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ملخص

هدفت الدراسة إىل التعّرف عىل دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس بمحافظة 
مسقط يف سلطنة ُعامن، كام هدفت إىل وضع إجراءات مقرتحة تساعد اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري 
لدى طلبة املدارس. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم تطبيق استبيان مكون من أربعة أبعاد عىل عينٍة من )494( 
من مديري املدارس ومساعدهيم واملعلمني األوائل. وجاءت تقديرات أفراد عينة االستبيان حول دور اإلدارة 
املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس بدرجة ممارسة كبرية، يف مجيع أبعاد الدراسة. وجاء يف املرتبة 
األوىل البعد الوطني، ثم بعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر، ثم البعد الديني، أما بعد التفكري الناقد فجاء يف املرتبة 
الرابعة واألخرية. كام كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع أبعاد األداة، تعزى 
ملتغري اجلنس لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغري الوظيفة يف مجيع األبعاد وأداة الدراسة 
ككل لصالح مدير املدرسة. كام كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغري املرحلة الدراسية 
يف البعد الديني لصالح مدارس ما بعد األساس )11-12(. وكشفت النتائج أيًضا عن عدم وجود فروق دالة 
إحصائيًّا تعزى ملتغري الوالية يف مجيع األبعاد وأداة الدراسة ككل. ويف ضوء النتائج خرجت الدراسة بمجموعة 

من اإلجراءات املقرتحة لزيادة فاعلية دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس.
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Abstract

The aim of the study is to identify the role of school administration in the development of 
intellectual security among school students in Muscat Governorate in the Sultanate of Oman. It also 
aimed to suggest procedures that help the school administration to develop intellectual security of 
students. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was distributed among a sample of 
(494) school principals, assistant school principals, and head teachers. The results of the study 
indicated that there are statistically significant differences in all dimensions of the questionnaire 
according to the sex variable in favor of females. There are statistically significant differences 
according to the job variable in all dimensions in favor of the school principals. The results also 
indicated that there are statistically significant differences according to school level in the religious 
dimension in favor of post-basic schools (11-12). The results also showed absence of statistically 
significant differences according to the state variable in all dimensions. In the light of the results, 
some proposed actions were presented that may enhance
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المقدمة

ُتّعد املدرسة من املؤسسات التعليمية املهمة؛ فهي مؤسسة اجتامعية أوجدها املجتمع بفعل غزارة الرتاث الثقايف 
وتراكمه وتعقده لتقوم بتنشئة أبنائه، وتربيتهم تربية مقصودة، إذ إن الرتبية احلديثة تنظر إىل الفرد بشكل متكامل؛ 
نفسيًّا، وانفعاليًّا ومعرفيًّا وأخالقيًّا بشكل متكامل ومتوازن  تنمية شخصيته وتربيته  اعتبارها  تأخذ يف  لذلك فهي 
انية والعقلية والفكرية وكيفية تعزيز  )عابدين، 2001(. إن تنمية شخصية الطالب من مجيع جوانبها النفسية والوجدًّ
ومحاية أفكاره من أية مهددات، من األهداف املؤمل حتقيقها من قبل اإلدارة املدرسية، فلم َيُعد هدف اإلدارة املدرسية 
جمرد املحافظة عىل النظام وتنفيذ األعامل اإلدارية واملدرسية الروتينية املتعارف عليها، بل أصبح من أهم اهتامماهتا 
بشكل  والروحي  واجلسدي  والفكري  العقيل  نموه  عىل  تساعد  التي  واإلمكانات  الظروف  كافة  وتوفري  الطالب، 
سليم )خوالدة، 2004(. وبام أن طلبة املدارس هلم خصائص مميزة يف كل مرحلة عمرية ودراسية، وال سيام الطلبة يف 
الصفوف العليا فهي ُتعد بداية التحول الفكري وتكوين االجتاهات والقيم، والتدرج نحو النضج وما يتخللها من 
تساؤالت ومشكالت، وبالتايل فهم حيتاجون إىل من ينمي فكرهم، وينظم سلوكياهتم وعواطفهم، عىل أساس عدة 
مقومات ومرتكزات متمثلة يف أبعاد األمن الفكري املتعددة )الُبعد الديني، الُبعد الوطني، ُبعد احلوار وتقبل الرأي 
اآلخر، ُبعد التفكري الناقد( ومالءمتها للتحديات املعارصة التي إن تم توظيفها من قبل اإلدارة املدرسية؛ فسيؤدي 

إىل تنمية األمن الفكري للطلبة، واملحافظة عليه )العتيبي، 2008( و)الفريدي، 2016(.

املدرسية،  اإلدارة  قبل  توفره وتنميته من  بد من  الطلبة، وال  الفكري أمهية كبرية يف حياة  فإن لألمن  وعليه، 
أمهها وأسامها  بل هو  لدهيم،  عامة  بصفة  األمن  أحد مكونات  يعد  الفكري  األمن  أن  منها:  أسباب،  لعدة  وذلك 
وأساسها، ويرجع النظر إىل األمن الفكري عىل أنه هو أسمى أنواع األمن؛ لتعلقه باملحافظة عىل الدين وبام يمتلكونه 
من معتقدات، كام أنه يرتبط بالعقل، والعقل هو آلة الفكر، وأداة التأمل والتفكر، الذي هو أساس استخراج املعارف، 
يف  االستمرار  رضورات  من  رضورة  املفسدات  من  ومحايته  الفكر  عىل  املحافظة  كانت  ولذلك  احلضارات.  وبناء 
األمن  أمهية  ومن  )الزهراين،2011(.  ا  ومعنويًّ حسيًّا  عليه  يؤثر  ما  كل  من  فكرهم  عىل  املحافظة  ورضورة  احلياة، 
الفكري استقامة املعتقد، وسالمته من االنحراف، أو البعد عن املنهج احلق ووسطية اإلسالم، فإن اإلخالل باألمن 
الفكري يؤدي إىل تفرق األمم شيًعا وأحزاًبا، وتتنافر قلوب أبنائها، ويتشتت شملها، وال يتحقق التالحم والوحدة 
األمن  غياب  ومع  خصائصها.  أهم  من  ُيعد  والذي  لألمة،  الفكري  األمن  بتحقيق  إال  والغاية؛  واملنهج  الفكر  يف 
الفكري سيظهر خلل يف األمن يف كافة فروعه. كام أن األمن الفكري يؤدي إىل حتقيق اإلبداع والتطور والنمو حلضارة 
املجتمع وثقافته، ويعدُّ األمن الفكري وحتقيقه محاية للمجتمع عامة وللشباب خاصة، ووقاية هلم من األفكار الدخيلة 

امة، إذ هيتم األمن الفكري يف كيفية التصدي للجريمة وخاصًة جرائم العنف )السديس، 2005(. اهلدَّ

مهددات  ألي  للتصدي  وجوهرٌي،  مهٌم  مطلٌب  فهو  التعليمية،  املؤسسات  يف  الفكري  األمن  توفر  وجيب 
عىل  القضاء  يمكن  وبتحقيقه  املنحرفة،  األفكار  دحض  عىل  قادرين  جيعلهم  مما  الطلبة  تواجه  وخارجية  داخلية 
املحافظة عىل متاسك  الفكري من خالل  األمن  تنمية  املهم يف  الدور  التعليمية  وللمؤسسات  الفكري.  االنحراف 
الدينية  القيم واملفاهيم  التعلم، ورضورة إكساهبم  الطلبة وإدراك حاجتهم إىل  املجتمع ووحدته وتوازنه، واحرتام 

الصحيحة، ومهارات حتمل املسؤولية ومهارات الثقة بالنفس )احلريب، 2011(.
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وقد اتفق الباحثون، فيام خيص أبعاد األمن الفكري، أمثال الفريدي )2016(، والصقبعي )2008(، عىل أبعاد األمن 
الفكري اآلتية: الُبعد )العقائدي( الديني، والبعد الوطني، والبعد احلضاري والثقايف، وُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر، 
وبعد التفكري اإلجيايب )الناقد(، والتي تؤكد رضورهتا لتنمية األمن الفكري، وتم حتديد أربعة أبعاد منها بعد دمج البعد 
احلضاري الثقايف مع البعد الوطني، وذلك بعد اقرتاح املحكمني بدجمهام للتشابه الكبري بينهام، إذ جاءت هذه األبعاد 

