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  شكر وتقدیر

أن أشكر نعمه التي ال تحصى علي  بعد أن من اهللا تعالى علّي بإتمام هذا العمل ال لي بد 

 ، بخالص  ا أتقدمكمكما ینبغي لجالل وجهه وعظیم سلطانه حتى یبلغ منتهاه حمدًا كثیرًا طیبًا

ي أشرف على رسالتمشرفي الفاضل الدكتور أمجد محمود الدرادكة  الذي لالشكر والتقدیر 

كما أشكر األساتذة  أعضاء لجنة المناقشة   .العمل اقدم لي النصح واإلرشاد إلتمام هذوالذي 

جمیع أعضاء الهیئة لوأتقدم بخالص الشكر والعرفان  على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.

لمیة هذه لعالتدریسیة في جامعة الشرق األوسط الذین كان لهم األثر الكبیر في مسیرتي ا

   .لهذا اإلنجاز وتحقیقي

لى كل من ساعدني ووجهني وساندني إلتمام للوأخیرًا أقدم الشكر والتقدیر  لسادة المحكمین،  وإ

    .هذه الرسالة

   .فجزاكم اهللا كل خیر ووفقكم لخدمة العلم والوطن
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  اإلهداء
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  إلى أخي وأخواتي  الذین لم یبخلوا علّي بخالص الدعاء أدامهم اهللا.. 

  ..  األهل واألصدقاء إلى 

،  األحبةإلى   في میزان یجعل هذا العملاهللا أن  داعیاً جمیعًا ال أستثني منهم أحدًا

  من أعانني بجهد أو مشورة.  وكذلك لكل حسناتي،

                                                                                                                             

  الباحثة                                                                    
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طلبة المرحلة الثانویة من دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى 

   وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان

  إعداد

  آالء أنور عبد الفتاح دینو 

  إشراف

  الدكتور أمجد درادكة 

  الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة 

لنظر ا والتعرف على اختالف وجهاتعمان، المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین في العاصمة 

  باختالف متغیرات (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة).

نة وتم تطویر استبانة مكو  المسحي،ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

كة الشراعلى أربعة مجاالت (اإلداري، والمرشد التربوي، واألنشطة المدرسیة، و ) فقرة موزعة 35(

 وأظهرت) معلمًا ومعلمة. 386، وتم التأكد من صدقها وثباتها، تكونت عینة الدراسة من(المجتمعیة)

ة دور مدیري المدارس الخاصلالستجابة المعلمین أن المتوسطات الحسابیة نتائج الدراسة ما یلي: 

) 3.84 – 3.64تراوحت ما بین ( الفكري للطالب في العاصمة عمان األمنالثانویة في تعزیز 

جال م، وجاء ترتیب المجاالت من حیث المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: مرتفعةوبدرجة تعزیز 

نتائج كما أظهرت ال األنشطة المدرسیة.واخیرًا الشراكة المجتمعیة، ثم اإلداري، ثم المرشد التربوي، 

توسطات استجابة بین م )α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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المؤهل الجنس، و تبعًا لمتغیرات   تعزیز األمن الفكري للطالبالمعلمین لدور مدیري المدارس في 

  ، و سنوات الخبرة.العلمي

  ، األردن .، مدیري المدارس، المدارس الثانویة، المعلمیناألمن الفكريالكلمات المفتاحیة: 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of private school principals in 

enhancing the intellectual security of Secondary School Students from the 

point of view of teachers in the capital Amman, throughout difference of 

views according to variables such as sex , the scientific qualification and the 

number of years experience. 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive 

approach has been used. A questionnaire consisting of 35 items has been 

developed divided into four areas (administrative, educational counselor, 

school activities, and community partnership). The study sample has 

contained 386 teachers and the results have showed that the role of secondary 

school principals in enhancing the intellectual security of students from the 

point of view of teachers in the capital Amman ranged between (3.64 - 3.84) 

degree : The area of community partnership, then the administrative area, 

then the student guide, and finally the school activities. The results have also 

showed that there were no statistically significant differences at (0.05 ≥ α) 

between teachers' responses to the degree of enhancing intellectual security 



 س
  

among students from the point of view of teachers according to sex , 

scientific qualification and years of experience variables. 

Keywords: Intellectual Security, School Principals, Secondary School, 

Teachers, Amman. 
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  الفصل األول

  وأهمیتهاخلفیة الدراسة 

  مقدمة:

ضطرابات السیاسیة لإل یشغل مفهوم األمن العدید من األوساط الفكریة والمجتمعیة نظراً       

لى استقرار عهدیدات التي تشكل خطرًا في الوطن العربي، ونتیجة للتالتي یشهدها  واالقتصادیة

من أخطر أسباب  والتي یمكن عدهالزامًا على الجمیع التصدي لهذه الظاهرة،  ، كانالمجتمعات

قال  حیث السالمالمطلب األول لنبي اهللا إبراهیم علیه  ااألمن واالستقرار كانفانهیار المجتمعات. 

اِهیمُ  الَ قَ  وإِذْ  ﴿ :على لسان إبراهیم علیه السالم تعالى رَ بْ بِّ  ِإ لْ  رَ ًدا َهَذا اْجعَ َل ُزْق  آِمًنا بَ ارْ هُ أَ  وَ  ِمَن  ْهَل

اِت  رَ ْن  الثَّمَ َن  مَ مِ  ِباللَّهِ  ِمْنُهمْ  آمَ وْ یَ اْل الَ  اْآلِخرِ  وَ ْن  َق مَ هُ  َكَفرَ  وَ تِّعُ یًال  َفُأمَ ى َأْضَطرُّهُ  مَّ ثُ  َقلِ َل  النَّارِ  َعَذاِب  ِإ

ِبْئَس  ِصیر وَ   .261 : البقرة ﴾ اْلمَ

 ،يمن الفكر تعزیز األلالوعي المجتمعي  یةدرسالمة صاالمؤسسات التربویة وختشكل و 

عنف بكافة أشكاله، الو ، المتطرفر تحصینهم من الفكو  ة الطلبةأهمیة كبیرة في تنشئ الثانویةوللمرحلة 

تشتیت ل مهمحاوالتو  ،الفكر المتطرفو بعض الجماعات اإلرهابیة  تنامي لقد شوهد في اآلونة األخیرةف

ل البعد عن بعیده ك والتي هي الحنیف لى الدینا یحملونه من أفكار متطرفة تسيء إبم الطلبةأذهان 

   .شرع اهللا

 عایشهی صمام األمان إزاء ما وإذ ه ،تمعاتمجللكل األفراد وا شرعیاً  مطلباً  األمن الفكري دعُّ ی 

كل  مجتمعالعلى تجنیب  العمل جبالواو  تمع من إرهاب، وانتهاك ألبسط الحقوق اإلنسانیة،مجال
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 سبباً  تبارهباعباألمن الفكري  االجتماعیة لذلك اهتمت ،محاوالت اإلنزالق في متاهات الفكر المنحرف

   اإلنحرافیة. خلوه من جمیع المشكالت واألفكارو في حصانة المجتمع 

 ،كاراألف التي تساعد على تنمیة التربویة االجتماعیةمن أهم المؤسسات  رسةالمد وتعدُّ 

 لحیاةاعلى فهم دوره في هذه  النجاح، ویساعدهتنظیمها والرقي بفكر اإلنسان بما یحقق له و 

التنفیذیة للخطط التربویة، وما وراءها من سیاسات تعلیمیة، والتي  وهي الجهة .ه)1437، (طاشكندي

في قیام  يسدور رئی لهالذي و یقف على رأس الهرم اإلداري والتنظیمي فیها القائد التربوي (المدیر)، 

في  المدارس علیها تعتمد التي الركائز أهم من ویعدُّ ركیزةمهامها التربویة الشاملة. بي المدرسة ف

، حراسة العقول مما یتطلب استشعار أهمیة غرس القیم واالتجاهات التربویة إنجاز أعمالها ومن أدواره

رافات الفكریة نحوالتصدي لإل من الفكرياألمساهمته في تعزیز  وتتمثل .الطلبةیحة في أذهان الصح

حة الطلبةلها التي قد یتعرض    .)2006(السلیمان،  في ظل التحدیات المعاصرة ضرورة مّل

فبقدر  ،ارتباطًا وثیقًا بالتربیة والتعلیم یرتبط األمن) أن "27ه: 1433أوضح الّطیار ( وقد

ال یقتصر و  .“ في المجتمع د األمن واالطمئنانما تنغرس القیم األخالقیة في نفوس أفراد المجتمع، یسو 

اإلدارة المدرسیة على تحقیق الكفاءة والفعالیة في العمل المدرسي، بل یتعداها إلى تعزیز األمن  دور

الذین و الفكري لكل من المعلم والمتعلم، فالمعلم هو القدوة والمربي، وهو الموجه والمحرك للطلبة، 

  ). 2012، حجانفم، ویعتبرونه المثل األعلى لهم (ر من مناحي حیاتهیقلدونه في كثیو ، یستمعون له

مثل ألنها ت،  التربوي مكانة متمیزة ولها دور هام ة في المیدانالمدرسی ولهذا كان لإلدارة

الرأس من الجسد، ومنها ننتظر القدوة الحسنة في تأكید وتعزیز معاني األمن العظیمة والرقي الحضاري 

 بدأ حیث نسبیاً  الحدیثة المصطلحات من الفكري األمن مفهوم ترى الباحثة أنو  .الصعدعلى كافة 

التشدد الغلو و  :منها عوامل لعدة نتیجةً  الفكر في اإلضطراب من نوعٌ  أصاب المجتمعات ما بعد تداوله

  الثقافي. والتلوث الدیني،
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ألمن ا دور زتعزیلعن دراسة علمیة  تنبثق وضع رؤیة حقیقیةبد من  الومن هذا المنطلق 

والذي یعد الدرع الحصین لألمن الوطني بصفة عامة، وذلك من خالل عدة محاور  بةالفكري لدى الطل

  . بهدف الوصول إلى نتائج وتوصیات تحقق هذا األمن

  الدراسة:مشكلة 

 مجاالت مختلف في سریعة تطورات من الحدیث العصر في الدولیة الساحة على یحدث ما

 وتقالیده وعاداته، وقیمه، ومؤسساته، المجتمع، في وسریعة مفاجئة تغیرات من صاحبها وما ،الحیاة

 تهدد تعد لم التي والسلوكیة الفكریة واالنحرافات والجرائم، القضایا، عدد في سریع ازدیاد عنه نتجفقد 

 الوطني واألمن عامة، بصفة الدولیین والسلم األمن تهدد أصبحت بل بعینه؛ مجتمع وأ إنسان حیاة

 األمن وتحقیق، الجریمة من الوقایة مجال في والباحثین المهتمین من اً كثیر  دفع مما خاصة، بصفة

 المسؤولیة تحمل في ومؤسساته المجتمع ألفراد علیةاف بمشاركة لمطالبةل للمجتمعات والطمأنینة

  .)ه1433الطیار، (األمنیة  المؤسسات مع التعاون جسور ومد األمنیة،

 من مجموعة ىإل استناداً  للبحث وطرحه الموضوع هذا معالجة على الدراسة عملتلذا 

 ىأحد تمثل باتت والتي ا،تهذا الفكري األمن قضیة بأهمیة یتصل ما مقدمتها في المهمة، االعتبارات

مثل  المتخصصة الدراسات بعض أكدته ما مع جنب ىإل جنباً  الحالي، الوقت في األساسیة القضایا

المشكالت  أهم أحد الفكري نحرافاإل بإعتبار ،) 2015)، و(الساجت ،2012دراسة (أبو جحجوح،

  ه ). 1430 ،(محمد الخطیرة واألمنیة الفكریة

أن الحاجة ماسة والتي بینت ) 2006السلیمان ( دراسة توصیات ؤكد ذلك ما أسفرت عنهیو 

ال  ،ميالبحث العلعلى مائدة  اً مهم اً رئیسة، ومحور إلى التذكیر بقضیة األمن الفكري، وجعله ماده 

 المسؤولیة ترتیب ، مما یحتماالنحاللووسائل  االنحرافسیما في هذا العصر الذي تعددت فیه أسباب 
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 أمن األمة الفكري، وخاصة الحاضنات وأطیاف األمة في الحفاظ علىعلى جمیع شرائح المجتمع 

   التربویة، وفي مقدمتها المدرسة.

األمن الفكري في المدارس، وذلك بتوعیة الطلبة تناول موضوع  هتمام علىانصب اإل لذا

والتي قد  ،وحمایته من الوقوع في المشكالت السلوكیة المختلفة ،الفكري نحرافلإلوكل من لدیه میل 

وأولیاء  المدارس، والمعلمین، مدیريبد من التعاون بین  تهدد أمن المجتمع، وفي سبیل تحقیق ذلك ال

ا ، والنفسیة، واالجتماعیة وغیرهمثل المشكالت الفكریة بةت الطلمشكالعلى معالجة  األمور للعمل

  .التي یمكن أن یمر بها الطالب

غیرها من المراحل بسبب ما یعیشه الطالب في هذه  دون الثانویة المرحلة اختیارجاء و 

حیث یعیش مرحلة المراهقة التي تعد من أخطر المراحل  ،المرحلة من تغیرات نفسیة وعقلیة وجسمیة

   .لعمریة، لما یظهر فیها من تغیرات في شتى جوانب حیاتها

دور ا م التالي: ل الرئیساالجابة عن السؤا تمثلت مشكلة الدراسة في ،في ضوء ما سبق

من وجهة نظر المعلمین في العاصمة  الفكريالخاصة في تعزیز االمن الثانویة مدیري المدارس 

 ؟.عمان

  : وأسئلتها هدف الدراسة

لمرحلة لدى طلبة ا دور مدیري المدارس في تعزیز األمن الفكريلدراسة التعرف إلى تهدف هذه ا 

  : اآلتیین السؤالینمن خالل اإلجابة عن  الثانویة من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان

ن ملدى طلبة المرحلة الثانویة من الفكري الخاصة في تعزیز األمدیري المدارس ما دور  .1

 ؟ في العاصمة عمان علمینوجهة نظر الم
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حسابیة المتوسطات ال ) بینa≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .2

لمرحلة لدى طلبة االخاصة في تعزیز األمن الفكري  مدیري المدارسلدور  الستجابة المعلمین

 ؟ سنوات الخبرةعدد ، و مؤهل العلميوال، جنستعزى لمتغیرات الالثانویة 

  أهمیة الدراسة :

 :خالل اآلتي  أهمیة الدراسة من تكمن   

ید للباحثین یستندون إلیه في دراساتهم الالحقة، وقد تف اً علمی مصدراً هذه الدراسة  تشكلقد  .1

هذه الدراسة أصحاب القرار في مختلف المستویات اإلداریة داخل المنظومة التربویة واألمنیة 

  .ها في تنمیة الوعي األمني لدى طلبتهابإعادة النظر في واقع قیام اإلدارات المدرسیة بدور 

لتربویة لمؤسسات التعلیمیة اتسهم هذه الدراسة في جعل اإلدارات المدرسیة المشرفة على اوقد  .2

 تمعيالعنف المجو  حمایة الجیل القادم من التطرفو  ،على التأثیر في ثقافة طلبتها قادرة

رسیخ سلوكهم غیر المرغوب فیه، وتوبالتالي إحداث تغییر في  ،غیرهاو  المخدراتو  الطالبيو 

  .تعزیزهو  السلوك اإلیجابي لدیهم

عادة ما تكون  والتي ،المرحلة الثانویة في المجتمع وهي فئة طلبة كونها تتعلق بفئة مهمة جداً  .3

 ه الطالب في هذه المرحلة من مجموعةلما یتمتع ب وذلك نظراً  ،نحراف الفكريمعرضة لإل

 لى الجماعاتاإلنتماء إو  ستقاللناك المیل الى اإلحیث ه ،خصائص نمائیة مختلفة

  .المرغوبة في المجتمع االجتماعیةالمعاییر و  لقیملعدم اإلمتثال و  ،التنظیماتو 

یل مفهوم تفعت مالئمة قد تفید أصحاب القرار والعالقة لتطویر و توصیاالخروج بنتائج و   .4

  األمن الفكري لحمایة أفكار الطالب . 
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  حدود الدراسة : 

  تتمثل بالمعلمین والمعلمات . : ةالبشری لحدودا

   .المدارس الثانویة الخاصة في العاصمة عمان : ةالمكانی الحدود

   .2017/ 2016للعام الجامعي  ثانيالفصل الدراسي ال : ةالزمانی الحدود

  : محددات الدراسة

كما  ،یةاألردنیئة بدالالت صدق أدوات الدراسة وثباتها وتكیفها مع الب محددات الدراسة تتحدد

كذلك و  المماثلة.منه العینة والمجتمعات  سحبت على المجتمع الذي إالتعمیم نتائجها ال یتم  أن

