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 الملخص:
 والمأمول. الواقع بين الفكري  األمن وتعزيز الوسطية مبدأ دعم في المعلم استراتيجية الدراسة إلى معرفة فاعلية هدفت        

معلم ومعلمة في المدارس الثانوية بمنطقة  (40من)عينة الدراسة  تألفتو ، الوصفي المنهج  استخدام مت الدراسة ولتحقيق هدف 
صممت حسب )مقياس ليكرت  الباحثة استبانةه(، أعدت 1437/1438العام الدراسي) يف ( معلمة20معلم و) (20الرياض بواقع )

واقع ما يمارسه المعلم من استراتيجيات لدعم مبدأ الوسطية وتعزيز األمن الفكري ال يتالءم مع  (، وأسفرت النتائج عنالخماسي
معظم وأن  ،حاجة المعلمين إلى انموذج عملي لدعم الوسطية وتعزيز األمن الفكري وعن  ،التحديات التي تواجه المجتمع اإلسالمي

 وجود مشكلة في وعي المعلمين ألهمية دعم الوسطية لدى طالبهمو  ،راد العينة بحاجة إلى تعديل لمفهوم الوسطية واألمن الفكري أف
معظم المعلمين الذين يهتمون باألمن الفكري ليس لديهم استراتيجيات محددة لدعمه بل يستخدمون وتعزيز األمن الفكري لديهم و 
يفضلون وجود استراتيجية واضحة المعالم لدعم الوسطية وتعزيز األمن  و طية وتعزيز األمن الفكري استراتيجيات ذاتية لدعم الوس
 الفكري يبدعون تحت مظلتها.

 الوسطية، األمن الفكري.: مفتاحيةال كلماتال
  

 المقدمة:
الفكري على وجه الخصوص يحفظ الهوية ويقي العقول من الجنوح والغزو  األمنفمطلب كل أمة، هو المفهوم الشامل لألمن         

الفكري، وفي ظل االنفتاح على اآلخر حرصت المملكة على أن تبني سدا منيعا أمام أي اختراق ثقافي أو فكري ينال من الثوابت 
 المعلم.دأ الوسطية اإلسالمية هو مب ودعم األمنولعل أهم العوامل التي تستطيع تعزيز هذا  الحنيف،المستمدة من ديننا 

عتمد عليها في بناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياتهم، وتعديل أفكارهم واتجاهاتهم، عد المعلم من أهم الركائز التي ي  وي          
في تعزيز األمن الفكري والتصدي لالنحرافات الفكرية التي  لذا أضحى دوره المفاهيم،واألداة الناجحة والمثلى لتقويم مسار وتصحيح 

 السليمان،)العولمة. قد يتعرض لها الطالب ضرورة ملحة ومطلب حيوي في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتالحقة في عصر 
 (8ص ،1427
في العملية التعليمية،  فاعال   ا  للمعلم دور أن على ( 1434،  ) الثوينيو( 1427مان، )السلو( 1423 ،)الغامديكد أ وقد         

 ل الطالب المدرسة وفي عقله مجموعةغرس القيم والمفاهيم واالتجاهات اإليجابية في نفوس الطالب، حيث يدخ عن فهو المسؤول
أن الطالب يتأثر بشخصية معلمه ويحاول تقمصها وتقليد سلوكه فعلى المعلم أن يكون قدوة  بماالتجارب االجتماعية السابقة، و من 
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الفكرية والتعرف على مظاهر  االنحرافاتعقولهم ووقايتها من  على تحصينويعمل منه، لطالبه يمثل مجتمعه ويحقق أ حسنة
 الفكري المنشود.  األمنإليه وبين  تماءواالنلعالقة الوثيقة بين حب الوطن ومعالجتها وإبراز ا لديهم االنحراف
كما أن  التربية، هما أداتاأن هذه العالقة الوثيقة ناتجة عن طبيعة أدوات التربية وميادينها؛ فالعقل والفكر  ةرى الباحثتو        

 الشخصية والهوية هما ميدانها. 
 الفكري ووثقت عالقته بالتربية حرصا  على المجتمع، وضمانا   األمنوانطالقا  مما سبق فقد اهتمت المملكة العربية السعودية ب      
 األمنعلي من شأن ؛حيث قامت بتدشين العديد من البرامج التي ت   ومن قبلها دينيا   وسياسيا   واجتماعيا   آمنة فكريا   ته تنشئةلتنشئ

الفكرية والسلوكية، التي تتمثل في  االنحرافاتهدف إلى وقاية أبنائنا من يذي ال” فطن ” قوامها في ذلك المعلم مثل برنامج ،الفكري 
المشبوهة لجماعات متطرفة، أو تبني األفكار الضالة التي ال تستند إلى علم أو حقيقة.)  كاالنتماءاتالعديد من المشكالت 

http://dwadmiedu.gov.sa/portal/articles/show/80) 

 مشكلة البحث:
الفكري؛ نحراف الباحثين هذا اإلرهاب إلى االمن  عصرنا، وعزى كثيرعد اإلرهاب من أبرز الظواهر المهددة لإلنسانية في ي          
فقضية األمن الفكري صارت جزء ا من نسق تكويننا  الفكري، األمنفإن العالقة العكسية قائمة بينه وبين توفير بيئة حافزة لنمو  لذلك

لتي نعيشها مما جعل بنية التكوين اإلنساني تقوم على مشاركة العديد من المكونات التي تصنع الشخصية الواقعي بحكم المتغيرات ا
العنصر التعليمي المالمس للطالب طوال اليوم الدراسي، يتأثر به ويقتدي  عدي  ومن ضمن تلك الشراكات المهمة شراكة المعلم الذي 

المطلع و  انحراف.عقولهم وتحصين أفكارهم من كل  لحمايةلمباشر بطالبه فرصة و غير اياته، لذلك كان احتكاكه المباشر أبسلوك
وللحفاظ على أمن الدول من هذه  األولى،ن الصراع الدائر بين الدول هو صراع فكري بالمرتبة العالمية، يجد إحداث على األ

الصراعات البد للمؤسسات التربوية عامة والمدرسة خاصة مشاركة المجتمع في تحصين الطالب من االنحرافات الفكرية والجماعات 
ال. الفكري لدى الطالب يمثل مشكلة كبيرة وخطرا جسيما يهدد األمم، ويقضي على مستقبل األجي األمنكان اختالل  وإذاالمتطرفة، 

الوسطية  في دعم مبدأ على أن للمعلم دور كبير (2013المالكي،)( ودراسة 2010)القحطاني،كدراسة فقد أكدت العديد من الدراسات
مشكلة الدراسة في السؤال نستطيع بلورة هنا  االنحرافات. ومنفكريا وسلوكيا ضد هذه  الطالب في تحصينو الفكري  األمنوتعزيز 
 تي:اآلالرئيس 

 الفكري؟ األمناستراتيجية المعلم في دعم مبدأ الوسطية وتعزيز واقع ما 
 التالية:الفرعية من األسئلة  ويندرج تحت هذا السؤال الرئيس مجموعة

 الفكري؟ األمنمفهوم ما  .1
 الطالب؟ما مالمح دعم المعلم للوسطية لدى  .2
 طالبه؟الفكري في نفوس  األمنلتي تواجه المعلم في سبيل دعم التحديات ا أبرزما  .3
 الفكري؟ األمنة لدعم المعلم للوسطية وتعزيز ما االستراتيجية المقترح .4

  :هداف البحثأ
 الفكري. األمنتوضيح مفهوم . 1
 ح دعم المعلم للوسطية لدى الطالب.براز مالمإ .2
 .طالبهالفكري في نفوس  األمنلتي تواجه المعلم في سبيل دعم تحديد التحديات ا .3
 الفكري. األمنلدعم المعلم للوسطية وتعزيز  استراتيجيةاقتراح  .4
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 أهمية البحث:
 التالية:في النقاط تتمثل أهمية البحث 

 حاجة المملكة العربية السعودية الماسة لألمن الفكري خاصة في هذا العصر. تستمد أهمية هذه الدراسة من .1
 .الفكري  األمنتراتيجيات دعم الوسطية وتعزيز تكشف الدراسة عن واقع ممارسة المعلمين الس .2
 الفكري. األمنتقترح الدراسة انموذجا عمليا للوسطية وتعزيز  .3
 األمن ية في وضع استراتيجيات لبرامج وقائية في مجال تعزيزاألمنتفيد الدراسة المسؤولين في وزارة التعليم والقطاعات  .4

 الفكري لدى الطالب.

