة  يف:  تتمثل  الأمنية  الرتبية  لتطبيق 
وحتقيق الأمن الفكري، ووقاية ال�سباب من تعاطي املخدرات. كما 
متثلت اأهم املعوقات يف: �سعف التن�سيق بني املوؤ�س�سات الرتبوية 

واملوؤ�س�سات الأمنية.
الرتبية  معلمي  وعي  م�ستوى   :)2008 )طالفحة،  درا�سة 
الجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية يف الأردن مبفاهيم الأمن 

الوطني
الرتبية  معلمي  وعي  م�ستوى  عن  للك�سف  الدرا�سة  هدفت 
الجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية يف الأردن مبفاهيم الأمن 
املدر�سة،  الوعي )موقع  املتغريات على هذا  واأثر بع�ص  الوطني، 

التخ�س�ص العلمي، اخلربة العملية للمعلمني(.
مبفاهيم  املعلمني  وعي  ن�سبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت 
الأمن الوطني جاءت يف امل�ستوى املرتفع مبتو�سط )18.22( و 
ن�سبة )86.8 %(، وبينت كذلك وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
املدينة،  يف  املعلمني  ل�سالح  املدر�سة  موقع  ملتغري  بالن�سبة 
الطويلة  اخلربة  ذوي  املعلمني  ل�سالح  العملية  اخلربة  ومتغري 
واملتو�سطة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 

التخ�س�ص.
ال�سامل  الأمن  بعنوان:   )2008 الهادي،  )عبد♦ درا�سة 

وانعكا�ساته على التخطيط ال�سرتاتيجي لالأمن الوطني.
وعنا�رشه  ال�سامل  الأمن  مفهوم  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
لالأمن  ال�سرتاتيجي  التخطيط  على  وانعكا�ساته  وم�ستوياته 
الفل�سطيني، وو�سع ت�سور  الواقع الأمني  الوطني، والتعرف على 

اأمثل لإ�سرتاتيجية الأمن الوطني الفل�سطيني.
واتبع الباحث املنهج الو�سفي يف مدخله املحي والوثائقي، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )1232( ع�سو هيئة تدري�ص يف خم�ص 
موؤ�س�سات تعليمية بفل�سطني، وتو�سل الباحث اإىل النتائج التالية:

الأمن ♦� مفهوم  على  العينة  اأفراد  لدى  توافق  هناك 
ال�سامل، مواءمته لبناء اإ�سرتاتيجية لالأمن الوطني الفل�سطيني.

اأعاق ♦� اأمنية  اإ�سرتاتيجية  على  الوطني  التوافق  عدم  اأن 
تنمية املجتمع الفل�سطيني، واأ�رش بوحدته و�سلمه الأهلي.

اأن اأداء الأجهزة الأمنية الفل�سطينية غري مر�ِص.♦�
درا�سة )الدويري، 2007(: دور اجلامعات الر�سمية يف تعزيز 

مفهوم الأمن الوطني.
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة دور اجلامعات الر�سمية يف تعزيز 
بلغت  والتي  الدرا�سة  عينة  اختيار  ومت  الوطني،  الأمن  مفهوم 
)332( ع�سو هيئة تدري�ص و )1131( طالبًا وطالبة، وتو�سلت 
اجلامعة  لدور  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  النتائج:  اأهم  اإىل  الدرا�سة 
 )3،50( الدرا�سة معًا  ب�سكل عام ولكافة املجالت ولكال عينتي 
فيما بلغ املتو�سط احل�سابي لدور اجلامعة ب�سكل عام )3،26( و 
التوايل  الطلبة على  التدري�ص وعينة  اأع�ساء هيئة  )3،57( لعينة 

وجميعها تقع يف م�ستوى الوعي املتو�سط. 
ت�سور  الوطني  الأمن  بعنوان:   )2004 )ال�سقحاء،  درا�سة 

�سامل.
الأمن  ملفهوم  �سامل  ت�سور  تقدمي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  ال�سابقة  للتجارب  حتليلية  درا�سة  وهي  وحمدداته،  الوطني، 
وانطلقت  اإن�سانية،  حياة  تاأمني  نحو  الإ�سالم  توجيهات  �سوء 
الدرا�سة من فر�سية مفادها اعتماد حالة الأمن على درجة كفاءة 
متغريات عدة، هي: العقيدة، القيادة، ال�سيا�سة، القت�ساد، الإعالم، 

القوى الع�سكرية، والإدارة.
احلقيقي  اخلطر  اأن  اإليها:  تو�سلت  التي  النتائج  اأبرز  ومن 
الداخلية،  الوطني يكمن يف عدم متا�سك جبهتها  الأمة  اأمن  على 
واأن برامج الأمن الوطني لن تكون فعالة طاملا ا�ستاأثرت فئة ما 
بتقريرها.، واأو�ست الدرا�سة باأخذ زمام املبادرة الفورية لتطوير 

اإ�سالحات حقيقية يف اجلهاز احلكومي.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من♦خالل♦الطالع♦على♦الدرا�سات♦ال�سابقة♦يت�سح♦ما♦يلي:

1♦ اأكدت الدرا�سات ال�سابقة على مفاهيم الأمن الوطني ال�سامل، .
كدرا�سة طالفحة وعبد الهادي والدويري وال�سقحاء. 

2♦ الأمنية، . الرتبية  موا�سيع  اأخرى  درا�سات  تناولت  بينما 
لأن  الفكري  والأمن  الأمنية،  والتوعية  الأمنية،  والثقافة 

بع�ص الدرا�سات نظرية مكتبية.
3♦ الأمني . والوعي  الأمنية،  الرتبية  دور  الدرا�سات على  اأكدت 

يف الوقاية من اجلرائم الإرهابية.
4♦ الرتبية، . كليات  دور  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  اأظهرت 

من  التح�سني  يف  الأمني  والوعي  واجلامعات، 
ودرا�سة  )الدويري،2007(،  كدرا�سة  الأمنية  املخاطر 

)�سلدان،2013(، ودرا�سة )�سلمان وع�سلية،2016(.
5♦ باملجتمع . اخلا�سة  الدرا�سات  ببع�ص  الباحثان  ا�ستعان 

الخرتاق  مواجهة  يف  )معمر،2013(  كدرا�سة  الفل�سطيني 
وعي  تنمية  يف  وع�سلية،2016(  )�سلمان  ودرا�سة  الأمني، 
الطالب بالثقافة الأمنية ملواجهة املخاطر الأمنية، ودرا�سة 

)�سلدان،2013( يف تعزيز الأمن الفكري.
ما♦متيزت♦به♦هذه♦الدرا�سة♦عن♦الدرا�سات♦ال�سابقة:

1♦ العتماد على درا�سات بحثية حديثة ومتنوعة..
2♦ يف . الرتبية  كليات  طلبة  متثل  مدى  تقي�ص  ميدانية  درا�سة 

اجلامعات الفل�سطينية لل�سلوك الأمني الوطني.
3♦ ومدى متثلهم . للطلبة  الوطني  الأمني  ال�سلوك  على  الرتكيز 

تناولت  درا�سة  اأي  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  توجد  ومل  له، 
اجلانب ال�سلوكي التطبيقي.

اإلطار النظري للدراسة:
يعد مو�سوع ال�سلوك الأمني من الق�سايا امل�سريية لل�سعب 
من  الفل�سطيني  لل�سف  حماية  من  عليه  يرتتب  ملا  الفل�سطيني، 
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مدى متثل طلبة كليات التربية في جامعات محافظات قطاع غزة
للسلوك األمني الوطني

د. نافذ سليمان اجلعب
د. محمد كامل اجلمل

ل بد من الإعداد املكافئ لهم ليقوموا مبثل هذه املهمات وغريها، 
تتمثل♦ التي♦ ال�سلوكات،♦ هذه♦ اأبرز♦ بتو�سيح♦ الباحثان♦ و�سيكتفي♦

فيما♦يلي:
1♦ تر�سيخ♦القيم♦الإميانية♦والروحانية:.

الإميان،لكن  الأمن على  الأمم مالت عندهم كفة  كثرًيا من 
قوله  والهداية يف  الأمن  الإميان وحتقيق  ربط بني  عز وجل  اهلل 
َلُهُم♦ اأُوَلِئَك♦ ِبُظْلٍم♦ اإِمَياَنُهْم♦ َيْلِب�ُسوا♦ ♦ َوَلْ اآََمُنوا♦ ِذيَن♦ {الَّ جل جالله: 
)الغزايل،1980،  عرب  )الأنعام:82(،وقد  ُمْهَتُدوَن}  َوُهْم♦ الأَْمُن♦
10( عن مفهوم الإميان باأنه "قوة عا�سمة من الدنايا، دافعة اإىل 
املكرمات، ومن ال�سواهد الدالة على ذلك:الجتماع للرتبية يف دار 
الأرقم فيتلو عليهم اآيات اهلل ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 
ويحثهم �سلى اهلل عليه و�سلم علي ما يزيد الإميان ويثبت عليه 
)املباركفوري،2001، 73(، مما �سبق ي�ستنتج الباحثان اأن عدم 
حتلي الطلبة بهذه ال�سفات يجعلهم عر�سة للمغريات، وال�سهوات، 
فيجندهم  العدو،  ملخابرات  �سهاًل  �سيداً  ويكونوا  وامللذات، 
ل�ساحله، ويوقعهم يف حبائله، فيجب اأن ي�ست�سعر الطالب مراقبة 

اهلل له يف كل اأحواله؛ ليبتعد عن ارتكاب املعا�سي.
2♦ التحلي♦بروح♦العزمية♦وال�سب:.

