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دور قادة مدارس حمافظة احلجرة يف تعزيز األمن 
 بلاالفكري لدى الط

 عبد العزيز علي الزهراني **                               عمير بن سفر الغامدي *

 

  

الطالب من وجهة نظر هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة قادة مدارس محافظة الحجرة لدورهم في تعزيز األمن الفكري لدى _ امللخص

؛ ولجمع البيانات وزعت أداة الدراسة  332املعلمين، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وتكون مجتمع الدراسة من 
ً
معلما

ام االساليب اإلحصائية املناسبة، فرًدا؛ وباستخد 266)استبانة( على كامل املجتمع بعد استثناء العينة االستطالعية، وقد بلغ حجم العينة األساسية 

، وبينت 3.28أظهرت النتائج أن ممارسة قادة املدارس لدورهم في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب جاءت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ 

 ملتغير املرحلة التعليمية ( في درجات استجابات أفراد عينة الدراسα≤0.05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ً
ة تبعا

ا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ً
 ملتغيري الخبرة والتخصص، حيث كانت α≤0.05لصالح املرحلة الثانوية، وباملثل كان هناك فروق

ً
( تبعا

ق يمكن أن تعزى ملتغير املؤهل العلمي. وفي سنوات فأقل، ولتخصص العلوم اإلنسانية؛ وفي املقابل لم تظهر النتائج أي فرو  10لصالح ذوي الخبرة 

لدى ضوء النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة اهتمام قادة املدارس بتفعيل دور املجتمع املحلي في تعزيز األمن الفكري 

 . الطالب، وتضمين خطط القيادة املدرسية القيم واملفاهيم الوطنية املرغوب تعزيزها لدى الطالب

 : األمن الفكري؛ قادة املدارس؛ محافظة الحجرة.الكلمات املفتاحية 
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 بلاالط لدى الفكري  األمن تعزيز  في الحجرة محافظة مدارس قادة دور 
 املقدمة .1

األمن مطلب ضروري لكل البشر وهو نعمة من هللا يمتن بها على عباده،     

وْ يقول هللا تعالى: 
َ
َمَنُهْم ِمْن خ

َ
َعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآ

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
)سورة قريش:  ٍف ال

[ أن "األمن حاجة اجتماعية يحتاجها اإلنسان 2(. لذا يرى الحيدر ]4آية 

تبد به القلق والتوتر، وتعطل الستقرار معيشته وإال اضطربت حياته واس

 لكل إنسان وغاية 
ً
فكره الذي من خالله يعمل وينتج". لذا ُيعد األمن هاجسا

قصوى تسعى إلى تحقيقها كافة الشعوب والدول. ويؤكد ذلك قول الرسول 

صلى هللا عليه وسلم:" من أصبح منكم معافى في جسده، آمنا في سربه، عنده 

 [. 3نيا" ]قوت يومه فكأنما حيزت له الد

وقد ذكر العمرات أن منظومة األمن الشامل تتمركز حول األمن الشخص ي     

 [. 4لإلنسان، وأن أبعادها تعكس أنواع األمن األخرى وذكر منها األمن الفكري ]

لذا نجد أن األمن الفكري يشغل العديد من األوساط األمنية والتربوية، 

 لألسرة واملدرسة وا
ً
 كبيرا

ً
ملجتمع على حد سواء، وفي املقابل ويشكل هاجسا

نجد االنحراف في الفكر يضر باإلسالم واملسلمين ويحدث الفرقة ويورث 

 [.5الضعف والهوان ]

[ على أن االهتمام بالتعليم وما يقدمه من خدمات له 6وقد أكد املحمادي ]    

بالغ األثر في وقاية املجتمع من السلوك املنحرف بشكل عام. كما أن تعزيز 

األمن الفكري يمكن أن يتحقق من خالل البرامج واملناشط املبنية على أسس 

علمية في امليدان التربوي وحماية النشء من األفكار املضللة التي يروج لها عبر 

 [.7وسائل التواصل االجتماعي ]

 ومؤسسات املساهمة     
ً
 على ما سبق فإنه يجب على املجتمع أفرادا

ً
وتأسيسا

الفكري ودعم كل ما من شأنه تحقيق األمن والطمأنينة، كما  في تعزيز األمن

أن على املؤسسات التربوية القيام بالدور املأمول منها نحو الحفاظ على 

مكونات املجتمع وتعزيز أصالته وصيانة منظومته الفكرية من كل ما يشكل 

 عليها.
ً
 خطرا

زارة الداخلية وقد بذلت حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة في و      

 في محاربة الفكر الضال وتعزيز األمن الفكري بوسائل عدة ومن 
ً
 مثمرة

ً
جهودا

بينها إجراء البحوث وعقد الندوات واملؤتمرات مثل، ندوة األمن الفكري 

املقامة بمدينة الرياض. وعلى مستوى  2011؛ ندوة املجتمع واألمن2005

ادفة إلى النهوض بمنظومة الجامعات فقد تعددت املساهمات البناءة واله

األمن الفكري من خالل العديد من املؤتمرات كمؤتمر شهداء الواجب 

( املنعقد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 2010وواجب املجتمع )

( والذي 2015بمدينة الرياض، ومؤتمر جامعة الباحة الدولي األول في عام )

ملية ومن ضمنها تحصين أفكار خصص محورا للمتغيرات واملستجدات العا

الطالب من التطرف واإلرهاب؛ كما اهتمت الجامعات بالندوات التوعوية 

( والتي تتحدث عن 2005لتعزيز األمن الفكري، ومنها ندوة املجتمع واألمن )

التوعية األمنية في مناهج التعليم واملنعقدة في كلية امللك فهد األمنية، 

بادرات املتنوعة األخرى والتي منها اعتماد كرس ي باإلضافة إلى العديد من امل

األمير نائف بن عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة امللك سعود. وعلى 

الرغم من أن الدور املناط باملؤسسات التعليمية في محاربة األفكار الهدامة 

نزل وصيانة األمن الفكري ال يستهان به، إال أنه يجب أن يتعدى الطالب إلى امل

واملجتمع، وأن يكون ضمن مسؤوليات مؤسسات التعليم بعامة. وفي مراحل 

التعليم العام يكون آكد وأهم، حيث أنها تجمع فئات الطلبة على اختالف 

أعمارهم؛ فإذا وجد الطالب التوجيه السليم نشأ نشأة جيدة انعكست 

 [. 8ثمارها على املجتمع الذي يعيش فيه ]

عد املرحلة االب    
ُ
تدائية الركيزة األساس في إرشاد الطالب وتوعيته ببعض وت

البرامج التي تتناسب مع مرحلته العمرية، بخالف املرحلة املتوسطة التي يكون 

فيها الطالب سريع االستجابة والتأثر باألفكار واألحداث التي تدور من حوله، 

سية وهذا الحال ينطبق على طالب املرحلة الثانوية التي تعد مرحلة أسا

لتنمية املجتمع، لذا نجد أن أغلب الدول تركز على املرحلة الثانوية في تنفيذ 

 [.6خططها ]

[ إلى عدة عوامل توضح مدى قيام األنظمة املدرسية 9وقد أشار قضيب ]     

بدورها في تعزيز األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية، ومن أهمها: اتباع 

الطلبة، االهتمام بسير الطالب تعليميا،  سياسة واضحة ومحددة في تنشئة

مراقبة السلوك املنحرف للطلبة وتوجهه لالتجاه الصحيح، غرس القيم 

 األخالقية في نفوس الطلبة.

من هذا املنطلق فإن املسؤولية األمنية لقادة املدارس لم تعد هامشية، بل      

متكاملة  أصبحت من أهم محصنات األمن، وعلى القادة أن يقوموا بأدوار

؛ حيث يقع على عاتق [8] ومختلفة في تعزيز األمن الفكري لطالبهم السليمان

قادة املدارس واملعلمين مسؤولية االهتمام بنشر الثقافة العامة وإعداد 

 [. 10الطالب بشكل علمي وتحصينهم من مزالق االنحراف الفكري ]

لة في املدرسة لذا أصبح من الواجب أن تقوم املؤسسة التعليمية ممث     

بدورها في تحصين الطالب من األفكار الهدامة وتوعيتهم بها وبأخطارها، 

وتقويم الفكر املعوج من خالل الحوار واإلقناع وتجنب أساليب التخويف 

؛ كما تبرز الحاجة إلى إجراء [11] غير املجدية في مثل هذا السلوك فرج

في جميع الجوانب بما في الدراسات والبحوث في هذا املجال، وتغطية النقص 

ذلك تحديد األدوار التي يجب أن تضطلع بها املؤسسات التربوية عامة 

 ومدارس التعليم خاصة.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة استجابة لجزء من هذا الواجب من خالل 

الكشف عن دور قادة مدارس محافظة الحجرة في تعزيز األمن الفكري لدى 

  طالب مراحل التعليم العام.

 مشكلة الدراسة .2

[ إلى أن جرائم 13] ؛ العنزي والزبون [12] أشارت الدراسات مثل، آل سمير    

اإلرهاب ال تواجه أمنيا فقط، فهناك العديد من املؤسسات ومنها التربوية 

يجب أن تسهم في مقاومتها، بل أصبح وضع األسس التربوية التي تعزز األمن 

 
ً
ملًحا. ومع أهمية هذه القضية وضرورة حفز الفكري لدى الطلبة أمرا

وتشجيع جميع الجهود الرامية إلى تدعيم األمن الفكري، إال أن الواقع يشير 

إلى تواضع املبادرات والجهود املقدمة من املؤسسات التربوية في هذا الشأن. 

 ؛ السليمان[7] ويؤكد ذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات مثل إسماعيل

[ من أن هناك قصور لدى الطلبة في مفاهيم األمن الفكري، 14] ؛ العتيبي[8]

وأن الحاجة إلى تعزيزه كبيرة، كما أن مضامين األمن الفكري في املناهج 

 متفاوتة.

من هنا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن درجة ممارسة قادة املدارس 

وذلك لدورهم في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب من وجهة نظر املعلمين، 
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من خالل خمسة مجاالت رئيسة )الوظيفي، املعلمين، األنشطة الطالبية، 

 األسرة، املجتمع املحلي(.

 أسئلة الدراسة أ.

السؤال األول: ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة الحجرة لدورهم في 

 تعزيز األمن الفكري لدى الطالب من وجهة نظر املعلمين؟

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثاني: هل توجد فروق 

(0.05≥α بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة حول درجة ممارسة قادة )

مدارس محافظة الحجرة لدورهم في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب يمكن 

عزى ملتغيرات الدراسة )املرحلة التعليمية، سنوات الخبرة، املؤهل 
ُ
أن ت

 العلمي، التخصص(؟

 اف الدراسةأهد. ب

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على األدوار املنوطة بقادة املدارس نحو      

تعزيز األمن الفكري لدى الطالب، وذلك من خالل تقص ي املمارسات الفعلية 

 لهذا األدوار في مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة الحجرة.

 أهمية الدراسة جـ.

 الحالية في:يؤمل أن تسهم الدراسة 

إثراء األدب النظري واملكتبة التربوية وبيان الدور املطلوب من قادة املدارس  -

 في تعزيز األمن الفكري لطالب مدارس التعليم العام.

كشف واقع ممارسة قادة املدارس ألدوارهم في تعزيز األمن الفكري لدى  -

 الطالب ومعرفة أبرز املعوقات التي تواجههم.

ام مسؤولي التعليم العام والعالي على السواء نحو استحداث توجيه اهتم -

مبادرات مستدامة تسهم في دعم وصيانة األمن الفكري لدى الشباب وترسيخ 

 مفاهيم الوطنية الصحيحة لديهم.

لفت إهتمام مسؤولي التعليم إلى ضرورة استحداث وتطوير برامج تدريبية  -

م وتمكينهم من املهارات الالزمة لقادة املدارس تسهم في رفع مستوى قدراته

 للنهوض بالوعي الفكري في مدارسهم.

 حدود الدراسة دـ.

الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على تحديد درجة ممارسة  -

 قادة املدارس ألدوارهم في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب.

التعليم العام للبنين الحدود املكانية: طبقت هذه الدراسة في مدارس  -

 بمحافظة الحجرة.

