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دور اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكري مبدارس التعليم العام ببلدية بنغازي 
: ادللخص

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على دكر إدارة ادلدرسة يف تعزيز األمن الفكرم دبدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم، كذلك من خبلؿ 
، ككذلك ادلعلم كاألنشطة الطبلبية يف تعزيز األمن الفكرم، كقد استخدمت الدراسة (النفسي كاالجتماعي)ربديد دكر األخصائي 

ادلنهج الوصفي كاعتمدت االستبانة كأداة جلمع البياانت من عينة عشوائية من معلمي التعليم العاـ ببلدية بنغازم بلغ حجمها 
 أف إدارة مدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم سبارس دكرىا يف ىاىمأمعلم كمعلمة، كتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج  (317)

تعزيز األمن الفكرم لطبلهبا بصورة ضعيفة، ابإلضافة إىل عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية يف دكر إدارة ادلدرسة يف تعزيز 
األمن الفكرم يف مدارس التعليم العاـ من كجهة نظر عينة الدراسة، يف رلاالت االستبانة تبعان دلتغَت العمل احلايل، كادلؤىل العلمي 

كما بينما توجد فركؽ ذات داللة احصائية يف متغَت ادلرحلة الدراسية حوؿ دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم لطبلب التعليم العاـ، 
توصلت الدراسة إىل رصد رلموعة من األساليب ادلقًتحة لتفعيل دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم دبدارس التعليم العاـ 

  .ببلدية بنغازم
 .اإلدارة ادلدرسية ، األمن الفكرم ، التعليم العاـ: الكلمات ادلفتاحية 

 
 Abstract 
The study aimed to identify the role of the school administration in enhancing intellectual 

security in public education schools in the municipality of Benghazi, through defining the 

role of the specialist (psychological and social), as well as the teacher and student activities in 

enhancing intellectual security, the study used the descriptive approach and adopted the 

questionnaire as a tool to collect data from a sample Random from teachers of general 

education in the municipality of Benghazi, the size of which (317) male and female teachers, 

and the study reached a number of results are: that the management of public education 

schools in the municipality of Benghazi is practicing its role in strengthening the intellectual 

security of its students weakly, In addition to the absence of statistically significant 

differences in the role of the school administration in enhancing intellectual security in 

general education schools from the point of view of the study sample, in the areas of the 

questionnaire according to the current work variable and the educational qualification, while 

there are statistically significant differences in the variable of the educational stage about the 

role of the teacher in promoting intellectual security for public education students, the study 

found that a set of proposed methods have been monitored to activate the role of school 

administration in enhancing intellectual security in public education schools in the 

municipality of Benghazi. 
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 :قدمة امل
 تستنفر مجيع أفراد اجملتمع لتحصيلها، فمؤسسات إسًتاتيجيةيشكل األمن الفكرم ىاجسان عادليان كمطلبان كطنيان، كرؤية  

 عن ربقيق األمن الفكرم، كأتيت ادلؤسسات الًتبوية يف مقدمة ىذه ادلؤسسات، كابلنظر إىل التقدـ ؤكلةاجملتمع على اختبلفها مس
اذلائل يف كسائل االتصاؿ االجتماعي، كاستخداـ اإلنًتنت، ككسائل االعبلـ ازدادت سرعة انتشار األفكار ككصوذلا إىل مجيع 

اجملتمعات، كأصبح العامل قرية صغَتة؛ كأمكن نشر األفكار ليس على الصعيد احمللي بل على الصعيد االقليمي كالدكيل كأصبح من 
 فكراين شنكن استغبللو لتنفيذ أعماؿ إرىابية يف ان ّشكل احنراؼت  كانتشارىا،السهل تركيج األفكار اذلدامة ادلزعزعة لؤلمن الفكرم

 [ 9].رلتمعات عانت من مشكبلت يف األمن الفكرم

نعيش اليـو يف عصٍر تتماكج فيو االذباىات الفكرية كتتباين، كيشهد اجملتمع صراعان فكراين، أيخذ مدل بعيدان يف توجهو 
يدعو إىل االحنرافات الفكرية كالغلو كالتعصب الذم ال مناص من مواجهتو يف ظل معطيات أدت إىل بركز ظاىرة االحنراؼ 
الفكرم اليت يصعب مواجهتها إال من خبلؿ ادلؤسسات الًتبوية اليت شنكنها ربصُت اجليل القادـ ضد ىذه األفكار اذلدامة، 

فاألمن الفكرم شنكن الطالب من التفكَت كالبحث كالتساؤؿ حبرية حوؿ ما يتعلمو، أك حىت أف سنطئ كلكن يف ظل بيئة آمنة، 
ف األمن الفكرم يظهر تلك األفكار إكما يعطي احلرية للطالب أف يتخذ مواقف مضادة لسياؽ اجملتمع دكف أف يتم ذبرشنو، حيث 

لدل الطالب شلا يُعطي للمربُت الفرصة للسعي لتغيَت تلك األفكار كتصحيحها بشكل عقبلين كمنطقي؛ فضبلن عن أف األمن 
الفكرم يشجع على تقييم األفكار، كاالستكشاؼ، كبناء ادلعارؼ، كالسعي الدؤكب كراء ادلعرفة كاحلقيقة، فاألمن الفكرم يعترب 

.  أحد مكوانت األمن بصفة عامة، بل ىو أذنها كأساس كجودىا كاستمرارىا
: مشكلة الدراسة

       تعد ليبيا من بُت دكؿ الربيع العريب اليت تعرضت للتغَتات األكثر عنفان؛ حيث شاركها يف ثورهتا العديد من ادلتطرفُت الذين 
استطاعوا ربويلها إىل ساحة لبلقتتاؿ كبقعة جذب للعناصر اليت ربمل أفكاران متطرفة، على حنٍو يهدد األمن القومي للدكلة أخذت 

ف إككوف أبنائنا ىم الفئة اليت من ادلمكن التأثَت عليها بتشويش أفكارىا كحيث ىذه األفكار ادلتطرفة هتدد األمن الفكرم ألبنائها، 
 ف مؤسسات التعليم العاـ تتحمل عبء تعزيز األمن الفكرم ذلذه الفئة،إىذه الفئة يقع ضمنها الدارسُت يف مدارس التعليم العاـ ؼ

لذا فالًتبية احلسنة أساس مهم يف دنو اإلنساف كاجملتمع دنوان صػاحلان، كػما أف الًتبيػة الػسيئة ىػي أسػاس اضػطراب اجملتمعػات كاحنػراؼ 
كيف شنكن : اآليت تتبلور ادلشكلة يف السؤال الرئيسي وعليو أفرادىػا، كسػببان رئيػسان لكثػَت مػن االحنرافات الفكرية كالسلوكية

 :  كيتفرع من السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتيةإلدارة مدرسة التعليم العاـ أف تعزز األمن الفكرم لطبلهبا؟
 ما ىي األسس النظرية ادلفسرة لؤلمن الفكرم ؟ 1.
 ما دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية بنغازم ؟  2.
)   ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت آراء عينة الدراسة حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم كفقان دلتغَت3.

؟  (العمل احلايل،  ادلؤىل العلمي، ادلرحلة الدراسية 
 ما ىي األساليب ادلقًتحة لتفعيل دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية بنغازم ؟ 4. 
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 : أىداؼ الدراسة
.  الوقوؼ على األسس النظرية ادلفسرة لؤلمن الفكرم 1.
.  التعرؼ على دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية بنغازم2.
الكشف عن الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بُت آراء عينة الدراسة  حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم كفقان 3. 
. (العمل احلايل،  ادلؤىل العلمي، ادلرحلة الدراسية  )دلتغَت
 . ربديد األساليب ادلقًتحة لتفعيل دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية بنغازم4. 

 :أمهية الدراسة
:       تكمن أذنية الدراسة  يف نتائجها ادلتوقعة؛ إذ يؤمل أف يستفيد من نتائج الدراسة اجلهات اآلتية

مؤسسات التعليم العاـ يف ليبيا فاحلاجة ملحة لتعزيز األمن الفكرم لدل الطبلب، دلواجهة االحنرافات الفكرية اليت قد تطرأ 1. 
على عقوذلم يف ظل عصر العودلة كربدايهتا، كما ربملو يف طياهتا من انفتاح ثقايف، كما سبلكو من كسائل مؤثرة على 

. اجملتمعات
 .ف ربقيق األمن الفكرم فيو سنفف من حدة ادلشكبلت اليت قد تصيب جوانب احلياة ادلختلفةإاجملتمع احمللي حيث 2. 