 مصطلحات البحث:
 الوسطية:
االعتدال في االعتقاد والموقف والسلوك والنظام والمعاملة واألخالق، وهذا يعني أن  أنها " (19، ص2009) الزحيلي يعرفها      

وال  وال تطرف وال شذوذ في االعتقاد، اإلسالم دين معتدل غير جانح وال مفرط في شيء من الحقائق، فليس فيه مغاالة في الدين،
ذل وال استسالم وال خضوع وعبودية لغير هللا تعالى، وال تشدد أو إحراج، وال تهاون، وال تقصير، وال تساهل أو استكبار وال خنوع وال 

 ."تفريط في حق من حقوق هللا تعالى، وال حقوق الناس، وهو معنى الصالح واالستقامة
اإلفراط  هما:، فاالعتدال والوسطية وسط بين طرفين والتنطع، وبين التفريط والتقصير بين الغلو التوسطالتزام  أنها" ةعرفها الباحثتو 

 والتفريط.
 الفكري: األمن
( بأنه" تهيئة المناخ وتوفير الظروف من أجل اإلحساس بالطمأنينة والثقة على مجموعة من 7، ص1430الشريفين )يعرفه        

الوحي اإللهي أو التصورات البشرية المنضبطة بالوحي  المفاهيم والتصورات والمبادئ والعقائد التي يؤمن بها اإلنسان والتي مصدرها
 .اإللهي"
ألن ذلك من  أذى،بأنه "حماية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدوان أو ينزل بها  (50، ص1408)ويعرفه المجدوب        

 .اة المجتمع"شأنه إذا حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة واالستقرار ويهدد حي

الطالب وتحصينه من المؤثرات السلبية  إجرائيا بأنه توفير مناخ من االنضباط والسالمة والحماية الفكرية لدى ةعرفه الباحثتو       
 استراتيجية ذات خطوات محددة. باتباع والمجتمعي،وتراثه على المستويين الفردي  وثقافته وقيمه عقيدته وتصوراته ومبادئه التي تهدد

 حدود الدراسة:
  .الفكري  األمنتقتصر هذه الدراسة على بيان واقع استراتيجية المعلم في دعم مبدأ الوسطية وتعزيز الحدود الموضوعية: 

 .ه1437أداة هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من عام  طبقتالزمانية: الحدود 
 .أداة هذه الدراسة في منطقة الرياض طبقتالحدود المكانية: 

 :والدراسات السابقة الخلفية النظرية
 :مقدمة  

 سبيل،ما يعمل أعداؤها على هدم هذا المؤثر بكل  واالرتقاء، ودائمابيديها إلى الشموخ  عظيم، يأخذفي تاريخ كل أمة مؤثر      
 ينبغي أن نعلمه أبناءنا منذ نعومة أظفارهم. الفكري، الذي األمنالمؤثر في أمتنا العريقة هو و 
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الفكري، وصيانة فكر أبناء المجتمع وحمايته من م ختلف االنحرافات،  األمنوقد عملت المملكة العربية السعودية على تعزيز        
الشرعية الداعية للمحافظة على الضرورات الخمس، والتي جاء الدين بحفظها "  نطلقة في ذلك من عقيدتها اإلسالمية وثوابتهام  

 (25ص ،2010الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال ". )البقمي،
 ويعد المعلم أحد أهم العناصر الرئيسة  في منظومة التربية المدرسية؛ حيث يؤدي دورا  مهما  في تربية األجيال  كما يؤدي دورا         

ية من خالل تعزيز التواصل بين الطالب ومجتمعه وبين الطالب وبيئته  من خالل ما يقدمه من األمنمهما  في إنجاح برامج التربية 
حيث يقع على كاهله نشر الثقافة العامة السوية، وإعطاء نموذج يحتذى  ؛ للمقررات الدراسية  لعقيدة وثوابت الدين أثناء شرحهأسس ا

وأنواع التفكير السليمة بين طالبه، كما يسأل بشكل مباشر عن تحصين طالبه ووقايتهم من االنحرافات بأنواعها  به للسلوك العلمي
لى دوره في تقويم ما قد ينشأ لدى بعضهم من أفكار غير سوية بوسائله ة أو سياسية أو غيرها، باإلضافة إفكرية كانت أو اجتماعي

عداده كطالب معلم أو قبل الخدمة أو مراحله المختلفة سواء في مرحلة إ  اهتماما خاصا في المملكة واستراتيجياته التربوية. لذلك أولته
 أثنائها.

واقع استخدام المعلم الستراتيجيات تساعده على دعم مبدأ الوسطية وتعزيز  ذه الورقة البحثية إلى التعرف علىوتهدف ه         
الفكري وأهميته ومتغيراته ومراحله  األمنمفهوم  المهم التعرف علىه ولذلك فإن من الفكري لطالب األمنالفكري في تحقيق  األمن

 تحقيقه.ومتطلبات 
 :الفكري  األمنمفهوم 
الفكررري مفهومررا حررديثا وإن اسررتقرت معالمرره فرري شررريعتنا اإلسررالمية ؛حيررث يرردل علررى حفررظ الرردين والعقررل وقررد  األمررنيعتبررر          

 أيرة ضد الالزم الفكري  التحصين "  ينظر إليه من جهة التحصين فيعرفه بأنهفالبعض   ،الفكري  األمنتعددت االتجاهات في تعريف 
 ص ، 2010 ،األشقر)  ”والتشتت والتنازع الفرقة إلى تؤدي قد والتي مغلوطة، مفاهيم ،أو منجرفة اتجاهات أو منحرفة، فكرية تيارات
بأنرره "ترأمين خلررو أفكرار وعقررول أفرراد المجتمررع مرن كرل فكررر شرائب ومعتقررد خراط ، ممررا قرد يشرركل  هرر( 1423، ويعرفه)الحيردر،  (18

 واالستقرار في الحياة االجتماعية". األمنخطرا  على نظام المجتمع وأمنه، وبما يهدف إلى تحقيق 
"يعري  النراس فري بلردانهم وأوطرانهم ه هرو أن "األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي بأنريعرفه بنظرة مجتمعية كما عرفه  والحيدر       
 (.57ص هر،1422صالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية". )التركي، أمجتمعاتها آمنين على مكونات وبين 

بهرا  بنظرة شمولية جامعة برين األمررين بأنره ""حمايرة فكرر المجتمرع وعقائرده مرن أن ينالهرا عردوان أو ينرزل ه(1408)الجدوب،بينما يراه 
 ة المجتمع ". أذى ألن ذلك من شأنه إذا حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة واالستقرار ويهدد حيا

شررعور الفرررد باالطمئنرران واألمرران وعرردم الخروف عنرردما يعبررر عررن آرائرره الفكريررة دون  الفكررري إجرائيررا  بأنره: األمررن ةعررف الباحثرروت      
واإلحسرراس بررأن فكررر  الجمررود،والمرونررة الفكريررة وعرردم  اآلخرررين،واحترررام فكررر  عنررت،وقبررول الرررأي والرررأي اآلخررر دون  قهررر،تقييررد أو 

 .اإلنسان وآرائه مصونة ومحمية من أي اعتداء عليها في إطار القيم اإلسالمية
ية توحررد الرررؤى والتطلعررات لرردى الررن ء الفكررري يحترراج إلرى تنشررئة اجتماعيررة ودينيررة وثقافيررة وسياسر األمررن( أن 2013، الدعجررةيررى )و 

ء المجتمررع الواحررد واألمررة بهرردف الحررد ومررن ثررم القضرراء علررى هررذه الظرراهرة الترري تنرراقض القرريم واألفكررار والمصررالح بررين أبنررا ،والشررباب
الترالي يصربح اللرون ب ،بحيث يحفظ للهوية الفكريرة والثقافيرة وحردتها وتماسركها وحمايتهرا مرن االنحرراف والغرزو الثقرافي والفكرري  الواحدة،

مرن  ر، الغنري والفقيرر،جمرع عليهرا الصرغير والكبيري   ألوانه متناسرقة وإن كانرت مختلفرة، الفكري معتدل وسطي كلون علم الدولة منسجمة
ظهررر صررورة اإلسررالم الصررحيحة فرري إطررار مررن ن والمنابررت واألصررول فرري الرروطن كرمررز واحررد معترردل وسررطي متسررامح ي  مختلررف األلرروا