الحدود الزمانية: تم جمع بيانات هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني  -

 هـ.1438 -1437للعام الدراس ي 

الحدود البشرية: طبقت الدراسة على جميع معلمي مدارس تعليم البنين  -

 بمراحلها الثالث.

 مصطلحات الدراسة هـ.

"نموذج للسلوك مبني على حقوق وواجبات معينة، ويرتبط الدور: يعرف بأنه 

 [.6بمركز معين داخل نطاق جماعة أو معوق اجتماعي" ]

 بأنه: مجموعة من البرامج واملهام التي يقوم بها 
ً
ويعرف الباحثان الدور إجرائيا

قادة املدارس من أجل تعزيز األمن الفكري لدى طالب مراحل التعليم العام 

 للبنين بمحافظة الحجرة. 

 [ قائد املدرسة بأنه: "الشخص املعين 15قائد املدرسة: عرف أبوشرخ ]

 من إدارة التعليم 
ً
 عن جميع جوانب العمل في رسميا

ً
 مباشرا

ً
ليكون مسؤوال

 مدرسته، وتحقيق بيئة تعليمية أفضل، وتوفير اإلمكانات لبلوغ األهداف". 

التعزيز: هو "العملية التي يتم بمقتضاها زيادة أو تقوية احتمالية تكرار قيام 

الفرد بسلوك أو استجابة معينة عن طريق تقديم معزز يعقب ظهور هذا 

 [.6أو تلك االستجابة" ]السلوك 

[ بأنه: "ثمرة الجهود التي تبذلها الحكومة واملجتمع 16األمن: يعرفه بكزاده ]

 للحفاظ على توازن املجتمع من خالل بعض البرامج واألنشطة". 

األمن الفكري: هو" سالمة فكر الفرد وخلو عقله ومعتقداته من االنحرافات 

حرافات الفكرية املتعلقة باألمور الدينية واألفكار الخاطئة التي تؤدي إلى االن

والدنيوية لتكوين رجاحة الفكر مما ينعكس باألمن والطمأنينة واالستقرار 

 [.13على الفرد واملجتمع" ]

 بأنه: تقوية األمن الفكري لدى 
ً
ويعرف الباحثان تعزيز األمن الفكري إجرائيا

فكار الهدامة من خالل طالب مراحل التعليم العام للبنين وتنمية مقاومتهم لأل 

جميع األنشطة والبرامج التي يخططها قادة املدارس ويقومون باإلشراف على 

تنفيذها ومتابعتها بهدف صيانة عقول الطالب، ودعم الوعي الفكري لديهم، 

ويقاس بالدرجة الكلية التي يسجلها املستجيبون على أداة الدراسة التي أعدت 

 لهذا الغرض.

  اإلطار النظري  .3

 مفهوم وأهمية القيادة .1

إن تحديد مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل املتغيرة كالبيئة       

والعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية والنظام القيمي في املجتمع 

واألهداف املراد تحقيقها، ألن معظم البحوث والدراسات اعتبرت أن القيادة 

هداف وأن القائد الفعال هو الذي يمتلك عامل رئيس ومهم لتحقيق األ 

قاعدة عريضة من املداخل واألساليب ويستخدم النمط املناسب في الوقت 

 [.17املناسب ]

 لنوعية الفكر      
ً
وقد تعددت تعريفات القيادة واختلفت اآلراء حولها وفقا

الذي يتبناه الكّتاب ومجال تخصصهم وخبراتهم، ولكنها تركز على عملية 

[. فعّرفها عطوي 18] ير في اآلخرين لتحقيق غايات وأهداف معينة املغربيالتأث

[ بأنها: "السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف 19]

[ بأنها: ثقافية ووسيلة 20مشترك". أما القيادة املدرسية فعرفها خليل ]

اف املدرسة سلوكية تتم في إطار تعليمي تربوي وثقافي بيئي، لتحقيق أهد

 وغاياتها، وممارسات سلوكية لقادة املدارس والعاملين معهم.

وتتجلى أهمية القيادة في قيامها بدورها األساس ي في كافة جوانب العملية       

اإلدارية، فتجعل اإلدارة أكثر فاعلية، حيث تعمل كأداة محركة لها لتحقيق 

لى ضوئه نجاح أي تنظيم أهدافها، كما أصبحت القيادة املعيار الذي يحدد ع

[ إلى أن القيادة ليست مجرد عالقة 18[. وقد أشار املغربي ]21] إداري كنعان

شخصية بين شخصين، وإنما يمتد تأثيرها إلى النظم االجتماعية املوجودة في 

 في تحسين مقدرته على 
ً
املنظمة، ويتصف القائد الناجح بأنه يعمل جادا

 اإلملام والتبصير في أحوال األ 
ً
فراد الذين يعمل معهم ويتطلب ذلك منه سلوكا

 كاإلدراك الذاتي واملوضوعية.
ً
 معينا

 أدوار قادة املدارس .2

يحمل قادة املدارس أمانة مجتمعية جسيمة، فهم املسؤولون عن تحقيق      

عديد من األدوار التي تعنى بصياغة عقول ومهارات الطالب على اختالف 

 22أعمارهم. وقد أشار الجدي ]
ً
 وسلوكيا

ً
 ومهاريا

ً
[ إلى أن تنمية الطالب علميا

ملطاف إلى إخراج هو الهدف األسمى للعملية التعليمية، والذي يؤدي في نهاية ا

 للعمل بشكل فعال مع محيطه والتعاطي مع الحياة 
ً

فرًدا قادًرا ومؤهال
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املعاصرة بالشكل الذي يؤهله لنفع نفسه ومجتمعه. ويمثل الجانب الوجداني 

أحد أهم مكونات السلوك اإلنساني، فهو بمثابة القوة الدافعة لإلنجاز 

من أهم األهداف التربوية وتخطي الصعاب؛ وملا كانت األهداف الوجدانية 

كان األجدر بمن يقود العملية التعليمية أن يجيد تنمية واستخدام هذا 

الجانب من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن للعملية التعليمية والتربوية 

[ هو املسؤول األول عن 24[. فقائد املدرسة في نظر نحيلي ]23] الغامدي

قي عناصر املنظومة املدرسية من توثيق الروابط اإلنسانية بين الطالب وبا

أجل تحقيق األهداف املرجوة، وكذلك رعايتهم وإرشادهم بشكل دوري؛ كما 

يجب أن تربطه عالقة حسنة وودية بالطالب بحيث تمكنه من التأثير فيهم 

بشكل إيجابي. فالتعامل األبوي مع الطالب يمثل أحد أهم االستراتيجيات التي 

 تأثير على الطالب بشكل أكثر إيجابية. يتبعها قائد املدرسة في ال

ودور قائد املدرسة ال يقتصر على توجيه الطالب وإكسابهم املهارات       

 يتمثل في تعريف الطالب 
ً
 اجتماعيا

ً
والعلوم كأفراد فقط، ولكنه يحمل هدفا

بدوره نحو مجتمعه وأفراد أسرته وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، 

قات اجتماعية سليمة بينه وبين اآلخرين من أجل وتشجيعه على إقامة عال

التعاون املشترك لتحقيق أهداف املجتمع, وكذلك االهتمام بغرس العقيدة 

اإلسالمية الصحيحة واألخالق الحميدة في شخصية الطالب؛ وبذلك يكتسب 

 لنفسه وأسرته ومجتمعه.
ً
 نافعا

ً
 الخلق القرآني ويكون عضوا

أهم املجاالت التي ارتبطت بمفهوم التغيير  وحيث أن التعليم أحد       

[ على أن هذه 25والتطورات الحديثة في العلوم والتقنية، لذا يؤكد السبيعي ]

املتغيرات قد فرضت مسؤوليات متزايدة على القيادات في املنظمات التربوية 

باعتبارها مسؤولة عن إحداث التغيير من ناحية، ومواكبته التغيرات 

ريعة التي يتميز بها عصرنا الحالي من ناحية أخرى. وقد والتطورات الس

أظهرت هذه التطورات حاجة املؤسسات التعليمية إلى قادة غير تقليديين 

يتحلون بالخبرة واملعرفة والقدرة على التكيف مع املتغيرات واملستجدات 

وممارسة أدوار قيادية متجددة تتطلبها إدارة التغيير في ظل نمو املؤسسات 

 ورها.وتط

[ إلى أن العصر الحاضر يتميز بتطور وسائل االتصال 4وتشير قمرة ]     

والتقنيات العلمية الحديثة، فأي تغيير في املجتمع ال يمكن أن يتم في معزل 

عن استخدام وسائل االتصال، التي تعد األدوات الرئيسية في مخاطبة الناس 

فلها دور مهم وخطير في  وتكوين آرائهم وتغيير مفاهيمهم، وأنماط سلوكهم،

 وفي إثراء املعارف وأنواع السلوكيات التي 
ّ
 وإيجابا

ّ
التأثير على الناشئة سلبا

تسود املجتمع، وذلك نتيجة لظروف التغير السريعة، وما يعانيه اإلنسان من 

 وقت الفراغ، والتذبذب القيمي والسلوكي الذي يعيشه في هذه الفترة. 

لدور األهم لقادة املدارس في تعزيز األمن الفكري لدى ونتيجة لذلك يبرز ا       

الطالب، حيث يجب أن ُيعنى قائد املدرسة بكل ما يصقل وينمي جوانب 

السلوك اإلنساني السليم لدى الطالب، وبما يسهم في دعم وتقوية وعيه 

[ على مجموعة من السلوكات التي 27[. ويؤكد الجوارنة ]26] الفكري الحربي

( تعويد الطالب 1لها حماية األمن الفكري لدى الطالب، ومنها: )يمكن من خال

( تنمية ملكة التفكير السليم للوصول إلى 2على حب وطنه الذي يعيش فيه؛ )

( فتح قنوات الحوار بين الطالب واملعلم من جهة وبين الطالب 3الحقيقة؛ )

ن ( توعية الطالب بأهمية األمن وحفظ مصلحة الوطن، وتبيي4أنفسهم؛ )

( تفهم مشاكل الطالب 5مخاطر اإلخالل باألمن ومضاره على الفرد واملجتمع؛ )

وتذكيرهم باختيار الصحبة الصالحة والبعد عن أصحاب السوء. ويرى 

[ أّن مؤسسات التعليم يعول عليها الكثير في نشر وتعزيز األمن 28املالكي ]

 ملا يتوافر لهذه املؤسسات من فرص كبيرة لتك
ً
وين وتوجيه الفكري نظرا

الفكر والثقافة، كما أن هدف املؤسسات التعليمية هو بناء شخصية سوية 

جادة مستقيمة تسير على ما ارتضاه هللا للمجتمع من دين في إطار عادات 

وتقاليد ال تخالف الشرع وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته وحماية عقول 

 الطالب من التلوث الفكري.

 وأهمية األمن الفكري مفهوم  .3

األمن الفكري هو الضامن الرئيس للتطور والتنمية في كافة املجاالت، وهو      

مطلب من متطلبات الحياة الكريمة؛ مثله مثل األمن الغذائي واملائي والصحي 

وقد تباينت اآلراء حول املقصود بمصطلح "األمن  ،واالقتصادي والعسكري 

ن إليه باعتباره أساليب وإجراءات أمنية، في الفكري"، إذ ينظر بعض الباحثي

حين يرى بعضهم أن املقصود به ال يتعدى األمن العقدي فحسب؛ بينما 

ينظر إليه آخرون باعتباره حالة نفسية ناتجة عن اتخاذ جملة من التدابير 

واإلجراءات التي يمكن من خاللها تحقيق األمن الفكري واملحافظة عليه؛ 

وم متغير من زمان إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، ويرى آخرون أنه مفه

 أن اختالل األمن الفكري ما هو إال نتيجة حتمية لالنحراف الفكري 
ً
خصوصا

 
ً
 من حيث مفهومه ومعاييره، فما يعد انحرافا فكريا

ً
 متغيرا

ً
الذي يعد أيضا

[. 28] عند مجتمع من املجتمعات قد ال يكون كذلك لدى مجتمع آخر املالكي

"النشاط والتدابير املشتركة بين الدولة  [ األمن الفكري بأنه29نصير ]ويعرف 

واملجتمع لتجنيب األفراد والجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية، 

 
ً
 في انحراف السلوك واألفكار واألخالق عن جادة الصواب أو سببا

ً
تكون سببا

كر املجتمع وعقائده [ فعرفه بأنه: "حماية ف30لإليقاع في املهالك". أما عبده ]

 من أن ينالها عدوان أو ينزل بها أذى".

