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 انشكر ٔتمذٚر
 

والذي القدير الذي قدرني عمى إنجاز ىذا العمؿ  هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات، أشكر اهلل العميّ  الحمد

 فضمو لما كاف لو أف يكوف. لوال اهلل و 

ما تنيؿ ص التي أشرفت عمى رسالتي والتي منحتني ملكما وأشكر بعد اهلل الدكتورة المشرفة بعاد الخا

وتواضٍع وسخاء وكانت لي خير مرشٍد وموجٍو لبحثي ولتساؤالتي خبلؿ  بكؿ حبٍ  مـٍ ومعرفةٍ عِ مف بو 

 ليا مني بالغ الشكر والتقدير واالمتناف ...  ،جيدىا و وقتيا ؿ  الدراسة منحتني جُ 

الجامعة والشكر موصوٌؿ بالتقدير والعرفاف لكؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة خبلؿ دراستي في 

الدكتور محمد شعيبات والدكتور محمود أبو سمرة المذاف أعطيا فأجزال العطاء  وأخص بالذكر أيضاً 

 والمذاف تعممت منيما الكثير خبلؿ دراستي في برنامج الدراسات العميا في تخصص اإلدارة التربوية . 

 ناقشة الموقرة والمكونة مف أف أتقدـ ببالغ الشكر وجزيؿ االحتراـ والتقدير لمجنة الم كما ويشرفني

حمد شعيبات والدكتور أحمد فتيحة المذاف أضافا ليذا العمؿ بمبلحظاتيـ القيمة كؿ الشكر الدكتور م

 ليـ جميعًا .

 . منف عمينا بالتوفيؽ وحسف العمؿأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يُ 



ت  
 

 

 انًهخص
 

ري لدى طمبة المدارس الحكومية الفك األمفدور المدرسة في تنمية  إلىالدراسة التعرؼ  ىدفت

والتعرؼ عمى دور كؿ مف الجنس والدرجة العممية  المعمميفالقدس مف وجية نظر  مدينةوالخاصة في 

والتعرؼ إلى دور  ،الفكري األمفوسنوات الخبرة والجية المشرفة والمرحمة الدراسية في موضوع تنمية 

طبقت ىذه الدراسة و  لفكري مف خبلؿ المقابمة.مديري المدارس الحكومية والخاصة في تعزيز األمف ا

واقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية  2018مف العاـ الدراسي  وؿفي الفصؿ الدراسي األ

مف مجتمع  عشوائيةالطبقية الالقدس، حيث تـ اختيار العينة بالطريقة  مدينةوالمدارس الخاصة في 

 ا ومديرة . ( مديرً 20ومعممة و) اً معمم (260الدراسة، واشتممت عينة الدراسة عمى )

الفكري لدى طمبة المدارس  األمففي تنمية  لممعمميف متوسط دورأف ىناؾ أظيرت نتائج الدراسة 

المتوسط الحسابي  حيث بمغ في مدينة القدس حسب وجية نظر المعمميف الحكومية والمدارس الخاصة

النفسي عمى أعمى  األمفؿ مجاؿ تنمية حصو ( 0.569( وانحراؼ معياري )3.65لمدرجة الكمية)

وقد حصؿ عمى متوسط  الفكري التكنولوجي األمف(، ويميو مجاؿ تنمية 4.36متوسط حسابي ومقداره )

وحصؿ عمى  الفكري المجتمعي األمفتنمية  ، يميو مجاؿ( وجاء بدرجو متوسطو 3.45حسابي مقداره )

وقد حصؿ عمى  السياسي األمفمجاؿ تنمية ، ويميو ( بدرجة متوسطة 3.40متوسط حسابي مقداره )

 .( بدرجة متوسطة 3.38متوسط حسابي مقداره )

)الجنس،  لمتغيرات راء المعمميف تبعاً إحصائيًا في آتوجد فروؽ دالة  كما بينت نتائج الدراسة انو ال

سنوات فأكثر،  10المؤىؿ العممي( فيما كانت ىناؾ فروؽ تبعا لمتغيرات)سنوات الخبرة لصالح 

 .(عميا، وتبا لئلشراؼ لصالح الجية الحكومية أساسيةوالمرحمة الدراسية لصالح 



ث  
 

كما أشارت  الفكري مف وجية نظر المديريف األمفالنتائج إلى أف دور المدرسة في تنمية  أشارتكذلؾ 

%(، يمييا 95النفسي عمى نسبة عالية  بمغت ) األمفجاء بدرجة عالية، وقد حصؿ مجاؿ  إليو المقابمة

المجتمعي بنسبة  األمف%( يمييا 60الفكري بنسبة ) األمف%(، يمييا 85المجتمعي بنسبة ) ألمفا

(55.)% 

القدس  الفكري في مدارس األمفىـ المعوقات التي تؤثر عمى تنمية كما وضحت نتائج الدراسة أف أ

ت ما يتعمؽ بوضع المدينة بشكؿ عاـ مف ضعؼ جميع المستويا المدارس مديري مف وجية نظر

 السياسية بسبب االحتبلؿ. األوضاعاالقتصادية واالجتماعية والتعميمية وتردي 

 في ضوء النتائج خرجت الباحثة بعدد مف التوصيات أىميا: 

ية ووضعيا ضمف أجندتيا التربوية لتعزيز قيـ المواطنة األمنعمى المؤسسات التربوية تفعيؿ التربية 

حماية ىوية األفراد وتكفؿ حماية قيميـ ومبادئيـ المجتمعية واالنتماء لموطف التي بدورىا تعمؿ عمى 

 . مف أي خطر ييدد بطمس اليوية الثقافية والوطنية
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The Role of the School in Developing the Intellectual Security Among 

Students in Public and private Schools in the Governorate of Jerusalem 

Prepared by: Ghada Galeb Zaid Ghneim  

Supervisor: Dr. Boad Al-kales 

Abstract 
This study aimed to identify the role of the school in developing the intellectual security 

among students in public and private schools in the governorate of Jerusalem from the 

point of view of principals and teachers. Also, it aimed to identify the role of gender, 

degree, years of experience, supervisory authority and the educational stage  in the field of 

intellectual security development. The study was conducted in the first year of the 

academic year 2018. The study was limited to public schools and private schools in the 

Jerusalem governorate. The sample was chosen in a random stratified manner from the 

study population. The sample included (260) teachers and (20) males and females 

principals. 

The results of the study showed that there is an average role for the school in the 

development of intellectual security among students in public schools and private schools 

according to the view of teachers in the city of Jerusalem, where the arithmetic mean of the 

total score was 3.65 and the standard deviation was 0.569. 4.36. The field technological 

intellectual security development came second; it was followed by the field of community 

intellectual security development, and finally came the field of political security 

development. 

The results of the study showed that there were no statistically significant differences in the 

teachers' opinions according to gender differences. However, There were differences 

according to the variables (years of experience in favor of 10 years and above).The results 

also showed that the role of the school in the development of intellectual security from the 

point of view of principals came to a high degree which is 95% followed by community 

security (55%). 



ح  
 

The results of the study also revealed that the most important obstacles that affect the 

development of intellectual security in schools in Jerusalem is the status of the city in 

general, such as the weak economic, social and educational conditions and the 

deterioration of political conditions because of the occupation. 

In light of the results, the researcher made a number of recommendations, the most 

important of which are: 

The educational institutions must activate the security education and put it within its 

educational agenda to promote the values of citizenship and belonging to the homeland. 

This, in turn, would protect the identity of individuals and ensure the protection of their 

values and social principles of any threat to obliterate the Palestinian identity. 
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 انفصم األٔل

______________________________________________________ 

 انؼبو نهذراضت اإلطبر

 تانًمذي 1.1

في ظؿ الصراعات الفكرية األيدلوجية والثورة التكنولوجية والمعموماتية التي اجتاحت مجتمعاتنا 

ة والتي كاف نعاصرىا اجتاحت مجتمعاتنا العديد مف األفكار والقيـ االجتماعية واألنماط التربوية الدخيم

األصيمة وكاف ىذا جميا في العديد مف المبادئ والقيـ المجتمعية والتربوية  إضعاؼتأثيرىا واضحا في 

ظيور سموكيات وأفكار أبناء ىذا الجيؿ والتي أخذت منحى مف التطرؼ الفكري االجتماعي والتربوي 

ولتحقيؽ التوازف . ومنحى مناقض حينا أخر يتمثؿ في البلمباالة الفكرية ،والنفسي والقيمي حينا

عي لتحقيؽ الوسطية الفكرية مع جديد نحف بحاجة إلى الس ووالمواكبة في نفس الوقت لكؿ ما ى

 لذا بات لزاما ،عمى اليوية القيمية والتربوية التي تتناسب مع مجتمعاتنا وعقائدنا وأعرافنا المحافظة

المدارس لمحفاظ عمى  طمبةتنمية األمف الفكري التربوي واالجتماعي والنفسي لدى  تسميط الضوء عمى

 لممجتمع الفمسطيني. المكوف الفكري والثقافي

التطور الفكري مف المصطمحات الحديثة نسبيًا، حيث بدأ يأخذ مرتبة متقدمة في أعقاب  األمفيعد 

 الكبرى، ومع تطور وسائؿ االتصاؿ وفي ظؿ الثورة المعموماتية الكبير الذي شيده العالـ،

 .والمواصبلت، وسيولة انتقاؿ الثقافات وتأثر بعضيا ببعض

خبلليا االختيار بيف بمنزلة األداة التي يتـ مف  وىو ، والتفكيرؿ الفكري مرتبط بالعق األمفف كما إ 

ذا صمحو  ،، وبو يكوف الفرد صالحاً المتناقضات الوطني واإلقميمي والدولي  األمفيتحقؽ  الفرد ا 

 .(2007،)المالكي
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 ،يةواختفاء مشاعر الخوؼ مف النفس البشر  ،يعني السكينة واالستقرار النفسي واالطمئناف القمبي األمفف

 األمفاالقتصادي و  األمفالثقافي والفكري و  األمفالنفسي و  األمفىناؾ أنواع عديدة لؤلمف منيا: و 

، )سميماف األخرى األمفالغذائي وغيرىا مف أنواع  األمفو  ،الوقائي األمفالوطني و  األمفالمائي و 

2006 ). 

ثقافية واألصمية في مواجية عمي المكونات ال يعني المحافظةاألمف الفكري  بأف( 2004)ويرى المالؾ

، إذ يعد تقوية مفيـو أبعاد األمف الوطنيمما ينعكس في  ،بية المشبوىةالتيارات الثقافية الوافدة واألجن

 . أو االحتواء مف الخارج االختراؽعمؿ احترازي لحفظ وحماية وصيانة اليوية الثقافية مف بمثابة 

إعداد الفرد إعدادًا تتمثؿ ب جممة مف األفكار( 2007المالكي) طرح الفكري  األمفوعف كيفية تحقيؽ 

مف النقد  وتحصينًا قويًا مف خبلؿ بناء السياج الفكري الرصيف الذي يمكن وفكريًا صحيحًا، وتحصين

 والتمييز والفرز والتمحيص لكؿ ما يعترضو مف تيارات فكرية وغير فكرية.

الوقاية مف  بغيةالفكري  األمفيا فصواًل عف المؤسسات التعميمية برامج تضمفينبغي أف  مف أجؿ ذلؾ

قويمة ومبادئ الفضيمة وذلؾ عف طريؽ نشر المبادئ الفكرية ال ،الفكري واالنحراؼ الثقافي والغز 

ممدرسة في الكشؼ عف المظاىر ذات الدور الجميؿ لينبغي أال نغفؿ وفي السياؽ ذاتو  .واألخبلؽ

دايتيا، ودراستيا دراسة دقيقة ومعالجتيا عبر اإلرشاد األخبلقي منذ ب والمؤشر لبلنحراؼ الفكري أ

قبؿ استفحاؿ  اإلدارة المدرسية  واالتصاؿ بولي أمر الطالب لتنظيـ التعاوف مع   ،الطبلبي بالمدرسة

 .(2015 ،وعبلجيا قبؿ أف تصبح سموكًا اعتياديًا )زياد ،المشكمة

تتطرؽ الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة مف المفاىيـ حيث س جممةالفكري  األمفيندرج تحت مفيوـ و 

كيفية تحقيؽ الحصانة الفكرية مف و النفسية و االجتماعية و الفكري مف الناحية التربوية  األمفلمفيوـ 

 األمفالفكري يرتبط ارتباطا وثيقا ب األمفأف مفيوـ ، وخاصة المدارس لطمبةخبلؿ تمؾ المفاىيـ 
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حتى تكوف قادرة عمى حماية أوطانيا  ؛لؤلجياؿ القادمةالذي يتحقؽ مف خبلؿ الدور التوعوي و الوطني 

 ىويتيا األصيمة . و الحفاظ عمى تراثيا و تاريخيا و 

سيتـ أيضا تحديد الطرؽ الوقائية لتأميف الحماية مف التيارات الفكرية الدخيمة مف خبلؿ الدور كذلؾ 

ستقرار الفكري باعتبار واال األمفتعزيز الدور التعميمي في تحقيؽ و المجتمع المدرسي و التربوي 

فالتدابير الوقائية التربوية  رقي األوطاف،و المؤسسة التعميمية ىي المسار األوؿ لنيوض المجتمعات 

 الفكري تتـ مف خبلؿ تحري مصدر المعمومات والتحقؽ مف مدى سبلمة النتائج.  األمفتحقيؽ و لحماية 

 يشكهت انبحث 1.1

بالعولمة والثورة التكنولوجية والمعموماتية التي تتقدـ المتمثمة في ظؿ التحديات التي تواجو مجتمعاتنا 

والسعي وراء  ،حديث وفي ظؿ المحاؽ بيذا الركب ومحاولة مواكبة كؿ ما ىو  ،يوميا وبشكؿ متسارع

رثنا المعرفي ج ،الحداثة والتقدـ نحالتغيير و  الثقافي عمنا نفقد جزءا كبيرا مف قيمنا ومعتقداتنا وا 

وغياب المؤسسات التنموية وفقداف  ،كؿ ما تفرزه الحضارات األخرىتنا كمتمقي لأصبحت مجتمعاو 

في مدينة  التعميـلمؤسسات التربية و الدور الفعاؿ ومحدودية أحيانًا دور األسرة وضعؼ تأثير  نشاطيا

يمية التي تيدد القلمشكبلت الجوىرية و جعمنا نقؼ أماـ العديد مف االقدس عمى وجو الخصوص 

 تمغي دورىـ في بناء مجتمعاتيـ .تطمس ىويتيـ و بنائنا و مستقبؿ أ

التعمؽ في العديد مف المشكبلت التي تواجو الطمبة ة الباحثة لمتعميـ والمدارس، و معايش مف خبلؿ

الطمبة في الحظت أف  ،أثناء النقاشات التي نجرييا معيـ والتساؤالت التي يتـ طرحيا مف قبميـ

في خميط مف التناقضات الفكرية و  ،عيشوف في حالة فوضى فكريةي فمسطيف عامة وفي القدس خاصة

تربوييف وبيف الواقع الذي يعيشونو ويفرض عمييـ في نحاوؿ أف نزرعو داخميـ بدورنا ك والقيمية بيف ما
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 ،الكثير مف األحياف الخروج عف المبادئ والقيـ التربوية واالجتماعية التي غرستيا المدرسة واألسرة

جميع خصبة الستقباؿ  اً ي يجعؿ منيـ في معظـ األحياف أرضوالذ ،ع الذي يعيشونوومجاراة الواق

وبيذا تتضارب المفاىيـ والقيـ التي شكمت أساس تربيتيـ مع  ،ايجابياتيامؤثرات التغيير بسمبياتيا و 

الفرد غير  ا. وبيذا يصبحالمبادئ والمفاىيـ الدخيمة التي نقميا ليـ االنفتاح والتغيير والتكنولوجيا وغيرى

المكوف األساسي لبناء المجتمعات  ووبما أف الطالب ى ،عمى ىويتو الثقافيةمحافظة عمى ال اً قادر 

أىـ  يعتبر مفومعممي المدارس يأتي بالدرجة األولى و  يريدور مدوتشكيؿ مستقبميا فأف دور التعميـ  و 

الفكري  األمفدرع الحصيف لتحقيؽ الفكري لدى الطمبة والذي يعد ال األمفالمجتمعية في تنمية  األدوار

 الوطني بصفة عامة . األمفبصفة خاصة و 

 وتتمثؿ مشكمة الدراسة في الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي: 

 ؟القدس مدينةالفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في  األمندور المدرسة في تنمية ما 

 انذراضتاألضئهت  1.1

 سئمة اآلتية:ؤاؿ الرئيس األتفرع عف الس

الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة  األمففي تنمية  الحكومية والخاصة معممي المدارسما دور .1

 القدس مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ؟ 

 الفكري لدى طمبة المدارس األمففي تنمية دورىـ  حوؿ المدارس معممي ىؿ تختمؼ وجيات نظر.2

 (؟تدريسية و جية اإلشراؼنوات الخبرة والمرحمة الوالمؤىؿ العممي وس الجنسلمتغيرات ) تبعاً 
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الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة  األمففي تنمية  الحكومية والخاصة المدارس مديريما دور .3

 القدس مف وجية نظر المدراء أنفسيـ؟

 فرضٛبث انذراضت 1.1

 عمى الفرضيات اآلتية:  اإلجابةتحاوؿ الدراسة 

( بيف متوسطات a≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): ولىة األ الفرضي

الفكري لدى طمبة المدارس مف وجية نظر  األمفتقديرات أفراد العينة لدور المعمميف في تنمية 

 المعمميف أنفسيـ تعزى لمتغير الجنس.

( بيف متوسطات a≤0.05وى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مست: ثانيةالفرضية ال

الفكري لدى طمبة المدارس مف وجية نظر  األمفتقديرات أفراد العينة لدور المعمميف في تنمية 

 المعمميف أنفسيـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي . 

( بيف متوسطات a≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) : الثالثةالفرضية 

الفكري لدى طمبة المدارس مف وجية نظر  األمفات أفراد العينة لدور المعمميف في تنمية تقدير 

 المعمميف أنفسيـ تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

( بيف متوسطات a≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الرابعةالفرضية 

الفكري لدى طمبة المدارس مف وجية نظر  ألمفاتقديرات أفراد العينة لدور المعمميف في تنمية 

 المعمميف أنفسيـ تعزى لمتغير المرحمة المدرسية.
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( بيف  a>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الخامسة : 

ية متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور المعمميف في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس مف وج

 . لجية المشرفة نظر المعمميف أنفسيـ تعزى لمتغير ا

 أْذاف انذراضت 1.1

 تتمثؿ أىداؼ الدراسة في: 

 مدينةالفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في  األمفدور المدرسة في تنمية  إلىالتعرؼ .1

 .القدس

وجية س في مدينة القدس مف الفكري لدى طمبة المدار  األمففي تنمية  المعمميفدور  إلى. التعرؼ 2

 نظر المعمميف أنفسيـ.  

 .الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة القدس  األمفالمدارس في تنمية  مديريدور  إلى. التعرؼ 3

الفكري لدى طمبة  األمففي تنمية دورىـ  حوؿ المدارس وجيات نظر معممي اختبلؼ إلى. التعرؼ 4

 (وجية اإلشراؼ سيةيدر تنوات الخبرة والمرحمة الؿ العممي وسالجنس والمؤىتبعا لمتغيرات )المدارس

 أًْٛت انذراضت 1.1

التي يتوجب و الحساسة و اليامة الفكري مف المواضيع  األمفكوف موضوع في  تكمف أىمية الدراسة 

مؤسسة الكونيا الفكري لدى الطمبة  األمفالتعميمية أف تأخذ دورىا في تنمية و عمى المؤسسات التربوية 

ومف ىنا يجب أف تعي تمؾ المؤسسات  ،تيـتنشأ األجياؿ وتعمؿ عمى صقؿ شخصيالتي تربوية ال

والمعمميف  يريفوضرورة التعرؼ عمى دور المد ،الفكري ألبنائيا األمفالتربوية أىمية دورىا في تحقيؽ 
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مجتمع الفكري لدى طمبة المدارس وخصوصا في ظؿ الواقع والتحديات التي تواجو ال األمففي تنمية 

 الفمسطيني بشكؿ عاـ والمجتمع المقدسي عمى وجو الخصوص .

 اً ا قد ينير بصيرة الباحثيف إلجراء مزيدا جديدً وتستقي ىذه الدراسة أىميتيا كونيا تطرح موضوعا بحثيً 

 الفكري وخاصة أف ىذه الدراسة مف الدراسات القبلئؿ في ىذا المجاؿ .  األمفمف األبحاث في مجاؿ 

الفكري مصطمح جديد فيعتبر فيـ المجتمعات ليذا  األمفالدراسة أيضا كوف مصطمح  وتبرز أىمية

التفكير تحت مسمى  حديف قد تطوعو بعض المجتمعات ألىداؼ تحد مف حرية والمفيوـ سبلح ذ

 .الفكري  األمفمع تعزيز حرية التفكير تحقيؽ نستطيع  كيؼليذا عمينا أف نعي الفكري  األمف

عممية لمموضوع يستطيع مف خبلليا الباحث التوصؿ إلى نتائج وتوصيات تساعد  كما أف ىناؾ أىمية

 الفكري . األمفصانعي القرار في اتخاذ التدابير البلزمة لتحقيؽ 

 حذٔد انذراضت 1.1

 .القدس  مدينةالخاصة في و الحد المكاني: اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية -1

 . 2017/2018مف العاـ الدراسيالثاني لدراسة في الفصؿ الدراسي الحد الزماني: طبقت ىذه ا -2

 مدينةفي  والخاصة معممي المدارس الحكوميةو  يريري: اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدالحد البش -3

 .القدس 
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 انًصطهحبث 1.1

تأميف أفكار وعقوؿ أفراد المجتمع مف األفكار الخاطئة التي تشكؿ خطرا  و: ىالفكري األمنمفيوم 

عمى قيـ المجتمع وأمنو بوسائؿ وبرامج وخطط متعددة شاممة لجميع النواحي السياسية واالجتماعية 

 (.2015، العصيمي) واالقتصادية والتعميمية

سبلح ذو حديف فإما أف تستخدمو التفسير اإلجرائي لمفيوـ األمف الفكري كمفيوـ حساس ىو 

المجتمعات لقمع األفراد ووضعيـ في إطار معيف اليمكف الخروج عنو ىذا بمفيومو القمعي والتسمطي 

ما أف تستخدمو المجتمعات لصوف وحماية الحريات والحقوؽ والتعبير عف الرأي بشكؿ آمف يكفؿ  وا 

 .عاالستقرار واحتراـ التنوع واالختبلؼ لكافة فئات المجتم

لتعميمية عمى مختمؼ ية لممضاميف ااألمنتحديد األبعاد  وى: تربويةالمن الناحية  الفكري األمنمفيوم 

 األمفأساسيا مف أبعاد  اً األخبلقي باعتباره بعد األمفوالجامعية وترسيخ مفيوـ مدرسية المستويات ال

 .(2009حمداف، ) ةالوطني بعام األمفو التربوي بخاصة 

شعور   وبالنسبة لئلنساف، وى األمفالنفسي مف أىـ أنواع  األمفيعد النفسي:  كريالف األمنمفيوم 

يسمح لمفرد بإقامة واالحتفاظ بعبلقات متزنة مع أناس ذوي أىمية انفعالية في حياتو؛ كأفراد أسرتو 

لفرد خطر داخمي يستشعره ا وويعتبر نقيضا لموحدة النفسية المتمثمة في التيديد والخوؼ، وى ،وأصدقائو

 (.2011 ،الحربياآلخريف)بدرجة أكبر مف 

بالدرجة المدرسة يا األسرة و : ىي التربية النفسية التي تقـو بالمفيوـ اإلجرائي لؤلمف الفكري النفسي

والثقة بالنفس وغيرىا مف العوامؿ التربية السميمة القائمة عمى التقبؿ وتقدير الذات تبط بالتي تر األولى و 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=743&rwit=K
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ة الظروؼ التي تضمف سبلمة الصحة النفسية لؤلفراد في البيت والمدرسة التي تعمؿ عمى تييئ

 .والمجتمع

يشمؿ و االىتماـ بكؿ النواحي الحياتية التي تيـ اإلنساف المعاصر في وى عي:مجتمالالفكري  األمن

االستقرار الحياتي لممواطف باإلضافة إلى تاميف الخدمات األساسية و االقتصادي و االكتفاء المعيشي 

التأمينات و الرعاية اإلنسانية و الثقافية و يشمؿ الخدمات المدرسية و الحاجة و لئلنساف فبل يشعر بالعوز 

وقاية مف االنحراؼ بالتالي تأميف الو تحقيؽ الرفاىية الشخصية و المادية في حاؿ البطالة، و االجتماعية 

 .(2006السميماف، اإلجراـ)و 

ىو سيادة القانوف الذي يضمف لجميع أفراد المجتمع  المفيوـ اإلجرائي لؤلمف الفكري المجتمعي :

الحماية وحرية التعبير بما يولد التناغـ وتقبؿ و  الدينية أف يتمتعوا باألمفالعرقية و أطيافو بمختمؼ فئاتو و 

 التنوع الذي يعتبر أساس التعايش السممي بيف أفراد المجتمع.