 الوحدة والتنوع الفكري المعتدل. 
 مرن نروع الردور الرذي يقروم بره المعلرم فري هرذا الشرأن ألن أي أهميرة ( علرى1425،)الحوشران (، و1434،وقرد أكرد )الثرويني       
 األعلى. والمثل القدوة يعتبرونه الذي طالبه على يؤثر قد فكره في االنحراف
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 الفكري: األمنأهمية 
وتقديمه وقاية من كل  والغايات،تالحما ووحدة نفسية وفكرية بين أبناء المجتمع في األهداف  الفكري بتحقيقه األمنيتميز          

لل خ خطيرا ينتهي إلىولذلك كان تهديده أمرا  ومسلماتها،فكر دخيل ال سيما في المجتمع السعودي الذي يتمسك بعقيدته اإلسالمية 
النقاط  بعضهنا  ةالباحث ذكرتو الحياة. ألنه يتدخل في كل نواحي  عام الفكري بشكل األمنأهمية  الشامل، وتتعدد األمنفي منظومة 

 ال مجرد شعارات منها:  حيا   االفكري سلوك   األمنتدفع صاحبها إلى جعل التي تندرج تحتها نقاط متشعبة و 
 .وغاية ومنهجا   تحقيق التالحم فكرا   .1
   (163، ص1421الجحني ،وسلبياته. )حماية الطفولة من آفات العصر  .2
 (6، ص1425اللويحق ،والتطرف. )تقليل معدالت الجريمة  .3
 االستعمار الثقافي الذي يستهدف اإلساءة إلى العقائد والمبادئ.و حماية الفكر من الغزو  .4
 وخيراته.ثروات المجتمع  وحفظفي تنمية االقتصاد  اإلسهام .5

 :الفكري  األمنمتغيرات 
، وهذه اجتماعيا   أو سياسيا   أو الجانب دينيا  بتعدد المؤثرات التي يتأثر بها سواء كان هذا الفكري  األمنتتعدد متغيرات           
األمن أهم متغيرات ومن الفكري  األمنتأثر بجميعها تو  وتشترك بروابط واضحة ، وأحيانا تتداخلتاما   ااختالف تختلفأحيانا   المتغيرات
 ما يلي: الفكري 

  :الوسطية
ومن ثم بينت األفعال المحرمة وبينت العقوبات  واإلصالح،ويرتبط هذا المتغير بالشريعة اإلسالمية التي اهتمت بالتربية          
 (16ص، 1421)الجحني ، الصلبة.فاإلسالم يبدأ بالتربية التي هي أساس بناء الشخصية وسياجها وقاعدتها  عليها،المترتبة 

 االنحراف الفكري:
التمييز بين نوعين من  تحويلها إلى التقويم واالستقامة، ويمكنو  التعديل تحتاج إلىاالنحراف الفكري يعد من المتغيرات التي         

: االنحراف الفكري النابع من الغلو واالنحراف عن وسطية اإلسالم وعن االعتدال في في المجتمعات المسلمة األولاالنحراف الفكري 
وذلك باستخدام  نفسه،وهذا االنحراف تطرف وبعد عن الوسطية واالعتدال داخل الفكر والمنهج اإلسالمي  والدنيا،أمور الدين 

 اإلسالمية.ي العقيدة والشريعة التفسيرات والتأويالت الخاطئة والمتشددة لمفاهيم وقيم وأحكام مؤصلة ف
والثاني االنحراف الفكري إلى خارج العقيدة والشريعة اإلسالمية وذلك باستخدام مفاهيم وأفكار وعقائد وقيم قد تصطدم مع          

على كبت الحريات  ويتمثل هذا النوع في الفكر المادي الشيوعي وجوهره الكفر باهلل وإنكار وجوده ويقوم اإلسالمي،الثوابت في الدين 
ين في الحكم واالقتصاد والسياسة، وكذلك في الفكر العلماني الذي يقوم على تحييد الد المساواة،األساسية وتغييب دور الفرد بدعوى 

النحراف عن أفراد المجتمع من اكل ما يصيب ل أضد االنحرافات وصد احصنشامل ليكون أمن فكري  توفريحتاج النوعان إلى و 
 (14،ص 2010تعاليم الدين الحنيف.)األشقر، والوسطية 
 التكفير:
في التاريخ اإلسالمي  هتعود جذور التكفير هو الحكم على هيئة من الهيئات أو شخصية من الشخصيات بالخروج من الدين و         
 ( 25، ص1417عنه. )عبيدات،وما حدث منذ مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا  الكبرى،إلى الفتنة 
السامرائي اآلخر. )كٌل يكفر  شيعا ،التي ما لبثت أن تفرقت  الخوارج،فرقة  التكفير،ومن أشهر الفرق التي قامت على مبدأ      
 (36، ص1428،

ويتطلب إلنترنت عالم المشبوه وشبكة االب حيث يتداولها مروجوها عبر اإلويعد التكفير مشكلة اجتماعية تعترض فكر الط        
 .تحصين أبنائنا وتثقيفهم فكريا ضد هذا الفكر الضال ذلك
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 :الوالء والبراء
 حالال ،الوالء والبراء ال تحل حراما  وال تحرم  الكفر، وعقيدةولكنه والء للدين وبراء من  المسلمين،الوالء والبراء جزء من عقيدة         

 ال يبخس له حق وال تسقط له عصمة في دمه أو ماله.  المسلمين،فمن له عهد أو ذمة مع  وال تبرر العالقات والعزلة عن اآلخر
ويتناول طالبنا موضوع الوالء والبراء في مناهجهم الدراسية ولذلك يستغل دعاة الضالل والتشويه هذا المتغير لترويج أفكارهم        

 (19، ص2010)األشقر، المفهوم.الضالة ويقع على عاتق التربويين مسؤولية كبيرة في توضيح هذا 
 الجهاد:
فهي مسألة  المسلمين،ليس مسألة يأخذها األفراد بأيديهم دون جماعة  كري، وهوالفيعد متغيرا  مهما  من متغيرات األمن         

لها ضوابطها الشرعية التي لم يلتزم بها المنحرفون فكريا  وأتباعهم فعلينا تهيئة الن ء إلى الفهم الصحيح لفريضة الجهاد  عظيمة،
 فهما  واقعيا  خاليا  من الشوائب ووفق ضوابط شرعية محددة.

يكون بأيدي األعداء المباشرين وقد يكون ذلك اإلخالل بأيدي بعض أبناء األمة وال يكون الفكري اإلخالل بأمن األمة ف        
   (61، ص1425اللويحق،المادي. )وضوح قيامه بهذا العدوان على األمة واضحا  وضوح العدوان 

 :أنواع األمن الفكري 
 الوقائي:الفكري  األمن :أوالا 

لدى  االنتماءسالم واعتداله وتوازنه وترسيخ من الفكري الوقائي من خالل وسائل متعددة منها إظهار وسطية اإلاأليتحقق        
 إتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحدو  ضدها،ومعرفة األفكار المنحرفة وتحصين الشباب  الشباب،

 بالتربية.االهتمام و 
 الفكري العالجي: األمن :ثانياا 

وجوب األخذ على أيديهم و تجنب األساليب غير المجدية و دعوة المخط  إلى الرجوع عن خطئه ويتحقق بوسائل متعددة منها        
النهي عن مجالسة و ومنعهم من اإلخالل باألمن الفكري للمجتمع ولو أدى ذلك إلى إجبارهم على عدم مخالطة اآلخرين التقاء شرهم 

 وضرورةعلم أهل االنحراف الفكري الذين يريدون خرق سفينة المجتمع وإغراق أهلها بخوضهم في آيات هللا وتجرئهم على الفتيا بغير 
 (68 :62 ، ص1428نور،مجتمعه. )التفريق بين االنحراف الفكري الذي لم يترتب عليه فعل وبين ما أخل بفعله باألمن في 

 :الفكري مقومات األمن 
ألنه يقوم وفق مجموعة من المقومات تتضافر لتحقيق و  جميعها؛ون دائم بين مؤسسات المجتمع يتحقق األمن الفكري بتعا          

األسرة أمن فكري مميز يتم من خالله تحصين عقول أفراد المجتمع من الوقوع كضحايا في شباك الفئة الضالة وأهم هذه المقومات 
، 1430هللا ، ، وعبداألمنية. )حمدانالمسلمة والمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم واإلنترنت والمؤسسات االجتماعية والمؤسسات 

 (37ص
 :من الفكري في نفوس طالبهاألدعم  وسبلالمعلم 
التحديات الفكرية التي  مقابلعقول الطالب  عنركيزة للدفاع إلى  ناقال للمعرفةأن دور المعلم يتعدى مجرد كونه  ةرى الباحثت        