مناسبة لطبيعة الدراسة احلالية، ولطبيعة املجتمع العامين، وهي كاآليت:

البعد الديني: وتنحرص مهام األمن الفكري الرئيسة، يف بعده الديني، يف توفري السالمة والسكينة والطمأنينة 
جلميع أفراد املجتمع ضد أي تأثري سلبي يؤثر عىل البناء القوي للعقيدة اإلسالمية؛ لذا تعمل الرشيعة اإلسالمية عىل 
 .)2016 النقد والتمييز )الفريدي،  املحافظة عىل عقل اإلنسان املسلم سلياًم قوياًم حياكم األمور واألفكار بموازين 
ورفض  والغلو  والتطرف  الفكري  لالنحراف  تدعو  التي  للظواهر  التصدي  يف  التعليمية  املؤسسات  دور  ويتمثل 
الكتاب  التأكيد عىل أن  الطلبة، مع  الفكري لدى  الديني من األمن  البعد  تنمية  اآلخر؛ من خالل حتديد متطلبات 
والسنة مها مصدر الترشيع لألمة اإلسالمية، وأيًضا توضيح املؤسسات التعليمية للطلبة شمولية الرشيعة اإلسالمية 
وترسيخ  اإلسالمية،  األمة  وسطية  مبدأ  ترسيخ  عىل  والعمل  ومكان،  زمان  لكل  وصالحيتها  احلياة  أنظمة  لكل 
مبادئ الرشيعة اإلسالمية القائمة عىل املصلحة العامة ودرء املفاسد، ورضورة الربط بني القول والعمل يف العبادات 

واملعامالت، مع بيان السلبيات من اتباع الفتن واتباع اهلوى وفساد األفعال )العمري، 2012(.

الُبعد الوطني: إن حب الوطن واالنتامء إليه من أهم العوامل يف بناء األمن الفكري لدى األفراد، ألن كل من . 1
الوطني؛  الذي يواجهه ويعوقه هو االنتامء  الكبري  التحدي  الوطن كان  الفكري ألبناء  يريد أن يعبث باألمن 
لذا فإن تنمية الشعور باملواطنة يعد من أهم األبعاد التي نركز عليها لتعزيز األمن الفكري، فاملواطنة ليست 
دعوى، أو شعارات يطلقها اإلنسان، وإنام مطلب ثمني حثت عليه مجيع األديان واألنظمة. وتسهم عدة عوامل 
يف تعزيز الوالء الوطني كاملحافظة عىل كرامة املواطن واحرتامه، وحتقيق متطلبات واحتياجات املواطن املادية 
وغري املادية، وتقدير السلطات ملقدرات الوطن واملواطنني وإمكاناهتم العلمية والعملية، والعمل عىل تعزيز 
2012(. ولضامن تعايٍش سليٍم بني مكونات  الوعي السيايس واالجتامعي، وتقوية احلس الوطني )الُعمري، 
املجتمع البد من تنشيط وتفعيل دور املواطنة من خالل تطوير مناهج التعليم وتنمية روح االنتامء. وكذلك 
غرس روح املواطنة بني فئة الشباب من خالل إحياء الرتاث الثقايف، والعمل عىل نرش ثقافة التسامح واملحبة، 
وحماربة كل أشكال الفساد، واالهتامم برفع مكانة املرأة من خالل مشاركتها يف احلياة العملية والسياسية )2013 

.)AlMaamari & Menter,

به، . 2 والنهوض  جمتمع  أي  بناء  ركائز  من  أساسية  ركيزة  وهي  احلوار،  ثقافة  اآلخر:  الرأي  وقبول  احلوار  ُبعد 
وتصطبغ ثقافة احلوار من ثقافة املجتمع ومقوماته وخصائصه، فتنسب إليه، وله أمهية كبرية يف شتى جماالت 
)التميمي  واألخالق  الفكر  يف  الناس  عند  فيها  املتحاور  األمور  يف  الوعي  ونرش  املحبة  روح  لسيادة  احلياة، 
والتميمي، 2014(. وما هيمنا يف الرتبية هو أن يؤسس الطلبة عىل احلوار، وينشأ جيل قادر عىل ممارسة احلوار 
يف حياته، وتقبل اخلالف مع اآلخر دون تعصب لرأي، أو فعل. فمن يرتبى وينشأ عىل مبدأ احلوار، سيتقبل 
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املخالف له يف الرأي وسيستمع إليه بكل رضا، وسيتأثر به. فأمهية مبدأ احلوار أنه يزرع االعتدال يف نفوس 
ثقافة احلوار  فائق األمهية يف ترسيخ  التعليمية دوًرا  أفكارهم ويوجهها، وإن للمؤسسات  األفراد، ويصحح 
وتعزيزها، وتقبل اخلالف واالختالف يف اآلراء، ويتم ذلك من خالل ما تقوم به اإلدارة املدرسية من خطط 
االنحراف  من  الطلبة  محاية  إىل  يؤدي  مما  والالصفية،  الصفية  التعليمية  املواقف  يف  تنفيذها  ومتابعة  وأنشطة 

الفكري )الصقعبي، 2009(.

الطلبة، . 3 التي تواجه  اليومية  العلمي األمثل حلل املشكالت  الناقد األسلوب  التفكري  ُيعد  الناقد:  التفكري  ُبعد 
ومنه يتعلم الطالب فيها صنع القرارات احلاسمة، والتكيف مع املواقف اجلديدة. وُيعّرف التفكري الناقد بأنه: 
»جمموعة من العمليات العقلية الداخلية التي هتدف إىل حل مشكلة ما، أو اختاذ قرار، أو البحث عن املعنى، 
أو الوصول إىل هدف معني )السويدي، وأبو النور، وعبد احلميد، 2005(. وما هيمنا هو مهارة التفكري الناقد 
باعتبارها األساس لبقية املهارات، إذ قد نحتاج إىل إعامل كل املهارات الفرعية، أو بعضها، والتي تدخل ضمن 
التفكري الناقد، فهو نشاط يقوم عىل مهارة التفكري املستقل باستخدام مهارات عقلية عليا من أجل حتقيق تفكري 
بتحديد  تتصل  مهارات  منها:  مهارات  الناقد  وللتفكري  واحلوارية.  واملرونة  والدقة  بالوضوح  يمتاز  أفضل 
املعلومات  املعلومات، تعتمد عىل معايري لضامن صحة ومصداقية تلك  بتقويم  املعلومات، ومهارات تتصل 

)سويد، 2007(.

وتعد املدرسة املؤسسة الرتبوية األوىل التي أنشأها املجتمع هبدف املحافظة عىل ثقافته، وجتديدها، ونقلها من 
جيل آلخر، وإعداد وتنشئة األجيال وضبطها حتى تكون قادرة عىل أداء الدور املنوط هبا، سواء أكان دوًرا اجتامعيًّا 
أم وطنيًّا وبشكل حيقق أهداف املجتمع، ويكون ذلك بأن يتسلح الفرد بسالح العلم والفكر اجليد والقيم اإلسالمية 

واألخالق الكريمة واالنتامء الوطني الصادق.

وللمدرسة دور يف تنمية ثقافة املجتمع، بصورة ديمقراطية قائمة عىل ثقافة احلوار والتسامح واحرتام اآلخر، 
والتي ال يمكن بناؤها يف الصف املدريس املبني عىل عادات التلقني والطاعة العمياء للمدرس، فالبد من أن تسهم 
املناهج التعليمية يف إعداد الطالب ملطالب عرص العوملة، ومقاومة السلبي منها، واالنخراط يف اإلجيايب. ويف عرص 
التقدم املعلومايت؛ بشكل  تفّجر وسائل تكنولوجيا املعلومات والتواصل، سيحتاج الطالب ألن يكون مواكًبا هلذا 
فاعلية  أكثر  بأدوار  القيام  املدرسية  اإلدارة  عىل  جيب  وعليه،  فكرية.  مهددات  أي  من  حمميًّا  عامليًّا  فرًدا  فيه  يكون 
يف تعزيز اهلوية وتعميق االنتامء للمجتمع بصفة خاصة واألمة العربية واإلسالمية بصفة عامة، مما يتطلب ترسيخ 
وأخطارها  العوملة  من  املجتمع  أمن  املحافظة عىل  مع  وجوانبها،  جماالهتا  كافة  للحياة يف  منهج شامل  اإلسالم  أن 

وسلبياهتا )فخرو، 2016(. لذا تتمثل أدوار اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري يف:

الدور التثقيفي الوقائي: من خالل تنسيق املحارضات والندوات وإقامة الفعاليات الثقافية وبرامج تناسب كل . 1
مرحلة تعليمية.