املوىل  يقول  وثوابه،  ال�سرب  اأهمية  القراآين  التوجيه  يبني 
يَبٌة♦ ُم�سِ اَبْتُهْم♦ اأَ�سَ اإَِذا♦ اَلِّذيَن♦  ۞ اِبِريَن  ال�َسّ ♦ِ {َوَب�ِسّ جالله:  جل 
ِهْم♦ َلَواٌت♦ِمْن♦َرِبّ ا♦اإَِلْيِه♦َراِجُعوَن♦۞♦اأُوَلِئَك♦َعَلْيِهْم♦�سَ ِ♦َواإَِنّ ا♦لِلَّ َقاُلوا♦اإَِنّ
َوَرْحَمٌة♦َواأُوَلِئَك♦ُهُم♦امْلُْهَتُدوَن} )�سورة البقرة:154 - 156(. اإذاً ل 
بد من ال�سرب على الطاعات، وال�سرب عن املعا�سي، وال�سرب على 
طول الطريق ال�سائك، وال�سرب على التواء النفو�ص، و�سالل القلوب، 

وثقلة العناد، وم�سا�سة الإعرا�ص )قطب، 1992، 122(. 
و�سبيل  الإميان،  ثمرة  ال�سرب  اأن  الباحثان  يوؤكد  �سبق  مما 
لهم؛  اهلل  اأعداء  خمططات  وعلى  اأنف�سهم  على  الن�رش  اإىل  للطلبة 

للوقوع يف العمالة واخليانة لوطنهم واأمتهم.
عليها  يرتبى  اأن  يجب  التي  ال�سجاعة  معاين  اأ�سمى  اإن 
الطلبة؛ الرتبية على املبادئ والقيم التي ل تتغري ول تتبدل تبًعا 
الدنيا، حتى ل  اأو عر�ص زائل من  اأو هوًى متبع،  مل�سلحٍة زائلٍة 

يكون �ساحبه عر�سة لل�سقوط الأخالقي والأمني.
3♦ جتنب♦الوقوع♦يف♦ال�سقطات♦الأخالقية:.

الأخالق ال�سيئة هي �سموٌم قاتلة، وخماٍز فا�سحة، ورذائل 
هابطة، ويف احلديث ال�رشيف عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه 
قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن اأحبكم اإىل واأقربكم 
اإيل  اأبغ�سكم  واإن  اأخالقا  اأحا�سنكم  جمال�ص  الآخرة  يف  مني 
واأبعدكم مني يف الآخرة م�ساوئكم اأخالقا الرثثارون املت�سدقون 

املتفيهقون" )الطرباين،1983، ج22، 221(.
التي مير بها بع�ص  اأن الأزمة الأخالقية  الباحثان  ويوؤكد 
الطلبة؛ تن�ساأ ل�سعف التدين يف النفو�ص،وغياب القدوة ال�ساحلة، 
عقوبات  وجود  وعدم  التوعوية،  والربامج  اخُلُلقية،  الرتبية  وقلة 
طريق  الأخالقي  فال�سقوط  اأخالقيًا،  للمنحرفني  وزاجرة  رادعة 

ممهدة لل�سقوط الأمني. 
4♦ حما�سة♦الإ�ساعة♦وعدم♦ترديدها:.

الإ�ساعة ظاهرة اجتماعية قدمية، ترعرعت يف اأح�سان كل 

الخرتاق، وحماية لظهر املقاومة من ال�ستهداف، وميثل الوعي 
بهذا املو�سوع اخلطوة الأوىل يف طريق مقاومة املحتل، واإحباط 
موؤامراته، لأن الوعي يعني احلذر وال�ستعداد والتخطيط للمواجهة، 
واإ�سهاما يف بناء هذا الوعي ل بد من العرف على اأهداف ال�سلوك 
الأمني الوطني، وال�سلوكات الالزم توافرها لدى طلبة اجلامعات 

الفل�سطينية، لكي ل يكونوا فري�سة �سهلة للمخابرات ال�سهيونية.

أهداف السلوك األمين الوطين:

1♦ انت�ساب القدوة يف الن�سباط واللتزام، وجتنب النحراف، .
ال�سخ�سية  الدائرة  عرب  الخرتاق  من  التامة  واحلماية 
اجلامعات  دور  يربز  هنا  ومن  واجلهادية،  والجتماعية 
الفل�سطينية الذي ل يقت�رش على تقدمي املعارف واملعلومات، 
)�سلدان،  ال�ساذة والجتاهات املنحرفة  الأفكار  اإزالة  واإمنا 

.)35 ،2013
2♦ الإح�سا�ص . خالل  من  ال�سامل  الأمن  مفهوم  تعميق 

بامل�سوؤولية، وبناء احل�ص الأمني، والنتماء للوطن والدفاع 
يوؤكد  وكما  وخارجيًا،  داخليًا  تهدده  التي  املخاطر  عن 
)البقمي، 2012، 16( على �رشورة تر�سيخ الأمن والتعاون 
مع الأجهزة الأمنية كو�سيلة جللب املناخ املالئم للتنمية، 
وا�ستقرار احلياة الإن�سانية، فالأمن والتنمية وجهان لعملة 

واحدة.
3♦ و�سيادته، . القانون  واحرتام  النظام،  فر�ص  على  احلث 

املح�سوبية،  عن  بعيداً  اجلميع  بني  تطبيقه  على  والعمل 
وحتقيق الأمن والأمان بني النا�ص.

4♦ الفرد . على  واأثرها  واأنواعها  اجلرائم  خطر  على  التعرف 
واملجتمع والعمل على مكافحتها ب�ستى الو�سائل والطرق، 
الثقايف،  والتلوث  والإرهاب  واجلرمية  التطرف  ومنع 

وحماية الأحداث من الوقوع يف اجلرمية.
5♦ التوعية باأ�ساليب املنحرفني واملجرمني واملت�ساقطني يف .

الإجرامي،  ن�ساطهم  مواجهة  على  والرتكيز  العمالة،  وحل 
درا�سة  واأ�سارت  وممتلكاتهم،  واجلماعات  الأفراد  وتاأمني 
)�سلمان وع�سلية، 2016، 1( اإىل اأن اجلامعات الفل�سطينية 
املخاطر  ملواجهة  الطالب  وعي  تنمية  على  القدرة  لديها 

الأمنية بن�سبة تزيد عن )50 %(.
6♦ اجلهات . وم�ساعدة  اجلميع  م�سوؤولية  الأمن  اأن  مفهوم  دعم 

الأمنية املخت�سة بالإبالغ عن اجلرائم املختلفة التي تهدد 
اأمن الوطن واملواطن.

7♦ عن . والإبالغ  املغر�سة  ال�سائعات  حما�رشة  على  احلث 
مروجيها وعدم ترديدها.

8♦ واملتطورة . املتنوعة  الأمني  الإ�سقاط  باأ�ساليب  التب�سري 
التي ت�ستخدمها املخابرات الإ�رشائيلية، فالإ�سقاط بالن�سبة 

لهم بني اأبناء املجتمع الفل�سطيني غاية وو�سيلة. 

السلوكات األمنية املطلوب توافرها لدى طلبة اجلامعات:

طلبة  لدي  توافرها  يجب  التي  الأمنية  ال�سلوكات  تتعدد 
لذا  لكل عمل مقاوم،  الذين ميثلون مادة  الفل�سطينية،  اجلامعات 
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القرطبي:  )الن�ساء:71(،قال  َجِميًعا}  اْنِفرُوا♦ اأَِو♦ ُثَباٍت♦ َفاْنِفرُوا♦
هذا خطاب للموؤمنني املخل�سني من اأمة حممد، واأمر لهم بجهاد 
الكفار واخلروج يف �سبيل اهلل، وحماية ال�رشع واملعنى: ا�ستعدوا 
وكونوا  منهم،  يقظة  على  وكونوا  لأعدائكم،  املوؤمنون  اأيها 
يفل  الذي  وبال�سالح  القوي،  بالإِميان  دائمًا  للقائهم  متاأهبني 
)اأحمد،1999،  عرب  وقد   .)995  ،1997 )طنطاوي،  �سالحهم 
والنتباه  اليقظة  يتطلب  احلذر  فاأخذ  بقوله:  املعنى  هذا  عن   )6
�سميم  من  اأمور  وكلها  والتوج�ص،  والتخطيط  والرتيث  والرتقب 
الذي  احلذر  اأ�سا�سياته  اأهم  الذي  وال�ستخباري  الأمني  العمل 
احلذر  ال�سابقة.ويظهر  الآية  يف  املوؤمنني  به  تعايل  اهلل  اأمر 
بكر  اأبى  �ساحبه  اإىل  توجه  حيث  املدينة  اإىل  هجرته  يف  جليًا 

)املباركفوري،2001، 127(.
8♦ حفظ♦الأ�سار♦وكتمانها:.