وطني الشامؿ، وىو حالة مف الطمأنينة وىو عنصر في منظومة األمف ال :السياسيالفكري  األمن

مف خبلؿ مشاركة المواطنيف في السياسة  لمواطنييا االجتماعية التي تتحقؽ كمما عظـ احتراـ الدولة

لؤلساليب النابعة مف القيـ الثقافية واالجتماعية السائدة في المجتمع بحيث ال يشعر الفرد بالعزلة  وفقاً 

 (.2004السياسية )الشقحاء، 

مشاركة األفراد و منحيـ فرص متساوية لممشاركة في صنع وـ اإلجرائي لؤلمف الفكري السياسي : المفي

القرار حؽ االنتخاب واختيار الممثميف عف الشعب بعيدًا عف القمع والتسمط واالستبدادية  التي تخمؽ 

بدوره سيـ وىذا الدولة وبيف أفراد المجتمع أنفواالنقسامات بيف أفراد المجتمع و الصراعات والفوضى 

 ية  . المجتمعمؤسسات التربوية و التي تتعمؽ باللؤلمف و الت األخرى انعكس عمى المجي
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العمـ الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية  التكنولوجي(: األمنأمن المعمومات )

وسائؿ واألدوات ال ومن زاوية تقنيةلممعمومات مف المخاطر التي تيددىا ومف أنشطة االعتداء عمييا.

ومن زاوية واإلجراءات البلـز توفيرىا لضماف حماية المعمومات مف األخطار الداخمية والخارجية. 

محؿ دراسات وتدابير حماية سرية وسبلمة محتوى وتوفر المعمومات  وف أمف المعمومات ىإ، فقانونية

ىدؼ وغرض تشريعات  و، وىنظميا في ارتكاب الجريمة استثمار وومكافحة أنشطة االعتداء عمييا أ

حماية المعمومات مف األنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستيدؼ المعمومات 

 (.2012غيطاس،ونظميا)

عة مف السياسات األمنية مجمو بوضع الدولة قياـ  جي : ىوالمفيوـ اإلجرائي لؤلمف الفكري التكنولو 

بيا لمدوؿ النامية لتقديـ الحماية المعموماتية و يتـ االستعاضة عف شركات األمف الدولية التي تستعيف و 

ؿ عمى بناء قاعدة رقابة أمنية تحمل دفع أمواؿ باىظة ليذ الشأف لمدوؿ المتقدمة بتطويع ىذه األمواؿ

الدولة بشكؿ عاـ مف أي ؤسسات ممعمومات األفراد و  سريةوصوف المعموماتية الحركة  حمايةعاتقيا 

 أمف الدولة واألفراد.داخمي ييدد اختراؽ خارجي أو قرصنة أو 

 ، والتي رغـالضفة الغربيةوتقع في المنطقة الوسطى مف  محافظات فمسطيفىي إحدى : القدس مدينة

جمالي مساحتيا القدس الشرقيةجزءًا مف أراضييا. عاصمتيا  إسرائيؿذلؾ، تعتبرىا  )كتاب 2كـ 331، وا 

 . (2015االحصائي السنوي،  القدس

كانت تتبع لنظاـ التي التربية والتعميـ الفمسطينية ىي المدارس التابعة لمديرية و : المدارس الحكومية

 اإلسبلمية، األوقاؼ دائرةل رسمياً  تتبع وبقيت 1988التعميـ األردني حتى صدور قرار فؾ االرتباط عمـ 

 أصبحت تحت 1994 عاـوفي  الفمسطينية، التحرير منظمة تبع تكان العممية الناحية مف أنيا إال

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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)الجياز المركزي لبلحصاء لمسمطة الوطنية الفمسطينية التابعة والتعميـ التربية لوزارة الرسمية الّرعاية

 .(2007الفمسطيني، 

سبلمية، ولغيرىا مف الجمعيات،  وىي المدارس المدارس الخاصة التابعة لجمعيات خيرية مسيحية وا 

ومنيا مدارس غير ىادفة لمربح وأخرى ربحية، يقتصر تعاوف جية المدارس الخاصة مع مديرية التربية 

إشراؼ أكاديمي محدود النطاؽ مف قبؿ المديرية، وعمى توثيؽ عبلمات طمبة   والتعميـ في القدس عمى

بالتعميمات اية امتحاف الثانوية العامة فييا، وتوثيؽ بياناتيا اإلحصائية، وتزويدىا ىذه المدارس ورع

 (2007)الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني، والمطبوعات التعميـ
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الفكري األمن 2.1

 الدراسات السابقة 2.2
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 انفصم انثبَٙ:
______________________________________________________________________

 انُظر٘ ٔانذراضبث انطببمت اإلطبر

 

الفكري، فمف  خبلؿ إطبلع الباحثة  األمفييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض األدب التربوي المتعمؽ ب

اسعًا ومستفيضًا في مجاؿ و  عمى األدب التربوي مف الكتب والدراسات السابقة ذات العبلقة وجدت بحثاً 

في ىذا الفصؿ عرضًا ألىـ العناصر التي يمكف أف تفيد الباحثيف في مجاؿ الفكري،وقد قدمت  األمف

 الفكري لمطمبة في المدارس الحكومية. األمفتعريؼ 

 اإلطبر انُظر٘ 1.1

 األيٍيفٕٓو  1. 1. 1
 

 مف ىو األو ، الخوؼ وزواؿ النفس طمأنينة  بمعنى يأتي األمف بأف المغة معاجـ ذكر :لغة األمن 

 (  1986 )الفيروز أبادي،ـوالسم الطمأنينة َأِمَف ىو مف مصدر

يمكف تعريؼ األمف بأنو حالة غياب كؿ خطر وكؿ تيديد لمحياة وىذا التيديد أو ىذا الخطر حالة 

 (2005يستشعرىا الحيواف بالغريزة أما اإلنساف فيدركيا بممكة العقؿ وخبرة الممارسة) حريز، 

واألمف ىو اإلحساس بالطمأنينة والثقة وىو إحساس يدركو اإلنساف بقواه العقمية وحواسو عندما ال يكوف 

معرضًا لمتيديد أو الخطر وعندما يشعر اإلنساف بتوفر األمف يشعر باألماف أي بالتوازف النفسي 

 .(2005)حريز،  ويكوف منسجما مع ذاتو ومحيطو والفسيولوجي
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 الخوؼ أسباب واختفاء واالطمئناف، بالسبلمة الشعور ( بأنو2002) التركي ويعرفو : ااصطالحً  األمن

 ومف ، بطموحاتو ويستيدفيا تحقيقيا إلى يسعى مصالح مف الحياة ىذه بو تقـو وما حياة اإلنساف عمى

 اإلنساف شعور : وبأنّ  (2004)الشقحاء المصالح، كما يعرفو تمؾ لتحقيؽ وسائؿ يسمكيا أو أسباب

 دوف تحوؿ التي القيود مف ولتحرره وحقوقو، عمى شخصو الحسية التيديدات النعداـ باالطمئناف

 .واالقتصادية بالعدالة االجتماعية شعوره مع  والمعنوية الروحية الحتياجاتو استيفائو

 العمؿ صور وأسمى الذىني النشاط جممة بأنو: الفكر (2010)التيجاني ويعرؼ: اصطالحا الفكر

 وتنسيؽ. تحميؿ وتركيب مف فيو بما يالذىن

 والقيـ والمبادئ الثقافات مف اإلنسانية الذاكرة بمخزوف يتعمؽ ما ( بأنو جممة2002)التركي عرفو كما

 أفراده. بيف ويعيش فيو، ينشأ الذي تمعلمجا مف اإلنساف ابي يتغذى التي األخبلقية،

 مفيوم األمن الفكري 

 التطور أعقاب اىتماًما واسًعا في يمقى بدأ حيث انسبيً  الحديثة المصطمحات مف الفكري األمف ويعد

 والمواصبلت االتصاؿ وسائؿ تطور ومع الكبرى، المعموماتية الثورة ظؿ وفي العالـ، الذي شيده الكبير

 مناط يعد الذي بالعقؿ مرتبط الفكري األمف أف وبما ببعض، بعضيا الثقافات وتأثر انتقاؿ وسيولة

 صالًحا الفرد بحيث تجعؿ المتناقضات، بيف االختيار خبلليا مف يتـ التي مثابة  األداةب فيو التكميؼ

 .( 2008والدولي )الحارثي، واإلقميمي الوطني األمف يتحقؽ صمح الفرد  فإذا

 وتعدد النظر، وجيات لتعدد تبعاً  وذلؾ مفيومو، تعدد إلى أدى الفكري األمف مصطمح حداثة أف كما

فمثبل منيـ مف تناوؿ   إليو تطرؽ الدراسة والمجاؿ الذي نوع حسب كبلً  باحث، لكؿ لعمميةاالمرجعية 

مفيـو األمف الفكري مف الناحية الدينية ومنيـ مف تناولو مف الناحية السياسية ومنيـ مف تناولو مف 

جتمع الناحية التربوية وىذا يرجع ألف مفيـو األمف الفكري مفيوـ واسع ينطمؽ مف المكوف الفكري لمم
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 ىما)األمف، كممتيف مف مركب الفكري األمف مصطمح  أف إلى (2001 ،يشير)الحيدرحيث  واألفراد،

  .والفكر(

 : الفكري لألمن الصطالحية الدللة 1.1.1

يعتبر مفيوـ األمف الفكري حديث نسبًيا إال أنو في مضمونو قديـ قدـ المجتمع اإلنساني، وليذا حاوؿ 

رة األمف إيجاد التعريفات في ىذا المجاؿ، فمنيـ مف يعرفو بأنو: سبلمة فكر الكثير مف الميتميف بظاى

اإلنساف وعقمو وفيمو مف االنحراؼ والخروج عف الوسطية واالعتداؿ في فيمو لؤلمور الدينية 

  .(2015)العصيمي،  والسياسية

االعتداؿ، لغرس " منيج فكري يمتـز بالوسطية و عبارة عف أف األمف الفكري  (2015)ويرى الحوشاف 

 القيـ الروحية واألخبلقية والتربوية وتنقيتو مف التوجيات المتطرفة ".

التي تشكؿ  الدخيمةأفراد المجتمع مف األفكار تأميف أفكار وعقوؿ  األمف الفكري: بأفّ  القوؿوصفوة 

 بوسائؿ وبرامج وخطط متعددة شاممة لجميع النواحي السياسية ،خطرًا عمى قيـ المجتمع وأمنو

 واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية.

تدور حوؿ مفيوـ واحد وىو تأميف العقؿ البشري ضد أي نوع مف أنواع سالفة الذكر جميع التعريفات و 

الفكري مرتبط ارتباًطا وثيًقا بوجود قيـ ومثؿ عميا وأعراؼ اجتماعية  األمفمفيـو إف وعميو ف، االنحراؼ

بو اهلل اإلنساف، وال يعني ذلؾ عدـ االنخراط مع  اآلخر واالستفادة وثوابت تحكـ ذلؾ العقؿ الذي كـر 

 منو، فالمعيار ىنا ىو الوسطية واالعتداؿ وتقبؿ الرأي والحوار بما ينسجـ مع معتقدات المجتمع

 .(2015)العصيمي، وقيمو
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غي ، لذا ينبمخطط لو مف تفكير اإلنسافجو و كؿ فكر ينتج عف اإلنساف عمى شكؿ سموؾ مو ويترجـ 

اتخاذ كافة الوسائؿ لتحصيف ذلؾ الفكر حتى ال يتأثر بالمؤثرات اليدامة التي تحرفو عف السموؾ 

 ،واالستقرار األمفبناء قاعدة متينة وصمبة لمجابية أي تيديد بإلى الفكري يحتاج . فاألمف السوي

ة بكافة أجيز و  األسرة والمدرسة والمجتمع مناطة فيمشتركة  مسؤوليو تحقيقوولذلؾ يعتبر مسؤولية 

  .(2001)الحيدر،  اومؤسساتيالدولة 

 انفكر٘ األيٍاتجبْبث  1.1.1

 : (2005)حريز،كما وضحيا  ثبلثة اتجاىات بارزةفي ألمف الفكري تمحور تعريؼ اي

ر الحرية والديمقراطية الفكري وعبلقتو بالممارسة السياسية: بما يعنيو ذلؾ مف ضرورة توف األمف -1

 الفكر المبدع والبناء مف خبلؿ توفير حد أدنى مف حرية الرأي والتعبير.  إلطبلؽ رئيسكشرط 

واالستقرار والتنمية في العالـ تبقى  األمفالفكري في بعده الديني والحضاري: أي أف مستقبؿ  األمف -2

 وتكريس التفاىـ والتسامح بيف كافة الدوؿ ،رىيف تكريس الحوار بيف كؿ الثقافات والحضارات واألدياف

ية مسؤولية بناء ذات وحماية وجود وصيانة فكر، ليس مف الخطر األمنوالشعوب، مما جعؿ المسؤولية 

نما مف أي تيديد داخمي قوامو أفكار شتى بعضيا انفصؿ عف ىويتو وابتعد عف  ؛حسبفالخارجي  وا 

 قيـ مجتمعو وتنكر ألصالتو وبعضيا متطرؼ بفكره. 

تصادية والرفاىية لممواطنيف: ويرى أصحاب ىذا االتجاه بأنو الفكري وتحقيؽ التنمية االق األمف -3

 الفكري. األمفأسس  تدعمتكمما كمما توفرت أسباب الرقي االقتصادي والتنمية الشاممة لكافة الشرائح 

ستراتيجية شاممة  إف ىذه االتجاىات تتداخؿ وتتكامؿ فيما بينيا لتساعد عمى وضع رؤية واضحة وا 

 الفكري. األمفلمسألة 
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 ٔانطهٕن انفكر 1.1.1

عمى السموؾ  دليؿ الفكري االتزاف ، كما ويعتبروممارساتو اإلنساف يعتبر الفكر ىو األساس لتصرفات

 بيف عبلقة وثيقة ىناؾ . إذاألفراد سموؾ استقامة في األساس ىو السوي السميـ فالفكر السوي واألىمية،

أفكار، ذلؾ ألف مصدر السموؾ  مف بو وفيؤمن لما عممية ترجمة األفراد فسموؾ والسموؾ، الفكر

 ثـ بو، العمـ :خطوات تسبقو أف البد عمؿ كؿ أف التربية عمماء عبر والمؤثر بو ىو الفكر، وقد

 .(2009)الصالح،  لتنفيذه اإلرادة توجيو ثـ  االقتناع

ضحيما و  رئيستيف بمرحمتيف يمر  أنواعو بكافة اإلنساني السموؾ بأف القوؿ يمكف ذلؾ عمى وبناء 

 : ( كما يأتي2001)الحيدر،

  المرحمة تمؾ وتتضمف بالسموؾ، لمقياـ النفسي اإلعداد مرحمة أو التفكير مرحمة وىي : األولى المرحمة

جراءات ضغوط مف بو تقـو وما النفس، تمارسيا التي العمميات كافة  بقبوؿ واحتوائيا اإلرادة لتطويع وا 

 العضوية اإلرادية الحركة إلى النفسية، الطاقة حمة تحويؿمر  إلى لموصوؿ وكذلؾ السموؾ، ذلؾ فكرة

 . إتمامو السموؾ بدء عمى القادرة

 عميو وبناء النتيجة ، إلى اإلرادي والوصوؿ النشاط بمباشرة وذلؾ التنفيذ، مرحمة وىي : الثانية المرحمة

 أىـ يمثؿ ألف الفكر اأفرادى يعتنقيا التي األفكار لنوعية تبعاً  تتخمؼ أو تتقدـالمجتمعات  أف نجد

  . المعرفية العقمية العمميات

  انفكر٘ األيٍدٔر انتؼهٛى فٙ تؼسٚس  1.1.1

واالستقرار  األمفإف المؤسسات التربوية والتعميمية مف أىـ الجيات الممزمة بالعمؿ عمى الحفاظ عمى 

ف استثمار عقوؿ الشباب ضرورة يجب أف يشترؾ فييا جميع األفر  اد والمؤسسات في المجتمعات، وا 

 والييئات المجتمعية.
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في أوطانيـ الذي يتحقؽ مف خبلؿ الوعي  األمفتأميف عقوؿ األفراد والذي بدوره يحقؽ ليـ إف 

ولكنو يكوف في حؽ المؤسسات التعميمية أكبر  األمفالمجتمعي بيذه المسؤولية المشتركة في تحقيؽ 

لمجتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ بدايًة مف مف أي مؤسسة أخرى، ألف ىذه المؤسسات تجمع كؿ فئات ا

في فكر المعمـ والمربي  يؤثرالسف المبكرة التي تتمثؿ في المرحمة األساسية  والمتوسطة، ومف خبلليا 

، فإف حصؿ الفرد عمى تنشئة سميمة وتوجيو صائب ستعود النتيجة عمى الطالب وثقافتو ومعتقداتو

جات العممية التعميمية الصالحة والواعية لتحديات وقضايا المجتمع مف خبلؿ األفراد الذيف يشكموف مخر 

ف كاف الحاصؿ غير ذلؾ فالعكس ىو النتيجة الحتمية خاصة أف الذيالمجتمع ف يقوموف عمى ىذه ، وا 

، وفييـ يجب أف تجتمع الصفات الحميدة أصحاب العقوؿ النيرة والمفكرة في المجتمع المؤسسات ىـ 

الممقاة عمى عاتقيـ، وأف يكونوا قدوة  الجسيمةوالشعور بالمسؤولية  الفكري،األمف المؤىمة إلدراؾ أىمية 

حسنة ألبنائيـ الطبلب في جميع تصرفاتيـ وأعماليـ وأقواليـ، ويجب أف تبدأ معالجة االنحرافات 

في وليذا يعتبر دور المدرسة بالغ األىمية  ،الفكرية بمعالجة األسباب والعوامؿ المؤدية ليا والوقاية منيا

 (.2006تنشئة الطالب وبناء شخصيتو )سميماف،

 تحفيزتعزيز األمف الفكري مف خبلؿ لالمؤسسات التعميمية  ـمىِ  (2009) حمداف وعبداهلل واستنيض

ربط الطالب بفكرٍة مفادىا أّف ،وذلؾ عبر مع  المحافظة ىويتيـ األصيمة احتراـ اآلخرالطمبة عمى 

دعا  ، كماإنسانيتوإلى آدـ عميو السبلـ وأّف تكريـ اإلنساف قائـٌ عمى ىا المجتمعاِت اإلنسانية كافة مرد  

 . إليو الديف اإلسبلمي الحنيؼ
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 انفكر٘ األيٍ فٙ تحمٛكدٔر انًذرضت  1.1.1

،  (2004) تتجمى ميمة المدرسة وفقا لما أشار إليو القرني  نارةفي تزويد المتعمميف بمفاتيح العمـو  وا 

ومساعدتيـ عمى ولوج حياتيـ العممية في واقع حياتي معاش في امف عقوليـ وفكرىـ وبصيرتيـ، 

وأماف.

في تحقيؽ غايات المجتمع وأىدافو لتعزيز عامة واإلدارة المدرسية خاصة المدرسية األسرة تبرز أدوار و 

 األمف الفكري، وذلؾ بتحديد األسس التي يقوـ عمييا األمف الفكري، والقياـ بعمميات اإلشراؼ والمتابعة

لمعممية التعميمية والتربوية لتحقيؽ األمف في المؤسسة التعميمية، وتوفير المناخات المناسبة والمبلئمة 

شباعيا، وجعؿ الفرد موضوعيًا إلى حد ماالتي تُ  )أبو جحجوح، يسر ليـ تحقيؽ مثؿ ىذه الحاجات وا 

2012 ( 

عمى عاتقيا مسؤولية تنمية األمف  المدرسة المؤسسة التربوية الثانية بعد األسرة والتي تحمؿ تعتبرو 

وكوف المدرسة جياز كامؿ متكامؿ بذاتو تتحد جميع أفراده لتشكؿ مكوف  .بمفيومو العاـ والخاص

حيث تتشكؿ ىذه األدوار وتتضافر سويًا لتحقيؽ  ،بنائي لمذات اإلنسانية في كافة المراحؿ التعميمية

يخرج كنتاج مكتمؿ لممجتمع الذي تنعكس عميو األمف الفكري الذي يبدأ مف داخؿ أسوار المدرسة و 

 وتندرج األدوار كاآلتي :  صورة المخرجات التعميمية ومدى جودتيا وتحقيقيا لؤلىداؼ المنشودة

الفكري في المدرسة ىو دور مدير المدرسة،  األمفمف أىـ األدوار التي تساىـ في تحقيؽ  المدير:

في االتزاف الفكري والمينية في عممو  المتمثمة  في عبلقاتو ويتجمى ذلؾ في العديد مف األمور المتمثمة 

مع جميع األفراد والعامميف في المدرسة، تييئة الظروؼ لعمؿ المرشد الطبلبي ومساعدتو عمى تجاوز 

العقبات وحؿ المشكبلت التي قد تعترض عممو، العمؿ عمى زرع قيـ حب العمؿ الجماعي في نفوس 

مدرسية المختمفة االستفادة مف خبرات المعمميف وبعض أولياء األمور ب مف خبلؿ األنشطة الالطبل
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متابعة ومبلحظة الظواىر السموكية العامة لدى . الذيف مف الممكف االستفادة مف خبراتيـ ذات العبلقة

الطبلب والتعاوف مع المرشد في تصحيح السموكيات الخاطئة وغير المقبولة ،االىتماـ بأنشطة اإلذاعة 

عمى اعتبار أنيا أداة مؤثرة في سموؾ واتجاىات الطبلب وتشجيع الطبلب عمى التعبير عف  المدرسية

آرائيـ وتكويف مجالس الطمبة المدرسية التي تعتبر بالنسبة ليـ منبرا ىامًا لتنمية شخصيتيـ و تفاعميـ 

نمية الوعي ومع المرشد الطبلبي الذي يعمؿ أيضا عمى تفعيؿ البرامج  المناسبة لت بعضا،مع بعضيـ 

ومراقبة كؿ أشكاؿ الصراعات الشخصية بيف الطبلب وكافة أشكاؿ العنؼ أو  .الفكري األمفي و األمن

الميوؿ واألفكار غير السوية وعقد الندوات واستضافة الشخصيات والمسؤوليف ذوي العبلقة بموضوعات 

 (.2012الثويني، االنحراؼ الفكري)

ال يقؿ أىمية عف دور المدير، وعميو الجزء األكبر في تنمية   :أما بالنسبة لدور المعمـ فيو المعمم

، فيو القدوة والمربي، والموجو وىو العنصر األكثر تأثيرًا في الطمبة داخؿ الحـر وتعزيزه الفكري األمف

عمى خطاه  في كثير مف مناحي حياتيـ وسموكيـ،  ويعتبرونو  حيث يسير الطمبةالمدرسي وخارجو، 

لذا فإف مسؤولياتو كبيرة، وتوجيياتو ضرورية وممحة، ومف ىذا المنطمؽ يجب عمى  .ـالمثؿ األعمى لي

بتطمعاتو اتجاه وطنو ومجتمعو، ولكي  وخاصة ،المعمـ أف يكوف المثؿ األعمى والقدوة الحسنة  لطبلبو

تنشئة  يقـو المعمموف بدورىـ في التوعية والوقاية مف االنحراؼ، فبلبّد ليـ أف يقوموا بتنشئة الطمبة

، قائمة عمى القيـ والمبادئ الصحيحة، وترسيخ مبدأ الحوار اليادؼ واالستماع لآلخريف واحتراـ آرائيـ

االىتماـ بالتربية االجتماعية التي تعزز قيـ المواطنة و وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطبلب، 

قيميـ وطريقة و موؾ أفراده ف األوطاف المتمثؿ بسوالذي مف خبللو يتحقؽ أم ،واالنتماء وحب الوطف

االىتماـ بتعميـ القيـ والمعايير السموكية السميمة وتشجيع التعاوف مع أفراد األسرة والمؤسسات و  .تفكيرىـ

توجيو الشباب لطرؽ البحث عف المعمومات الصحيحة وطرؽ التفكير وكذلؾ االجتماعية المختمفة، 

فيـ طبيعة تفكير الطمبة لتسييؿ عممية التواصؿ وعمى المعمميف أيضًا ت .بلتواالستقصاء لحؿ المشك
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، والبعيدة عف األفكار ومساعدتيـ عمى استيعاب المفاىيـ واألفكار التي تتعمؽ بالحياة والمستقبؿ ،معيـ

 (. 2015،دزياالمتطرفة )

الفكري لدى الطمبة ودور كؿ  األمف أىمية تعزيز يبيفالتربوي أف  رشدعمى المينبغي : التربويالمرشد 

مف المدير والمساعديف في المدرسة في تحقيؽ ذلؾ، ومتابعة أعماؿ المعمـ في النشاط المدرسي وما 

يتـ فيو مف توجييات، وبناء فكر الطمبة، ومتابعة العبلقات التي تسود داخؿ المدرسة، وتزويد مدير 

عمى تطوير المدرسة بالجديد مف أنظمة، ولوائح، ومعمومات، ونشرات، ومواقع معموماتية، تساعد 

 .(2016)الواوي، المدرسة 

وىذا يستند أيضا  ،األمف شؾ فيو أف العبلقة وثيقة جدًا بيف نظـ التعميـ وتحقيؽ المما  : المناىج

والجيات التي تضع الخطط واالستراتيجيات  ،بشكؿ واضح إلى الدور الذي تقوـ بو السياسات التربوية

لتي يشرؼ عمى إعدادىا خبلصة مفكري األمة والنخبة مف وا ،المبلئمة لممناىج والمقررات التعميمية

الفئة المثقفة الواعية لما يحتاجو الوطف وأفراده، ومف خبلؿ ذلؾ يتـ رفع مستوى ثقافة الطمبة المتسمة 

بعمؽ المعرفة والبعد عف الفكر المتطرؼ وخصوصًا في المواضيع الدينية والسياسية واالجتماعية 

تترتب عمى األخطاء التي قد ترتكب بحؽ المجتمع فيما لو تـ إعداد المناىج وفداحة األضرار التي قد 