تقارير . 2 وعمل  املدرسة،  داخل  الطلبة  عىل  تطرأ  التي  الفكرية  للمؤرشات  هنا  املراقبة  وتكون  الرقايب:  الدور 
تقييمية ألي ظاهرة تشري لالنحراف الفكري.
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الدور العالجي: من خالل قيام اإلدارة املدرسية باستخالص أهم الوسائل العالجية ملشكلة معينة بعد الوقوف . 3
عىل أسباهبا احلقيقية، مع استمرارية التثقيف الوقائي للطلبة )الصقعبي، 2009(.

ولكي حتقق اإلدارة املدرسية تنمية صحيحة لألمن الفكري لدى الطلبة، فعليها تقوية عالقة املدرسة بمؤسسات 
الصعوبات  تذليل  املدرسية  اإلدارة  عىل  يتوجب  ولذا  تربوية،  اجتامعية  مؤسسة  املدرسة  باعتبار  املحيل،  املجتمع 
واملسجد،  املجتمع األخرى )األرسة،  والتفاعل مع مؤسسات  التواصل  الفكري من خالل  األمن  تنمية  يف سبيل 

واإلعالم( )البقمي، 2008(.

وقد أجريت دراسات كثرية تناولت موضوع األمن الفكري؛ فقد أجرى كول )Call, 2004( دراسة هدفت 
إىل التعرف عىل مدى إدراك الطلبة ملعنى مصطلح األمن الفكري وعالقته بمكانتهم املعرفية من الدراسة. وتم طرح 
ا عىل جمموعة  عدة أسئلة مرتبطة باألمن الفكري باستخدام استبانة حتتوي العنارص الرضورية إلجياد بيئة آمنة فكريًّ
من الطالبات يف عدة كليات بجامعة كورنيل، كام فحصت االستبانة مدى تأثر مفاهيم األمن الفكري عند الطالبات 
باملكانة املعرفية واخللفية الثقافية. وقد أظهرت النتائج أن عدًدا من الطالبات ينحدرن من خلفيات دينية أثرت يف 

مفهومهن لألمن الفكري، كام أثر يف تقديرهن ألمهيته. 

مفاهيم  تأثر  مدى  عىل  التعرف  إىل  هدفت  بدراسة   )Guzzetti & Wayne, 2004( وواين  جوزيتي،  وقام 
يف  ومناقشتها  التعليمية  لألنشطة  املالحظة  الباحثان  استخدم  وقد  اجلنس،  باختالف  الطلبة  لدى  الفكري  األمن 
يكونوا  مل  املعلمني  أن  النتائج  وأوضحت  الطلبة.  من  وجمموعة  معلام   12 العينة  عدد  بلغ  وقد  الدراسية،  الفصول 

واعني بمتطلبات اجلنس، عكس الطلبة – من اجلنسني - الذين كانوا واعني هبذه املتطلبات.

وأجرى رشادر )Schrader, 2004( دراسة هدفت إىل التعرف عىل األمن الفكري النابع من استجابة الطلبة 
لتجارهبم مع األمن، أو التهديد يف الفصول الدراسية، واشتملت عينة الدراسة عىل )47( طالًبا وطالبة؛ وأظهرت 
النتائج، أن الطلبة يشعرون باألمن الفكري بدرجة عالية إذا ما دعاهم معلموهم إىل القيادة والرشح وإبداء الرأي 
واملناقشة وطرح ما لدهيم من جديد. وأشارت النتائج أيًضا إىل أن املحيط األخالقي يشكل شبكة من األمن للطلبة 
تتيح هلم احلرية يف التعبري عن أنفسهم واختبار تصوراهتم الفكرية واستكشافها، وهذا يعمل عىل نموهم الفكري 
واملعريف واألخالقي بشكل صحي وبدرجة عالية، ثم جاءت النتيجة األخرية أن الطلبة يرون البيئة املحيطة هبم آمنة 
ا؛ ملساعدهتم عىل التطور  يف حالة كانت تتالءم مع الطريقة التي ينظرون هبا إىل العامل، وهذا األمن حيتاجه الطلبة جدًّ

والنمو وبناء اجلانب الفكري واملعريف واألخالقي السليم عرب األمن الفكري.

كام أجرى البقمي )2008( دراسة هدفت إىل الكشف عن درجة إسهام مديري املدارس الثانوية يف تعزيز األمن 
الثانوي  الثالث  الصف  والبنات من  البنني  العينة طلبة مدارس  التعليمية، حيث شملت  الرياض  بمنطقة  الفكري 
البالغ عددهم )1753( طالًبا وطالبة، إذ استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وكانت أهم النتائج تشري إىل أن إسهام 
مديري املدارس الثانوية يف تعزيز األمن الفكري جاء بدرجة متوسطة، وأكدت النتائج أيًضا وجود أثر ذي داللة 
إحصائية يعزى للتفاعل بني متغري النوع لصالح الذكور والبيئة اجلغرافية، كام أكدت أمهية تفعيل األنشطة املدرسية 

لتعزيز األمن الفكري واإلرشاف عليها من قبل إدارة املدرسة.
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املنهاج  إليها  يستند  التي  الثقافية  األسس  أمهية  بيان  إىل  هدفت  بدراسة   )Nakpodia, 2010( ناكبوديا  وقام 
وأثرها  الثقافة،  أمهية  وبيان  الطلبة،  لدى  الفكري  األمن  مفاهيم  وتنمية  بناء  يف  تسهم  التي  الوسائل  من  باعتباره 
عىل عملية التعليم لدى الطلبة، وتطور مفاهيم األمن الفكري لدهيم. وتم تطبيق أسلوب حتليل وتشخيص املناهج 

الدراسية. وأظهرت النتائج أنه ال بد من اعتبار الثقافة من األسس الرتبوية املهمة لتحديث املناهج يف أي جمتمع.

وأجرى فحجان )2012( دراسة هدفت إىل البحث يف دور اإلدارة يف تعزيز األمن الفكري لدى طلبة املرحلة 
الثانوية بمحافظات غزة، وسبل تفعيله، وذلك من خالل دراسة درجة ممارسة مدير املدرسة الثانوية لدوره يف تعزيز 
األمن الفكري لدى الطلبة، حيث استخدم املنهج الوصفي التحلييل، وتألفت عينة الدراسة من )236( مديًرا ونائًبا، 
باستخدام استبانة وزعت عليهم. وأفرد الباحث فقرة مفتوحة لطرح املقرتحات التي قد تؤدي إىل تفعيل دور اإلدارة 
املدرسية يف تعزيز األمن الفكري لدى طلبة الثانوية بمحافظات غزة، ومقابلة بعض اخلرباء بشأن التصور املقرتح 
لتعزيز األمن  املدارس  التي تشري إىل جوانب قوة يف ممارسة مديري  النتائج  أهم  إىل  الدراسة  للدراسة. وتوصلت 
الفكري لدى الطلبة بدرجة ممارسة متوسطة، كام توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية فقط بني 
متوسط تقديرات العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم يف تعزيز األمن الفكري 
من وجهة نظرهم تعزى ملتغري سنوات اخلربة. وأوىص الباحث بإعداد تصور مقرتح لتفعيل دور اإلدارة املدرسية يف 

تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة.