لذا  للعدو،  املعلومات  ت�رشب  من  دومًا  تاأتى  اخلطورة 
اأ�رشار  من  لديه  ما  وحفظ  بالكتمان  امل�سلم  يتحلى  اأن  يجب 
حتى  بها  يبوح  اأن  له  يحل  فال  بها،  الرثثرة  وعدم  ومعلومات، 
لأقرب الأقربني، فاإذا كان الكتمان يف احلوائج ال�سخ�سية مطلوبًا 
وماأموراً به، ففي احلوائج العامة املتعلقة باأ�رشار الأمة من باب 
اأوىل)املاحي،2006، 24(. ويعد ال�رش من العهد الذي عهد �ساحبه 
اإليك بحفظه وكتمانه، فيجب الوفاء بالعهد قال تعاىل: {َواأَْوُفوا♦
الر�سول  )الإ�رشاء:34(،لقد كان  َم�ْسُئوًل}  َكاَن♦ الَعْهَد♦ ♦ اإِنَّ ِبالَعْهِد♦
التحدث مبا ح�سلوا  اأ�سحابه بعدم  �سلى اهلل عليه و�سلم يو�سي 
حذيفة  اأو�سى  فقد  املبا�رش،  امل�سوؤول  لغري  معلومات  من  عليه 
الأحزاب  ل�ستطالع خرب  بعثه  عندما  عنه  اهلل  ر�سي  اليمان  ابن 
)الهريف،1989،  غريه  اأحداً  يحدث  باأل  للمدينة  املحا�رشين 
232(. والغزايل يعده من اخليانة،ويجعله دائراً بني ارتكاب الإثم 
كان  اإذا  حرام  وهو  خيانة  ال�رش  فيقول" اإف�ساء  اللوؤم  ارتكاب  اأو 
فيه اإ�رشار، ولوؤم اإن مل يكن فيه اإ�رشار" )الغزايل، 1980، 248(. 

9♦ بناء♦احل�س♦الأمني:.
نق�سد به الفرا�سة واحلد�ص ال�سائب فال بد اأن يكون امل�سلم 
واحلكم  الأمور،  يف  والتدقيق  املالحظة  قوة  من  كبري  قدر  على 
وامللفتة  ال�ساذة  الأ�سياء  ومعرفة  الأحداث،  بني  والربط  عليها 
اإيل  الأمني  احل�ص  23(.ويهدف  وحتليلها)املاحي،2006،  للنظر 
اإىل �رشر، وذلك  الإجرامي قبل حتوله  الك�سف عن م�سدر اخلطر 
حيالهم  اأمنية  اإجراءات  اتخاذ  ت�ستوجب  التي  احلماية  بتوفري 
توفر  اأن  اإىل   )15 وي�سري)اجلحني،2000،   )11 )ال�سعيد،1999، 
الإن�سان  حماية  اأهمها:  من  اأهداف  عدة  يخدم  الأمني  احل�ص 
اإطار  الإن�سان يف  الطماأنينة، وحماية حقوق  واملنجزات وتوفري 
من  للنيل  العدة  يعدون  الذين  الأ�سخا�ص  عن  والك�سف  الثوابت، 

الأمن وال�ستقرار. 
10♦ تعلم♦لغة♦الأعداء:.

املخاطبة  حيث  من  واإجادتها  الأعداء  لغات  تعلم  اإن 
وال�ستماع  التعليم  يف  العمل،  �رشوريات  من  تعد  والكتابة؛ 
الوثائق  على  الطالع  من  متكنه  كما  بالآخرين،  والت�سال 
اأمن  قوم  لغة  تعلم  ومن  مبرتجمني،  ال�ستعانة  دون  اخلطرية 
اإىل   )364 )البا�سا،1997،  23(.وي�سري   ،2006 �رشهم)املاحي، 

ح�سارة، وثقافة، وهي ت�ستخدم كجزء اأ�سا�سي من اأدوات احلرب 
النف�سية)اأحمد، 2006، 123(. والإ�سالم يحرم ال�سائعات وترديد 
اأن  ويعترب  منها،  والوقاية  حما�رشتها  اإىل  يوجه  و  الأراجيف، 
الق�ساء على اأ�سبابها م�سوؤوليٌة جماعية، قال املوىل جل جالله يف 
َها♦اَلِّذيَن♦اآََمُنوا♦اإِْن♦َجاَءُكْم♦َفا�ِسٌق♦ِبَنَباأٍ♦َفَتَبَيُّنوا♦ حمكم التنزيل: {َيا♦اأَُيّ
َناِدِمني}  َفَعْلُتْم♦ َما♦ َعَلى♦ َفُت�ْسِبُحوا♦ ِبَجَهاَلٍة♦ َقْوًما♦ يُبوا♦ ُت�سِ اأَْن♦
باملجتمع  فتاكًا  �سالحًا  الإ�ساعات  ويعد ن�رش  )احلجرات:6(. 
هي  لالإ�ساعات  ت�سديًقا  الأمم  وا�ستقراره،واأ�رشع  واأمنه  واأفراده 
الواعية  الأمم  واأما  وال�ستعمار،  للتـبعية  القابلة  اجلاهلة  الأمم 
النا�سجة ح�ساريًا فال تلتفت اإىل الإ�ساعات، واألعيب املنافقني، 
الكلمة،  جمع  من  فالبد  واأعوانهم،  اليهود  من  الإ�سالم  واأعداء 
وتوحيد ال�سف، والتثبت من املعلومات، ونبذ اأ�سحاب الإ�ساعات 
ِذيَن♦اآَمُنوا♦ وَن♦اأَْن♦َت�ِسيَع♦اْلَفاِح�َسُة♦يِف♦الَّ ِذيَن♦ُيِحبُّ ♦الَّ وحمبيهم {اإنَّ

ْنَيا♦َوالآِخَرِة} )النور:19(. َلُهْم♦َعَذاٌب♦اأَِليٌم♦يِف♦الدُّ
5♦ نبذ♦الفرقة♦والنق�سام:.

اأمر الإ�سالم بالوحدة واللتئام ونهى عن التفرق والنق�سام، 
َواْذُكرُوا♦ َتَفَرُّقوا♦ َوَل♦ َجِميًعا♦ ♦ِ الَلّ ِبَحْبِل♦ ُموا♦ {َواْعَت�سِ فقال تعاىل: 
َبْحُتم♦ َفاأَ�سْ ُقلُوِبُكْم♦ ♦ َبنْيَ َفاأََلَّف♦ اأَْعَداًء♦ ُكنُتْم♦ اإِْذ♦ َعَلْيُكْم♦ ♦ِ الَلّ ِنْعَمَت♦
 )21 103(. وي�سري )عنرب،2007،  )اآل عمران:  اإِْخَواًنا}  ِبِنْعَمِتِه♦
والت�ساور،  بالتفاهم  الأمر  يقت�سي  التنازع  عن  والنهي  بقوله: 
فاإن  واحد،  راأي  عن  ي�سدروا  حتى  بع�سًا  بع�سهم  ومراجعة 
تنازعوا يف �سيء رجعوا اإىل اأمرائهم، وردوا اأمرهم اإليهم.فالفرقة 
ال�سبب  وهي  وزوالها،  الأمم  هالك  اأ�سباب  اأهم  من  والختالف 
التفرق  اأن  �سك  ول  البي�سة،  وزوال  الهيبة،  َذهاب  يف  الرئي�ص 
ُي�سعف املجتمع �سيئًا ف�سيئًا حتى تذهب قوته، وي�سبح يف ذيل 
القافلة، ي�سهل ا�سطياد �سبابه باأ�ساليب العدو اخلبيثة، وو�سائله 

الدنيئة.
6♦ حتقيق♦الأمن♦الفكري♦والثقايف:.

الفل�سطيني؛  للمجتمع  ال�سعبة  املعي�سية  الأو�ساع  ظل  يف 
وحتى  احلياة،  نواحي  �ستى  يف  لالأمن  �رشورية  حاجته  فاإن 
تتحقق هذه احلاجة فال بد من حت�سني عقول ال�سباب الفل�سطيني 
والجتاهات  الثقايف،  التلوث  مواجهة  يف  البناءة  بالأفكار 
الفكري،  فالغزو  لذا   .)47  ،2013 )�سلدان،  املعا�رشة  الفكرية 
وال�ستعمار الثقايف، من اأهم املخاطر التي تواجه احلياة الفكرية، 
فيها،  ال�ستقرار  وتهدد  وال�سعوب،  لالأمم  الثقافية  واملنظومات 
)ال�سدي�سي،  68(.وي�سري  الإ�سالمية)الرتكي،2002،  الأمة  ومنها 
اأمة، وياأتي الأمن  اأ�سا�سي لكل  اأن الأمن مطلب  17( اإىل   ،2005
الفكري على راأ�ص قائمة الغايات الهامة؛ لتكون حماية املجتمع 
الدخيلة  الأفكار  من  امل�سلمة  البالد  يف  خا�سة  وال�سباب  عامة 
ويوؤكد)الويحق،2005،  دينية،  وفري�سة  �رشعيًا،  واجبًا  الهدامة 
اأهم  لالأمة  اأهمها:يحقق  نقاط  يف  الفكري  الأمن  اأهميه   )61
واملنهج  الفكر  يف  والوحدة  التالحم  بتحقيق  وذلك  خ�سائ�سها، 
لالإبداع  احلقيقي  املدخل  هو  الفكري  الأمن  والغاية.وحتقيق 

والتطور.
7♦ اأخذ♦احليطة♦واحلذر:.