مواقع التواصل االجتماعي التي مهدت الطريق للجماعات في هذ العصر من خالل المواقع اإلعالمية المشبوهة و  غزت وتغزو العالم
 ،ذكر كل من )الحسينوقد رفة. المتطرفة الستغالل عقول الطالب التي مازالت قاصرة عن فهم نتائج االلتحاق بهذه الجماعات المنح

 ولخصتها الباحثة على النحو التالي: طالبه،( دور المعلم في تعزيز االمن الفكري لدى 2012،( و )خليل 2009
 في التصرف والسلوك. يكون المعلم القدوة الحسنة لطالبهأن  .1
 تأكيد مبدأ الحوار الهادف واالستماع لآلخرين  .2
 على التمييز بين الصواب والخطأ. استخدام العقل المفكر بطريقة صحيحة قادرة .3
 االهتمام بالتربية االجتماعية. .4
 تعليم الطلبة مواقع المعلومات الصحيحة والمفيدة.   .5
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 من الفكري.الصفية وغير الصفية التي تعزز األأن يساعد في تصميم األنشطة  .6
 أن ينمي شعور الطلبة بالروح الوطنية. .7
 قافية والفكرية والمكتبات الموثوقة. أن يساعد الطلبة على االنضمام للنوادي الث .8
تقوم بها اإلدارة التي يمكن أن ( مجموعه من الخطوات التطبيقية التربوية 2006 ،( و)الشهراني2006 ،وحدد )السليمان        
 النحو التالي: لى درجة كافية من الرضا واالنضباط الفكري والسلوكي داخل البيئة المدرسية لخصتها الباحثة علىللوصول إالمدرسية 
 مقابلة المعلم ومعرفة ما يحمله من أفكار. .1
 العمل على تعزيز روح المواطنة لدى المعلم. .2
 من الفكري.ة ورش عمل للمعلمين حول تعزيز األإقام .3
 حث المعلمين على رعاية مواهب الطالب وتنميتها. .4
 من والطمأنينة.حة التي تساعد المعلم على نشر األتهيئة المناخ والبيئة التعليمية الصال .5
 مطالبة المعلم بتوضيح الفكر الوسطي المعتدل حسب فتاوى كبار العلماء المخول لهم. .6
 من الفكري وتحارب مظاهر االنحراف.ث والكتب والدراسات التي تعزز األدعم مصادر التعلم في المدرسة بالبحو  .7
 تكثيف الزيارات الصفية للمعلمين.  .8
فإن قيمته ستظل مرهونة بطبيعة العالقة بينه وبين طالبه، فقد تكون العالقة سلطوية الطابع  ومهما اختلفت أدوار المعلم       

وحريتهم مما يزعزع أمنهم النفسي وتفكيرهم  لعقولهم، وفكرهم، وإرادتهمبحيث ال يسمح لطالبه أن يناقشوه ويعاملهم باستخفاف وازدراء 
 (10، ص2001،زاهرالفكري. )لى أمنهم يؤدى إ الذيالحر 
نحو  االيجابية لمناقشة والنقد البناء، ويدعم االتجاهاتوقد تكون العالقة رائدة بين المعلم وطالبه بحيث يسمح لهم بالحوار وا      

)الحسين  .القيم التي تؤكد مفاهيم الديمقراطية والمشاركة الفعالة والتسامح والتميز واإلبداع، وهذه أهم مبادئ تحقيق األمن الفكري 
 (186، ص2009،

 لفكري:ا األمندعم المعلم للوسطية وتعزيز  استراتيجية
  هي:تقوم فكرة التصور على مراحل تعتبر كل مرحلة مقدمات قبلية للمرحلة التالية لها وال تستقيم بدونها وهذه المراحل    

 (pre-support)ة ما قبل الدعم مرحل ( أ
  المرحلة:ويندرج تحت هذه         

 نحرافات الطالبية بالتعاون مع المرشد الطالبياال صرح. 
 .تعزيز ثقافة األمن الفكري لدى المعلم 
 والندوات المستهدفة خالل العام الدراسي تحديد المؤتمرات. 

 (interactive supportالتفاعلي )الدعم مرحلة  ( ب
  المرحلة:ويندرج تحت هذه 

   للمفهوم.من خالل دعم سلوكيات المعلم األسوة الحسنة 
  .معالجة األفكار المنحرفة بالحوار البناء داخل الصف 
 تعميق منهج الوسطية بالبعد عن الغلو والتنطع. 
  اإلعالء من قيمة الحوار واالستماع لآلراء. 
 إتاحة الفرصة الدائمة للطالب إلبداء الرأي. 
 تعزيز الهوية اإلسالمية من خالل أمثلة المقرر. 
  اإليجابي.تعزيز التفكير 
   تحفيز الطالب للبحث عن مفهوم األمن الفكري. 
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 مناقشة القضايا المجتمعية المعاصرة كأمثلة لمفردات المقرر. 
 (correlative supportاالرتباطي )مرحلة الدعم  ( ت

 المسابقات الفصلية المتعلقة بربط المقرر بالسلوك األمثل. 
 نترنت اآلمن.مقررات بتكنولوجيا المعلومات واإلربط ال 
  األمن الفكري بملف إنجاز الطالبربط. 
 ربط األمن الفكري بالحياة الفصلية.   
 ربط األمن الفكري بالحياة المدرسية. 
  الدراسية.ربط المنهج بالمؤتمرات والندوات التثقيفية في هذا المجال ومناقشتها معهم في إطار المقررات 

 :الفكري  مناأل وتعزيز للوسطيةية دعم المعلم التالي يوضح مراحل وخطوات استراتيج والشكل
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  :والتعليق عليها الدراسات السابقة
وتعزيز  وحاولت كل دراسة أن تعزو دعم األمن الفكري لدى الطالب وتعزيزه ،  تعددت الدراسات التي تناولت األمن الفكري        
بعنوان " أساليب اإلشراف التربوي  (م2013،)المالكيدراسة :ومن أبرز هذه الدراسات .أو لكليهما  لعامل بشري أو معنوي  الوسطية

أساليب اإلشراف  أن بعضيرى  حيثالالزمة لتنمية مفاهيم األمن الفكري في تدريس التربية اإلسالمية لدى معلمي المرحلة الثانوية " 
أساليب  ىالتعرف عل محاوال مفاهيم األمن الفكري لدى معلمي المرحلة في تدريس التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية تنميالتربوي 

المعوقات التي تواجه اإلشراف التربوي في مجال تحقيق األمن الفكري  ىمفاهيم، والتعرف علال هذه اإلشراف التربوي التي تحقق تنمية
لة إحصائية عند مستوي داللة وفقا لمتغير العمل توجد فروق ذات دالنتائج الدراسة تؤكد  وجاءت ،المنهج الوصفي المسحي مستخدما

الحالي لصالح فئة المعلم ثم المشرف التربوي، وقد أوصى الباحث بضرورة إعداد برامج تدريبية للمعلمين والمشرفين وتدريبهم على 
 تعزيز مفاهيم األمن الفكري.

" في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانويةدور معلم التربية الوطنية في دراسته "( م2010 ،)القحطاني ويؤكد     
 دور المعلم في تكوين ثقافة االمن الفكري. أهميةعلى 

م( عن "دور وكالء اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب". أن مفهوم 2006،وأكدت دراسة )بن خريف    
على أهمية برامج النشاط في تعزيز  العينة أكد%( من أفراد 97ما نسبته ) وأنالعينة، %( فقط من أفراد 54األمن الفكري واضح لدى )

أهم مؤثرات تحقيق األمن الفكري في  والعلمانية، وأناألمن الفكري مثل عمل مسابقات ثقافية وبحوث حول مخاطر التشدد والغلو 
 ئل اإلعالم واإلنترنت.تأثير وسا الطالب، يليهاالمدارس الثانوية هي تأثير الزمالء واألقران على 

م( من خالل دراسته " دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري للطالب" أن معظم المديرين 2006،ويستنتج ) السليمان  
 يرون أهمية تعزيز األمن الفكري لدى الطالب، ويرون أن الحاجة إلى تعزيز األمن الفكري للطالب كبيرة ، وأن هناك إلمام بين مديري 

%( من 49المدارس باألساليب واإلجراءات المتبعة في تعزيز األمن الفكري ولكن بدرجات تتراوح ما بين متوسطة وكبيرة جدا  ،وأن )
%( فقط من 21.5أفراد عينة الدراسة يطبقون اإلجراءات المتبعة في تعزيز األمن الفكري للطالب في المدارس التي يعملون فيها ،وأن)