وتبرز أهمية الفكر في تحديد سلوك اإلنسان وأنماطه معيشته، فكلما        

 والعكس صحيح، ويذهب األمر أبعد 
ً
 كان السلوك سليما

ً
كان الفكر سليما

من ذلك حينما يتجه الفكر إلى قضايا مجتمعية كبيرة، بحيث تتجلى 

ة السوية في رؤيتها الصحيحة ومعالجتها لتلك القضايا نتيجة ذلك الشخصي

الفكر السليم الذي يحمله اإلنسان. ويأتي األمن الفكري على رأس قائمة 

الغايات املهمة، لتكون حماية املجتمع عامة والشباب خاصة في البالد املسلمة 

، وفريضة دينية يتح
ً
 شرعيا

ً
قق من خاللها من األفكار الدخيلة الهدامة واجبا

لألمة التالحم والوحدة في الفكر واملنهج والغاية، حيث يعد األمن الفكري 

 املدخل الحقيقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة املجتمع وثقافته السديس

[. ويرى الشرايري أن األمن الفكري ضرورة من ضرورات الحياة، فهو أبرز 31]

بني عليه أنواع األمن األخرى، األصل الذي تن معالم األمن وآكدها؛ وهو

 [.32كاالجتماعي والسياس ي واالقتصادي واألخالقي وغيرها ]

 تعزيز األمن الفكري  .4

 تعزيز األمن الفكري ليس مسؤولية الجهات املعنية باألمن الوطني        

فقط، بل هو مسؤولية الجميع، األفراد واملؤسسات؛ وتتأكد هذه املسؤولية 

التعليم )املدارس( من خالل دعم الوعي الفكري بين الطالب، في مؤسسات 

وتنمية العالقات اإليجابية، ورفع معنوياتهم، وتبصيرهم بالنتائج الوخيمة 

للجريمة وخطرها على املجتمع، مما يعمق الشعور باالنتماء لهذا الوطن 

إلى [. كما إن التفريط في العوامل التي تحفظ األمن الفكري يقود 33] الشهري 

 والتهاون بشأنه ينتج عنه خلل في األمن، ملا 
ً
اإلخالل به؛ فالخلل في التعليم مثال

علم من الصلة الوثيقة بين التعليم واألمن، وبخاصة التعليم الديني الذي له 
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أثر كبير على بناء شخصية اإلنسان الناش ئ، وصقل سلوكه، ورسم مساره 

 عن هذا ال
ً
نوع من التعليم، زهيد املعرفة الثقافي، فإذا نشأ الشاب بعيدا

بالشريعة وما يتصل بها من أحكام، فقد تختل قناعته بما فيها من مزايا 

السمو والكمال وتتذبذب ثقته بفضلها على توجيه السلوك اإلنساني نحو 

 [.34املثل العليا ]

ونظًرا ملا طرأ على املجتمعات اإلنسانية في العقدين املاضيين من أحداث        

جهات فكرية متطرفة أثرت على العالم أجمع، فقد أشتدت الحاجة إلى وتو 

 إلى تحقيق األمن 
ً
تقوية ودعم الوعي الفكري لكافة أفراد املجتمع وصوال

الفكري بمفهومه الشامل؛ وقد أجريت عدة دراسات عربية وأجنبية حول 

 األمن الفكري، وفيما يأتي استعراًضا موجًزا لبعض هذه الدراسات.

 سابقةالدراسات . ال4

من األهمية بمكان الرجوع إلى الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع      

[ دراسة هدفت إلى 35الدراسة الحالية، حيث أجرى وصواص وقسايمة ]

التعرف على دور قادة املدارس في محافظة معان في تعزيز األمن الفكري 

جتمع الدراسة للطالب، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكون م

 120، وتكونت العينة من193من جميع قادة مدارس محافظة معان وعددهم

 وقائدة، واستخدم الباحثان استبانة لجمع البيانات، وأشارت نتائج 
ً
قائدا

الدراسة إلى أن تأثير دور قادة املدارس تجاه املعلمين واألنشطة هو أكثر 

ور قادة املدارس تجاه خدمة العوامل املؤثرة في تعزيز األمن الفكري، وأن د

 .
ً
 املجتمع هو األقل تأثيرا

[ فقد هدفت إلى التعرف على دور األسر 36] أما دراسة رحامنة والقضاة       

األردنية في تشكيل األمن الفكري ألبنائهم، وتكون مجتمع الدراسة من الطالب 

 من أربع جامعات أرد 2700األردنيون وأسرهم، وشملت العينة 
ً
نية، طالبا

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وأعد الباحث استبانة مكونة 

من ثالثة جوانب )ثقافي، اجتماعي، ديني(؛ وأظهرت نتائج الدراسة أهمية 

 الجوانب الثالثة وتأثيرها في تنمية األمن الفكري للطالب. 

ي [ إلى الكشف عن واقع املمارسات الت10وهدفت دراسة طاشكندي ]      

يقوم بها املعلمين في تحقيقهم لألمن الفكري لطالبهم وإبراز املعوقات 

والصعوبات التي تواجههم عند أداء أدوارهم، وتمثل مجتمع الدراسة في 

معلمي ومعلمات مكة املكرمة، واستخدم الباحثة املنهج الوصفي، واستبانة 

 ومعلمة، وأسفرت نتائج الدراس 58طبقت على عينة حجمها 
ً
ة عن معلما

وجود نسبة عالية من املعلمين الذين يقومون بممارسة األدوار امللقاة على 

 عاتقهم في سبيل تعزيز األمن الفكري في نفوس طالبهم.

[ بدراسة هدفت إلى تحديد دواعي تطوير أدوار معلم 37وقام األكلبي ]      

التقنية  التربية اإلسالمية في مواجهة التطرف واإلرهاب في ضوء انتشار وسائل

املعاصرة وتطبيقاتها، وتحديد أهم أوجه القصور في إعداد املعلم في اململكة 

العربية السعودية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن 

أسئلة الدراسة، ولتحقيق ذلك قام بمراجعة األدب التربوي واملصادر ذات 

بقة ونتائجها وتوصياتها العالقة بأهداف الدراسة وتحليل الدراسات السا

لالستفادة منها في اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة: أهمية 

دور معلم التربية اإلسالمية لتحصين الطالب ضد مظاهر التطرف واإلرهاب، 

 على تلبية حاجات 
ً
وضرورة التطوير املستمر في أدوار املعلم، ليكون قادرا

 تهم.الطالب بما يتناسب مع قدرا

[ فقد هدفت إلى التعرف على درجة إسهام اإلدارة 38أما دراسة الوهيبي ]       

املدرسية في تعزيز األمن الفكري من خالل تفاعلها مع األسرة واملجتمع، 

وتفعيل األنشطة املدرسية، ودور املرشد الطالبي وذلك من وجهة نظر 

اتبعت الدراسة املنهج املشرفين ومعلمي املرحلة الثانوية بمدينة الطائف، و 

الوصفي املسحي، واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات من عينة 

 في املرحلة الثانوية، و 218الدراسة املكونة من 
ً
، وأظهرت  60معلما

ً
مشرفا

النتائج أن تقديرات املشرفين لدرجة إسهام اإلدارة املدرسية في تعزيز األمن 

 
ً
ة، وتوجد فروق وفقا

ً
 للمؤهل، والخبرة.الفكري متوسط

[ إلى اقتراح أسس تربوية لتطوير 13كما هدفت دراسة العنزي، والزبون ]      

مفهوم األمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية في اململكة العربية السعودية 

  1764من وجهة نظر املعلمين، وتكّون مجتمع الدراسة من 
ً
 ومعلمة

ً
معلما

 302حدود الشمالية، وتكونت عينة الدراسة منباملرحلة الثانوية في منطقة ال

معلما ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، واتبعت الدراسة املنهج 

الوصفي املسحي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة طورت من قبل 

الباحثين، وأظهرت النتائج أن واقع مفهوم األمن الفكري الكلي لدى طلبة 

 في اململكة العربية السعودية جاء بدرجة متوسطة. املرحلة الثانوية

[ كان الهدف بحث املخاطر الفكرية الناتجة عن 39وفي دراسة الحجيلي ]     

استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بالجرائم املرتكبة في 

املدارس املتوسطة، وهدفت الدراسة أيضا إلى مراجعة إمكانيات املدارس 

ى توفر إجراءات الوعي األمني تجاه استخدام التكنولوجيا لطالبها، ومد

واستخدمت املنهج التحليل الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من طالب 

ومسؤولي املدارس املتوسطة في الواليات املتحدة، واستخدم الباحث عينة 

تقرير من تقارير الشرطة والصحف عن جرائم طالب املرحلة  700شملت

، وتم عمل مقابالت شخصية مع مندوبي املدارس املتوسطة في عدد املتوسطة

من الواليات املتحدة، وأشارت النتائج إلى ضرورة توعية الوالدين والطالب 

وهيئة التدريس في املدرسة بالقوانين والسياسات التي تنتهجها الحكومة 

وتوعي الطالب بمخاطر استخدام وسائل االتصال في اإلنترنت وخصوصا 

تخدام الجوال في تصفح اإلنترنت، وإلى ضرورة مشاركة هيئة العاملين اس

% من 14باملدرسة للطالب ونشر الوعي األمني داخلهم، وأظهرت النتائج أن 

 عينة الجرائم في هذه املرحلة السنية لها صلة باإلنترنت والتكنولوجيا.

املدرسية في  [ إلى التعرف على دور اإلدارة40كما هدفت دراسة الحربي ]      

تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالب املرحلة الثانوية في محافظة الطائف، 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة لجمع البيانات من 

، وأظهرت النتائج أن دور  115عينة الدراسة التي تكونت من 
ً
 ووكيال

ً
قائدا

لدى طالب املرحلة الثانوية جاء اإلدارة املدرسية في تحقيق األمن الفكري 

 عدم وجود فروق تعزى ملتغير طبيعة العمل )قائد
ً
، وأيضا

ً
وكيل(  -ضعيفا

 ووجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي، ومتغير سنوات الخبرة.

[ فقد هدفت إلى بيان أثر برنامج محاربة التطرف 41أما دراسة كلينتش ]     

ذلك من خالل تطبيق مدخل نفس ي إرشادي بين طالب املدارس في بريطانيا؛ و 

ومنح الطالب املرونة في االتصال مع اآلخرين وكذلك تعزيز االنتماء إلى 

املدرسة، وتمثل املجتمع في طالب بعض الثانويات في بريطانيا، وتكونت العينة 

من مجموعة من طالب ثالثة مدارس ثانوية من منطقة محلية، واستخدم 

ياس التطرف، وطبق منهج التحليل املوضوعي نموذج العرض والطلب لق

لتحليل البيانات التي تم جمعها، وأشارت النتائج أَن على املدارس خلق بيئة 
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إيجابية للطالب تمنحهم املرونة في التواصل مع اآلخرين، وضرورة تعزيز روح 

االنتماء لدى األطفال، وأن املرحلة االبتدائية هي املثالية لزرع هذه األفكار 

 لكون الطالب في املرحلة الثانوية قد بدأ تكوين معتقداته بالفعل.نظ
ً
 را

[ التي هدفت إلى التعرف على مدى 14وكذلك قام العتيبي بدراسته ]     

احتواء التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية على مضامين األمن الفكري، 

علمي واستخدم املنهج الوصفي املسحي، وشمل مجتمع الدراسة جميع م

التربية اإلسالمية بثانويات مكة املكرمة، وأعد الباحث استبانة طبقت على 

، وكان من أهم نتائج  224جميع معلمي التربية اإلسالمية وعددهم 
ً
معلما

 الدراسة تفاوت احتواء املناهج على مضامين األمن الفكري.