اآََمُنوا♦ُخُذوا♦ِحْذَرُكْم♦ ِذيَن♦ َها♦الَّ اأَيُّ : {َيا♦ يقول املوىل عز وجلهَّ
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مدى متثل طلبة كليات التربية في جامعات محافظات قطاع غزة
للسلوك األمني الوطني

د. نافذ سليمان اجلعب
د. محمد كامل اجلمل

عينة الدراسة:
بلغت  حيث  ع�سوائية،  ب�سورة  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت   

)400( طالبًا وطالبًة، توزعوا ح�سب جدول )1(.
جدول )1( :

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

الن�سبة♦املئوية♦العددالبياناملتغري♦

اجلن�ص

18446ذكر

21654اأنثى

100%400املجموع

اجلامعة 

20250.5جامعة الأق�سى

اجلامعة 
10125.2الإ�سالمية

9724.2جامعة الأزهر

100%400املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

4812الأول

10325.8الثاين

12330.8الثالث

12631.5الرابع

100%400املجموع

بتاأمل اجلدول )1( ميكن ت�سجيل املالحظات التالية:
Ú♦ عدد الإناث اأكرب من عدد الذكور، وهذا يتوافق مع واقع

اجلامعات حيث ن�سبة الإناث اأكرب من الذكور.
Ú♦ اجلامعات بني  الأوىل  املرتبة  الأق�سى  جامعة  حتتل 

اأكرب  يتوافق مع كونها  الطلبة املفحو�سني، وهذا  من حيث عدد 
اجلامعات الفل�سطينية يف عدد الطلبة.

Ú♦ خربتهم لأن  الأعداد  اأكرب  الرابع  امل�ستوى  طلبة  عدد 
اجلامعية يف اكت�ساب ال�سلوكات الأمنية اأكرث من باقي امل�ستويات.

أداة الدراسة:
�سمم الباحثان اأداة الدرا�سة واملتمثلة يف ا�ستبانة حتتوى 
م�سكلة  لقيا�ص  اجلامعات  طلبة  على  طبقت  جمالت  ثالثة  على 

الدرا�سة.

العينة االستطالعية:
ا�ستطالعية  الدرا�سة على عينة  اأداة  الباحثان بتطبيق  قام 
قوامها )30( من الطلبة، وذلك للتعرف اإىل مدى الت�ساق الداخلي 

وال�سدق البنائي وثبات ال�ستبانة.
Ú♦ اأولً:♦ال�ســدق:♦�سدق♦الت�ساق♦الداخلي:♦ح�سبت معامالت

الكلية للمجال كما هو مو�سح  الرتباط بني املجالت والدرجة 
يف جدول )2( يف املالحق. 

عند  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  وجود   )2( اجلدول  من  يت�سح 
م�ستوى دللة )0.01( بني املجالت والدرجة الكلية للمجال.

ما اأكب زيد على تعلمه اإ�سافة للعربية "ثم تعلم ال�رشيانية باأمر 
ترجمان  ثابت  بن  زيد  الفتى  فاأ�سبح  العربية،  تعلم  كما  منه، 
113( بقوله: ينبغي  ". وقد عرب عن ذلك )اأحمد،1999،  الر�سول 
علي الأمة امل�سلمة، وهي تنا�سب اليهود العداء اأن يتعلم بع�سها 
اللغة  عامة  اليهود  فيه  يجيد  الذي  الوقت  هذا  يف  اليهود،  لغة 

العربية ويفتحون لها املدار�ص ويعقدون لها الدورات.
11♦ التحذير♦من♦خماطر♦و�سائل♦التوا�سل♦الجتماعي:.

الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  الوا�سع  النت�سار  ظل  يف 
واإقبال  وغريها(،   . ويوتيوب.  اآب  والوات�ص  وتويرت  بوك  )الفي�ص 
متجاهلني  معها،  التعامل  على  املجتمع  من  عديدة  �رشائح 
فري�سة  الكثريين  وقوع  اإىل  ذلك  اأدى  فقد  الأمنية،  خماطرها 
�سهلة لالحتالل وخمابراته )موقع جمد الأمني،2016، 1(. ويف 
القيم  وتداول  القيم،  على  الإعالم  لو�سائل  ال�سلبي  التاأثري  �سوء 
الرديئة، فقد ترتب على ذلك حتول يف القيم ب�سورة عامة؛ والقيم 
الجتماعية ب�سورة خا�سة لدى طالب اجلامعة مبا يحملونه من 
رغبة يف التغيري والتجديد، ترتب عليها معاداة القدمي، وال�سعور 
غري  ب�سلوكيات  ذلك  تر�سيخ  وحماولة  وغلبتهم،  الأعداء  بتفوق 
تت�سمن  عدوانية  و�سلوكيات  نزعات  �سكل  على  تظهر  مقبولة 
الجتماعية  والقيم  الجتماعي  ال�سبط  قواعد  على  اخلروج 

)الطيار،2014، 197(. 
12♦ التب�سري♦باأ�ساليب♦الإ�سقاط♦الأمني:.

مار�ست اأجهزة العدو كافة اأنواع احلرب النف�سية، واأ�ساليب 
الفل�سطيني  املجتمع  اخرتاق  اأجل  من  واإمكانياته،  الأمني  العمل 
)جمد  ويعدد   .)56 حتطيمه)معمر،2013،  وحماولة  واإن�سانه، 
الأمني،2009، 1( اأ�ساليب الإ�سقاط الأمني: حيث تقوم املخابرات 
الهدف  حتقيق  اأجل  من  الطرق  من  جملة  با�ستخدام  ال�سهيونية 

بتجنيد العمالء اأهمها:الرتغيب، التحايل، الرتهيب. الإقناع.

منهجية الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي والذي "يعتمد 
على درا�سة الواقع اأو الظاهرة كما هي يف الواقع، ويهتم بو�سفها 
كميًا، ومن ثم  اأو تعبرياً  كيفيًا  و�سفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبرياً 
الو�سول اإىل ا�ستنتاجات ت�سهم يف فهم الواقع وتطويره" )�سحاتة 
والنجار،2003، 301(، وذلك من اأجل ت�سخي�ص مدى متثل طلبة 
كليات الرتبية يف جامعات حمافظات قطاع غزة لل�سلوك الأمني 

الوطني. 
بت�سميم  الباحثان  قام  الدرا�سة،  اأ�سئلة  على  ولالإجابة 
على  وتوزيعها  تعديلها،  ثم  وحتكيمها  الأمني  لل�سلوك  ا�ستبانة 
اإىل  والو�سول  حتليلها  ثم  اجلامعات،  طلبة  من  الدرا�سة  عينة 

النتائج والتو�سيات كما يلي:

جمتمع الدراسة: 
يف  الرتبية  كليات  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة.
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يت�سح من اجلدول )6(: اأن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية 
ي�ساوي )2.80(، واملتو�سط احل�سابي الن�سبي )93.6 %(، وقيمة 
الختبار )76(، اأما القيمة الحتمالية )sig( ت�ساوي )0.00( وهذا 
 )α ≤ اأن املجال دال اإح�سائيا ًعند م�ستوى دللة )0.05  يعني 
الرتبية يف جامعات  اأن هناك متثاًل لطلبة كليات  مما يدل على 

قطاع غزة لل�سلوك الأمني. 
اأن البعد الثالث؛ والذي بعنوان" املجال ال�سلوكي  ويت�سح 
 97.8( ن�سبته  والذي  الأوىل  املرتبة  يف  اأتى  )املهاري(" 
%(،ويليه البعد الثاين والذي بعنوان " املجال الوجداين" والذي 
املجال   " بعنوان  والذي  الأول  البعد  ويليه   ،)%  94.7( ن�سبته 
طلبة  متثل  مدى  حيث  من   )%  88.3( ن�سبته  " والذي  املعريف 

كليات الرتبية يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني.
الطلبة  متثل  يف  العالية  النتائج  هذه  الباحثان  ويف�رش 
لل�سلوك الأمني لعدة عوامل منها: وقوع املجتمع الفل�سطيني حتت 
العايل  الوعي  كذلك  له،  والكراهية  احلقد  يولد  مما  الحتالل  نري 
الذي ميتلكه طلبة اجلامعات يف اجلانب الأمني، خا�سة اإذا علمنا 
والتنظيمات  املقاومة  ب�سفوف  تلتحق  منهم  كبرية  ن�سبة  اأن 

الفل�سطينية.
ال�سلوكي  املجال  جاء  فقد  املجالت  لرتتيب  بالن�سبة  اأما 
يف املرتبة الأوىل، وهذا ي�سري اإىل خطورة اخلطاأ يف هذا املجال، 
ك�سفًا  اأو  العمالة،  يف  وقوعًا  لل�سخ�ص  ي�سبب  رمبا  خطاأ  اأي  واأن 
بيئة  الطلبة يف  اإىل وجود  اإ�سافة  بها،  ملعلومات خطرة يحتفظ 
اأكرث  عملي  ب�سكل  الأمنية  ال�سلوكات  يك�سبهم  لالحتالل  مقاومة 
يف  الوقوع  عدم  على  الطلبة  اأغلب  يحر�ص  لذلك  نظريًا،  منه 
ال�سقطات الأمنية ال�سلوكية، خمافة اأن ي�سمهم املجتمع بالعمالة 

اأو النحراف الأمني.
املجالني  عن  قلياًل  متاأخراً  املعريف  املجال  جميء  اأما 
الآخرين رغم اأن ن�سبته جيدة جداً، فهذا ي�سري اإىل �سعف الهتمام 
اأو  الأمنية،  امل�سادر  من  كالقراءة  الأمنية  النظرية  باجلوانب 
اجلامعية  املناهج  تت�سمن  ل  كذلك  غريها،  اأو  دورات  ح�سور 
اجلانب  ال�سباب  الطلبة  على  يغلب  لذا  موؤثرة،  اأمنية  م�ساقات 
مع  املعريف  املجال  نتيجة  وتقرتب  النظري.  من  اأكرث  العملي 
والبقمي  والدويري  )�سلدان  كدرا�سات  ال�سابقة؛  الدرا�سات  نتائج 

و�سلمان( التي اأ�سارت اإىل اأن وعي الطلبة الأمني متو�سط. 
Ú♦♦ثانياً:♦مدى♦متثل♦طلبة♦كليات♦الرتبية♦بجامعات♦قطاع

غزة♦لل�سلوك♦الأمني♦الوطني♦يف♦املجال♦املعريف
جدول )7(:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االحتمال للمجال المعرفي

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

1

اأدرك ما 
يرتتب علي 

ترويج 
الإ�ساعات 

الأمنية من 
عواقب.