وأجرت الكندري )2014( دراسة هدفت إىل تعرف مدى إسهام املدرسة كمؤسسة تربوية بمكوناهتا املختلفة 
وتعرف مدى وعي الطالب هبذه القيم، وفاعلية اإلدارة املدرسية يف تعزيز قيم الوالء واالنتامء وغرسها عند الطالب. 
وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وطبقت االستبانة عىل عينة من طالب التعليم الثانوي يف دولة الكويت وعددهم 
) 3250( طالًبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن إسهام إدارة املدرسة يف تعزيز قيم الوالء واالنتامء ككل جاء 
منخفضا، أما مستوى قيم الوالء واالنتامء عند الطالب ككل فقد جاء مرتفًعا، وأظهرت النتائج أن اهتامم الطالب 
بالقيم مل يكن عىل درجة واحدة فقد جاءت قيمة الوالء واالنتامء الديني يف املرتبة األوىل، والوالء الوطني يف املرتبة 
الثانية، ثم الوالء القبيل، ثم قيم الوالء واالنتامء األرسي، وأخرًيا قيمة الوالء واالنتامء املذهبي. وأشارت الدراسة 
إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغريي )اجلنس، املعدل الدرايس، والتخصص( إذ أشارت إىل وجود دالة 

إحصائيًّا تعزى إىل كل من متغري )املنطقة التعليمية، واملرحلة الدراسية، والتخصص(.

كام أجرى اليوسف )2015( دراسة قياس أثر تصور مقرتح لتضمني األمن الفكري بمقررات الرتبية اإلسالمية 
وبيان أثره عىل تنمية املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية. تم تطبيق مقياس املواطنة بعد حتكيمه، عىل عينة عشوائية من 
طالب الصف األول الثانوي بمدرستني، األوىل متثل املجموعة التجريبية وعدد طالهبا )67(، والثانية متثل املجموعة 
الضابطة )71( وتم اعتامد التصميم التجريبي الثنائي )قبيل - بعدي(. وقد تم تعريض املجموعة التجريبية للتصور 
املقرتح، وتم تدريس املجموعة الضابطة للتدريس وفق الربنامج املعتاد. وتوصلت أهم النتائج إىل وجود فروق دالة 
إحصائيًّا لصالح املجموعة التجريبية، مما أكد عىل أمهية مراجعة مقررات الرتبية اإلسالمية يف ضوء مكونات األمن 
الفكري، ومراعاة قيم املواطنة وممارستها داخل املدرسة ويف املجتمع املحيل، ورضورة تدريب املعلمني عىل كيفية 

معاجلتها داخل الصف.

كام أجرت الطعاين )2015( دراسة هدفت إىل الكشف عن دور مديري املدارس يف تعزيز األمن الفكري لدى 
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طلبة املدارس الثانوية احلكومية يف لواء قصبة إربد، وسبل تفعيله، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، 
حيث تم وضع استبانتني لقياس دور مديري املدارس يف تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة، وتكونت عينة الدراسة 
من )480( طالًبا وطالبة يف مديرية الرتبية والتعليم لقصبة إربد، تم اختيارهم بالطريقة العنقودية. وأظهرت النتائج 
لواء  احلكومية يف  الثانوية  املدارس  لدى طلبة  الفكري  األمن  تعزيز  املدارس يف  مديري  لدور  الطلبة  تقديرات  أن 
النتائج وجود فرق دالٍّ إحصائيًّا عند مستوى داللة  قصبة إربد وجماالهتا، جاءت بدرجة )متوسطة(، كام أظهرت 

(α>0,05( يعزى ملتغري )اجلنس(؛ ولصالح اإلناث.

تعزيز  يف  ودورها  املدرسة  إدارة  ممارسة  درجة  عن  الكشف  إىل  هدفت  دراسة   )2016( الصامدي  أجرت  كام 
املواطنة الصاحلة لدى طلبتها يف ظل الربيع العريب، حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة طبقتها عىل عينة الدراسة، 
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة املدرسة لدورها يف تعزيز املواطنة 
الصاحلة جاءت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًّا ألثر متغري اجلنس، ووجود فروق دالة إحصائيًّا 
ملتغري املرحلة التعليمية ولصالح مرحلة التعليم الثانوي يف كل املجاالت، ووجود فروق دالة إحصائيًّا ملتغري سنوات 

اخلدمة ولصالح أكثر من عرش سنوات يف كل املجاالت.

وأجرى الفريدي )2016( دراسة هدفت إىل التعّرف عىل أبعاد األمن الفكري التي جيب حتقيقها لدى الرتبويني، 
ا، واستخدم االستبيان  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، وتكونت العينة من )177( معلاًم و)31( مرشًفا تربويًّ
الذي تضمن أبعاد األمن الفكري، وأشارت أبرز النتائج إىل احلاجة إىل حتقيق متطلبات تعزيز األبعاد املهمة لألمن 

الفكري التالية: االنتامء العقدي اإلسالمي وحتقيق االنتامء الوطني والتفكري اإلجيايب الناقد بدرجة عالية.

الدراسات االجتامعية  املعمري، واملرسوري )2016( دراسة هدفت إىل الكشف عن دور معلمي  كام أجرى 
يف تعزيز أبعاد املواطنة من وجهة نظر طلبتهم يف حمافظة جنوب الرشقية بسلطنة ُعامن باستخدام املنهج الوصفي إذ 
قام الباحثان بإعداد استبانة طبقت عىل عينة بلغ عددها )500( طالٍب وطالبة من مدارس التعليم األسايس والتعليم 
الدراسات  الطلبة لدور معلمي  الدراسة أن تقديرات  نتائج  ما بعد األسايس بمحافظة جنوب الرشقية، وأظهرت 
االجتامعية يف تعزيز أبعاد املواطنة لدى طلبتهم يف املحافظة كان بدرجة متوسطة، كام أظهرت النتائج وجود فروق 
دالة إحصائيًّا تعزى إىل اجلنس يف مجيع أبعاد األداة يف بعد احلقوق والواجبات الذي ظهرت به فروق لصالح اإلناث، 
كام كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≥0,0( بني مستويات املرحلة الدراسية 

يف مجيع األبعاد لصالح طلبة التعليم األسايس.

كام أجرى القاسم، وعاشور )2016( دراسة، هدفت إىل إبراز دور مديري املدارس احلكومية يف حمافظة إربد 
يف توظيف اإلعالم الرتبوي لتعزيز االنتامء الوطني لدى الطلبة، وتم استخدام املنهج الوصفي، حيث قام الباحثان 
بإعداد استبانة، وتطبيقها عىل عينة بلغ عددها )733( مديًرا ومعلاًم من املدارس احلكومية. وأظهرت نتائج الدراسة 
الوطني  االنتامء  لتعزيز  الرتبوي  اإلعالم  برامج  توظيف  يف  املدارس  مديري  لدور  العينة  استجابات  تقديرات  أن 
اجلنس  ملتغري  تعزى  إحصائية  ذات داللة  فروق  إىل وجود  الدراسة  نتائج  أشارت  كام  كبرية،  بدرجة  كانت  للطلبة 

واملسّمى الوظيفي واملؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة. 
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وأجرت احلراحشة )2017( دراسة، هدفت للكشف عن دور مديري مدارس العاصمة عاّمن يف تعزيز ثقافة 
كأداة  االستبانة  وطبقت  الوصفي،  املنهج  واستخدمت  والصف.  اجلنس  متغريات  وأثر  الثانوية  طلبة  لدى  احلوار 
للدراسة عىل عينة مؤلفة من )600( طالٍب وطالبة، وقد أظهرت النتائج بأن ممارسة مديري املدارس يف تعزيز ثقافة 
احلوار لدى الطلبة جاءت بدرجة متوسطة، وأيًضا أشارت إىل أن الدواعي املعرفية )اجلانب الفكري( لتعزيز ثقافة 
احلوار جاءت يف املرتبة األوىل، كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى ملتغري اجلنس عىل مجيع 
املجاالت ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول مبادئ 

احلوار وأساليبه.