 (. 2007بطرؽ سطحية )المالكي، 

حاجات  دراسة الدراسية ىي المناىج إعداد عند مراعاتيا يجب فإف األمور التي ذلؾ عمى وبناءً 

شباع ،المختمفة واالجتماعية ،الثقافية المجتمع بلؿ األنشطة والفعاليات الحاجات المختمفة مف خ ىذه وا 

 والقيـ مف الميارات والمعمومات قدرا التي يتـ تدعيـ المناىج بيا والتي تساعد الطمبة عمى أف يكتسبوا

 غير التربية طريؽ مقصود وممنيج ال عف تربوي مف خبلؿ نظاـ والميارات األساسية واالتجاىات

 داخؿ الثقافي التغير عوامؿ مراعاة مف جلممناى بد بؿ ال فحسب ذلؾ وليس المقصودة أو العشوائية 
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 وكيفية عمييا، المترتبة والنتائج وأسبابيا، حوليـ التي تحدث التغيرات بحقيقة طمبةال وتوعية المجتمع،

التي  التعميمية الخبرات وتحديد بالمجتمع الخاصة المشكبلت دراسة المناىج إعداد عند مواجيتيا ويجب

 القيـ دمج أجؿ اجتماعية سياسية أو دينية، ومف المشكبلت ىذه كانتأ سواء ،طمبةال يدرسيا أف يجب

لدمج القيـ كما  آلياتالمحددات التي تعتبر بمثابة مف  مجموعة تحديد يتوجب التربوية المناىج في

 :  أىميا و (2011بمعيفة، ) ذكرىا 

يـ الميمة واألصيمة جعميا محور لجميع القو  ومركزية، أساسية قيمة بمعنى اختيار: ِمحورية القيمة

 القيـ كانت فكمماالعمؿ عمى التركيز عمييا كقيمة مركزية ي منيـ ترسيخيا في عقوؿ الطمبة و التو 

 تركزىا إف حيث الواقع، في تجسيدىا عمى القدرة ازدادتكمما واحدة،  قيمة في لمتركيز قابمة المجتمعية

 النيج ىذا أىمية وتبرزتمثميا في سموكيـ. سابيا و يجعؿ األفراد أكثرة قدرة عمى اكت قيمة جامعة في

طفولتيـ  منذ، قيمتيا وأبعادىا ـ يدركوفقيميا، وجعمي بنظاـطمبة ال لربط التربوي، المجاؿ في خاصة

 .ىـ الجسدي و الفكرينمو  مع بيا القيـ والتشبع تمؾ حب ـنفوسي في لينمو

عمى القيمة كقيمة محورية يساعد عمى أف العمؿ  (2011) ويؤكد بمعيفة :العمل عمى تذويت القيمة

 صياغة فتتـ القاسـ المشترؾ لتعمـ وتذويت القيـ األخرى،كونيا المركزية المحورية أو تأطير القيمة في 

ىي  المنظومة، وبذلؾ تكوف القيمة المركزية قيـ جميع بيف المشترؾ باعتبارىا القاسـ المركزية القيمة

 بينيا العبلقة الرابطة إيجاد عمى المتعمـ وتساعد القيـ، باقي تعمـ عمميةالمحور األساسي الذي يسيؿ 

 .ـالقي يشتمؿ عمى مضموف كؿ دراسة ذلؾ يجب تدعيميا فيالمركزية، ل  القيمة وبيف

طمبة وبناء قاعدة قيمية ثابتة حتى يتـ تذويت القيـ في سموؾ ال إقران القيمة في األنشطة التعميمية:

 وفوائدىا مزاياىا وبياف بيا العمؿ عمى تعريؼ الطمبة معمـ التعريؼيتوجب عمى الراسخة في نفوسيـ 

والعمؿ عمى صياغتيا ودمجيا ضمف األنشطة الطبلبية لتذويتيا في سموؾ  ،والمجتمع حياة الفرد في

ذا بيا ويحب االتصاؼ فيحبيا نفسو، في البلـز التقدير منحيا ىإل المتعمـ يدفع ما وىذا الطالب،  وا 
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 بيا معرفة يزدادو  تمؾ القيـ، ممارسة يصبح الطمبة قادريف عمى الوجداني، والتعمؽ ؿالتقب ىذا حصؿ

حساس  ـ. وسموكي وسيـونف ـفكرى في بآثارىايـ وا 

بمختمؼ المدرسية و  مقرراتمختمؼ ال بناء عمى لعمؿأي ا :المقررات المدرسية عبرتدعيم القيمة  

فيتـ غرس القيـ القيـ،  مف شاممة منظومةحت مظمة القيـ التي تندرج ت ترسيخ عمى ،المراحؿ التدريسية

والسموكية  المعرفية بعادىابيذا يتـ التأكد مف مدى تحقيقيا ألمف خبلؿ المقررات المدرسية و 

أنيا توضع بأسموب   ،عبر المقررات المدرسية تناوليا أسموب في التدرج . وتفيد عمميةوالحضارية

 (. 2011بمعيفة، ) والمياراتِ  المعرفي النمو مع موازاة، وبالالمتعمـ نمويتوافؽ مع 

   انفكر٘ األيٍأًْٛت ٔأْذاف  1.1.1

الفكري لكؿ أمة بحفظ ىويتيا ثوابتيا التي تعتبر القاعدة األساسية التي تبنى عمييا حياة  األمفيتمثؿ 

عؿ األمة وىي الصبغة التي تميز المجتمعات عف بعضيا البعض وتحدد سموؾ أفرادىا، وىي التي تج

لؤلمة استقبلليا وتميزىا و تضمف بقاءىا وعدـ ذوبانيا في األمـ األخرى فإنو ما لـ يكف لؤلمة ىوية 

مستقمة فإنيا تذوب في األمـ القوية الغالبة، وليذا تعتبر ىوية األمة مف أىـ مقومات حياة األمة 

 (.2005،المويحؽ) وتحديد عبلقتيا مع األمـ األخرى

ى حماية العقوؿ مف الغزو الفكري، واالنحراؼ الثقافي، والتطرؼ الديني بؿ الفكري إل األمفوييدؼ  

ية لحماية المكتسبات والوقوؼ بحـز ضد كؿ األمنالفكري يتعدى ذلؾ كمو ليكوف مف الضروريات  األمف

 .(2015،)زياد  الوطني األمفما يؤدي إلى اإلخبلؿ ب
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فتنخفض معدالتيا، وبالتالي يقؿ اإلنفاؽ  الفكري يعمؿ عمى الوقاية مف الجرائـ األمفإف تعزيز 

المخصص لمواجية ِتمؾ الجرائـ، ومف ثـ يتـ توجيو الميزانيات إلقامة المشاريع بما ينفع المجتمع 

 (.2006،اقتصادًيا ومعيشًيا بالتقدـ واالزدىار)بف خريؼ

 مى تنمية األمف وعدـ العمؿ عقيمو رات سمبية ودخيمة عمى المجتمع و تأثر الفكر بمتغيأما في حالة 

الذي و بمختمؼ جوانبو،  األمفإلى اختبلؿ  وتعزيزه فيذا ينعكس عمى المجتمع بشكؿ سمبي ويؤدي

ىناؾ عبلقة واضحة بيف االنحراؼ  وتبيف أف السموؾ المنحرؼ وشيوع الجريمة،ظيور  ىيؤدي بدوره إل

ارتفعت مستوى الجريمة بحيث ، فكمما زاد االنحراؼ بيف أفراد المجتمع و الفساد في المجتمع  الفكري

، ولمحد مف ىذه المشكمة فإف الدور األكبر ر الجرائـالبيئة المبلئمة النتشا يصبح الفكر المنحرؼ ىو

، فيي أحد األسباب الميمة التي تعزز و المؤسسات المجتمعية  ىنا يقع عمى عاتؽ التربية والتعميـ

 (. 2006،)بف خريؼت المجتمعيةمف المشكبلالفكري في نفوس الناشئة لموقاية  األمف

 تعود لعدة إليو الحاجة ومدى الفكري األمف أىمية يروف الباحثيف بعض أفّ  (1999) الجحني ويذكر

 أفّ  خصوصًا  وحريتيا تيا وعقيد ألمةا  تلثواب حماية يعد الفكري األمف تعزيز أفّ منيا  اعتبارات

 اآلمف.  الفكرفكر الضاؿ و كوف الفيصؿ بيف البذلؾ يو المنطؽ تحكيـ العقؿ و إلى  يدعو الفكري األمف

 وليس الببلد مصالح تحقيؽ عمى والتركيز بالقوة الشعورالوحدة  إلى يؤدي الفكري األمف تعزيز فّ أ كما

توجيو  عمىسوؼ يعمؿ  الفكري األمف تحقيؽ فّ فإ بيذاو  المنحرؼ الفكر يخمفيا التي والكراىية التناحر

 اإلخبلؿ لحياة وعميو يؤديا جوانب مختمؼ فيدـ واإلبداع واالبتكار طاقة أفراد المجتمع نحو التق

 تزايد الصراعات عمى ويساعد السامية والقيـ والقناعات بالمعتقدات اإلخبلؿ إلى  الفكري باألمف

 . العميا مبادئيا ومثمياقيميا و  يارنيوا تمعاتلمجا وتفكؾ واالنقسامات
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 انفكر٘ األيٍيجبالث  1.1.1

عدة  إطارهفي والبعض منيا ينطوي  فكري مضاميف متعددة يدخؿ فيو مفاىيـ متباينة،إف لؤلمف ال

مجاالت أساسية لؤلمف الفكري  أربع( 2018)العساؼ، بيفمفاىيـ متقاربة ومتجانسة ومتداخمة فقد 

متداخمة  مع المجاالت المشتركة و والمف المجاالت مجموعة مف المفاىيـ المتضمنة يتضمف كؿ مجاؿ 

 وفيما يمي توضيحًا ليذه المجاالت:  األخرى

إف التنشئة الصحية المرتبطة بالمبادئ الدينية التي تتمثؿ في الرقابة  المجاؿ الديني )اإليماني(: -

ية مف االنحرافات الفكرية يا أثر كبير في الحماالذاتية الناظمة لسموؾ األفراد والمقترنة بوحدانية اهلل ل

ضمير لمموقظ الالباعث عمى الحياء و  فاالعتقاد الديني ىوي المجتمع، التي تقود إلى زعزعة األمف ف

 (.2002الفكري والبعد عف االنحراؼ الفكري)التركي، األمفوىـ األصؿ في تحقيؽ 

إف الحرية التي فطر اهلل الناس عمييا ىي حؽ طبيعي لو وضرورة  المجاؿ اإلنساني االجتماعي: -

تتحقؽ إرادتو إال في جو مف الحرية الكاممة والواعية، والتي ال يكوف ممحة لبقاء الحياة اإلنسانية، وال 

فييا تعدي عمى حريات اآلخريف، الحرية التي تحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف، وتنمي المواىب 

 تقاد شريطة عدـ اإلضرار باآلخريفوالكفاءات ويقصد بالحرية حرية التفكير واالع

إلى العممية التربوية بعناصرىا  واينظر المؤسسات التربوية والتعميمية أف  عمىالمجاؿ الثقافي العممي:  -

عامة عمى أنيا وسيمة لغاية أكبر مف مجرد التمقيف لممعمومات والمعارؼ لمطمبة، أال وىي تعميـ الطمبة 

ى وتدريبيـ عمى ميارات التفكير والبحث العممي الذي يساعدىـ عمى االندماج والنجاح في الحياة عم

 (2005،األردنية  أف يتـ ذلؾ في جميع المراحؿ الدراسية )وزارة التربية والتعميـ
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إف مف أىـ ما تسعى إليو المناىج الدراسية عامة واالجتماعية خاصة ىو االلتزاـ  المجاؿ الوطني: -

الوالء األخبلقي لدى المتعمـ تجاه المكاف الذي يسكنو بدًء بالحب وانتياًء بتجسيد متطمباتو فكرًا ب

يثار الصالح العاـ   والشعور باالنتماء، وعمبًل بالعطاء المتبادؿ عمى أساس التعاوف والعمؿ المشترؾ وا 

 (.2008)الحراحشة،

 انفكر٘ األيٍأبرز يؼٕلبث تًُٛت  2.1.1

فيما أف لؤلمف الفكري معوقات تظير  تبيفومف خبلؿ مراجعة األدبيات والدراسات 

 : (2008)البقمي،يأتي

يـ الفكري الدينية تتمثؿ في القػصور في ف األمفف معوقات أ( 2004يرى الباز ) عوقات الدينية :أ( الم

أسس الديف ، والتحمس واالندفاع، وتغميب العاطفػة دوف الرجوع إلى نصوص الديف وتعاليمو وتفسيرىا

التي تعمؿ عمى الذيف يبثوف الفتاوى الدينية  ، وبروز مجموعة مف رجاؿ الديفالصحيحة والعقؿ السميـ

يسعوف  زعزعة المفاىيـ الدينية األصيمة مما يؤدي إلى وقوع الشباب في شباؾ ىؤالء الجماعات الذيف

 بث التفرقة بيف مختمؼ فئاتو . إلى خممة أمف المجتمعات و 

مف أىـ األدوار التي تعمؿ عمى  التنمويةو المؤسسات المجتمعية  يعتبر دور: مجتمعية الالمعوقات ب( 

، حيث أف  المجتمعات مف الكثير مف المشكبلت التي قد تزعزع أمف المجتمع واستقرار أفراده وقاية

، والتي تعمؿ عمى تنمية قيـ المواطنة وتوجيو لعبلقة بالشبابذات ا مجتمعيةالمؤسسات ال أداء قصور

مى المجتـ مما و الذي يعود بالنفع عطاقاتيـ وميوليـ بما يتبلئـ مع احتياجاتيـ واحتياجات مجتمعاتيـ 

إلى أفػراد أو يجعؿ أفراده أكثر تكاتفًا ووعيًا، وفي حاؿ غياب ىذا الدور فإه يؤدي إلى لجوء الشباب 

غرس أفكار تعمؿ عمى وبالتالي  (Nike, 2003) تحمؿ توجيات مناىضة لمقيـ المجتمعية  جماعػات

ووجود خمؿ في التواصؿ منحرفة في عقوؿ ىؤالء الشباب، باإلضافة إلى أف ضعؼ الضبط األسري 
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ء أدى إلى وجود فجوة في بعض العبلقات األسرية مما جعؿ األىؿ ال يعرفوف شيئًا بيف الوالديف واألبنا

 .(2008)البقمي،عف أبنائيـ 

القنوات الفضائية التي تستدرج  بغزارةتمع العربي في عصر يتصؼ لمجا يعيش :ج( المعوقات الثقافية 

( أف الفراغ 2004، ويرى باز)في أحياف ومنحرفة في أحياف أخرىخاطئة  أفراده نحو أفكار وتوجيات

ـ تشغؿ وقت فراغيـ بما بيالفكري الذي يعانيو األفراد وخاصة الشباب منيـ، وعدـ وجود برامج خاصػة 

أف التأثر بما يبث عبر مواقع  (2005الفكري ، ويؤكد الغامدي ) األمفيفيدىـ يعد معوقا رئيسا لتحقيؽ 

 األمفمػف أخطػر أسباب االنحراؼ الفكري وانعداـ يعد  نية تبث الفكر التطرفي وغير الصحيح،الكترو 

الفكري، حيث وجد أصحاب الفكر المنحرؼ في تقنيات االتصاؿ وبخاصة اإلنترنت وسائؿ فعالة لنشر 

 .سمـو فكرىـ

الحد األدنى مف سػد إف الظروؼ االقتصادية غير المستقرة والتي ال تحقؽ  :المعوقات االقتصادية د(

إلى رفض اآلخريف، ومف أجؿ  تميؿع إلى التعصب، وتجعؿ النفوس احتياجػات اإلنػساف الضرورية تدف

فوس عمى األفكار والمذاىب ىذا يستغؿ أصحاب األفكار والمذاىب المنحرفة، ىذا الجانب إلثارة الن

اقـ المشكبلت االقتصادية أف تف (2005) ويؤكد العميري .(Westheimer & Kahne, 2004)السائد

في مجتمع ما، مف فقػر وبطالػة وديوف وارتفاع في األسعار مقابؿ قمة في الدخؿ، يؤدي إلى إصابة 

األمر الذي يسيؿ استمالتيـ مف قبؿ بعض الجماعات ، فراده بحاالت مف اإلحبػاط واليأسبعض أ

الناقميف عمى األوضاع  المنحرفة التي تستغؿ مثؿ ىػذه الظػروؼ في السيطرة عمى األشخاص

غرائيـ باألمواؿ أو تضميميـ باسػـ الديف ، حيث يمثؿ االنتماء إلى تمؾ الجماعات وغيره االقتصادية، وا 

 .مخرجًا مغريًا مف تمؾ المشكبلت االقتصادية فيو يقدـ بديبًل وىميًا لمحاالت التي يعاني منيا الشباب



29 
 

ارجية منيا ة نتيجة أسباب معينة سواء كانت داخمية أو ختأتي الدوافع السياسي :ىػ( المعوقات السياسية

 دولة ضد مواطنييا والكبت السياسيالسياسات غير العادلة التي تتخذىا ال (1988) حممي ما ذكره

ميش دور المواطف وتغييبو عف المشاركة السياسية أو انتياؾ حقوقو مما يشعر تيالذي تمارسو عمييـ و 

اإلضافة إلى الصراعات المحمية الداخمية سواء كانت بيف طبقات الشعوب معو بأنو ميمؿ وال دور لو ب

وأخيرًا تكويف جماعات وحركات سياسية غير مشروعة وتبنييا ومدىا  .المختمفة أو بينيـ وبيف السمطة

واالستقرار وخمؽ الفتف  األمفباإلمكانات المادية والفنية مػف جانب دوؿ أخرى لخمؽ نوع مف زعزعة 

 .داخؿ الدولةوالقبلقؿ 

 ٔأبؼبدِ انفكرٚت األيٍإَٔاع  1.1..1

بعاد كل نوع بمجموعة من األرتبط تبعًا لمغرض الذي ييدف المجتمع لتحقيقو كما ي األمنأنواع تتعدد 

 :فكرية بصورة مباشرة وغير مباشرة وىيال

يـ األساسية النفسي مف المفاى األمفالشخصي، و  األمفولو مرادؼ آخر ىو  النفسي: الفكري األمن -أ

  االجتماعي والصحة النفسية ارتباطًا موجبًا. األمفالنفسي و  األمففي عمـ الصحة النفسية، ويرتبط 

االنفعالي" الذي ينبع مف شعور الفرد بالرغبة في اإلبقاء عمى عبلقات  األمفويطمؽ عميو البعض "

 (2001ر، مشبعة ومتزنة مع الناس مف ذوي األىمية االنفعالية في حياتو )الحيد

النفسي" وىى أنشطة يستخدميا الجياز  األمفالنفسي إلى ما يسمى "عمميات  األمفيمجأ الفرد لتحقيؽ 

النفسي لخفض الضغط النفسي والتوتر واإلجياد أو التخمص منو وتحقيؽ تقدير الذات والشعور 

سرة السعيدة حيث كاأل األمفباألماف، ويجد الفرد أمنو النفسي في انضمامو إلى جماعة تشعره بيذا 

المناخ األسري المناسب يوفر النمو السميـ لؤلفراد،  وبالتالي إشباع حاجتيـ  وبالتالي يؤدى إلى تحقيؽ 

النفسي، وتدعـ جماعات  األمفالنفسي ومف جية أخرى  االنتماء إلى الجماعة يزيد الشعور ب األمف
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عمى بعض بشكؿ واضح، حتى يشعروا النفسي ألفرادىا، حيث يعتمد األفراد بعضيـ  األمفالرفاؽ 

النفسي بعممية التنشئة  األمفتحدد الفكري وي األمفوبالتالي  يقوده إلى .النفسي األمفبدرجة أكبر مف 

االجتماعية وحسف أساليبيا مف تسامح وديمقراطية وتقبؿ وحب، ويرتبط بالتفاعؿ االجتماعي الناجح 

 (.1989)حساف،وافقة والخبرات والمواقؼ االجتماعية والبيئية المت

 الداخمية األخطار مف يعنى سبلمة األفراد والجماعات مجتمعيال فاألمف :مجتمعياألمن ال -ب 

 عمى واالعتداء واالختطاؼ القتؿ مف األفراد والجماعات لو يتعرض وما العسكرية كاألخطار والخارجية

الدولة   السممي بيف جميع مكوناتالتعايش  أيضا ، وىو(Neill, 2006)السرقة أو بالتخريب الممتمكات

مف خبلؿ قبوؿ الطرؼ اآلخر واحتراـ العادات والتقاليد لممكونات األخرى بغض النظر عف العرؽ أو 

 األمف غياب حالة يعنى عددىا وزيادة الجرائـي تفش وأفاليوية والشعور باألماف،  لمذىب أواالديف أو 

وذلؾ  ليا والتصدي الجريمة مف الحد في الحكومية بقدرة المؤسسات منوط األمف فمعيار ،مجتمعيال

 القانوف سيادة وبسط ،وال يتـ ذلؾ إال بفرض النظاـ الدولة يةلؤو مس والجماعات مف األفراد حماية فأل

 الدولة إلى تعزز االنتماء التي بالعدالة والشعور األمف لتحقيؽ القضائية والتنفيذية، األجيزة بواسطة

 نفسو تجاه الفرد بمسئوليةو الكريـ  بالعيش وآماليـ، وممتمكاتيـ الناس لحياة فواألمي الحامي بصفتيا

الذي يحتكـ إليو  القانوف السائد مف جزءاً  لتصبح وتقاليدىا القبيمة أعراؼ نشأت .ولذلؾ قديماً وأسرتو

 بدالً  ةالدول مفيـو إحبلؿ إلى العربية تمعاتلمجا في التحوالت وبدأت األفراد في نزاعاتيـ وخصوماتيـ

 .(2012الصمد، )األعراؼ مف بدالً  القوانيف واالحتكاـ إلى القبيمة مف
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 :عيمجتمال الفكري أبعاد األمن

 مف الحياة المستقرة تكفؿ التي المناسبة الظروؼ تييئة يعنى فإنو لؤلمف، الشامؿ المفيـو ضوء عمى

 األبعاد اآلتية:  خبلؿ

 واحتراـ  العميا وحماية المصالح السياسي لمدولة، الكياف ىعم الحفاظ في يتمثؿ والذي السياسي، البعد

 القوانيف وفؽ التعبير وممارسة تمع،لمجا أفراد غالبية عمييا أجمع التي والثوابت الوطنية الرموز

 واستقراره.  الوطف أمف بالحسباف التي تأخذ السممية وبالوسائؿ ذلؾ، تكفؿ التي واألنظمة

تحسيف مستوى دخؿ األفراد  إلى ييدؼ والذي ،عف البعد السياسي قتصادياال البعدكما ال يقؿ أىمية 

 مستوى ورفع االحتياجات األساسي وتمبية الكريـ العيش أسباب توفير وخاصًة في الدوؿ النامية 

 االعتبار بعيف األخذ عمؿ لؤلفراد مع فرص وخمؽ المعيشة، ظروؼ تحسيف عمى العمؿ مع الخدمات،

 .التعميـ المتنوعة برامج خبلؿ مف اراتوالمي القدرات تطوير

تنمية  مف يزيد الذي بالقدر لممواطنيف األمف توفير إلى يرمى والذي االجتماعي، مبعدأما بالنسبة ل

 وزيادة المعنوية، الروح لبث الوطني التوجيو مؤسسات قدرة زيادة عمى والعمؿ والوالء، باالنتماء الشعور

 الحضاري واستغبلؿ وانتماءه ىويتو يمثؿ الذي تراثو واحتراـ الوطف بإنجازات الوطني اإلحساس

 التطوعي فكرة العمؿ وتعزيز الطاقات االنتماء، وتوجيو تعميؽ في تساىـ التي الوطنية المناسبات

 شتى في لمجيد الرسمي ومساند وداعـ كرديؼ بواجبيا النيوض عمى قادرة المؤسسات ىذه لتكوف

العقائدي الذي يحتاجو اإلنساف بشكؿ عاـ والذي يجمب لمنفس الراحة  الروحاني أو البعد . االتلمجا

واالطمئناف وخصوصًا أف كؿ إنساف بحاجة إلى ىذه الصمة الروحانية بينو وبيف الخالؽ والتي تمنحو 
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معتقد بما يتوافؽ مع وال الفكر احتراـ يتطمب البعد ىذا أف كمااألماف المعنوي و الشعور باليدوء النفسي 

 .(2012)الصمد، مختمؼ األدياف احتراـ

وىو عنصر في منظومة األمف الوطني الشامؿ، وىو حالة مف ي: السياسالفكري  األمن -ج 

مف خبلؿ مشاركة المواطنيف في لمواطنييا الطمأنينة االجتماعية التي تتحقؽ كمما عظـ احتراـ الدولة 

اعية السائدة في المجتمع بحيث ال يشعر الفرد لؤلساليب النابعة مف القيـ الثقافية واالجتم السياسة وفقاً 

 (.2004بالعزلة السياسية )الشقحاء، 

يعد اعتبار التعميـ وتحديدًا التربية األمنية في التعميـ أحد أىـ أبعاد األمف السياسي حيث أشار 

ة الجامعية تفعيؿ التربية األمنية ابتداًء مف المرحمة األساسية وانتياًء بالمرحمىمية أل( 1994)الرشيدي

ويتـ ذلؾ مف خبلؿ البرامج التعميمية والتدريبية التي تعمؿ عمى تنمية الثقافة األمنية ومف ىذا المنطمؽ 

اعتبر التعميـ كإجراء وقائي الحتواء االنحراؼ الفكري ودوره مساند لمدولة في القضاء عمى الجيؿ الذي 

عدـ ل ة والدينية العرقية المجتمعية نتاجاً الصراعات القبمي ديؤدي إلى عدـ االستقرار السياسي وتعد

 . االكتراث ألىمية التربية األمنية

يعتبر التعميـ ركيزة أساسية لترسيخ األمف، فيو يعمـ الطالب رفض كؿ األفكار والسموكيات التي قد 

تؤدي إلى العدواف عمى الممتمكات الخاصة أو العامة وسبلمة فكر اإلنساف مف االنحراؼ والخروج عف 

الوسطية واالعتداؿ في فيـ األمور الدينية والسياسية، مف غير تعصب أو إقصاء، مع اكتساب التفكير 

تقبؿ العيش المشترؾ، فالمدرسة ىي المؤسسة التي تصوغ فكر المجتمع وتسطر النقدي واإلبداع و 

   .( 2017)برزيؽ، توجياتو التي تقتضي االلتزاـ بقيـ وأعراؼ المجتمع الذي ينتمي إليو

أمف المعمومات ىو تمؾ الرؤى والسياسات واإلجراءات التي تصمـ  التكنولوجي:الفكري األمن   -4

وتنفذ عمى مستويات مختمفة، فردية ومؤسسية ومجتمعية، وتستيدؼ تحقيؽ عناصر الحماية والصيانة 
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وال ُيط مع  المختمفة التي تضمف أف تتحقؽ لممعمومات السرية، أي التأكد مف أف المعمومات ال ُتكشؼ

 .(2012عمييا مف قبؿ أشخاص غير مخوليف بذلؾ )غيطاس،

 أما بالنسبة ألبعاد ارتباط التكنولوجيا الحديثة باألمف الوطني ألية دولة فيي كاآلتي:

وتسوقيا في الدوؿ النامية، ومف  ممكية خاصة تمتمكيا الدوؿ المتقدمةكنولوجيا الحديثة الت يعتبر تصنيع

في قبضة الدوؿ المتقدمة، وىذا ما يجعؿ  يظؿ ى ىذه التكنولوجيا ومعرفة ألغازىاثـ فإف الوصوؿ إل

أف الدوؿ النامية ىي مستيمؾ  كما يا ليس محصنًا كما ينبغي أف يكوفاألمف المرتبط بيذه التكنولوج

، ومف ثـ تظؿ الفجوة بينيا وبيف ليا أيضاً  ليذه التكنولوجيا الحديثة وليست منتجة وليست مطورة

  وبينيا وبيف الدوؿ المتقدمة أكبرتكنولوجيا كبيرة، ال

تبتكر التكنولوجيا الحديثة، أو أف تطور ما تحصؿ عميو وتدخؿ عميو  أفالدوؿ النامية  ولذلؾ عمى

المصدرة مف ِقبؿ الدوؿ لممعمومات  ختراؽاالى تستطيع تحصيف ببلدىا مف تعديبلت وتحسينات، حت

ؿ النامية توفير رأس الماؿ لتجييز المعامؿ وتوفير المعدات البلزمة يجب عمى الدو ، كما و  المتكنولوجي

 )جبلؿ، المؤىمة عمى االبتكار واإلبداعلمبحث العممي وتطويره واالستفادة مف الموارد البشرية القادرة و 

2014 .) 
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 انذراضبث انطببمت: 2.2

القاعدة الرئيسة لبناء جيد بحثي  نقطة مركزية في البحوث األكاديمية، بؿ ىي تمثؿ الدراسات السابقة

نما ىي عممية معرفية  رصيف، وىذا ببل شؾ يؤكد عمى أف الدراسات األكاديمية ال تُبنى مف فراغ وا 

ولبناء ىذه الدراسة تـ االطبلع عمى العديد مف الدراسات تراكمية، تنطمؽ مف جيود الباحثيف السابقيف، 

 السابقة في ىذا الموضوع. 