2.620.4887.77.50.007

الكلية  والدرجة  الفقرات  بني  الرتباط  معامالت  ح�سبت 
للمجال كما هو مو�سح يف جدول )3( يف املالحق.

يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن جميع الفقرات دالة اإح�سائيًا 
مبعنى وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني الفقرات واملجالت 

التي تنتمي اإليها.
Ú♦♦الثبات معامل♦ باإيجاد♦ الباحثان♦ قام♦ الثبات:♦ ثانياً:♦

بالطرق♦التالية:♦
�♦ Reliability كرونباوخ-  األفا  )طريقة  الثبات  معامل 

Coefficients(: حيث تبني اأن معامل الثبات ي�ساوي )0.82( كما 

اأن جميع  اإذ يت�سح من اجلدول )4(  يف جدول )4( يف املالحق، 
املجالت دالة اإح�سائيا مما يعنى اأن املقيا�ص يت�سف بالثبات. 

لال�ستبانة ♦� الكلي  الثبات  ح�سبت  الن�سفية:  التجزئة 
وجمالتها املختلفة بني الفقرات الزوجية والفقرات الفردية عن 
ال�ستبانة  جمالت  من  جمال  لكل  الثبات  معامل  ح�ساب  طريق 
الثبات  معامل  اإيجاد  ثم  الن�سفية  التجزئة  طريقة  با�ستخدام 
املعدل كما يف جدول )5( يف املالحق، اإذ يت�سح من اجلدول رقم 
)5( اأن معامل الثبات قبل التعديل )0.87( ومعامل الثبات بعد 

التعديل )0.93( وهو معامل ثبات عاٍل.

األساليب اإلحصائية: 

اإح�سائية متعددة مثل: معامل  اأ�ساليب  الباحثان  ا�ستخدم 
)األفا كرونباخ( ، املتو�سط والنحراف املعياري والن�سب املئوية 

والرتب، اختبار )T.test(، اختبار التباين الأحادي. 
لالإجابة عن ال�سوؤال الأول للدرا�سة والذي ين�ص على: ما♦♦◄

درجة♦متثل♦طلبة♦كليات♦الرتبية♦يف♦جامعات♦قطاع♦غزة♦لل�سلوك♦
الأمني♦الوطني؟♦

للتحقق من ذلك، ا�ستخدمت الن�سب املئوية والرتب والن�سب 
اجلداول  يف  ذلك  ويت�سح  واحدة  لعينة  "ت"  واختبار  املئوية 

التالية: 
Ú♦♦الرتبية♦بجامعات♦قطاع اأولً:♦مدى♦متثل♦طلبة♦كليات♦

غزة♦لل�سلوك♦الأمني♦الوطني♦يف♦املجالت♦الثالثة
جدول )6(:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االحتمال لمجاالت مدى 
تمثل طلبة كليات التربية في جامعات قطاع غزة للسلوك األمني الوطني

النحراف♦املتو�سطاملجال
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية
)sig( 

الرتتيب

املجال 
2.650.1388.3160.003املعريف 

املجال 
2.840.194.7260.002الوجداين 

املجال 
ال�سلوكي 

)املهاري(
2.9340.0597.8330.001

الدرجة♦
2.800.0793.6760.00الكلية♦

)α ≤ 0.05) المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة
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النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

2.650.1388.322.90.00الدرجة♦الكلية♦

بالنظر اإىل اجلدول )7( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
الإ�سقاط  يف  العدو  اأ�ساليب  "اأعرف  على  ن�ست  التي   ،)12( رقم 
ويليها   ،)%  93.8( ن�سبتها  والتي   " العمالء  وجتنيد  الأمني 
دون  بو�سطية  الإ�سالم  " اأفهم  ن�ست على  والتي   )7( رقم  الفقرة 
اإىل  ذلك  الباحثان  %(.ويرجع   93.3( ن�ستبها  التي  تطرف" 
اأ�ساليب الإ�سقاط  اخلربات الكثرية التي يتعر�ص لها الطلبة حول 
ال�سهيونية، من خالل جتارب الأ�رشى املحررين- ول يكاد بيت 
فل�سطيني يخلو من اأ�سري- كذلك من امل�سادر الإعالمية للمقاومة 
التي حتذر من هذه الأ�ساليب، والأن�سطة الطالبية للكتل املختلفة 
باملقابل  املقاومة..  حلركات  كلها  تنتمي  والتي  اجلامعات  يف 
الآخرين  اآراء  " اأفند  التي ن�ست على   ،)8( الفقرة رقم  اأن  يت�سح 
مبو�سوعية دون ت�سفيه اأو تع�سب " احتلت املرتبة الدنيا بن�سبة 
مئوية مقدارها )84 %(، وي�سبقها الفقرة رقم )10( التي ن�ست 
واملواقع  الدورات  خالل  من  لدي  الأمني  الوعي  اأطور   " على 
طلبة  متثل  مدى  حيث  من   )%  85.5( ن�ستبها  والتي   " الأمنية 
الوطني  الأمني  لل�سلوك  غزة  قطاع  جامعات  يف  الرتبية  كليات 

املتعلقة باملجال املعريف.
ويرجع الباحثان التاأخر الن�سبي لفقرة تفنيد اآراء الآخرين 
عليه  يغلب  الذي  الفل�سطيني  ال�سباب  طبيعة  اإىل  مبو�سوعية، 
كذلك  لهما،  ينت�رش  يجعله  مما  والتنظيمي  احلزبي  النتماء 
لهم  ت�سمح  ل  ال�سباب  لأغلب  الثائرة  والنف�سية  الع�سبية  الطبيعة 

باحلوار الهادئ والهادف.
اأما تاأخر فقرة "تطوير الوعي الأمني" من اجلانب النظري 
وقوع  اإىل  ت�سري  التي  احلالية،  الدرا�سة  نتائج  مع  يتفق  فهذا 
ين�سب  حيث  املدرو�سة،  املجالت  اآخر  يف  املعريف  املجال 
الهتمام الأعظم لل�سباب على النواحي العملية اأكرث من النظرية، 
اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  من  يقرتب  وهذا 

الوعي الأمني متو�سط لدى طلبة اجلامعات.
Ú♦♦ثالثاً:♦مدى♦متثل♦طلبة♦كليات♦الرتبية♦بجامعات♦قطاع

غزة♦لل�سلوك♦الأمني♦الوطني♦يف♦املجال♦الوجداين♦
جدول )8(:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االحتمال للمجال الوجداني

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

1

اأ�ستح�رش 
املوت 

واجلزاء 
والآخرة 
حلماية 

نف�سي من 
اخليانة.

2.950.1199.69.60.003

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

2
اأعذر الآخرين 
اإذا بلغني ما 

ي�سووؤهم.
2.590.4986.46.80.009

3

اأتعرف 
علي طبيعة 

املجتمع 
ال�سهيوين 

وموؤ�س�ساته 
الأمنية.

2.640.4887.98.90.005

4

اأتفهم اأن 
حتقيق الأمن 

م�سوؤولية 
جماعية.

2.570.5185.89.70.0010

5

اأعتقد اأن 
اخلالف 

ال�سيا�سي ل 
يوؤثر علي 
امل�سلحة 

الأمنية.

2.620.5587.45.60.008

6

اأعتمد يف 
اأقوايل 

علي الأدلة 
والرباهني 

العلمية.

2.730.4491.14.80.013

7
اأفهم الإ�سالم 
بو�سطية دون 

تطرف.
2.80.493.38.50.002

8

اأفند اآراء 
الآخرين 

مبو�سوعية 
دون ت�سفيه 

اأو تع�سب.

2.520.58411.60.0012

9

اأنتقد التقليد 
الأعمى لآراء 

الآخرين 
واجتهاداتهم.

2.640.4887.812.50.006

10

اأطور الوعي 
الأمني لدي 

من خالل 
الدورات 

واملواقع 
الأمنية.

2.570.5185.56.80.0011

11

اأتعلم لغة 
الأعداء 

لأمتكن من 
الطالع علي 

خمططاتهم.

2.670.4788.84.90.004

12

اأعرف 
اأ�ساليب العدو 

يف الإ�سقاط 
الأمني 
وجتنيد 
العمالء.