:  منهج الدراسة
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي دلبلءمتو لطبيعة ادلشكلة كدلا لو من مزااي منها عدـ اقتصاره على مجع البياانت عن 

موضوع الدراسة ، بل تفسَت كربليل ىذه البياانت كاخلركج منها ابستنتاجات ذات داللة كمعٌت تفيد يف تقدمي حلوؿ كاقعية 
.  دلشكلة الدراسة 
 :حدود الدراسة

:   تتحدد الدراسة احلالية يف اآليت
 . التعليم العاـ ببلدية بنغازمكمعلم: احلد البشري

 . مدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم:ادلكاين احلد
 (.2019)أجريت ىذه الدراسة خبلؿ العاـ : احلد الزماين

 :مصطلحات الدراسة
 :األمن الفكري
التحصُت الفكرم البلـز ضد أية تيارات فكرية منحرفة، أك اذباىات منجرفة، أك مفاىيم مغلوطة، :" أبنو [15]يعرفو 

".  كاليت قد تؤدم إىل الفرقة كالتنازع كالتشتت كالتطرؼ
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 : التعريف اإلجرائي لألمن الفكري
ىو أتمُت احلصانة الفكرية ادلبكرة للطبلب ضد أم مؤثرات فكرية كثقافية متطرفة كمنحرفة عن أنظمة اجملتمع كتقاليده، من 

خبلؿ تفعيل اإلدارة ادلدرسية لدكر ادلعلم كاألنشطة الطبلبية كاألخصائي االجتماعي، يف ربقيق األمن الفكرم كتغلبها على 
. ادلعوقات اليت سبنع ربقيق كتربية الطبلب على التفكَت الصحيح كانعكاس ذلك على سلوكهم، كما ستوضحو أداة الدراسة 

:  التعريف اإلجرائي للدور
 كالًتسيخ الذم يكفل ، كالتقوية، كالتأييد،ىو عبارة عن كل ما تقـو بو اإلدارة ادلدرسية من عمليات تتضمن الدعم

. التحصُت كالتكرار الواعي لركائز األمن الفكرم  لدل طبلب التعليم العاـ 
: التعريف االجرائي إلدارة ادلدرسة

ليتو كمهامو ؤكىو نظاـ يتألف من مدير ادلدرسة، كمساعده، كاإلداريُت، كاالخصائيُت، كادلعلمُت، كُل حسب مس
 . كمتطلبات عملو، حيث يتعاكف الكل لتحقيق أىداؼ التعليم العاـ

 اإلطار النظري
 : ألمن الفكريلاألسس الفلسفية 

 االحنراؼ حيث انتشار ظاىرة ،إف التحدايت اليت تواجهها اجملتمعات العربية كثَتة، كلعل أبرزىا ما يتعلق ابألمن الفكرم     
 كالصراعات كتعدد ادلذاىب الفكرية كاالذباىات، ، كاان سببان مباشران يف ظهور الفنت؛ كالبعد عن االعتداؿ  يف التفكَت،الفكرم

  .كىذا ما يضعف االمة كيهدد كياهنا كيفقدىا أمنها كاستقرارىا؛ فيعم اخلوؼ كاالضطراابت

 كتصورات ل     كما أف التهديدات األمنية بكافة صورىا إدنا تنطلق من فكر منحرؼ يدفع بعض اجلماعات كاألفراد إىل تبٍت رؤ
من الفكرم ألأمن اجملتمع لتحقيق أىدافهم، كمن ىنا فإف قضية امن شأهنا  هتدد ،كمعتقدات معينة تربر ذلم القياـ أبعماؿ عنف

 كإتبلؼدماء للتعد قضية كجود كبقاء للمجتمع، كلعل األحداث اإلرىابية ادلستمرة اليت يشهدىا العامل كادلنطقة العربية من  سفك 
فراد اجملتمع ربتم االنتباه إىل موضوع االحنراؼ الفكرم كما يتعلق بو من أشاعة للخوؼ يف قلوب إللماؿ العاـ كاخلاص ك
.  موضوعات كمفاىيم 

أتمُت خلو أفكار كعقوؿ أفراد اجملتمع من كل شائب، كمعتقد خاطئ، قد يشكل " أبنو  األمن الفكرم [8]كيعرؼ  
 على نظاـ الدكلة كأمنها، دبا يهدؼ إىل ربقيق األمن ك االستقرار يف احلياة االجتماعية ، كذلك من خبلؿ برامج كخطط ان خطر

 "الدكلة اليت تقـو على االرتقاء ابلوعي العاـ لبناء اجملتمع

ىو محاية عقوؿ أفراد اجملتمع من كل فكر شائب كمعتقد خاطئ يتعارض مع " إىل أف األمن الفكرم [14]ذىب تك
. "العقيدة كادلبادئ اليت يدين هبا اجملتمع ، كبذؿ اجلهود من كل مؤسسات اجملتمع من أجل ربقيق ىذه احلماية 
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فكار اخلاطئة كاالحنرافات كشعوره ابالنتماء كالوطنية ، كيتمثل يف القيم ألسبلمة فكر الطالب من ا"  أنو [9]عرفو مك
. " كعدـ الشعور ابلتهديد كاإلقصاء اآلخرنسانية كتقبل إلا

 سواء االستقامة طريق عن ادلنحرفة الثقافية الضارة ك ادلؤثرات الفكرية من العقوؿ حفظ إىل "أيضا الفكرم األمن كيشَت
تسلبلت  أك ثقافية مسسرة أك فكرية قرصنة كل من كاألمة كاجملتمع الفرد على ىو احلفاظ كإمجاالن  ،الشبهات أك الشهوات رلاؿ يف

 الفكرية كمنظومتو كادلعريف الثقايف كسبيزه مكوانتو الشخصية على مطمئنان   آمنان يعيش حىت ثوابتو كسبس قيمو كزبدش مبادئو هتز عودلة
 [ 16.]"كالسنة الكتاب من ادلستمدة

 ضوابط تقرر قانونية رلتمعية كمبادئ أعراؼ أك كأحكاـ عليا، كمثل قيم بوجود أساسان  يرتبط الفكرم األمن مفهـو إف
 اجملتمع يف كربيي كالتطرؼ، اجلمود من العقوؿ كربرر من الشر، اجملتمع كتصوف الفكر، احنرافات عن االبتعاد تكفل ملزمة سلوكية
 الثقافات من قوم بسياج األفراد كربيط إليو كاالنتماء لو كالوالء الوطن حبب الوعي كالتناصح، كتعمق كالتعاكف التسامح مبادئ

 يوفر الذم الوقائي دبثابة التدبَت كالواعي السليم الفكر أف ابعتبار عليهم، كربافظ االحنراؼ يف الوقوع من تقيهم السليمة اليت
 .كاجملتمع للفرد كالطمأنينة السبلمة

 النشء حاجات مع الًتبوية ادلتفاعلة التعليمية كمناىجو كبكوادره العامل أحناء يف ادلنتشرة مؤسساتو بكافة التعليم كيعد
األمن   توفَت أبرزىا من كأف الضركرية للمجتمع حاجاتو توفر اليت االجتماعية أىم الضركرايت من ادلتنامية كمتطلباتو ادلعاصرة

 .كاجملتمع للفرد كاالستقرار

 :األمن الفكري أمهية- 

 [17]:تربز أذنية األمن الفكرم يف النقاط التالية
  أذنية العقل كمنزلتو، فالعقل زلرؾ اإلنساف، كقائد توجهاتو، كىو أساس احلسن كالذـ، كالقبوؿ كالرد، ك بو يستطيع اإلنساف

 .ازباذ قراراتو يف ىذه احلياه سلبان أك ارناابن 

 من الفكرم أسلوابن كقائيان رننب أفراد اجملتمع تبعات اجلرشنة االجتماعية كاالقتصادية، إلشعارىم خبطورة اجلرائم أليعد ا
 . كاحلوادث كانعكاساهتا السيئة على اجملتمع، كتوعيتهم بدكرىم ادلهم يف التعاكف مع االجهزة االمنية حملاربة اجلرائم كالفساد

  انتشرت يف الوقت احلاضر آراء كمذاىب ترفع الشعارات كالقيم النبيلة، كالعدؿ كادلساكاة كاحلرية كحقوؽ اإلنساف، كلكن عند
 .  التطبيق كادلمارسة يكوف احلاؿ شيئان آخر، فتغلب ادلصاحل كاألىواء كالرغبات كازدكاج ادلعايَت 

  أنو األداة الرئيسية كالوسيلة الفاعلة حلفظ كمحاية ىوية اجملتمع من االستبلب كالذكابف كالضياع، كالسيما يف عصر العودلة
 . كل رلاالت احلياة ابخًتاؽالذم يعٌت 
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  أنو حل جذرم لكثَت من األزمات ادلعاصرة كالسيما األزمة الفكرية اليت ترتبط بفلسفة العنف. 

 جياؿ القادمة على النحو ادلطلوب فهو ادلدخل ألأف األمن الفكرم يوفر مقومات ادلستقبل األفضل كيسهم يف صناعة حياة ا
  [7].احلقيقي لئلبداع كالتطور حلضارة اجملتمع 

  :-حنراؼ الفكريإلأسباب ا- 
: تتمثل أسباب االحنراؼ الفكرم يف اآليت

 من العوامل الرئيسية ادلؤدية إىل االحنراؼ الفكرم حيث ال رند الشاب ما يشغل فكره من متع : وقت الفراغ ورفاؽ السوء
 .كىواايت مفيدة فيتجو الشباب إىل قرانء السوء الذين زنشوف رأسو أبفكار مسمومة 

 كذلك من خبلؿ كسائل االعبلـ كما تبثو من برامج ىابطو : ضعف الوازع الديين. 