 ة تلقوا تدريبا  على مهارات أو إجراءات عمل مدير المدرسة في تعزيز األمن الفكري أفراد عينة الدراس
الفكري" فجاءت نتائجها مؤكدة أن  اإلرهاب من الشباب وقاية في التربوي  الحوار ( بعنوان "دور2006،أما دراسة )فلمبان        

 الذي القويم المنهج ولزوم المستقيم، الصراط على استقامتهم تحقق وأنها الصحيحة، العقيدة على تربيتهم تحقق بالحوار الشباب تربية
 الفاضلة واألخالق الصالحة باألعمال ويزكيها السيئة، والظنون  الفاسدة والشبهات واألهواء، والشهوات والميول النزعات من نفوسهم يطه ِّر
 .والجسدي الفكري  اإلرهاب من وينجون  الفكري والسلوكي األمن لهم فيتحقق الحسنة، واآلداب
الفكري في مواجهة االرهاب" إلى أن  األمنفي أطروحته بعنوان "نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق  (م2006،ويتوصل )المالكي       

 المؤسسات التعليمية تمارس دورها بشكل متوسط. الفكري، وأن األمنللمسجد دورا مهما في تحقيق 
دور معلمي "التربية اإلسالمية" ومعلمي "التربية االجتماعية والوطنية" في دراسته " ( فيم2005،الزيود، والخوالدة) وضحوي      

 التربية الوطنية لطلبتهم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في األردن"
االجتماعي ثم إلى أن أعلى دور للمعلمين في تربية الطلبة تربية وطنية على المجاالت مجتمعة، كان المجال الوطني يليه المجال 

المجال السياسي ، كما أظهرت الدراسة قصورا  في بعض أدوار المعلمين والمعلمات في التربية الوطنية لطلبتهم من خالل حصول 
العديد من الفقرات التي تمثل أدوار للمعلمين والمعلمات في التربية الوطنية على متوسط حسابيا أقل من المستوى المقبول تربويا، من 

عمق وعي الطالب بحلول المشكالت التي يعاني منها المجتمع األردني، وتنمية روح المساءلة لدى الطلبة وتنمية روح تقبل مثل: ت
 النقد والنقد الذاتي لدى الطلبة.

الفكري يعد ضرورة من  األمنن أالفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية "  األمنبعنوان " في دراسته  (م2002 الحيدر،) ويرى         
المؤسسات التعليمية تتولى دورا  كبيرا  في مراجعة وصياغة  والمجتمع، وأنية المستقرة على مستوى الفرد األمنالضرورات في الحياة 

 الفكر األصيل لألمة وتنقيته من الشوائب ومن االتجاهات الدخيلة والمنحرفة.
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 :التعليق على الدراسات السابقة
السابقة في دراستها الحالية من حيث االطالع على أدبيات هذه البحوث وإطارها  والدراسات لبحوثاستفادت الباحثة من ا        

عضها وقد اتفقت هذه الدراسة مع بعضها في بعض المحاور واختلفت في ب البحثية،النظري وكيفية تناولها للموضوعات ومجتمعاتها 
 أن تلخص محاور االتفاق واالختالف على النحو التالي: عتواستطا جديدة،وتفردت بتناول محاور 

 ( ،2013،)المالكيالمشرف التربوي كدراسة  دور فمنها ما تناول الفكري؛ األمنفي دعم  اتالدراس االتي تناولتهالمؤثرات  تباينت
( ،ومنها من تناول دور المسجد والمؤسسات التعليمية بوجه 2010 ،ما أشار إلى دور معلم التربية الوطنية كدراسة)القحطانيومنها 

وكالء م( ، ومنها من تناول 2006،(، ومنها من تناول دور اإلدارات المدرسية كدراسة) السليمان  2006،عام كدراسة )المالكي 
فلمبان كدراسة ) الفكري  اإلرهاب من الوقاية ومنها من تناول دور الحوار في (،م2006،بن خريفكدراسة ) اإلدارات المدرسية

ومنها من تناول المؤثرات الفكرية  (،2005،كدراسة )الزيود، والخوالدةومنها من تناول دور معلمي التربية اإلسالمية  (،2006،
معها في  ومتغيراته، وتختلفالفكري  األمنوتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول أهمية  (2002 ،الحيدركدراسة )

مراحل وخطوات استراتيجية لدعم المعلم للوسطية عدم االكتفاء بمجرد وصف الدور واألهمية بل تتعدى ذلك إلى وضع تصور ل
 الفكري. األمنوتعزيز 

 :وإجراءاتها منهجية الدراسة
 الدراسة:منهج 
لحصول وا موجودة،والمواقف والعالقات كما هي  دراسة الظواهر إلىاستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي يهدف          

 ا.وتفسير المشكالت التي تتضمنه التعرف عليها على وصف دقيق لها يساعد على
 :مجتمع الدراسة

 .الرياضالمدارس الثانوية بمنطقة ومعلمات  معلمي جميع الحالي البحث مجتمع شمل      
 :الدراسة عينة
نت        ( معلمة.20و) معلما،( 20بواقع ) بمنطقة الرياضمعلم ومعلمة في المدارس الثانوية  (40(من الحالي البحث عينة تكو 

 :أداة الدراسة
وقد تكون سلم اإلجابة على كل فقرة من ( فقرة 21من)رئيسة وهي استبانة من إعداد الباحثة تكونت  استخدمت الدراسة أداة        

 .خمس استجابات )حسب مقياس ليكرت الخماسي(
 اإلحصائية:البحث أساليب 
(، (spssالعديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستخدمت الدراسة        
مثل التكرار والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  المتعددة جل معالجة البيانات تم استخدام المعالجات اإلحصائيةأ ومن

 (، وتحليلT)االستبيان، واختبارالمعياري في التعامل مع متغيرات الدراسة باإلضافة معادلة ألفاكرونباخ لمعرفة ثبات فقرات 
 .(One Way ANOVA) األحاديالتباين  الحسابية، وتحليلالمتوسطات  الوصفي لتحديدوالتحليل  المستقلة،المتغيرات 

 :المؤهل والنوع والخبرة والعمرمتغيرات توزيع عينة الدراسة تبعا ل
 تتضح معالم عينة الدراسة من حيث متغيرات المؤهل العلمي والنوع والعمر وسنوات الخبرة من خالل الجداول التالية:
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 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير المؤهل العلمييوضح ( 1جدول رقم )
                 

 

                    

 
 النوع توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير يوضح (2جدول رقم )  
 %()المئوية النسبة  التكرار النوع

 50.0 20 ذكر

 50.0 20 أنثى

 100.0 40 المجموع العام

 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير سنوات الخبرة في العمل الحالييوضح ( 3دول رقم )ج
             

          

               

 

 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير العمريوضح  (4جدول رقم )
 %()المئوية النسبة  التكرار العمر )المرحلة العمرية( 

 30.0 12 عام 30أقل من 

 35.0 14 عام 40 – 31من 

 25.0 10 عام  50 – 41من 

 10.0 4 عام 50أكثر من 

 :النتائج اإلحصائية وتحليلها وتفسيرها
 بمتغيرات المؤهل العلمي والنوع والعمر وعدد سنوات الخبرةالنتائج المتعلقة  :أوالا 

( 6يوضح الجدول رقم )( المتوسطات الحسابية بينما 5حيث يوضح الجدول رقم ) ANOVAتحليل التباين األحادي من خالل 
 .تبعا لمتغير المؤهل العلميلعينة الدراسة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 

 )%(المئوية النسبة  التكرار المؤهل العلمي
 25.0 10 دبلوم

 25.0 10 بكالوريوس تربوي 
 10.0 10 بكالوريوس غير تربوي 

 15.0 6 ماجستير
 25.0 4 دكتوراه 

 100.0 40 المجموع العام

 %()المئوية النسبة  التكرار سنوات الخبرة في العمل الحالي

 45.0 18 سنوات  7أقل من 

 35.0 14 سنة  15 – 8من 

 20.0 8 سنة 30أكثر من 

 100.0 40 المجموع العام
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 تبعا لمتغير المؤهل العلمي  لعينة الدراسةالمتوسطات الحسابية  ح( يوض5جدول رقم )

 المؤهل العلمي           
 

 المجاالت     

 دبلوم
 9العدد=

 بكالوريوس تربوي 
 9العدد=

 بكالوريوس غير تربوي 
 7العدد=

 ماجستير
 7العدد=

 دكتوراه
 8العدد=

 2.8438 2.7321 3.0714 2.6528 2.8333 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 
واقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 

 3.4063 3.4286 3.4643 3.5278 3.4306 الفكري  األمن

 3.6500 3.5714 3.4571 3.0444 3.3111 الفكري معوقات تعزيز المعلم لألمن 

 3.2500 3.1973 3.3129 3.0794 3.1746 الدرجة الكلية

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي ألفراد العينة نتائج تحليل التباين األحادي ح( يوض6جدول رقم )

 المؤهل العلمي                  
 

 المجاالت
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مربع مجموع 

 االنحرافات
متوسط 
مستوى  ف المحسوبة االنحراف

 الداللة

 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 
 

 189. 754. 4 بين المجموعات
.438 

 
.780 

 430. 15.057 35 داخل المجموعات 

  15.811 39 المجموع

واقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 
 الفكري  األمن

 019. 077. 4 المجموعاتبين 
.087 

 
.986 

 222. 7.757 35 داخل المجموعات 

  7.834 39 المجموع

 معوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري 

 483. 1.933 4 بين المجموعات
.980 

 
.431 

 
 493. 17.263 35 داخل المجموعات

  19.196 39 المجموع

 الدرجة الكلية

 061. 246. 4 بين المجموعات

 170. 5.964 35 داخل المجموعات 835. 360.