2.810.3993.86.80.001
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بالنظر اإىل اجلدول )8( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
اأقوايل  يف  يل  اهلل  رقابة  ا�ست�سعر  على"  ن�ست  التي   ،)2( رقم 
التي   )3( رقم  الفقرة  ويليها   ،)%  99.7( ون�سبتها   " واأفعايل 
 " وقدره  اهلل  ق�ساء  اأمام  والر�سا  بال�سرب  اأحتلى  على"  ن�ست 

ون�ستبها )99.6 %(.
ويرجع الباحثان هذه النتائج اإىل طبيعة التدين الغالبة يف 
قطاع غزة، فهو من اأكرث املجتمعات الفل�سطينية التزامًا بالدين، 
ورمبا يرجع ذلك لطبيعة ال�رشاع مع الحتالل، وما يرتتب على 
ذلك من ا�ست�سهاد واإ�سابات و�سجن وتدمري للبيوت، وتعد الفقرة 
التالية التي تتحدث عن ال�سرب والر�سا بق�ساء اهلل ثمرة لالإميان 
والرقابة الواردة يف الفقرة الأويل، فمن خ�سي اهلل ر�سي بق�سائه. 
ويت�سح اأن الفقرة رقم )9(، التي ن�ست على "اأ�ست�سعر امل�سوؤولية 
جتاه ق�سايا وطني واملخاطر التي تهدده " احتلت املرتبة الدنيا 
بن�سبة مئوية مقدارها )77.8 %(، وي�سبقها الفقرة رقم )5( التي 
ن�ست على "اأ�سمم علي بلوغ اأهدايف مهما طال الوقت واجلهد"، 
ون�ستبها )91.3 %( من حيث مدى متثل طلبة كليات الرتبية يف 
باملجال  املتعلقة  الوطني  الأمني  لل�سلوك  غزة  قطاع  جامعات 

الوجداين.
يف�رش الباحثان ال�سعف الن�سبي ل�ست�سعار امل�سوؤولية، باأنه 
راجع اإىل �سغر عمر الطلبة الن�سبي، حيث اأكربهم ل يتجاوز )23( 
�سنة، ومل يتحملوا بعُد اأي م�سئوليات اجتماعية، لذلك ا�ست�سعارهم 
لبلوغ  الت�سميم  فقرة  �سعيفًا،اأما  �سيكون  العامة  للم�سوؤولية 
الهدف –فرغم ن�سبتها العالية اإل اأنها متاأخرة عن غريها-فرمبا 
يرجع ذلك اإىل الظروف والتحديات ال�سعبة التي يعي�سها ال�سعب 
واحل�سار،  ال�سفر،  كمنع  املتوفرة،  الإمكانات  وقلة  الفل�سطيني، 
ذلك  كل  وغريها،  املتتالية،  واحلروب  ال�سيا�سي،  والنق�سام 

ي�سعف العزمية عن موا�سلة حتقيق الأهداف ال�سخ�سية.
الوجداين  املجال  تق�ص  مل  ال�سابقة  للدرا�سات  وبالن�سبة 

الأمني للطلبة حتى ميكن املقارنة بينها وبني الدرا�سة احلالية.
Ú♦♦جامعات يف♦ الرتبية♦ كليات♦ طلبة♦ متثل♦ مدى♦ رابعاً:♦

قطاع♦غزة♦لل�سلوك♦الأمني♦الوطني♦يف♦املجال♦ال�سلوكي♦)املهاري(♦
جدول )9(:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االحتمال للمجال السلوكي 
)المهاري( 

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

1

اأ�ساحب الأفراد 
الذين يت�سفون 

بالإميان واحل�ص 
الأمني.

2.930.0997.78.90.008

2

اأمتنع عن 
فاح�ص القول 

والألفاظ التي 
تخد�ص احلياء.

2.980.1499.37.90.002

3
اأجتنب م�ساهدة 

الأفالم 
الإباحية.

2.940.07988.50.007

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

2

ا�ست�سعر 
رقابة اهلل 

يل يف 
اأقوايل 

واأفعايل.

2.990.1499.75.80.001

3

اأحتلي 
بال�سرب 
والر�سا 

اأمام ق�ساء 
اهلل وقدره.

2.970.199.67.90.002

4

تزيدين 
املحن 

وال�سدائد 
عزمية 

و�سالبة.

2.910.2897.16.80.004

5

اأ�سمم 
علي بلوغ 

اأهدايف 
مهما طال 

الوقت 
واجلهد.

2.740.4491.37.90.0010

6

اأثق يف 
نف�سي 

وقدراتي 
علي حتدي 

العقبات.

2.910.29975.80.006

7

اأ�سجع 
علي وحدة 

الكلمة 
وتاأليف 
القلوب.

2.940.2597.88.90.005

8
اأجتنب 

�سوء الظن 
بالآخرين.

2.910.2996.85.60.007

9

اأ�ست�سعر 
امل�سوؤولية 

جتاه 
ق�سايا 
وطني 

واملخاطر 
التي تهدده.

2.340.4877.87.80.0011

10

اأقدر جهود 
املقاومة 
يف ك�سف 

اأ�ساليب 
الإ�سقاط 

الأمني.

2.750.4591.67.90.009

11

اأبغ�ص 
العمالء 

واأ�ساليبهم 
يف تدمري 
املجتمع 

الفل�سطيني.

2.80.4193.38.80.008

2.840.194.728.90.00الدرجة♦الكلية♦
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مدى متثل طلبة كليات التربية في جامعات محافظات قطاع غزة
للسلوك األمني الوطني

د. نافذ سليمان اجلعب
د. محمد كامل اجلمل

حماربة اجلهات امل�سوؤولة لهذه املنكرات بال هوادة، اأما اجتناب 
الأقوال التي تخد�ص احلياء، فريجع كذلك اإىل طبيعة التدين، وما 
ميكن اأن جتره من م�سكالت مع الآخرين رمبا تعود بال�رشر البالغ 

على �ساحبها.
اأرف�ص   " على  ن�ست  التي   ،)14( رقم  الفقرة  اأن  ويت�سح 
القنوات  عرب  اإليهم  ال�ستماع  اأو  الإ�ساعات  مروجي  جمال�سة 
والإذاعات " احتلت املرتبة الدنيا بن�سبة مئوية مقدارها )95.7 
اأح�سن   " على  ن�ست  والتي   )12( رقم  الفقرة  وي�سبقها   ،)%
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي مبا يحفظ اأمني ال�سخ�سي " 
والتي ن�ستبها )96 %( من حيث مدى متثل طلبة كليات الرتبية 
يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني املتعلقة باملجال 

ال�سلوكي )املهاري(.
الن�سبي لرف�ص جمال�سة مروجي  التاأخر  الباحثان  ويرجع 
عند  الف�سول  طبيعة  اإىل  رمبا  العالية-  ن�سبتها  الإ�ساعات-رغم 
ال�سباب ملعرفة كل جديد، وترقب اأي اأخبار توؤثر على واقعه الأليم، 
اأما فقرة و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة فقد اأ�سبحت املنرب 
لذا  فراغهم،  وملء  اأفكارهم،  وطرح  همومهم  لبث  لل�سباب  الأول 
فهم ل ي�ستغنون عنها اليوم يف ن�رش كل حتركاتهم، ومنا�سباتهم 
للمخابرات  غنية  مادة  يوفر  مما  وال�سوت،  وال�سورة  بالكلمة 

ال�سهيونية للتاأثري عليهم.
ال�سلوكي  املجال  تق�ص  مل  ال�سابقة  للدرا�سات  وبالن�سبة 

الأمني للطلبة حتى ميكن املقارنة بينها وبني الدرا�سة احلالية.
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين والذي ين�ص على: هل♦توجد♦♦◄

الرتبية♦ كليات♦ طلبة♦ مدى♦متثل♦ اإح�سائية♦يف♦ دللة♦ ذات♦ فروق♦
متغري♦ اإىل♦ تعزى♦ الوطني♦ الأمني♦ لل�سلوك♦ غزة♦ قطاع♦ بجامعات♦

)اجلن�س،♦اجلامعة،♦امل�ستوى♦الدرا�سي(.

قام♦الباحثان♦بو�سع♦فرو�س♦للدرا�سة♦ثم♦اختبارها♦التاأكد♦
من♦�سحتها♦كما♦يلي:

الذي ين�ص على: ل توجد فروق ♦� الأول  الفر�ص  اختبار 
ذات دللة اإح�سائية ملدى متثل طلبة كليات الرتبية يف جامعات 
حمافظات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني ترجع ملتغري اجلن�ص.
دللة  لقيا�ص   )"T.test"( "ت"  اختبار  الباحثان  ا�ستخدم 

الفروق بني املجموعتني. 
جدول )10(:

المتوسط واالنحراف المعياري والقيمة المحسوبة لمدى تمثل طلبة كليات التربية في 
جامعات قطاع غزة للسلوك األمني الوطني تعزى إلى متغير الجنس

النحراف♦املتو�سطالتكراراجلن�سالبعد
املعياري

قيمة♦
"ت♦"

م�ستوى♦
الدللة

املجال 
املعريف

1842.650.15ذكر 
0.410.67

2162.650.12اأنثى

املجال 
الوجداين

1842.820.11ذكر 
3.210.001

2162.860.09اأنثى

النحراف♦املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن♦
الن�سبي

قيمة♦
"ت"

القيمة
الحتمالية

)sig(
الرتتيب

4

اأرف�ص اخلو�ص 
يف اأعرا�ص 

النا�ص مبا يهدد 
اأمنهم.

2.920.1197.35.90.009

5
اأمتنع عن تناول 

املخدرات 
وامل�سكرات.

2.990.0799.74.90.001

6
اأمتنع عن الغ�ص 

يف اأقوايل 
واأفعايل.

2.9810.0799.25.80.003

7

اأجتنب العالقات 
الغرامية 
ب�سورها 
املختلفة.

2.970.05996.80.004

8

اأمتنع عن 
التج�س�ص ونقل 
اأخبار الآخرين 

للعدو.

2.960.0798.74.90.005

9
اأجتنب ارتياد 

الأماكن 
امل�سبوهة.

2.910.09975.80.0010

10

اأتعاون مع 
اجلهات 

امل�سئولة عند 
وقوع خطر.

2.90.1396.76.90.0011

11

اأحافظ علي 
اأ�رشار وطني 

واأمتنع عن 
اإف�سائها.

2.890.1296.37.80.0012

12

اأح�سن ا�ستخدام 
و�سائل التوا�سل 
الجتماعي مبا 

يحفظ اأمني 
ال�سخ�سي.