    المعلمین.أفراد العینة من  وموضوعیة استجابةدقة  بمدى

  تعریف مصطلحات الدراسة :

 والجسديوالنفسي  الروحي باألمن الشعوربأنه  ")13:هـ1430الفقي ( : عرفهاألمن الفكري

 تمعلمجلفرد واا ابه یؤمن التي واألخالق العلیا والمثل والمبادئ الدین مع یتعارض ال بما والمادي والعقلي

  . "اآلخرین وحیاة أفكار على سلبا تؤثر وال

 ة منالمدارس الثانویة الخاص ومدیر  علیها حصلالدرجة التي  إجرائیًا بأنه الباحثة عرفهتو   

   .تم إعدادها ة التي على األداخالل استجابة المعلمین 
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة األدب

 عن عرض الدراسة فضالً  بموضوعالنظري ذي العالقة  لألدب تضمن هذا الفصل عرضاً 

  .الصلةالدراسات السابقة ذات 

  :األدب النظري: أوالً 

  : األمن الفكريمفهوم 

م فهوم األمن و مفهو لفكري إلى ثالثة عناصر هي مبتحلیل مفهوم األمن ا الباحثة قامت

  مفهوم األمن الفكري : الفكر و 

 مفهوم األمن :  -أ

) :" أصل األمن هو طمأنینة  95  :2004قال ابن منظور (و  ،ضد الخوف ةاألمن في اللغ

 ،هیأمن البلد: اطمئنان أهله فو  ،اإلنسان یكون آمنًا إذ استقر األمن في قلبهو  ،زوال الخوفو  ،النفس

   ."جعل أمینًا علیهو اطمأن علیه و أمن فالن على كذا : وثق فیه و  ،السالمة منه ،أمن الشرو 

)األمن  اصطالحًا بأنه "مجموعة إجراءات تربویة ووقائیة 11:  1990یعرف الجحني (و 

 ضعهاانطالقًا من المبادئ التي و  ،خارجیاً و استتبابه داخلیًا و وعقابیة تتخذها السلطة لتأمین األمن 

  .اإلسالم لضمان األمن الذي یعني األمن على المصالح المعتبرة "

 شأن كل في النفوس عنه تبحث ما ": هو األمن بأن فیرى) 123: 2000أما الشویعر ( 

 والممتلكات، األموال على واألمن األعراض، على واألمن األوطان، في كاألمن الحیاة، شؤون من

  وغیرها " . 
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القلق  واالستقرار والبعد عنوالهدوء هو حالة من الطمأنینة  ترى الباحثة بأن األمنو 

ًا ضد و     الخوف.االضطراب، حیث یكون فیها اإلنسان محمیّ

 مفهوم الفكر :  -ب

أما  .) 65:  2004 ،التأمل و" إعمال الخاطر في الشيء "(ابن منظورو الفكر في اللغة ه

عطاؤه الفكري فیما یعرض له من و اصطالحًا هو " صیغة العقل اإلنساني ومسرح نشاطه الذهني 

   .) 11:  ه1407 ،الحیاة " (الخوليو قضایا الوجود 

لفة في تترى الباحثة بأن الفكر هو فعل یقوم اإلنسان به حیث أنه مجموعه من نتاجات مخو 

   المعرفیة.و كافة المجاالت العلمیة 

  األمن الفكري: -ج

 أفراد عقول حمایة ”بأنه )19 :ه1428ته نور (عرفتوجد تعریفات عدة لألمن الفكري حیث 

 الجهود وبذل المجتمع بها یدین التي مع العقیدة یتعارض خاطئ ومعتقد شائب، فكر كل من المجتمع

 " التحصین بأنه ) 18 :2010(منصور ویعرفه ."الحمایةهذه  لتحقیق المجتمع مؤسسات كل من

 قد والتي مغلوطة، مفاهیمو أ جرفة،من اتجاهاتو أ منحرفة، فكریة أیة تیارات ضد الالزم الفكري

  .والتشتت " والتنازع الفرقة إلى تؤدي

 ،دالاالعتو األمن الفكري بأنه" منهج فكري یلتزم بالوسطیة  )240: 2015ویعرف الحوشان (

 :2013وضیاف (وتعرفه ب .من التوجهات المتطرفة " هتنقیتو التربویة و األخالقیة و لغرس القیم الروحیة 

جهة كل لعقل التلمیذ لموا االجتماعيجمل المیكانیزمات التي تكسبها مؤسسات النسق بأنه " م )689

   .شذوذ في مناح عدة في الحیاة "و انحراف 

 ابه لنز ی وأ عدوان ینالها أن من وعقائده المجتمع فكر حمایة بأنه الفكري األمنیمكن تفسیر 

 والطمأنینة بالهدوء شعور من الناس لدى ما على یقضي أن -حدث إن -شأنه من ذلك ألن أذى؛
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 آخر،إلى  مجتمع من یختلف المفهوم هذا فإن الصدد، هذا وفي. المجتمع ویهدد حیاة ،واالستقرار

نما من العقیدة، شكل وأ الفكر نوع حیث من لیس   .ه)1430 ،محمد(اتساعه  وأ المفهوم ضیق حیث وإ

و  ن اإلنحراف ، لتحقیق األمنسالمة الفكر متستنج الباحثة بأن األمن الفكري هو  سبق مما

  في مجاالت الحیاة المختلفة .  اإلستقرار و 

  أهمیة األمن الفكري : 

 هذا األمر یكلف وقد ،أرجائه جمیع في واالستقرار األمن سیادة إلى دائماً  المجتمع یتطلع

 إذا ایةتلك الغ بلوغ إلى المجتمعات تلك تصل ال وقد ،للمجتمعات والوقت والجهد المال من الكثیر

 التي وثقافة التغریب الفاسدة، والعقیدة الضال، الفكر شوائب من أفرادها عقول بتحصین تبدأ لم

  . )2011،شلدانتقالیده (و عادات المجتمع  تصارع

من منطلق تحقیقه وحدة االعتقاد والفكر ووحدة الـسلوك، ألنه فكر  تكمن أهمیة األمن الفكري

إطار  وفكره ورأیه في وحمایة عقل اإلنسان ،لتزام واعتدال ووسطیةإ و، فهسالة سماویة لهذه األمة ر 

  . )1999 ،الجحني(  والحقوق المشروعة ،األساسیةالثوابت 

یجابیة لمنع أي اختراق ثقافي أو غزو فكر ) بأنه وسیلة فاعلة و  2009عراد (ویؤكد ال أو  يإ

جتمعات على الملبناء الشخصیات و ركائز األساسیة من فیه ، وهو من المعلوماتي للمجتمع بما فیه و 

  حد سواء ، فهو بمثابة العمود الفقري و المنطلق الرئیس لألمن العام أو الشامل . 

مواجهة في  األمن الفكري یمكن تحصین الطلبة من خاللأنه ه) 1434أضاف الثویني (و 

 وثقافیاً  فكریاً  فراغاً  عانيت بة غیر قلیلة من الطلبةأن نس إذا تم إدراك خصوصاً  والتطرف والعنف الغلو

من قبل عناصر استطاعت الوصول إلیهم، فوجدتهم بمثابة  متم استغالله وأن بعض الطلبة ،ملحوظاً 

أرض خصبة لغرس األفكار المتطرفة لعدم وجود الحصانة الفكریة الالزمة لدیهم، فعملت على تلقینهم 

  .رادهوتهدید أمن المجتمع وترویع أف لقتلمن المبادئ والمعتقدات الخاطئة، حتى أصبحوا أداة ل كثیراً 
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 عود إلى اعتباراتأهمیة األمن الفكري ومدى الحاجة إلیه تبأن )  66:  2008یرى الحارثي (و 

  :  اآلتيعده منها ما 

حمایة األمن من و عقیدتها و دین األمة  أنمن المكتسبات والضروریات : إن األمن الفكري -1

  .ما تتمیز به عن غیرها من األممو حمایة لوجودها و وه ،ضرورة كبرى یعدُّ  هذا الجانب

غیرها و االقتصادیة و لى اختالل األمن في الجوانب الجنائیة إن اختالل األمن الفكري یؤدي إ -2

  .نتیجة متوقعة لذلك انتهاك األعراضو سفك الدماء و فكثیرًا ما یكون القتل 

 لى حراسة كل دار بلتاج إفاألمن الفكري یح ،تغلق أن ن منافذ الغزو الفكري أوسع منإ -3

  .حمایته من االختراق قدر اإلمكان وهذا یوسع المسؤولیةو كل عقل 

  مرحلة التعلیم الثانوي 

لعنصر أهمیة ا إلى تلك األهمیةرجع تنوي من أهم المراحل التعلیمیة، و تعد مرحلة التعلیم الثا 

فطلبة هذه  ،ئةك تأثیره في هذه البیكذلبه و  ةالمحیط احیة تأثره بالبیئةالبشري في هذه المرحلة من ن

وك كما أنها بحاجة إلى كبح السلالمرحلة یعیشون مرحله عمریة دقیقة بحاجة إلى متابعة وتوجیه، 

یة ومن أجل ذلك وجب أن تتوافر في اإلدارة المدرس ،وتعزیز السلوك القویم ،لهؤالء الطلبة سويالغیر 

 على إدارة العملیة التعلیمیة التربویة من مقتدرةو  جملة من الخصائص والسمات التي تجعلها مؤهلة

اتها وأن تكون على درایة بطبیعة واجب ،على التوجیه والسیطرة والقیادة من ناحیة أخرى وقادرة ،ناحیة

التي على رأسها تنشئة الفرد والعنصر المجتمعي الواعي الذي یستطیع النهوض بنفسه  ،مهماتهاو 

  ) . 2012 ،وبمجتمعه ( أبو جحجوح

فبعد أن كانت النظرة التقلیدیة ،  قد تبدلتالنظرة القدیمة للطالب  ) أن 2008تؤكد الجّدي (و 

 .وكانت مهمة المدرسة تتمثل في تلقینه بما یكفل حفظه للمادة العلمیـة ،جسم وعقل هأن نظر الیه على

یة. ولهذا عیة، والوجداناالجتماو الروحیة، و العقلیة، و إلیه من جمیع جوانبه الجسمیة،  أصـبح ینظر وقد
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تغیر دور المدرسة في المرحلة الثانویة من دور الملقن والناقل للمعرفة إلى دور المتفاعل مع جوانـب 

إرشاد  وهوأصبح دور المدرسة ، والمعقدة  ،والوجدانیة البسیطة، الفرد من خالل العملیات العقلیة 

 املطرق ووسـائل یـستطیع مـن خاللها التع كیفیة البحث عنكیفیة البحث عن المعرفة و  فيالطلبة 

   مع المشكالت التي تعترضه . 

بناًء على ما سبق ترى الباحثة أهمیة هذه المرحلة في كونها فترة التألق والظهور على مسرح 

الحیاة، وهي فترة العمل، والعطاء، والبذل، والبحث عن الذات، واإلعتزاز بها، وهي كـذلك سـن التلقـي 

بیة إیجابًا حسب أسالیب التر  اموتكوین األفكار، واالتجاهات إما سلبًا  والعادات، واألخالق،للقـیم، 

   السائدة.وثقافة المجتمـع 

على درایة تامة بخصائصها  واوأن یكون ،هتمام بهااإللذا یتوجب على مدیري المدارس 

بعادو  ،یز األمن الفكري لدى الطلبةعز مشكالتها لیتم تو    ممكنة .    لةكیرهم بأي وسیكل ما یشوب تف إ

  دور مدیري المدارس في تعزیز األمن الفكري : 

 خالله من اإلنسان یكتسب الذي الرئیس المنبع األردني المجتمع في التربویة المؤسسات تعد

 یمكن ما لتلقي ستعداداإللدیه  فیصبح سلوكاته وتصرفاته، وتطوءمهاراته  یتم تنمیةل والمعرفة، العلم

  .المؤسسة حسب توجهات إیجاباً  مأ سلباً  وتصرفاته سلوكه لىع یؤثر أن

إلیها  لجأت التي االجتماعیة المؤسسات أهم من تعدُّ  التعلیمیة التربویة المؤسسات كما أن

 ظهور تعقیدات بعد األسرة تأدیتها عن عجزت وتعلیمیة تربویة حاجات لتلبیة الحدیثة، المجتمعات

 الثقافة ونقل والمعرفة لعلمبا الطلبة فیها یزود متخصصة اجتماعیة مؤسسة المدرسة الحیاة، فأصبحت

، بما وانفعالیاً  وعقلیاً  جسمیاً  الشباب ونم مطالب تحقیقل تسعى كما .آخر إلى من جیل  واجتماعیًا

 شلدان،للحیاة ( معداً  صالحاً  مواطناً  لیكون االجتماعیة التنشئة من خالل عملیات الفرد إعداد یحقق

2011( .  
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، وذلك لتعزیز األمن الفكري وأهدافه في تحقیق غایات المجتمع برز أدوار اإلدارة المدرسیةوت

ملیة التعلیمیة للعبتحدید األسس التي یقوم علیها األمن الفكري، والقیام بعملیات اإلشراف والمتابعة 

والمعلمین  لطلبةة لالنظمي للحاجات اإلنسانی المؤسسة التعلیمیة، والتناولفي تحقیق األمن ل والتربویة

لهم  المدرسة، وتوفیر المناخات المناسبة والمالئمة التي تیسرفي وظیفها في فاعلیة العمل التربوي وت

شباعها، وجعل الفرد ه ، ومن ثم ستكون تصرفاتإلى حد ما  موضوعیاً  تحقیق مثل هذه الحاجات وإ

للمشاركة   ،فیزهم أفرادًا وجماعاتتحوتعمل على ، بل فیصبح مواطنًا صالحاً ، ةوأفعاله خیر  مسؤولة

على و وال یخفى دور المؤسسات التعلیمیة  امل في المدرسة والبیت والمجتمع.في تحقیق األمن الش

دور مهم وفعال في جمیع المراحل الدراسیة، وخاصة  التي لهاإرساء قواعد األمن،  فيرأسها المدرسة، 

 فكار سواءألفي قمة النشاط والحیویة وتدافع ا الطلبةا صبح فیهیمرحلة الثانویة وما بعدها، التي في ال

لشباب ا الوطني تجاه توجیهالمؤسسات بواجبها الدیني، و فإذا قامت هذه  سلبیة،إیجابیة أم  كانت

دائرة الخیر والصالح ومحبة مجتمعهم، فقد أضافت للمجتمع عنصرًا مهمًا لالتوجیه السلیم، وجذبهم 

  ). 2006وفعاًال (السلیمان، 

 ) 2006 ،(خریفاألمن الفكري كما وضح  یمكن تلخیص دور مدیر المدرسة في تعزیزو 

  : باآلتي

حل المشكالت و مساعدته على تجاوز العقبات و  ،تهیئة الظروف لعمل المرشد الطالبي -1

 ه.بعمل لها صلةعدم تكلیفه بأعمال إداریة جانبیة لیست و  ،التي قد تعترض عمله

 رشادهم بالمدرسة . إ و  الطلبةرئاسة لجنة توجیه  -2

 اإلرشاد .و تیسیر اإلمكانیات لتطبیق برامج التوجیه  -3

 بعض أولیاء األمور.و  ،اإلستفادة من خبرات المعلمین -4
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 .شدمتابعه لعمل المر و المدرسة مع تقویم مستمر في  الطلبةالعمل مع المرشد على توجیه  -5

مع المرشد في تصحیح  ونالتعاو ، الطلبةمالحظة الظواهر السلوكیة العامة لدى و متابعة  -6

 مقبولة . الغیر الظواهر 

 اإلرشاد . و البیئة الصالحة التي تساعد على التوجیه و تهیئة المناخ  -7

یمكن إلقاء الضوء على بعض مجاالت تعزیز األمن الفكري في البیئة المدرسیة من خالل و 

ا السیاسة به تناديالتي  اإلدارة المدرسیة، ودورها الفاعل في المساهمة في تحقیق األهداف والمبادئ

) 2012أبو جحجوح،  ؛ 2006التعلیمیة، وذلك من خالل خمسة محاور رئیسة أوضحها (السلیمان 

  هي : 

بها، فالمدرسة  االجتماعیة، وضمان إلمامه بوظفتهوذلك من خالل تعریف الطالب الطالب :  .1

 كون وظیفةیقبل أن الكبیر، فالتعلیم وظیفة إنسانیة اجتماعیة  المجتمع ضمنمجتمع مصغر 

بالثقافة السائدة في المجتمع وتعریفهم بتراث أمتهم مع بث روح  الطلبةوربط  .معلوماتیة

ف األسس ال یخال بماالتجدید واإلبداع والتألق، تجاوبًا مع المستجدات والمتغیرات الحضاریة 

ادیة تصبمشكالت المجتمع الثقافیة واالق الطلبةوالثوابت اإلسالمیة. وتنمیة إحساس 

عدادهم لإلسهام في حلها. واستضافة  المواد في والمختصین والمفكرین العلماء واالجتماعیة وإ