حدث عف تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في مدينة وكوف الموضوع يت

القدس حاولت الباحثة اإلستعانة بمجموعة مف الدراسات العربية واالجنبية في ىذا السياؽ كؿ دراسة 

يتـ فييا التركيز عمى المشكمة العامة التي تنبع مف الدراسات السابقة تتحدث عف بيئة مكانية معينة 

 التي توضع بناًء عمييا التوصياتا مشكمة الدراسة والتي عمى أساسيا يتـ التوصؿ إلى النتائج و مني

 المقترحات التي تعتبر خبلصة الدراسة. و 

حاولت الباحثة في ىذه الدراسة تطويع موضوع األمف الفكري بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية وبغض 

قة جغرافية معينة اىتمت بالموضوع اىتمامًا واسعًا وليذا النظر عف تراكـ الدراسات السابقة ضمف منط

وىي كاف ىناؾ توافرًا لمدراسات في ىذا الموضوع ضمف منطقة حدود جغرافية معينة أكثر مف غيرىا 

ما دفع الباحثة لتطويع الموضوع لمجانب التربوي المقدسي وخصوصا أف  منطقة الخميج العربي وىذا

عقد نوعا ما مف الناحية االشرافية التربوية حيث تخضع مدارس القدس المجتمع المقدسي ىو مجتمع م

التعميـ الفمسطينية ومنيا ما يخضع لمدارس ما يخضع لوزارة التربية و كثر مف جية إشراؼ فمف ىذه األ

منيا ما يخضع لمجمعيات الكنائس ية ومنيا ما يخضع لوكالة الغوث و لوزارة التربية والتعميـ االسرائيم

ة وىي مدارس خاصة، وليذا يعتبر المكوف التربوي في مدينة القدس مكوف شديد التعقيد وىذا المسيحي

الفكري وخصوصا أف ىؤالء أىمية العمؿ عمى تنمية مفيوـ األمف  أحد األسباب الميمة التي تدعو إلى

ب أف تكوف الطمبة بالنياية يتبعوف لمجتمع واحد ميما اختمفت الجيات المشرفة في االطار التربوي فيج
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اليوية ليذا المجتمع ىوية أصيمة تدعـ قيـ و مبادئ ىذا المجتمع باختبلؼ تعدديتو حتى ال يصطدـ 

 الطمبة بواقع تربوي مختمؼ عف الواقع المجتمعي الذي يعيشوف فيو. 

  الفكري، وفيما يمي عرض ألىميا: األمفتناوؿ العديد مف الباحثيف والتربوييف دراسات حوؿ ولقد 

 األمفتقصي درجة مراعاة كتب التاريخ لممرحمة الثانوية لمفاىيـ إلى  (2018راسة العساف)د ىدفت

الفكري مف خبلؿ تحميؿ محتواىا والسموكيات التدريسية المرتبطة بيا مف قبؿ معممي التاريخ في 

ونت ( معممًا، ومعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، وتك114األردف، وتكونت عينة الدراسة مف )

عينة الدراسة كذلؾ مف كتابي التاريخ لممرحمة الثانوية؛ وىما كتاب تاريخ األردف الحديث والمعاصر 

)المستوياف األوؿ والثاني( لمصؼ األوؿ ثانوي، وكتاب تاريخ العرب والعالـ المعاصر )المستوياف 

ممي في كتابي التاريخ أظيرت النتائج أف المجاؿ الثقافي والع، الثالث والرابع( لمصؼ الثاني ثانوي

لممرحمة الثانوية في المستويات )األوؿ والثاني والثالث والرابع( كاف أكثر المجاالت توافرًا، في حيف حؿ 

في المرتبة األخيرة المجاؿ اإليماني في كتاب المستوى األوؿ والثاني، والمجاؿ اإلنساني واالجتماعي 

ا أظيرت النتائج أف درجة السموكيات التدريسية المرتبطة في كتاب التاريخ المستوى الثالث والرابع، كم

الفكري والممارسة مف قبؿ معممي التاريخ في األردف كانت متوسطة، وأظيرت النتائج  األمفبمفاىيـ 

الفكري بالنسبة لمتغيري الجنس  األمفعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في سموكيات المعمميف المرتبطة ب

 األمفؾ أسفرت عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في سموكيات المعمميف المرتبطة بوالمؤىؿ العممي، وكذل

 .( سنوات10-6الفكري تعزى لمتغير الخبرة، وكانت لصالح المعمميف مف ذوي الخبرة )

لؤلمف الفكرّي في  األكاديمييفإلى تعّرؼ درجة تعزيز القادة  (2017) دراسة أبو حمامعت س  

الوظيفّي مف وجيِة نظر أعضاء  األمفمة عماف وعبلقتو بدرجِة توافر الجامعات الخاّصة في العاص

ية، وعدد ىيئة التدريس، واختبلؼ وجيات النظر باختبلؼ المتغيرات: الجنس، والكّمية، والُرتبة األكاديم
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(عضو ىيئة تدريس، واسُتخدمت لجمع البيانات  262نت عّينُة الدراسة مف )سنوات الخبرة. وقد تكوّ 

ـّ التأكد  األمفالفكرّي، والثانية لقياس درجة توافر  األمفاألولى لقياس درجة تعزيز أداتاف:  الوظيفي. وت

 األكاديمييفكانت درجتا تعزيز القادة  :يما، وقد توّصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيةمف صدِقيما وثباتِ 

ماف مرتفعًة مف وجية نظر الوظيفي في الجامعات الخاّصة في العاصمة ع األمفلؤلمف الفكرّي وتوافر 

تعزيز القادة (  a≤0.05) مستوى وجود فروٍؽ ذاِت داللٍة إحصائية عند مع  أعضاِء ىيئة التدريس

الوظيفي تعزى لمتغيرّي الجنس والكميات، ولصالح اإلناث  األمفاألكاديمييف لؤلمف الفكرّي وتوافر 

في (  a≤0.05) مستوى لة إحصائية عندعدـُ وجود فروؽ ذاِت دال،والكميات اإلنسانية عمى التوالي

الوظيفي مف وجية نظر أعضاء  األمفالفكرّي وتوافر  األمفدرجتّي تعزيز القادة األكاديمييف في مجاؿ 

 .ىيئة التدريس تعزى لمتغيرّي الُرتبة األكاديمية وعدد سنوات الخبرة

الفكري لدى طمبة  مفاألإلى دور مجالس الطمبة في تعزيز  التعرؼ (2017دراسة عدوان)وقصدت 

الجامعات الفمسطينية ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث استخدـ 

( طالبًا وطالبة مف 349الباحث االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة حيث قاـ بتوزيعيا عمى عينة بمغت )

(  وقد توصمت الدراسة إلى العديد مختمؼ الجامعات الفمسطينية في غزة )اإلسبلمية،األزىر،األقصى

الفكري لدى طمبة الجامعات  األمفمف النتائج منيا :بمغ تقدير الطمبة لدور مجالس الطمبة في تعزيز 

معة ذلؾ لصالح الفمسطينية بدرجة متوسطة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود  فروؽ تعزى لمتغير الجا

ة وكانت لصالح الكميات العممية،بينما ال توجد  فروؽ وفروؽ تعزى لمتغير الكمي، الجامعة اإلسبلمية

 تعزى لصالح الجنس والسنة الدراسة.

ىدفت التعرؼ الى  دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمف الفكري لدى طبلب  (2016دراسة نصر )

نشطة مف خبلؿ تفاعميا مع )األسرة، المعمـ، األفي مصر المعاىد الثانوية األزىرية بمحافظة الغربية 
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الطبلبية(، والوقوؼ عمى األساليب التربوية التي تطبقيا اإلدارة المدرسية لتعزيز األمف الفكري لدى 

الطبلب، والكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ دور اإلدارة 

يفة، التخصص، سنوات المدرسية في تعزيز األمف الفكري لدى الطبلب والتي تعزى لمتغيرات )الوظ

الخبرة(، واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي، واستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة الميدانية، وكاف مف 

أبرز النتائج أف استجابات أفراد عينة الدراسة عمى إجمالي مجاالت االستبانة جاءت بدرجة متوسطة 

إدارة المعيد األساليب التربوية لتعزيز وجاء في المرتبة األولي تطبيؽ  (3.19وبمتوسط حسابي قدره )

(، وجاء في المرتبة الثانية مجاؿ 3.23األمف الفكري لمطبلب بدرجة متوسطة، ومتوسط حسابي قدره )

(، 3.21تفعيؿ دور األسرة في تعزيز األمف الفكري لمطبلب بدرجة متوسطة، ومتوسط حسابي قدره )

ي تعزيز األمف الفكري لمطبلب بدرجة متوسطة، ومتوسط وفي المرتبة الثالثة مجاؿ تفعيؿ دور المعمـ ف

، وفي المرتبة الرابعة تفعيؿ األنشطة الطبلبية في تعزيز األمف الفكري لمطبلب (3.19)حسابي قدره 

 (3.12بدرجة متوسطة، ومتوسط حسابي قدره )

لوسطية دور إدارات الجامعات في تكريس مبدأ اإلى  التعرؼ  (2014ىواري وعدون) دراسةوىدفت 

دور إدارة الجامعة واألسرة  لقياسالمنيج الوصفي التحميمي  الباحثافالفكري  وقد استخدـ  األمفلتعزيز 

 عمى تـ إعداد استبياف ووزعت في جامعة األغواط في الجزائر الفكري األمففي تعزيز مبدأ الوسطية و 

ألقساـ ونواب رؤساء األقساـ مف العمداء ورؤساء ا، الجامعة ي( مف مسؤول400ينة عشوائية بمغت )ع

 .( مف حجـ العينة92استبياف بنسبة )% (368واألساتذة، بمغ عدد االستبيانات الصالحة لمتحميؿ )

تشير  الجامعة كما طمبةالفكري لدى  األمفأىميػة تعزيز ت النتائج أف معظـ المستجوبيف  يدركوف بينو 

لماـ باألساليب واإلجػراءات المتبعة في تعزيز مبدأ مف أفراد العينة لدييـ إ نسبة جيدةالنتائج إلى أف 

جزءًا مف أفراد أظيرت النتائج أف و  ،الفكري بدرجات تتراوح ما بيف متوسطة وكبيرة جدا األمفالوسطية و 
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بأف ىناؾ الفكري لمطبلب في الجامعة وأفاد  األمفعينة الدراسة يطبقوف اإلجراءات المتبعة في تعزيز 

 .الفكري في الجامعة األمفتطبيؽ إجراءات تعزيز يعمموا عمى د العينة ال نسبة قميمة مػف أفرا

 األمفدور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز إلى  التعرؼ (2013) دراسة شمدانوىدفت 

الفكري لدى طمبتيا وسبؿ تفعيمو، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، حيث 

( فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت وىي: عضو ىيئة 42عمى) احث بإعداد استبانة اشتممتاـ البق

( طالبًا وطالبة مف 395التدريس، المناىج الدراسية، األنشطة الطبلبية، واشتممت عينة الدراسة عمى)

وقد ـ، 2011 -2010( طالبًا وطالبة لمعاـ الدراسي 10270أصؿ مجتمع الدراسة والبالغ عددىـ )

الفكري لدى  األمفت تقديرات الطمبة حوؿ دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز بمغ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات  كما بينت النتائج ،%(72.23طمبتيا )

ر حيث كانت الفروؽ لصالح الذكو  العينة تعزى لمتغير الجنس)ذكر، أنثى( في المجاؿ األوؿ والثاني

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات العينة تعزى لمتغير الجامعة )اإلسبلمية، و 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة . و األقصى( في جميع المجاالت والدرجة الكمية لصالح الجامعة اإلسبلمية

 .(سنة رابعة إحصائية بيف متوسطات استجابات العينة تعزى لمتغير المستوى الدراسي )سنة ثانية،

يػػػة الفكػػري لػػػدى طمبػػػة المرحمػػة الثانو  األمفدور اإلدارة المدرسػػية فػػي تعزيػػز  (2012فحجان) رس ود  

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كونو األنسب لطبيعة ىذه ، بمحافظات غزة, وسبؿ تفعيمو

مػف جميػع أفػراد مجتمػع الدراسػة وىـ جميػػػع مػػديري  مػديراً ونائبػا (236الدراسة بمغػت عينػة الدراسػة)

استخدـ الباحث االستبانة لموقوؼ  (268)المػػػدارس الثانويػػة ونػػػوابيـ بمحافظػػات غػػػزة والبػػػالغ عػػػددىـ

ػة الباحػث فقػرة مفتوح ضاؼالفكػري، وأ األمفعمى مدى ممارسة المػديريف ونػوابيـ ألدوارىػـ فػي تعزيػز 

الفكري لدى طمبة  األمفلطػرح المقترحػات التػي تػؤدي إلػى تفعيػؿ دور اإلدارة المدرسية في تعزيز 
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الثانوية بمحافظات غزة توصمت الدراسة إلى النتائج التالية : يمارس مديرو المدارس أدوارىـ في تعزيز 

بيف متوسػط تقػديرات عينػة   يةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائو الفكري لدى الطمبة بدرجة عالية  األمف

الفكػري مػف  األمفالدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورىـ في تعزيػز 

وجية نظر المديريف ونوابيـ تعزى لمتغير النوع ولمتغير المؤىؿ العممي، ولمتغير المديرية، بينما توجد 

سنوات وكانت أىـ سبؿ التفعيؿ لدور اإلدارة  10ثر مف فروؽ تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح أك

 رعاية الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة، الفكري لدى الطمبة كثيرة منيا: األمفالمدرسية في تعزيز 

 الفكري. األمفوبناء عبلقات طيبة داخؿ المجتمع المدرسي، واالستفادة مف األعماؿ التطوعية لتفعيؿ 

الفكػري الوقػائي  األمفدور اإلدارة المدرسػية فػي تحقيػؽ إلى التعرؼ  (2011دراسة الحربـي)وىدفت 

ىػدفت الدراسػة  :الطائؼ مف وجية نظر مديري ووكبلء تمؾ المدارس مدينةلطبلب المرحمة الثانوية ب

ػة مػف وجيػة الفكػػري الوقػػائي لطػػبلب المرحمة الثانوي األمفإلػى تعػّرؼ دور اإلدارة المدرسػػية فػي تحقيػؽ 

نظػر مػديري و وكػبلء تمػؾ المػدارس، وكػذلؾ تعػّرؼ اإلجػراءات واألسػاليب التربوية التي تتخذىا اإلدارة 

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، حيث  الفكري الوقائي األمفالمدرسية في مجاؿ تحقيؽ 

مف  ومديراً  ( وكيبلً 115دراسة مف )يتناسب ىذا المنيج مػع أىػداؼ الدراسػة، وقػد تكوف مجتمع ال

الطػائؼ، وقػد اسػتخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات البلزمة ألغراض  مدينةالمدارس الثانوية ب

الفكري  األمفومف أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة: أف دور اإلدارة المدرسية في تحقيؽ . الدراسة

ف خبلؿ تفاعميػػػا مػػػع كػػػؿ مػػػف األسػػرة واألنػػػشطة المدرسػػػية الوقائي لدى طبلب المرحمة الثانوية م

عدـ وجود فروؽ مع . ودور المعمػػػـ كػػػاف بدرجػػػة متوسػػػطة، وتفاعميا مع المجتمع كاف بدرجة ضعيفة

 ية تبعاً لمتغيػر العمػؿ )مػدير/ وكيػؿ(، بينمػا توجػد فػروؽ ذات داللة إحصائ ذات داللة إحػصائية تبعػاً 

 .لمتغير المؤىؿ العممي وعدد سنوات الخدمة، والدورات التدريبية
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دور منػاىج المػواد االجتماعيػة ومعممييػا فػي المرحمػة لتوضيح  (2009دراسـة الحـسين)وركزت 

المتوسػطة والثانويػة فػي تعزيػز األمف الفكػري، وبيػاف الػصعوبات التػي تحػوؿ دوف قيػاـ المػواد 

ماعيػة ومعمـ المواد االجتماعية في تعزيز األمف الفكري، والتحقؽ مػف وجػود فػروؽ إحػصائية بػيف االجت

ة المرحمػػػ)أفػراد عينػػػة الدراسػػػة فيمػػا يخػػػص األدوار والػػصعوبات فػػػي تعزيػػػز األمف الفكػػػري بػػػاختبلؼ 

واسػػػػتخدـ الباحػػػث المػػػػنيج الوصػػػفي المػػػسحي،  الجغرافيا( –والتخصص)التاريخ  (الثانوية –المتوسطة 

لممػػػػواد االجتماعيػة فػي المػرحمتيف المتوسػطة والثانويػة بالريػاض،  معممػػػاً  (160وقػػػػد بمغػػػػت العينػػػػة )

جتماعيػة فػي وقػد اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة لجمػع البيانات، مف أىـ نتائج الدراسة أف معممػي المػواد اال

المرحمػة المتوسػطة والثانويػة يػروف أف دور منػاىج المػواد االجتماعيػة فػي تعزيػز األمف الفكػري تػأتي 

توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحػػػصائية وال  ة،بدرجػة متوسػطة، ويػروف أف دور المعممػيف يػأتي بدرجة كبير 

الثانويػػة(، كما ال توجد ال توجػػد فػػروؽ –ة بػػػاختبلؼ المرحمػػػة )لمتوسػػطةبػػػيف معممػػػي المػػػواد االجتماعيػػػ

 .جغرافيػا(  –ذات داللػػة إحػػصائية بػػيف معممػػي المػػواد االجتماعيػػة بػػاختبلؼ التخػػصص)تػاريخ

 طمبتيا،الفكري لدى  األمفدور المدرسػة الثانويػة فػي تعزيػز  تقصي (2008قــضيب ) ىدفت دراسةو 

اتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي حيث و مف وجية نظر المعمميف في مدينة الرياض، 

 مف معممي التربية اإلسبلمية معمماً  (525قاـ بجمع البيانػات وتحميميػا، وقػد تكونت عينة الدراسة مف )

الفكري مف خبلؿ تأصيميا لروح  األمفومف أىـ نتائج الدراسة أف المقررات المدرسية تسيـ في تعزيز 

وتوصػمت إلػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات  التمسؾ بالديف، والحث عمى تقوية الروابط بيف أفراد المجتمع

داللػة إحػصائية بػيف آراء المعممػيف تعػػزى إلػػى العمػػر، بينمػػا كانػػت ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحػػصائية 

 ػي.تعػػزى إلػػى المؤىػػؿ العممػ



41 
 

الفكػػري لػػدى  األمفبيػػاف درجػة إسػياـ اإلعػبلـ التربػػوي فػي تحقيػػؽ ( 2007) دراسـة الحارثيىدفت و 

طػبلب المرحمػة الثانويػة مػف وجيػة نظػػر مػػديري ووكػبلء المػػدارس والمػشرفيف التربػػوييف وكػػذلؾ التعرؼ 

اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي ي حيث الفكر  األمفعمى أىمية إسياـ اإلعبلـ التربوي في تحقيؽ 

الػذي يػساعد عمػى معرفػة الواقػع لجوانػب الدراسػة، وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف جميػع مػديري 

مػف المشرفيف التربوييف بمدينة مكة المكرمة،  (152)وتكونت العينة مف المػدارس الثانويػة، والػوكبلء، 

 .ستبانة كأداة لمدراسةوقد استخدـ الباحث اال

الفكػري  األمفأف درجة ممارسة اإلعبلـ التربوي لتحقيؽ ة الدراسومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا 

أف درجػة الموافقػة عمػى درجػة أىميػة اإلعػبلـ ، لػدى طػبلب المرحمػة الثانويػة كانػت بدرجة متوسطة

وجػػود وتبيف . المرحمة الثانوية كانت بدرجة عالية جداً الفكػري لػدى طػبلب  األمفالتربػوي فػي تحقيػؽ 

فػػػروؽ ذات داللػػػة إحػػصائية عنػػػد مػػػستوى الداللػػػة بالنػػسبة لدرجػػػة ممارسػػػة اإلعػػبلـ التربػػوي لتحقيػػؽ 

 . ػشرفيف التربػػوييف والمػػديريفالفكػػري تعػػزى لممينػػة بػػيف المػ األمف

الفكري مف  األمف دور اإلدارات المدرسية في تعزيز التعرؼ عمى (2006لسميمان )دراسة اىدفت و 

، توظيؼ المعمـ، توجيو األنشطة المدرسية، تنفيذ األساليب في االمارات خبلؿ تفعيؿ دور األسرة

المدرسية،العبلقة بالمجتمع المحمي  الوقوؼ عمى أىـ المعوقات التي تقؿ مف دور اإلدارة المدرسية في 

الفكري ، التعرؼ عمى أسباب االنحراؼ الفكري لدى الطمبة  تـ استخداـ المنيج الوصفي  األمفعزيز ت

في الدراسة ووظفت االستبانة لرصد المعمومات مف مجتمع الدراسة والذي تكوف مف معممي ومديري 

دائية %( مف مديري المدارس االبت52المدارس الحكومية واألىمية حيث تكونت عينة الدراسة مف )

 %( مف مديري المدارس الثانوية. 15%( مف مديري المدارس المتوسطة و)28و)
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أوضحت نتائج الدراسة أف اإلدارات المدرسية في المراحؿ التعميمية الثبلث تستخدـ طرؽ تربوية متعددة 

تفعيؿ الفكري لدى الطمبة كما وأشارت النتائج إال أف معظـ مديري المدارس موافقيف عمى  األمفلتعزيز 

 العبلقة بيف المدرسة ومؤسسات المجتمع المحمي. 