 ف االنسياؽ كراء العاطفة الدينية دكف سبحيص أك دراية أك دراسة، يوقع إ: اجلهل ابلدين والفهم اخلاطئ دلبادئو وأحكامو
 .حياف يف الغلو أل من اان كثَت

  كقد كانت قضية احلاكمية ىي السبب ادلباشر للغلو ادلعاصر ،كىي عدـ تطبيق أحكاـ الشريعة : االحتكام لغري شرع هللا
 .عادىا عن كاقع احلياة االسبلمية كأب

  سرة ألكمن أسباب االحنراؼ الفكرم ضعف الًتبية السليمة من فبل ا:  (ادلؤسسات التعليمية– سرة ألا )أسباب تربوية
 كأمهاهتم، ضعف احلوار كالتشاكر ،كالتفكك أابئهم أييت من ضعف ادلتابعة كالعناية كاالىتماـ هبم من تربية االسرةفاخللل يف 

، كالتواصل مع ادلؤسسات التعليمية، كمن أكجو ضعف الًتبية يف ادلؤسسات التعليمية  القدكة السيئة من بعض األسرم
 ، كالقصور يف حل ـالطبلب كرغباتو  ادلدرسية  اليت تليب قدراتاألنشطةكضعف دكر ادلرشد الطبليب، كضعف  ادلعلمُت،

  .ادلشكبلت الطبلبية سواء النفسية أك االجتماعية أك االقتصادية أك الصحية 

  تلعب كسائل التواصل احلديثة ككسائل االعبلـ ادلقركءة كادلسموعة بشيت أنواعها :  احلديثةاإلعالموسائل التواصل ووسائل
دكرأ حيواين مفجعان يف تنمية االحنراؼ الفكرم كنشوء ظاىرة التطرؼ كتشكيل مبلمح ثقافية دخيلة، يف ظل ما يشهده العامل 

من تطور تكنولوجي كاالنفتاح على سلتلف اجملتمعات يف سرعة االتصاؿ كالتواصل بدكف حواجز مكانية كزمنية كالتواصل 
 مع كاألفكار شلا يتيح للشباب التواصل كتبادؿ  اآلراء ةالفورم ادلباشر كتداكؿ ادلعلومات أبقل جهد كتكاليف شلكنة كبسرع

 [13]. ، فلهذه الوسائل دكران فعاالن يف نشوء التطرؼ كاالحنراؼ الفكرم اآلخرين
 :  الفكرياألمنوسائل محاية - 

[ 14]: الفكرم بتعدد الوسائل ادلتاحة على النحو التايلاألمنتتعدد كسائل محاية 
 . ادلنابع الصافية كادلصادر االصلية لئلسبلـ كادلتمثلة يف كتاب هللا كسنة رسولو، كما كاف عليو السلفإىلالرجوع الصادؽ - 
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عتزاز هبذه إل كاعتدالو، كترسيخ االنتماء لدل الشباب ذلذا الدين الوسط، كإشعارىم اباإلسبلـ إظهار كسطية لالعمل عل- 
 .الوسطية، كىذا يعٍت الثبات على منهج احلق كعدـ نصرة الغلو ك اإلفراط أك طرؼ اجلفاء كالتفريط يف صراعها ادلستمر

 إليهم فيتأثركف افكار كأخطائها قبل كصولوأل ادلنحرفة كربصُت الشباب ضدىا فبلبد من تعريفهم هبذه ااألفكارضركرة معرفة - 
 .هبا
 .التفاعل مع احلضارات األخرل كاالستفادة منها كاالبتعاد عن اجلمود كاالنغبلؽ كالعزلة مع احلفاظ على الثوابت - 
 منذ بدايتها، كدراستها األخبلقيرنب التأكيد على أذنية دكر ادلدرسة يف الكشف عن ادلظاىر ذات االحنراؼ الفكرم أك - 

رشاد الطبليب ابدلدرسة كاالتصاؿ بويل أمر الطالب قبل تفاقم ادلشكلة ك عبلجها قبل أف تصبح سلوكان إلدراسة دقيقة عن طريق ا
 .اعتياداين 

  صنع ادلعرفة اليت تؤىل الفرد كاجلماعة دلوجهة عامل شديد التعقيد، ذلا من دكر عظيم يف، دلااإلعبلـاالستفادة من كسائل - 
 .ككذلك إلانرة احلقائق كإشاعة القيم النبيلة كتنشيط احلوار العقبلين

 :  الفكرياألمنمراحل حتقيق - 
[ 16 ]:من ادلراحل دبجموعة ربقيقو كشنر اجلهود كافة تضافر الفكرم األمن ربقيق يتطلب

 ادلعنية اجلهات تقـو أف يتطلب ادلرحلة ىذه يف لدل الطبلب، ادلوجودة األفكار مستول كتشخيص حنراؼإلا من الوقاية مرحلة - أ
 استثناء دكف اجملتمع أفراد مجيع إىل كموجو عاـ ادلرحلة ىذه يف كالعمل حنراؼإلا حدكث دلنع جراءات ادلمكنةإلا مجيع ابزباذ

وذلك من خالل اتباع  مدركسة خطط كفق ذلك يكوف أف على كالوقاية عمل يؤدم إىل التقليل أك التخفيف من بنية الضرر,
: اخلطوات التالية 

 .سبلـ كاعتدالو كتوازنو كترسيخ االنتماء لدل الشباب ذلذا الدين الوسط كعدـ نصرة الغلو كالتطرؼ إلإظهار كسطية ا- 
  .إليهمخطارىا قبل كصوذلا أفكار كأل تعريفهم هبذه ا كذلك من خبلؿفكار ادلنحرفة كربصُت اجملتمع ضدىاألمعرفة ا- 
  ألف البديل ىو ؛عوجاج الفكرم ابحلجة كاالقناعإلإاتحة الفرصة الكاملة للحوار احلر الرشيد داخل اجملتمع الواحد كتقومي ا- 

  .فكار بطريقة سرية غَت موجهة شلا يؤدم يف النهاية إىل االخبلؿ أبمن اجملتمع ألتداكؿ ىذه ا
 [10]. كالثقافية ، ك االجتماعية،االىتماـ ابلتنشئة أببعادىا الثبلثة السياسية- 

 من ادلنحرفة األفكار صد يف الوقاية جهود تنجح قد ال األفكار، ىذه تعديل اسًتاتيجيات كربديد واحلوار ادلناقشة مرحلة  - ب
 يًتتب قد ما كبياف، األفكار لتلك للتصدم كادلفكرين العلماء من كالرأم الفكر قادة تدخل شلا يستدعي األفراد بعض إىل الوصوؿ

 أبكملو اجملتمع هتدد خطَتة آاثر من عليها
 تلي اليت ادلرحلة ىذه يف ادلعنية اجلهات تقـو لدل الطبلب، ادلنحرفة األفكار تعديل: سرتاتيجياتإلا وتنفيذ التقييم  مرحلة - ت

 فإ حيث أعماؿ زبريبية من عليها يًتتب قد كما ،سلاطرىا كتقييم منحرفة أفكار فراد منألىؤالء ا ما زنملو بتقييم كادلناقشة احلوار
 احنرافو ، عن ابلعدكؿ اآلخر الطرؼ إقناع إىل الوصوؿ يف كال ينجح منو الغرض يؤدل ال قد السابقة ادلرحلة يف إليو ادلشار احلوار
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 مع يتعارض ال شلا ادلتاحة، كالسبل الوسائل بكل االحنراؼ ىذا تقومي على العمل ادلعنية كاجب ادلؤسسات من قفإف كلذلك
  .كاألنظمة الشرعية القواعد

 ،منحرؼ فكر من زنملونو عما كمساءلتهم ادلنحرؼ أصحاب الفكر مواجهة ادلرحلة ىذه يف يتم :واحملاسبة ادلساءلة  مرحلة - ث
 حلماية الفكر ىذا مثل زنمل من حق يف الشرعي احلكم إصدار يتوىل الذم القضاء إىل كصوال األجهزة الرمسية مهمة كىذه

 .ىل ذلكع تًتتب قد اليت ادلخاطر من اجملتمع
كيف ىذه ادلرحلة يكثف احلوار مع األشخاص ادلعنيُت يف أماكن حجزىم كيتم ذلك من خبلؿ العلماء : مرحلة العالج واإلصالح - ج

. على اإلقناع، للوصوؿ إىل تراجع ىؤالء ادلنحرفُت فكراين عن معتقداهتم اخلاصة ادلختصُت القادرين
:  الفكرياألمنوسائل تعزيز - 

 [17] : الفكرم عن طريق الوسائل التاليةاألمنشنكن ربقيق 
 الطفل منذ كالدتو ك حىت لسرة تعد ادلؤسسة الًتبوية األكىل اليت تتلقألشنكن القوؿ أبف ا:  الفكرياألمن يف حتقيق األسرةدور 1.

التحاقو دبراحل التعليم ادلختلفة كىي ربوطو برعايتها كعنايتها مستعينة ابلًتاث الثقايف كاالجتماعي فمن خبللو تنمو لديو العواطف 
بناء ألسرة حيث ربرص على إكساب األخرين كمن مث تبدأ عملية التنشئة االجتماعية يف اآلكاالذباىات كالقيم حنو الذات كحنو ا

 أىم اجلهات ادلسؤكلة األسرةينبغي كماالن ينبغي يف ظل ادلعايَت احلضارية السائدة، كابلتايل تعترب  لقيمها فهي اليت ربدد ألبنائها ما
. كىل يف الًتبية أل، حيث ربتل ادلرتبة ااألبناءعن تربية 

 يف التنشئة االجتماعية للفرد، كذلا األسرةربتل ادلدرسة ادلركز الثاين بعد  :  الفكرياألمندور ادلؤسسات التعليمية يف تعزيز  2.
 تسهم ادلدرسة يف مبلحظة ظهور االحنراؼ أفثر كبَت يف تكوين شخصيتهم علميان كتربواين كتنمية قيم ادلواطنة يف نفوسهم، كشنكن أ

كمن ىنا  فادلدرسة حلقة كصل بُت ادلنزؿ كاجملتمع، الفكرم كمعاجلتو، كقد تكوف سببان يف انتشار االحنراؼ الفكرم لدم الطبلب،
ظهرت أذنية ادلدرسة يف ربقيق التدرج يف النمو العقلي كاالنفعايل كاالجتماعي، كلذلك رنب على ادلدرسة معاجلة االحنرافات 

:  عن غَتىا كمنها اآلمنة كالعوامل ادلؤدية ذلا كالوقاية منها كىناؾ رلموعة من االعتبارات سبيز ادلدرسة األسبابالفكرية دبعاجلة 
 .سرة أبشكاؿ فعالة كذات معٍت ألتشرؾ ا* 
 .تقيم ركابط قوية بينها كبُت اجملتمع احمللي * 
 .رنابية بُت الطبلب كادلعلمُت إل العبلقات التؤكد عل* 
 .منية بشكل منفتح ككاضح ألتناقش القضااي ا* 
 .تعامل الطبلب مجيعان دبساكاة كاحًتاـ * 
 .تيسر للطبلب طرقان متعددة للمشاركة يف رلاالت اىتمامهم * 
 .ماف يف رلاالت اىتماماهتم أل الشعور ابل تساعد الطبلب عل*
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  :الفكري األمن وتعزيز حتقيق يف ادلدرسة  إدارةدور 3.
ف ادلدرسة كمؤسسة تربوية ذلا دكر ابرز كأثر قوم يف بناء شخصية التنشئة عرب ادلراحل العمرية ادلختلفة، فهي تتيح للطالب إ