تاحة ،الالمنهجیة األنشطة ضمن الطلبة على المحاضرات إللقاء األمنیة  لهم الفرصة وإ

 . في أذهانهم من تساؤالت یدور ما عن للسؤال

ذا قمصها، ویعمل على تقلید سلوكه، وهیتأثر بشخصیة معلمه ویحاول ت فالطالب المعلم : .2

ینبغي لإلدارة ما ك ،یؤكد شراكة المعلم في تنفیذ االهداف التعلیمیة التربویة، وأنه عنصر فعال

ویمكن  لبةالطفي تحقیق مفهوم األمن الفكري وتعزیزه لدى  جهود المعلمالمدرسیة أن توظف 
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م لبعض األمور المتعلقة بالواقع، إبراز ذلك من خالل: الزیارة الصفیة: أثناء شرح المعل

 ونشر الوعي الفكري الصحیح. ،وتوضیح الفكر الوسطي المعتدل

خاصة  ،على اإلدارة المدرسیة أن تقوم باإلشراف على عمل المرشد الطالبي المرشد الطالبي: .3

ن االفكریة واألمنیة، وقد یأخذ هذا اإلشراف أشكاال عدیدة منها : بی الطلبة بمشاكلق یتعل فیما

 فریسة ألصحاب الفكر الطلبةدور المرشد الطالبي الوقائي وعمله الدؤوب حتى ال یقع 

عداد نشرات تربویة وملصقات تعلق في أروقة المدرسة تحذر من أخطاء االنحراف و الضال،  إ

حث المرشد الطالبي على اإلبالغ عن أي شخص و وتعزیز السلوك األمني الصحیح،  ،الفكري

شراك مدیر المدرسة في ذلك. ،یحمل الفكر المنحرف  وإ

التربوي أن یقوم بإیضاح أهمیة تعزیز األمن الفكري لدى  المشرفعلى  المشرف التربوي: .4

المدرسة في تحقیق ذلك، ومتابعة أعمال المعلم  والمساعدین فيودور كل من المدیر  الطلبة

عالقات متابعة ال، و الطلبةوبناء فكر لدى  ،في النشاط المدرسي وما یتم فیه من توجیهات

 ،ومعلومات ،ولوائح ،، وتزوید مدیر المدرسة بالجدید من أنظمةسود داخل المدرسة التي ت

 تساعد على تطویر األداء والمتابعة لدیه.  ،ومواقع معلوماتیة ،ونشرات

یتوجب على المدرسة تذلیل الصعوبات في سبیل تعزیز األمن   مؤسسات المجتمع المحلي: .5

ئل ووسا كاألسرة ،المجتمع التربویةلتواصـل والتفاعـل مـع مؤسسات الفكري من خالل ا

القیم التي یمكن تدریسها في "أن  )   Nakpodia , 2010 ( فقد أوضح ناكابودیا اإلعالم،

المجتمع اذا كان هناك قیم متضاربة ، و العقل المنضبط هو أصل  یهدفهاالمدارس یمكن أن 

ال على سبیل المثف،  المحلي سة االتصال مع المجتمع، لذلك وجب على المدر  " ألي مجتمع

قد  ینمتزنة، ألن الجهل باألخالق والدتشترك مع األسرة في تثقیف األبناء ثقافة قد المدرسة 

 یجب علیها التي على األسرة والمدرسة ینعكس ، وبالتاليـن الناس في مخالفاتیوقع الكثیر م
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 .رافات الفكریة، بشرح تعالیم األخالق السلیمة حالعمل على تحصین األبناء في مواجهة االن

وأن هناك حاجة إلى اإلعالم للتربیة والتربیـة لإلعـالم ، فغیاب اإلعالم عن التربیة یجعل 

األخطر  وأمـا غیاب التربیة عن اإلعالم فهالطلبـة،  على وتأثیرها محدوداً  ،تقدم التربیة بطیئاً 

 رثفراد لذلك فإن التربوي بحاجة أكعلى األ ر سلبيي من شأنه أن یجعل لإلعالم تأثیوالذ

إلى اإلعالمي في سبیل أن ال یهدم البناء الذي بدأه. لذا تحمل المدرسة مسؤولیة تحقیق 

من خالل التواصـل مـع أجهزة اإلعالم بمختلف أنواعها، وتذلیل  ،وتجسید العالقة مع اإلعالم

 ركتهم. وتفعیـل مـشا ،الصعوبات لمناقشة قضایا الشباب

  :  اآلتيسبق  لماتضیف الباحثة و 

ادفة األنشطة الهتأدیة  لحفزهم على  الطلبةالمعلوماتیة بین و عقد المسابقات الثقافیة  -1

 المفیدة و 

 . بكل حریة على التعبیر عن آرائهم الطلبةتشجیع   -2

دى ل والموهبةالنشاط و وسیلة إفراغ شحنات الحركة  یعد توظیف المسرح المدرسي كونه -3

 مع السعي للتركیز على البرامج الهادفة .  لبةالط

 االهتمام بأنشطة اإلذاعة المدرسیة .  -4

عن  من خالل عقد ندوات تفعیل دور الشرطة المجتمعیة بالتعاون مع جهاز األمن العام -5

 األمن الفكري.

تقي تر  معرفیة،مواد إدراج خالل تنمیة مهارات التفكیر السوي في المناهج المدرسیة من  -6

المشكالت المختلفة لیستطیع اإلحاطة بالمعارف و ى اإلدراك بما یمكن الطالب من بمستو 

 حلها و مواجهتها . 
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لثقافیة اسایرة لمختلف التغیرات الفكریة و تحدیث موضوع المناهج المدرسیة حتى تكون م -7

  التي تستلزمها تطورات الحیاة المعاصرة . 

   ثانیا : الدراسات السابقة

ترتیبها تم و األجنبیة و حصول على مجموعة من الدراسات السابقة العربیة تمكنت الباحثة من ال

  :  من األقدم إلى االحدث حسب المدة الزمنیة

تحدید آراء اإلداریین والمرشدین إلى  هدفت دراسة (Duckloch, 2000) لوتشدكأجرى 

ة تقاة بوالییة المنالعنف في بعض المدارس الثانو و  ،والمدرسین والطالب فیما یتعلق باألمن المدرسي

 رف إلىالمدارس، والتع أثر في أمن تلكأنواع العنف التي كان لها  لویزیانا الشمالیة، والتعرف إلى

 فرداً  581الدراسة من عینة أهم االستراتیجیات المتاحة للتعامل مع العنف في المدارس. وقد تكونت 

 وكان للدراسة،خدمت اإلستبانة كأداة استو  المنهج الوصفي، نویة ، وتم استخدامثا ) مدرسة11( في

 لطلبةاووصف  ،بینما یرى المرشدون العكس أن المدیرین یرون مدارسهم أقل أمناً  النتائج:من أهم 

  .المرشدونو  المدرسون بینهمما  مدارسهم بأنها أقل أمناً 

ة لمانعا ووعوامل الوقایة الفاعلة أ إلى تحدید الخطورة )Pleban, 2002(بلیباندراسة  وهدفت

 تحدید أـثر االختالفات عند الفردة، و مدارس مختار  طلبةوتأثیر المجموعات بین  ،لجنوح األحداث

تخدام استم  والمجتمع المبنیة على أساس الجنس والمرحلة الدراسیة. والمدرسة والعائلة األصدقاءو 

لى دراسة إتوصلت ال وقد ،الدراسةلجمع بیانات استخدمت اإلستبانة كأداة و  وصفي المسحي،ال المنهج

في  االنخراط، وبین المخاطرةو  وعوامل الوقایة والمدرسة واألسرة عالقة بین الفرد واألصدقاء وجود

على  ینبغيو  أبرز عامل وقائي لجنوح األحداث، وهاألخالقي  وأن السلوكداث. عصابة وجنوح األحال

ر العصابة الوقایة المتعلقة بتأثو  ،ةالمعلمین أن یستمروا في تدریب أنفسهم على معرفة عوامل الخطور 

  وعالقتها بمفهوم األحداث. 
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 المؤدي واالنحراف الفكري اإلرهاب أسباب عن الكشفإلى ) 2006المالكي ( هدفت دراسةو 

في  تدریسال هیئة وجهة نظر أعضاء الفكري من األمن تحقیق في التعلیمیة المؤسسات ودور إلیه،

) عضو هیئة 975(قوامها  واالستبانة كأداة طبقت على عینة يتم استخدام المنهج الوصف ،الریاض

 المؤدیة األسباب إلى أن وقد خلصت الدراسة ، لجمع البیانات واستخدمت اإلستبانة كأداة تدریس،

 األسرة الشخصیة، وتقصیر مباشرة كالعوامل وغیر فقد كاالنحراف الفكري، مباشرة اإلرهاب، إلى

 فیما متوسطة جاءت الفكري، األمن تحقیق في المؤسسات التعلیمیة وارالتعلیمیة، أما أد والمؤسسات

  .بالمعلم یتعلق فیما ومتدنیة العالي، العام التعلیم بین المشتركة المناهج واألدوار یخص

 تعرف الفروق بین وكیل المدرسة المؤهل إداریاً إلى هدفت فقد  )2006أما دراسة بن خریف (و 

تخذها ت التي تاألمن الفكري لدى الطالب، ومعرفة الوسائل واإلجراءا لتحقیق وغیر المؤهل إداریاً 

عریف باألمن للتبمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة المدارس الثانویة في اإلدارة المدرسیة 

روق معرفة مدى وجود فبمدارس التعلیم العام، و  معوقات تحقیق األمن الفكري والكشف عن الفكري،

 صیة.لمتغیراتهم الوظیفیة والشخ حصائیة بین وجهات نظر وكالء المدارس الثانویة وفقاً ذات داللة إ

 بواقع) من المجتمع األصلي %60عینة عشوائیة من المدارس الثانویة للبنین بنسبة (اختیار  تمو 

لجمع بیانات  وقد استخدمت أداة االستبانة ،وكیالً  )180( ) مدرسة لیكون عدد أفراد العینة60(

فقط  )%54(واضح لألمن الفكري لدى  لى النتائج التالیة: أن هناك مفهومتوصلت الدراسة إ لدراسة،ا

أنهم  والبقیة فأفادوا بأنه لیس هناك مفهوم لألمن الفكري أ النصف، أمامن أفراد العینة أي ما یقارب 

   .غیر متأكدین من وجود مفهوم له

ر اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لى دو إالتعرف  )2006السلیمان ( وهدفت دراسة

 المدرسیة تنفیذ األسالیبو  ،توظیف األنشطة المدرسیةو  ،توظیف المعلمو ، من خالل تفعیل دور األسرة

الوقوف على أهم المعوقات التي تحد من دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز و  ،العالقة بالمجتمع المحليو 
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في  في مدینة الریاض الفكري للطالب االنحرافباب مشكلة بعض أس التعرف إلىو  األمن الفكري

بقت على عیو  ،المنهج الوصفي  اماستخد تم .المملكة العربیة السعودیة  نة تم استخدام استبانة ُط

 أهمیة یدركون الدراسة عینة أفراد ) من% 58( لى أنإصلت الدراسة تو و  ،اً ) مدیر  400بلغت (

لمام ( يف الطالب لدى الفكري األمن تعزیز  باألسالیب العینة أفراد ) من% 82المراحل الثالث، وإ

،  وكبیرة متوسطة بین ما بدرجة تتراوح الفكري األمن تعزیز في المتبعة واإلجراءات  تطبیقوأن جدًا

. كان  المدارس في الفكري األمن تعزیز في العینة أفراد ) من% 49( اإلجراءات المعنیة   كثیرًا

دور المدارس الثانویة في نشر الوعي األمني من إلى التعرف  )2006دراسة الشهري (وهدفت 

وجهة  الفروق في إلى طلبتها، والتعرفمرشدي و  معلمیهاو  ،خالل الكشف عن دور إدارتها المدرسیة

واستخدام االستبانة  ،نهج الوصفيالم تم استخدام .للمتغیرات الدیموغرافیة األولیة لدیهم وفقاً  الطلبةنظر 

 سعودیة،الالمملكة العربیة في  المدارس الثانویة بمدینة أبها طلبةمن  اً ) طالب500( بقت علىكأداة طُ 

یقومون بأدوارهم في نشر الوعي األمني  الثانویة المدارس معلمي أَن  نتائج الدراسة الى قد خلصتو 

   .لطلبةا والمرتبة األخیرة مرشد فيو  ،المدارس الثانویةو  یلیهم مدیر ،بدرجة مرتفعة الطلبةلدى 

 التعلیمیة المؤسسات اهتمام بیان مدى إلى ( Tomlinson, 2006) توملینسوندراسة  وهدفت

، اأمریك في التربویة المناهج في والثقافیة األخالقیة القیم دمج خالل من الفكري األمن مبادئ بتعزیز

 رئیسیاً  دوراً  یؤدیان والمعلم المدرسة أن إلى الدراسة وخلصت ، التحلیلي الدراسة المنهج استخدمت

 واألخالق القیم مفاهیم نشر في المبذولة الجهود خالل من وذلك ، الطلبة بین الفكري األمن تعزیز في

  .المنهاج علیها یبنى التي التربویة األسس من تعد والتي والثقافة

نة في مدی دور المدرسة في تعزیز األمن الفكري إلىهـ) التعرف 1430البقمي ( دراسة وهدفت

أداة لجمع كتم استخدام اإلستبانة و المنهج الوصفي  تم استخدام السعودیة،الریاض في المملكة العربیة 

 الفكري األمن تعزیز في التعلیمیة المؤسسات فاعلیة نإلى أ النتائج وقد خلصت ،بیانات الدراسة
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 وكذلك ضعفالمدارس،  في الفكري األمن تعزیز یقاس بها ومعاییر آلیة وجود عدمو  متوسطة،

   الفكري. األمن تعزیز برامج وتقویم متابعة

 األمن تعزیز في بدورها الثانویة المدارس قیام إلى درجة التعرف (2008) قضیب وهدفت دراسة

و اتبع الباحث في ،في مدینة الریاض  المعلمین نظر وجهة من الثانویة المرحلة طلبة لدى الفكري

) معلمًا و معلمة من معلمي  525تكونت عینة الدراسة من ( و دراسته المنهج الوصفي التحلیلي ، 

دراسة أن أهم نتائج الوكان من ، كأداة لجمع بیانات الدراسة اإلستبانة تم استخدامالتربیة اإلسالمیة ، 

 قیام دون تحول صعوباتهناك وأن من الفكري ، في تعزیز األ یسمانالمقررات المدرسیة المعلم و 

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین و ، الفكري األمن عزیزت في بدورها المدرسة

  .لميعزى إلى العمر أو المؤهل العآراء  المعلمین نحو قیام المدرسة بدورها في تعزیز األمن الفكري ت

 األمن تحقیق في التربوي اإلعالم إسهام درجة بیان إلى )  2007هدفت دراسة الحارثي (

 ،التربویین والمشرفین المدارس ووكالء مدیري نظر وجهة من الثانویة المرحلة بةطل لدى الفكري

 المنهج تم استخدام . الفكري األمن تحقیق في التربوي اإلعالم إسهام أهمیة على التعرف وكذلك

 152 ) قوامها بعینة والوكالء، الثانویة، المدارس مدیري جمیع من الدراسة عینة تكونتو  ،الوصفي

. دراسةال لجمع بیانات كأداة االستبانة الباحث استخدم المكرمة، مكة بمدینة التربویین لمشرفینا من (

 الفكري األمن لتحقیق التربوي اإلعالم ممارسة درجة ، أنالدراسةتوصلت إلیها  التي النتائج أهم ومن

 اإلعالم همیةأ درجة على الموافقة درجة أنمتوسطة ، و  بدرجة كانت الثانویة المرحلة طلبة لدى

  .جداً  عالیة بدرجة كانت الثانویة المرحلة طلبة لدى الفكري األمن تحقیق في التربوي

الثاني حول ظاهرة  اهللارؤى الملك عبد إلى هدفت التعرف  ة) دراس2009أجرى السردي(و  

 ،من خالل اإلشارة إلى مفهوم كل من اإلرهاب ،اإلرهاب في ظل تعزیز األمن الفكري عند الشباب

لى دور الشباب وضرورة إیالئهمو  ،واألمن الفكري حلیل تعلى وقد اعتمدت الدراسة  ،عنایة خاصة إ
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دة من إلى نتائج ع وصوالً  ،واعتماد الفقرة كوحدة تحلیل ،مضمون خطابات الملك عبد اهللا الثاني

أنه و  كري،فوتعزیز األمن ال ،فحة اإلرهابأبرزها ضرورة تفعیل رؤى الملك عبد اهللا الهادفة إلى مكا

 ،ركیزة أساسیة في رؤى الملك عبد اهللا الثاني من خالل إنشاء مؤسسات المجتمع المدنيیشكل 

  .فعالو  استثمارها بشكل أمثلو  ،عنى بتنمیة مواهب الشبابالتي تُ 

) دراسة هدفت التعرف إلى دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري 2011وأجرى الحربي (

 ،بمحافظة الطائف  لمرحلة الثانویة من وجهة نظر مدیري ووكالء تلك المدارسا لطلبةالوقائي 

والتعرف إلى اإلجراءات واألسالیب التربویة التي تتخذها اإلدارة المدرسیة في مجال تحقیق االمن 

المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسیة في مجال تحقیق األمن الفكري  والتعرف إلىالفكري الوقائي، 

لجمع  كأداة ةاالستبان واستخدمت ،المرحلة الثانویة. وقد اتبع المنهج الوصفي المسحي لطلبةائي الوق

بقت على عینة ( البیانات الالزمة ألغراض الدراسة وقد خلصت الدراسة إلى  ،) مدیرًا ووكیالً  115ُط

رحلة الثانویة الم لبةطالنتائج التالیة: إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري الوقائي لدى 

من خالل تفاعلها مع كل من األسرة كاألنشطة المدرسیة ودور المعلم كان بدرجة متوسطة، وتفاعلها 

مع المجتمع كان بدرجة ضعیفة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر طبیعة العمل 

لخبرة، لمؤهل العلمي وعدد سنوات المتغیر ا (مدیر/ وكیل)، بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعاً 

  والدورات التدریبیة.