التعرؼ عمى الوسائؿ واإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة المدرسية  (2006دراسة بن خريف )ىدفت و 

الفكري، التعرؼ عمى الفروؽ بيف وكيؿ اإلدارة المدرسية المؤىؿ والوكيؿ غير المؤىؿ في  األمفلتحقيؽ 

تـ استخداـ المنيج الوصفي في  .الفكري األمفؼ عف معوقات تحقيؽ الكشو الفكري،  األمفتحقيؽ 

الدراسة كما وظفت االستبانة لرصد المعمومات مف مجتمع الدراسة الذي تكوف مف وكبلء ومديري 

% مف 60المدارس الثانوية الحكومية في الرياض وقد قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية بنسبة 

مدرسة  100مدرسة مف  60التابعة لوزارة التربية والتعميـ  في الرياض أي المدارس الثانوية الحكومية 

وكيؿ أي ثبلث وكبلء مف كؿ مدرسة. أظيرت  180حكومية ليكوف عدد أفراد العينة مف الوكبلء 

% فقط مف أفراد العينة أي ما يقارب 54نتائج الدراسة أف ىناؾ مفيـو واضح لؤلمف الفكري لدى 

فادوا بأنو ال يوجد مفيوـ واضح لؤلمف الفكري أو أنيـ غير متأكديف مف وجود النصؼ أما البقية فأ

 مفيـو واضح لو . 

في الكتب إلى استكشاؼ مفاىيـ التثقيؼ األمني ( Al-Edwan, 2016)العدواندراسة وركزت 

نيج الوصفي العميا في األردف. اعتمدت الم ساسيةالمدرسية لموطنية والوطنية التربية المدنية لممرحمة اال

مف كتب التربية الوطنية والمدنية لمصفوؼ األساسية والثامنة والتاسعة عينة الدراسة تكونت و  التحميمي

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، أظيرت نتائج الدراسة أف كتاب التربية الوطنية والمدنية لمصؼ  والعاشرة

 تـ الكشؼ ،ؼ الثامف والتاسعمف الصكاف أكثر مف إدراج مفاىيـ التعميـ األمني  ساسيالعاشر األ

في كتب التربية الوطنية والمدنية في التعميـ  تختمؼ عف أف مدى إدراج مفاىيـ التعميـ األمنيأيضا 
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، في حيف أف مستوى تسمسؿ ىذه المفاىيـ المدرجة في ىذه الكتب المدرسية لممرحمة األساسية  العميا

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى منخفضة. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف النتائج أظيرت 

العميا في  ساسيةتكامؿ التعميـ األمني المفاىيـ بيف كتب التربية الوطنية والمدنية في المرحمة األ

 األردف.

المدى مف انعداـ األمف الفكري بيف  إلى تقصي فيدفت (Hussain, 2016) دراسة حسينأما 

مف  دراسةيرية العامة لمتعميـ بغداد/ الكرخ، حيث  تكوف مجتمع الفي المد متوسطة و الثانويةالمدارس ال

عاـ أكاديمي لم  ،لممديرية العامة لمتعميـ بغداد/الكرخرحمة المتوسطة ومديري المرحمة الثانوية الممديري 

مف مديري المدارس المتوسطة والثانوية مف  (95)( كما تـ اختيار عينة  تتألؼ مف 2016 -2015)

التي تـ اختيارىا عشوائيا وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لموصوؿ إلى النتيجة   عينة البحث

كاف بنسبة  ةالمتوسطفي المرحمة حيث تبيف أف دور إدارة المدرسة في تعزيز األمف الفكري بيف الطمبة 

 احث ىي:ومف أىـ التوصيات التي توصؿ إلييا الب أما لممرحمة الثانوية كاف بنسبة أقؿ،متوسطة 

محاضرات تتعمؽ  وتنظيـ فكري لمشباب والمواطنيفالمف لتعزيز األىادفة  إستراتيجيةالحاجة إلى تطوير 

التطوير المستمر لمكافحة مختمؼ أشكاؿ االنحراؼ االستعانة في برامج ، و بمواضيع األمف الفكري

 .الفكري

دور لى معرفة إ  (Butroyed & Somekh, 2014)بيوترويد وسومخ دراسةفي حين ركزت 

مف خبلؿ منيج عممي في المدارس العميا في انجمترا. تكونت عينة الدراسة مف المعمـ في غرس القيـ 

( معممًا ومعممة، تـ إجراء مقاببلت شخصية معيـ إضافة الستخداـ بطاقة مبلحظة السموؾ 66)

دارة الصؼ وضبط المعمـ لمصؼ. وأظيرت  النتائج أف تقديرات الصفي المتعمقة بالمادة التعميمية وا 
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المعمميف لدورىـ في تنمية وغرس القيـ األمنية كانت عالية. ولـ تظير النتائج أية فروؽ دالة إحصائيًا 

 .في أدوار المعمميف في غرس القيـ األمنية تعزى لممؤىؿ العممي والجنس

ور دراستيـ إلى معرفة دفركزت  (Andrews & Martin, 2014) أندروز ومارتيندراسة أما 

المعمـ في تنمية القيـ الفكرية واالمنية لدى طبلب الصؼ الخامس االبتدائي مف خبلؿ منياج التربية 

( معممًا ومعممة مف المدارس الحكومية 103الوطنية والبيئة الصفية. تكونت عينة الدراسة مف )

استبانة مكونة مف  بالواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي مف خبلؿ استخداـ

( فقرة. وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية: كانت تقديرات المعمميف لدورىـ في غرس القيـ الفكرية 41)

واالمنية لدى الطبلب متوسطة. وأظيرت النمتائج وجود فروؽ في دور المعمميف في غرس القيـ الفكرية 

يو الطبلب وتشكيؿ قيـ الصدؽ واألمنية تعزى لمجنس ولصالح المعممات حيث كف أقدر عمى توج

 .والنظاـ وااللتزاـ

إلى معرفة دور المعمميف في إيجاد بيئة مدرسية أمنة  (Kutash, 2013) كوتاش دراسةوىدفت 

( معممًا ومعممة بمنطقة نورث ويست بالواليات المتحدة 89فكريًا. وتكونت عينة الدراسة مف )

( فقرة صممت لقياس 66ف خبلؿ استبانة مكونة مف )األمريكية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي م

جاءت تقديرات  :أدوار المعمميف في إيجاد البيئة المدرسية اآلمنة فكريًا. وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية

أفراد عينة الدراسة لدورىـ في إيجاد البيئة المدرسية اآلمنة فكريًا مرتفعة في جميع المجاالت. ولـ 

فروؽ دالة إحصائيًا في تقديرات المعمميف لدورىـ في إيجاد البيئة المدرسية اآلمنة تظير الدراسة أية 

 .فكريًا تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤىؿ العممي والجنس والعمر

يدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى تطوير المناىج ف (Nakpodia,2010دراسة ناكبوديا )أما 

لتحقيؽ األمف الفكري لدى طمبة المدارس في نيجيريا باستخداـ الدراسية وتعزيز األسس الثقافية كوسيمة 
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المنيج الوصفي ودراسة الحالة وتبيف مف خبلؿ إجراء الدراسة أف الدور األكبر يقع عمى عاتؽ المعمـ 

 في تنمية اإلحساس باألمف الفكري. 

 بياف مدى اىتماـ المؤسسات إلى (Tomlinson, 2006دراسة توميمنسون )ىدفت في حين 

الفكري مف خبلؿ دمج القيـ األخبلقية والثقافية في المناىج التربوية في  األمفالتعميمية بتعزيز مبادئ 

أمريكا، استخدمت الدراسة المنيج التحميمي، وخمصت الدراسة إلى أف المدرسة والمعمـ يؤدياف دورًا 

ولة في نشر مفاىيـ القيـ الفكري بيف الطمبة، وذلؾ مف خبلؿ الجيود المبذ األمفرئيسيًا في تعزيز 

 .واألخبلؽ والثقافة والتي تعد مف األسس التربوية التي يبنى عمييا المنياج

متعرؼ إلى آراء اإلدارييف والمرشديف التربوييف فيدفت ل (Duck& lynn, 2000)واين دكأما دراسة 

متاحة لمتعامؿ مع المدرسي والعنؼ في المدارس الثانوية ال األمفوالمدرسيف والطبلب فيما يتعمؽ ب

مدرسة ثانوية منتقاة، واستخدـ  11فردا في  501العنؼ في المدارس، وتكونت عينة الدراسة مف 

أف المديريف يروف . وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ البحث إلييا الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي

بأنيا أقؿ أمنا مما رآه وصؼ الطبلب مدارسيـ  .مدارسيـ أقؿ أمنا بينما يرى المرشدوف العكس

 المرشدوف والمعمموف.

 انتؼهٛك ػهٗ انذراضبث انطببمت

مف الفكري في لت بدرجة كبيرة األو الفكري بشكؿ عاـ، وتنا األمفركزت الدراسات السابقة عمى 

( ودراسة 2017الحماـ) أبو( ودراسة 2018كدراسة العساؼ ) األكبرالجامعات كونيا المؤسسة 

 ( ودراسة2012المدرسية كدراسة فحجاف) اإلدارةعمى  األخرىركزت الدراسات  (، فيما2017وىداف)

 (.2008القضيب )
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( ودراسة 2017الحماـ) أبو( ودراسة 2018دراسة العساؼ )كدراسة توصمت الدراسات السابقة 

( 2012فحجاف)ودراسة مف الفكري لمفرد في المرحمة المدرسية والجامعية، ىمية األإلى أ(2017وىداف)

 .(Tomlinson, 2006)، ودراسة (Alhejaili, 2013)دراسة و  (.2008دراسة القضيب )و 

ض المادة النظرية، كذلؾ في بناء أدوات الدراسة استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عر 

يضا تـ االستفادة نيج المتبع وىو المنيج الوصفي، وأستابنو والمقابمة، كما استفادت الباحثة مف الماال

 نيا في ربط النتائج مع بعضيا البعض. م

في المدارس راء المدراء والمعمميف اسات السابقة في كونيا جمعت بيف آاختمفت الدراسة الحالية عف الدر 

حسب اطبلع  األولىجراء الدراسة في مدينة القدس وىي الدراسة الفكري، وتـ إ فحوؿ تنمية األم

 أداتيف لؤلدوات فيي استخدمت نيا تختمؼ في استخدامياأ لتي تتحدث عف األمف الفكري، كماالباحثة ا

 المقابمة لممدراء . دراسة، حيث االستبانو لممعمميف وأيضاً لم
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 انفصم انثبنث

______________________________________________________ 

 انطرٚمت ٔاإلجراءاث


يؼ منيج الدراسة، ووصؼ مجتمع الدراسة، ، ومف ذلؾ تعر إلجراءات الدراسةيتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا 

عداد أداة الدراسة)االستبانة(،  والتأكد مف صدقيا وثباتيا، وبياف والمقابمة وتحديد عينة الدراسة، وا 

إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذه 

 اإلجراءات.

 يُٓج انذراضت 1. 1

المختمط الكمي  الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامتمف أجؿ 

. ويعرؼ بأنو المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا والنوعي

 حاوؿ الباحثة مف خبللوتوالتي  .عمى معمومات تجيب عف أسئمة البحث دوف تدخؿ مف الباحثة فييا

وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، وتحميؿ بياناتيا، وبياف العبلقة بيف مكونات واآلراء التي تطرح حوليا، 

والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفح  ص والتحميؿ.ظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 يجتًغ انذراضت 1.  1

في  الحكومية والخاصةالمدارس  تمعممي ومعممات ومديري ومديراتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

مديرًا ومديرة  132معمـ ومعممة و 2700والبالغ عددىـ  2018 -2017القدس لمعاـ الدراسي دينة م

 . صاء الفمسطيني الفمسطينة مركز اإلحالتعميـ حسب سجبلت مديرية التربية و 
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 ػُٛت انذراضت1.1

(معمما مف 062)مف مجتمع الدراسة، وتكونت العينة مف عشوائية تمثمت عينو الدراسة في عينة طبقية 

( مديرا وتـ استخداـ 02معممي المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس، وقد بمغت عينة المدراء )

( 082( استبانة عمى معممي المدارس وتـ استرداد )522، حيث تـ توزيع )المقابمة في معرفة آرائيـ

 ( استبانو كانت صالحة لمتحميؿ اإلحصائي .062استبانة ُمعبأة منيـ )

 تٕزٚغ انًؼهًٍٛ حطب يتغٛراث انذراضت 1.  1

 .انذراضت(: تٕزٚغ أفراد ػُٛت انذراضت حطب يتغٛراث 1.1جذٔل )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير  

 13.5 35 ذكر الجنس

 86.5 225 أنثى

 9.2 24 دبموـ الدرجة العممية

 78.5 204 بكالوريوس

 12.3 32 دراسات عميا

 17.3 45 سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 25.8 67 سنوات 10-5مف 

 56.9 148 سنوات 10أكثر مف 

 32.7 85 أساسية دنيا المرحمة التدريسية

 35.8 93 أساسية عميا

 31.5 82 رحمة الثانويةالم

 45.8 119 مدرسة حكومية جية اإلشراف

 54.2 141 مدرسة خاصة
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 أدٔاث انذراضت 1.1

 االضتببَت: 1.1.1

تكونت االستبانو مف قسميف، القسـ األوؿ شمؿ المعمومات الشخصية عف المعمميف، وتمثمت ىذه 
 سية، الجية المشرفة(تدريال المتغيرات في )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المرحمة

 أما القسـ الثاني فقد تكوف مف أربعة محاور كما يأتي: 

 فقرات(  02السياسي وتكوف ىذا المحور مف ) الفكري األمفالمحور األوؿ: 

   .فقرات( 02النفسي وتكوف ىذا المحور مف) الفكري األمفالمحور الثاني: 

 .فقرات( 9لمحور مف )ىذا ا المجتمعي وتكوف الفكري األمفالمحور الثالث: 

 .فقرات( 02وتكوف ىذا المحور مف) التكنولوجيالفكري  األمفالمحور الرابع: 

 االضتببَّ صذق 1.1.1.1

قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصورتيا األولية، ومف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا 

، حيث وزعت الباحثة (3والخبرة)ممحؽعمى المشرؼ ومجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص 

االستباف عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى 

ضافة أي معمومات أو وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس،  وا 

ات تـ إخراج االستبانة بصورتيا ، ووفؽ ىذه المبلحظفقرات يرونيا مناسبةتعديبلت أو 

ومف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ االرتباط   (.0النيائية)ممحؽ

 واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقراتلفقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداة، بيرسوف 

 لجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:تساؽ داخمي بيف الفقرات. وااالستبانة ويدؿ عمى أف ىناؾ ا
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انفكر٘  األيٍدٔر انًذرضت فٙ تًُٛت ( نًصفٕفت ارتببط فمراث Pearson Correlationَتبئج يؼبيم ارتببط بٛرضٌٕ )(: 1.1جذٔل )

 نذٖ طهبت انًذارش انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش

 

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 يةاإلحصائ

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

2 1.421** 10111 25 1.395** 10111 38 1.629** 10111 

3 1.508** 10111 26 1.342** 10111 39 1.647** 10111 

4 1.600** 10111 27 1.497** 10111 3: 1.604** 10111 

5 1.544** 10111 28 1.529** 10111 41 1.597** 10111 

6 1.572** 10111 29 1.512** 10111 42 1.636** 10111 

7 1.654** 10111 2: 1.445** 10111 43 1.671** 10111 

8 1.678** 10111 31 1.436** 10111 44 1.736** 10111 

9 1.713** 10111 32 1.606** 10111 45 1.704** 10111 

: 1.624** 10111 33 1.663** 10111 46 1.585** 10111 

21 1.536** 10111 34 1.597** 10111 47 1.519** 10111 

22 1.396** 10111 35 1.642** 10111 48 1.571** 10111 

23 1.358** 10111 36 1.558** 10111 49 1.602** 10111 

24 1.508** 10111 37 1.527** 10111 4: 1.648** 10111 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 ثببث االضتببَّ  1.1.1.1

التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،لمجاالت بقامت الباحثة 

الفكري  مفاألدور المدرسة في تنمية لالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية 

 إلىوىذه النتيجة تشير  ،(0.944لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس )

بثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة  األداةتمتع ىذه 

 الكمية.
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 يؼبيم انثببث نهًجبالث َتبئج(: 1.1جذٔل )

 باتمعامل الث المجالت

 0.905 السياسيالفكري  األمف تنمية

 0.878 النفسي الفكري األمفتنمية 

 0.878  الفكري المجتمعي األمفنميةت

 0.904  الفكري التكنولوجي األمفتنمية 

 0.944 الدرجة الكمية

 انًمببهت 1.1.1

 سئمة رئيسة وىي:أتكونت المقاببلت مف ثبلث 

 الفكري لدى الطمبة في مدرستؾ عمى صعيد: األمفما اإلجراءات التي تتبعيا كمدير/ة في تعزيز .1

 التكنولوجي األمفالمجتمعي،  األمفالنفسي،  األمفالسياسي،  األمف-

 الفكري لدى الطمبة ؟ األمفما المعوقات التي تواجو إدارة المدرسة فيما يتعمؽ في تعزيز .2

 غمب عمى الصعوبات ؟ما ىي االقتراحات لمت.3

في تنمية  الحكومية والخاصةفيـ عميؽ حوؿ دور مديري المدارس التوصؿ إلى ىدفت المقاببلت 

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في محافظة القدس، أجريت المقاببلت مع  األمف

 مديرا ومديرة.عشريف 

 : صدق وثبات أداة المقابمة

التربية كما عرض أسئمة المقابمة عمى محكميف تربوييف مختصيف في  لمتأكد مف صدؽ المقابمة تـ

استخدـ الثبات بيف الشخصي حيث تـ االتفاؽ بيف الباحثة ومشرفتيا عمى معنى واضح ودقيؽ لوحدات 
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بشكؿ منفرد تحميؿ لعينة مف مقاببلت  تحميؿ العبارة والكممات، وبعد ذلؾ أجرت الباحثة ومشرفتيا

 وىي نسبة مقبولة.  %0.86معامؿ الثبات  وبمغ المدارسمديري 

إرساؿ مدراء  (7)كما طمب ( مديرا ومديرة، 13صؼ ؿ )ساعة إلى ساعة ونوكاف مدة المقابمة ما بيف 

واشتممت المقابمة ليجيبوا عنيا وقد أجابوا عنيا وأعادوىا.  أسئمة المقابمة ليـ عبر البريد اإللكتروني 

الفكري لدى الطمبة في  األمفيتبعونيا في تعزيز جراءات التي  فقد سئموا حوؿ اإل عمى ثبلث أسئمة

 األمفالفكري المجتمعي و  األمفو  ،الفكري النفسي األمفو  ،الفكري السياسي األمفالمدرسة عمى صعيد 

كما سئؿ مديري المدارس عف المعوقات التي تواجو إدارة المدرسة فيما يتعمؽ الفكري التكنولوجي. 

ري لدى الطمبة، وطمب إلييـ تقديـ اقتراحات لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو إدارة الفك األمفتعزيز ب

 المدرسة.  

 وذلؾ وفقا لمخطوات اآلتية: (Thematic analysis) نوعياً  تـ تحميؿ المقاببلت تحميبلً  

 :حيث وذلؾ مف خبلؿ تفريغ المقاببلت وتنظيـ جميع البيانات التي يجمعيا الباحث ب تنظيم البيانات

 تكوف كؿ مقابمة منفصمة عف األخرى. 

 :ترميز البيانات واعتماد الترميز لكؿ الباحثة ب عند القراءة األولية لمبيانات قامت  تصنيف البيانات

 استجابة، وذلؾ بوضع األفكار المتشابية أو التي تجمعيا قواسـ مشتركة في فئات فرعية. 

 قراءة لمبيانات ألكثر مف مرة، وتدويف التأمبلت أثناء كؿ بإعادة ال الباحثة: قامت التأمل في البيانات

 قراءة وبعدىا، عف طريؽ القراءة المتعمقة لكؿ كممة وعبارة وردت في المقاببلت. 

 الفئات في محور واحد يشكؿ عنوانًا لكؿ مجموعة مف  لباحثة: صنفت اتحديد األنساق واألنماط

 المعمومات. 

 تائج التي خمصت إلييا المقاببلت.الن ثة: صاغت الباحصياغة النتائج 
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 بإعادة قراءة البيانات في ضوء األدب  ة: بعد صياغة النتائج قامت الباحثالتحقق من النتائج

 التربوي والدراسات السابقة لربط النتائج مع األدب التربوي والتأكد مف تفسير البيانات. 

 : إجراءات الدراسة1.1
 راسة: قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية لمد

 الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة . اإلطبلع عمى األدب التربوي و  -

 الحصوؿ عمى موافقة مف عمادة الدراسات العميا في الجامعة إلجراء الدراسة . -

تماميا بالصورة النيائية لتوزيعيا عمى داد اإلستبانة بصورتيا األولية و إع - عرضيا عمى المحكميف وا 
 العينة . 

 التحقؽ مف صدؽ و ثبات أدوات الدراسة .  -

 الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس إلجراء الدراسة .  -

ناث في المدارس الخاصة و الحصوؿ عمى قوائـ بأ - المدارس عداد المعمميف و المعممات ذكور وا 
 مدينة القدس .  الحكومية مف مديرية التربية في

 تمع و مف ثـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية . تـ تحديد حجـ أفراد المج -

تـ الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية و التعميـ في مدينة القدس و مف ثـ تـ  -
 التوجو لممدارس لتوزيع االستبانة. 

 تـ تطبيؽ المقاببلت مع مدراء المدارس في مدينة القدس .  -

يؿ بياناتيا إحصائيًا و إعطائيا أرقامًا  إلجراء المعالجة اإلحصائية بعد أف تـ جمع االستبنات تـ تحم -
 المناسبة الستخراج النتائج و التعميؽ عمييا .
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 انًؼبنجت اإلحصبئٛت 1.  1

والتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة(، وذلؾ تمييدا  تبعد جمع االستبيانا

لحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميؿ البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز ا

وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات 

تحميؿ (، واختبار t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، واختبار )ت( )

، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا (one way ANOVA)األحادي تبايف ال

(Cronbach Alpha( وذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 انفصم انرابغ:

______________________________________________________ 

 َتبئج انذراضت

 تًٓٛذ  1.  1

دور إلييا الباحثة عف موضوع الدراسة وىو " تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصم

" الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس األمنالمدرسة في تنمية 

نة عمى أداة الدراسة، وتحميؿ البيانات كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العي دوروبياف 

اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا. وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ 

 اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 0333 منخفضة

 3367-0332 متوسطة

 فأعمى 3368 عالية

 

 راضت:َتبئج أضئهت انذ  1.  1

في تنمية األمن  معممي المدارسما دور مجالت الدراسة: ل السؤال األولعمى  اإلجابةنتائج   4.2.1

 الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة القدس؟
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عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  لئلجابة

الفكري  األمففي تنمية  المعمميفدور  عفاالستبانة التي تعبر  جاالتم عينة الدراسة عمى المعمميف

  .لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس

انفكر٘  األيٍفٙ تًُٛت انًؼهًٍٛ (: انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت نًجبالث دٔر 1.1جذٔل )

 أَفطٓى انًذارش انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش يٍ ٔجٓت َظر انًؼهًٍٛ نذٖ طهبت

 الرقم
المتوسط  المجالت

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

عالية 0.47 4.36 النفسي الفكري األمفتنمية  0

متوسطة 0.83 3.45 الفكري التكنولوجي األمفتنمية  2

متوسطة 0.73 3.40 عيالفكري المجتم األمفتنمية  3

 متوسطة 0.80 3.38 السياسيالفكري  األمفتنمية 0

 متوسطة 0.56 3.65 الدرجة الكمية

 

الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  (032)يبلحظ مف الجدوؿ 

دارس الحكومية والمدارس الفكري لدى طمبة الم األمففي تنمية  المعمميفدور عينة الدراسة عمى 

( وىذا 2356( وانحراؼ معياري )3365)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف الخاصة في مدينة القدس

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة  األمففي تنمية  المعمميفدور أف يدؿ عمى 

النفسي عمى أعمى الفكري  فاألمجاء بدرجة متوسطة. ولقد حصؿ مجاؿ تنمية  في مدينة القدس

 األمف تنمية ، يميو مجاؿالفكري التكنولوجي األمفتنمية (، ويميو مجاؿ 2336متوسط حسابي ومقداره )

 السياسي. الفكري األمف ، ويميو مجاؿ تنميةالفكري المجتمعي
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 لدراسة عمىالباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ا قامتو 
 . السياسي األمفمجاؿ تعزيز  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

في تنمية  معممي المدارسما دور  :لكل مجال عمى فقرات الدراسة عمى السؤال األول اإلجابةنتائج 
 الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة القدس؟ األمن

حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات العمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب  لئلجابة
 كما يأتي: األربعمجاالت االستبانو أفراد عينة الدراسة ل

 انطٛبضٙ انفكر٘ األيٍتًُٛت (: انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت نًجبل 1.1جذٔل )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.718 4.27 أوفر لمطمبة حرية التعبير   0

 عالية 0.908 4.24 باالنتماء إلى فمسطيف القيـ المرتبطةأعمؿ عمى زرع  2

 عالية 1.052 3.73 في القدس  أطرح قضايا تتعمؽ بالمقدسات اإلسبلمية والمسيحية 5

 متوسطة 1.181 3.58 نيةالمتعمقة بالقضية الفمسطيأشجع الطمبة عمى طرح أفكارىـ   6

حياء المناسبات الوطنية  9  متوسطة 1.208 3.56 أعمؿ عمى ربط األنشطة المدرسية بالقضايا الوطنية وا 

قامة المعارض التي تيدؼ إلى تعزيز االىتماـ  3 أدعوا الطمبة لحضور الندوات وا 
 بالتراث الفمسطيني و المحافظة عميو 