 مستول رفع يف بو ال يستهاف  كمعلميو، كللمدرسة دكرأقرانو كإثراء تفاعلو االجتماعي من خبلؿ سلوكو مع قالفرصة لتنمية مدارؾ
 التبلميذ على تزكيد تعمل اليت ادلختلفة ادلدرسية كاألنشطة الدراسية ادلناىج طريق التبلميذ عن لدل الشامل األمن دبفهـو الوعي
 الًتبوية ادلنظومة تتحرؾ أف رنب أىدافها ادلدرسة ربقق إدارة إليها، كلكي زنتاج اليت األمنية كاحلقائق كادلفاىيم ادلعارؼ من بكثَت

 :دكائر ىي ضمن ثبلث
 [5]:دور إدارة ادلدرسة من خالل توظيف جهود ادلعلم: الدائرة األوىل

 العملية الًتبوية، كادلعلم شخصية مؤثرة يف طبلبو، فهو يلتقي هبم خبلؿ فًتة اادلعلم أحد الركائز ادلهمة اليت ترتكز عليو
فعالو كتصرفاتو كبذلك ينبغي أف يكوف أ من ان  ليس ابلقصَت، كبذلك فهم يتأثركف بسلوكو، كيقلدكف كثَتان التعلم، كشنكثوف معو كقت

قدكة حسنة ذلم، كللمعلم دكر يقـو بو، كمسؤكليات يضطلع هبا ذباه طبلبو كرلتمعو، ترتبط ابلدكر الًتبوم كالتعليمي الذم يؤديو 
كذلذا ينبغي لئلدارة . حنرافات الفكرية كالسلوكيةإل ادلدرسة، من خبلؿ كقاية الطبلب كربصينهم، ضد سلتلف اإطارادلعلم ضمن 

 : ادلدرسية أف توظف جهود ادلعلم يف ربقيق مفهـو األمن الفكرم كتعزيزه لدل الطلبة من خبلؿ
 على التمسك ىمالطبلب من كل ما يفسدىا، كحثربذير  الصحيحة كالتمسك بثوابتها، كاإلسبلمية ة على ترسيخ العقيدؿعماؿ -

 .سبلمية قوالن كعمبلن إلابلقيم ا
 . كذلك ليأخذكا العلم من أىلولتربية الطبلب على احًتاـ العلماء كالفقهاء، كربطهم ابلثقات دبن يتصفوف ابلعلم كالتقو- 
فكار كادلعتقدات ادلنحرفة اليت تركج ذلا بعض كسائل االتصاؿ ادلختلفة، كخباصة تلك ألتوعية الطبلب كتثقيفهم دلواجهة ا- 

 . اليت تستهدؼ التأثَت يف معتقداهتماألفكار
  .أساسيةربذير الطبلب من الوسائل غَت ادلوثوقة اليت يرجع إليها بعضهم كأيخذكف منها األحكاـ، كيعتربكهنا مصادر - 
 . ركح ادلسؤكلية الفردية كاجلماعية، كالوالء هلل كالوطن كاحلفاظ على أمنو كسبلمتوكتقويةغرس حب الوطن يف نفوس الطبلب، - 
 هبم، كأف زنذر طبلبو من كاإلشادةجيع أصحاب السلوؾ السوم شعلى ادلعلم تعزيز السلوؾ السليم لدل طبلبو، كذلك بت- 

، كالتعصب يف الرأم جلماعة أك طائفة كاالخطار ادلًتتبة على تقليد غَت ادلسلمُت يف معتقداهتم، أشكالوخطورة التعصب جبميع 
 .  عاداهتم، تقاليدىم 

  : صائي االجتماعيخاأل دور إدارة ادلدرسة من خالل توظيف:  الدائرة الثانية
خصائي االجتماعي كالنفسي، خاصةن فيما يتعلق دبشاكل الطلبة ألعلى اإلدارة ادلدرسية أف تقـو ابإلشراؼ على عمل ا

 :- يتآلالفكرية من خبلؿ ا
 ادلختلفة للطبلب، كالتخطيط لربامج إرشادية كتوجيهية كتربوية اإلرشادنشر الوعي لدل الطبلب من خبلؿ القياـ بعمليات - 

 .تساعد الطبلب على فهم أنفسهم كاالعتزاز هبا 
 . الكشف عن مشكبلت الطبلب كدراستها كالعمل على حلها كادلساذنة يف ربقيق التوافق النفسي- 
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تقدمي خدمات إرشادية كقائية للطبلب هبدؼ منعهم من التعرض للمشاكل ادلختلفة يف ادلدرسة مهما كاف نوعها، ابلعمل على - 
 [2].اكتشافها، كالتغلب على إزالة العوامل ادلسببة ذلا

غناء إتوجيو األخصائي االجتماعي كالنفسي بتصميم النشاطات البلصفية اليت هتدؼ إىل خلق فرص التطور النفسي للطلبة ك- 
 .شخصياهتم ابخلربات اليت تساعدىم على اكتشاؼ ذكاهتم الواقعية 

 [11].تكوين االذباىات اإلرنابية حنو اجملتمع كتعديل اىتمامات الطالب دبا يدعم الدكر احليايت الذم سيؤديو يف ادلستقبل- 
ربقيق أقصى درجة من التعاكف بُت سلتلف ادلؤسسات اليت تعمل يف رلاؿ رعاية الشباب من خبلؿ ربط ادلدرسة بربامج - 

 . هتم يف مكافحة التطرؼ امكاينإادلؤسسات اخلارجية كاالستفادة من خرباهتم ك
 .حنراؼ الفكرم، كتعزيز السلوؾ األمٍت الصحيح إلإعداد نشرات تربوية كملصقات تعلق يف أركقة ادلدرسة ربذر من أخطاء ا- 
 .حث األخصائي على التنبيو عن أم شخص زنمل الفكر ادلنحرؼ، كإشراؾ مدير ادلدرسة يف ذلك- 

: نشطة ادلدرسيةألدور إدارة ادلدرسة من خالل توظيف ا:  الدائرة الثالثة
تعد ادلدرسة من أىم ادلؤسسات الًتبوية اليت تقـو إبعداد الطبلب دبا تقدمو ذلم من مقومات عقلية كنفسية كبدنية كتركزنية 

 الطبلبية يف ربقيق النمو ادلتكامل كادلتزف للطالب من األنشطة الطبلبية، كتتمثل أذنية األنشطة ككذلك ،من خبلؿ ادلناىج ادلدرسية
نشطة اليت ألمجيع جوانبو، كما تسهم ارنابيان يف كيفية تعلم الطالب كاستثمار كقت الفراغ، إذ يكتسب العديد من ادلهارات كا

:   من الفكرم من خبلؿ اآليت آلتناسب ميولو كرغباتو كاستعداداتو، كابلتايل يساىم النشاط ادلدرسي يف تعزيز ا
 .دعم األنشطة اليت تعزز ثقافة الطبلب ذباه حب الوطن، كتوفَت أنشطة نوعية تشبع حاجات الطبلب ادلختلفة- 
. الطبلب، ك إقامة ادلعارض الًتبوية ادلهتمة بتعزيز األمن الفكرم لدل ادلعتدؿ الفكر لتأصيل كالوطنية الدينية ادلناسبات توظيف- 
نشطة الطبلبية اليت تعزز مفهـو احملبة بُت الطلبة، كتنظيم زايرات ميدانية طبلبية إىل مؤسسات كمنتدايت ألالتأكيد على ا- 

 .فكرية
 .الفكرم  األمن منظومة هتدد فكرية معاصرة تتبناىا تيارات اليت الفكرية االحنرافات عن النامجة الضارة كاآلاثر ادلخاطر، إبراز- 
توظيف ادلدرسة كسائل اإلعبلـ الًتبوم ادلتاحة؛ كاإلذاعة ادلدرسية، كالصحافة ادلدرسية، كادللصقات، كالنشرات الًتبوية؛ لتعزيز - 

 [13].مفهـو األمن الفكرم عند الطلبة
 :  الدراسات السابقة

، كمن مث ىدفت األمن الفكرمنظراُ ألذنية ادلوضوع الذم تناكلتو الدراسة احلالية، اىتمت العديد من الدراسات بدراسة موضوع 
 األمن الفكرم قي مدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم، فقدىذه الدراسة إىل الوصوؿ إىل نتائج شنكن االستفادة منها يف تعزيز 

 كجهة من الثانوية طلبة ادلرحلة لدل الفكرم األمن تعزيز يف اخلاصة ادلدارس مديرم دكر إىل التعرؼ على [12]  دراسةىدفت
 كعدد العلمي، كادلؤىل اجلنس، )متغَتات  النظر ابختبلؼ كجهات اختبلؼ على كالتعرؼ عماف، العاصمة يف ادلعلمُت نظر

 اإلدارم،( رلاالت أربعة على موزعة  فقرة(35) مكونة استبانو تطوير ادلسحي كمت الوصفي  ادلنهج استخداـ مت (اخلربة  سنوات
 كمعلمة كأظهرت نتائج معلما ( 386 )من الدراسة  عينة  تكونت)كالشراكة اجملتمعية ادلدرسية، كاألنشطة الًتبوم، كادلرشد