 الجریمة، من الوقایة في الفكري األمن دور إلى التعرف)  2012هدفت دراسة الرویلي (و 

 ودرجة المجتمعیة المؤسسات دور وبیان المجتمع، في تعزیزه وأسالیب الفكري األمن مهددات وتحدید

 االجتماعي المسح منهج على االعتماد تم المجتمع ، ادأفر  بین الفكري األمن تعزیزل ممارستها

 هیئة من أعضاء ) 802(من  الدراسة عینة توتكون .البیانات لجمع رئیسة كأداة ستبانةاإل واستخدام
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 دور الفكري لألمن أن الدراسة نتائج أظهرت،  و الطبقیة العشوائیة العینة بأسلوب سحبت تدریسال

 المجتمع أمن تحقیق نحو المجتمع أفراد اتجاهات تعزیز خالل من الجریمة، من الوقایة في كبیر

 اهتمام زیادة في المجتمع أفراد بین الفكري األمن تعزیز وسائل أهم من أنو  الجریمة، من وحمایته

 القرآن، تحفیظ ومراكز المسجد دور وتفعیل واألبناء، للطلبة الفكریة الجوانب بتنمیة والمدرسة األسرة

 أهمیة المجتمعیة للمؤسسات أنو  ،والحوار المناقشة لغة على واالعتماد، التلقین أسلوب عن واالبتعاد

   .المجتمع في الفكري األمن تعزیز في كبیرة

) إلى تحدید درجة قیام اإلدارة المدرسیة بدورها في تنمیة 2012وهدفت دراسة أبو جحجوح ( 

ظات غزة، والكشف عن أثر كل من (النوع، مدارس محاففي مني لدى طلبة المرحلة الثانویة الوعي األ

لین في ة العاموالمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والمسمى الوظیفي) في تقدیرات أفراد عینة الدراس

كما هدفت إلى تحدید سبل تفعیل دور اإلدارة المدرسیة في  ،المدارس الثانویةفي اإلدارة المدرسیة 

مدارس محافظات غزة، تم استخدام المنهج في ثانویة مني لدى طلبة المرحلة التنمیة الوعي األ

أظهرت نتائج الدراسة ، اً شخص )402( قوامهاستبانة كأداة طبقت على عینة اال واستخدمت الوصفي،

أن درجة قیام اإلدارة المدرسیة في محافظات غزة بدورها في تنمیة الوعي األمني لدى طلبة المرحلة 

سهام هذه في إیجابیة ود ووجالثانویة كانت بدرجة متوسطة،  العالقة بین األسرة واإلدارة المدرسیة، وإ

  محافظات غزة.في مني لدى طلبة المرحلة الثانویة العالقة في تنمیة الوعي األ

 محافظاتفي  الثانویة المدارس مدیري ممارسة ) الى تحدید درجة2012وسعت دراسة فحجان ( 

لبة، وتقدیم مجموعه من السبل التي قد تسهم في تفعیل الط لدى األمن الفكري تعزیز في لدورهم غزة

 جمیع أفراد مجتمع الدراسة. استخدمتم اختیارهم من  ) مدیراً ونائباً 236( فيعینة الدراسة تمثلت ذلك، 

 .الوصفي التحلیلي األنسبالمستخدم كان المنهج و  ،كأداة لجمع بیانات الدراسة ستبانةاإل الباحث
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 الطلبة لدى الفكري األمن تعزیز في یمارسون أدوارهم المدارس مدیري أنإلى  الدراسة وتوصلت

  عالیة.  بدرجة

درجة مساهمة اإلعالم التربوي في تحقیق األمن  التعرف إلى) 2013هدفت دراسة بوضیاف (و 

المرحلة الثانویة بمدینة المسیلة / الجزائر من وجهة نظر مدیري ثانویات مدینة  طلبةالفكري لدى 

 ،مدیرةو ) مدیرا  35عینة الدراسة من ( تتكون .المؤهل العلميو  ،أثر كل من متغیري الخبرةو  المسیلة،

ى النتائج لإتوصلت الدراسة و  ،استخدمت اإلستبانة لجمع المعلومات. و المنهج الوصفي تم استخدام

أظهرت و  .التالیة : جاءت درجة مساهمة اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري بشكل عام متوسطة

بوي في تحقیق األمن حصائیة في درجة مساهمة اإلعالم التر لدراسة عدم وجود فروق ذات دالله إا

   .المؤهل العلميو الخبرة  تبعًا لمتغیرالفكري 

 مفهوم لتطویر تربویة أسس اقتراحلى إدراسة هدفت التعرف )  2015الزبون (و العنزي  وأجرى

.  المعلمین نظر وجهة من العربیة السعودیة المملكة في الثانویة المرحلة طلبة لدى الفكري األمن

نت  واتّبعت العشوائیة الطبقیة بالطریقة اختیروا والمعلمات، المعلمین ) من302( راسةالد عینة تكوّ

 نتائج أظهرتوقد  .الغرض لهذا عدتأُ  استبانة واستخدمت .المسحیة الوصفیة المنهجیة الّدراسة

 السعودیة العربیة المملكة في الثانویة المرحلة طلبة لدى الكلي الفكري مناأل مفهوم واقع أن الّدراسة

   .متوسطة بدرجة جاء

هدفت إلى معرفة مدى تضمین كتب التربیة االسالمیة في المرحلة ) ف2015أما دراسة ساجت (

من  ةاألساسیة العلیا لمفاهیم األمن الفكري من وجهة نظر المعلمین في األردن، تكونت عینة الدراس

) معلمًا ومعلمة، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، 177(

. وأظهرت نتائج الدراسة أن مدى تضمین كتب التربیة كأداة لجمع المعلوماتواستخدمت استبانة 
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ردن، مین في االمن الفكري من وجهة نظر المعلرحلة األساسیة العلیا لمفاهیم األاالسالمیة في الم

  كانت بدرجة متوسطة. 

األمن الفكري لدى العاملین في معرفة مستوى إلى ) دراسة هدفت 2016مبارك( توأجر 

ات ، وطبیعة العمل، وسنو متغیرات: الجنسوأثر  ،وعالقته بالتطویر التنظیمي ،جامعة آل البیت

داری372الخدمة في ذلك، تكوَّنت عینة الدراسة من( . وتم تطویر أداة تكونت  اً ) عضو هیئة تدریس وإ

ن محورین األول لقیاس مستوى األمن الفكري لدى العاملین في جامعة آل البیت، والمحور الثاني م

لقیاس التطویر التنظیمي . وأظهرت نتائج الدِّراسة أن مستوى األمن الفكري لدى العاملین في جامعة 

اء بدرجة ت جأن التطویر التنظیمي لدى العاملین في جامعة آل البیو آل البیت جاء بدرجة مرتفعة، 

متوسطة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة (طردیة) دالة إحصائیا بین مجاالت األمن 

  الفكري والتطویر التنظیمي لدى أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریین في جامعة آل البیت. 

في  إلى استكشاف مفاهیم التربیة األمنیة Al-Edwan, 2016)( دراسة العدوان دفت وه

 الدراسة على اعتمدتالكتب المدرسیة الوطنیة والتربیة المدنیة للمرحلة االبتدائیة العلیا في األردن. 

المنهج الوصفي. وتكونت عینة الدراسة من الكتب المدرسیة للتربیة الوطنیة والمدنیة للصفوف 

كتب لتحلیل هذه ال ولتحقیق هدف الدراسة، تم إعداد نموذج األساسیة الثامنة والتاسعة والعاشرة.

الوطنیة والمدنیة للصف العاشر األساسي أكثر  كتاب التربیةالمدرسیة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 

ات داللة ال توجد فروق ذو  ،الثامن والتاسعمن التعلیم في الصفین لمفاهیم التعلیم األمني  شموالً 

مدنیة في لمدرسیة الوطنیة والتربیة الإحصائیة في مستوى تكامل التعلیم األمني بین مفاهیم الكتب ا

  المرحلة االبتدائیة العلیا في األردن.
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لى الكشف عن دور األندیة الطالبیة في تعزیز األمن الفكري إ ) 2017وهدفت دراسة العزام (

وتكون  ،وفق تصور التربیة اإلسالمیة من وجهة نظر الطلبة في كلیة التربیة في جامعة الیرموك

 ،تم أخذ كافة أفراد مجتمع الدراسة كأفراد لعینة الدراسة ،) طالبًا وطالبة 60من (مجتمع الدراسة 

وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي لیصف الظاهرة  ،لجمع البیاناتاستخدمت اإلستبانه كأداة 

كما أظهرت النتائج أن دور األندیة الطالبیة في تعزیز األمن الفكري وفق  .بشكل دقیق وتفصیلي

 ،متوسطة، ووجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى (التخصص كان بدرجة یة اإلسالمیةلتربتصور ا

   .وسنوات الدراسة )

 موقع الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة : -

 عالقة مباشرة بموضوع لهافي نهایة عرض الدراسات السابقة یمكن القول أن هذه الدراسات 

رورة حیث اتفقت جمیعها على ض زیز االمن الفكري ثانویة في تعدور مدیري المدارس ال والدراسة وه

ه) التعرف الى دور المدرسة في تعزیز األمن 1430فقد هدفت دراسة البقمي ( ، عزیز األمن الفكريت

) التعرف الى درجة قیام المدارس الثانویة في تعزیز األمن 2008الفكري، وكما هدفت دراسة قضیب (

) 2011هدفت دراسة الحربي (و جهة نظر المعلمین ، المرحلة الثانویة من و الطلبة في الفكري لدى 

التعرف إلى دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري الوقائي للطالب المرحلة الثانویة من وجهة 

) إلى تحدید دور اإلدارة 2012هدفت دراسة أبو الجحجوح (ظر مدیري ووكالء تلك المدارس، و ن

و فعیلها ، سبل تلة الثانویة بمدارس محافظة غزة و نمیة الوعي األمني لدى طلبة المرحالمدرسیة في ت

  ) هدفت الى معرفة مستوى األمن الفكري لدى العاملین في جامعة آل البیت .2016دراسة مبارك (

 سةبالدرالم یعثر الباحث في نطاق ما حصل علیه من أبحاث ودراسات على دراسة شبیهة و 

 اسات العربیة التي تناولت تعزیز األمن الفكري فيفي الدر  ندرةحیث یالحظ أن هناك  ،حیث ةالحالی
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 في قةمن الدراسات الساب ةالباحث توقد استفاد .العاصمة عمان تحدیداً  الثانویة الخاصة في مدارسال

ؤالت صیاغة تسا تعزیز األمن الفكري في دور مدیري المدارس الثانویة الخاصة في إلىالتعرف 

 تكما استفاد ،وكذلك في وضع اإلطار النظري للدراسة ،في الدراسة مشكالتالوتحدید  دافوأه

هتداء إلى بعض المصادر العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع من تلك الجهود في اإل ةالباحث

  .وتحدید المتغیرات الرئیسیة للدراسة البحث،

 كأداةستبانة واإل السابقة،كبقیة الدراسات  المسحي وقد استخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي

ي فنویة الخاصة ى مدیري المدارس الثالجمع المعلومات. وما یمیز هذه الدراسة انها طبقت عل

 . عمان  العاصمة
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  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات 

هداف ألا قة الدراسة التي اتبعت لتحقیقوطری ،ووصفًا لإلجراءات تناول هذا الفصل عرضاً 

من الدراسة، من حیث المنهجیة المستخدمة في الدراسة، ومجتمعها، وعینتها، ووصف األداة 

لیة التحقق من صدقها وثباتها، ومتغیرات الدراسة، والمعالجة االحصائیة آالمستخدمة لجمع البیانات، و 

  لنحو اآلتي:وذلك على االتي قامت الباحثة باستخدامها في تحلیل البیانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  منهج الدراسة: 

 ج المالئم للدراسة الحالیة . بوصفه المنه استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

  مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المدارس الثانویة الخاصة ومعلماتها في العاصمة 

منهم معلمًا ومعلمة  )10936ددهم(عوالبالغ  2017/2016عمان خالل الفصل الدراسي الثاني

 في العام للتقریر اإلحصائي لوزارة التربیة والتعلیم ) معلمة وفقاً 8472و( اً ) معلم2462(

  موزعین على مدیریات التربیة والتعلیم في العاصمة عمان. 2017/2016

 عینة الدراسة:

لمات من معلمي ومعاألولى اختیار عینة عنقودیة عشوائیة  :تم استخدام طریقتین للمعاینة

المدارس الثانویة الخاصة، والثانیة: اختیار عینة طبقیة عشوائیة نسبیة من معلمي ومعلمات المدارس 

وحدد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع  ،الثانویة الخاصة في العاصمة عمان
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 & Krejcieمورجان(إلى جدول تحدید حجم العینة من حجم المجتمع الذي أعده كریجسي و 

Morgan, 1970 .( و) متغیرات الجنس، المؤهل  ع عینة الدراسة حسبی) توز 1یوضح الجدول

  العلمي، وعدد سنوات الخبرة.

  ) توزع عینة الدراسة1الجدول (

  المجموع  العدد  المستوى  المتغیر

  الجنس
 152  ذكر

386 

  234  أنثى

  المؤهل العلمي
 211  بكالوریوس فأقل

 175  لیادراسات ع

  عدد سنوات الخبرة

 159  سنوات 5أقل من 

 115  سنوات 10- 5من 

 112  سنوات فأكثر10

    أداة الدراسة:

دور مدیري المدارس الخاصة  لقیاس أهداف الدراسة، تم تطویر استبانة من أجل تحقیق

على ًا اعتماد ین في العاصمة عمانمن وجهة نظر المعلم الفكري للطلبةالثانویة في تعزیز االمن 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة مثلو  ،األمن الفكريالتربوي السابق المتعلق ب األدب

االستبانة كأداة  استخدام تم ، )2012( ) أبو جحجوح2011) والحربي(2006دراسة كل من سلیمان(

)  2الملحق () مجاالت و  4) فقرة موزعة على (36و تكونت األداة بصورتها األولیة من ( للدراسة 

یث صورتها ح باإلضافة إلى آراء المحكمین والمختصین التربویینیبین األداة بصورتها األولیة . 
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مجاالت باإلضافة للمعلومات الدیموغرافیة  من أربعة ) وتتكون2النهائیة كما هو موضح بالجدول (

  وهي كما یلي:  عدة فقراتلاألساسیة للبحث مقسمة 

  مجاالت وتشكیلة أسئلة االستبانة): 2الجدول (

 عدد الفقرات مجاالت االستبانة التسلسل

 13 اإلداري. 1

 8 المرشد الطالبي في المدرسة 2

  8 األنشطة المدرسیة 3

 6  الشراكة المجتمعیة  4

  35 األداة ككل االستبانة

  

في  جاالت كمام أربعة) فقرة موزعة على 35ستبانة في صورتها النهائیة من (اإلت وقد تكون

أوافق ) 5ت خمسة مستویات وهي: (دلیكرت الخماسي، إذ حد مقیاس، وتم اعتماد ) 2الجدول (

) درجة مرتفعة، 5، اذ تمثل الدرجة (ال أوافق بشدة) 1( ال أوافق،) 2(، محاید) 3(أوافق، ) 4، (بشدة

  ) درجة متدنیة.1كما تمثل الدرجة (

  :األداة صدق 

 ) محكمین 10على مجموعة من المحكمین، تألفت من( ة بعرضهاصدق األدا تم التحقق من 

ذوي الخبرة من أعضاء هیئة التدریس في الجامعات االردنیة. وذلك للحكم على مدى من المختصین 

 ،انتماء الفقرات للمجاالت التي تم تحدیدها، ومدى صالحیة الفقرات وهل بحاجة الى تعدیل المقترح

) من المحكمین أو أكثر، وتم إجراء %80إذ تم اختیار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة (

  الالزم للفقرات التي اقترح تعدیلها أو صیاغتها أو حذفها. 
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  : األداة  ثبات 

معلمة و  اً ) معلم20من ( مكونة بتطبیقها على عینة الباحثة قامتللتحقق من ثبات األداة، 

عامالت معینة بفاصل زمني مدته أسبوعین بین التطبیق األول و الثاني ، تم حساب من خارج أفراد ال

عادة طریقة االختو الثبات لهذه االستبانة بطریقة االتساق الداخلي، باستخدام معامل كرونباخ،  بار وإ

 يالداخل االتساق طریقة استخدام تم ) باستخدام معامل ارتباط بیرسون، كماtest _retestاالختبار (

) یبین معامالت ثبات االستبانة 3والجدول ( ،)Cronbach_Alphaكرونباخ ألفا ( باستخدام معادلة

  على النحو االتي:

في تعزیز االمن الفكري لدى دور مدیري المدارس الخاصة استبانة  ثبات معامالت) 3جدول (

  .من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان طلبة المرحلة الثانویة

  معامل كرونباخ الفا  امل ارتباط بیرسونمع  المجال

 0.77 0.85 اإلداري.