2.880.1967.90.0013

13
اأجتنب معرفة 

اأ�رشار الآخرين 
وخ�سو�سياتهم.

2.950.0798.38.90.006

14

اأرف�ص جمال�سة 
مروجي 

الإ�ساعات اأو 
ال�ستماع اإليهم 

عرب القنوات 
والإذاعات.

2.870.1195.710.30.0014

2.9340.0597.832.60.00الدرجة♦الكلية♦

بالنظر اإىل اجلدول )9( يت�سح اأن اأعلى الفقرات هي الفقرة 
رقم )5(، التي ن�ست على"اأمتنع عن تناول املخدرات وامل�سكرات"، 
على"  ن�ست  التي   )2( رقم  الفقرة  يليها   ،)%  99.7( ون�سبتها 
اأمتنع عن فاح�ص القول والألفاظ التي تخد�ص احلياء "، ون�ستبها 
)99.3 %(. ويرجع ذلك اإىل طبيعة املجتمع الفل�سطيني املتدينة 
وتعترب  وامل�سكرات،  املخدرات  من  تنفر  التي  غزة  قطاع  يف 
اإىل  اإ�سافة  الحتالل،  عمالة  يف  لالإ�سقاط  اأهدافًا  اأ�سحابها 
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النحراف♦املتو�سطالتكراراجلن�سالبعد
املعياري

قيمة♦
"ت♦"

م�ستوى♦
الدللة

املجال 
ال�سلوكي 

)املهاري(

1842.990.05ذكر 
0.570.56

2162.990.05اأنثى

الدرجة♦
الكلية

1842.830.08ذكر 
1.220.22

2162.840.06اأنثى

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)10( اجلدول  من  يتبني 
0.22(= اأكرب من )α=0.05( حيث يت�سح اأنه ل توجد فروق ذات 

دللة اإح�سائية يف مدى متثل طلبة كليات الرتبية يف جامعات 
عدا  ما  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  الوطني  الأمني  لل�سلوك  غزة  قطاع 
ل�سالح  اجلن�ص  متغري  يف  فروق  اأظهرت  حيث  الوجداين  املجال 

الإناث.
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الباحثان  ويف�رش 
متغري  اإىل  تعزى  الأمني  لل�سلوك  اجلامعات  طلبة  متثل  مدى  يف 
حتت  جميعًا  والإناث  الذكور  وقوع  اإىل  يرجع  ذلك  باأن  اجلن�ص، 
وحتمل  املقاومة،  يف  الطرفني  وم�ساركة  الحتالل،  �سطوة 
الطرفني لآلم القتل وال�سجن والتدمري واحل�سار، فهذا كله يجعل 
متثل الطرفني لل�سلوك الأمني واحداً، اأما ظهور فروق يف املجال 
لهن  العاطفية  الطبيعة  اإىل  يرجع  فهو  الإناث  ل�سالح  الوجداين 

بدرجة اأكرب من الذكور.
اإىل  اأ�سارت  اأنها  جند  ال�سابقة  الدرا�سات  اإىل  وبالرجوع 
الأمني  الوعي  م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
ل�سالح الإناث كدرا�سة �سلمان و�سلدان والدويري، بينما ت�سري هذه 
الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 
اختالف  اإىل  ذلك  يرجع  ورمبا  الوجداين،  املجال  يف  اإل  اجلن�ص 
ال�سلوكي  التمثل  وهي  الدرا�سة  هذه  تقي�سها  التي  املجالت 
بدور  الطلبة  وعي  تقي�ص  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  جمالت  عن 

اجلامعات يف الرتبية الأمنية.
توجد ♦� ل  على:  ين�ص  والذي  الثاين  الفر�ص  اختبار 

الرتبية  كليات  طلبة  متثل  مدى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني تعزى اإىل متغري 

اجلامعة )جامعة الأق�سى، اجلامعة الإ�سالمية، جامعة الأزهر(.
وللتحقق من ذلك، ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص 

دللة الفروق بني املجموعات. 
جدول )11(:

نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA One Way( للتعرف على مدى تمثل طلبة 
كليات التربية 

في جامعات قطاع غزة للسلوك األمني الوطني تعزى إلى متغير الجامعة

م�سدر♦املجالت
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
م�ستوى♦قيمة♦Fاملربعات

الدللة

املجال 
املعريف

بني 
2.1421.07املجموعات

0.560.36 داخل 
5.03397املجموعات

0.01

7.17399املجموع

م�سدر♦املجالت
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
م�ستوى♦قيمة♦Fاملربعات

الدللة

املجال 
الوجداين

بني 
0.9620.48املجموعات

0.780.45
داخل 

3.19397املجموعات

0.01

4.15399املجموع

املجال 
ال�سلوكي 

)املهاري(

بني 
0.0320.02املجموعات

0.650.58
داخل 

1397املجموعات

0

1.04399املجموع

الدرجة♦
الكلية

بني 
0.6820.34املجموعات

0.850.45
داخل 

1.46397املجموعات

0

2.14399املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)11( اجلدول  من  يتبني 
اأنه ل توجد فروق ذات  α=0.05 حيث يت�سح  اأكرب من   =)0.45

دللة اإح�سائية مدى متثل طلبة كليات الرتبية بجامعات قطاع 
غزة لل�سلوك الأمني الوطني تبعًا ملتغري اجلامعة.

غزة  قطاع  حمدودية  اإىل  النتائج  هذه  الباحثان  ويرجع 
الذي تقع فيه هذه اجلامعات الثالث، وتعر�ص جميع الطلبة يف 
اجلميع  وحتمل  نف�سها،  الحتاللية  للممار�سات  اجلامعات  هذه 

ذات التبعات واملحن. 
اإىل  اأ�سارت  اأنها  جند  ال�سابقة  الدرا�سات  اإىل  وبالرجوع 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلامعة كدرا�سة 
�سلمان و�سلدان والدويري، بينما ت�سري هذه الدرا�سة اإىل عدم وجود 
يرجع  ورمبا  اجلامعة،  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
ذلك اإىل اختالف املجالت التي تقي�سها هذه الدرا�سة وهي التمثل 
ال�سلوكي الأمني عن جمالت الدرا�سات ال�سابقة التي تقي�ص وعي 

الطلبة بدور اجلامعات يف الرتبية الأمنية.
توجد ♦� ل  على:  ين�ص  والذي  الثالث  الفر�ص  اختبار 

الرتبية  كليات  طلبة  متثل  مدى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني تعزى اإىل متغري 

امل�ستوى الدرا�سي )الأول – الثاين – الثالث- الرابع(.
وللتحقق من ذلك، ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي لقيا�ص 

دللة الفروق بني املجموعات 
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جدول )12(: 
نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA One Way( للتعرف على مدى تمثل طلبة 
كليات التربية بجامعات قطاع غزة للسلوك األمني الوطني تعزى إلى متغير المستوى 

الدراسي

م�سدر♦املجالت
التباين

جمموع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
املربعات

قيمة♦
F

م�ستوى♦
الدللة

املجال 
املعريف

بني 
0.2730.09املجموعات

5.20.001 داخل 
6.93960.02املجموعات

7.17399املجموع

املجال 
الوجداين

بني 
0.3130.1املجموعات

10.40.00 داخل 
3.853960.01املجموعات

4.15399املجموع

املجال 
ال�سلوكي 

)املهاري(

بني 
0.0330.01املجموعات

3.60.01 داخل 
1.013960املجموعات

1.04399املجموع

الدرجة♦
الكلية

بني 
0.1530.05املجموعات

9.70.00 داخل 
1.99396املجموعات

0.01

2.14399املجموع

 sig( الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   :)12( اجلدول  من  يتبني 
ذات  فروق  توجد  اأنه  يت�سح  حيث   )α=0.05( من  اأقل   =)0.00

جامعات  يف  الرتبية  كليات  طلبة  متثل  ملدى  اإح�سائية  دللة 
قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، 
وملعرفة الفروق قام الباحثان با�ستخدام اختبار )�سيفيه( ويبني 

اجلدول التايل ذلك.
جدول )13(:

اختبار )شيفيه( للفروق بين المتوسطات في المستوى الدراسي

الأولالبيان
م♦=♦2.61

الثاين
م♦=♦2.64

الثالث
م♦=♦2.84

الرابع
م♦=♦2.81

الأول م = 
2.61

-

الثاين م = 
2.64

0.31-

الثالث م = 
2.84

0.000.03-

الرابع م = 
2.81

0.010.010.11-

الفئتني  ل�سالح  فروق  هناك  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
الثالثة والرابعة.

ملدى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الباحثان  ويف�رش 
الدرا�سي  للم�ستوى  تعزى  الأمني  لل�سلوك  اجلامعات  طلبة  متثل 

كلما  الطالب  اأن  ب�سبب  والرابع،  الثالث  امل�ستويني  ول�سالح 
يف  يدر�سه  ملا  نتيجة  وعلمًا  خربة  ازداد  الدرا�سي  م�ستواه  تقدم 
اجلامعات من م�ساقات وطنية، ولتعر�سه لأن�سطة الكتل الطالبية 
واأغلبها اأن�سطة وطنية تزرع روح املقاومة لالحتالل، اأ�سف اإىل 
ذلك ازدياد عمر الطالب عن امل�ستويني الأول والثاين، مما يزيد يف 

رجاحة عقله، وح�سن تعامله مع الأمور بحكمة ل بعاطفة.
اأ�سار  بع�سها  اأن  جند  ال�سابقة  الدرا�سات  اإىل  وبالرجوع 
الأمني  الوعي  اإح�سائية يف م�ستوى  اإىل وجود فروق ذات دللة 
والدويري  �سلمان  كدرا�سة  للطالب  الدرا�سي  للم�ستوى  يعزى 
اإىل  الآخر كدرا�سة �سلدان  البع�ص  الأول، واأ�سار  ل�سالح امل�ستوى 
عدم وجود فروق ذات اإح�سائية تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، 
وتتفق هذه الدرا�سة مع املجموعة الأوىل بوجود فروق ذات دللة 
امل�ستوى  الدرا�سي لكن ل�سالح  امل�ستوى  اإح�سائية تعزى ملتغري 

الرابع وهو الأكرث خربة ومعرفة واأرجح راأيًا.