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
12 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 للطبلب الفكرم األمن تعزيز يف الثانوية اخلاصة  ادلدارس مديرم لدكر ادلعلمُت الستجابة احلسابية ادلتوسطات أف: يلي الدراسة ما
 احلسايب ادلتوسط حيث من اجملاالت ترتيب كجاء مرتفعة، تعزيز كبدرجة3.84– 3.64))بُت   تراكحت ما عماف العاصمة يف

 النتائج عدـ أظهرت ماؾ ادلدرسية، األنشطة كأخَتان  الًتبوم، ادلرشد مث اإلدارم، مث رلاؿ الشراكة اجملتمعية، :اآليت النحو على
 دلتغَتات تبعان  للطبلب الفكرم األمن تعزيز يف ادلدارس مديرم لدكر يف نظرهتم ادلعلمُت  بُتإحصائية داللة ذات فركؽ كجود

دارة ادلدرسية يف تعزيز األمن إلإىل التعرؼ على دكر ا [17]  بينما ىدفت دراسة.اخلربة سنوات ك كادلؤىل العلمي، اجلنس،
كالكشف عن الفركؽ   (األسرة، ادلعلم، األنشطة ادلدرسية  ) من خبلؿ تفاعلها مع األزىريةالفكرم لدم طبلب ادلعاىد الثانوية 

 (سنوات اخلربة – التخصص – الوظيفة  )من الفكرم تعزم دلتغَتات ألدارة ادلدرسية يف تعزيز اإل العينة حوؿ دكر اأفرادبُت 
استجاابت أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة كجاء : كاعتمدت ادلنهج الوصفي كاستخداـ االستبانة للدراسة ككاف من ابرز النتائج

سرة يف أل ادلعهد األساليب الًتبوية لتعزيز األمن الفكرم بدرجة متوسطة، كيف ادلرتبة الثانية تفعيل دكر اإدارة تطبيق  األكىليف ادلرتبة
نشطة ألمن الفكرم كالرابعة تفعيل دكر األمن الفكرم جاء بدرجة متوسطة كادلرتبة الثالثة تفعيل دكر ادلعلم يف تعزيز األتعزيز ا

 الفكرم األمن مفهـو لتطوير تربوية أسس اقًتاح إىل [4]بينما ىدفت دراسة  .الطبلبية يف تعزيز األمن الفكرم بدرجة متوسطة
 معلمان  ( 1764)   من الدراسة رلتمع  تكّوف.ادلعلمُت نظر كجهة من العربية السعودية، ادلملكة يف الثانوية ادلرحلة طلبة لدل

 ـ، 2011/2012 العاـ الدراسي يف كطريف كرفح عرعر مدف يف الشمالية احلدكد منطقة يف الثانوية ادلرحلة معلمي من كمعلمة
 ) منهم كادلعلمات، ادلعلمُت من ( 302) من  الدارسة عينة تكّونت فيما اإلانث،  من ( 784 )ك رالذكو من ( 980 ) منهم

 .ادلسحية الوصفية ادلنهجية الّدراسة اتّبعت .العشوائية الطبقية ابلطريقة اختَتكا اإلانث من ( 132 )ك الذكور من ( 170
 يف الثانوية ادلرحلة طلبة لدل الكلي الفكرم األمن مفهـو كاقع أف الدراسة نتائج الغرض، أظهرت ذلذا أعدت استبانو كاستخدمت

 مفهـو تطوير تواجو اليت الصعوابت درجة كأف ،( 2.52 ) بلغ حسايب كدبتوسط بدرجة متوسطة جاء السعودية العربية ادلملكة
 مفهـو لتطوير ادلقًتحة الًتبوية لؤلسس األذنية درجة أف كما(3.70) بلغ حسايب مرتفعة كدبتوسط بدرجة جاءت الفكرم األمن
إىل ربديد درجة قياـ اإلدارة  [6]دراسة كىدفت  . (4.00)بلغ حسايب كدبتوسط ادلرتفعة الدرجة ضمن جاءت الفكرم األمن

ادلدرسية لدكرىا يف ربقيق األمن الفكرم الوقائي لطالبات ادلرحلة الثانوية دبحافظة غزة من كجهة نظر اإلدارة العليا للمدارس، 
 )ككذلك ربديد درجة قياـ اإلدارة ادلدرسية بدكرىا يف ربقيق األمن الفكرم الوقائي لطالبات ادلرحلة الثانوية من خبلؿ تفعيل دكر

، كمت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي، كتكوف رلتمع الدراسة من مجيع  (اجملتمع – األنشطة الطبلبية – األسرة – ادلعلم 
مديرة  (151 ) ف كالبالغ عدده2013/2014مديرات مدارس الثانوية للبنات كنواهبن دبديرايت زلافظة غزة للعاـ الدراسي 

من أفراد اجملتمع األصلي للدراسة، كتكونت  (%96.7)بنسبة  (146) كمت اسًتداد استبانو( 151)كانئبة حيث مت توزيع 
معوقات – دكر اجملتمع احمللي –األنشطة الطبلبية – األسرة – دكر ادلعلم ) فقرة موزعة على رلاالت مخس  (65)االستبانة من 

مديرات ادلدارس يفّعلن دكر ادلعلم، األسرة، األنشطة الطبلبية يف ربقيق األمن الفكرم :- ككانت أىم النتائج  (اإلدارة ادلدرسية 
لطالبات ادلرحلة الثانوية بدرجة عالية، لدكر ادلعلم، دكر األسرة، دكر األنشطة الطبلبية، تواجو مديرات ادلدارس معوقات للقياـ 

 ربد اليت ادلعوقات ادلدرسية، ك اإلدارة كاقع على لتعرؼا  إىل[3 ]كىدفت دراسة. بدكرىن يف ربقيق األمن الفكرم بدرجة متوسطة
 كأداة االستبانة على اعتمدتك .ادلسحي الوصفي ادلنهج  الدراسةاستخدمت األمنية، الًتبية تفعيل يف ادلدرسية اإلدارة دكر من
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 األكؿ الدراسي الفصل يف العمل رأس على القائمُت الرايض دبدينة الًتبويُت ادلشرفُت االستبانة على توزيع مت كقد البياانت جلمع
 على موافقوف الدراسة عينة أفراد: أبرزىا من كاف النتائج من رلموعة إىل الدراسة كخلصت الدراسي العاـ من  2012/ 2011

 ذباه الوطنية بواجباهتم الطبلب  تعريف: أبرزىا من ان زلور عشر ثبلثة من خبلؿاألمنية،  الًتبية تفعيل يف ادلدرسية اإلدارة دكر
 ادلخدرات تعاطي من ك كالسبلمة ،األمن،  الوطٍت االنتماء تشمل أمنية مضامُت ذات ثقافية مسابقات كتنظيم ،األمن

 كإرشادىم الطبلب لتوجيو العلماء بعض األمٍت ك استضافة الوعي نشر يف احلائط صحف ادلدرسية اإلدارة كأستخدـ.كاإلرىاب
ابدلدارس كما أكد أفراد عينة الدراسة  أمنية دكرات لعقد األمنية اجلهات مع الشرعية كاألمنية ك التنسيق التساؤالت بعض حوؿ
 .األمنية تفعيل الًتبية يف ادلدرسية اإلدارة دكر من اليت ربد ادلعوقات على

 يف اذلدؼ الذم تسعى ىذه الدراسات إىل ربقيقو، بينما كاف ىناؾ اتفاؽ ان بعد عرض الدراسات السابقة تبُت أف ىناؾ اختبلؼ
 يف اذلدؼ الذم تسعى إىل ربقيقو كادلتمثل يف التعرؼ على دكر اإلدارة  ادلدرسية يف تعزيز ،[17]ك دراسة [12]بُت دراسة 

األمن الفكرم يف ادلدارس، كما تبُت أف مجيع الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي لتحليل البياانت اليت مت مجعها عن رلتمع 
الدراسة، ككذلك اتفقت يف استخداـ االستبانو كأداة جلمع البياانت، كما اتفقت على معرفة األمن الفكرم من كجهة نظر 

، كىذا ما شنيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كادلتمثل يف (لؤلسرة، كدكر ادلعلم ، كدكر األنشطة الطبلبية)ادلعلمُت ابلنسبة 
 إضافة إىل دكر ادلعلم كاألنشطة الًتبوية  (األخصائي االجتماعي، كاألخصائي النفسي )دراسة دكر

: اإلجراءات ادلنهجية
تناكلت الدراسة يف جانبها النظرم األمن الفكرم كسبل إدارتو كتفعيلو يف ادلؤسسات التعليمية، كذلك من خبلؿ مسح 

األدبيات ادلتعلقة بذلك، حملاكلة اإلجابة عن السؤاؿ األكؿ دلشكلة الدراسة، كيقـو الباحثاف من خبلؿ الدراسة ادليدانية إبعادة 
 السؤاؿ الثاين كالثالث كالرابع من مشكلة الدراسة، كذلك على ىل كذلك لغرض اإلجابة ع؛مناقشة ذلك من كجهة نظر أفراد العينة

: النحو التايل

 :جمتمع الدراسة وعينتها- 
معلم كمعلمة، اُختَتت منهم عينة  (8000)يضم رلتمع الدراسة مجيع معلمي التعليم العاـ ببلدية بنغازم كالبالغ عددىم 

اف، كبعد مجع االستبياانت مت جمفردة من رلتمع الدراسة الكلي حسب جدكؿ مور (367)عشوائية بسيطة بلغ عدد أفراد العينة 
استمارة مل نتمكن من اسًتجاعها، كبذلك أصبح عدد االستمارات ادلسًتجعة  (13)استمارة لعدـ اكتماذلا ك (37)استبعاد 

  .استمارة (317)
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وصف عينة الدراسة - 
 العمل احلايل  العينة حسب متغريأفرادتوزيع  (1)جدول 