 0.81 0.85  المرشد التربوي

 0.77 0.94 األنشطة المدرسیة

 0.75 0.63  الشراكة المجتمعیة 

  0.81  االستبانة ككل

  

ویة في دور مدیري المدارس الخاصة الثان) أن معامل ثبات استبانة 3یالحظ من الجدول (

 باستخدام معامل ارتباط من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان، الفكري للطلبةتعزیز االمن 

   .  القیم تّعد مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة كل) للدرجة الكلیة، 0.81بیرسون بلغ (
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  متغیرات الدراسة: 

 اشتملت الدراسة على متغیرات المستقلة التالیة: .1

 .(ذكر، أنثى) الجنس 

 الوریوس فأقل، دراسات علیا )المؤهل العلمي ( بك 

  سنوات فأكثر ). 10سنوات ) (  10- 5 سنوات ) ( أقل من 5ات الخبرة (أقل من سنو 

ن م ویة في تعزیز االمن الفكري للطلبةالمتغیر التابع: دور مدیري المدارس الخاصة الثان .2

  وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان.

  : اإلحصائیةالمعالجة 

 :اآلتیة اإلحصائیة لمعالجاتا استخدام تم لقد

ب النحرافات المعیاریة والرتوا ،یةلإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحساب -

  المستوى.و 

) لعینتین مستقلتین بالنسبة t–testلإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام االختبار التائي ( -

رة لتباین األحادي لمتغیر سنوات الخبلمتغیرات التالیة: الجنس والمؤهل العلمي، وتحلیل ا

)One – way ANOVA ( . 

  تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إلیجاد معامل االتساق الداخلي لغایة الثبات. -

 ). Pearsonبیرسون (  ارتباط معامل تم استخدم الثبات إلیجاد -
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  إجراءات الدراسة:

  الباحثة باإلجراءات اآلتیة: امتق

 ل المهمة من الجهات المعنیة.الحصول على كتب تسهی .1

  .والعینةتحدید أفراد مجتمع الدراسة  .2

 صدقها وثباتها. دالالت إعداد أداة الدراسة والتأكد من .3

 تطبیق االستبانات على العینة التي تم تحدیدها.  .4

 )410) استبانة تم استرجاع (450جمع البیانات فور اإلنتهاء من توزیعها حیث تم توزیع ( .5

 استبانة غیر صالحة للتحلیل لعدم استكمال اإلجابة .) 24( وعدت منها 

 .)  SPSSتحلیل البیانات إحصائیًا باستخدام الرزمة اإلحصائیة ( ، و رصد النتائج .6

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس. .7

  تم التوصل إلیه من نتائج.وصیات والمقترحات بناًء على ما تقدیم الت .8

  معیار الحكم

 ویة في تعزیز االمندور مدیري المدارس الخاصة الثانتصنیف لحكم على وضع معیار ل

من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان الى ثالثة مستویات: مرتفعة ومتوسطة  الفكري للطلبة 

 للمعادلة االتیة: ومنخفضة، وذلك وفقاً 

جابة مقسومة على عدد اإل لبدائل )1الحد األدنى للمقیاس ( –) 5الحد األعلى للمقیاس (

  المستویات أي:
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  القیمة الدنیا للبدیل  –القیمة البدیلة 

 عدد المستویات                     

5  –1             4  

  3            3  

 ) 2.33- 1وبذلك یكون المستوى المنخفض من (

  )3.67 – 2.34المستوى المتوسط من (      

  ) 5.00-3.68ع من (المستوى المرتف      

  

= 1.33 = 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

عن  اإلجابة خالل من الدراسة هذه إلیها توصلت التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تضمن

   :النحو اآلتي وعلى أسئلتها،

دى طلبة المرحلة ویة في تعزیز االمن الفكري لالسؤال األول: ما دور مدیري المدارس الثان

  المعلمین في العاصمة عمان ؟ من وجهة نظر الثانویة 

لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة 

ن وجهة مدى طلبة المرحلة الثانویة الفكري ل منارس الخاصة في تعزیز األالمعلمین لدور مدیري المد

 ، والجدولال من مجاالت االستبانةة الكلیة ولكل مجمان على الدرجنظر المعلمین في العاصمة ع

  ) یوضح ذلك.4(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة المعلمین لدور مدیري المدارس الخاصة  )4جدول (
  .مرتبة تنازلیاً  دى طلبة المرحلة الثانویةفي تعزیز االمن الفكري ل

رقم 
  المجال  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  معیاريال

درجة 
 الرتبة التعزیز

  1 مرتفعة 0.59 3.84  الشراكة المجتمعیة  4
 2 مرتفعة 0.49 3.82 المجال اإلداري 1
 3 مرتفعة 0.59 3.69  المرشد التربوي 2
 4 متوسطة 0.64 3.64  األنشطة المدرسیة 3

  مرتفعة 0.45 3.75  ككل االستبانة
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دور مدیري المدارس لالستجابة المعلمین ) أن المتوسطات الحسابیة 4یظهر من الجدول (

من وجهة نظر المعلمین في العاصمة  دى طلبة المرحلة الثانویةفي تعزیز االمن الفكري لالخاصة 

لالستبانة ككل، وجاء ترتیب المجاالت  مرتفعة) وبدرجة تعزیز 3.84 – 3.64تراوحت ما بین ( عمان

 ثم)، 3.84(بمتوسط حسابي اكة المجتمعیة الشر  لمتوسط الحسابي على النحو اآلتي:من حیث ا

 أخیراً و  ،)3.69( بمتوسط حسابي المرشد التربوي ثم مجال، )3.82( بمتوسط حسابي المجال اإلداري

) 3.75(لالستبانة ككل ، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي ) 3.64(بمتوسط حسابي األنشطة المدرسیة

  مرتفعة.وبدرجة تعزیز 

  :تياآل جال فكانت النتائج على النحوأما بالنسبة لفقرات كل م

 المجال اإلداري: .1

ور دستجابة المعلمین لإل والرتب ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

علمین من وجهة نظر الم مدیري المدارس الخاصة في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة

 ) یوضح ذلك.5والجدول ( في العاصمة عمان، لفقرات هذا المجال،
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 دور مدیري المدارس الخاصة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة المعلمین ل5جدول (

  في المجال اإلداري مرتبة تنازلیا. دى طلبة المرحلة الثانویةفي تعزیز االمن الفكري ل

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

رجة د
 الرتبة التعزیز

 1 مرتفعة 0.89 4.12  یعقد ورش عمل تناقش قضایا األمن الفكري 6

 2 مرتفعة 0.77 4.10  یهتم باستخدام أسلوب القدوة الحسنة 2

 3 مرتفعة 0.92 4.06  ینفذ أنشطة مدرسیة تدعم المجالس الطالبیة 13

8 
یعزز الشعور بالمحافظة على مكتسبات الوطن 

 4 مرتفعة 0.94 4.00  ومقدراته.

یتعاون مع العاملین من أجل تكوین عالقات  3
 5 مرتفعة 0.79 3.94 طیبة بینهم وبین المعلمین في المدرسة.

 6 مرتفعة 0.90 3.92 یهیئ بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة 5

یتیح الفرصة أمام الطلبة من أجل التعبیر عن  4
  آرائهم

 7 مرتفعة 1.01 3.80

د مجالس طالبیة دوریة تعزز یحرص على عق 12
  ثقافة الحوار الفكري.

 8 مرتفعة 0.83 3.77

یثري مكتبة المدرسة بموضوعات عن االمن  9
  الفكري.

 9  مرتفعة 0.87 3.69

 10  متوسطة 1.09 3.67  یسهم في یحلل مشكالت الطالب ویعالجها 11

1 
یوجه المعلمین للنظر في بعض الموضوعات في 

لها عالقة بالوعي  المنهاج المدرسي التي
  األمني.

 11  متوسطة 0.96 3.65

یفعل المهرجانات الوطنیة التي من شأنها تنمیة  7
  االنتماء للوطن.

 12  متوسطة 1.04 3.53

یحفز الطالب على ضرورة التمسك بقیم  10
  .المجتمع الدینیة واألخالقیة

 13  متوسطة 1.29 3.37

  مرتفعة 0.49 3.82  المجال ككل
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ات لكل فقرة من فقر  یة واالنحرافات المعیاریة والرتب) المتوسطات الحساب5( یبین الجدول

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات دور المدیر في تعزیز األمن الفكري في المجال اإلداري مجال 

 غبلككل فقد  وبلغ المتوسط الحسابي للمجال). 4.12 – 3.37الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

  درجة تعزیز مرتفعة.) وب3.82(

” یعقد ورش عمل تناقش قضایا األمن الفكري” ) ونصها:6الرتبة األولى الفقرة (في وجاء 

) وبدرجة تعزیز مرتفعة. وجاء بالرتبة الثانیة الفقرة 0.89) وانحراف معیاري (4.12بمتوسط حسابي (

) وانحراف معیاري 4.10بمتوسط حسابي (” یهتم باستخدام أسلوب القدوة الحسنة”  ) ونصها:2(

یفعل المهرجانات  ”) ونصها:7) وبدرجة تعزیز مرتفعة. وجاءت بالرتبة قبل األخیرة الفقرة (0.77(

) 1.04) وانحراف معیاري (3.53بمتوسط حسابي (” الوطنیة التي من شأنها تنمیة االنتماء للوطن

یحفز الطالب على ضرورة  ”) ونصها:10وبدرجة تعزیز متوسطة. كما جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (

) وبدرجة 29 .1) وانحراف معیاري (3.37بمتوسط حسابي (” األخالقیةو التمسك بقیم المجتمع الدینیة 

  تعزیز متوسطة. 

  :مجال المرشد الطالبي  .2

والرتب الستجابة المعلمین لدور  ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

علمین من وجهة نظر الم دى طلبة المرحلة الثانویةعزیز االمن الفكري لمدیري المدارس الخاصة في ت

  یوضح ذلك. )6في العاصمة عمان، لفقرات هذا المجال، والجدول (
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة المعلمین لدور مدیري المدارس الخاصة 6جدول (

  المرشد الطالبي مرتبة تنازلیا.مجال ل للطلبةویة في تعزیز االمن الفكري الثان

  الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

 التعزیز
 الرتبة

19 
یحث المرشد الطالبي على التواصل مع أولیاء 

 .األمور في مجال االمن الفكري
 1  مرتفعة 0.98 3.98

14 
یحث المرشد الطالبي على تحذیر الطلبة من 

  عالم المشبوهة.وسائل اإل
 2  مرتفعة  0.84 3.89

 3  مرتفعة  0.82 3.72 .یفعل دور المرشد في مجال التوعیة األمنیة 20

15 
یحث المرشد الطالبي على اتباع أسالیب تربویة 

 حدیثة لتعزیز االمن الفكري لدى الطلبة.
 4  مرتفعة  0.86 3.71

18 
یشجع مدیر المدرسة المرشد في اللقاء 

  تعزیز األمن الفكري.المحاضرات التي 
 5  متوسطة  0.88 3.64

16 
یحث المرشد الطالبي على مراقبة الطلبة ذوي 

 السلوك الفكري المنحرف وتوجیهه.
 6  متوسطة  0.81 3.62

21 
یدعم المرشد الطالبي في إعداد النشرات 

 تعزز األمن الفكري. والمطویات التي
 7  متوسطة  0.96 3.49

17 
المرشد في  ینمي مدیر المدرسة مهارات

  الدورات التي تخص مفاهیم األمن الفكري.
 8  متوسطة 1.09 3.47

  مرتفعة 0.59 3.69  المجال ككل
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مجال  لكل فقرة من فقرات والرتب ،) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة6یبین الجدول (

ظ مجال ككل، ویالحوال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل المرشد الطالبي في المدرسة

). أما المجال ككل فقد حصل 3.98 – 3.47أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

 ”) ونصها:19الرتبة األولى الفقرة (في وجاء  .مرتفعة) وبدرجة تعزیز 3.69على متوسط حسابي (

 بمتوسط حسابي” یحث المرشد الطالبي على التواصل مع أولیاء األمور في مجال االمن الفكري

 ”) ونصها:14الرتبة الثانیة الفقرة (في ) ودرجة تعزیز مرتفعة. وجاء 0.98) وانحراف معیاري (3.98(

) 3.89بمتوسط حسابي (”.یحث المرشد الطالبي على تحذیر الطلبة من وسائل اإلعالم المشبوهة

 ”) ونصها:21ة الفقرة (الرتبة قبل األخیر في ) ودرجة تعزیز مرتفعة. وجاءت 0.84وانحراف معیاري (

بي بمتوسط حسا”.تعزز األمن الفكري یدعم المرشد الطالبي في إعداد النشرات والمطویات التي

) 17الرتبة األخیرة الفقرة (في ) ودرجة تعزیز متوسطة. وجاءت 0.96) وانحراف معیاري (3.49(

بمتوسط  ”م األمن الفكريینمي مدیر المدرسة مهارات المرشد في الدورات التي تخص مفاهی ”ونصها:

  ) ودرجة تعزیز متوسطة.1.09) وانحراف معیاري (3.47حسابي (

  مجال األنشطة المدرسیة. .3

ي والرتب الستجابة المعلمین لدور مدیر  ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

ي ة نظر المعلمین فمن وجه في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویةالمدارس الخاصة 

  ) یوضح ذلك.7لفقرات هذا المجال، والجدول ( ،العاصمة عمان
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دور مدیري المدارس الخاصة  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة المعلمین ل7جدول (

  .زلیاً لمجال األنشطة المدرسیة مرتبة تنا في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة

  الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

 التعزیز
 الرتبة

24  
یفعل األنشطة المدرسیة التي تقي من االنحرافات 

 الفكریة.
 1 مرتفعة 0.80 3.94

27  
یوجه األنشطة الطالبیة بما یحقق رغبات ومیول 

  الطلبة
 2 مرتفعة 0.95 3.92

 3 مرتفعة  0.79 3.71 .األمن الفكريیوظف المسرح المدرسي لتنمیة   23

26  
ینظم زیارات لبعض المواقع األمنیة بهدف تنمیة 

 الوعي األمني لدى الطلبة
 4 متوسطة  0.87 3.67

28  
یوجه الطلبة لالشتراك في أنشطة الحي الریاضیة 

 والثقافیة
 5 متوسطة  1.15 3.56

29 
یضمن اإلذاعة المدرسیة بعض القضایا 

 ة. والموضوعات األمنی
 6 متوسطة  1.03 3.50

22  
أفالم وثائقیة ذات یعرض على الطلبة فیدیو أو 

 .طابع وطني أمني
  7  متوسطة  1.23  3.49

25 
یعزز االنتماء الوطني من خالل األنشطة 

 المدرسیة
  8  متوسطة 1.32  3.30

  متوسطة 0.64 3.64  المجال ككل
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رات لكل فقرة من فق والرتب ،اریة) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی7یبین الجدول (

والمجال ككل، ویالحظ أن  مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل األنشطة المدرسیة

). أما المجال ككل فقد حصل على 3.9 – 43.30 المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

یفعل  ”) ونصها:24األولى الفقرة ( الرتبةفي وجاء  ) وبدرجة تعزیز متوسطة.3.64متوسط حسابي (