مشكلة الدراسة:

يتمثل األمن الفكري لدى الطلبة يف محاية فكرهم من أي مهددات للحفاظ عىل هويتهم وقيمهم ومبادئهم 
األخالقية، ولوجود حتديات كثرية تؤثر عىل فكرهم بسبب انفتاحهم عىل العامل ورضورة التفاعل مع اآلخرين داخل 
املدرسة وخارجها. وقد أشارت دراسة الرواحية )2009( إىل انتشار الكثري من األفكار السيئة بني الطلبة املراهقني 
كالعنف والتنمر والتمرد والعصيان والعدوانية، وعدم احرتام اآلخرين، واستخدام ألفاظ بذيئة، مما أدى إىل كثرة 
الشكوى من الطلبة وأكد عىل دور اإلدارة املدرسية يف محاية الطلبة من أي مهددات حتيد بأفكارهم، أو سلوكياهتم 
عن الطريق املستقيم. وال يتحقق ذلك إال من خالل تنمية اإلدارة املدرسية ومجيع العاملني يف املدرسة عىل الفكر 

السليم لدى الطلبة.

اين  ونظًرا لدور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى الطلبة من خالل تنمية اجلانب الديني والوجدًّ
والنفيس؛ فقد أكدت دراسة اهلنائية )2015( إىل رضورة تفعيل دور اإلدارة املدرسية يف تنمية القيم األخالقية لدى 
الطلبة، وذلك لتزايد املشكالت الفكرية لدهيم يف املدارس النامجة عن غياب القيم األخالقية، وانعكاس ذلك عىل 
سلوكياهتم كالعنف واالعتداء اللفظي والفوىض والتقليد األعمى لألفكار والعادات الغريبة والدخيلة عىل املجتمع 

العامين.

ويضاف ملا سبق وجود أسباب هلا تأثري عىل ترسيخ القيم املختلفة كام أشار صفرار )2017( يف دراسته إىل أمهية 
ترسيخ بعض القيم كاملواطنة واألخوة واحرتام اآلخر بني أفراد املجتمع العامين؛ فهي مرتكزات مهمة يف محاية فكر 
من  والتي  االجتامعي  التواصل  وسائل  خالل  من  الطلبة  بني  والسلبية  اإلجيابية  بشقّيها  األفكار  انتشار  من  الطلبة 
السهولة واليرس التواصل فيام بينهم، وما تنرشه عرب تطبيقاهتا من أفكار سلبية. وهذا ما أكدته دراسة املوسى )2013( 
إذ أشارت إىل أن لوسائل ومواقع التواصل االجتامعي األثر الكبري عىل الشباب يف تبني أفكار جديدة متنوعة وخمتلفة 
البيئة  أفراد  والتطبيق بني  املامرسة  أن  إىل  املرشفية )2013(  املجتمع وطبيعته. وأشارت  يف بعض األحيان عن فكر 
املدرسية لثقافة احلوار مل تأخذ العمق املطلوب وضعف اآلليات املتبعة من قبل اإلدارة يف تنمية ثقافة احلوار لدى 

الطلبة إلحداث التأثري اإلجيايب عىل فكر الطلبة وسلوكهم.
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وعليه تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس يف حمافظة مسقط يف سلطنة ُعامن؟. 1

هل توجد فروق دالة إحصائيًّا يف استجابات عينة الدراسة حول دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري . 2
واملرحلة  والوالية  والوظيفة  اجلنس  ملتغريات  ُتعزى  ُعامن  سلطنة  يف  مسقط  بمحافظة  املدارس  طلبة  لدى 

التعليمية؟

املدارس يف حمافظة . 3 لدى طلبة  الفكري  األمن  تنمية  املدرسية يف  اإلدارة  تساعد  التي  املقرتحة  اإلجراءات  ما 
مسقط يف سلطنة ُعامن؟

أهداف الدراسة:

تعّرف دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس يف حمافظة مسقط يف سلطنة ُعامن.. 1

تنمية األمن . 2 املدرسية يف  الدراسة لدور اإلدارة  الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًّا بني استجابات عينة 
والوالية  والوظيفة  اجلنس  ملتغريات  ُتعزى  ُعامن  سلطنة  يف  مسقط  بمحافظة  املدارس  طلبة  لدى  الفكري 

واملرحلة التعليمية.

الوصول إىل جمموعة إجراءات مقرتحة يمكن أن تساعد اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة . 3
املدارس بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن.

أهمية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة يف حماولتها التوصل إىل:

إجراءات مقرتحة يمكن لإلدارة املدرسية أن تستفيد منها يف تطوير دورها يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة 
املدارس بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن، بام يتوافق ونظام التعليم بسلطنة ُعامن، إذ إن هذه اإلجراءات املقرتحة قد 

تساعد اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس.

من املمكن أن تفيد الدارسني والباحثني يف إجراء دراسات الحقة لوظائف أخرى يف وزارة الرتبية والتعليم.

مفهوم األمن الفكري يف املؤسسات التعليمية:

مل يتفق علامء الرتبية يف املؤسسات التعليمية والباحثون عىل حتديد تعريف واحد يف صورته االصطالحية، فقد 
عّرف السديس )2005( األمن الفكري عىل أنه: »نشاط قائم عىل مشاركة خمططة وبصورة متكاملة حيث قال بأنه: 
»النشاط املشرتك بني الدولة واملجتمع لتجنيب األفراد واجلامعات شوائب عقدية وفكرية ونفسية، تكون سبًبا يف 
الوقوع يف املهالك، وذلك للمحافظة عىل األصالة والثقافة الفكرية للفرد، بأن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم 

وبني جمتمعاهتم، آمنني مطمئنني عىل مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية« )ص. 29(. 
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كام ركز الزهراين )2011( وحممد )2013( يف تعريفهام لألمن الفكري عىل اجلانب املعنوي للعقل وآلية بنائه 
وغرس التفكري السليم الناقد للطلبة، وعرفاه بأنه: جمموعة التدابري واإلجراءات واألساليب املعنوية واملادية التي 
تقع عىل عاتق املؤسسات االجتامعية والتعليمية ابتداًء من املستوى االجتامعي األصغر ثم األكرب جتاه اجلانب املعنوي 
بتوجيه  تقوم  التي  الصحيحة  واملعتقدات  القيم  بغرس  اإلنساين،  املعنوي  العقل  بناء  الطالب؛ من خالل  من عقل 
الفرد من أجل  بالعمل عىل تفعيل مدركات  التهديدات اخلارجية والداخلية، وذلك  العقل من  السلوك، وحتصني 

متييز كل ما يقرؤه ويسمعه ويشاهده.

 أما التعريف اإلجرائي لألمن الفكري يف املؤسسات التعليمية فهو: صيانة فكر الطلبة من أي ملوثات داخلية 
وخارجية، واملحافظة عىل هوية املجتمع بأن يكون سبًبا للنمو والتقدم والتطوير ملصلحة العامة واخلاصة، كام يقوم 

األمن الفكري عىل إجياد عالقة متوازنة بني الطالب واملجتمع املدريس واملحيل.

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي؛ ملناسبته لطبيعة الدراسة، وللتعرف عىل دور اإلدارة املدرسية يف 
تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن.

عينة الدراسة:

التعليم  بمدارس  األوائل  واملعلمني  ومساعدهيم  املدارس  مديري  من   )633( من  الدراسة  عينة  تكّونت   
األسايس )5-10( وما بعد األسايس )11-12( بمحافظة مسقط. حيث بلغ عددهم )105( مدراء ومديرات، و)108( 

مساعدين ومساعدات ملدراء املدارس، و)420( معلاًم أول ومعلمة أوىل.

 ويوضح جدول )1( توزيع العينة وفًقا ملتغريات الدراسة وهي: اجلنس والوظيفة والوالية واملرحلة التعليمية.

جدول )1( 

توزيع عينة الدراسة تبًعا للجنس والوظيفة والوالية بمحافظة مسقط

م
الوظيفة

املرحلة التعليمية
املجموع معلم أولمساعد مديرمدير مدرسة

الكيل إناثذكورإناثذكورإناثذكورالوالية

بورش1
4656152056التعليم األسايس

87
224491031ما بعد األسايس

مسقط2
331412831التعليم األسايس

45
12115414ما بعد األسايس
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مطرح3
4322101031التعليم األسايس

45
21123514ما بعد األسايس

العامرات4
4453191954التعليم األسايس

81
223210827ما بعد األسايس

قريات5
7746263080التعليم األسايس

110
2233101030ما بعد األسايس

السيب6
141615175380195التعليم األسايس

265
7586202470ما بعد األسايس

52535256192228633املجموع

 وقد تم توزيع أداة الدراسة عىل )633( فرًدا، وتم اسرتداد )607( استبانات، منها )494( صاحلة للتحليل أي 
بنسبة 78% تقريًبا من جمتمع الدراسة، وهي النسبة التي مثلت العينة يف صورهتا النهائية. 