النسبة ادلئوية التكرار تصنيف ادلتغري ادلتغري 

 

العمل احلايل 

 13.88 44إداري 

 22.40 71أخصائي اجتماعي 

 9.46 30أخصائي نفسي 

 48.58 154معلم 

 5.68 18منسق نشاط 

 100 317الكلي 
 

، كأف عدد األخصائيُت (13.88)كبنسبة مئوية بلغت  (44)يتضح من اجلدكؿ أف عدد ادلعلمُت ادلكلفُت دبهاـ إدارية بلغ 
كبنسبة مئوية بلغت  (30)، كأف عدد األخصائيُت النفسيُت بلغ (22.40)كبنسبة مئوية بلغت  (71)االجتماعيُت  بلغ 

، كأف عدد منسقُت النشاط بلغ (48.58)كبنسبة مئوية بلغت  (154)، كأف عدد ادلعلمُت ادلكلفُت ابلتدريس بلغ (9.46)
، كىذا يعٍت أف عدد ادلعلمُت ادلكلفُت ابلتدريس أكرب من ادلعلمُت اآلخرين، كىذا قد يكوف (5.68)كبنسبة مئوية بلغت  (18)

راجع إىل أف ادلهاـ األخرل ربتاج إىل عدد زلدكد على عكس التدريس الذم زنتاج إىل أعداد كبَتة حىت يتمكنوا من تدريس مجيع 
.  ادلواد الدراسية يف مدارس التعليم العاـ دبدينة بنغازم

توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤىل العلمي  (2)جدول 
النسبة ادلئوية التكرار تصنيف ادلتغري ادلتغري 

 المؤهل العلمي

 

 9.46 30دبلوم 

 32.49 103بكالوريوس 

 50.16 159ليسانس 

 7.89 25دراسات عليا 

 100 317الكلي 
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، كأف عدد ادلعلمُت احلاملُت (9.46)كبنسبة مئوية بلغت  (30)يتضح من اجلدكؿ أف عدد ادلعلمُت احلاملُت للدبلـو بلغ 
كبنسبة مئوية بلغت  (159)، كأف عدد ادلعلمُت احلاملُت ليسانس بلغ (32.49)، كبنسبة مئوية بلغت (103)بكالوريوس بلغ 

، كىذا يعٍت أف عدد ادلعلمُت (7.89)كبنسبة مئوية  (25)، كأف عدد ادلعلمُت أصحاب الدراسات العليا بلغ (50.16)
احلاملُت دلؤىل الليسانس أكرب من ادلعلمُت أصحاب ادلؤىبلت العلمية األخرل، كىذا قد يكوف راجعان إىل أف أصحاب ادلؤىل 

العلمي الليسانس ىم أكثر رغبة يف العمل يف التعليم من أصحاب ادلؤىبلت التعليمية األخرل الذين يفضلوف العمل يف القطاعات 
. اخلدمية األخرل

توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلرحلة الدراسية  (3)جدول 
النسبة ادلئوية التكرار تصنيف ادلتغري ادلتغري 

 ادلرحلة الدراسية
 

 18.93 60ابتدائي 

 39.43 125إعدادي 

 41.64 132اثنوي 

 100 317الكلي 
 

، كأف عدد معلمي مرحلة (18.93)كبنسبة مئوية بلغت  (60)يتضح من اجلدكؿ أف عدد ادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية بلغ 
كبنسبة مئوية  (132)، كأف عدد معلمي مرحلة التعليم الثانوم بلغ (39.43)كبنسبة مئوية بلغت  (125)التعليم اإلعدادية بلغ 

، كىذا يعٍت أف عدد معلمي مرحلة التعليم الثانوم ىم أكرب من عدد ادلعلمُت يف ادلراحل التعليمية األخرل، (41.64)بلغت 
كىذا قد يكوف راجعان إىل أف خاصة ادلعلمُت الذين زنملوف مؤىبلت تعليمية جامعية أك ما يعادذلا من معاىد يفضلوف التدريس يف 

.  ادلرحلة الثانوية أكثر من التدريس يف ادلراحل التعليمية األخرل
 :أداة الدراسة- 

 ابالعتماد على األدب النظرم الذم سبق عرضو يف الدراسة، كقد مت عرضو ا مت إعدادهيت كاؿقاستخدمت الدراسة االستباف
:  بصورهتا النهائية، متضمنة لآليتق لتخرج االستباف؛مت إجراء التعديبلت ادلناسبة كيف ضوء توجيهاهتم على رلموعة من احملكمُت

 .دكر األخصائي يف تعزيز األمن الفكرم -

 .دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم -

 .دكر األنشطة الطبلبية يف تعزيز األمن الفكرم -

 . سؤاؿ مفتوح عن األساليب اليت تقًتحها العينة لتفعيل دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم -
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كقد مت استخداـ مقياس ثنائي للحكم على دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية 
 .بنغازم

 :صدؽ وثبات األداة- 

: على النحو اآليتمت حساب صدؽ كثبات األداة 
 :صدؽ االتساؽ الداخلي -

عن طريق إرناد معامل ارتباط درجة كل عبارة كالدرجة الكلية لكل رلاؿ كما ىو موضح ابجلدكؿ  مت حساب االتساؽ الداخلي
 :التايل

االتساؽ الداخلي جملاالت االستبانة  (4)جدول

معامل االرتباط العبارة اجملال 
 
 

  األخصائيدور 

1 0.774 
2 0.856 
3 0.809 
4 0.721 
5 0.633 
6 0.700 
7 0.696 
8 0.638 

دور ادلعلم 

1 0.704 
2 0.619 
3 0.618 
4 0.702 
5 0.806 
6 0.751 
7 0.618 
8 0.700 

 دور األنشطة

1 0.791 
2 0.744 
3 0.654 
4 0.813 
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 ، كبذلك تعترب 0.05 كىو داؿ عند مستول داللة 0.809إىل 0.613من اجلدكؿ يتبُت أف معامل االرتباط يًتاكح بُت
 .فقرات االستبانة صاحلة دلا كضعت لقياسو

  :األداة   ثبات -
لفقرات االستبياف  (ألفا كركنباخ)ككانت القيمة الكلية دلعامل  (ألفا كركنباخ)قد مت حساب ثبات االستبياف من خبلؿ معامل 

. كىو معامل ثبات مرتفع كيشَت إىل سبتع االستبياف بدرجة عالية من الثبات (0.807)ابلكامل تساكم
: لكل قسم من أقساـ االستبياف، كاجلدكؿ التايل يوضح ذلك (ألفا كركنباخ )كما مت حساب معامل 

 معامل الثبات ألداة الدراسة (5)جدول
معامل ثبات ألفا كرونباخ اجملاؿ م 
 0.856خصائي ألدكر ا 1

 0.802دكر ادلعلم  2

 0.833دكر  األنشطة الطبلبية  3

 0.807معامل الثبات الكلي 

 
، قد حصلت على معامبلت ثبات مرتفعة، كىذا يعٍت عدـ أتثر درجات قيتضح من اجلدكؿ أف مجيع رلاالت االستباف

كبعد التأكد من صدؽ كثبات األداة مت تطبيقها على أفراد عينة  . بعامل الوقت، إذا ما تكرر عرضو على األفرادقاالستباف
.  الدراسة

: نتائج الدراسة ومناقشتها- 
ما ىي األسس النظرية ادلفسرة لألمن الفكري؟  /السؤال األول

سبت اإلجابة عن ىذا التساؤؿ من خبلؿ العرض النظرم ألبرز نظرايت كإدارة األمن الفكرم يف ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة، 
. ابإلضافة إىل التعقيب على اجلوانب اليت زبدـ تساؤالت الدراسة

ما دور اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكري يف مدارس التعليم العام ببلدية بنغازي؟  /السؤال الثاين
لئلجابة عن ىذا التساؤؿ استخدمت الدراسة ادلتوسطات احلسابية كاالحنرافات ادلعيارية للكشف عن دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز 

، كدكر ادلعلم ، كدكر (االجتماعي كالنفسي )األمن الفكرم لدل طبلب التعليم العاـ ببلدية بنغازم من خبلؿ دكر األخصائي 
 : األنشطة الطبلبية ، كمقارنة ادلتوسط احلسايب ابدلتوسط النظرم للمقياس لتحديد درجة التحقق كاجلدكؿ التايل يوضح ذلك

5 0.735 
6 0.643 
7 0.704 
8 0.613 
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ادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري جملاالت االستبانة   (6)جدول 
 

يتضح من اجلدكؿ السابق أف ادلتوسط احلسايب لكل رلاؿ من رلاالت الدراسة جاءت دكف ادلتوسط النظرم لؤلداة كىذا يشَت إىل 
أف إدارة مدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم سبارس دكرىا يف تعزيز األمن الفكرم لطبلهبا بصورة ضعيفة ، كقد يرجع ذلك إىل أتخر 

ادلدارس يف البدء ابلعاـ الدراسي شلا ترتب عليو انشغاؿ اذليئة التدريسية يف التدريس لتغطية التأخَت يف ادلنهج كاخنفاض دكر 
.  األنشطة كنشر الوعي الفكرم لضيق الوقت

: كللوقوؼ بصورة تفصيلية على دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم مت تناكؿ كل رلاؿ على النحو التايل
خصائي يف تعزيز األمن الفكرم أل دكر إدارة ادلدرسة لتفعيل دكر ا:اجملال األول- 

ادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري آلراء العينة حول اجملال األول لألداة  (7)جدول 

االحنراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال ـ 

 1.17 1.09خصائي أبف زنذر من كسائل االعبلـ ادلشبوىة ألتوجو اإلدارة ا 1

 1.14 1.56خصائي على مراقبة الطبلب ذكم السلوؾ ادلنحرؼ ألربث اإلدارة ا 2

3 
سبنح اإلدارة االخصائي الصبلحية للتنسيق مع اجلهات ذات العبلقة ابألمن الفكرم 

لعقد احملاضرات كاللقاءات 
0.98 1.09 

 1.05 1.03من الفكرم ألعداد النشرات كادلطوايت اليت تعزز اإ يف األخصائيربث اإلدارة  4

5 
سبسك أبسس اجملتمع الدينية اؿف أ لف زنث الطلبة علأ لتؤكد اإلدارة لؤلخصائي عل

كالثقافية 
1.56 1.19 

 0.97 0.55 تدعم اإلدارة عقد اجملالس الطبلبية الداعمة لثقافة احلوار العلمي  6
 1.53     1.96نشطة فكرية ترسخ الوالء للوطن أ تنظيم لربث الطلبة عل 7
 1.09     1.19ذبرم حبواثن كمسابقات لتصحيح ادلفاىيم الفكرية اخلاطئة  8

درجة التحقق االحنراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال م 

دكف ادلتوسط  0.893 1.21خصائي يف تعزيز األمن الفكرم ألدكر ا 1

دكف ادلتوسط  1.018 1.19دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم  2

دكف ادلتوسط  0.868 1.12نشطة الطبلبية يف تعزيز األمن الفكرم ألدكر ا 3

دكف ادلتوسط  0.874 1.19 قإمجايل رلاالت االستباف
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ككذلك دكره   يف تعزيز األمن الفكرم سبثل يف مراقبة الطبلب ذكم السلوؾ ادلنحرؼ،األخصائييتضح من اجلدكؿ السابق أف دكر    
يفوؽ  (1.56 )يف حث الطبلب على التمسك أبسس اجملتمع الدينية كالثقافية إذ ربصلت الفقرتُت على متوسط حسايب بلغ 

أم أف ىذا الدكر شنارسو األخصائي بدرجة متوسطة يف مدارس التعليم  (0.06)دبقدار  (1.5)ادلتوسط النظرم لؤلداة كالذم يبلغ 
، كىذا يشَت إىل احنصار (1.96)العاـ ببلدية بنغازم، بينما ربث اإلدارة على ترسيخ أنشطة فكرية ترسخ الوالء للوطن دبتوسط بلغ 

مكاانت اليت تعزز اجلانب التنفيذم يف ترسيخ األمن إلخصائي يف اجلانب التوعوم التثقيفي كقد يعود ذلك إىل عدـ توفر األدكر ا
. الفكرم ابدلدارس

 : دكر إدارة ادلدرسة لتفعيل دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم:اجملال الثاين -
 ادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري آلراء العينة حول اجملال الثاين لألداة (8)جدول 

االحنراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال ـ 

1 
من  الفكرم بشكل ألدلاـ ادلعلم دبفاىيم كمضامُت اإالتأكد من 

 1.00 1.21صحيح 

2 
اتحة ادلعلم الفرصة للطبلب دلناقشة القضااي ادلثارة يف اجملتمع إ

 0.99 1.19كتوجيههم 

 1.1 1.12مثل للتقنيات احلديثة ألاالستغبلؿ احنو يوجو ادلعلم الطبلب  3

4 
فكار ادلنحرفة ألحث ادلعلم على متابعة سلوؾ الطبلب لتحديد ا

كرصدىا 
2.00 1.96 

5 
شعار ادلعلم بدكره الًتبوم القيادم من خبلؿ تكليفو ببعض إ
عماؿ اليت تعزز األمن الفكرم ألا

1.90 1.15 

 0.88 0.96إشراؾ ادلعلمُت يف جلاف متابعة كرعاية السلوؾ ابدلدرسة  6

توظيف جهود ادلعلمُت من خبلؿ الطابور كاالذاعة ادلدرسية لتعزيز  7
جوانب االمن الفكرم 

1.90 1.14 

 0.98 1.18 الطلبة لمن الفكرم لدألتوظيف ادلعلم زلتوم ادلقرر دبا يعزز ا 8

 
 األفكاردلتابعة سلوؾ الطبلب لتحديد  يتضح من اجلدكؿ السابق أف دكر اإلدارة  يف تعزيز األمن الفكرم سبثل يف توجيو ادلعلم

 ادلعلم بدكره إشعارك الذم يفوؽ ادلتوسط النظرم لؤلداة ، ككذلك تعمل اإلدارة على  (2 ) دبتوسط حسايب بلغ ادلنحرفة كرصدىا
توظيف جهود ادلعلمُت من خبلؿ  ، ابإلضافة إىل  اليت تعزز األمن الفكرماألعماؿالًتبوم القيادم من خبلؿ تكليفو ببعض 

، كىذا يشَت إىل أف اإلدارة تعتمد بشكل موسع  (1.90) دبتوسط بلغ  الفكرماألمن ادلدرسية لتعزيز جوانب كاإلذاعةالطابور 
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على دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم ابدلدارس، كقد يرجع ذلك إىل أف ادلعلم يتواجد مع الطبلب لفًتة أطوؿ من خبلؿ 
. مكانية توظيف ادلنهج ادلدرسي يف خلق كتعزيز األمن الفكرم عند الطبلبإ ككذلك ،احلصص الدراسية

  دكر إدارة ادلدرسة لتفعيل دكر األنشطة الطبلبية يف تعزيز األمن الفكرم:اجملال الثالث -
 ادلتوسط احلسايب واالحنراؼ ادلعياري آلراء العينة حول اجملال الثالث لألداة (9)جدول 

االحنراؼ ادلعيارم ادلتوسط احلسايب اجملاؿ ـ 

 0.89 1.02عداد اجليد لؤلنشطة كفق خطط مدركسة إلا 1

 1.01 1.05من الفكرم ألتضمُت زلتوايت النشاط بربامج تعزز ا 2

3 
 مكتسبات الوطن كمقدراتو من خبلؿ لزرع الشعور ابحملافظة عل

نشطة ألا
1.12 0.86 

4 
من كدكرىم ألنية دلناقشة الطبلب عن اـألاستضافة بعض القيادات ا

يف تعزيزه 
0.99 0.59 

 1.13 1.96منية ألذاعة ادلدرسية بعض القضااي كادلوضوعات اإليضمن ا 5
 1.00 1.1فبلـ كاثئقية ذات طابع كطٍت أ الطلبة ليعرض عل 6
 0.99 1.3من الفكرم أليوظف ادلسرح ادلدرسي لتنمية ا 7
 0.87 1.17مٍت ألمنية هبدؼ تنمية الوضع األينظم زايرة لبعض ادلواقع ا 8

 
بعض القضااي   ادلدرسيةاإلذاعة يتضح من اجلدكؿ السابق أف دكر اإلدارة يف تعزيز األمن الفكرم سبثل يف تضمُت برامج   

، بينما ابقي الفقرات اليت تشَت إىل األنشطة الطبلبية يف  (1.96) دبتوسط بلغ  الفكرماألمن لتعزيز جوانب األمنيةكادلوضوعات 
تعزيز األمن الفكرم مجيعها ربصلت على متوسط حسايب أقل من ادلتوسط النظرم لؤلداة كىذا يشَت إىل افتقار مدارس التعليم العاـ 

. ذاعة ادلدرسية يف تقليد قدميإللنشاطات متنوعة كمتجددة سلتلفة كاقتصارىا على برامج ا
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة  حول دور اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن / السؤال الثالث

 ؟(العمل احلايل،  ادلؤىل العلمي، ادلرحلة الدراسية  )الفكري وفقاً دلتغري
يف تعزيز األمن الفكرم  مت استخداـ ربليل التباين الثبلثي للكشف عن الفركؽ يف استجاابت أفراد العينة حوؿ دكر اإلدارة ادلدرسية

:  دلتغَتات الدراسة كما يوضحها اجلدكؿ التايللتعز
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حتليل التباين الثالثي الستجاابت أفراد العينة  (10)جدول 

 مستول الداللة Fقيمة متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات اجملاؿ  مصدر التباين

 العمل احلايل
 0.19 1.66 0.31 2 0.62 األخصائيدكر 

 0.15 1.92 0.24 2 92.61دكر ادلعلم 
 0.10 2.34 0.25 2 93.23دكر األنشطة 

ادلرحلة الدراسية 
 0.14 5.06 0.85 2 0.50دكر األخصائي 

** 0.01 5.34 0.35 2 37.30دكر ادلعلم 
 0.40 1.96 0.40 2 37.81دكر األنشطة 

 ادلؤىل العلمي

 0.15 0.92 0.13 2 56.38دكر األخصائي 
 0.10 1.17 0.35 2 34.36دكر ادلعلم 

 0.13 5.07 0.19 2 0.38دكر األنشطة 

 0.01 عند إحصائيان داؿ **
: يتضح اآليتمن اجلدول 

حصائية يف دكر إدارة ادلدرسة يف تعزيز األمن الفكرم يف مدارس التعليم العاـ من كجهة نظر إعدـ كجود فركؽ ذات داللة  -
 ترل  اليت تبعان دلتغَت العمل احلايل ، كادلؤىل العلمي كذلك قد يرجع إىل عينة الدراسةقعينة الدراسة، يف رلاالت االستباف

من الفكرم للطبلب بغض النظر عن ألأبف إدارة ادلدرسة يتمثل دكرىا يف حث األفراد على القياـ أبدكارىم حنو تعزيز ا
 .طبيعة العمل كنوع ادلؤىل

كجود فركؽ ذات داللة احصائية يف متغَت ادلرحلة الدراسية حوؿ دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم لطبلب التعليم العاـ  -
 .للمقارانت البعدية LSD كالختبار الفركؽ مت استخداـ اختبار