) وانحراف معیاري 3.94بمتوسط حسابي (” األنشطة المدرسیة التي تقي من االنحرافات الفكریة

یوجه األنشطة  ”) ونصها:27الرتبة الثانیة الفقرة (في  . وجاء بمرتفعة) ودرجة تعزیز 0.80(

) ودرجة 0.95) وانحراف معیاري (3.92بمتوسط حسابي (” الطالبیة بما یحقق رغبات ومیول الطلبة 

یعرض على الطلبة فیدیو أو  ”) ونصها:22الرتبة قبل األخیرة الفقرة (في . وجاءت مرتفعةتعزیز 

) ودرجة 1.23) وانحراف معیاري (3.49بمتوسط حسابي (”  أفالم وثائقیة ذات طابع وطني أمني

یعزز االنتماء الوطني من خالل  ”ها:) ونص25الرتبة األخیرة الفقرة (في تعزیز متوسطة. وجاءت 

  ) ودرجة تعزیز متوسطة.1.32) وانحراف معیاري (3.30بمتوسط حسابي (”  األنشطة المدرسیة

  الشراكة المجتمعیة. .4

ور دوالرتب الستجابة المعلمین ل ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

علمین من وجهة نظر الم لدى طلبة المرحلة الثانویة مدیري المدارس الخاصة في تعزیز االمن الفكري

  ) یوضح ذلك.8لفقرات هذا المجال، والجدول ( ،في العاصمة عمان
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دور مدیري المدارس الخاصة  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابة المعلمین ل8جدول (

  .لمجال الشراكة المجتمعیة مرتبة تنازلیاً  في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة

  الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

 التعزیز
 الرتبة

 1 مرتفعة 0.98 3.99 یعرف الطلبة على قضایا المجتمع وطرق حلها.  32

34  
یسمح للمجتمع المحلي باستخدام مرافق المدرسة 

 بعد الدوام.
 2 مرتفعة 1.01 3.98

31  
شرك مدیر المدرسة خطباء المساجد واألئمة ی

 المشهورین من أجل تنمیة الوازع الدیني لدى الطلبة. 
 3 مرتفعة 0.82 3.87

30  
یوثق الروابط بین المنزل والمدرسة في مجال األمن 

 الفكري.
 3 مرتفعة 0.84 3.87

35  
تفعیل دور الشرطة المجتمعیة بالتعاون مع جهاز 

  األمن الفكرياالمن العام بندوات عن 
 5 مرتفعة 0.80 3.78

33 
ینشر توجیهات تربویة في تنمیة الوعي الفكري عبر 

 وسائل االعالم المختلفة.
 6 متوسطة 0.87 3.56

  مرتفعة 0.59 3.84  المجال ككل

  

رات لكل فقرة من فق والرتب ،) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة8یبین الجدول (

والمجال ككل، ویالحظ أن ي تعزیز األمن الفكري من خالل الشراكة المجتمعیة مجال دور المدیر ف

). أما المجال ككل فقد حصل على 3.99 – 3.56المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

یعرف  ”) ونصها:32الرتبة األولى الفقرة (في . وجاء مرتفعة) وبدرجة تعزیز 3.84متوسط حسابي (



42 
  

) ودرجة 0.98) وانحراف معیاري (3.99بمتوسط حسابي (” ا المجتمع وطرق حلها.الطلبة على قضای

یسمح للمجتمع المحلي باستخدام مرافق  ”) ونصها:34الرتبة الثانیة الفقرة (في . وجاء مرتفعةتعزیز 

. جاءت مرتفعة) ودرجة تعزیز 1.01) وانحراف معیاري (3.98بمتوسط حسابي (” المدرسة بعد الدوام

تفعیل دور الشرطة المجتمعیة بالتعاون مع جهاز االمن  ”) ونصها:35بة قبل األخیرة الفقرة (الرتفي 

) ودرجة تعزیز 0.80) وانحراف معیاري (3.78بمتوسط حسابي (” العام بندوات عن األمن الفكري

ینشر توجیهات تربویة في تنمیة الوعي  ”) ونصها:33الرتبة األخیرة الفقرة (في . وجاءت مرتفعة

) ودرجة 0.87) وانحراف معیاري (3.56بمتوسط حسابي (”  الفكري عبر وسائل االعالم المختلفة

  تعزیز متوسطة.

) بین المتوسطات a≤0.05السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

لبة طلدى الخاصة في تعزیز األمن الفكري  دیري المدارسالحسابیة الستجابة المعلمین لدور م

 تبعًا لمتغیرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟المرحلة الثانویة 

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:  

 متغیر الجنس:  .1

المدارس  دور مدیريالستجابة المعلمین ل ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

ة من وجهة نظر المعلمین في العاصم لبة المرحلة الثانویةالخاصة  في تعزیز االمن الفكري لدى ط

  ) ذلك. 9، ویظهر الجدول ( ) t-testاختبار ( عمل عمان، تبعا لمتغیر الجنس، كما تم 
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ي الخاصة  ف) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة المعلمین لدور مدیري المدارس 9الجدول (

  لمتغیر الجنس. )، تبعاً  t-testواختبار ( طلبة المرحلة الثانویةتعزیز االمن الفكري لدى 

  مجاالت االستبانة م

مستوى 

متغیر 

 الجنس

عدد 

  األفراد
  المتوسط

االنحراف 

 المعیاري
  قیمة (ت)

مستوى 

  الداللة

1 
  اإلداري

  

 0.85 0.41 3.84 152 ذكر

 

0.39 

 0.53 3.80  234 أنثى 

2 

 0.50 3.70 152 ذكر  المرشد الطالبي 
0.49 0.61 

 0.65 3.67  234 أنثى

3  

  

 0.43- 0.56 3.62 152 ذكر  األنشطة المدرسیة

 

0.66 

 0.68 3.65  234 أنثى 

  الشراكة المجتمعیة  4
 0.53  3.83 152 ذكر

-0.38 0.70 

 0.62 3.85  234  أنثى

  األداة ككل
 0.37  3.76 152 ذكر

0.24 0.81 

 0.50 3.75  234  أنثى

  

 ) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة9النتائج في الجدول ( أشارت

زیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة في تع ور مدیري المدارس الخاصة ) في دα≥0.05إحصائیة(
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لمتغیر الجنس، استنادا إلى قیمة (ت)  من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان، تبعاً  الثانویة

)، وكذلك في جمیع 0.81داللة ( ى) وبمستو 0.24سوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (المح

  المجاالت.

 متغیر المؤهل العلمي: 

الستجابة المعلمین لدور مدیري  ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

ي ة نظر المعلمین فمن وجه لخاصة في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویةالمدارس ا

  ) ذلك.10)، ویظهر الجدول ( t-testلمتغیر المؤهل العلمي، كما تم اختبار (  تبعاً  ،العاصمة عمان

ي فالخاصة   ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة المعلمین لدور مدیري المدارس10الجدول (

  لمتغیر المؤهل العلمي. )، تبعاً  t-testاختبار ( و  من الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویةتعزیز األ

عدد   مستوى المؤهل العلمي  مجاالت االستبانة م
  األفراد

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت)

مستوى 
  الداللة

1 
  اإلداري

  

 1.10 0.53 3.84 211 بكالوریوس فأقل

  

0.28 

 0.43 3.79  175 دراسات علیا  

2 
 0.65 3.73 211 بكالوریوس فأقل  بي المرشد الطال

1.73 
0.08 

 0.52 3.63  175 دراسات علیا  

3  
  

األنشطة  مجال
  المدرسیة

 0.79 0.72 3.66 211 بكالوریوس فأقل

  

0.43 

 0.51 3.61  175 دراسات علیا  

  الشراكة المجتمعیة  4
 0.68  3.79 211 بكالوریوس فأقل

-1.87 0.06 
 0.44 3.90  175 دراسات علیا

  األداة ككل
 0.53  3.77 211 بكالوریوس فأقل

0.81 0.41 
 0.34 3.73  175 دراسات علیا
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 ) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة10النتائج في الجدول ( أشارت

لة حمن الفكري لدى طلبة المر في تعزیز األ  ارس الخاصة) في دور مدیري المدα≥0.05إحصائیة(

لى قیمة إ لمتغیر المؤهل العلمي، استناداً  من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان، تبعاً  الثانویة

  ).0.41) وبمستوى داللة (0.81(ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (

  متغیر عدد سنوات الخبرة:

یري دور مدین لالستجابة المعلم ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

ي من وجهة نظر المعلمین ف من الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویةتعزیز األ الخاصة فيالمدارس 

  ) ذلك.11العاصمة عمان، تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة. ویظهر الجدول (

ي ف الخاصة ارس ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة المعلمین لدور مدیري المد11جدول (

  لمتغیر عدد سنوات الخبرة. ، تبعاً من الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة تعزیز األ

  المجال
المتوسط   العدد  عدد سنوات الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  اإلداري 
  

سنوات 5أقل من   159 3.79 0.48 
سنوات 10اقل من  – 5   115 3.88 0.53 

سنوات فأكثر  10   112 3.80 0.45 
 0.49 3.82 386 المجموع 

سنوات 5أقل من   المرشد الطالبي   159 3.65 0.62 
سنوات 10اقل من  – 5  115 3.74 0.61 

سنوات فأكثر  10   112 3.69 0.54 
 0.59 3.69 386 المجموع
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سنوات 10اقل من  – 5  األنشطة المدرسیة  159 3.65 0.59 
سنوات 10 – 5   115 3.71 0.65 

سنوات فأكثر  10   112 3.54 0.68 
 0.64 3.64 386 المجموع

سنوات 5أقل من   مجال الشراكة المجتمعیة  159 3.82 0.62 
سنوات 10اقل من  – 5  115 3.82 0.61 

سنوات فأكثر  10   112 3.88 0.53 
 0.59 3.84 386 المجموع

ككل داة األ سنوات 5أقل من    159 3.73 0.43 
سنوات 10ن اقل م – 5  115 3.80 0.49 

سنوات فأكثر  10   112 3.74 0.44 
 0.45 3.75 386 المجموع 

       

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة الستجابة المعلمین 11یالحظ من الجدول (

 ة نظرمن وجه من الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة عزیز األفي ت ور مدیري المدارس الخاصة لد

اقل  – 5تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة، اذ حصل اصحاب الفئة ( ،المعلمین في العاصمة عمان

 10، وجاء اصحاب فئة (األولىالرتبة في ) 3.80) على أعلى متوسط حسابي بلغ (سنوات 10من 

جاء اصحاب فئة  األخیرةالرتبة في )، و 3.74) بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ (سنوات فأكثر 

). لتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات 3.73) بمتوسط حسابي (سنوات 5أقل من (

) تم إجراء تحلیل التباین األحادي، وجاءت نتائج α ≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

  ):12التحلیل على النحو التالي الموضح بالجدول (
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دور مدیري المدارس الخاصة  في ستجابة المعلمین لداللة الفروق إل إلیجاد) تحلیل التباین االحادي 12الجدول (

  لمتغیر عدد سنوات الخبرة. ، تبعاً تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة 

 م

 

مجاالت 

  االستبانة
 مصدر التباین

مجموع 

 المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

 المربعات

قیمة 

  (ف)

مستوى 

 الداللة

1 

  اإلداري

  

 0.31  2 0.62 مجموعاتبین ال
1.28  

   

0.27 

  

   

  0.24 383 92.61 داخل المجموعات

    385 93.23  المجموع

2 

المرشد الطالبي 

 في المدرسة

  0.70 0.25  2  0.50 بین المجموعات

  

   

0.49  

   
  0.35 383 137.30  داخل المجموعات

   385 137.81  المجموع

3 

مجال األنشطة 

 المدرسیة

 

 0.85  2  1.71 ین المجموعاتب

 0.40 383 156.38 داخل المجموعات  0.12  2.09

   385 158.10  المجموع

4 

مجال الشراكة 

  المجتمعیة 

  

 

 0.13  2  0.27 بین المجموعات
0.38  

  

  

0.68  

  

   

 0.35 383 134.56  داخل المجموعات

 134.83  المجموع
385  

 

 األداة ككل

 0.19  2 0.38 بین المجموعات

 0.20 383 80.09  داخل المجموعات 0.39 0.92

   385 80.47  المجموع
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) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مجاالت 12النتائج في الجدول ( أشارت

الخاصة ) في دور مدیري المدارس α≥0.05إحصائیة( الدراسة واالستمارة ككل عند مستوى داللة

من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان في  ن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویةمتعزیز األ في

استنادا إلى قیمة (ف) المحسوبة على الدرجة  لمتغیر سنوات الخبرة، جمیع مجاالت االستمارة، تبعاً 

  ).0.39) وبمستوى داللة (0.92الكلیة، إذا بلغت(
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

لمناقشة النتائج حسب أسئلة الدراسة، والتوصیات التي تم التوصل  تضمن هذا الفصل عرضاً 

  الیها في ضوء نتائج الدراسة، وهي كما یأتي:

 ما دور مدیري المدارسالمتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ینص على  النتائج مناقشة :أوالً 

من وجهة نظر المعلمین في العاصمة  حلة الثانویةلدى طلبة المر من الفكري الخاصة في تعزیز األ

 عمان ؟

من في تعزیز األ دور مدیري المدارس الخاصة ن أ) 4كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول (

"من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان كان " الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة لى ع مرتفعًا

ولى ة األجاء في الرتبالمستوى المتوسط والمرتفع، و  ضمنة ستبانمجاالت اإلالدرجة الكلیة، وجاءت 

من مجاالت الدارسة مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل الشراكة المجتمعیة ودرجة 

جاء في الرتبة الثانیة من مجاالت الدارسة مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري  مرتفعة،تعزیز 

، جاء في الرتبة الثالثة من مجاالت الدارسة مجال دور مرتفعةة تعزیز في المجال اإلداري ودرج

جاء عة، مرتفالمدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل المرشد الطالبي في المدرسة ودرجة تعزیز 

في الرتبة الرابعة من مجاالت الدارسة مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل األنشطة 

سعي المدارس الثانویة الستقطاب طالب، والحصول ل، ویعزى السبب تعزیز متوسطة المدرسیة ودرجة

على رضا المستفید، واالهتمام بعقد ورش العمل والتواصل مع أولیاء األمور، وتفعیلهم األنشطة 

)، ودراسة 2012) ودراسة فحجان(2006المدرسیة. وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع دراسة الشهري(

) 2006ن()، ودراسة السلیما2006نتیجة هذه الدراسة مع دراسة المالكي(تختلف )، و 2016مبارك(



50 
  

)، ودراسة 2012ودراسة أبو جحجوح ( )،2011راسة الحربي(دو هـ)، 1430ودراسة البقمي(

)، ودراسة 2015( )، ودراسة ساجت2015)، ودراسة العنزي والزبون(2013بوضیاف(

  ).2017العزام(

  مت مناقشتها كما یأتي:أما بالنسبة للمجاالت فقد ت

ن ة أتعتقد الباحثمجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل الشراكة المجتمعیة :  .1

حصول مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل الشراكة المجتمعیة على الرتبة 

من  ایةفي مؤسسات المجتمع تضطلع بدور مهم في الوقن هذا المجال ألى ولى، یعود إاال

راد المجتمع وسع ألفعنصر هام فیه)، وبكونه المحیط األنحرافات الفكریة ألفراده (والطالب اإل

ؤولیته العظیمة في الوقایة من اإلنحراف، وتعزیز األمن، من خالل ویمارس دوره الكبیر ومس

 ،رسمیة، كاألسرة، والمسجد، ووسائل االعالم (المرئیةالغیر وساطه ومؤسساته الرسمیة و أ

رعایة الشباب، وباقي جهزة األمنیة، والجهات المسؤولة عن )، واألوالمسموعة، والمقروءة

لدور مؤسسات المجتمع في تعزیز األمن الفكري لألهمیة القصوى  ونظراً  ،الشراكة المجتمعیة

ساط االجتماعیة و ستفادة المثلى من تلك األة في اإلوالعاملین في الوسط التربوي، ورغب للطلبة

زیز یمثل تحقیق الفائدة المرجوة لكل منها، ولتع بشكل كامل وبالشكل الذيتؤتي ثمارها  حتى

ساط و المبنیة على العالقة المتینة واألواصر القویة بین أالتكامل بین الجهود التي تبذل و 

. مما جعل هذا نحرافات الفكریة ومخاطرهامما یسهم في وقایة المجتمع من اإلالمجتمع، 

  وبمستوى مرتفع. األولىالرتبة  فيیأتي المجال 

تعتقد الباحثة ان حصول  مجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري في المجال اإلداري: .2

على الرتبة الثانیة یعود الى دور االدارة المدرسیة في التوجیه واالرشاد  اإلداري مجالال
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دور المدیر  وممارستها، ویأتي دارةلنوعیة اإل السلبیة وفقاً  أوالطالبي والتي تتسم باإلیجابیة 

داري تربویة فنیة صحیحة، من خالل نمط إوسائل تعلیمیة و  والمعلمین متبعاً  الطلبةبتوجیه 

نظر المدیرین  في جداً  تعاون مهم، والحترام المتبادلح التعاون والتفاهم وقائم على اإلمشبع برو 

 ة المعلمین في اتخاذمشارك تسهممن الوقائي، و لعمل بروح الفریق الواحد یحقق األن األ

هم وظائف مدیر أفات داخل البیئة المدرسیة، ومن في الحد من الجرائم واالنحراالقرارات 

 و حل المشكالت التي تواجهه الطلبةقدرته على قیادة المعلمین وتوجیههم نحمالمدرسة 

لعملیة م اواهتمامه بالبیئة المدرسیة، واالهتمام بالجانب الفني للمدرسة عن طریق تنظی

هداف، ح األووضو  ،ساس بالمشاركة الجماعیةحربویة بتنمیة اإلالتربویة، وتعزیز العملیة الت

یة الرتبة الثان یأتي فيوالعمل الجماعي بین جمیع عناصر المدرسة، مما جعل هذا المجال 

  وبمستوى مرتفع.