  6.209 39 المجموع

 أكبركانت  الثالثة ( أن قيم مستوى الداللة على المجاالت6يتضح من خالل الجدول رقم )
على أفراد  تبعا لمتغير المؤهل العلمي( α 0.05≥( وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )0.05من )
 المجاالت.وعلى هذه العينة 
ونتائج  Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين Tتم استخدام اختبار )تأثير متغير النوع على أفراد العينة من أجل فحص و 

 .( على أفراد العينة تبعا لمتغير النوعTنتائج اختبار )( تبين 7الجدول رقم )
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 تبعا لمتغير النوع على أفراد العينة( Tاختبار )نتائج  ( يوضح7جدول رقم )
 الجنس                               

 

 المجاالت

 ذكر

 20=العدد

 أنثى

 20=العدد

مستوى  ت المحسوبة

 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 890. 741. 60627. 2.7438 67287. 2.8938 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 

 124. 131. 37931. 3.4438 51793. 3.4625 الفكري  األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 

 81. 1.08 71517. 3.5100 68449. 3.2700 معوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري 

 89. 05. 40094. 3.1929 40747. 3.2000 الدرجة الكلية

(T) ( 0.05≥الجدولية عند مستوى الداللة α( )2.021) 

 وهذه القيم (0.5، 1.08 ،1.31كانت على التوالي ) ت الثالثةالمحسوبة للمجاال (T)( أن قيم 7يتضح من خالل الجدول رقم )
يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  األول، وبذلكفي المجال ( 2.021أصغر من القيمة الجدولية )

(≤0.05 α تبعا لمتغير ).بينما كانت قيم  النوعT  كانت النسبة  الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و المحسوبة للمجال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( وبذلك يتضح بأنه 2.021كبر من القيمة الجدولية )وهذه القيمة أ( 7.41)
(≤0.05 αالستراتيجية )  النوع.تبعا لمتغير  الفكري بين الواقع والمأمول األمنالمعلم في دعم مبدأ الوسطية وتعزيز 

حيث يوضح  ANOVAتحليل التباين األحادي تم استخدام على أفراد العينة سنوات الخبرة تأثير متغير ومن أجل فحص 
 .اختبار تحليل التباين األحادي( نتائج 9( المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم )8الجدول رقم )

 الحاليسنوات الخبرة في الوقت  المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تبعا لمتغير ح( يوض8جدول رقم )

 سنوات الخبرة

 المجاالت     

 سنوات 7أقل من 

 18العدد=

 سنة 15-8من 

 14العدد=

 سنة 15أكثر من 

 8العدد=

 2.7656 2.9196 2.7639 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 

 3.6094 3.5089 3.3403 الفكري  األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 

 3.6500 3.5286 3.1667 معوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري 

 3.2976 3.2891 3.0794 الدرجة الكلية
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 سنوات الخبرة.يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ألفراد العينة تبعا لمتغير  (9جدول رقم )
 الخبرة        سنوات                   

 المجاالت
 مصدر التباين

درجات 

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف
 ف المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 
 

 110. 219. 2 بين المجموعات
.260 

 

.772 

 421. 15.592 37 داخل المجموعات 

  15.811 39 المجموع

 األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 
 الفكري 

 234. 468. 2 بين المجموعات
1.176 

 

.320 

 199. 7.366 37 داخل المجموعات 

  7.834 39 المجموع

 المعلم لألمن الفكري  معوقات تعزيز

 854. 1.707 2 بين المجموعات
1.806 

 

.178 

 473. 17.489 37 داخل المجموعات 

  19.196 39 المجموع

 الدرجة الكلية

 224. 449. 2 بين المجموعات

 156. 5.761 37 داخل المجموعات 250. 1.441

  6.209 39 المجموع

( وبذلك يتضح بأنه ال توجد 0.05من ) أكبر( أن قيم مستوى الداللة على المجاالت الثالثة كانت 9يتضح من خالل الجدول رقم )
 المجاالت.على أفراد العينة وعلى هذه  تبعا لمتغير المؤهل العلمي( α 0.05≥فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

( 10حيث يوضح الجدول رقم ) ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي على أفراد العينة العمر تأثير متغير ومن أجل فحص 
  .( نتائج اختبار تحليل11المتوسطات الحسابية بينما يوضح الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تبعا لمتغير العمر ح( يوض10جدول رقم )
 العمر

 المجاالت     
 عام 30اقل من 

 12العدد=
 عام 40-31من

 15العدد=
 عام50-41من 

 6العدد=
 عام50أكبر من 

 7العدد=

 2.5625 2.9464 2.9750 2.6771 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 

 3.2708 3.2500 3.4500 3.6667 الفكري  األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 

 3.4333 3.3714 3.4533 3.3000 الفكري معوقات تعزيز المعلم لألمن 

 3.0397 3.1633 3.2698 3.2024 الدرجة الكلية
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 نتائج تحليل التباين األحادي ألفراد العينة تبعا لمتغير العمر ح( يوض11جدول رقم )

                          العمر  
 مصدر التباين المجاالت

درجات 
 الحرية

مجموع مربع 
 االنحرافات

متوسط 
 ف المحسوبة االنحراف

مستوى 
 الداللة

 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و 
 

 372. 1.115 3 بين المجموعات
.911 

 

.446 

 408. 14.696 36 داخل المجموعات 

  15.811 39 المجموع

 األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز 
 الفكري 

 345. 1.036 3 بين المجموعات
1.828 

 

.160 

 189. 6.798 36 داخل المجموعات 

  7.834 39 المجموع

 معوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري 

 057. 171. 3 بين المجموعات
.108 

 

.955 

 528. 19.025 36 داخل المجموعات 

  19.196 39 المجموع

 الدرجة الكلية

 079. 236. 3 بين المجموعات

 166. 5.973 36 المجموعاتداخل  702. 475.

  6.209 39 المجموع

( وبذلك يتضح بأنه ال توجد 0.05( أن قيم مستوى الداللة على المجاالت الثالثة كانت اكبرمن )11يتضح من خالل الجدول رقم )
 المجاالت.على أفراد العينة وعلى هذه تبعا لمتغير العمر ( α 0.05≥فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

 .المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة االهمية لفقرات االستبانة :ثانياا 
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 ةة ودرجة االهمية لفقرات االستبان( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوي12جدول رقم )

 األمنمما يدل على عدم فهم لمفهومي  قليلة،( 8، 7، 6، 5، 4، 2،3، 1أن درجة الفقرات ) (12ضح من خالل الجدول رقم )يت
 الفكري والوسطية للمعلمين. األمنيدل على االحتياجات الملحة لتقديم ثقافة  والوسطية، كماالفكري 

الفكري غير مرضية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة  األمندراك المعلم لمفهومي الوسطية و أما بالنسبة للدرجة الكلية إل
 ( من أفراد العينة.56.38إلى)

 الوسطية واألمن الفكري إدراك المعلم لمفهومي  الرقم باالستبانة 
المتوسطات 
 الحسابية

االنحراف 
 % المعياري 

درجة 
 االهمية

 قليلة جدا 37.00 0.92 1.85 أحتاج إلى فهم جيد لمفهوم األمن الفكري  15 1

 قليلة 52.50 1.50 2.63 األمن الفكري يرتبط بالدين 7 2

 قليلة 54.00 1.47 2.70 أشعر بالمسؤولية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبي 11 3