للتعرؼ على اجتاه الفروؽ يف ادلرحلة الدراسية LSD نتائج اختبار  (11)جدول 

 3 2 1ادلتوسط احلسايب ادلرحلة الدراسية  اجملاؿ

 دكر ادلعلم

 --  **0.35 1.62( 1)ابتدائي 
- ** 0.85-  1.94( 2)عدادم إ

-    - -  0.98( 3)اثنوم 
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كىذا يشَت إىل أف دكر  (عدادمإابتدائي، ك )حصائيان بُت آراء أفراد العينة ابختبلؼ ادلرحلة الدراسية إيظهر اجلدكؿ كجود فركؽ دالة      
يكوف أكضح كأكرب من دكر ادلعلم يف ادلرحلة الثانوية ، كقد يرجع  (عدادم إابتدائي )ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم يف ادلرحلة الدراسية 

 ىم القدكة األكىل للطبلب ، إذ كثَتان ما يسًتشد الطبلب آبرائهم كيقلدكهنم يف كف يف ىذه ادلرحلة غالبان ما يكوفينذلك إىل أف ادلعلم
 تصرفاهتم كينفذكف ما يصدر عنهم من تعليمات   

ما ىي األساليب ادلقرتحة لتفعيل دور اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب التعليم العام ببلدية / لسؤال الرابعا -
 بنغازي؟ 

: ، كقد اقًتحت العينة اآليتقسبت اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من خبلؿ السؤاؿ ادلفتوح يف االستباف
 خبلذلا تشجيع الطبلب على طرح مشكبلهتم الفكرية كتوفَت حلوؿ جدية  منتفعيل اجملالس كاللجاف الطبلبية يف ادلدارس اليت يتم- 
 .ذلا
 العقيدة الصحيحة كالعرؼ  مع لوقايتهم من أم شلارسات تنايف،توعية أكلياء األمور ، كحثهم على متابعة أبنائهم كمبلحظة سلوكهم- 

 .االجتماعي كمفاىيم األمن الفكرم
 .منة فكراين يف ادلدارس العامة، كتضمُت ادلفاىيم ادلتصلة ابألمن الفكرم يف ادلناىج الدراسيةآتوفَت بيئة - 
 .تدريب العاملُت يف ادلدرسة على كيفية بناء برامج شنكن من خبلذلا ربقيق األمن الفكرم، كمعاجلة االحنراؼ الفكرم عند حدكثو- 
خلق كتفعيل قنوات تربط ادلدرسة ابجلهات األمنية كابجملتمع احمللي تساعد ادلدرسة يف أتدية دكرىا بشكل فعلي يف تعزيز األمن - 

 .الفكرم
 إىل كجود احنراؼ سلوكي فكرم إىل النطاؽ اإلشارةخصائي النفسي كاالجتماعي كخركجو من نطاؽ ألتوسيع نطاؽ صبلحية ا- 

 .التنفيذم ادلرتبط ابستخداـ آليات ادلعاجلة الفعلية ذلذا االحنراؼ
عبلمية كشبكات تواصل اجتماعي جاذبة الىتمامات الطبلب ، يتم من خبلذلا نشر كتطوير ادلفاىيم ادلتعلقة إأتسيس مصادر - 

 .ابألمن الفكرم
 .أف تركز إدارة ادلدرسة على احلوار الفكرم بُت الطبلب داخل بيئة ادلدرسة- 
 .تنمية القيم الداعمة ألمن اجملتمع يف األنشطة كادللصقات ادلدرسية- 
 .ربدد اإلدارة آلية لنشر ثقافة الوعي األمٍت ادلرتبطة خبطورة التطرؼ الفكرم من خبلؿ برامج كأنشطة متنوعة- 
 .تفعيل القوانُت كالضوابط الرادعة ألم سلوؾ كفكر خارج عن القيم السوية كادلألوفة- 
 .العمل على تطوير السلوؾ االجتماعي اإلرنايب لدل الطبلب- 
 .التعامل جبدية مع مشكبلت الطبلب كمعاجلتها بصورة حقيقية- 
 .حصر ادلشكبلت الفكرية اليت يعاين منها الطبلب سواء داخل ادلدرسة أك خارجها دلعرفة طبيعتها حىت يسهل التعامل معها- 
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 .كضع خطة ابلتعاكف مع اجلهات األمنية لتعزيز األمن الفكرم لوقاية الطبلب من التطرؼ الفكرم- 
 :نتائجالملخص 

: اآليتتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من خبلؿ تساؤالت الدراسة شنكن عرضها على النحو 
 .أف إدارة مدارس التعليم العاـ ببلدية بنغازم سبارس دكرىا يف تعزيز األمن الفكرم لطبلهبا بصورة ضعيفة 1.
 يف دكر إدارة ادلدرسة يف تعزيز األمن الفكرم يف مدارس التعليم العاـ من كجهة نظر إحصائيةعدـ كجود فركؽ ذات داللة  2.

 .عينة الدراسة، يف رلاالت االستبانة تبعان دلتغَت العمل احلايل ، كادلؤىل العلمي
 . يف متغَت ادلرحلة الدراسية حوؿ دكر ادلعلم يف تعزيز األمن الفكرم لطبلب التعليم العاـإحصائيةكجود فركؽ ذات داللة  3.
توصلت الدراسة إىل رصد رلموعة من األساليب ادلقًتحة لتفعيل دكر اإلدارة ادلدرسية يف تعزيز األمن الفكرم لدل طبلب 4. 

 . التعليم العاـ ببلدية بنغازم
 توصيات الدراسة: 

.  االستفادة من القيادات ذكم اخلربة يف عملية إدارة ادلدارس 1. 
توصي الدراسة بعمل دراسات بشكل دكرم من شأهنا الكشف عن االحنراؼ الفكرم ككضع خطط فاعلة دلواجهة أم تطرؼ 2. 

 .فكرم أك سلوكي سواء كاف صادران عن الطبلب أك اذليئة التدريسية
 . دكرات تدريبية تتناسب مع  التطورات احلديثة يف رلاؿ األمن الفكرمإنشاء3. 
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 الفكرم كعبلقتها ابلتطرؼ الديٍت لدم األمنجهود معلمي ادلرحلة الثانوية يف تعزيز " (2016) يوسف رزؽ حسُت ،الواكم 7.
 .األزىر ، رسالة ماجستَت ، أصوؿ تربية ، كلية الًتبية ، جامعة "طلبة ادلدارس الثانوية يف زلافظات غزة

 الفكرم لدم طبلب ادلرحلة الثانوية يف األمن ادلدرسية يف تعزيز اإلدارة أسهاـدرجة " (2015) إبراىيم سليماف ،الوىيب 8.
    .ل الًتبوية كالتخطيط ، جامعة أـ القراإلدارة ، قسم ، رسالة ماجستَت"مدارس التعليم العاـ دبدينة الطائف

كلية الًتبية ، رللة أكركؾ، "األمن الفكرم كعبلقتو ابلتسامح لدل طلبة اجلامعة( "2018) أمساء بنت فراج ،بن خليوم 9.
 305 -329، ص ص 4، العدد 11كالعلـو اإلنسانية، ادلملكة العربية السعودية، رللد 
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رسالة .  الوقائية من االحنراؼ الفكرم لدم طبلب ادلرحلتُت ادلتوسطة كالثانوية األساليب (2012) دمحم بن راجس ، عبدهللا13.
 . ل الًتبوية كالتخطيط ، جامعة أـ القراإلدارةماجستَت ، قسم 
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 جػػػػػػامػػػػػػعػػػػة بػػػنغػػػػػػازي 

قمينس   /      كػػػػػػػػليػػػػػػة الػػػػػرتبػػػػػػػية
 

 ادلعلم الفاضل ،ادلعلمة الفاضلة
 

بعد التحية ،، 
لتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتصميم استبانو  الفكري مبدارس التعليم العام األمنيقـو الباحثاف إبجراء دراسة حوؿ 

 .  ثبلث  رلاالتل فقرة  موزعة  عل24 من كونة ـ
 طابع ق أتخذ االستبافقمجع البياانت كادلعلومات اليت زبدـ أىداؼ ىذا البحث مع العلم أف ذلذىو كأف اذلدؼ من االستبانو 

السرية كاخلصوصية كلن تستخدـ ادلعلومات إال ألغراض البحث العلمي فقط ككلنا أمل من شخصكم الكرمي ابإلجابة على مجيع 
 .  يف ادلربع مقابل كل فقرة حسب ما تركنو مناسبان  (√) بدقة كعناية كصراحة ككضوح ك ذلك بوضع إشارةقفقرات ىذا االستباف

 :-دكر إدارة ادلدرسة بتعزيز األمن الفكرم من خبلؿ  
 
  :-العمل احلايل1.

 
 معلم منسق نشاط اجتماعي أخصائي خصائي نفسيأ إداري

 
  :-ادلؤىل العلمي 2 

 
دراسات عليا ليػػػػسػػػػػػانػػػس بكالوريوس دبلوم 

  
 

 :-دلرحلة الدراسية ا3.
 

ثػػػػػػػػػػػػانوي عدادي إابتدائي 
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 من الفكرمألخصائي يف تعزيز األتفعيل دكر ا
ال نعم الفقرة م 
  عبلـ ادلشبوىة اإلخصائي أبف زنذر من كسائل ألتوجو ا 1
   مراقبة الطبلب ذكم السلوؾ ادلنحرؼ لخصائي علألربث ا 2
   الصبلحية للتنسيق مع اجلهات ذات العبلقة ابألمن الفكرم لعقد احملاضرات كاللقاءات األخصائيسبنح  3
   الفكرم األمن النشرات كادلطوايت اليت تعزز إعداد يف األخصائيربث  4
  ف يتمسك أبسس اجملتمع الدينية كالثقافية  أ لف زنث الطلبة علأ لتؤكد لؤلخصائي عل 5
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