أداة الدراسة:

تم بناء األداة التي متثلت يف االستبانة من خالل الرجوع إىل األدبيات الرتبوية املتعلقة باألمن الفكري وأبعاده 
 .)2009( والصقعبي   )2009( والعتيبي   )2012( فحجان  كدراسة  السابقة  الدراسات  من  واالستفادة  املختلفة، 
وبعد  اآلخر،  الرأي  وتقبل  احلوار  وبعد  الوطني،  والبعد  الديني،  )البعد  هي:  أبعاد  أربعة  من  االستبانة  وتكونت 

التفكري الناقد. ويبني اجلدول )2( توزيع عبارات األداة عىل أبعادها األربعة.

جدول )2( 

توزيع أرقام عبارات األداة عىل أبعادها األربعة

أرقام العباراتعدد العباراتالُبعدرقم الُبعد
1-1010الُبعد الديني1

11-1020الُبعد الوطني2

21-1030ُبعد احلوار وتقبل اآلخر3

31-1040ُبعد التفكري الناقد4

وتم التأكد من صدق األداة، من خالل عرضها عىل جمموعة من املحكمني، حيث كانت مكونة من )54( عبارة، 
ويف ضوء مالحظات املحكمني واقرتاحاهتم، تم إجراء التعديالت، وأصبحت يف صورهتا النهائية مشتملة عىل )40( 
عبارة. كام تم حساب مدى ارتباط كل ُبعد، والدرجة الكلية؛ للتأكد من عدم التداخل بينها، وذلك باستخدام معامل 

االرتباط بريسون، مما أشار إىل داللة إحصائية مرتفعة كام يوضحه اجلدول )3(.
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جدول )3( 

معامل ارتباط بريسون ألبعاد األداة

البعد 
الديني

البعد 
الوطني

بعد احلوار 
وتقبل الرأي 

اآلخر

بعد التفكري 
الناقد

االستبانة 
ككل

البعد الديني
1االرتباط

الداللة

البعد الوطني
0,7131**االرتباط

0,00الداللة

بعد احلوار وتقبل 
الرأي اآلخر

0,7531**0,721**االرتباط

0,000,00الداللة

بعد التفكري الناقد
0,8071**0,671**0,664**االرتباط

0,000,000,00الداللة

االستبانة ككل
0,8941**0,924**0,875**0,864**االرتباط

0,000,000,000,00الداللة

كام تم حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ عىل العينة ككل، ويظهر من خالل النتائج 
املوضحة يف اجلدول )4( التايل أن األداة تتمتع بثبات مرتفع، فقد بلغ الثبات الكيل 0,965.

جدول )4( 

ثبات أبعاد األداة األربعة

ألفا كرونباخعدد العباراتالبعد
100,859البعد الديني

100,912البعد الوطني

100,905بعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر

100,933بعد التفكري الناقد

400,965املجموع

ويظهر من جدول )4( أن معامل ألفا أكرب من )0,700( وذلك يدل عىل الثبات املرتفع لألداة.
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المعالجة اإلحصائية:

متت معاجلة البيانات امليدانية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول أسئلة الدراسة باستخدام احلزمة اإلحصائية 
للعلوم االجتامعية SPSS، ومتثلت فيام ييل:

له، . 1 املنتمية  والُبعد  العبارة  بني  االرتباط  حلساب  Pearson Correlation؛  بريسون  ارتباط  معامل  حساب 
وذلك حلساب صدق االتساق الداخيل لألداة.

استخراج معامل كرونباخ ألفا Cronbach’s alpha؛ حلساب االتساق الداخيل ألبعاد الدراسة، ولألداة ككل.. 2
استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للتعرف عىل دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري . 3

لدى طلبة املدارس بمحافظة مسقط.
اجلنس . 4 الدراسة  ملتغريات  وفًقا  احلسابية  املتوسطات  بني  الفروق  داللة  ملعرفة   T-Test ت  اختبار  استخدام 

واملرحلة التعليمية.
حتليل التباين األحادي ANOVA ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية يف األبعاد األربعة لألداة ُتعزى . 5

ملتغري الوالية والوظيفة.
تم استخدام اختبار LSD للمقارنات البعدية املتعددة ملعرفة اجتاه الفروق حسب متغري الوظيفة.. 6

نتائج الدراسة ومناقشتها:

 تم عرض نتائج الدراسة وفًقا لألسئلة كام يأيت:

نتائج السؤال األول: 

لإلجابة عن السؤال األول الذي كان نصه: »ما دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس 
بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن؟«، تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل ُبعد من أبعاد األداة، 

كام يوضحه اجلدول )5(.
جدول )5( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد أداة الدراسة

درجة املامرسةالرتبةاالنحرافاملتوسطالبعدرقم البعد
كبرية4,180,611البعد الوطني1
كبرية3,880,652بعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر2
كبرية3,780,623البعد الديني3
كبرية3,560,744بعد التفكري الناقد4

كبرية3,850,58املتوسط العام ألبعاد األداة
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تظهر املتوسطات احلسابية لألبعاد ككل يف جدول )5( أهنا تراوحت بني )3,56-4,18( أي بدرجة كبرية، حيث 
املدارس بمحافظة  الفكري لدى طلبة  تنمية األمن  العام لدور اإلدارة املدرسية يف  املتوسط  النتائج إىل أن  أشارت 
ذلك  وُيعزى   ،)0,58( املعياري  واالنحراف   )3,85( احلسايب  املتوسط  بلغ  كبرية حيث  بدرجة  كان  مسقط ككل، 
إىل أن النظام األسايس للدولة حدد حقوق وواجبات املواطنني العامنيني التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من 
األشكال، وحرية التعبري والتجمع، وحق املشاركة يف القرارات السياسية، وحق امللكية اخلاصة واحلق يف اخلصوصية 
التقاليد  النظام األسايس للدولة كافة تلك احلقوق من  الشخصية وحرية الدين واملساواة بني اجلنسني، كام استمد 
واملامرسات  للتقاليد  تنظياًم حديًثا  يمثل  فهو  وبالتايل  العامين،  املجتمع  بوضوح عىل  واملنعكسة  والعامنية  اإلسالمية 

العامنية املتأصلة يف كافة املؤسسات احلكومية واخلاصة )وزارة اخلارجية، 2018(.

وجاء ترتيب أبعاد األمن الفكري من وجهة نظر مدير املدرسة ومساعديه واملعلمني األوائل عىل النحو التايل: 
وانحراف  كبرية  بدرجة   )4,18( حسايب  بمتوسط  الكيل  ملتوسط  إىل  بالنسبة  األوىل  »املرتبة  الوطني  »البعد  احتل 
معياري )0,61(، وجاء بعد »احلوار وتقبل الرأي اآلخر« يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب عام بلغ )3,88( بدرجة 
كبرية وانحراف معياري )0,65(، كام جاء يف املرتبة الثالثة »البعد الديني« بمتوسط حسايب )3,78( وانحراف معياري 
)0,62(،ويف املرتبة الرابعة واألخرية جاء »بعد التفكري الناقد« بدرجة ممارسة كبرية أيًضا حيث بلغ متوسطه احلسايب 
)3,56( وانحرافه املعياري )0,74(. ويمكن أن يعزى ذلك إىل أن اجلانب الوطني ينال االهتامم الكبري من قبل معظم 
العامنيني نتيجة تبني السلطنة ملفاهيم وقيم شاملة ترتبط بمبدأ املواطنة، مما ساهم يف وصوهلا إىل ما هي عليه اليوم؛ 
وهذا ما أكده داوود )2017( أن سلطنة ُعامن قدمت نموذًجا عمليًّا حيتذى يف الوحدة الوطنية ومحاية اجلبهة الداخلية 
وحتقيق االستقرار يف أروع صوره، فقد جاء مفهوم املواطنة مرتبًطا بالرغبة األكيدة يف تعميق الوحدة وبخطط التنمية 

الشاملة، وبالوالء للبالد وإطالق مرحلة خمتلفة يف تارخيها واختياراهتا احلديثة يف التطوير والتقدم.