نتائج الدراسة:
1♦ قطاع . جامعات  يف  الرتبية  كليات  طلبة  متثل  ن�سبة  بلغت 

جداً  عالية  ن�سبة  وهي   )%  93.6( الأمني  لل�سلوك  غزة 
بدرجة ممتازة.

2♦ بني . الأوىل  املرتبة  )املهاري("  ال�سلوكي  املجال  احتل 
املجال  ويليه   ،)%  97.8( بن�سبة  الدرا�سة،  جمالت 
الوجداين بن�سبة )94.7 %(، ويليه املجال املعريف بن�سبة 

.)% 88.3(
3♦ طلبة . لدى  عالية  بن�سب  حظيت  التي  الأمنية  ال�سلوكات 

اجلامعات متثلت يف:
Ú♦ وجتنيد الأمني  الإ�سقاط  يف  العدو  اأ�ساليب  معرفة 

العمالء.
Ú♦.ا�ست�سعار رقابة اهلل يف الأقوال والأفعال
Ú♦.المتناع عن تناول املخدرات وامل�سكرات

4♦ طلبة . لدى  متدنية  بن�سب  حظيت  التي  الأمنية  ال�سلوكات 
اجلامعات متثلت يف:

Ú♦ .تفنيد اآراء الآخرين مبو�سوعية دون ت�سفيه اأو تع�سب
Ú♦ ا�ست�سعار امل�سوؤولية جتاه ق�سايا الوطن واملخاطر التي
تهدده.
Ú♦ اإليهم ال�ستماع  اأو  الإ�ساعات  مروجي  جمال�سة  رف�ص 

عرب القنوات والإذاعات.
5♦ طلبة . متثل  مدى  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

الأمني  لل�سلوك  غزة  قطاع  جامعات  يف  الرتبية  كليات 
الوطني تبعًا ملتغري اجلن�ص، ما عد املجال الوجداين حيث 

اأظهرت فروقًا يف متغري اجلن�ص ل�سالح الإناث.
6♦ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية مدى متثل طلبة كليات .

الرتبية يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني تبعًا 
ملتغري اجلامعة.

7♦ كليات . اإح�سائية ملدى متثل طلبة  دللة  ذات  فروق  توجد 
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الرتبية يف جامعات قطاع غزة لل�سلوك الأمني الوطني تبعًا 
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�سالح امل�ستويني الثالث والرابع.

توصيات الدراسة: 
1♦ الطلبة . بت�سجيع  الأمر  واأويل  اجلامعات  قبل  من  الهتمام 

امل�سوؤولية  وا�ست�سعار  تع�سب،  دون  الهادف  احلوار  على 
جتاه ق�سايا الوطن، ومقاومة مروجي الإ�ساعات.

2♦ تقرير م�ساق يتناول ال�سلوكات الأمنية املطلوب التحلي بها .
من قبل الطلبة حلمايتهم من ال�سقوط الأمني.

3♦ املهارات . تطوير  يف  التكنولوجيا  بو�سائل  الأخذ  �رشورة 
الأمنية لطلبة كليات الرتبية.

4♦ جميع . يف  اجلامعات  لطلبة  الثقايف  بالإعداد  الهتمام 
املجالت الأمنية.

5♦ حتفيز الباحثني يف هذا املجال وت�سجيعهم ماديًا للكتابة .
يف املجال الأمني.

6♦ اإن�ساء كليات اأو معاهد تهتم بهذا اجلانب وتكون متخ�س�سة .
يف العلوم الأمنية. 

7♦ وتكون . الطلبة  يرتادها  خا�سة  اأمنية  مكتبات  اإن�ساء 
مفتوحة للعامة.

دراسات مقرتحة: 
يقرتح♦الباحثان♦الدرا�سات♦التالية:

1♦ العام . التعليم  يف  الفل�سطينية  املناهج  ت�سمني  مدى 
لل�سلوكيات الأمنية.

2♦ دور الأ�رشة وموؤ�س�سات املجتمع املحلي يف تعزيز ال�سلوك .
الأمني لدى ال�سباب الفل�سطيني.

3♦ دور و�سائل الإعالم املختلفة يف تعزيز ال�سلوك الأمني يف .
املجتمع الفل�سطيني.

4♦ دور حركات املقاومة الفل�سطينية يف تعزيز ال�سلوك الأمني .
لدى اأفراد املجتمع.

املصادر واملراجع:
1♦ ابن فار�ص زكريا، اأبو احل�سني اأحمد )1999(: معجم مقايي�ص .

ج1،دار  ط2،  هارون،،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق:  اللغة، 
اجليل- بريوت- لبنان.

2♦ ابن منظور، جمال الدين)1994(: ل�سان العرب، ط3، بريوت: .
دار �سادر.

3♦ يف . املدر�سية  الإدارة  دور   :)2012( ر�سيد  جحجوح،  اأبو 
مبدار�ص  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الأمني  الوعي  تنمية 
اجلامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  تفعيله،  و�سبل  غزة،  حمافظات 

الإ�سالمية، غزة، فل�سطني.
4♦ واملخابرات، . الأمن  فقه   :)2006( حممد  اإبراهيم  اأحمد، 

جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية، الريا�ص.

5♦ اأحمد، اإبراهيم حممد)1999(: ال�ستخبارات يف دولة املدينة .
املنورة.

6♦ حياة . من  �سور   :)1997( راأفت  الرحمن  عبد  البا�سا، 
ال�سحابة، دار الأدب الإ�سالمي.

7♦ البقمي، تركي عيد )2012(: دور الوعي الأمني يف الوقاية .
جامعة  طالب  على  م�سحية  )درا�سة  الإرهابية  اجلرائم  من 
نايف  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  بالريا�ص(،  �سعود  امللك 

العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص، ال�سعودية.
8♦ الفكري . الأمن  املح�سن)2002(:  عبد  بن  اهلل  الرتكي،عبد 

وعناية اململكة العربية ال�سعودية به، مكة املكرمة.
9♦ اجلحني،علي بن فايز)2000(:الإعالم الأمني والوقاية من .

اجلرمية، اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص.
الر�سمية .♦10 اجلامعات  دور   :)2007( حممد  فايز  الدويري، 

اجلامعة  دكتوراه،  ر�سالة  الوطني،  الأمن  مفهوم  تعزيز  يف 
الأردنية، الأردن.

، خمتار .♦11 القادر)1995(  اأبي بكر بن عبد  الرازي، حممد بن 
ال�سحاح، حتقيق: حممود خاطر،، طبعة جديدة، ج5. بريوت: 

مكتبة لبنان نا�رشون.
ال�رشيعة .♦12 العزيز)2005(:  عبد  بن  الرحمن  ال�سدي�سي،عبد 

نايف  جامعة  الفكري،  الأمن  تعزيز  يف  ودورها  الإ�سالمية 
العربية للعلوم الأمنية، الريا�ص.

ال�سعيد،اأحمد عبد اهلل )1999(:احل�ص الأمني، املعهد الثقايف .♦13
اململكة العربية ال�سعودية.

واإمكانية .♦14 الأمنية  الرتبية  بعنوان:   )2009( فهد  ال�سلطان، 
الرتبوية،  البحوث  مركز  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  تطبيقها 

جامعة امللك �سعود، ال�سعودية، 1 - 77. 
اجلامعات .♦15 دور  حممد)2016(:  وع�سلية،  حممد  �سلمان، 

الفل�سطينية مبحافظات غزة يف تنمية وعي الطالب بالثقافة 
الأق�سى،  جامعة  جملة  الأمنية،  املخاطر  ملواجهة  الأمنية 
ق�سم العلوم الإن�سانية، مج )20(، عدد خا�ص، غزة، فل�سطني، 

.45  - 1
�سحاتة، ح�سن والنجار، زينب )2003(: معجم امل�سطلحات .♦16

الرتبوية والنف�سية، القاهرة: الدار امل�رشية اللبنانية، م�رش.
�سامل، .♦17 ت�سور  الوطني  الأمن   :)2004( فهد  ال�سقحاء، 

الريا�ص  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الريا�ص، 
ال�سعودية.

باجلامعات .♦18 الرتبية  كليات  دور  فايز)2013(:  �سلدان، 
و�سبل  طلبتها  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  الفل�سطينية 

تفعيله، جملة اجلامعة الإ�سالمية، غزة.
معلمي .♦19 وعي  م�ستوى   :)2008( اهلل  عبد  حامد  طالفحة، 

الأردن  يف  الثانوية  للمرحلة  والوطنية  الجتماعية  الرتبية 
مبفاهيم الأمن الوطني، جملة كلية الرتبية- عني �سم�ص، 1 

.213–213 ،)32(
للقراآن .♦20 الو�سيط  التف�سري  �سيد)1997(:  حممد  طنطاوي، 
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