ة الثانوية [ والتي هدفت للتعرف إلى درجة قيام املدرس9أما دراسة قضيب ]     

بدورها في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر 

املعلمين فقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وتمثل املجتمع في معلمي 

التربية اإلسالمية التابعين للمدارس الحكومية بمدينة الرياض والبالغ 

، وأخذ منهم عينة تقدر بـ 3500عددهم
ً
، وأعد الباحث  525معلما

ً
معلما

استبانة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى وجود سبعة عوامل توضح 

مدى قيام األنظمة املدرسية بدورها في تعزيز األمن الفكري لدى طالب 

املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمين وأهمها: تتبع املدرسة سياسة واضحة 

تهتم املدرسة بشكل إيجابي في سير ومحددة في تنشئة الطلبة تنشئة إسالمية، 

، وتهتم بمراقبة السلوك املنحرف للطالب وتوجهم لالتجاه 
ً
الطالب تعليميا

 اإليجابي نحو أنفسهم ومجتمعهم.

[ كان الهدف تحديد دور اإلدارة املدرسية في تعزيز 8وفي دراسة السليمان ]      

الرياض، واتبع الباحث املنهج األمن الفكري بين طالب التعليم العام بمدينة 

الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في قادة اإلدارات املدرسية 

 1022الحكومية واألهلية بمدينة الرياض ممن كانوا على رأس العمل وعددهم

، وتكونت عينة الدراسة من 
ً
، ووزعت عليهم استبانة، وبينت  400قائدا

ً
قائدا

العينة يرون أن الحاجة إلى تعزيز األمن الفكري من  58,2النتائج أن ما نسبته 

من العينة لديهم إملام باألساليب  82,6للطالب كبيرة، وأن ما نسبته 

واإلجراءات املتبعة في تعزيز األمن الفكري بدرجة مابين املتوسطة والكبيرة، 

 ملتغير املرحلة 
ً
كما تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 يمية.التعل

ومن خالل املراجعات ملاسبق من دراسات، فإن األمن الفكري لم يعد       

مطلًبا ملجتمع بعينه، بل أصبح قضية كل املجتمعات دون استثناء، فقد 

أجريت الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة في بيئات مختلفة بعضها 

عدد منها مثل،  عربية، وبعضها أجنبية، وقد تشابهت الدراسة الحالية مع

؛ [40] ؛ الحربي[13] ؛ العنزي والزبون [38] ؛ الوهيبي[35] وصواص وقسايمه

[ في هدفها املتمثل بتعرف دور قادة 8] ؛ السليمان[42] ؛ خريف[9] قضيب

املدارس نحو تعزيز األمن الفكري لدى الطالب في مراحل التعليم العام، 

ت مع دراسات أخرى من حيث ودرجة ممارسة هذا الدور؛ وفي املقابل اختلف

؛ [10] ؛ طاشكندي[36] ؛ رحامنة[39] ؛ الحجيلي[37] الهدف مثل، األكلبي

والتي تباينت أهدافها ما بين دور األسر في تشكيل Clinch [41] ؛ [14] العتيبي

األمن الفكري ألبنائهم، أو املمارسات التي يقوم بها املعلمين في تحقيق األمن 

ضافة إلى بحث املخاطر الناتجة عن استخدام اإلنترنت الفكري لطالبهم، باإل 

ووسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري، ومدى احتواء مناهج بعض 

املواد على مضامين األمن الفكري. وتختلف الدراسة الحالية عن سابقتها 

وخاصة في بيئتها من حيث رصدها للواقع الحالي ملمارسات قادة املدارس نحو 

الوعي الفكري لدى الطالب في التعليم العام، و تحصين عقولهم من تعزيز 

أعمال التطرف واإلرهاب واالنحرافات الفكرية. إنها ترمي إلى إبراز وتحديد 

 األدوار الواجب على قادة املدارس االضطالع بها في هذه القضية املفصلية.

 جراءاتاإل و . الطريقة 5

 منهج الدراسةأ. 

الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي ملالءمته لهدف استخدمت      

[ إلى أن املنهج 43]وعدس وعبدالخالق الدراسة، حيث أشار عبدالرحمن 

في صورته املسحية هو األنسب عندما يكون هدف الدراسات جمع الوصفي 

البيانات واملعلومات عن الظواهر بقصد التعرف عليها وتحديد أسبابها من 

 أجل إحداث تغييرات جزئية أو جوهرية فيها

 مجتمع وعينة الدراسة. ب

تكّون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس البنين في التعليم العام      

 1438-1437التابعة ملكتب التعليم بمحافظة الحجرة خالل العام الدراس ي

  332والبالغ عددهم 
ً
[، 44] مكتب تعليم الحجرةوفق احصائيات معلما

استثناء العينة االستطالعية وتمثلت عينة الدراسة في كامل املجتمع بعد 

، وقد تم توزيع أداة الدراسة على جميع أفراد العينة  30وقوامها 
ً
معلما

، واسترد منها 
ً
( 1%، والجدول ) 88.1 استبانة بنسبة بلغت 266الكترونيا

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.

 1جدول 

افيةتوزيع أفراد عينة   الدراسة تبعا للمتغيرات الديموغر

  الدراسة أداةج. 

 الخرجي مثل، السابقة الدراسات وبعض النظري  األدب على باالعتماد     

 الحالية الدراسة أداة بناء تم ،[10] طاشكندي ؛[46] شلدان ؛[45]

 الديموغرافية املتغيرات تناول  األول : جزئين من تكونت حيث ،(استبانة)

 والجزء ؛(التخصص العلمي، املؤهل الخبرة، سنوات التعليمية، املرحلة)

 األمن تعزيز في لدورهم املدارس قادة بممارسة املتعلقة الفقرات تناول  الثاني

 رئيسة مجاالت خمسة على موزعة فقرة 48 وعددها للطالب، الفكري 

 تم حيث ،(املحلي املجتمع األسرة، الطالبية، األنشطة املعلمين، الوظيفي،)

  تدريجها
ً
  تدريجا

ً
، مرتفعة) Likert ليكرت مقياس حسب خماسيا

ً
 جدا

  منخفضة منخفضة، متوسطة، مرتفعة،
ً
 (.جدا

 التخصص املؤهل العلمي الخبرة املرحلة التعليمية 

 بكالوريوس سنوات 10≤  سنوات 10>  ثانوي  متوسط ابتدائي

 فأقل

 ماجستير 

 فأعلى

 علوم 

 طبيعية

 علوم

 إنسانية 

 154 112 29 237 148 118 51 75 140 العدد

% 52.6 28.2 19.2 44.4 55.6 89.1 10.9 42.1 57.9 
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  األداة صدق

 : هما بطريقتين االستبانة صدق من التحقق تم

 
ً
  صورتها في األداة عرض تم( : املحكمين صدق) الظاهري  الصدق: أوال

 في املتخصصين التدريس هيئة أعضاء األساتذة من عدد على األولية

 االستبانة فقرات مالئمة حول  أرائهم ملعرفة والعربية السعودية الجامعات

 ومدى اللغوية، الصياغة وسالمة فيه، وضعت الذي للمجال وانتمائها

 فقرة، 12 حذف تم حيث املحكمين، بمالحظات األخذ تم وقد. مناسبتها

 املجاالت، بعض تسمية وإعادة األخرى، الفقرات بعض صياغة وإعادة

 العينة على تطبيقها قبل فقرة 36 من النهائية صورتها في األداة لتتكون 

 .االستطالعية

 البناء صدق من التحقق تم: الدراسة ألداة الداخلي البناء صدق: ثانًيا

 ارتباط معامل وحساب االستطالعية، العينة على بتطبيقها لألداة الداخلي

 الكلية الدرجة مع للفقرات Pearson's Correlation Coefficient بيرسون 

 لكل االرتباط معامالت حساب إلى باإلضافة للمجال، الكلية والدرجة لألداة

 .النتائج توضح( 4) ،(3) ،(2)والجداول  لألداة، الكلية الدرجة مع مجال

 2 جدول 

 لألداة الكلية الدرجة مع الدراسة أداة لفقرات بيرسون  ارتباط معامالت

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 .436*0 10 .586**0 19 .619**0 28 .741**0 

2 .728**0 11 .541**0 20 .734**0 29 .690**0 

3 .692**0 12 .581**0 21 .807**0 30 .754**0 

4 .834**0 13 .600**0 22 .785**0 31 .716**0 

5 .745**0 14 .482**0 23 .785**0 32 .805**0 

6 .762**0 15 .747**0 24 .589**0 33 .725**0 

7 .709**0 16 .746**0 25 .739**0 34 .692**0 

8 .777**0 17 .798**0 26 .823**0 35 .806**0 

9 .820**0 18 .717**0 27 .759**0 36 .709**0 

  دال* 
ً
  دال**  0.05 الداللة مستوى  عند إحصائيا

ً
 0.01 الداللة  مستوى  عند إحصائيا

 3 جدول 

 ملجالها الكلية الدرجة مع فقرة لكل بيرسون  ارتباط معامالت

 مجال املجتمع  مجال األسرة مجال األنشطة  مجال املعلمين املجال الوظيفي

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 .535**0 11 .624**0 17 .806**0 24 .625**0 31 .571**0 

2 .853**0 12 .792**0 18 .771**0 25 .681**0 32 .481**0 

3 .726**0 13 .782**0 19 .828**0 26 .941**0 33 .507**0 

4 .868**0 14 .830**0 20 .751**0 27 .837**0 34 .366*0 

5 .841**0 15 .607**0 21 .758**0 28 .815**0 35 .577**0 

6 .829**0 16 .681**0 22 .834**0 29 .831**0 36 .434*0 

7 .765**0  23 .814**0 30 .779**0  

8 .680**0  

9 .804**0 

10 .872**0 

  دال* 
ً
  دال**  0.05 الداللة مستوى  عند إحصائيا

ً
 0.01 الداللة  مستوى  عند إحصائيا

 4 جدول 

 لألداة الكلية الدرجة مع مجال لكل بيرسون  ارتباط معامالت مصفوفة

 الكلي 5 4 3 2 1 املجاالت

 **0.920 **0.903 **0.931 **0.818 **0.936 - ( الوظيفة1)

 **0.777 **0.792 **0.754 **0.844 - - ( املعلمين2)

 **0.879 **0.629 **0.770 - - - ( األنشطة الطالبية3)

 **0.706 **0.826 - - - - ( األسرة4)

 7.11E-01 - - - - - ( املجتمع املحلي5)

  دال** 
ً
 للفقرات االرتباط معامالت جميع إلى( 2) الجدول  في الواردة النتائج تشير       0.01 الداللة مستوى  عند إحصائيا

 من وباملثل ،0.01 داللة مستوى  عند إحصائًيا دالة لألداة الكلية الدرجة مع
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 مع الدراسة أداة لفقرات االرتباط معامالت قيم جميع أن يتضح( 3) جدول 

 أن كما إحصائية، داللة ذات الفقرة إليه تنتمي الذي للمجال الكلية الدرجة

 الدراسة ألداة الكلية الدرجة مع ترتبط املجاالت جميع أن يبين( 4) جدول 

 
ً
 األداة أن يؤكد وهذا ،0.01 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو ارتباطا

 .الداخلي البناء صدق من عالية بدرجة تتمتع

 األداة ثبات 

 ألفا- كرونباخ معامل استخدام طريق عن األداة ثبات حساب تم    

Cronbach's Alpha، تم حيث النصفية؛ التجزئة طريقة استخدام تم كما 

 ذات والفقرات الفردية، األرقام ذات الفقرات جزئين إلى األداة فقرات تجزئة

 تصحيح تم ذلك وبعد بينهما، االرتباط معامل حساب ثم الزوجية، األرقام

 االرتباط معامل: Spearman Brown براون  سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل

 الفردية الفقرات درجات بين االرتباط معامل: r حيث ،2r = / r+1املعدل

 .الثبات نتائج يوضح( 5) والجدول . الزوجية الفقرات ودرجات

 5 جدول 

 الدراسة أداة ثبات معامالت

 ألفا –معامل ثبات كرونباخ  معامل ثبات التجزئة النصفية عدد الفقرات املجاالت الرقم

Cronbach's Alpha 

 0.927 0.962** 10 الوظيفي 1

 0.808 0.794** 6 املعلمين 2

 0.898 0.841** 7 األنشطة الطالبية 3

 0.905 0.897** 7 األسرة 4

 0.891 0.888** 6 املجتمع املحلي 5

 0.973 0.971** 36 الكلي

  دال** 
ً
  0.01 الداللة مستوى  عند إحصائيا

  دالة القيم جميع أن إلى( 5) الجدول  في النتائج تشير       
ً
 عند إحصائيا

 ألفا- كرونباخ بطريقة الكلي الثبات معامل بلغ حيث 0.01 الداللة مستوى 

 إلجراء وجيدة عالية قيم وهي ،0.971 بلغ النصفية التجزئة وثبات ،0.973

 .الدراسة

 ومناقشتها نتائج. ال5

 في الحجرة محافظة مدارس قادة دور  على التعرف إلى الدراسة هدفت      

 ما عن والكشف املعلمين، نظر وجهة من الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز

 أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات وقفر هناك كان إذا

  الدراسة عينة
ً
 املؤهل الخبرة، سنوات التعليمية، املرحلة) ملتغيرات تبعا

 درجة ما: نصه والذي األول  السؤال عن ولإلجابة(. التخصص العلمي،

 لدى الفكري  األمن تعزيز في لدورهم الحجرة محافظة مدارس قادة ممارسة

 الحسابية املتوسطات حساب تم املعلمين؟، نظر وجهة من الطالب

 في تقيس التي الدراسة أداة مجاالت من مجال لكل املعيارية واالنحرافات

( 1: )وهي الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة دور  مجملها

 مجال( 4) الطالبية؛ األنشطة مجال( 3) املعلمين؛ مجال( 2) الوظيفي؛ املجال

 الجدول  في كما مجتمعة للمجاالت وكذلك املحلي، املجتمع مجال( 5) األسرة؛

 املدارس قادة ممارسة أن إلى النتائج وتشير. النتائج هذه أهم يلخص الذي( 6)

 من متوسطة بدرجة جاءت الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في لدورهم

. 0.93 معياري  وانحراف ،3.28 بلغ حسابي وبمتوسط املعلمين، نظر وجهة

 وهذا املأمول، للمستوى  يرقى ال قد القادة دور  أن إلى النتيجة هذه تشير وربما

 تعزيز سبيل في العمل من للمزيد القادة تحقيق في املعلمين رغبة على دليل

 أسباب أهم من الفكري  األمن أن باعتبار الطالب، لدى الفكري  األمن

 للحفاظ السماوية الشرائع جميع جاءت التي الخمس الضرورات على الحفاظ

 يتمتع نعمة األمن أن وحيث. واملال والعرض والعقل والنفس الدين: وهي عليها

 جميع فيه يشترك واجب عليها الحفاظ فإن املجتمع، أفراد من فرد كل بها

 من والتعليمية التربوية واملؤسسات املجتمع؛ في والهيئات واملؤسسات األفراد

 وذلك مفسداته، من املجتمع ووقاية األمن على بالحفاظ املعنية الجهات أولى

  بناءً  الطالب شخصية بناء خالل من
ً
  سليما

ً
 واملغاالة التطرف عن بعيدا

 ما واملجتمع املدرسة بين العالقة أن إلى النتيجة تلك تعود وقد. واالنغالق

 .األخرى  الجوانب بقية من أكثر التحصيلي بالجانب وتهتم محدودة زالت

 دراسة مثل السابقة الدراسات بعض نتائج مع تتفق النتيجة وهذه      

 اإلدارة إسهام لدرجة املشرفين تقدير أن إلى توصلت والتي[ 38] الوهيبي

 والتي[ 13] والزبون  العنزي  ودراسة متوسطة، الفكري  األمن تعزيز في املدرسية

 في الثانوية املرحلة طلبة لدى الكلي الفكري  األمن مفهوم واقع أن إلى أشارت

 دراسة نتائج ومع أيًضا، متوسطة بدرجة جاء السعودية العربية اململكة

 واإلجراءات باألساليب إملام املدارس قادة لدى بأن خرجت والتي[ 8] السليمان

 وتختلف. متوسطة بدرجة ولكنه الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املتبعة

 دور  أن إلى أشارت والتي[ 40] الحربي دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج

  الثانوية املرحلة طالب لدى الفكري  األمن تحقيق في املدرسية اإلدارة
ً
 . ضعيفا

افات الحسابية املتوسطات  6 جدول  ا الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز  في املدارس قادة دور  حول  الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر
ً

 الدراسة أداة ملجاالت وفق

 درجة املمارسة الرتبة املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي املجال

 مرتفعة 1 0.97 3.41 ( الوظيفة1)

 متوسطة 2 0.99 3.36 ( األنشطة الطالبية3)

 متوسطة 3 1.04 3.35 ( املعلمين2)

 متوسطة 4 1.02 3.34 ( األسرة4)

 متوسطة 5 1.03 2.86 ( املجتمع املحلي5)

 متوسطة - 0.93 3.28 الكلي
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  ترتيبها جاء فقد املجاالت مستوى  على أما       
ً
 املجال: اآلتي النحو على تنازليا

 معياري  وانحراف ،3.41 بلغ حسابي بمتوسط األولى املرتبة أخذ الوظيفي

 األنشطة مجال الثانية املرتبة وفي مرتفعة؛ ممارسة ودرجة ،0.97 قدره

 وبدرجة ،0.99 معياري  وانحراف ،3.36 بلغ حسابي بمتوسط الطالبية

 حسابي بمتوسط املعلمين ملجال فكانت الثالثة املرتبة أما متوسطة؛ ممارسة

 وقد متوسطة؛ ممارسة وبدرجة ،1.04 بلغ معياري  وانحراف ،3.35 قدره

 وانحراف ،3.34 بلغ حسابي بمتوسط الرابعة املرتبة األسرة مجال احتل

 مجال األخيرة املرتبة في وجاء متوسطة؛ ممارسة وبدرجة ،1.02 قدره معياري 

 وبدرجة ،1.03 معياري  وانحراف ،2.86 بلغ حسابي بمتوسط املحلي املجتمع

 . متوسطة ممارسة

 وربما الدراسة أداة مجاالت بين من األولى املرتبة الوظيفي املجال أخذ وقد      

 في التعليم سياسة تنفيذ في بهم املناط بالدور  املدارس قادة وعي إلى ذلك يعود

 األمن لتحقيق األساسية الركائز أحد التعليم وأن السعودية، العربية اململكة

 العميق الوعي خالل من إال يتحققا لن واالستقرار فاألمن واالستقرار،

 على والقدرة خطأ، هو وما صواب هو ما بين التمييز على والقدرة بالعقيدة،

 دراسة مع النتيجة هذه واتفقت. املعرفة من مزيد الكتساب الذات تحفيز

 يقومون  املعلمين من عالية نسبة أن إلى أشارت التي[ 10] طاشكندي

 . العقبات وجود مع أدوارهم بممارسة

 قلة إلى ذلك يعزى  وربما الطالبية، األنشطة مجال الثانية املرتبة في وجاء      

 وجود دون  تنفذ األنشطة غالبية أن ربما وكذلك األنشطة، مخصصات

 الضرورية والحاجات الحاصلة التطورات تراعي مسبًقا مرسومة خطط

 الوعي وينمي يخدم ما آكدها ومن بها، والعناية تنميتها يجب التي وامللحة

 التي[ 35] وقسايمة وصواص دراسة مع النتيجة هذه اختلفت وقد. الفكري 

 تعزيز في املؤثرة العوامل أكثر من األنشطة تجاه القادة دور  تأثير فيها جاء

 دور  حيث من[ 10] طاشكندي دراسة مع اختلفت كما الفكري، األمن

 .الفكري  األمن تعزيز في الطالبية األنشطة

 وجود إلى ذلك يعود وقد الثالثة، املرتبة في جاء فقد املعلمين مجال أما       

 املتاحية، اإلمكانات من القصوى  االستفادة تحقيق في القادة تعترض عوائق

 اإلدارية املتطلبات تزاحم إن كما املطلوب، بالشكل البشرية املوارد إدارة ومنها

 القيادي التأهيل ضعف عن عالوة النتيجة، هذه خلف يكون  ربما وقتهم على

 مع للتعامل الالزمة وقدراتهم مهاراتهم تدني في املتوقع ودوره املدارس لقادة

. الواقع وظروف متغيرات ومواكبة واملستجدة، املتشعبة العمل متطلبات

 املعلمين من نسبة وجود في[ 10] طاشكندي دراسة مع النتيجة هذه وتتفق

 التي[ 37] األكلبي دراسة ومع والعقبات، العوائق وجود مع بأدوارهم يقومون 

 .واملنهي املعرفي نموهم وزيادة املعلمين لتأهيل املستمر التطوير إلى أشارت

 الرابعة، املرتبة في جاء فقد سابقه، من حال بأحسن األسرة مجال وليس       

 عن األمور  أولياء وعزوف املدرسة مع األسرة تعاون  قلة إلى ذلك يعزى  وربما

 بعض جهل وكذلك أبنائها، سلوك مراقبة في األسرة دور  وغياب املدرسة، زيارة

 من وغيرها والتكفير اإلرهاب وقضايا الفكري  األمن بمواضيع األمور  أولياء

 لدى األمية أن كما والسياسية، التعليمية األوساط في املتناولة املوضوعات

  تلعب قد األمور  أولياء بعض
ً
  دورا

ً
 تم التي املدارس أن حيث ذلك، في حيويا

 وهذه. األمور  أولياء بين األمية نسبة فيها ترتفع محافظة في توجد فيها التطبيق

 ضرورة إلى توصلت والتي[ 39] الحجيلي دراسة مع دراسة مع اتفقت النتيجة

 دراسة مع وأيًضا منهم، املأمول  الدور  تحقيق لعدم نظًرا الوالدين توعية

 .معهم والتواصل األمور  أولياء دور  تفعيل أهمية على أكدت التي[ 42] خريف

 إلى ذلك يعود وربما األخيرة، املرتبة في جاء فقد املحلي املجتمع مجال أما      

 ما وهو الدراسة، فيها طبقت التي باملحافظة املحلي املجتمع مؤسسات قلة

 املدارس؛ خارج أو داخل سواءً  والفعاليات األنشطة دعم على سلًبا ينعكس

 من الفكري  األمن لتعزيز املدارس مع املستمر التعاون  قصور  إلى باإلضافة

 الثقافية واملراكز القاعات توافر وعدم واملحاضرات، الندوات خالل

 فراغه وقت إشغال الطالب خاللها من يستطيع التي العامة والرياضية

  إيجابية بقضايا
ً
 واالنحراف، والتطرف السلبية الجوانب في التفكير من بدال

 مع الدراسة هذه واتفقت. املحلي املجتمع في القادة تأثير قلة إلى تعود وقد

 خدمة تجاه القادة دور  أن فيها جاء والتي[ 35] وقسايمة وصواص دراسة

  األقل هو املجتمع
ً
 في[ 9] قضيب دراسة ومع الفكري، األمن تعزيز في تأثيرا

  الطالب توجيه
ً
  توجيها

ً
 كلينتش دراسة ومع ومجتمعهم، أنفسهم نحو صحيحا

 .اآلخرين مع للتواصل للطالب إيجابية بيئة خلق إلى أشارت التي[ 41]

 الحسابية املتوسطات حساب تم حدة، على مجال كل مستوى  وعلى

 : اآلتي النحو على وذلك املجال فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات

 :الوظيفي املجال -1

 فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم 

 (. 7) الجدول  في كما الوظيفي املجال

افات الحسابية املتوسطات 7 جدول    مرتبة الوظيفي املجال فقرات على الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر
ً
 تنازليا

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  الفقرة رقم الفقرة

 مرتفعة 1.06 4.01 تمثل القدوة الحسنة للطالب فيما يتعلق بحب الوطن واالنتماء إليه. 9