اهتامم  عىل   )2016( واملرسوري  املعمري  أكد  فقد  املدرسية،  اإلدارة  اهتامم  أيًضا  الوطني  اجلانب  نال  كام 
الرتبية والتعليم من االهتامم باألنشطة واملسابقات اإلثرائية  تنادي به وزارة  تنفيذ ما  بالعمل عىل  املدارس  إدارات 
واملشاريع الرتبوية، التي هتدف إىل تعزيز قيم املواطنة لدى الطلبة، كمسابقة »املحافظة عىل النظافة والصحة يف البيئة 
املدرسية« ومرشوع »البيئة املدرسية والشخصية اإلجيابية للطالب«، وتقديم برامج جديدة لتطوير تربية املواطنة يف 
عدة جماالت: املنهج، والطلبة، واملعلمني، ورياض األطفال، والدراسات والبحوث، والنرش والتوثيق، والدورات 

التدريبية، واملؤمترات والندوات، واإلعالم.

الرأي والتعبري  إذ إن حرية  الثانية، وبدرجة ممارسة كبرية؛  املرتبة  الرأي اآلخر« يف  ُبعد »احلوار وتقبل  وجاء 
عنه، من املبادئ التي نادى هبا النظام األسايس للدولة حسبام أكدته وزارة الشؤون القانونية )2018( من أن حرية 
الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولة لكل فرد يف حدود القانون. وألن اإلدارة املدرسية 
باملدارس العامنية جزء من املجتمع العامين وانعكاس سياسة الدولة عليها أدى إىل وعيها برضورة ممارسة مبدأ احلوار 
وتقبل الرأي اآلخر، وتعليم الطلبة أساليب احلوار املتنوعة، وكل ما يتعلق به من آداب وقواعد وضوابط، للوصول 
هبم إىل القدرة عىل احلوار عىل املستويات املختلفة واملتنوعة، واالبتعاد عن الشحناء والتعصب. وتتفق هذه النتيجة 
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ثقافة احلوار لدى طلبة  املدارس يف تعزيز  التي أكدت أمهية ممارسات مديري  نتائج دراسة احلراحشة )2017(  مع 
املرحلة الثانوية.

 )2007( نور  نتيجة  النتيجة مع  وتتفق هذه  أيًضا،  الثالثة وبدرجة ممارسة كبرية  باملرتبة  الديني  الُبعد  كام جاء 
الذي أكد عىل رضورة ترسيخ العقيدة اإٍلسالمية يف نفوس الطلبة؛ ملا تسهم به من تنمية كبرية لألمن الفكري، كام 
اتفقت نتيجة الفريدي )2016( مع نتيجة هذه الدراسة بدرجة عالية حول ممارسات مديري املدارس للبعد الديني 
لتنمية األمن الفكري لدى الطلبة، ويعزى ذلك إىل أن النظام األسايس للدولة ركز عىل مبدأ إرساء دعائم للتعامل 
الدينية  بالقيم  العناية  نابعة من الرشيعة اإلسالمية، وعليه يتضح أمهية دور اإلدارة املدرسية يف  العامين  يف املجتمع 

وإيصاهلا بالتخطيط لألنشطة املتعددة، وحث املعلمني والطلبة عىل تنفيذها.

أما بالنسبة إىل ُبعد التفكري الناقد فعىل الرغم من حصوله عىل درجة ممارسة كبرية إال إنه أحتل املرتبة األخرية من 
حيث املامرسة، وربام يعزى ذلك إىل قلة بذل اجلهد الكايف من اإلدارة املدرسية لتوفري الربامج املخصصة واألنشطة 

املدرسية املناسبة التي تساعد عىل تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة املدارس.

وبعد أن تم توضيح ومناقشة نتائج أبعاد الدراسة واملتعلقة باألمن الفكري ومدى تنمية دور اإلدارة املدرسية 
لدى طلبة املدارس بمحافظة مسقط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، سيتم عرض حساب املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات األبعاد األربعة، وتوضيح النتائج، ومناقشتها، وهي موضحة كالتايل:

أواًل: البعد الوطني:

النسبية  واألمهية  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم 
)الرتبة(، جلميع فقرات الُبعد الثاين من حيث درجة املامرسة، واجلدول )6( يوضح ذلك.

جدول )6( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات البعد الوطني مرتبة ترتيًبا تنازليًّا

رقم 
الفقراتالرتبةالفقرة

املتوسط
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املامرسة

121
تنمية اجتاهات الطلبة نحو االعتزاز باهلوية الوطنية من 

خالل األنشطة املوجهة.
4,500,68

كبرية 
ا جدًّ

112
تنمية اجتاهات الطلبة نحو أمهية احرتام الترشيعات 

واألنظمة والقوانني الوطنية.
4,390,74

كبرية 
ا جدًّ

143
تنظيم أنشطة هتدف إىل ترسيخ قيم الوالء واالنتامء 

للوطن يف نفوس الطلبة.
4,340,73

كبرية 
ا جدًّ
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4,320,77تنمية وعي الطلبة بمسؤوليتهم جتاه الوطن.174
كبرية 
ا جدًّ

135
إرشاك الطلبة يف األعامل التطوعية لتنمية روح التكافل 

التعاون بينهم.
4,240,81

كبرية 
ا جدًّ

كبرية4,140,94تعزيز مبدأ الشورى من خالل إجراء انتخابات طالبية.156

187
توظيف جمالس الفصول واإلدارة الطالبية لرتسيخ قيم 

املواطنة.
كبرية4,130,85

198
إرشاك الطلبة يف أنشطة ختدم املجتمع، هبدف تعزيز 

املسؤولية االجتامعية.
كبرية4,040,88

209
توعية الطلبة حول كيفية التعامل مع اإلشاعات واألفكار 

التي تستهدف التأثري عىل أمن الوطن واستقراره.
كبرية3,850,91

1610
تفعيل برامج وأنشطة متكن الطلبة من معرفة حقوقهم 

وواجباهتم الوطنية املختلفة.
كبرية3,840,88

املتوسط العام 
كبرية4,180,61للبعد

يتضح من جدول )6( أن البعد الوطني جاء بمتوسط حسايب )4,18( وانحراف معياري )0,61(، أي درجة ممارسة 
ا وكبرية،  كبرية، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لفقرات البعد بني )3,84-4,50(، أي بني درجة ممارسة كبرية جدًّ
حيث جاءت الفقرة )12( »تنمية اجتاهات الطلبة نحو االعتزاز باهلوية الوطنية من خالل األنشطة املوجهة« يف املرتبة 
ا بمتوسط حسايب )4,50( وانحراف معياري )0,68(، وتلتها يف املرتبة الثانية الفقرة )11(  األوىل بدرجة ممارسة كبرية جدًّ
ا بمتوسط  »تنمية اجتاهات الطلبة نحو أمهية احرتام الترشيعات واألنظمة والقوانني الوطنية« بدرجة ممارسة كبرية جدًّ
حسايب )4,39( وانحراف معياري )0,74(، ويف املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )14( »تنظيم أنشطة هتدف إىل ترسيخ قيم 
الوالء واالنتامء للوطن يف نفوس الطلبة« بمتوسط حسايب )4,34( وانحراف معياري )0,73(، ويرجع السبب إىل أهداف 
فلسفة التعليم بالسلطنة ومبادئها الواضحة والتي تسعى إىل ترسيخ االنتامء للوطن والوالء جلاللة السلطان، وأيًضا تقوية 
الوحدة الوطنية بني أبناء املجتمع الُعامين، وترسيخ احرتام »علم السلطنة« و»النشيد الوطني« وإبراز دالالهتام الرمزية 
والوطنية، وتأكيد أمهية املحافظة عىل املنجزات. وعليه، اهتمت اإلدارة املدرسية بتعزيز اهلوية العامنية يف نفوس الطلبة 
من خالل األنشطة املوجهة واملناهج املختلفة التي تعزز االنتامء الوطني، وأيًضا ُيعّد انعكاس اهلوية مظهًرا وجوهًرا 
لدى الطلبة من خالل االلتزام بالزي العامين يف املدرسة للطالب وجلميع العاملني باملدرسة، واالهتامم الكبري بتعزيز 
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جوانب املواطنة لدى الطلبة، وقيام اإلدارة املدرسية بتنفيذ العديد من املشاريع واألنشطة واملسابقات التي هتدف إىل 
تنمية اجتاهات الطلبة نحو احرتام الترشيعات واألنظمة والقوانني، ونستطيع ملس هذا اجلانب يف تطبيق الئحة شؤون 
الطلبة باملدارس وفهمها من قبل اجلميع والتزام كل من الطالب وويل األمر واملعلم وإدارة املدرسة هبا، وأيًضا مسابقة 
املحافظة عىل النظافة والصحة يف البيئة املدرسية، من خالل توظيف أسلوب الديمقراطية يف جمالس اإلدارة الطالبية. 
وال تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الصامدي )2016(، والتي جاءت بدرجة متوسطة لدور اإلدارة املدرسية يف تعزيز 