 قليلة 55.50 1.42 2.78 أعي أهمية دعم الوسطية لدى طالبي 2 4

 قليلة 55.50 1.53 2.78 اختالل األمن الفكري مرتبط باختالل الفكر 8 5

 قليلة 56.00 1.45 2.80 أربط المنهج بالواقع الذي يعيشه طالبي 9 6

 قليلة 57.00 1.49 2.85 أدرك مقومات األمن الفكري  5 7

 قليلة 57.00 1.49 2.85 األمن الفكري غير قناعات الطالب 6 8

 قليلة 57.50 1.49 2.88 أعلي من شأن الحوار مع طالبي 10 9

 قليلة 57.50 1.51 2.88 أعرف متغيرات األمن الفكري  4 10

 قليلة 57.50 1.42 2.88 أعرف ما يعنيه مفهوم األمن الفكري  1 11

 قليلة 58.50 1.49 2.93 األمن الفكري لدى اإلدارات المدرسية نفسهاضعف ثقافة  20 12

 قليلة 58.50 1.44 2.93 أدرك متطلبات تعزيز األمن الفكري لدى طالبي 3 13

 متوسطة 60.00 1.71 3.00 أستخدم استراتيجيات ذاتية لدعم الوسطية 13 14

 متوسطة 60.00 1.71 3.00 أستخدم استراتيجيات ذاتية لتعزيز األمن الفكري  14 15

 متوسطة 65.50 1.52 3.28 استراتيجيات العمل الجماعي تعزز األمن الفكري لدى الطالب 12 16

 متوسطة 65.50 1.47 3.28 األنشطة غير الصفية ال تساعد على دعم األمن الفكري  18 17

 متوسطة 69.50 1.36 3.48 الفكري ال توجد برامج للمعلمين تلقي الضوء على استراتيجيات دعم األمن  19 18

 كبيرة 72.00 1.39 3.60 عدم تخصيص مناسبات تلقي الضوء على أهمية األمن الفكري  21 19

 كبيرة 73.50 1.33 3.68 ال توجد برامج للمعلمين تلقي الضوء على مفهوم األمن الفكري  17 20

 كبيرة جدا 100.00 0.00 5.00 ال توجد استراتيجيات واضحة لتعزيز األمن الفكري  16 21

 متوسطة 60.95 1.39 3.05 الدرجة الكلية  
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يدل على عدم فهم أفراد العينة لواقع اسهامهم في دعم الوسطية  بالمرة، مما(، غير مرضية 15وجاءت االستجابة للفقرة رقم )
( وكانت درجة الرضا 14 ،13( )متوسطة( على الفقرات )10 ،9 ،11كما جاءت االستجابات للفقرات ) الفكري،وتعزيزهم لألمن 

 ( مما يدل على فطنة افراد العينة الحتياجاتهم. 16أيضا )كبيرة جدا( على الفقرة رقم )
( حيث وصلت )متوسطةالفكري فلقد كانت درجة الرضا أيضا   األمنءت درجة واقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز كما جا

 (.61.25النسبة المئوية لالستجابة الكلية إلى)
 ( 20 ،17( بيمنا كانت درجة الرضا )كبيرة( على الفقرات )19، 18متوسطة على الفقرات )
حيث وصلت النسبة المئوية  متوسطة(لمعوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري فلقد كانت درجة الرضا أيضا  )أما بالنسبة للدرجة الكلية 

 (.67.80لالستجابة إلى)
الفكري( على أهمية )قليلة( وكانت النسبة المئوية  األمنالمعلم لمفهومي الوسطية و  )إدراكوحصلت درجة الرضا على المجال 

واقع اسهام المعلم في  الفكري،ة الرضا )متوسطة( على المجاالت )معوقات تعزيز المعلم لألمن وكانت درج (،56.38لالستجابة )
 (.69.06 ،67.80الفكري( حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة على التوالي ) األمندعم الوسطية وتعزيز 

الفكري بين الواقع والمأمول فلقد كانت درجة الرضا  مناألأما بالنسبة للدرجة الكلية الستراتيجية المعلم في دعم مبدأ الوسطية وتعزيز 
 (.64.41)متوسطة( حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى)

 ( مما يدل على انه من الضروري 15كانت )قليلة جدا( على الفقرة رقم ) األهميةدرجة  ولعل أهم ما تبين عنه هذه االستبانة أن 
( 3، 20، 1، 4، 10، 6، 5، 9، 7،11،2،8قليلة( على الفقرات )الدرجة الرضا ) كما أنالمفهوم الجيد لألمن الفكري ،  إيجاد

متغيراته معرفة مقوماته و  ،وضرورة امتالك وبالواقعالفكري وارتباطه بالفكر والدين  األمنوعي حول أهمية  وجوب وجود يشير إلى
 وجوب دل علىيف( 18، 19، 12، 14،  13متوسطة( على الفقرات )ال) أما درجة االهمية، تعلملدى المعلم قبل الم ثقافتهوتكوين 

، 21كبيرة( على الفقرات رقم )ال) األهميةالعمل الجماعي ، وكانت درجة من خالل الفكري بشكل اكبر  األمنتعزيز استراتيجيات 
وذلك ال يتعارض مع ما  هاالفكري وتخصيص مناسبات توضح األمنوجود برامج للمعلمين تلقي الضوء على مفهوم على  دالة( 17

( التي 16كبيرة جدا( على الفقرة رقم )ال) األهميةكانت درجة  بينما، سبق فوجود البرامج التثقيفية ال يعني بالضرورة وجود الثقافة
 .الفكري  األمنتعزيز تنص على انه ال يوجد استراتيجيات واضحة ل

 :النتائج والتوصيات
 :الدراسة نتائج :أوالا 

 من خالل العرض السابق استطاعت الباحثة أن تخرج بعدد من النتائج كان من أهمها ما يلي:      
الفكري ال يتالءم مع التحديات التي  األمنيات لدعم مبدأ الوسطية وتعزيز واقع ما يمارسه المعلم من استراتيج .1

 تواجه المجتمع اإلسالمي.
 .الفكري  األمنالوسطية وتعزيز انموذج عملي لدعم إلى المعلمين حاجة  .2
 الفكري. األمنمعظم أفراد العينة بحاجة إلى تعديل لمفهوم الوسطية و  .3
 وجود مشكلة في وعي المعلمين ألهمية دعم الوسطية لدى طالبهم. .4
 طالبهم. الفكري لدى األمنفي وعي المعلمين ألهمية تعزيز وجود مشكلة  .5
بل يستخدمون استراتيجيات  الفكري ليس لديهم استراتيجيات محددة لدعمه األمنمون بمعظم المعلمين الذين يهت .6

 الفكري. األمنذاتية لدعم الوسطية وتعزيز 
الفكري يبدعون تحت  األمنمعظم أفراد العينة يفضلون وجود استراتيجية واضحة المعالم لدعم الوسطية وتعزيز  .7

 .مظلتها
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 : التوصيات: انياا ث
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي:    

 الفكري. األمنضرورة إعداد برامج تثقيفية للمعلمين تلقي الضوء على مفهوم واستراتيجيات دعم الوسطية وتعزيز   .1
 نشطة جميع المواد الدراسية.أالفكري من خالل مهام و  األمندعم الوسطية وتعزيز  .2
 الفكري من خالل األنشطة غير الصفية داخل المدارس والمنافسات التربوية والعلمية خارجها. األمندعم الوسطية وتعزيز  .3
 الفكري.  األمندعم المعلم بكتيب تثقيفي يشتمل على أبرز جوانب الوسطية و  .4
 االستفادة من مخطط االستراتيجية المقترحة وتعميمها. .5

 :المراجع
، دكتوراه أطروحة  الثانوية،األنشطة غير الصفية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحلة  م(. دور2010). منصور األشقر، .1

 .األمنية، الرياضنايف العربية للعلوم  جامعة
ه(. أثر التحول الى مجتمع معلوماتي على االمن الفكري، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري 1430)البقمي، ناصر.  .2

 الملك سعود. )مفاهيم وتحديات(، جامعة
ه(. األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، 1423)التركي، عبد هللا بن عبد المحسن.  .3

 مكة المكرمة.
ه(. دور المعلم الجامعي في تحقيق االمن الفكري لطالبه في ضوء تداعيات العولمة، كلية 1434)الثويني، محمد عبد العزيز.  .4

 المجتمع، جامعة القصيم.
 " اإلرهاب : الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض":جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض. (.هر1421) .علي فايز الجحني، .5
مناهج المواد االجتماعية ومعلميها في المرحلة المتوسطة والثانوية في تعزيز األمن الفكري من  م(. دور2009)الحسين، احمد.  .6

  الرياض.جامعة الملك سعود:  الفكري،المؤتمر االول لألمن  االجتماعية،وجهة نظر معلمي المواد 
 نظرية الفكري رؤية األمن تحقيق في االجتماعية المؤسسات دور ه(.1430)هللا.  جاب هللا، سيد ناصر، وعبد سعيد حمدان، .7

 الملك بجامعة الفكري  لدراسات األمن العزيز عبد بن األمير نايف تحليلية" بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول في كرسي ودراسة
 سعود بالرياض.