 متوسطة 1.117 3.38

 متوسطة 1.177 3.22 ة الفرصة لممناقشة في قوانيف تحمي حقوقيـ كمقدسييفأتيح لمطمب 8

 متوسطة 1.054 2.89 السياسي األمفناقش الطمبة في القضايا المتعمقة بأ 0

 متوسطة 1.200 2.76 الطمبة عمى حضور المحاضرات المتعمقة بالقدس أىالي  أحث 7

و  األمفلمناقشة الطمبة في مواضيع  يةاألمنتقـو المدرسة باستضافة بعض القيادات  02
 دورىـ في تعزيزه 

 منخفضة 1.242 2.26

 متوسطة 0.80600 3.3888 الدرجة الكمية
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الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد (032)يبلحظ مف الجدوؿ 

( وانحراؼ 3338)لمدرجة الكميةبي المتوسط الحسا السياسي أف األمفعينة الدراسة عمى مجاؿ تعزيز 

 جاء بدرجة متوسطة. السياسي األمفمجاؿ تعزيز أف ( وىذا يدؿ عمى 23826معياري )

( فقرات جاءت 6( فقرات جاءت بدرجة عالية، و)3) ( أفّ 2.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

عمى " مطمبة حرية التعبير . وحصمت الفقرة " أوفر لبدرجة متوسطة وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة

باالنتماء إلى  القيـ المرتبطة(، ويمييا فقرة"أعمؿ عمى زرع 4.27أعمى متوسط حسابي)

ية األمنتقوـ المدرسة باستضافة بعض القيادات (. وحصمت الفقرة " 4.24بمتوسط حسابي)فمسطيف"

(، يمييا الفقرة 2.26ي )عمى أقؿ متوسط حسابو دورىـ في تعزيزه"  األمفلمناقشة الطمبة في مواضيع 

 (.2.76بمتوسط حسابي )الطمبة عمى حضور المحاضرات المتعمقة بالقدس" أىالي  أحث" 

 الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى قامتو 

 . النفسي األمفمجاؿ تنمية  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
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 انُفطٙانفكر٘  األيًٍجبل تًُٛت (: انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت ن1.1جذٔل )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.591 4.60 أعمؿ عمى تحقيؽ مبادئ العدؿ و المساواة بيف الطمبة  5

 عالية 0.584 4.55   أشعر الطمبة بالتقدير 2

 عالية 0.598 4.54 أراعي الفروؽ الفردية بيف  الطمبة  0

 عالية 0.605 4.52 أعمؿ عمى تعزيز الجوانب االيجابية لدى الطمبة  9

 عالية 0.658 4.39 أسمح لمطمبة بالتعبير عف آرائيـ  6

 عالية 0.775 4.26 باألماف مف األخطار الداخمية )الكبت،الحرماف  ( الطمبةُأشعر  3

 عالية 0.780 4.23 أشجع مبادرات الطمبة الفكرية 8

 عالية 0.762 4.18 أعمؿ عمى إيجاد بيئات تعمـ جاذبة لمطمبة  0

 عالية 0.802 4.18 سموكيات الطمبة غير السوية   وأتابع  أرصد 02

 عالية 0.703 4.17 أساعد الطمبة في وضع بدائؿ لحؿ المشكبلت التي تواجييـ  7

 عالية 0.47711 4.3612 الدرجة الكمية

الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  (332) يبلحظ مف الجدوؿ

( وانحراؼ 2336)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف النفسي األمفمجاؿ تنمية عينة الدراسة عمى 

 جاء بدرجة عالية. النفسي األمفمية مجاؿ تنأف ( وىذا يدؿ عمى 23277معياري )

. وحصمت الفقرة " جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية( أف 3.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

(، ويمييا 4.60أعمؿ عمى تحقيؽ مبادئ العدؿ و المساواة بيف الطمبة " عمى أعمى متوسط حسابي )

أساعد الطمبة في وضع بدائؿ (. وحصمت الفقرة "4.55بمتوسط حسابي )" فقرة " أشعر الطمبة بالتقدير 
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سموكيات  وأتابع  (، يمييا الفقرة " أرصد4.17" عمى أقؿ متوسط حسابي )لحؿ المشكبلت التي تواجييـ

 (.4.18بمتوسط حسابي )"  أعمؿ عمى إيجاد بيئات تعمـ جاذبة لمطمبة" والفقرة "  الطمبة غير السوية

 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمىالباحثة بحساب المتوسطات  قامتو 

 الفكري المجتمعي. األمفمجاؿ تنمية عناالستبانة التي تعبر  فقرات

 انفكر٘ انًجتًؼٙ األيٍ تًُٛت(: انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت نًجبل 1.1جذٔل )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.942 4.15 خطورة ظاىرة العنؼ و سمب حقوؽ اآلخريف الطمبة حوؿأعمؿ عمى توعية  6

 عالية 0.912 4.08 في مجتمعيـاالختبلؼ تفيـ واحتراـ أشجع الطمبة عمى  5

 ةعالي 0.969 3.79 أشجع الطمبة عمى طرح حموؿ لممشكبلت المجتمعية  7

 عالية 0.987 3.77 أشجع الطمبة عمى المشاركة المجتمعية  8

 متوسطة 0.935 3.66 براز الجوانب االيجابية في المجتمع  إأعمؿ عمى   2

 متوسطة 1.246 3.02 أشارؾ الطمبة في ندوات حوؿ المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع 9

 متوسطة 1.033 2.84 عأخطط أنشطة  تطوعية تدعـ مشاركة الطمبة في المجتم 0

 متوسطة 1.171 2.73 أشارؾ أولياء األمور في برامج الوعي المجتمعي  3

 متوسطة 1.103 2.58 أنفذ لقاءات بيف الطمبة ومؤسسات المجتمع المحمي   0

 متوسطة 0.73843 3.4021 الدرجة الكمية

ات المعيارية الستجابات أفراد ( الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحراف232يبلحظ مف الجدوؿ )

( 3322)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف الفكري المجتمعي األمفمجاؿ تعزيز عينة الدراسة عمى 

جاءت بدرجة  الفكري المجتمعي األمف مجاؿ تنميةأف ( وىذا يدؿ عمى 23738وانحراؼ معياري )

 متوسطة.
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( فقرات جاءت 5رات جاءت بدرجة عالية و)( فق4)( أف 4.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
خطورة ظاىرة العنؼ و سمب حقوؽ  الطمبة حوؿوحصمت الفقرة " أعمؿ عمى توعية  بدرجة متوسطة.

االختبلؼ تفيـ واحتراـ (، ويمييا فقرة " أشجع الطمبة عمى 4.15عمى أعمى متوسط حسابي )" اآلخريف
ة " أنفذ لقاءات بيف الطمبة ومؤسسات المجتمع (. وحصمت الفقر 4.08" بمتوسط حسابي ) في مجتمعيـ

أشارؾ أولياء األمور في برامج الوعي يمييا الفقرة " (.2.58المحمي" عمى أقؿ متوسط حسابي )
 (.2.73" بمتوسط حسابي )المجتمعي

 الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى قامتو 
 الفكري التكنولوجي. األمفمجاؿ تنمية  عفاالستبانة التي تعبر  اتفقر 

 انفكر٘ انتكُٕنٕجٙ األيٍتًُٛت (: انًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت نًجبل 1.1جذٔل )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.962 4.02 االنترنت  بيات و سمبياتبايجا أناقش الطمبة 3

 عالية 0.971 3.94 أناقش الطمبة بمجاالت استخداـ االنترنت لخدمة المجتمع والعمـ 5

 عالية 1.032 3.73 االنترنتأستثمر األنشطة الطبلبية لمتحذير مف مخاطر  2

 متوسطة 1.134 3.67 لئلنترنتاستخداميـ  أثناءأبنائيـ  الطمبة لمتابعةأوجو أىالي  0

أقدـ توعية لمطمبة عف مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ )واتس اب و فايبر و فيس  9
 بوؾ (

 متوسطة 1.157 3.48

 متوسطة 1.180 3.40 لتوعية الطمبة مف مخاطر االنترنت  التي تعقد في المدرسة الندواتأشارؾ في  0

 متوسطة 1.242 3.29 أشجع الطمبة عمى إقامة مشاريع تكنولوجية ىادفة .  7

أسرد قصص عف الجرائـ االلكترونية بيدؼ تحذير الطمبة مف الوقوع ضحية لتمؾ  02
 الجرائـ 

 متوسطة 1.246 3.20

 متوسطة 1.215 3.12 طمبة عف األضرار الصحية لبلستخداـ المفرط لؤلجيزة الذكية لمأقدـ نشرات  8

 متوسطة 1.201 2.69 خاطر التكنولوجياأدير حمقات نقاش في مجالس أولياء األمور حوؿ م 6

 متوسطة 0.83694 3.4554 الدرجة الكمية
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( الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 532يبلحظ مف الجدوؿ )

( 3325)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف الفكري التكنولوجي األمفمجاؿ تنمية عينة الدراسة عمى 

جاءت بدرجة  الفكري التكنولوجي األمفمجاؿ تنمية أف ( وىذا يدؿ عمى 23836وانحراؼ معياري )

 متوسطة.

( فقرات جاءت 7( فقرات جاءت بدرجة عالية و)3)( أف 5.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

متوسط عمى أعمى " االنترنت  بايجابيات وسمبيات وحصمت الفقرة "أناقش الطمبة بدرجة متوسطة.

"  أناقش الطمبة بمجاالت استخداـ االنترنت لخدمة المجتمع والعمـ(، ويمييا فقرة "4.02حسابي )

(. وحصمت الفقرة " أدير حمقات نقاش في مجالس أولياء األمور حوؿ مخاطر 3.94بمتوسط حسابي )

األضرار الصحية طمبة عف لمأقدـ نشرات يمييا الفقرة "  (.2.69عمى أقؿ متوسط حسابي )" التكنولوجيا

 (.3.12" بمتوسط حسابي ) لبلستخداـ المفرط لؤلجيزة الذكية

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.2.1

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة  األمنفي تنمية  المعمميندور ختمف يىل 

رة، والمرحمة التدريسية، وسنوات الخب والدرجة العممية الجنس متغيرات حسب في مدينة القدس

 ؟وجية اإلشراف

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

في دور  (α≥0.05)توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل نتائج الفرضية األولى: "
ة القدس الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدين األمنفي تنمية  المعممين

 " الجنسيعزى لمتغير 
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عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولىحص الفرضية تـ ف

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في  األمففي تنمية  المعمميفدور  فيالدراسة 

 . الجنسلمتغير  مدينة القدس حسب

انفكر٘ نذٖ طهبت انًذارش  األيٍفٙ تًُٛت  نًؼهًٍٛفٙ دٔر ا انؼُٛت أفرادالضتجببت نهؼُٛبث انًطتمهت ببر "ث" َتبئج اخت (:1.1جذٔل )

 انجُصيتغٛر  انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش حطب

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 23223 23768 1.91052 3.2914 35 ذكر ياسيالس الفكري األمف تنمية

 1.78968 3.4040 225 أنثى

 23282 23722 1.49549 4.3086 35 ذكر النفسيالفكري  األمفتنمية 

 1.47480 4.3693 225 أنثى

 23885 23025 1.70432 3.4190 35 ذكر الفكري المجتمعي األمف تنمية

 1.74507 3.3995 225 أنثى

 23063 03000 1.80091 3.6029 35 ذكر الفكري التكنولوجي مفاألتنمية 

 1.84180 3.4324 225 أنثى

 23970 23236 1.63423 3.6615 35 ذكر الدرجة الكمية

 1.56079 3.6578 225 أنثى

(، أي 23970(، ومستوى الداللة )23236( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )632يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )
الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس  األمففي تنمية  المعمميفدور  توجد فروؽ في أنو ال

 ، وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى. الجنستعزى لمتغير  الخاصة في مدينة القدس

دور في (α≥0.05)نتائج الفرضية الثانية: "ل توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة
الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس  األمنالمدرسة في تنمية 

 "الدرجة العمميةيعزى لمتغير 
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دور  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانيةحص الفرضية تـ ف
كومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس الفكري لدى طمبة المدارس الح األمففي تنمية  المعمميف

 . الدرجة العمميةيعزى لمتغير 

انفكر٘ نذٖ طهبت  األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛذٔر نانًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجببت أفراد ػُٛت انذراضت (:1.1)جذٔل 

 ت انؼهًٛتانذرجانًذارش انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدرجة العممية المجال

 الفكري  األمفتنمية 
 السياسي

 1.70382 3.4667 24 دبمـو

 1.80828 3.3652 204 بكالوريوس

 1.87453 3.4812 32 دراسات عميا

الفكري  األمفتنمية 
 النفسي

 1.41805 4.4542 24 دبمـو

 1.49000 4.3289 204 بكالوريوس

 1.40916 4.4969 32 دراسات عميا

الفكري  األمف تنمية
 المجتمعي

 1.87426 3.3935 24 دبمـو

 1.74477 3.3845 204 بكالوريوس

 1.58280 3.5208 32 دراسات عميا

الفكري  األمفتنمية 
 التكنولوجي

 1.89536 3.3417 24 دبمـو

 1.84120 3.4353 204 بكالوريوس

 1.75110 3.6688 32 عميا دراسات

 1.53115 3.6709 24 دبمـوالدرجةالكلية

 1.58522 3.6347 204 بكالوريوس

 1.48721 3.7989 32 دراسات عميا

الفكري لدى  األمففي تنمية  المعمميفدور وجود فروؽ ظاىرية في  (805)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 

، ولمعرفة الدرجة العمميةنة القدس يعزى لمتغير طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدي
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كما يظير في الجدوؿ رقـ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  داللة الفروؽ

(832:) 

رش انفكر٘ نذٖ طهبت انًذا األيٍانؼُٛت فٙ دٔر انًذرضت فٙ تًُٛت  أفرادالضتجببت  األحبدَ٘تبئج اختببر تحهٛم انتببٍٚ : (1.1)لجذٔ

 انذرجت انؼهًٛتانحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الفكري  األمفتنمية 
 السياسي

 1.408 1.266 2 1.533 بيف المجموعات

 

1.665 

 
 1.653 257 167.725 داخؿ المجموعات

 
 259 168.258 المجموع

الفكري  األمفتنمية 
 النفسي

 2.237 1.505 2 1.009 بيف المجموعات

 

1.109 

 
 1.225 257 57.949 داخؿ المجموعات

 
 259 58.958 المجموع

الفكري  األمف تنمية
 المجتمعي

 1.471 1.258 2 1.516 بيف المجموعات

 

1.625 

 
 1.548 257 140.710 وعاتداخؿ المجم

 
 259 141.226 المجموع

الفكري  األمفتنمية 
 التكنولوجي

 1.323 1.925 2 1.849 بيف المجموعات

 

1.268 

 
 1.699 257 179.573 داخؿ المجموعات

 
 259 181.422 المجموع

 1.155 1.375 2 1.749 بيف المجموعاتالدرجةالكلية

 

1.317 

 
 1.324 257 83.371 وعاتداخؿ المجم

 
 259 84.120 المجموع

مف مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.317( ومستوى الداللة )1.155يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≥0.05 أي أنو ) الفكري لدى طمبة  األمففي تنمية  المعمميفتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور ال
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الدرجة العممية،وكذلؾ لممجاالت. اصة في مدينة القدس يعزى لمتغير المدارس الحكومية والمدارس الخ
 الثانية. الفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ 

في دور  (α≥0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة نتائج الفرضية الثالثة: "ل
في مدينة القدس الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة  األمنفي تنمية  المعممين

 " سنوات الخبرةيعزى لمتغير 

دور  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثةحص الفرضية تـ ف
الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس  األمففي تنمية  المعمميف

 . سنوات الخبرةيعزى لمتغير 

انفكر٘ نذٖ طهبت  األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛذٔر ن نًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجببت أفراد ػُٛت انذراضتا (:2.1)جذٔل 

 ضُٕاث انخبرةانًذارش انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 1.80292 3.2622 45 سنوات 5أقؿ مف  السياسي الفكري  مفاأل تنمية

 1.86512 3.2373 67 سنوات 10-5مف

 1.76726 3.4959 148 سنوات 10أكثر مف 

 1.53184 4.2822 45 سنوات 5أقؿ مف  النفسيالفكري  األمفتنمية 

 1.45144 4.3791 67 سنوات 10-5مف

 1.47180 4.3770 148 سنوات 10أكثر مف 

 1.74821 3.3185 45 سنوات 5أقؿ مف  الفكري المجتمعي األمفنمية ت

 1.71377 3.3648 67 سنوات 10-5مف

 1.74822 3.4444 148 سنوات 10أكثر مف 

 1.86115 3.4578 45 سنوات 5أقؿ مف  الفكري التكنولوجي األمفتنمية 

 1.88642 3.4970 67 سنوات 10-5مف

 1.81132 3.4358 148 سنوات 10أكثر مف 

 1.57471 3.5869 45 سنوات 5أقؿ مف الدرجةالكلية

 1.60670 3.6261 67 سنوات 10-5مف

 1.55206 3.6946 148 سنوات 10أكثر مف 
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الفكري لدى  األمففي تنمية  المعمميفدور وجود فروؽ ظاىرية في  (05:)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 

، ولمعرفة سنوات الخبرةمدينة القدس يعزى لمتغير طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في 

كما يظير في الجدوؿ رقـ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  داللة الفروؽ

(0232:) 

نًذارش انفكر٘ نذٖ طهبت ا األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛانؼُٛت فٙ دٔر  أفرادالضتجببت  األحبدَ٘تبئج اختببر تحهٛم انتببٍٚ : (1..1)لجذٔ

 ضُٕاث انخبرةانحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الفكري  األمفتنمية 
 السياسي

 3.095 1.979 2 3.958 بيف المجموعات

 

1.047 

 
 1.639 257 164.300 داخؿ المجموعات

 
 259 168.258 المجموع

الفكري  األمفتنمية 
 النفسي

 1.744 1.170 2 1.339 بيف المجموعات

 

1.476 

 
 1.228 257 58.618 داخؿ المجموعات

 
 259 58.958 المجموع

الفكري  األمفتنمية 
 المجتمعي

 1.615 1.336 2 1.673 بيف المجموعات

 

1.541 

 
 1.547 257 140.553 جموعاتداخؿ الم

 
 259 141.226 المجموع

الفكري  األمفتنمية 
 التكنولوجي

 1.123 1.087 2 1.173 بيف المجموعات

 

1.885 

 
 1.705 257 181.249 داخؿ المجموعات

 
 259 181.422 المجموع

 1.758 1.247 2 1.493 بيف المجموعاتالدرجةالكلية

 

1.470 

 
 1.325 257 83.627 جموعاتداخؿ الم

 
 259 84.120 المجموع
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مف مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.470( ومستوى الداللة )0.758يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α≥0.05 أي أنو ) الفكري لدى طمبة  األمففي تنمية  المعمميفتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور ال

 لخبرة،وكذلؾ لممجاالتسنوات الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير المدارس الحكومية والمدارس ا

 الثالثة. الفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ 

 يمي: ( لبياف اتجاه الفروؽ وىي كماLSDوتـ فحص نتائج اختبار )

يتغٛر ضُٕاث حطب ( نهًمبرَبث انبؼذٚت بٍٛ انًتٕضطبث انحطببٛت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت LSD(: َتبئج اختببر )11.1انجذٔل )

 انُفطٙ األيٍانخبرة نًجبل 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

 5أقؿ مف 
 سنوات

 1.872 1.02491 سنوات 10-5مف

 1.087 1.23372- سنوات 10أكثر مف 

 10-5مف
 سنوات

 1.872 1.02491- سنوات 5أقؿ مف 

1.25863- سنوات 10أكثر مف 
*

 1.029 

 10أكثر مف 
 نواتس

 1.087 1.23372 سنوات 5أقؿ مف 

1.25863 سنوات 10-5مف
*

 1.029 

 02سنوات لصالح أكثر الخبرة مف  02-5سنوات ومف  02وكانت الفروؽ بيف الخبرة ألكثر مف 

 سنوات.

 نتائج الفرضية الرابعة: 

ية في تنم المعممينفي دور  (α≥0.05)"لتوجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير  األمن

 ." المرحمة التدريسية
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دور  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعةحص الفرضية تـ ف

س الخاصة في مدينة القدس الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدار  األمففي تنمية  لمعمميفا

 . المرحمة التدريسيةيعزى لمتغير 

انفكر٘ نذٖ طهبت  األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛذٔر نانًتٕضطبث انحطببٛت ٔاالَحرافبث انًؼٛبرٚت الضتجببت أفراد ػُٛت انذراضت (:11.1)جذٔل 

 طٛتانًرحهت انتذرٚانًذارش انحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرحمة التدريسية المجال

الفكري  األمف تنمية
 السياسي

 1.80158 3.4482 85 أساسية دنيا

 1.69967 3.3742 93 أساسية عميا

 1.92136 3.3439 82 المرحمة الثانوية

 1.52025 4.3871 85 أساسية دنيا النفسيالفكري  األمفتنمية 

 1.43275 4.3892 93 ساسية عمياأ

 1.47893 4.3024 82 المرحمة الثانوية

الفكري  األمف تنمية
 المجتمعي

 1.88773 3.3673 85 أساسية دنيا

 1.61550 3.4767 93 أساسية عميا

 1.69709 3.3537 82 المرحمة الثانوية

الفكري  األمفتنمية 
 التكنولوجي

 1.89376 3.2376 85 أساسية دنيا

 1.77943 3.6548 93 أساسية عميا

 1.79118 3.4549 82 المرحمة الثانوية

 1.62916 3.6163 85 أساسية دنياالدرجةالكلية

 1.46891 3.7301 93 أساسية عميا

 1.60751 3.6204 82 المرحمة الثانوية

الفكري لدى  فاألمفي تنمية  المعمميفدور وجود فروؽ ظاىرية في  (2305)يبلحظ مف الجدوؿ رقـ 

، ولمعرفة المرحمة التدريسيةطمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير 
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كما يظير في الجدوؿ رقـ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  داللة الفروؽ

(0332:) 

انفكر٘ نذٖ طهبت انًذارش  األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛانؼُٛت فٙ دٔر  رادأفالضتجببت  األحبدَ٘تبئج اختببر تحهٛم انتببٍٚ : (11.1)لجذٔ

 انًرحهت انتذرٚطٛتانحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش ٚؼسٖ نًتغٛر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الفكري  األمف تنمية
 اسيالسي

 1.243 2 1.485 بيف المجموعات

1.372 

 

1.690 

 
 1.653 257 167.772 داخؿ المجموعات

 259 168.258 المجموع 

 الفكري  األمفتنمية 
 النفسي

 1.207 2 1.413 بيف المجموعات

1.907 

 

1.405 

 
 1.228 257 58.545 داخؿ المجموعات

 259 58.958 المجموع 

كري الف األمف تنمية
 المجتمعي

 1.406 2 1.813 بيف المجموعات

1.744 

 

1.476 

 
 1.546 257 140.413 داخؿ المجموعات

 259 141.226 المجموع 

الفكري  األمفتنمية 
 التكنولوجي

 3.865 2 7.730 بيف المجموعات

5.718 

 

1.004 

 
 1.676 257 173.693 داخؿ المجموعات

 259 181.422 المجموع 

 1.374 2 1.747 بيف المجموعاتلدرجةالكليةا

1.151 

 

1.318 

 
 0.324 257 83.373 داخؿ المجموعات

 
 259 84.120 المجموع

مف مستوى الداللة  أكبر( وىي 0.318( ومستوى الداللة )1.151يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α≥0.05 أي أنو ) الفكري لدى طمبة  األمففي تنمية  معمميفالتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور ال
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 قبوؿوبذلؾ تـ المرحمة التدريسية، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير 

 يمي: ( لبياف اتجاه الفروؽ وىي كماLSDالرابعة. وتـ فحص نتائج اختبار )الفرضية 

يتغٛر انًرحهت ٚت بٍٛ انًتٕضطبث انحطببٛت الضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت حطب ( نهًمبرَبث انبؼذLSD(: َتبئج اختببر )11.1انجذٔل )

 انفكر٘ انتكُٕنٕجٙ األيٍانتذرٚطٛت نًجبل تًُٛت 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الدللة

1.41719- أساسية عميا أساسية دنيا
*

 1.001 

 1.089 1.21723- المرحمة الثانوية

1.41719 ية دنياأساس أساسية عميا
*

 1.001 

 1.110 1.19996 المرحمة الثانوية

المرحمة 
 الثانوية

 1.089 1.21723 أساسية دنيا

 1.110 1.19996- أساسية عميا

 عميا وأساسية دنيا لصالح أساسية عميا. أساسيةوكانت الفروؽ بيف مرحمة 

 نتائج الفرضية الخامسة: 

في تنمية  المعممينفي دور  (α≥0.05)مستوى الدللة توجد فروق ذات دللو إحصائية عند "ل

جية الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير  األمن

 ."اإلشراف

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب الخامسةحص الفرضية تـ ف

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في  األمفتنمية  في المعمميفدور  فيالدراسة 

 . جية اإلشراؼلمتغير  مدينة القدس حسب
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انفكر٘ نذٖ طهبت انًذارش  األيٍفٙ تًُٛت  انًؼهًٍٛفٙ دٔر  انؼُٛت أفرادالضتجببت نهؼُٛبث انًطتمهت َتبئج اختببر "ث"  (:11.1جذٔل )

 جٓت اإلشرافيتغٛر  ُٚت انمذش حطبانحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذ

المتوسط  العدد جية اإلشراف المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 1.73559 3.5655 119 حكومية السياسيالفكري  األمف تنمية

4041: 10112 

 1.83477 3.2397 141 خاصة

 1.50933 4.3353 119 حكومية النفسي الفكري األمفتنمية 

10913 10534 

 1.44880 4.3830 141 خاصة

 1.64982 3.4622 119 حكومية الفكري المجتمعي األمف تنمية

20317 1033: 

 1.80449 3.3515 141 خاصة

 1.75710 3.4513 119 حكومية الفكري التكنولوجي األمفتنمية 

10184 10:53 

 1.90151 3.4589 141 خاصة

 1.52798 3.7098 119 ةحكومي الدرجة الكمية

20451 10292 

 1.60146 3.6148 141 خاصة

(، أي 23080(، ومستوى الداللة )03322يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس  األمففي تنمية  المعمميفدور أنو ال توجد فروؽ في 

 األمف، وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ تنمية جية اإلشراؼتعزى لمتغير  ة القدسالخاصة في مدين

 .النفسي، حيث كانت الفروؽ لصالح جية اإلشراؼ الحكومية

 األمنما دور مديري المدارس الحكومية والخاصة في تنمية :  عمى السؤال الثالث اإلجابةنتائج 
 الفكري لدى الطمبة؟

 الباحثة بتحميؿ نتائج المقاببلت التي أجريت مع مديري المدارس  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت
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 وكانت نسبة اإلجابة عمى المجالت األربع  كما يأتي:

فٙ تًُٛت األيٍ انفكر٘ نذٖ طهبت انًذارش  انًذراءاضتجبببث أفراد ػُٛت انذراضت نًجبالث دٔر َطبت ( 11.1)جذٔل 

 ر انًذراءانحكٕيٛت ٔانًذارش انخبصت فٙ يذُٚت انمذش يٍ ٔجٓت َظ

 

 الرقم
 الدرجة النسبة العدد المجالت

 عالية  %6: :2 النفسي الفكري تنمية األمف 0

 منخفضة %71 23 تنمية األمف الفكري التكنولوجي 2

 عالية %96 28 تعزيز األمف الفكري المجتمعي 3

 منخفضة %66 22 السياسي الفكري تعزيز األمف 0

 

دور المدرسة في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس  اء أفوأظيرت نتائج المقابمة مع المدر 

الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس جاءت بدرجة عالية في مجاالت األمف النفسي واألمف 

المجتمعي فيما جاءت متدنية في مجاالت األمف التكنولوجي واألمف السياسي، وقد جاءت المجاالت 

%، ثـ جاء المجاؿ المجتمعي في 95المجاؿ األوؿ: النفسي بنسبة مرتبة حسب النسبة األعمى، 

   %55%، ثـ األمف السياسي بنسبة 60%، يميو األمف التكنولوجي بنسبة 85المرتبة الثانية بنسبة 
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 كما أظيرت نتائج المقابمة ما يمي:

 ري:  الفك األمنأول: اإلجراءات التي يتبعيا مديرو المداس الحكومية والخاصة لتعزيز 

 الفكري السياسي: األمن-

الفكري السياسي  األمفيـ يبذلوف قصارى جيودىـ في تعزيز %( أنّ 55( مديرا أي ما نسبتو )11بيف )

 واإليعازتعقدىا المدرسة،  إرشاديةالصباحي ومناقشة األحداث الجارية، وجمسات  الطابورمف خبلؿ 

ماعية في مناقشة ما يحصؿ في فمسطيف والببلد شئة الوطنية واالجتنإلى المعمميف الستثمار دروس الت

 العربية. وكذلؾ مف خبلؿ عقد محاضرات عف اليوية المقدسية وترسيخ القيـ الوطنية.