 مرتفعة 1.14 3.7 تفعيل دور العقيدة اإلسالمية في بناء الفكر الصحيح لدى الطالب. 8

 مرتفعة 1.2 3.63 اإللكترونية ذات األفكار املنحرفة.توعية الطالب بخطورة املواقع  10

 مرتفعة 1.14 3.58 تطبيق التعميمات الخاصة بتعزيز األمن الفكري لدى الطالب. 3

 متوسطة 1.08 3.3 تنفيذ خطط تعزيز األمن الفكري لدى الطالب. 5

 متوسطة 1.13 3.29 استخدام أساليب متنوعة في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب. 2

 متوسطة 1.13 3.23 تقديم حلول مبتكرة للمشكالت املتعلقة باألمن الفكري لدى الطالب. 4

 متوسطة 1.19 3.19 إعداد خطط حول خطورة اختالل األمن الفكري على الطالب. 1

 متوسطة 1.16 3.18 محاورة الطالب في قضايا األمن الفكري. 6

 متوسطة 1.24 2.98 قراءة كتب تتعلق بالتنشئة السليمة.مبادرات لتشجيع الطالب نحو  7

 متوسطة 0.97 3.41 الكلي  
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 الوظيفي املجال أعطوا الدراسة عينة أفراد أن يتضح( 7) الجدول  من      

 ،0.97 معياري  وانحراف ،3,41 حسابي بمتوسط( متوسطة) ممارسة درجة

 وانحرافات ،4.01-2.98 بين للعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت

 أعطوا الدراسة عينة أفراد أن إلى النتائج تشير كما ،1,24-1.06 معيارية

 االستجابة تمت حين في ،(3 ،10 ،8 ،9) للعبارات( مرتفعة) ممارسة درجة

 الجدول  نتائج تظهر ولم(. 7 ،6 ،1 ،4 ،2 ،5) للفقرات( متوسطة) بدرجة

، مرتفعة) ممارسة درجات
ً
  منخفضة منخفضة، جدا

ً
 النتيجة وهذه( جدا

 األمن تعزيز في القادة دور  متوسط في السابقة الدراسات نتائج مع تتفق

 تعزيز في اإلدارات دور  أن إلى أشارت التي[ 40] الحربي دراسة ماعدا الفكري 

 .ضعيفة بدرجة الفكري  األمن

 الحسنة القدوة يتمثل" على نصت والتي األولى املرتبة في( 9) الفقرة وجاءت      

 4.01 قدره حسابي بمتوسط"  إليه واالنتماء الوطن بحب يتعلق فيما للطالب

 قادة التزام إلى يعود وهذا ،(مرتفعة) ممارسة ودرجة ،1.06 معياري  وانحراف

 ومتابعة بالدوام، االلتزام حيث من العمل وقيم املهنة بأخالقيات املدارس

 التعامل وحسن املدرسية، اإلذاعة خالل من وتوجيههم الطالب، أحوال

 مبادرات:"  ونصها( 5) العبارة جاءت بينما ومقترحاتهم، أفكارهم وتقبل

 األخيرة املرتبة في" السليمة بالتنشئة تتعلق كتب قراءة نحو الطالب لتشجيع

 . 1.24 بلغ معياري  وانحراف ،2.98 حسابي بمتوسط

 العقيدة دور  تفعيل" على نصت والتي( 8) الفقرة جاءت الثانية املرتبة وفي      

 ،.703 بلغ حسابي بمتوسط" الطالب لدى الصحيح الفكر بناء في اإلسالمية

 إلى ذلك يعود وربما ،(مرتفعة) تقدير وبدرجة ،1.14 معياري  وانحراف

 املدرسية، اإلذاعة مثل،) الطالبية األنشطة لبعض املدارس قادة توظيف

 بحقيقة وتوعيتهم الطالب توجيه في فاعل بشكل( املحاضرات الندوات،

 إلى والدعوة والتكفير، واملغاالة التطرف عن البعيد اإلسالمي والفكر اإلسالم

 . واالعتدال الوسطية فكر

" نصها والتي( 6) الفقرة املجال فقرات من األخيرة قبل املرتبة في وجاء      

 ،3.18 قدره حسابي بمتوسط" الفكري  األمن قضايا في الطالب محاورة

 هذه مثل مناقشة حساسية إلى يعود ربما وهذا ،1.16 بلغ معياري  وانحراف

 . ذلك من البعض وتخزف املوضوعات،

 يقوم"  على نصت والتي األخيرة املرتبة على حصلت فقد( 7) الفقرة وأما       

" السليمة بالتنشئة تتعلق كتب قراءة نحو الطالب لتشجيع بمبادرات

 تقدير وبدرجة ،1.24 معياري  وانحراف ،2.98 بلغ حسابي بمتوسط

 على الحرص وعدم بالقراءة القادة اهتمام قلة على يدل وهذا ،(متوسطة)

 املدرسية املكتبة تفتقر وربما والتوجيه، الفكر بناء في ودورها الجانب هذا

 .القضايا هذه تعالج التي للكتب

 :املعلمين مجال -2

 فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم 

 (.8) الجدول  في كما املعلمين مجال

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة املعلمين مجال فقرات على الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر
ً
 تنازليا

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 مرتفعة 1.06 3.68 التشجيع على نشر ثقافة الحوار وتقبل آراء الطالب. 11

 مرتفعة 1.13 3.44 الفكرية.التوجيه بربط محتوى املقررات بمشكالت املجتمع  12

 مرتفعة 1.19 3.42 الحث على متابعة سلوك الطالب ومالحظة األفكار املنحرفة لديهم. 16

 مرتفعة 1.22 3.41 التوجيه بتوضيح اآلثار السلبية العتناق الفكر املنحرف. 14

 متوسطة 1.22 3.11 الحث على تخصيص جزء من الوقت لحل مشكالت الطالب الفكرية. 15

 متوسطة 1.2 3.02 تنمية املعلمين مهنًيا حول مفهوم ومضامين األمن الفكري. 13

 متوسطة 0.97 3.36 الكلي  

     

 درجة املعلمين مجال أعطوا الدراسة عينة أفراد أن( 8) الجدول  من ويتضح

 ،0.97 معياري  وانحراف ،3.36 بلغ حسابي بمتوسط( متوسطة) ممارسة

 معيارية وانحرافات 3.68-3.02 بين للعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت

 ممارسة درجة( 16 ،14 ،12 ،11) العبارات أخذت حيث ،1.22-1.06 بين

 ولم ،(متوسطة) ممارسة بدرجة( 15،13) العبارتان جاءت حين في ،(مرتفعة)

  مرتفعة) موافقة درجات النتائج تظهر
ً
  منخفضة منخفضة، ،جدا

ً
 (.جدا

 وتقبل الحوار ثقافة نشر على التشجيع" ونصها( 11) الفقرة جاءت وقد       

 ،1.06 معياري  وانحراف ،3.68 حسابي بمتوسط األولى املرتبة في" الطالب آراء

 بكثرة املدارس قادة إحساس إلى ذلك يعود وربما ،(مرتفعة) ممارسة ودرجة

 األمن تعزيز في دورهم لتفعيل املعلمين توجيه على وحرصهم مشاغلهم

 على تشجع والتي املختلفة التعليمية املواقف خالل من الطالب لدى الفكري 

 بعض تغيير على والعمل اآلخرين، نظر ووجهات النقد وتقبل الحوار

:"  ونصها( 13) العبارة جاءت بينما الطالب؛ لدى الخاطئة الفكرية القناعات

 األخيرة املرتبة في" الفكري  األمن ومضامين مفهوم حول  مهنًيا املعلمين تنمية

 أن إلى يعود ربما وهذا. 1.20 معياري  وانحراف ،3.02 حسابي بمتوسط

 وزارة أو التعليم إدارة قبل من تحديدها يتم التدريبية الدورات موضوعات

 باستراتيجيات تتعلق ما عادة الوزارة تطرحها التي الدورات وأن التعليم،

 في شح وهناك املدرس ي، والتقويم التعليمية، املواقف وإدارة التدريس

 أو التعليم إدارة مستوى  على املبادرات وقلة الفكري، باألمن املتعلقة الدورات

 موافقات إلى تحتاج والتي الدورات، تلك مثل تقديم في واملدارس املكاتب

 عن اإلحجام في السبب يكون  ربما بدوره وهذا متعددة، وخطابات رسمية

 . املبادرات هذه مثل تقديم

 الطالبية األنشطة مجال -3

 فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم 

 (.9) الجدول  في كما الطالبية األنشطة مجال
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 9 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  تنازليا مرتبة الطالبية األنشطة مجال فقرات على الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 مرتفعة 1.11 3.77 دعم األنشطة التي تعزز ثقافة الطالب تجاه حب الوطن. 17

 مرتفعة 1.11 3.67 الدينية والوطنية لتأصيل الفكر املعتدل لدى الطالب.توظيف املناسبات  21

 مرتفعة 1.13 3.56 االهتمام بتطبيق األنشطة املرتبطة باإلرشاد الديني واألخالقي. 19

 متوسطة 1.16 3.36 تطبيق أنشطة تركز على سالمة فكر الطالب من االنحراف. 20

 متوسطة 1.13 3.31 حاجات الطالب املختلفة.توفير أنشطة نوعية تشبع  18

 متوسطة 1.19 2.95 إقامة املعارض التربوية املهتمة بتعزيز األمن الفكري. 23

 متوسطة 1.25 2.93 تنظيم زيارات ميدانية طالبية إلى مؤسسات ومنتديات فكرية. 22

 متوسطة 0.82 3.36 الكلي  

 درجة على حصل الطالبية األنشطة مجال أن( 9) الجدول  من يتضح     

 قدره معياري  وانحراف ،3.36 بلغ حسابي بمتوسط( متوسطة) ممارسة

 3.77-2.93 بين املجال هذا لعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت ،0.82

 عينة أفراد أن إلى النتائج تشير كما ،1.25-1.11 بين معيارية وانحرافات

 حين في( 21 ،19 ،17) للفقرات( مرتفعة) ممارسة درجة أعطوا الدراسة

 تظهر ولم ،(متوسطة) ممارسة درجة( 23 ،22 ،20 ،18) الفقرات أخذت

، مرتفعة) ممارسة درجات الجدول  نتائج
ً
  منخفضة منخفضة، جدا

ً
 (.جدا

 الطالب ثقافة تعزز  التي األنشطة دعم" ونصها( 17) الفقرة احتلت وقد      

 معياري  وانحراف ،3.77 حسابي بمتوسط األولى املرتبة" الوطن حب تجاه

 في املدارس قادة دور  إلى ذلك يعود وربما ،(مرتفعة) ممارسة ودرجة ،1.11

 الوطن نحو الطالب لدى االيجابية االتجاهات تعزز  مدرسية أنشطة توفير

 هذه ومن الوطني، باليوم االحتفال خالل يقدم ما وخاصة إليه واالنتماء

 والخطابة النبوية، واألحاديث الكريم القران حفظ مسابقات األنشطة

 النتيجة هذه وتتفق. الرياضية واألنشطة الهادف، املدرس ي واملسرح والشعر،

  أشارت التي[ 42] خريف ؛[10] طاشكندي دراسة نتائج مع

 .بتنفيذها والقيام الطالبية األنشطة دعم إلى

 نصت والتي( 22) الفقرة لصالح فكانت املجال هذا في األخيرة ملرتبة أما      

 بمتوسط" فكرية ومنتديات مؤسسات إلى طالبية ميدانية زيارات تنظيم"  على

 وهذا ،(متوسطة) تقدير وبدرجة ،1.25 معياري  وانحراف ،2.93 بلغ حسابي

 الدراسة، تطبيق منطقة في الفكرية واملنتديات املراكز توفر قلة إلى يعود ربما

 وإجراءات رسمية موافقات إلى يحتاج الزيارات هذه بمثل القيام أن إلى إضافة

 يعود وقد بها، القيام عن اإلحجام إلى املدارس قادة بعض يدفع مما إدارية

 هذه مثل في باملشاركة ألبنائهم السماح األمور  أولياء بعض رفض إلى ذلك

 بين املسافات لبعد نظًرا املعتاد من أطول  وقت تحتاج التي الزيارات

 النتيجة وهذه. ذلك خاللها من يتحقق ربما التي الرئيسة واملدن املحافظة،

 إيجابية بيئة خلق ضرورة من [41] كلينش دراسة إليه دعت ما مع تختلف

 . اآلخرين مع للتواصل للطالب

  األسرة مجال -4

 فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 (. 10) الجدول  في كما األسرة مجال