زو تع: مدرسةمجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من خالل المرشد الطالبي في ال .3

شراف على عمل المرشد الطالبي خاصة فیما مدرسیة باإلدارة الالباحثة على أن تقوم اإل

ة، ولكي ر المرشد الوقائي في توجیه الطلبمنیة، وبیان دو الفكریة واأل یتعلق بمشكالت الطلبة

درسة متكون جهود اإلدارة المدرسیة وعملیاتها اإلشرافیة على أعمال التوجیه واإلرشاد في ال

أهمیة ب ن یكون المرشد مقتنعاً واإلرشاد الطالبي، وأ ن تكون ملمة بأهداف التوجیهفعالة یجب أ

اجه على تذلیل الصعوبات التي تو  لبرامجه وقادراً  ن یكون متحمساً ودور المرشد الطالبي، وأ

لى جمیع ع لعامشراف ااإل الً أو  رشادي لإلدارة المدرسیة فیما یلي،ویمكن إبراز الدور اإلعمله، 

ع، یرشادیة ملموسة للجمنشطة مما یجعلها خدمات إرشاد وتبسیط كافة األخدمات التوجیه واإل

ا بأدوارهم عضاء الفریق لیقومو وتوفیر الوقت الكافي أل ،رشادثانیًا قیادة فریق التوجیه واإل

ربوي العام في توبین البرنامج ال ،رشادنسیق العام بین برامج التوجیه واإلا الترشادیة، ثالثً اإل
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منیة والتربویة والمهنیة وغیرها بما الجتماعیة واألتصال مع المؤسسات ااإل المدرسة، رابعاً 

 أتي فيیمما جعل هذا المجال  ،رشاد الطالبيعلى برامج التوجیه واإل یفعل وینعكس ایجابیاً 

 الرتبة الثالثة وبمستوى مرتفع.

ذه الباحثة ه تعزو: خالل األنشطة المدرسیةمجال دور المدیر في تعزیز األمن الفكري من  .4

، لطلبةامن الفكري لدى ب اإلدارة المدرسیة أن توظف جهودها في تحقیق األالنتیجة الى وجو 

كري، زیز االمن الفقامة ورش عمل للطلبة لتعالل الخطوات التطبیقیة التربویة إوذلك من خ

 نتماء والوالء،ب الوطن واإلعزیز روح المواطنة وحعالمیة حول توعمل نشرات ولوحات إ

ارس بالبحوث والدارسات واألفالم التي تساعد على تقویة اإلنتماء دعم مصادر التعلم في المدو 

هتمام بالمجالس الطالبیة داخل المدرسة الوطني وتعزیز األمن ومحاربة اإلنحراف الفكري، اإل

لبلدان فالم وثائقیة لض صور وأا، الزیارات المیدانیة لمواقع األحداث اإلجرامیة، وعر وتفعیله

مل ، وعللطلبةالتي مرت بالحروب، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تعزز االمن الفكري 

خذ العبرة والعظة منها. طالبیة توضح لدى الطلبة مخاطر األحداث اإلجرامیة وأمسرحیات 

  الرتبة الرابعة وبمستوى متوسط. یأتي فيمما جعل هذا المجال 
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هل هناك فروق ذات داللة  الثاني الذي ینص على " بالسؤال المتعلقة النتائج شةمناق :ثانیا

ستجابة المعلمین لدور مدیري ) بین المتوسطات الحسابیة إلa≤0.05إحصائیة عند مستوى (

لمؤهل تبعاً لمتغیرات الجنس، وا لدى طلبة المرحلة الثانویة الفكريمن الخاصة في تعزیز األ المدارس

  ؟وات الخبرةالعلمي، وسن

  تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغیراته وكما یأتي: 

 ):9الجنس: أظهرت النتائج في الجدول ( .1

) في دور مدیري α≥0.05إحصائیة( ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللةأنه  

 جنس، استناداً للمتغیر ا ، تبعاً  لدى طلبة المرحلة الثانویة الخاصة في تعزیز االمن الفكري المدارس 

 إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة.

القوانین البیئة التعلیمیة وتشابه الواجبات والمهام المنوطة بهم ، و لى تشابه إنتیجة الهذه الباحثة  وتعزو

  واحدة . 

 ):10أظهرت النتائج في الجدول ( المؤهل العلمي:   .2

) لدور مدیري المدارس α≥0.05إحصائیة( لةال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دال

تنادا إلى لمتغیر المؤهل العلمي، اس الخاصة في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة، تبعاً 

وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسة  قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة،

ن نتیجة تعتقد الباحثة أو ). 2013اف()، وبوضی2011)، والحربي(2008)،وقضیب(2008الجدي(

فراد لخاصة، لذلك لم تتأثر اجابات من ألى تشابه جمیع ظروف العملیة التدریسیة في المدارس اذلك إ

ون مع نهم یتعاملالختالف درجات المؤهل العلمي فإ عینة الدراسة وجهة نظر لمدیري المدارس تبعاً 

 ون اهتماماً ، حیث یعطغض النظر عن مؤهالتهم العلمیةویتفاعلون في بیئة تعلیمیة واحدة ب ،الطلبة
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من الفكري ألم لتعزیز الدیهم القدرة على تطویر وتنمیة معارفهو  الخاصة. لمهارات التدریس في المدارس

 ،ستفادة من التطور التكنولوجي، وزیادة المعرفة من خالل التعلیم الذاتيوتحسین األداء من خالل اإل

نخراط في مجاالت الخدمة المجتمعیة والمجاالت ات للطلبة لتشجیعهم على اإلالشراكوتطویر مفاهیم 

  التدریبیة. 

 ):12أظهرت النتائج في الجدول ( عدد سنوات الخبرة: .3

 ككل عند مستوى داللة ي جمیع مجاالت الدراسة واالستبانةیوجد فروق ذات داللة إحصائیة فال 

في تعزیز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة ) لدور مدیري المدارس الخاصة α≥0.05إحصائیة(

سوبة على إلى قیمة (ف) المح استناداً  لمتغیر سنوات الخبرة، الثانویة في جمیع مجاالت الدراسة، تبعاً 

). 2013)، وبوضیاف (2011)، والحربي(2006وتتفق مع نتیجة دراسة الجدي( الدرجة الكلیة،

ار قلت أم كثرت، لیس لها تأثیر في إظه المدارس الخاصةن عدد سنوات الخبرة لمدیري تعتقد الباحثة أو

الظروف البیئیة  ن تشابهتعتقد الباحثة أ من الفكري،تباین في استجابات أفراد العینة في درجة تعزیز األ

ن في ن المعلمین من خاللها بأداء اعمالهم، كما أالتي تحیط بمدیري المدارس الخاصة، والتي یقومو 

لخاصة یمتلكون الخبرة الكافیة في التدریس، ویتابعون البحث العلمي، المستجدات المدارس الثانویة ا

تحقیق  التعلیمیة، ویعملون علىنهم موجودون في نفس البیئة لعلمیة في مجاالت تخصصهم، طالما أا

  .إلبداع واإلبتكار وتحفیز الطلبة ااألهداف والقدرة على 
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  التوصیات:

  توصي الباحثة باآلتي: ل الیهاالتي تم التوص في ضوء النتائج

  أظهرت نتائج الدراسة أن  دور مدیري المدارس الثانویة الخاصة  في تعزیز األمن الفكري

" ، للطلبة من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان كان " هذا فاظ باإلحت ومن اجل مرتفعًا

ي تعزز ات والمطویات التإعداد النشر القیام بحث المرشد الطالبي بد من  تعزیزه الو  االرتفاع

  األمن الفكري، وتنمیة مهاراته عن طریق الدورات التي تخص مفاهیم األمن الفكري.

  تضمین اإلذاعة المدرسیة بعض القضایا والموضوعات األمنیة، وتعزز االنتماء الوطني من

 خالل األنشطة المدرسیة.

  ني.على الطلبة أو أفالم وثائقیة ذات طابع وطني أم فیدیو عرض 

  ق الروابط بین المنزل والمدرسة في مجال األمن الفكري.یتوث 

 تفعیل دور الشرطة المجتمعیة بالتعاون مع جهاز االمن العام بندوات عن األمن الفكري.   

  ،إجراء المزید من الدراسات تناول المدارس الحكومیة، وربط االمن الفكري بالرضا الوظیفي

 والوالء التنظیمي.

 هناك حاجة إلجراء دراسة على المدارس الحكومیة اسة على المدارس الخاصة و ذه الدر ه طبقت

المطلوب إجراء دراسة على العاصمة عمان و  مطبقة في المحافظةالدراسة  كانت هذه، كما 

 مستوى المملكة األردنیة الهاشمیة . 
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(رسالة ماجستیر غیر  لدى طلبة المرحلة الثانویة بمدارس محافظات غزة، وسبل تفعیله.

 . ، فلسطین منشورة)، الجامعة اإلسالمیة، غزة

مجلة عجمان للدراسات ). دور الجامعة في تحقیق األمن الفكري، 2009الح بن علي(أبو عراد، ص

  .26-7)، 2، (8، والبحوث

ه ). نحو بناء مشروع تعزیز األمن الفكري بوزارة التربیة 1430البقمي، سعود بن سعد محمد(

ایف بن ن كرسي األمیریم والتحدیات. ھل لألمن الفكري، المفاو والتعلیم". المؤتمر الوطني األ

 25-22في الفترة من  عبد العزیز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود، الریاض،

 جماد األول.

درجة مساهمة اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري لدى تالمیذ  .) 2013نوال ( ،بوضیاف

 ،لدراساتاو جرش للبحوث  .المرحلة الثانویة بمدینة المسیلة بالجزائر من وجهة نظر المدیرین

   .702-687، الرؤى المستقبلیةو الواقع 

ه). دور المعلم الجامعي في 1434محمد، عبد الناصر راضي (و الثویني، محمد بن عبد العزیز 

، مجلة العلوم التربویة والنفسیة .تحقیق األمن الفكري لطالبه في ضوء تداعیات العولمة

  .1050-957، )2(7جامعة القصیم، السعودیة،

   .  24-12)،2( ،مجلة األمن ،المفهوم األمني في اإلسالم.) 1990علي فایز ( ،الجحني



57 
  

 المجلة العربیةوسبل مواجهة الفكر المنحرف.  ). رؤیة لألمن الفكري1999الجحني، علي بن فایز(

 .1319-1241 ،)27( 14 ، الریاض،للدراسات األمنیة والتدریب

دور اإلدارة المدرسیة في معالجة مشكالت طالبات المرحلة الثانویة ). 2008الجدي، عائدة محمد(

 ، الجامعة اإلسالمیة، غزة. ماجستیر غیر منشورة رسالة بمحافظات غزة وسبل تفعیله.

 لدى طالب المرحله الثانویةإسهام اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري  .) 2008زید( ،الحارثي

ة رسال .المشرفین التربویینو بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري ووكالء المدارس 

   السعودیة .  مكة المكرمة، ،جامعة أم القرى ،ماجستیر غیر منشورة 

دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري الوقائي لطالب ). 2011الحربي، سلطان بن مجاهد (

. (رسالة المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف من وجهة نظر مدیري ووكالء تلك المدارس

 السعودیة. مكة المكرمة ، ،ماجستیر غیر منشورة )، جامعة أم القرى 

 ،الفكر الشرطي . ة المدرسة في تعزیز األمن الفكريأهمی ). 2015(بركة بن زامل  ،الحوشان

24،)94(،231-258.   

دور وكالء االدارة المدرسیة في تحقیق االمن الفكري لدى ). 2006حمد(خریف، سعود بن م

  رة ، جامعة الملك سعود، الریاض،السعودیة . ،رسالة ماجستیر غیر منشو الطالب

 دار الكتب بیروت: ،موقف اإلسالم منهاو االتجاهات الفكریة المعاصرة .)ه 1407جمعه ( ،الخولي

   .  العلمیة

دور األمن الفكري في الوقایة من الجریمة "دراسة تطبیقیة ).  2012 ( الرویلي، هایل بن عبد اهللا

رسالة  ،األردنیة "و على أعضاء الهیئات التدریسیة في الجامعات الحكومیة السعودیة 

   .األردن ،جامعة مؤتة ،ماجستیر غیر منشورة 
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ساسیة العلیا مدى تضمین كتب التربیة االسالمیة في المرحلة األ).2015الساجت، أحمد مطشر(

رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  لمفاهیم األمن الفكري من وجهة نظر المعلمین في األردن.

 األردن.  المفرق،جامعة آل البیت،

رؤى الملك عبد اهللا الثاني حول اإلرهاب في ظل تعزیز األمن الفكري ). 2009السردي، ثاني علي(

  ل البیت، المفرق، األردن.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آعند الشباب.

. دور اإلدارات المدرســیة في تعزیز األمن الفكري للطالب). 2006الســـلیمان، ابراهیم بن ســـلیمان (

   .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السعودیة

 .الریاض: دار القاسم متنوعة ومقاالت فتاوى ( 2000 ) مسعد بن محمد الشویعر،

). دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبتها 2013شلدان، فایز(

یة، غزة، الجامعة االسالم مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة،وسبل تفعیله. 

21 )1 ،(33 –73 . 

 .یة في تحقیق األمن الفكريتصور مقترح لتفعیل دور المدرسة الثانو ). 2010الشهراني، بندر(

 السعودیة. ، مكة المكرمة رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة أم القرى،

. رسالة ماجستیر غیر دور المدارس الثانویة في نشر الوعي األمني). 2006الشهري، فایز (

 السعودیة.  الریاض، منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،

ه). دور المعلم في تعزیز األمن الفكري في  1437المعین عبد الشكور( طاشكندي، لیلى بنت عبد

المؤتمر الخامس بعنوان إعداد المعلم وتدریبه في ضوء مطالب التنمیة نفوس الطالب. 

  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة. ومستجدات العصر
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في تفعیل التربیة األمنیة من دور اإلدارة المدرسیة ه). 1433الطیار، مهند بن سعود بن دخیل (

رسالة  .وجهة نظر المشرفین التربویین باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمدینة الریاض

  ة. السعودی المدینة المنورة ، ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،

من الفكري وفق تصور التربیة ). دور األندیة الطالبیه في تعزیز األ 2017العزام، محمد نایل (

مؤتمر التربیة : تحدیات  .اإلسالمیة من وجهة نظر طلبة كلیة التربیة في جامعة الیرموك

   .األردن ،جامعة الیرموك ،نیسان 27-25وآفاق مستقبلیة للفترة 

 مفهوم لتطویر مقترحة تربویة أسس .) 2015العنزي، عبد العزیز عقیل والزبون، محمد سلیم ( 

مجلة دراسات العلوم السعودیة.  العربیة المملكة في الثانویة المرحلة طلبة لدى الفكري األمن

 .660-641)2(42التربویة

دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة ).  2012فحجان، نصر خلیل ( 

 میة،غزة اإلسال رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعةالثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیلة. 