 الفكري النفسي: األمن-

%( أنيـ يعقدوف لقاءات ثقافية لمطمبة وعممية لتوعيتيـ، كما ويجروف مسابقات 95( مديرا )19بيف )

مف  ويدعمونيـفيو عف الطمبة، كما ويشجعوف الطمبة عمى التعمـ والتفوؽ ولقاءات ثقافية ورحبلت لمتر 

خبلؿ تقديـ جوائز ليـ، إضافة إلى تشجيع الطمبة أصحاب المواىب المختمفة مثؿ الموسيقية، والفنية، 

أنيـ يعقدوف لقاءات مع ذوي الطمبة ومحاضرات حوؿ  المدارس مديروكما أظير  ،والحرفية وغيرىا

 ؿ مع الطمبة، وتدعيميـ وكيفية مجابية المشكبلت. كيفية التعام

طمبتيـ في أعماؿ  إشراؾ%( أنيـ يعمموف عمى 85ا )( مديرً 17أشار ) الفكري المجتمعي: األمن-

تطوعية خارج المدرسة، ويغرسوف قيـ االحتراـ، والتعاوف، والعطاء والبذؿ لدى الطمبة، مف خبلؿ عمؿ 

%( 75)مديرًا  (15كما بيف) بار السف في دور الرعاية وغيرىا،كأنشطة لؤلطفاؿ في المستشفيات أو 

أنيـ يقوموف باستضافة أفراد المجتمع في المدارس لمحديث عف دورىـ في نيضة المجتمع وتطوره، 
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، ويعقدوف لقاءات المؤسسات المجتمعية مع اتفاقيات شراكة فعموف مجالس أولياء األمور ويعقدوف ويُ 

 دور الطالب في مجتمعو. مع ذوي الطمبة لمناقشة 

 الفكري التكنولوجي: األمن-

%( أنيـ يعقدوف لقاءات مع الطمبة تحذيرىـ مف مخاطر التكنولوجيا وطرؽ 60) ( مديراً 12بيف )

حيث يواجو ىذا الجيؿ وفؽ ما أشار إليو مديرو  ،الحماية مف مخاطر شبكات التواصؿ االجتماعي

 يـ يروف أفّ عمى ما يشاىده الطالب ويسمعو، كما أنّ  الرقابة المدارس تحد كبير وىو التكنولوجيا وعدـ

التكنولوجيا أشغمت أذاف الطمبة وعقوليـ وصرفتيـ عف التعمـ لذا تعتبر جيودىـ مضاعفة جدا في ىذا 

يـ يحثوف المعمميف عمى استثمار حصص التكنولوجيا في %( إلى أنّ 35( مدراء )7المجاؿ.  وأشار )

يـ يتحدثوف عف مخاطر التكنولوجيا في الطابور ولوجيا، كما بينوا أنّ الحديث عف مخاطر التكن

 الصباحي. 

 الفكري: األمنثانيا: المعوقات التي تواجو إدارة المدرسة في تعزيز 

%( أف ابرز المعوقات التي تواجييـ ىي معوقات تتعمؽ بظروؼ وأوضاع البمد 90) ( مديراً 18أشار )

، بالتحدياتانتياكات تجعؿ ميمة مديري المدارس شاقة ومميئة  والقدس تحديدا، وما تتعرض لو مف

حيث أف ىنالؾ بعض المداىمات لممدارس والطمبة، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض ليا الطمبة 

 وىـ ذاىبوف إلى المدارس وبخاصة في البمدة القديمة.

ة القدس وىذا جيد مف جية %( إلى أنيـ يواجيوف قضية تعدد الثقافات في مدين35( مدراء )7بيف ) 
عمى التمييز  يمكنوا الطمبة مف المقدرة لكنو خطر مف جية أخرى، حيث ينبغي وفؽ ما أشاروا إليو أفْ 

الفكري الذي يحمييـ مف الغزو الفكري  األمف، وأف يغرسوا فييـ األخبلؽ والقيـ و بيف الصواب والخطأ
 والثقافي والديني والمجتمعي.
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أحد التحديات التي تقؼ أماميـ ىي كثرة األعباء الممقاة عمى كاىؿ  (  أفّ %75( مديرا )15أشار )
 مديري المدارس والمعمميف وكثرة المياـ التعميمية التي قد تشغميـ عف دورىـ التربوي والجمي. 

لممدرسة مف قبؿ ذوي الطمبة والمجتمع المحمي  مة الدعـ المجتمعيق فّ %( إلى أ75( مديرا)15تطرؽ )
%( أنيـ يواجيوف أحيانا 25( مدراء )5عف تحقيؽ أىدافيا، فقد أشار ) ويصرفياالمدرسة يضعؼ دور 

 األمفمشكبلت مع ذوي الطمبة وتدخميـ بطريقة غير تربوية وىذا يعيؽ دور المدرسة في تحقيؽ 
 الفكري.

ضعؼ مشاركة الطمبة في األنشطة المدرسية يؤدي إلى مواجية تحديات  %( أفّ 45( مدراء )9بيف )
 األمفالفكري، وذلؾ ألف الكثير مف األنشطة التي تعقدىا المدرسة مف شأنيا تعزيز  األمففي تعزيز 

 الفكري، مثؿ األعماؿ التطوعية والمشاركة المجتمعية، والرحبلت وغيرىا. 

 الفكري: األمنلتعزيز  المدارستراحات مديري ثالثا: اق

 الفكري وىي: األمفأنيا تعزيز جممة مف االقتراحات التي مف ش المدارسقدـ مديرو 

شراكيـتفعيؿ دور األىالي في المدرسة وليس فقط مف خبلؿ مجالس أولياء األمور،  .1 في أنشطة  وا 
 الفكري. األمفعديدة ، والطمب منيـ تقديـ المساعدة فيما يتعمؽ بتعزيز 

 الفكري. األمفعمؿ صحيفة في كؿ مدرسة يشارؾ فييا الطمبة يكوف عنوانيا  .2
االىتماـ بالجانب التربوي وليس ميف عمى التعميـ ووزارة التعميـ تدعو إلى ائؿ إلى القائتوجيو رس .3

 فقط التعميمي.
 .التخفيؼ مف عبء المعمميف لمساعدتيـ عمى القياـ بالمياـ التربوية .4
 الفكري. األمفالوطني والمحمي حوؿ موضوع  ستثمار برامج التمفازا .5
 ـ دورىا في التثقيؼ المجتمعي.ربط المدرسة بالجمعيات الخيرية وتدعي .6
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 الفصل الخامس
_______________________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات


سئمة الدراسة وفرضياتيا، وذلؾ مف خبلؿ التعميؽ عمى النتائج مف قبؿ أتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج 

ثـ كتابة التوصيات والمقترحات ابو واالختبلؼ في النتائج مع الدراسات السابقة، الباحثة، وتوضيح التش

  حسب النتائج.

يا الدراسة َتبيف بأف العمؿ عمى تنمية األمف الفكري لدى طمبة يلإاستنادًا إلى النتائج التي توصمت 

لرفع درجة تنمية  ويعود ذلؾ إلى ضعؼ مستويات التخطيط المدارس في مدينة القدس جاء بنسبو متوسطة

لفكري لدى طمبة المدارس وخصوصًا في ظؿ الصراعات والتحديات التي نعيشيا في فمسطيف عمى األمف ا

تعرض ليا أبناء ىذا يرجع لعبئ المضايقات التي يو وجو العموـ وفي مدينة القدس عمى وجو الخصوص 

بؿ وزارة التربية والتعميـ والضغوط التي تتعرض ليا المدارس في مدينة القدس مف ق مدينة القدس

مما يؤدي إلى تذويب القيـ األصيمة اإلسرائيمية التي تسعى إلى تيويد التعميـ وطمس اليوية الفمسطينية 

 لمجتمعنا. 

ليذا عمى المؤسسات التربوية أف تسخر جؿ جيدىا ألحتواء الطمبة وتفيـ مشكبلتيـ والعمؿ عمى تأصيؿ 

يتجزء مف اليوية الفمسطينية كما و يجب أي يعي الطمبة بأىمية دورىـ  القيـ والضوابط التي تعتبر جزء ال

الذي يعمؿ عمى تطوير البنية المجتمعية بكافة أفرادىا وأطيافيا الريادي والمؤثر في الحراؾ المجتمعي 

  والتي بدورىا تكوف انعكاسًا لفكر وثقافة المجتمع .
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 انذراضت أضئهتيُبلشت 

الفكري لدى طمبة  األمنفي تنمية  معممي المدارسما دور  :األولالسؤال مناقشة النتائج المتعمقة ب

 المدارس في مدينة القدس؟

الفكري،  األمفدور المعمميف جاء بدرجة متوسطة في تنمية  عمى ىذا السؤاؿ أفّ  اإلجابةشارت نتائج أ

ة عمى كافة مجاالت الفكري لدى الطمبة مف خبلؿ التوعية المستمر  األمفإذ يعمؿ المعمموف عمى تنمية 

الطمبة حرية التعبير عف رأييـ فيما  إعطاءالسياسي يعمؿ المعمموف عمى  األمف، فعمى مستوى األمف

شخصيات  قوموا بدعوةي يـ النّ أيعتقدوف، كما يعمموف عمى زرع القيـ المتعمقة بالقضية الفمسطينية، إال 

حضور مثؿ ل األىالي ال يعمموف عمى دعوةحوؿ القضية الفمسطينية و  فمسطينية لممحاضرة في المدارس

 ىذه المحاضرات.

، ويعمموف تحقيؽ مبادئ العدؿ والمساواة بيف الطمبةالنفسي بنشط المعمموف في  األمفوفيما يتعمؽ ب

ا فيما مّ أوتقديـ المساعدة المطموبة عند حدوث مشكبلت لدى الطمبة،  عمى تقدير الطمبة واحتراميـ

خطورة ظاىرة العنؼ و سمب  الطمبة حوؿعمى توعية ييتـ المعمموف بالعمؿ المجتمعي ف األمفيتعمؽ ب

تشجيع الطمبة  وأيضافي مجتمعيـ، االختبلؼ تفيـ واحتراـ ع الطمبة عمى يشجت، كذلؾ حقوؽ اآلخريف

المدرسة، وىذا يتفؽ مع دراسة  أسوارالتي تواجييـ خارج عمى حؿ المشكبلت المجتمعية المختمفة 

(Tomlinson, 2006.) 

ومناقشة  االنترنت بايجابيات وسمبيات الطمبةالتكنولوجي بمناقشة  األمفوييتـ المعمموف عمى صعيد 

األنشطة الطبلبية لمتحذير  استثمار، كذلؾ الطمبة بمجاالت استخداـ االنترنت لخدمة المجتمع والعمـ

 .االنترنتمف مخاطر 
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فرة لممعمميف في المدارس الحكومية قميمة، كوف المتو  اإلمكانات فّ أوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

والتي تحد كؿ ما يتعمؽ باألرض الفمسطينية سواء في  اإلسرائيميةالمدارس تخضع بشكؿ عاـ لمسيطرة 

وتحذؼ كؿ ما يتعمؽ بالنضاؿ الفمسطيني مف  زالة اسـ فمسطيف مف المناىج،إالمناىج إذ تعمؿ عمى 

طيني، وىذا يدفع المعمميف إلى الحديث عف القضية الفمسطينية جؿ التحرر وال تعترؼ بكؿ ما ىو فمسأ

 ث الشفوي في الحصص الدراسية.مف خبلؿ الحدي

اىتماـ المعمميف بالطمبة مف ىذه الناحية كبير جدا، إذ يرى المعمموف  النفسي فإفّ  األمفوعمى مستوى 

توفير الدعـ والمساعدة النفسي لمطالب مف خبلؿ حؿ المشكبلت التي يواجييا و  األمفتوفير  أفّ 

 األمفتقوي مستويات  أنياكثيرة، فيي تعزز ثقة وتقدير الطالب بنفسو، كما  ايجابياتوالمساندة تحقؽ 

 لديو.  األخرى

المعمموف في توفير ا، لذلؾ ينشط يضً تمعي مبني عمى األمف النفسي، واألمف التكنولوجي أالمج فاألمف

وىو ما اتفؽ مع دراسة  المختمفة األمفابي في مجاالت كافة الوسائؿ التي تحقؽ التطور االيج

(Alhejaili, 2013)  ليكوف الطالب قادرا عمى مواجية الصعاب  التكنولوجي األمفتعزيز  أىميةفي

 المختمفة.والتحديات 

 حياتو المستقبمية تمثؿ القاعدة التي تبنى عمييا تعزز الثوابت والقيـ التيفالحفاظ عمى ىوية الطالب 

الرابط الذي يربط بيف أفراده وتحدد سموؾ أفراده وتكيؼ ردود أفعاليـ تجاه األحداث وتجعؿ  وتعد

 . لممجتمع استقبللو وتميزه وتضمف بقاؤه في األمـ األخرى

تجمع كؿ فئات  المدرسة؛ ألف أىـالمدرسة ىو مسؤولية الجميع، ولكنو في حؽ  األمفوترى الباحثة أف 

بدايًة مف السف المبكرة التي تتمثؿ في المرحمة االبتدائية والمتوسطة،  المجتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ

وفييا يستطيع المعمـ والمربي أف يشكؿ الطالب بالكيفية التي يريدىا، فإذا لقي الطالب َمف يوجيو 
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ف كاف الحاصؿ غير ذلؾ  التوجيو السميـ نشأ نشأة طيبة يجني ثمارىا المجتمع الذي يعيش فيو ، وا 

أصحاب الفكر النّير النتيجة الحتمية، خاصة أف الذيف يقوموف عمى ىذه المؤسسات ىـ  فالعكس ىو

وىو المعمموف  ، وفييـ يجب أف تجتمع الصفات الحميدة المؤىمة إلدراؾ أىمية األمرفي المجتمع

تحقيؽ  أف(، في 2008( وقضيب )2009لحسيف) اإلييوالمدراء، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ 

القادرة عمى حماية نفسيا مف الغزو  األجياؿفي بناء  أساسياكري في المدرسة يعد رافعا ودافعا الف األمف

 المختمؼ مما كاف مروجوه.

الفكري لدى  األمنفي تنمية  المعمميندور ختمف يىل : الثاني مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال

والدرجة  الجنس متغيرات حسب طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس

 ؟وسنوات الخبرة، والمرحمة التدريسية، وجية اإلشراف العممية

 (α≥0.05)توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل : األولىمناقشة نتائج الفرضية 

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في  األمنفي تنمية  المعممينفي دور 

 .الجنسلقدس يعزى لمتغير مدينة ا

الفكري لدى طمبة المدارس  األمففي تنمية  المعمميفدور و ال توجد فروؽ في أنّ النتائج  أشارت

 .الجنستعزى لمتغير  الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس

وطني يعمموف في المدارس بدافع مف االنتماء ال واإلناثالذكور  فّ أتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

الفكري لدى الطمبة بما  األمفوالوظيفي لذلؾ فيـ يؤدوف الرسالة التعميمية بإخبلص ويسعوف إلى تعزيز 

رفع مستوى الثقة في النفس وىذا تنمية قدراتيـ عمى حؿ المشكبلت المختمفة التي يواجيونيا و يضمف 

جة مع دراسة يسيـ في تمكيف الطمبة مف العيش في المجتمع بأمف وسبلـ وتتفؽ ىذه النتي

أبو وتختمؼ مع دراسة  (Kutash, 2013)ودراسة  (2017( ودراسة عدواف )2018العساؼ)
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في وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس لصالح  (Andrews & Martin, 2014ودراسة ) (2017حماـ)

  اإلناث

 (α≥0.05)مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ل توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة
الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في  األمنفي تنمية  المعممينفي دور 

 الدرجة العمميةمدينة القدس يعزى لمتغير 

الفكري لدى طمبة المدارس  األمففي تنمية  المعمميفتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور ال و أنّ 
 .الدرجة العمميةعزى لمتغير الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس ي

المعمميف مف مختمؼ التخصصات ييتموف بتنمية األمف الفكري  فّ أوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 
جميع المعمميف سواء  الفكري ال يقتصر عمى موضوع محدد، إذ إفّ  األمفلمطمبة في المدارس، فتعزيز 

كؿ في  مسؤوؿالتاريخ والجغرافيا، الجميع و أ اإلسبلميةو التربية أو المغة أو العموـ أالرياضيات 
عف تمكيف الطالب مف القدرة عمى حؿ المشكبلت التي يواجييا، وتتفؽ ىذه النتيجة مع  تخصصو
 . (2008( واختمفت مع دراسة القضيب)2012فحجاف)دراسة 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

 األمنفي تنمية  المعممينفي دور  (a≤0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة "ل

 " سنوات الخبرةالفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير 

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية  األمففي تنمية  المعمميفتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور 

 02وكانت الفروؽ بيف الخبرة ألكثر مف وات الخبرة، سنوالمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير 

 سنوات. 02سنوات لصالح أكثر الخبرة مف  02-5سنوات ومف 

الخبرة تعد مف العوامؿ التي تعزز قدرات المعمـ في فيـ مضاميف  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أفّ 

 أعمىليومية، فيكوف لديو قدرة المناىج الدراسية، إضافة إلى خبرتو في التدريس، وفي حؿ المشكبلت ا
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األمف الفكري لدى الطمبة في المدارس، فيو عمى اطبلع كامؿ بالتغيرات اليومية وكيفية عمى تنمية 

حماـ  بو( واختمفت مع دراسة أ0208العساؼ) العمؿ عمى معالجتيا، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

(0207.) 

 نتائج الفرضية الرابعة: 

في تنمية  المعممينفي دور  (a≤0.05) للو إحصائية عند مستوى الدللةتوجد فروق ذات د "ل

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير  األمن

 ." المرحمة التدريسية

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية  األمففي تنمية  المعمميفتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في دور 

 فروؽ بيف مرحمة أساسيةوكانت الالمرحمة التدريسية، والمدارس الخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير 

 .ساسية عمياالمرحمة األعميا وأساسية دنيا لصالح 

والتفكير في حؿ المشكبلت التي  األخطارالقدرة عمى استيعاب  فّ أوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

سيؿ في المرحمة العمرية األعمى، حيث القدرة عمى التفكير أية تكوف تواجو الطالب في حياتو اليوم

كبر التعرؼ بدرجة أ الطمبة في ىذه المرحمة يحتاجوف إلى فّ أفي الحياة اليومية، كما  المتزايدةوالخبرة 

المختمفة التي يروجيا  األفكارتيا في تمكيف الطالب مف مواجية كؿ يمالمختمفة ألىعمى مفاىيـ األمف 

 في ويكوف قادرا عمى التعامؿ معيا.   فراداأل
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 نتائج الفرضية الخامسة: 

في تنمية  المعممينفي دور  (a≤0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللة "ل

 .جية اإلشرافالفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس يعزى لمتغير  األمن

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة  األمففي تنمية  لمعمميفادور توجد فروؽ في ال

، حيث كانت الفروؽ لصالح جية اإلشراؼ ، وكذلؾ لممجاالتجية اإلشراؼتعزى لمتغير  في مدينة القدس

 .الحكومية

متنوعة نيا مع كو في القدس الباحثة إلى أّف الجيات الحكومية المشرفة عمى التعميـ يعود ذلؾ حسب رأي و 

بالقضايا األمنية سواًء السياسية أو المجتمعية أو المعموماتية تبعًا الختبلؼ الجية إال انيا جميعا تيتـ 

جاىديف في المدارس الحكومية والخاصة المحافظة عمى اإلرث التاريخي  المعمموف المشرفة حيث  يحاوؿ

عمى تتبع وزارة التربية والتعميـ الفمسطيني، ارس ىذه المدكوف  ،وعمى اليوية الوطنية والثقافية الفمسطينية

تختمؼ فييا التي اإلسرائيمية في القدس و العكس تمامًا بالنسبة لموضوع المدارس التابعة لوزارة المعارؼ 

مية وكذلؾ المناىج القائمة عمى فكرة التيويد، ومف ىنا يظير التشويو لفكر السياسات التعميالرؤى التربوية و 

دسييف الذيف يرتادوف المدارس التابعة لوزارة المعارؼ اإلسرائيمية والتي تعمؿ عمى زعزعة قيـ الطمبة المق

 األفراد . االنتماء  المواطنة عند

ما دور مديري المدارس الحكومية والخاصة في تنمية األمن الفكري النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 

 لدى الطمبة من وجية نظرىم؟

الفكري بطرؽ مختمفة بتعزيز األمف السياسي يكوف  األمفالمدراء ييتموف بتعزيز  ى أفشارت النتائج إلأ

 واإليعازتعقدىا المدرسة،  إرشاديةالصباحي ومناقشة األحداث الجارية، وجمسات  الطابورمف خبلؿ 
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د شئة الوطنية واالجتماعية في مناقشة ما يحصؿ في فمسطيف والببلنإلى المعمميف الستثمار دروس الت

 العربية. وكذلؾ مف خبلؿ عقد محاضرات عف اليوية المقدسية وترسيخ القيـ الوطنية.

أنيـ يعقدوف لقاءات ثقافية لمطمبة وعممية لتوعيتيـ، كما ويجروف النفسي ف األمفأما عمى صعيد 

مسابقات ولقاءات ثقافية ورحبلت لمترفيو عف الطمبة، كما ويشجعوف الطمبة عمى التعمـ والتفوؽ 

مف خبلؿ تقديـ جوائز ليـ، إضافة إلى تشجيع الطمبة أصحاب المواىب المختمفة مثؿ  عمونيـويد

طمبتيـ في  إشراؾالفكري المجتمعي فإف  األمفأما عمى صعيد الموسيقية، والفنية، والحرفية وغيرىا. 

بة، مف أعماؿ تطوعية خارج المدرسة، ويغرسوف قيـ االحتراـ، والتعاوف، والعطاء والبذؿ لدى الطم

وعمى صعيد خبلؿ عمؿ أنشطة لؤلطفاؿ في المستشفيات أو كبار السف في دور الرعاية وغيرىا. 