قف اإلسالم من ه(. تعامل المؤسسات األمنية السعودية مع اإلرهاب، المؤتمر العالمي عن مو 1425)الحوشان، بركة بن زامل.  .8
 اإلرهاب، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 ه(. األمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية، رسالة دكتوراه، مصر.1423)عبدالرحمن.  الحيدر، حيدر .9
"دور وكالء اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري لدى الطالب": جامعة نايف العربية للعلوم هر(.1427)سعود.  الخريف، .10

 .األمنية: الرياض
 م(. الجرائم اإلرهابية في التشريعات المقارنة، مركز الخليج للدراسات االستراتيجية، مصر.2001)خليل، امام حسنين.  .11
بحث مقدم إلى الملتقى العلمي نحو استراتيجية لألمن الفكري والثقافي  الفكري، األمن (. نظريةم2013عبد هللا. )حسن  الدعجة، .12

 . األمنية، الرياضجامعة نايف العربية للعلوم  اإلسالمي،في العالم 
م(. جامعتنا العربية في مطلع االلفية الثالثة "تحديات وخيارات "سلسلة غير دورية، المكتبة 2000)زاهر، ضياء الدين.  .13

 ة، القاهرة.االكاديمي
 األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية. ، وزارة532اإلسالمي، الكويت، العددالوعي  م(. مجلة2009)مصطفى.  الزحيلي، وهبة .14
 التربية في " والوطنية التربية االجتماعية" ومعلمي " اإلسالمية التربية" معلمي م(. دور2005) .ناصر ،والخوالدة محمد، الزيود، .15

 (.4 ، ع13)مج المنارة، مجلة  ،األردن في أنفسهم المعلمين نظر وجهة من لطلبتهم الوطنية
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"التكفير في القرآن والسنة قديما  وحديثا ": مركز الملك فيصل للبحوث هر(.1428) السامرائي. عبد الرازق  السامرائي، عثمان .16
 الرياض. اإلسالمية:

مدرسية في تعزيز األمن الفكري للطالب، رسالة ماجستير، كلية الدراسات االدارات ال ه(. دور1427)سلمان. ابراهيم  السلمان، .17
 العليا، جامعة نايف.

ه(. التنشئة االسرية ودورها في االمن الفكري رؤية إسالمية، المؤتمر الوطني األول للمن 1430)عبدهللا.  عماد الشريفين، .18
 مفاهيم وتحديات(، جامعة الملك سعود، الرياض.)الفكري 

 م(. مؤسسات االمن الوطني في المملكة العربية السعودية، مؤتمر المئوية.2006)الشهراني، سعد.  .19
 ه(. البحث العلمي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.1408)عبيدات، ذوقان واخرون.  .20
 ضة، القاهرة.ه(. الظاهرة اإلجرائية بين الشريعة اإلسالمية والفكر الوضعي، دار النه1408)الغامدي، أحمد علي.  .21
م(. دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري، رسالة ماجستير، جامعة ام القرى، 2006)فلمبان، هالل حسين.  .22

 مكة المكرمة.
معلم التربية الوطنية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة  م(. دور2010)علي. بن  القحطاني، محمد .23

 األمنية. جامعة نايف  والمعلمين،من وجهة نظر المشرفين  نجران
 الرياض. األمنية:نايف العربية للعلوم  وضوابطه"، جامعةالفكري ماهيته  ". األمنهر(1425)معال. بن  اللويحق، عبد الرحمن .24
نايف  دكتوراة، جامعة حةالفكري، أطرو وطنية لتحقيق األمن  استراتيجيةبناء  (.هر1426عبد هللا.)عبد الحفيظ بن  المالكي، .25

 . األمنية، الرياضالعربية للعلوم 
 المكرمة. التربية، مكة ماجستير، كلية التربوية، رسالةاألمن الفكري في اإلسالم وتطبيقاته  (. مفهومه1428)محمد.  نور، امل .26
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Abstract: 

     The study aimed to find out the effectiveness of a teacher's strategy in supporting the principle of 

moderation and strengthening the intellectual security between reality and hope. 

     Descriptive method has been used to achieve the study goal where the sample was 40 high school 

teachers from Riyadh, (20) male and (20) female, in the academic year of (1437/1438 H). The 

research did a (5 point Likert scale) questionnaire where the results showed the reality of the 

teacher's strategies to support The  principle of moderation and strengthening the intellectual security 

does not fit with the challenges facing the Muslim community, the need of a practical model to 

support the principle of moderation and strengthening the intellectual security, and most of the 

research sample need to modify the concept of  moderation and strengthening the intellectual 

security  where they need awareness in it, and most of the teachers who are interested in moderation 

and strengthening the intellectual security do not have specific strategies to support it. They prefer to 

find a strategy that they can be creative under its umbrella. 

Keywords: The Moderation, Intellectual Security. 
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 المالحق
 الصورة النهائية لالستبانة

 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 /معلمة المرحلة الثانوية   المكرم معلم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  ." الفكري بين الواقع والمأمول األمناستراتيجية المعلم في دعم مبدأ الوسطية وتعزيز تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "  
لذلك  وموضوعية، لماوهي تضع بين أيديكم هذه االستبانة راجية تقديم المساعدة وذلك باإلجابة عن فقرات االستبانة بدقة  

بأن كل ما يرد في إجابتكم سيكون موضع احترام وسوف يعامل بسرية ولن  إيجابية، علما  من أثر كبير في الحصول على نتائج 
 يستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

 تعاونكم،شاكرة لكم حسن 
   ةالباحثـــ     

 البيانات الشخصية أوالا:
 المناسبة:يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية وذلك بوضع خط تحت اإلجابة  
 العلمي:المؤهل   ( أ

   بكالوريوس غير تربوي . 3                ر بكالوريوس تربوي     2              ر دبلوم1

 كتوراة . 5               ر ماجستير     4

 الجنس:  ( ب
 .أنثى2ذكر                                               .1

  الحالي:سنوات الخبرة في العمل  ( ج

 سنة 15ر أكثر من 3 ( سنة15 -8ر من )2 سنوات 7ر أقل من 1

  العمرية(: )المرحلةالعمر  ( د

 عام  50ر أكبر من 4          ( عام50-41ر من )3 ( عام40-31ر من )2  عام 30ر أقل من 1
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 المناسبة: خانة اإلجابةيرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية وذلك بوضع عالمة في  ثانياا:

أوافق  العبارة م
 دائما  

أوافق 
 غالبا  

أوافق 
 أحيانا  

أوافق 
 ال أوافق نادرا  

 الفكري  األمنإدراك المعلم لمفهومي الوسطية و  األول:المحور 
      الفكري  األمن يعنيه مفهومأعرف ما  1
      أعي أهمية دعم الوسطية لدى طالبي 2
      الفكري لدى طالبي األمنأدرك متطلبات تعزيز  3
      الفكري  األمن أعرف متغيرات 4
      الفكري  األمنأدرك مقومات  5
      الفكري غير قناعات الطالب األمن 6
      الفكري يرتبط بالدين األمن 7
      الفكري مرتبط باختالل الفكر األمناختالل  8

 الفكري  األمنواقع اسهام المعلم في دعم الوسطية وتعزيز  الثاني:المحور 
      بالواقع الذي يعيشه طالبي أربط المنهج 9
      أعلي من شأن الحوار مع طالبي 10
      الفكري لدى طالبي األمنأشعر بالمسؤولية في تعزيز  11
      الفكري لدى الطالب األمناستراتيجيات العمل الجماعي تعزز  12
      أستخدم استراتيجيات ذاتية لدعم الوسطية  13
      الفكري  األمنأستخدم استراتيجيات ذاتية لتعزيز  14
      الفكري  األمنأحتاج إلى فهم جيد لمفهوم  15
      الفكري  األمنال توجد استراتيجيات واضحة لتعزيز  16

 المحور الثالث: معوقات تعزيز المعلم لألمن الفكري 
      الفكري  األمنال توجد برامج للمعلمين تلقي الضوء على مفهوم  17
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