  فلسطین.  غزة، 

اإلشكاالت. المؤتمر  -التطورات –ه). األمن الفكري المفهوم 1430ابراهیم بن محمد علي ( الفقي،

 كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز لدراساتوالتحدیات،  المفاهیمالوطني األول لألمن الفكري، 

 جماد األول.  25-22 ، الریاض في الفترة مناألمن الفكري بجامعة الملك سعود

 نظر وجهة من طالبها لدى الفكري األمن تعزیز في الثانویة المدرسة دور .)2008فهد ( قضیب،

 سعود بن محمد اإلمام جامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة الریاض. مدینة في المعلمین

  ، السعودیة.الریاض اإلسالمیة،
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یة وطنیة لتحقیق األمن الفكري في مواجهة بناء استراتیج ونح ).2006المالكي، عبد الحفیظ (

  ، السعودیة.دكتوراه غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض . أطروحةاإلرهاب

مستوى األمن الفكري لدى العاملین في جامعة آل البیت وعالقته ). 2016مبارك، نور سالم (

   فرق ، األردن .،الم. رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة آل البیتبالتطویر التنظیمي

ه). األمن الفكري في ضوء متغیرات العولمة أبعاد الدراسة 1430محمد، ابراهیم اسماعیل عبده (

. كرسي والتحدیات یمھالنظریة والمعالجة المجتمعیة. المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري المفا

فترة السعودیة، في ال األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود،

 جماد األول.  25-22من 

. تم استرجاع من شبكة دور المدرسة في تعزیز األمن الفكري). 2010منصور، عصام محمد (

 .mandumah.com www 15/3/2017االنترنت بتاریخ 

 .مفهوم األمن الفكري في االسالم وتطبیقاته التربویةه). 1428نور، أمیرة بنت طه بنت عبداهللا (

 السعودیة.  مكة المكرمة، جامعة أم القرى،الة ماجستیر غیر منشورة  ، رس

). دور الجامعات في تعزیز مبدأ الوسطیة 2011هواري، عبد القادر معراج، وعدون، ناصر دادي (

 مؤتمر دور الجامعاتواالمن الفكري للطالب دراسة میدانیة على جامعة األغواط بالجزائر، 

.لسعودیة المدینة المنورة، ، جامعة طیبة،لوسطیة بین الشباب العربيالعربیة في تعزیز مبدأ ا  
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 )1ملحق رقم (
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  ) 2ملحق رقم (

  اإلستبانة بصورتها األولیة

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

 تحكیم استبانة
 الفاضل :................................................ وفقه اهللا  الدكتور سعادة األستاذ

  ...... وبعد.السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته    

دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن  م الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر عن "تقو 
دراسة حیث تهدف ال" الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان 

دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من  التعرف إلى
كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر نظر المعلمین في العاصمة عمان،  وجهة

   (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة).باختالف متغیرات 

) فقرة موزعة على أربعة مجاالت 36ولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانة مكونة من(
یكرت ل ، والمجتمع المحلي) وقد صممت وفقًا لتدرج(اإلداري، والمرشد الطالبي، واألنشطة المدرسیة

  ، ال أوافق, ال أوافق بشدة).محایدالخماسي كالتالي: (أوافق بشدة، أوافق، 

ونظرًا لمـــا تتمتعون بـــه من مكـــانـــة تربویـــة هـــامــة وخبرة في هـــذا المجــال، وألهمیـــة رأیكم    
ـــة، نرجو التكرم بتحكیم هذه ا ــــ ــــ ــــدید في تحقیق أهداف هذه الدراسـ ــــ بداء رأیكم حو الســــ ــــتبانة، وإ ـــــ ل الســـ

  عباراتها من حیث انتمائها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. 
                                                                                         

  الباحثة
   دینو آالء أنور عبد الفتاح                                                                 

  األردنیة الهاشمیةالمملكة 
  العالي وزارة التعلیم

 الشرق األوسطـة ـامعـج
 كـلـیــة الـعلوم التربویة 

 قسم اإلدارة و المناهج 
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  الرجاء كتابة البیانات التالیة:

    االسم

    الرتبة األكادیمیة

    جهة العمل

  ) في المكان الذي یمثل إجابتك : √الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

 أنثى                     (    )ذكر        (      ):          الجنس

 س فأقل                    (     ) دراسات علیا و بكالوری(     ) المؤهل العلمي :              

سنوات                                                  10أقل من -  5سنوات        (    )  5 أقل من)عدد سنوات الخبرة :    (  

  سنوات فأكثر      10(       )                                    
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 م
  

  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

 األمن الفكري في المجال اإلداري.المجال األول: دور المدیر في تعزیز 

یخصص بعض الموضوعات في المنهاج  .1

  .المدرسي لها عالقة بالوعي األمني

     

      .یفعل دور المرشد في مجال التوعیة األمنیة .2

یهتم باستخدام أسلوب القدوة الحسنة، واالبتعاد  .3

 عن مواطن الشبهات.

     

كوین یتقرب من المعلمین والطلبة من أجل ت .4

  عالقات طیبة بینهم وبین المعلمین في المدرسة. 

     

یتیح الفرصة أمام الطلبة من أجل التعبیر عن  .5

   .آرائهم

     

        .یهیئ بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة .6

       یعقد ورش عمل تناقش قضایا الطلبة .7

یفعل المهرجانات الوطنیة التي من شأنها تنمیة  .8

  ناالنتماء للوط
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 م
  

  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

یعزز الشعور بالمحافظة على مكتسبات الوطن  .9

  ومقدراته

     

یوفر مكتبة مدرسیة محدثة بها موضوعات عن .10

  االمن الفكري.

     

یحفز الطالب على ضرورة التمسك بقیم المجتمع .11

  وتدینه.

     

       یكشف عن مشكالت الطالب ویعالجها.12

الحوار  ةیعقد المجالس الطالبیة التي تعزز ثقاف.13

  العلمي والفكري.

     

       یخطط لألنشطة المدرسیة للطلبة..14

  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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 م
  

  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

  .طالبيالمجال الثاني: دور المدیر في تنمیة األمن الفكري من خالل المرشد ال

یحث المرشد الطالبي من تحذیر الطلبة من  .1

  وسائل اإلعالم المشبوهة.

     

یحث المرشد الطالبي على اتباع أسالیب تربویة  .2

  حدیثة لتعزیز االمن الفكري لدى الطلبة.

     

یحث المرشد الطالبي على مراقبة الطلبة ذوي  .3

  السلوك الفكري المنحرف وتوجیهه.

     

المدرسة مهارات المرشد في الدورات ینمي مدیر  .4

  التي تخص مفاهیم األمن الفكري.

     

یشرك مدیر المدرسة المرشد في المحاضرات التي  .5

  تقدمها المدرسة لتعزیز األمن الفكري.

     

یحث المرشد الطالبي على التواصل الدائم مع  .6

أولیاء األمور وتوثیق الروابط بین المنزل 

  من الفكري. والمدرسة في مجال األ
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 م
  

  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

یدعم المرشد الطالبي في إعداد النشرات  .7

 تعزز األمن الفكري والمطویات التي

     

  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 
 وسالمتها

التعدیل 
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

  .تنمیة األمن الفكري من خالل األنشطة المدرسیةالمجال الثالث: دور المدیر في 
یعرض على الطلبة فیدیو أو أفالم وثائقیة ذات  .1

   .طابع وطني أمني وعرضها على الطلبة

     

یستخدم المسرح المدرسي بالتعاون مع الطلبة  .2
   .لتنمیة األمن الفكري

     

یحقق وقایة الطلبة من االنحرافات الفكریة  .3
   .رسیةباألنشطة المد

     

یعزز االنتماء الوطني لدى الطلبة من خالل  .4
   .األنشطة المدرسیة

     

ینظم زیارات لبعض المواقع األمنیة بهدف تنمیة  .5
  .الوعي األمني لدى الطلبة

     

یوجه األنشطة الطالبیة بما یحقق رغبات ومیول  .6
 .الطلبة

     

یضمن اإلذاعة المدرسیة بعض القضایا  .7
   .ات األمنیةوالموضوع

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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 م
  

  الفقرات

انتماء الفقرة  مدى

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

 المجال الرابع: دور المدیر في تنمیة األمن الفكري من خالل مؤسسات المجتمع المحلي 

واصل یشجع المدیر أولیاء األمور على الت .1

 المستمر للمدرسة. 

     

یسهم المدیر في حل المشكالت المحیطة  .2

   .بالطالب

     

یستدعي المدیر خطباء المساجد واألئمة  .3

المشهورین من أجل تنمیة الوازع الدیني لدى 

  .الطلبة وتعریفهم بعقوبة المنحرفین أمنیاً 

     

        .یشرك الطلبة في أنشطة الحي الریاضیة والثقافیة .4

یتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان لعمل فیلم  .5

وثائقي لحوادث اإلرهاب الناتجة عن اإلنحراف 

  .الفكري

     

       یعرف الطلبة على قضایا المجتمع وطرق حلها.  .6
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 م
  

  الفقرات

انتماء الفقرة  مدى

الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتها

التعدیل 

 المقترح

غیر  منتمیة

 منتمیة

غیر  مناسبة

 مناسبة

یستفید من خبرات أولیاء األمور في مجال األمن  .7

الفكري من خالل عرض خبراتهم وتقدیم 

  .المقترحات

     

جیهات تربویة تسهم في تنمیة الوعي یعد تو  .8

األمني للطلبة، وینشرها عبر وسائل اإلعالم 

   .المتاحة

     

  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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  )3الملحق (

 كشف بأسماء األساتذة محكمي أداة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل التخصص االسم 

 الجامعة األردنیة   إدارة تربویة  بسام العمري  الدكتوراألستاذ  .1

الدكتور حامد الطالفحة األستاذ  .2  الجامعة األردنیة  مناهج و طرق تدریس 

 جامعة الشرق األوسط  إدارة تربویة  األستاذ الدكتور عبد الجبار البیاتي .3

وسط جامعة الشرق األ  تكنولوجیا التعلیم  األستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة  .4  

 جامعة الشرق األوسط  مناهج و طرق تدریس األستاذ الدكتور غازي خلیفة  .5

 جامعة الشرق األوسط مناهج و طرق تدریس األستاذ الدكتور محمود الحدیدي  .6

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجیا تعلیم  الدكتور حمزة العساف   .7

ألوسط جامعة الشرق ا تكنولوجیا تعلیم  الدكتور فادي عوده   .8  

 جامعة الشرق األوسط  إدارة تربویة الدكتور محمد بني مفرج  .9

الدكتورة سناء الكبیسي  .10  جامعة البترا  علم إجتماع  
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  )4ملحق رقم (

 اإلستبانة بصورتها النهائیة

 

  الرحیم بسم اهللا الرحمن                                 

  

  

  ........................................المحترمـة.حضرة الزمیلـة     
  ...... وبعد.السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته    

دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري  تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر عن "
حیث تهدف الدراسة ن في العاصمة عمان، لدى طلبة المرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمی

دور مدیري المدارس الخاصة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة من التعرف إلى 
كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر وجهة نظر المعلمین في العاصمة عمان، 

 ة).  (الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبر باختالف متغیرات

) فقرة موزعة على أربعة مجاالت (اإلداري، 35ولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانة مكونة من(
سي ) وقد صممت وفقًا لتدرج لیكرت الخماوالشراكة المجتمعیةوالمرشد التربوي، واألنشطة المدرسیة، 

  ، ال أوافق, ال أوافق بشدة).محایدكالتالي: (أوافق بشدة، أوافق، 

بدایًة حسن تعاونكم آملین أن تمنحونا من وقتكم الثمین في ملئ فقرات االستبانة وكلنا شاكرین لكم 
ثقة بدقة اإلجابة وصدقها وأمانتها وموضوعیتها حول جمیع العبارات الواردة فیها, ألن أهمیة الدراسة 

امل مع تعونتائجها تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم, علمًا بأنه سیتم ال
  .البیانات بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط

 الباحثة                                                              
  آالء أنور عبد الفتاح دینو                                                                   

  

 األردنیة الهاشمیةالمملكة 
  العالي وزارة التعلیم

 طالشرق األوسـة ـامعـج
 العلوم التربویةكـلـیــة 
 دارة والمناهجقسم اإل
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  ) في المكان الذي یمثل إجابتك : √رجى وضع إشارة (الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة ی 

  أنثى           (  )ذكر    (   ):     الجنس

 بكالوریوس فأقل          (   ) دراسات علیا (   ) المؤهل العلمي :       

 سنوات                          10أقل من - 5سنوات    (  )  5 أقل من)عدد سنوات الخبرة :  ( 

  سنوات فأكثر. 10(    )                  

  

 م

  

  الفقرات

 درجة الموافقة

أوافق 

 بشدة

ال   محاید أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

 المجال األول: اإلداري.

یوجه المعلمین للنظر في بعض الموضوعات في  .1

 .المنهاج المدرسي التي لها عالقة بالوعي األمني

     

       .وة الحسنةیهتم باستخدام أسلوب القد .2

یتعاون مع العاملین من أجل تكوین عالقات طیبة بینهم  .3

 وبین المعلمین في المدرسة. 

     

4. 
  .یتیح الفرصة أمام الطلبة من أجل التعبیر عن آرائهم

     

       .یهیئ بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة .5

6. 
  .یعقد ورش عمل تناقش قضایا األمن الفكري

     

ل المهرجانات الوطنیة التي من شأنها تنمیة یفع .7

 االنتماء للوطن.
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 م

  

  الفقرات

 درجة الموافقة

أوافق 

 بشدة

ال   محاید أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

یعزز الشعور بالمحافظة على مكتسبات الوطن  .8

 ومقدراته.

     

      یثري مكتبة المدرسة بموضوعات عن االمن الفكري. .9

یحفز الطالب على ضرورة التمسك بقیم المجتمع .10

  .األخالقیةو الدینیة 

     

       .مشكالت الطالب ویعالجهایسهم في یحلل .11

یحرص على عقد مجالس طالبیة دوریة تعزز ثقافة .12

  .الحوار الفكري

     

       .ینفذ أنشطة مدرسیة تدعم المجالس الطالبیة.13

 المجال الثاني: المرشد الطالبي.

یحث المرشد الطالبي على تحذیر الطلبة من وسائل .14

 اإلعالم المشبوهة.

     

رشد الطالبي على اتباع أسالیب تربویة حدیثة یحث الم.15

 لتعزیز االمن الفكري لدى الطلبة.

     

یحث المرشد الطالبي على مراقبة الطلبة ذوي السلوك .16

 الفكري المنحرف وتوجیهه.

     

ینمي مدیر المدرسة مهارات المرشد في الدورات التي .17

 تخص مفاهیم األمن الفكري.

     



76 
  

  

 م

  

  الفقرات

 درجة الموافقة

أوافق 

 بشدة

ال   محاید أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

ة المرشد في اللقاء المحاضرات یشجع مدیر المدرس.18

 التي تعزیز األمن الفكري.

     

یحث المرشد الطالبي على التواصل مع أولیاء األمور .19

  .في مجال االمن الفكري

     

       .یفعل دور المرشد في مجال التوعیة األمنیة.20

یدعم المرشد الطالبي في إعداد النشرات والمطویات .21

 .تعزز األمن الفكري التي

     

 .المجال الثالث: األنشطة المدرسیة

یعرض على الطلبة فیدیو أو أفالم وثائقیة ذات طابع .22

  .وطني أمني

     

23.
  .یوظف المسرح المدرسي لتنمیة األمن الفكري

     

یفعل األنشطة المدرسیة التي تقي من االنحرافات .24

 الفكریة. 

     

       .ة المدرسیةیعزز االنتماء الوطني من خالل األنشط.25

ینظم زیارات لبعض المواقع األمنیة بهدف تنمیة الوعي .26

 .األمني لدى الطلبة

     

یوجه األنشطة الطالبیة بما یحقق رغبات ومیول .27

 .الطلبة

     



77 
  

  

 م

  

  الفقرات

 درجة الموافقة

أوافق 

 بشدة

ال   محاید أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

یوجه الطلبة لالشتراك في أنشطة الحي الریاضیة .28

  والثقافیة

     

ت عایضمن اإلذاعة المدرسیة بعض القضایا والموضو .29

  .األمنیة

     

 المجال الرابع: الشراكة المجتمعیة

یوثق الروابط بین المنزل والمدرسة في مجال األمن .30

 الفكري.

     

یشرك مدیر المدرسة خطباء المساجد واألئمة .31

  .المشهورین من أجل تنمیة الوازع الدیني لدى الطلبة

     

      یعرف الطلبة على قضایا المجتمع وطرق حلها..32

ینشر توجیهات تربویة في تنمیة الوعي الفكري عبر .33

  .وسائل االعالم المختلفة

     

یسمح للمجتمع المحلي باستخدام مرافق المدرسة  بعد .34

  الدوام.

     

تفعیل دور الشرطة المجتمعیة بالتعاون مع جهاز االمن .35

  .العام بندوات عن األمن الفكري
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  ) 5ملحق رقم (

  التعلیملشرق األوسط إلى وزارة التربیة و سهیل مهمة من جامعة اكتاب ت
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  ) 6ملحق رقم (
  الى المدارس والتعلیم كتاب تسهیل مهمة من مدیریة التربیة 
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  ) 7ملحق رقم (
  م إلدارة مركز الملكه رانیا العبداهللاوالتعلیالتربیة  وزارةكتاب تسهیل مهمة من 

  لتكنولوجیا المعلومات