تحذيرىـ مف مخاطر التكنولوجيا وطرؽ الحماية مف مخاطر شبكات التواصؿ التكنولوجي  األمف

يا وعدـ االجتماعي. حيث يواجو ىذا الجيؿ وفؽ ما أشار إليو مديرو المدارس تحد كبير وىو التكنولوج

 عمى ما يشاىده الطالب ويسمعو الرقابة

الفكري  األمفوجود ىذا النوع مف النشاطات في المدرسة يسيـ بشكؿ كبير في تعزيز  أفوترى الباحثة 

السياسي لدى الطمبة ويساعدىـ عمى معرفة كؿ ما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية، وتعزيز اليوية المقدسية 

النفسي يساعد الطمبة عمى حؿ كافة المشكبلت التي يواجيونيا،  األمف وىذا التعزيز فيما يخصلدييـ، 

ويبني الطالب مف خبلليا ثقافة التعايش واحتراـ الزمبلء في المدرسة، كذلؾ يساعد ذلؾ عمى تنمية 

الطالب بكؿ ما يخص مجتمعو وحقوقو وواجباتو، وعمى صعيد المجتمع يستطيع الطالب المشاركة في 

وطنو، والمشاركة  وأبناءوبناء عبلقات ايجابية مع جيرانو  اآلخريفلتواصؿ مع كافة النشاطات وا

بالتصفح االيجابي النشطة في الدفاع عف المقدسات وحمايتيا، كذلؾ فيما يتعمؽ بالتكنولوجيا واالىتماـ 

 والمشاركة في المجموعات التعميمية والتثقيفية كونيا تساعد عمى بناء الفرد بشكؿ صحيح وسميـ. 
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أما عمى صعيد المعوقات فمـ يكف ىناؾ معوقات بدرجة كبيرة إال فيما يخص وضع المدينة كونيا 

تحت االحتبلؿ والتحديات التي تواجييا مدارس القدس مف حيث عدـ القدرة عمى البناء واالزدحاـ في 

 عائقا أماـ تطور الطمبة، وحبيـ لممدرسة والتعميـ. يشكؿ ذلؾ  أفالصفوؼ يمكف 

مؿ لدور المدرسة في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في إف المتأ

يجد تناغما بيف أدوار مديري المدارس والمعمميف في تنمية األمف الفكري وتعزيزه أحيانا  القدس مدينة

في تنمية األمف أشارت النتائج المتعمقة بدور المدرسة وفي االختبلؼ في األدوار في أحياف أخرى، فقد 

الفكري لدى الطمبة في المدارس الحكومية إلى أف ىذا الدور جاء بدرجة متوسطة عمى الدرجة الكمية 

لممجاالت األربع مف وجية نظر المدراء والمعمميف، جاءت مجاالت بدرجة عالية مف وجية نظر 

ا دور فيما يتعمؽ بالمجاؿ المدراء والمعمميف كالمجاؿ النفسي، واتفقوا أيضا عمى أف المدرسة ليس لي

السياسي، حيث جاء بدرجة منخفضة مف وجية نظرىـ. فيما اختمؼ المدراء والمعمموف فيما يتعمؽ 

باألمف المجتمعي، فقد جاء بدرجة عالية لدى المدراء، وجاء بدرجة متوسطة لدى المعمميف، كذلؾ 

 وسطة لدى المعمميف. األمف التكنولوجي جاء بدرجة منخفضة لدى المدراء وجاء بدرجة مت

وبذلؾ يمكف القوؿ أف المدرسة تعمؿ عمى تنمية األمف الفكري لدى الطمبة مف خبلؿ ما يقدمو 

المعمموف والمدراء مف معمومات ميمة تعمؿ عمى تنمية الطمبة في المجاالت المختمفة والتي تعزز 

(، ودراسة 0207راسة عدواف )لدييـ أسس العيش في أماف واستقرار وطمأنينة وتتفؽ ىذه النتيجة مع د

ىذا الدور يكوف مف خبلؿ تفاعؿ اإلدارة  ( والتي وضحت أفّ 0200( والحربي )0200فحجاف )

 المدرسية والمعمميف مع األنشطة المختمفة لمطمبة، وتعزيزىا وتنميتيا بالتواصؿ مع األسرةأيضا.

ة نظر المعمميف والمدراء يتمثؿ في  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الدور األساسي لممدرسة مف وجي

تعزيز وتنمية مستويات األمف النفسي، كوف الشعور بالتقبؿ واالنتماء لممؤسسة التعميمية يساعد في رفع 



86 
 

مستوى التحصيؿ الدراسي مف جية، واالندماج في المجتمع مف جية أخرى، ويكوف ىناؾ مستوى 

الب، كذلؾ يصبح لدى الطالب القدرة عمى مرتفع مف القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تواجو الط

وىو ما توصؿ اليو  المشاركة المختمفة سواء داخؿ المدرسة أو خارج المدرسة فيما يتعمؽ بالنشاطات

 . ( في دراستو0206نصر)

أّما عمى المستوى المجتمعي فيرى المدراء أّف ىناؾ تواصؿ واىتماـ مف قبؿ المدرسة بالتنمية 

دييـ أعمى كونيـ عمى اتصاؿ واطبلع وارتباط بالمجتمع المحمي ولدييـ القدرة المجتمعية لذلؾ جاءت ل

عمى تفعيؿ ىذه العبلقة مع األىالي والمؤسسات المختمفة، فيما يكوف ىذا الدور بالنسبة لممعمميف غير 

 ميـ بالدرجة األولى لذلؾ جاء لدييـ بدرجة متوسطة. 

عمميف كونيـ الشريحة التي تقوـ بتدريس الطمبة، وتعمؿ وعمى صعيد األمف التكنولوجي فإّف اىتماـ الم

عمى تكويف المجموعات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، فيكوف مستوى التواصؿ بينيـ وبيف الطمبة 

مرتفع، ويؤدي إلى العمؿ عمى تنمية األمف التكنولوجي مف قبميـ بدرجة اكبر مف المدراء الذيف ليس 

 ء ىذا المجاؿ لدى المعمميف أعمى منو لدى المدراء. لدييـ ىذه المفاىيـ، لذلؾ جا

أما عمى صعيد األمف السياسي فالتعميـ في المدارس الحكومية والخاصة خاضع لمرقابة اإلسرائيمية فيما 

يخص التعميـ سواء المنيجي أو غير المنيجي، لذلؾ فإف تنمية األمف السياسي ليست بدرجة عالية في 

ة مف وجية نظر المعمميف والمدراء، فالرقابة شاممة عمى المناىج الدراسية المدارس الخاصة والحكومي

والتي ال يستطيع المعمموف تدريس ما يخص اليوية الوطنية فييا، كذلؾ فيما يخص النشاطات 

جؿ الحديث عف استقباؿ القيادات الفمسطينية مف أالبلمنيجية فيي محدودة، فالمدرسة ال تستطيع 

  القضية الفمسطينية.
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 انتٕصٛبث

 في ضوء نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا فإف الباحثة توصي بما يمي: 

التي تبيف مف خبلليا بأف العمؿ عمى تنمية عامة التي توصمت إلييا الدراسة و بناًء عمى النتيجة ال -

يتوجب فإنو  الخاصة في مدينة القدس جاء بدرجة متوسطةمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس الحكو 

المؤسسات التربوية تفعيؿ التربية األمنية ووضعيا ضمف أجندتيا التربوية لتعزيز قيـ المواطنة  عمى

واالنتماء لموطف التي بدورىا تعمؿ عمى حماية ىوية األفراد وتكفؿ حماية قيميـ ومبادئيـ المجتمعية 

 .خطر ييدد بطمس اليوية الثقافية والوطنية مف أي

التي تبيف مف خبلليا بأف درو المعمميف في تنمية األمف الفكري السؤاؿ األوؿ و وبناًء عمى نتيجة  -

المعمميف بدورات  إلحاؽجاء بدرجة متوسطة فإنو يتوجب عمى اإلدارات المدرسية أف تعمؿ عمى 

كؿ ما يتعمؽ ب ري لدى الطمبة مف خبلؿ برامج ترتبط الفك األمفطرؽ تنمية تأىيمية وتدريبية تتضمف 

 الفمسطينية والمعمومات التي تخص اليوية الوطنية وطرؽ المحافظة عمييا. بالقضية 

عمى نتائج السؤاؿ الثالث والذي يتعمؽ بدور مديري المدارس الحكومية و الخاصة في تنمية  وبناءً  -

ي الماد األمف الفكري لدى الطمبة فيتوجب عمى وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية توجيو كافة أنواع الدعـ

ومية والخاصة في القدسحتى يستطيعوا مجابية التحديات التي المدارس الحكالتأىيمي لمدراء والمعنوي و 

بناء الطمبة مف الناحية الفكرية، وتعزيز قدراتيـ في حؿ تفرض عمييـ وحتى يتمكنوا مف االستمرار في 

 . والنيوض بالطمبة مف الناحية الفكرية  المشكبلت المختمفة

أولياء األمور وتدريبيـ ليكونوا قادريف عمى توعية وتوجيو أبنائيـ مف الطمبة فيما يتعمؽ تفعيؿ دور  -

 بالمواضيع التي تسيـ في تنمية ألمف الفكري، سواء السياسي أو المجتمعي أو الثقافي وغيره. 
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 انًصبدر ٔانًراجغ

 المراجع العربية-

في تنمية الوعي األمني لدى طمبة المرحمة دور اإلدارة المدرسية (. 2012أبو جحجوح، رشيد محمد )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، الثانوية بمدارس محافظات غزة، وسبل تفعيمو

 غزة ، فمسطيف.

درجة تعزيز القادة األكاديميين لألمن الفكرّي و عالقتو بدرجة توافر األمن (. 2017أبو حماـ، فدوى)

، دراسة ماجستير في اإلدارة والقيادة األردنّية الخاّصة في العاصمة عمانالوظيفّي في الجامعات 

 الّتربوّية قسـ اإلدارة والمناىج كمّية العموـ الّتربوّية جامعة الّشرؽ األوسط. 

ستراتيجيات المواجية(. 2004الباز، راشد )  . جامعة نػايؼ العربية. الرياضأزمة الشباب الخميجي وا 

 htpp//blogs.aljazeera.net.التعميم قضية أمنية ،مدونة الجزيرة (. 2017برزيؽ، بوعبلـ )

نحو بناء مشروع تعزيز األمف الفكري بوزارة التربية والتعميـ، بحث مقدـ . (2008سعود) البقمي،

جماد األوؿ 25-22في الفترة مف  «المفاىيم والتحديات»لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري 

 نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف الفكري بجامعة الممؾ سعود.ػ كرسي األمير ه1430

مجمة منظومة القيـ في المناىج التربوية ودورىا في تعزيز األمف الفكري،  .(2011بمعيفة،أميف)

 ، جامعة عاشور زياف بالجمفة، الجزائر. الحقوق والعموم اإلنسانية

مدرسية في تحقيق األمن الفكري لدى دور وكالء اإلدارة ال .(2006بف خريؼ،سعود بف محمد)

 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض.الطالب
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، جامعة األمير نايؼ لمعموـ األمن الفكري وعناية المممكة العربية السعودية(. 2002التركي،عبد اهلل.)

 األمنية، الرياض. 

)األمن )البعد الفكري والتقني( الممتقى العممي حوؿ واقع األمف العربي. (2010التيجاني،حسف)

 ـ .14/7/2010ػػػػػ  12المنعقد في عّماف في الفترة مف الشامل: الواقع والمأمول(

دور المعمـ الجامعي في تحقيؽ األمف الفكري لطبلبو في  .(2012الثويني، محمد ومحمد، راضي )

 ،السعودية، القصيـ 7(2)، 1050.-957، فسيةمجمة العموم التربوية والنضوء تداعيات العولمة. 

المجمة العربية لمدراسات رؤية لؤلمف الفكري وسبؿ مواجية الفكر المنحرؼ.  .(1999الجحني، عمى) 

 .1319-1241،ص  27( عدد 14، الرياض، مجمد)األمنية والتدريب

حيفة الوسيط، ، صالتكنولوجيا الحديثة والحفاظ عمى األمن القومي(. 2014جبلؿ، محمد نعماف)
  htpp//alwasatnews.com، 1435العدد 

إسيام اإلعـالم التربـوي فـي تحقيـق األمن الفكـري لـدى طالب المرحمة ـ( 2008الحارثي, زيد بف زايد)

 جامعة أـ القرى,، رسالة ماجستير غيػر منػشورة, كميػة التربيػة الثانوية بمدينة مكة المكرمـة

: دراسة تطبيقية عمى أعضاء األمن الفكري في الوقاية من الجريمةدور .(2008الحراحشة،فواز)

 ،جامعة اليرموؾ،األردف.رسالة دكتوراه،الييئات التدريسية في الجامعات الحكومية السعودية واألردنية

دور اإلدارة المدرسـية فـي تحقيـق األمن الفكـري الوقــائي  .(2011الحربػي، سػمطاف بػف مجاىػد)

رسالة رحمــة الثانويــة بمدينة الطــائف مــن وجيــة نظــر مــديري ووكــالء تمــك المدارس, لطــالب الم

 .ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة أـ القرى.مكة
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الرياض:جامعة نايؼ العربية واقع األمن الفكري"في كتاب األمن الفكري. .(2005حريز،محمد الحبيب)

 2005راسات والبحوث،مركز الد-لمعمـو األمنية

(. دور التربية غير النظامية في تحقيؽ األمف القومي العربي، دراسات 1989حساف، محمد حساف )

 (..54-25، ص 20جزء  4تربوية، مجمد 

دور منـاىج المـواد الجتماعيـة ومعممييـا فـي المرحمـة المتوسـطة و الثانويـة ( 2009خالد) الحػسيف،

 .، رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية، جامعة أـ القرى.مكةـريفـي تعزيـز األمن الفك

 .العربية النيضة ، دارالدولية الجنائية لمسياسة وفقا الدولي اإلرىاب . (1988 (أحمد نبيؿ حممي،
نحو دور المؤسسات الجتماعية في .(2009حمداف، سعيد بف سعيد وعبد ااهلل، سيد جاب اهلل)

 16- 18،المفاىيـ والتحديات، لمفترة مف  ، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكريّ تحقيق األمن الفكري

 ، كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف الفكرّي بجامعة الممؾ سعود، السعودية 5/

، مجمة الفكر الشرطي، أىمية المدرسة في تعزيز األمن الفكري .(2015الحوشاف، بركة بف زامؿ)

 . 258-231(،ص24عدد ) ،(94)مجمد،

، الناشر جامعة األمن الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية.(2001الحيدر، حيدر عبد الرحمف)

 المنصورة كمية التجارة، مصر . 

، . دور الشرطة في التربية األمنية لمشباب المصري(1994الرشيدي،أحمد كامؿ واألنصاري،صبري )
 ( .209 – 179ص  6، كمية التربية بقنا، جامعة أسيوط عدد دراسة ميدانية. مجمة العمـو التربوية

،مقاؿ دور المدرسة والمعممين في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب( 2015زياد، مسعد محمد )

 منشور في الموقع االلكتروني المغة العربية لغة القرآف.
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 الرياض.
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 منشورة، الجامعة اإلسبلمية،المدينة المنورة .
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 المؤتمر الثاني لكمية الشريعة في جامعة آؿ البيت، األردف.

دور مجالس الطمبة في تعزيز األمن الفكري لدى طمبة الجامعات ( 2017عدواف،خالد)

 سبلمية ، غزة. ،رسالة ماجسيتير منشورة ،الجامعة اإلالفمسطينية

( درجة مراعاة كتب التاريخ لممرحمة الثانوية لمفاىيـ األمف الفكري مف خبلؿ 2018جماؿ) العساؼ،

مجمة الجامعة تحميؿ محتواىا والسموكيات التدريسية المرتبطة بيا مف قبؿ معممي التاريخ في األردف،

 .153-135،ص 2(،عدد/،26،مجمد )اإلسالمية  لمدراسات التربوية والنفسية
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  . بيروت: مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط(.1986فيروز أبادي، مجد الديف محمد)ال

. كميػة الممؾ فيد تمع واألمنلمجالدور األمني لممؤسسات التعميمية. ندوة ا(2004القرني، محمد)
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 ( اضتببَّ انذراضت1يحهك)

 جامعة القدس

 عمياكمية الدراسات ال

 برنامج اإلدارة التربوية

 حضرة الزمالء والزميالت األفاضل

 تحية طيبة وبعد 

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية  األمنتقوم الباحثة بإجراء دراسة عنوانيا " دور المدرسة في تنمية 
 والمدارس الخاصة في مدينة القدس " 

فمسطين  -ي اإلدارة التربوية من جامعة القدسوذلك استكمال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير ف
أرجو من حضرتكم التفضل باإلجابة عمى فقرات الستبانو المرفقة بما يتناسب و وجية نظرك من أجل 
تحقيق أىداف ىذه الدراسة ،عمما بأن البيانات التي تقدميا ستعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إل ألغراض 

 البحث العممي. 

 ونكم شاكرة لحسن تعا

 الباحثة غادة غنيم 

 المشرفة الدكتورة بعاد الخالص 

 القسم األول  : البيانات الشخصية 

 يرجى وضع إشارة )   ( في المكان المناسب

 الجنس : ذكر ___        أنثى ____  -1

 بكالوريوس ____   دراسات عميا    -العممية:   دبموم الدرجة -2

 سنوات ______  10-5ات  ______     من سنوات الخبرة : أقل من خمس سنو  -3

 سنوات  10أكثر من 

 ةمرحمة الثانويال____  (9-5العميا )ساسية األمرحمة ال____    (4-1األساسية )مرحمة التدريسية:الالمرحمة  -4

 مدرسة خاصة. 2مدرسة حكومية    .1 اإلشرافجية   -5
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 لمطمبة :  السياسي الفكري األمن نميةالمحور األول : أساىم في ت

 
 أبدا

 
 نادرا

 
 أحيانا

 
 غالبا 

 
 دائما

 
 الفقرات 

 
 

      
 أوفر لمطمبة حرية التعبير  

 
1 

  السياسياألمنالطمبة في القضايا المتعمقة ب أناقش     
2 

قامة المعارض التي تيدؼ       أدعوا الطمبة لحضور الندوات وا 
 ة عميو إلى تعزيز االىتماـ بالتراث الفمسطيني و المحافظ

 
3 

  القيـ المرتبطةباالنتماء إلى فمسطيفأعمؿ عمى زرع      
4 

أطرح قضايا تتعمؽ بالمقدسات اإلسبلمية والمسيحيةفي      
 القدس 

 
5 

      
المتعمقة بالقضية أشجع الطمبة عمى طرح أفكارىـ  

 الفمسطينية

 
6 

الطمبة عمى حضور المحاضرات المتعمقة أىالي  أحث     
 سبالقد

 

 
7 

أتيح لمطمبة الفرصة لممناقشة في قوانيف تحمي حقوقيـ      
 كمقدسييف

 
8 

      
حياء  أعمؿ عمى ربط األنشطة المدرسية بالقضايا الوطنية وا 

 المناسبات الوطنية 

 
9 

 
 

     
ية لمناقشة األمنتقـو المدرسة باستضافة بعض القيادات 

  و دورىـ في تعزيزه األمفالطمبة في مواضيع 

 
10 
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 النفسي لمطمبة من خالل : الفكري  األمنالمحور الثاني :أساىم في تنمية 

 
 أبدا 

 
 نادرا 

 
 أحيانا

 
 غالبا

 
 دائما 

 
 الفقرات 

 
 

      
 أعمؿ عمى إيجاد بيئات تعمـ جاذبة لمطمبة 

 
1 

      
 أراعي الفروؽ الفردية بيف  الطمبة 

 
2 

      
األخطار الداخمية باألماف مف  الطمبةُأشعر 

 )الكبت،الحرماف  (

 
3 

      
 أشعر الطمبة بالتقدير  

 
4 

      
 أعمؿ عمى تحقيؽ مبادئ العدؿ و المساواة بيف الطمبة 

 
5 

      
 أسمح لمطمبة بالتعبير عف آرائيـ 

 
6 

      
أساعد الطمبة في وضع بدائؿ لحؿ المشكبلت التي 

 تواجييـ 

 
7 

      
 الطمبة الفكريةأشجع مبادرات 

 
8 

      
 أعمؿ عمى تعزيز الجوانب االيجابية لدى الطمبة 

 
9 

 
 

     
 سموكيات الطمبة غير السوية   وأتابع  أرصد

 
10 
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 الفكري المجتمعي  من خالل  األمننمية المحور الثالث :أساىم في ت

 
 أبدا 

 
 نادرا

 
 أحيانا

 
 غالبا

 
 دائما

 
 الفقرات 

 
 

      
 ءات بيف الطمبة ومؤسسات المجتمع المحمي أنفذ لقا 

 
1 

      
أخطط أنشطة  تطوعية تدعـ مشاركة الطمبة في 

 المجتمع

 
2 

      
 أشارؾ أولياء األمور في برامج الوعي المجتمعي 

 
3 

      
 براز الجوانب االيجابية في المجتمع  إأعمؿ عمى  

 
5 

      
 في مجتمعيـؼ االختبلتفيـ واحتراـ أشجع الطمبة عمى 

 
6 

      
خطورة ظاىرة العنؼ و  الطمبة حوؿأعمؿ عمى توعية 
 سمب حقوؽ اآلخريف

 
7 

      
 أشجع الطمبة عمى طرح حموؿ لممشكبلت المجتمعية 

 
8 

      
 أشجع الطمبة عمى المشاركة المجتمعية 

 
9 

 
 

     
أشارؾ الطمبة في ندوات حوؿ المشكبلت التي يعاني 

 منيا المجتمع

 
10 
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 الفكري التكنولوجي من خالل  األمنالمحور الرابع :أساىم في تنمية 

 
 أبدا 

 
 نادرا 

 
 أحيانا

 
 غالبا

 
 دائما

 
 الفقرات 

 
 

      
 أثناءأبنائيـ  الطمبة لمتابعةأوجو أىالي 

 لئلنترنتاستخداميـ 

 
 
1 

      
 التي تعقد في المدرسة الندواتأشارؾ في 

 اطر االنترنت لتوعية الطمبة مف مخ

 
 
2 

      
 االنترنت  بايجابيات و سمبيات أناقش الطمبة

 
3 

      
أستثمر األنشطة الطبلبية لمتحذير مف مخاطر 

 االنترنت

 
4 

      
أناقش الطمبة بمجاالت استخداـ االنترنت 

 لخدمة المجتمع والعمـ

 
5 

      
أدير حمقات نقاش في مجالس أولياء األمور 

 لتكنولوجياحوؿ مخاطر ا

 
6 

      
أشجع الطمبة عمى إقامة مشاريع تكنولوجية 

 ىادفة . 

 
7 

      
طمبة عف األضرار الصحية لمأقدـ نشرات 

 لبلستخداـ المفرط لؤلجيزة الذكية .

 
8 

      
أقدـ توعية لمطمبة عف مواقع التواصؿ 
االجتماعي مثؿ )واتس اب و فايبر و فيس 

 بوؾ (

 
9 

 
 

عف الجرائـ االلكترونية بيدؼ أسرد قصص     
 تحذير الطمبة مف الوقوع ضحية لتمؾ الجرائـ 

 
10  
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 انًمببهت أضئهت(: 1يهحك)

 جامعة القدس

 كمية الدراسات العميا

 برنامج اإلدارة التربوية

 حضرة المديرات والمدراء األفاضؿ

 تحية طيبة وبعد 

الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية  األمفي تنمية تقوـ الباحثة بإجراء دراسة عنوانيا " دور المدرسة ف
 والمدارس الخاصة في مدينة القدس " 

 -وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية مف جامعة القدس
فمسطيف أرجو مف حضرتكـ التفضؿ باإلجابة عمى ىذه األسئمة المرفقة و باستفاضة بما يتناسب و 

نظرؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ،عمما بأف البيانات التي تقدميا ستعامؿ بسرية تامة  وجية
 ،ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. 

 الفكري : األمفمفيـو 

 يعني الحفاظ عمى المكونات الثقافية األصيمة في مواجية التيارات الثقافية الوافدة ، أو األجنبية
 الوطني . وىو بيذا يعني األمففي صالح الدعوة لتقوية ىذا البعد مف أبعاد المشبوىة ، فيو يصب 

 حماية وصيانة اليوية الثقافية مف االختراؽ أو االحتواء مف الخارج ، ويعني أيضا الحفاظ عمى العقؿ
 مف االحتواء الخارجي وحماية المؤسسات الثقافية مف االختراؽ .

 شاكرة لحسف تعاونكـ

 يـ الباحثة غادة غن

 المشرفة الدكتورة بعاد الخالص 

 القسـ األوؿ  : البيانات الشخصية 
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 يرجى وضع إشارة )   ( في المكاف المناسب

 الجنس : ذكر ___        أنثى ____  -1

 بكالوريوس ____   دراسات عميا     -الدرجة العممية:   دبموـ -2

 سنوات ____ 10___ أكثر مف سنوات 10-5سنوات الخبرة : أقؿ مف خمس سنوات___  مف  -3

 المدرسة : أساسية ____________،  ثانوية _________________ -4

 جية اإلشراؼ  مدرسة حكومية    /    مدرسة خاصة   -5

 الفكري لدى الطمبة في مدرستؾ عمى صعيد  األمفما اإلجراءات التي تتبعيا كمدير/ة في تعزيز  -1

الفكري السياسي  األمف- أ
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

الفكري النفسي  األمف- ب
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

 _______________________________________________ 
 

الفكري المجتمعي  األمف- ت
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
الفكري التكنولوجي  األمف -ج

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 _________________________________________________________ 

 
 

 الفكري لدى الطمبة ؟  األمفالمدرسة فيما يتعمؽ في تعزيز ما المعوقات التي تواجو إدارة  -2

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 

 ما ىي االقتراحات لمتغمب عمى الصعوبات ؟  -3

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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