 10 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  تنازليا مرتبة األسرة مجال فقرات على الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

 مرتفعة 1.16 3.88 تزويد أولياء األمور بمعلومات فورية عن أبنائهم من حيث )الغياب، التأخر، االستئذان، السلوك(. 30

 مرتفعة 1.17 3.59 تفعيل دور املرشد الطالبي في تقوية العالقة بين البيت واملدرسة. 26

 مرتفعة 1.16 3.42 حث األسرة على مراقبة سلوك أبنائهم داخل البيت وخارجه. 27

25 
توعية األسرة بأهمية توجيه األبناء الختيار الصحبة الصالحة ذات الفكر املعتدل من خالل لوسائل 

 التواصل املختلفة.
 متوسطة 1.23 3.27

مقدمي البرامج ذات الفكر املنحرف.حث األسرة على توعية أبنائهم عن خطورة متابعة  28  متوسطة 1.18 3.27 

 متوسطة 1.24 3.22 التواصل املستمر مع أولياء األمور فيما يتعلق بتعزيز األمن الفكري لدى أبنائهم. 24

29 
تنظيم محاضرات ولقاءات ألولياء األمور لرفع مستوى اهتمامهم بخطورة االنحراف الفكري على 

 أبنائهم.
 متوسطة 1.23 2.76

 متوسطة 0.84 3.34 الكلي  

 ممارسة درجة على حصل األسرة مجال أن( 10) الجدول  من ويتضح     

 ،0.84 قدره معياري  وانحراف ،3.34 بلغ حسابي بمتوسط ،(متوسطة)

 معيارية وانحرافات 3.88-2.76 بين للعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت

 درجة أعطوا الدراسة عينة أفراد أن إلى النتائج وتشير. 1.24-1.16 من

 ،25 ،24) العبارات أخذت حين في( 30 ،27 ،26) للعبارات( مرتفعة) ممارسة

 موافقة درجات الجدول  نتائج تظهر ولم ،(متوسطة) موافقة درجة( 29 ،28

، مرتفعة)
ً
  منخفضة منخفضة، جدا

ً
 (.جدا

 عن فورية بمعلومات األمور  أولياء تزويد" ونصها( 30) الفقرة حصلت وقد      

 األولى املرتبة على(" السلوك االستئذان، التأخر، الغياب،) حيث من أبنائهم

 ؛(مرتفعة) ممارسة ودرجة ،1.16 معياري  وانحراف ،3.88 حسابي بمتوسط
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 الطلبة سلوك ضبط في لدورهم املدارس قادة إدراك إلى يعزى  ربما وهذا

 من األبناء عن بمعلومات وتزويدها األسرة مع بالتعاون  وتعديله وتوجيهه

 دراسة مع تتفق النتيجة وهذه. االجتماعي التواصل ومواقع الرسائل خالل

 األسرة أن إلى أشارت والتي[ 42] خريف ؛[39] الحجيلي ؛[36] رحامنة

 الوالدين توعية ضرورة على والتأكيد والتنشئة، التعليم عن مسؤولة

 .معهم املستمر والتواصل

 ألولياء ولقاءات محاضرات تنظيم:"  ونصها( 29)  العبارة جاءت بينما    

 في" أبنائهم على الفكري  االنحراف بخطورة اهتمامهم مستوى  لرفع األمور 

 يعزى  وقد ،1.23 معياري  وانحراف ،2.76 حسابي بمتوسط األخيرة املرتبة

 األمور  أولياء مع ولقاءات اجتماعات بعمل القادة بعض اهتمام قلة إلى ذلك

 
ً
  الوقت، وضيق التفرغ وعدم املشاغل كثرة بحجة تارة

ً
 لضعف وتارة

 االجتماعات أن إلى يعود وقد االجتماعات، حضور  في األمور  أولياء استجابات

 التحصيل مثل وروتينية محددة قضايا في تنحصر الغالب في تتم التي

 . فقط املدرس ي الدوام أو الدراس ي

 املحلي املجتمع مجال-5

 فقرات من فقرة لكل املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 (. 11) الجدول  في كما املحلي املجتمع مجال

افات الحسابية املتوسطات 11 جدول   تنازليا مرتبة املحلي املجتمع مجال فقرات على الدراسة عينة الستجابات املعيارية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 مرتفعة 1.19 3.5 حث وتشجيع الطالب على التمسك بقيم وثقافة املجتمع املسلم. 36

 متوسطة 1.15 2.89 الطالب في اإلعالم تهتم بالتركيز على النواحي الفكرية لديهم.نشر مقاالت توعوية تناسب عقول  34

 متوسطة 1.23 2.84 استضافة مسؤولين من األجهزة األمنية لنشر الثقافة األمنية بين أولياء األمور وأبنائهم. 32

 متوسطة 1.23 2.72 ومكانتهم االجتماعية.اطالع أئمة املساجد بمشكالت الطالب األمنية واالستفادة من خبراتهم  33

 متوسطة 1.23 2.69 دعوة اإلعالميين لتغطية األنشطة املدرسية الالصفية التي تخدم املجتمع في تعزيز األمن الفكري. 31

 منخفضة 1.22 2.55 ترتيب زيارات ألولياء األمور وأبنائهم لألجهزة األمنية لرفع مستوى االنتماء للوطن. 35

 متوسطة 1.03 2.86 الكلي  

 املحلي املجتمع مجال أعطوا الدراسة عينة أفراد أن( 11) الجدول  يوضح      

 قدره معياري  وانحراف ،2.86 بلغ حسابي بمتوسط( متوسطة) ممارسة درجة

 3.50 -2.55 بين للعبارات الحسابية املتوسطات تراوحت بينما ،1.03

 على تنص التي( 36) الفقرة جاءت وقد ،1.23 -1.15 بين معيارية وانحرافات

 املرتبة في" املسلم املجتمع وثقافة بقيم التمسك على الطالب وتشجيع حث"

 وانحراف ،3.50 بلغ حسابي وبمتوسط( مرتفعة) ممارسة بدرجة األولى

 درجة( 34 ،33 ،32 ،31) الفقرات أخذت حين في ،1.19 قدره معياري 

 ترتيب"  نصها والتي( 35) الفقرة حصلت املقابل وفي ؛(متوسطة) ممارسة

" للوطن االنتماء مستوى  لرفع األمنية لألجهزة وأبنائهم األمور  ألولياء زيارات

 معياري  وانحراف ،2.55 بلغ حسابي بمتوسط( منخفضة) ممارسة درجة على

، مرتفعة) موافقة درجات الجدول  نتائج تظهر ولم ،1.22 قدره
ً
 منخفضة جدا

 
ً
[ 35] وقسايمه وصواص دراسة نتائج مع املجال هذا نتيجة وتختلف(. جدا

 الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املحلي املجتمع دور  أن إلى أشارت والتي

  جاء
ً
 .منخفضا

 داللة ذات فروق توجد هل: نصه والذي الثاني السؤال عن ولإلجابة       

 أفراد استجابة متوسطات بين( ≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية

 تعزيز في لدورهم الحجرة محافظة مدارس قادة ممارسة درجة حول  الدراسة

عزى  أن يمكن الطالب لدى الفكري  األمن
ُ
 املرحلة) الدراسة ملتغيرات ت

 عدة استخدام تم ؟،(التخصص العلمي، املؤهل الخبرة، سنوات التعليمية،

 -One)  األحادي التباين تحليل واختبار ،(T-test)  ت اختبار مثل، اختبارات

way Anova)، ليفين واختبار (Leven)، شيفيه واختبار (Scheffe test ) 
ً
 تبعا

 اختيار من وللتاكد العينة، وحجم متغير كل في املستويات لعدد

 .النتائج ألهم عرض يأتي وفيما. األنسب االختبار 

 التعليمية املرحلة متغير .1

 تقدير متوسطات بين وجدت إن للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف      

 الطالب، لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة لدور  الدراسة عينة أفراد

 الالزمة االختبارات إجراء تم التعليمية، املرحلة متغير اختالف إلى تعزى  والتي

 اختبار استخدام تم كما ظاهرية، فروق وجود ومدى التجانس من للتأكد

 ،Scheffe test شيفيه واختبار ،One - way Anova األحادي التباين تحليل

 .االختبارين نتائج يوضحان( 13 ،12) والجدوالن

  الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز  في املدارس قادة دورة حول  الدراسة عينة أفراد ستجابات بين للفروق( One - way Anova) األحادي التباين تحليل اختبار  12 جدول 
ً
 تبعا

 التعليمية املرحلة ملتغير 

 املجاالت مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

 الوظيفي بين املجموعات 3.585 2 1.793 1.902 0.151

 داخل املجموعات 247.878 263 0.943

 املعلمين بين املجموعات 4.537 2 2.268 2.101 0.124

 داخل املجموعات 283.991 263 1.080

 األنشطة الطالبية بين املجموعات 3.065 2 1.533 1.551 0.214

 داخل املجموعات 259.917 263 0.988

 األسرة بين املجموعات 4.314 2 2.157 2.058 0.130

 داخل املجموعات 275.648 263 1.048
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 املجاالت مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة

 املجتمع املحلي بين املجموعات 7.600 2 3.800 3.586 0.029

 داخل املجموعات 278.673 263 1.060

 الكلي بين املجموعات 4.321 2 2.161 2.495 0.084

 املجموعاتداخل  227.712 263 0.866

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 12) الجدول  في النتائج تشير      

 قادة لدور  الدراسة عينة أفراد تقدير درجة في( α 0.05)≥ الدالة مستوى  عند

 وجهة من الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في الحجرة محافظة مدارس

  املعلمين
ً
 ماعدا الدراسة مجاالت جميع وعلى التعليمية املرحلة ملتغير تبعا

. 0.029 الداللة ومستوى  ،3.586 ف قيمة بلغت حيث املحلي، املجتمع مجال

 دور  تقدير حول  الدراسة عينة أفراد استجابات بين الفروق اتجاه وملعرفة

 املحلي املجتمع مجال على الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة

 
ً
 تم الثالث املستويات من مستوى  أي ولصالح التعليمية املرحلة ملتغير تبعا

" Scheffe test" شيفيه اختبار استخدام تم حيث البعدية، املقارنات إجراء

 (.13) الجدول  في مبين هو كما

  املحلي املجتمع مجال على الدراسة عينة أفراد استجابات بين البعدية للمقارنات( Sheffe test) شيفيه اختبار  13 جدول 
ً
 التعليمية املرحلة ملتغير  تبعا

 الثانوية املتوسطة االبتدائية املتوسط الحسابي املراحل التعليمية

 - - - 2.82 االبتدائية

 0.036* - - 2.75 املتوسطة

 - - - 3.19 الثانوية

  دال* 
ً
 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائيا

 أفراد استجابات بين( 13) الجدول  في البعدية املقارنات نتائج إلى وبالنظر     

 لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة دور  تقدير حول  الدراسة عينة

  املحلي املجتمع مجال على الطالب
ً
 وجود يالحظ التعليمية املرحلة ملتغير تبعا

 املرحلة بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 املتوسط كان حيث الثانوية، املرحلة ولصالح الثانوية، واملرحلة املتوسطة

 ،2.75 املتوسطة املرحلة متوسط حين في ،3.19 الثانوية للمرحلة الحسابي

 وحرجة مهمة نمو مرحلة تعتبر الثانوية املرحلة أن إلى ذلك يعود وربما

ن للطالب
َ
  مجتمعه، أو مدرسته، أو منزله، في سواء حوله، ومل

ً
 به يمر ملا نظرا

 املجتمع مؤسسات بين االتصال أن إلى ذلك يعزى  وربما عديدة، تغيرات من

  أكثر يكون  واملدارس
ً
 إقامة في األول  الهدف وهي الثانوية، املرحلى في تفعيال

 باالهتمام األمور  أولياء مطالبات وكذلك املجتمع، مع مشتركة نشاطات

 لديهم، الثقة مبدأ وتعزيز باملسؤولية وإحساسهم املرحلة، هذه في بأبنائهم

 األمن جانب تعزيز حول  الحكومية الجهات من األخرى  املطالبات إلى إضافة

 نوادي من املحلي املجتمع مؤسسات تعاون  من بد ال وبالتالي. الفكري 

  الطالب لدى الفكري  األمن وتعزيز توجيه في شبابية ومراكز ومساجد
ً
 خوفا

 وتتفق. هدامة فكرية نشاطات في واالنخراط والتطرف االنحراف من عليهم

 يبدأ الثانوية املرحلة طالب أن في[ 41] كلينتش دراسة نتائج مع النتيجة هذه

 والتي[ 8] السليمان دراسة نتيجة مع وتختلف بالفعل، معتقداته تكوين في

  فروق وجود إلى أشارت
ً
 املرحلة لصالح التعليمية املرحلة ملتغير تبعا

 .االبتدائية

 الخبرة سنوات متغير  .2

 تقدير متوسطات بين وجدت إن للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف      

 الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة لدور  الدراسة عينة أفراد

-T) ت اختبار استخدام تم فقد الخبرة، سنوات متغير اختالف إلى تعزى  والتي

test )الجدول  يوضح كما مستقلين متوسطين بين للمقارنة 

 (14 .) 

  الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز  في املدارس قادة دورة حول  الدراسة عينة أفراد ستجاباتا بين للفروق( T-test) ت اختبار  14 جدول 
ً
 الخبرة سنوات ملتغير  تبعا

 املجاالت الخبرة ن املتوسط االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة

سنوات 10أقل من  118 3.40 1.01 0.73 942.  الوظيفي 

 10فأكثر سنوات 148 3.41 0.94

سنوات 10أقل من  118 3.35 1.10 1.53 878.  املعلمين 

 10فأكثر سنوات 148 3.33 0.99

سنوات 10أقل من  118 3.42 1.10 0.93 353.  األنشطة الطالبية 

 10فأكثر سنوات 148 3.31 900.

سنوات 10أقل من  118 3.45 1.11 1.636 1030.  األسرة 

 10فأكثر سنوات 148 3.25 0.95

سنوات 10أقل من  118 3.02 1.14 2.313 0210.  املجتمع املحلي 

 10فأكثر سنوات 148 2.73 0.92

سنوات 10أقل من  118 3.34 1.02 9720. 3320.  الدرجة الكلية 

 10فأكثر سنوات 148 3.23 850.

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 14) الجدول  في النتائج تشير      

 لدور  الدراسة عينة أفراد تقدير درجة في( α ≥ 0.05) الدالة مستوى  عند

 وعلى الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في الحجرة محافظة مدارس قادة

  الدراسة مجاالت جميع
ً
 املجتمع مجال عدا ما الخبرة سنوات ملتغير تبعا
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 وربما األقل، الخبرة ذوي  الدراسة عينة لصالح الفروق جاءت وقد املحلي،

 في املدارس لقادة دور  هناك أن األقل الخبرة أصحاب اعتقاد إلى ذلك يعود

 حديثي أن وخاصة الفكري، األمن تعزيز نحو املجتمع مؤسسات دور  تفعيل

 بعض تقيمها التي األنشطة في املشاركة في توجهات لديهم املعلمين من الخبرة

 املعارض وإقامة التدريبية، والورش كالندوات، املحلي املجتمع مؤسسات

 األمن منظومة وتعزيز الشباب توجيه على تعمل التي النشاطات من وغيرها

 هم األطول  الخبرات أصحاب أن إلى أيًضا ذلك عزو  ويمكن. لديهم الفكري 

 الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة دور  تقييم على قدرة أكثر

 املجال هذا في املدارس قادة سلوك ومعايشة للتعليم الطويلة املمارسة بحكم

 الخبرة ولصالح الدراسة عينة أفراد استجابات في تباين هناك كان لذلك

 إلى أشارت والتي[ 42] خريف دراسة نتائج مع تختلف النتيجة وهذه. األقل

  فروق وجود
ً
 نتائج مع تختلف كما األطول، الخبرة لصالح الخبرة، ملتغير تبعا

 سنة 15 الخبرة لصالح فروق وجود إلى أشارت والتي[ 40] الحربي دراسة

 من أقل الخبرة لصالح[ 38] الوهيبي دراسة نتائج مع وتتفق فأكثر،

 .سنوات10

 العلمي املؤهل متغير  .3

 تقدير متوسطات بين وجدت إن للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف     

 الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة لدور  الدراسة عينة أفراد

( T-test) ت اختبار استخدام تم العلمي، املؤهل متغير اختالف إلى تعزى  والتي

 (.15) الجدول  يوضح كما مستقلين متوسطين بين للمقارنة

  الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز  في املدارس قادة دورة حول  الدراسة عينة أفراد ستجابات بين للفروق( T-test) ت اختبار  15 جدول 
ً
 العلمي املؤهل ملتغير  تبعا

 املجاالت املؤهل العلمي ن املتوسط االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة

 الوظيفي بكالوريوس فأقل 237 3.43 0.96 1.314 1900.

 ماجستير فأعلى 29 3.18 0.99

 املعلمين بكالوريوس فأقل 237 3.37 1.04 1.179 0.239

 ماجستير فأعلى 29 3.13 1.00

 األنشطة الطالبية بكالوريوس فأقل 237 3.40 0.99 1.859 0.064

 ماجستير فأعلى 29 3.03 0.92

 األسرة بكالوريوس فأقل 237 3.37 1.03 1.640 0.102

 ماجستير فأعلى 29 3.04 0.89

 املجتمع املحلي بكالوريوس فأقل 237 2.90 1.05 1.859 0.064

 ماجستير فأعلى 29 2.52 0.87

 الدرجة الكلية بكالوريوس فأقل 237 3.32 0.94 1.679 0.094

 ماجستير فأعلى 29 3.01 0.83

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 15) الجدول  في النتائج تشير       

 قادة لدور  الدراسة عينة أفراد تقدير درجة في( α 0.05)≥ الدالة مستوى  عند

 وهذا العلمي، املؤهل ملتغير وفًقا الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس

 واألساليب املمارسات على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات اتفاق على مؤشر

 النتيجة وهذه. الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة يتبعها التي

 ملتغير تأثير وجود عدم إلى أشارت والتي[ 9] قضيب دراسة نتائج مع تتفق

 الى أشارت والتي[ 38] الوهيبي دراسة نتائج مع تختلف بينما العلمي، املؤهل

 توضح التي[ 40] الحربي ودراسة العالي، الدبلوم مؤهل لصالح فروق وجود

 وجود تبين التي[ 42] خريف ودراسة العليا، الدراسات لصالح فروق وجود

 .فأكثر ماجستير لصالح فروق

 التخصص متغير .4

 تقدير متوسطات بين وجدت إن للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف       

 الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في املدارس قادة لدور  الدراسة عينة أفراد

( T-test) ت اختبار استخدام تم التخصص، متغير اختالف إلى تعزى  والتي

 في النتائج تشير(. 16) الجدول  يوضح كما مستقلين متوسطين بين للمقارنة

 0.05) الدالة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 16) الجدول 

≤ α )األمن تعزيز في املدارس قادة لدور  الدراسة عينة أفراد تقدير اتدرج في 

  الطالب لدى الفكري 
ً
 وباملثل اإلنسانية؛ العلوم ولصالح التخصص ملتغير تبعا

 املحلي، املجتمع مجال باستثناء املجاالت لجميع بالنسبة فروق وجود يتضح

 لدور  ممارسة األكثر هم اإلنسانية العلوم معلمي أن إلى ذلك يعزى  وربما

  والحوار واملناقشة والنصح التوجيه
ً
 موضوعات من موادهم به تتميز ملا نظرا

 األمن تعزيز في القادة دور  بأهمية الطالب وتوعية الفكري  األمن عن تتحدث

 . املختلفة واألنشطة التوعوية البرامج في عادة مشاركتهم خالل من الفكري 

  الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز  في املدارس قادة دورة حول  الدراسة عينة أفراد ستجابات بين للفروق( T-test) ت اختبار  16 جدول 
ً
 التخصص ملتغير  تبعا

 املجاالت الخبرة ن املتوسط االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة

 الوظيفي علوم طبيعية 112 3.25 0.96 2.250 0.025

 علوم إنسانية 154 3.52 0.96

 املعلمين علوم طبيعية 112 3.17 0.99 2.354 0.019

 علوم إنسانية 154 3.47 1.06

 األنشطة الطالبية علوم طبيعية 112 3.19 0.96 2.302 0.022

 علوم إنسانية 154 3.48 1.00

 األسرة علوم طبيعية 112 3.17 1.03 2.234 0.026



812019 

100 

 املجاالت الخبرة ن املتوسط االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة

 علوم إنسانية 154 3.46 1.01

 املجتمع املحلي علوم طبيعية 112 2.76 0.88 1.414 0.158

 علوم إنسانية 154 2.94 1.13

 الدرجة الكلية علوم طبيعية 112 3.13 0.88 2.307 0.022

 علوم إنسانية 154 3.39 0.96

 توصياتال. 6

 :يلي بما الدراسة توص ي النتائج، ضوء في

 مبتكرة حلول  وتقديم الطالب، لدى الفكري  الوعي تعزيز أساليب في التنويع -

 .الفكري  باألمن املتعلقة للمشكالت

 التعليمية املواقف خالل من الفكري  األمن قضايا في الحوار دور  تفعيل -

 . املختلفة

 وتوجيه السليمة، للتنشئة املناسبة واملواد باملصادر املدرسية املكتبة إثراء -

 .واإلطالع القراءة، على الطالب وتشجيع

 منهج ونهج الطالب، نفوس في الصحيحة العقيدة بترسيخ املعلمين اهتمام -

 .واالعتدال الوسطية

 لقادة الفكري  األمن مجال في متخصصة تدريبية برامح وتنفيذ تخطيط -

 .وللمعلمين املدارس

 االنتماء مستوى  لرفع املختلفة املجتمع مؤسسات مع فاعلة شراكات بناء -

 .الطالب لدى الفكري  األمن وتعزيز للوطن

 اختالل قضايا وتعالج الطالب، حاجات تشبع نوعية أنشطة توفير ضرورة -

 .الفكري  األمن

 الهادفة البرامج إعداد خالل من املجتمع خدمة في بدورها املدرسة اضطالع -

 .الوطني االنتماء وتعزز  الفراغ، أوقات استغالل إلى

 في املشكالت ملعالجة واملنزل  املدرسة بين والشراكة التعاون  من جسور  بناء -

 .الفكري  الوعي مجال في األسرة وتثقيف مهدها

 النبيلة القيم وغرس السلوك تقويم في الرئيس بدوره إعالمًيا املجتمع توعية -

 .األجيال نفوس في

 املراجع

 العربية املراجعأ. 
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ABSTRACT: This study aimed to identify the degree of practicing of Alhajrah school leaders of their role 

in enhancing the intellectual security for students from teachers’ perspective. To achieve this goal, the 

study used the analytical descriptive approach. To collect data, a survey was sent to all study population 

excluding the pilot study sample. The final participants were 266 teachers. Using appropriate statistical 

methods, the results showed that the degree of practicing of school leaders of their role in enhancing the 

intellectual security for students was moderate as the value of the arithmetic average reaches 3.28. The 

results revealed statistically significant differences (α ≤ 0.05) in the level of enhancing the intellectual 

security for students, which attributed to the variable of educational phase in the favor of the high school 

phase. The results also showed that there were statistically significant differences accordingly to the 

variables of experience and specialization in the favor of the 10 years and less and the human science 

respectively. On the other hand, the results have not shown significant differences that can be attributable 

to the variable of scientific qualification. According to the results, a set of recommendations was provided 

to enhance the intellectual security for students. For instance, school leaders should provide more concern 

for the relationships with the local society as well as drawing school plans that support the national values 

and concepts for students. 

KEYWORDS: Intellectual Security; School Leaders; Alhajrah Province. 

 

 

 

 