قيم املواطنة لطلبة املدارس.

بني  هلا  احلسابية  املتوسطات  وتراوحت  كبرية،  ممارسة  بدرجة  و20(  و19  و18  و16   15( الفقرات  وجاءت 
)3,84-4,14(، حيث حصلت الفقرتان )16 و20( »توعية الطلبة حول كيفية التعامل مع اإلشاعات واألفكار التي 
تستهدف التأثري عىل أمن الوطن واستقراره« و«تفعيل برامج وأنشطة متكن الطلبة من معرفة حقوقهم وواجباهتم 
الوطنية املختلفة«، عىل أقل متوسطات حسابية )3,84-3,85(، ولكنها جاءت بدرجة ممارسة كبرية، ويف الفقرة )20( 
ملا هلا من  استقراره؛  الوطن وتزعزع  أمن  التي هتدد  املدرسية بخطورة اإلشاعات واألفكار  اإلدارة  لنا وعي  يتبني 
عواقب غري محيدة إن مل يتم التعامل معها بحنكة وذكاء، وخاصة تلك التي تنتقل برسعة الربق عرب وسائل التواصل 
مدارس  يف  هبا  املعمول  التعليم  فلسفة  وثيقة  يف   )2017( والتعليم  الرتبية  وزارة  عليه  أكدت  ما  وهذا  االجتامعي، 
السلطنة، لرضورة تعريف الطلبة بالتزاماهتم الوطنية يف بيئة العمل واملجتمع ويف عالقتهم املتنوعة مع أنفسهم، ومع 

اآلخرين.

ثانًيا: ُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر:

النسبية  واألمهية  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم 
)الرتبة(، جلميع فقرات ُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر من حيث درجة املامرسة، وجدول )7( يوضح ذلك.

جدول )7( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات ُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر مرتبة ترتيًبا تنازليًّا

الفقراتالرتبةرقم
املتوسط
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املامرسة

241
توجيه الطلبة الحرتام القواعد والقوانني املنظمة 

4,240,783للعالقات مع اآلخرين باملدرسة.
كبرية 
ا جدًّ

222
نرش ثقافة احلوار والنقاش اهلادف يف حل مشكالت 

كبرية4,030,82الطلبة.

293
توجيه اإلخصائي االجتامعي نحو نرش ثقافة احلوار 

كبرية4,010,904عند حل اخلالفات بني الطلبة.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر114

254
تشجيع الطلبة عىل عدم التعصب للرأي عند اختاذ 

كبرية4,010,851القرار يف اجتامعات اإلدارة الطالبية.

215
تضمني رؤية ورسالة املدرسة أهدافا لتنمية ثقافة 

كبرية3,940,845احلوار وتقبل االختالف لدى الطلبة.

266
تنظيم لقاءات دورية مع املعلمني لتشجيعهم عىل 

كبرية3,790,961توظيف أساليب احلوار واإلقناع املناسبة مع طلبتهم.

287
تعريف الطلبة بآداب التعامل مع من خيالفهم يف 

الرأي من خالل )املرسحيات واألنشطة املدرسية، 
اإلذاعة املدرسية...(

كبرية3,760,886

238
تنظيم برامج توعوية للطلبة لتوضح اآلثار السلبية 

كبرية3,730,883للُفرقة والشحناء

279
استطالع آراء الطلبة باستمرار ملشكالهتم 

كبرية3,680,902وتصوراهتم الفكرية.

3010
توظيف املدرسة وسائل التواصل االجتامعي املتنوعة 

كبرية3,621,053إلعطاء الطلبة مساحة للحوار والتعبري عن الرأي.

كبرية3,880,65املؤرش العام للُبعد

من خالل قراءة اجلدول )7(، يتضح أن املتوسط الكيل لفقرات ُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر جاء بدرجة 
كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )3,88( واالنحراف املعياري )0,65(، وأن املتوسطات احلسابية تراوحت 
ا للفقرة )24( »توجيه الطلبة الحرتام  بني )3,62-4,24(، أي درجة ممارسة كبرية لعدد تسع فقرات، وكبرية جدًّ
القواعد والقوانني املنظمة للعالقات مع اآلخرين باملدرسة« حيث بلغ املتوسط احلسايب )4,24(، وقد يعود 
باب  فتح  املدرسية  اإلدارة  التفكري والوقاية من أي فكر متطرف، فعىل  تنمية  املدرسة يف  إدارة  إىل دور  ذلك 
أفكار وآراء  احرتام  وبالتايل  أفكارهم  لتشجيعهم عليه، واحرتام  فعاليات وأنشطة مدرسية،  احلوار، يف عدة 
اآلخرين، وهذا ما يؤكده جون )John, 2016( بأن احلوار هو اخلطوة األوىل للديمقراطية التي يامرسها الطلبة 

خالل مراحل تعليمهم، وعىل قادة املدارس تسهيل تطبيقها هبدف اإلصالح والوصول للتغيري املطلوب.

ومتثل الفقرات )21 و22 و25 و26 و28 و29( مبدأ احلوار وتقبل الرأي اآلخر، وقد جاءت بدرجة كبرية، حيث 
حققت الفقرة »نرش ثقافة احلوار والنقاش اهلادف يف حل مشكالت الطلبة« املرتبة األوىل، بمتوسط )4,03( وانحراف 
وتصوراهتم  مشكالهتم  حول  باستمرار  الطلبة  آراء  »استطالع  و30(   27( الفقرتان  جاءت  بينام   ،)0,82( معياري 
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الفكرية« و«توظيف املدرسة وسائل التواصل االجتامعي املتنوعة إلعطاء الطلبة مساحة للحوار والتعبري عن الرأي« 
عىل أقل متوسط حسايب)3,62-3,68(، ويعزى ذلك إىل أن وسائل التواصل االجتامعي املتنوعة وأجهزهتا كاهلواتف 
النقالة غري مسموح باستخدامها يف مدارس السلطنة ومراحلها التعليمية املختلفة، وهذا ما أشارت إليه وزارة الرتبية 
والتعليم )2017( يف الئحة شؤون الطالب والتي أكدت عدم السامح للطلبة بإحضار األجهزة السمعية والبرصية 
كاهلواتف النقالة والكامريات واملسجالت واستخدامها يف غري األغراض التعليمية. باإلضافة إىل ذلك فقد يكون 
من الصعب توفر وسائل التواصل االجتامعي لدى مجيع طلبة املدارس، وال تغطي الفئة الكبرية من الطلبة وخاصة 
يف مدارس التعليم األسايس )5-10(، ويرى الباحثون رضورة نرش ثقافة احلوار، وتوظيفه كمهارة، يتم بشكل أكرب 
من خالل حرص اإلدارة املدرسية عىل املتابعة املستمرة لتوظيف قواعد احلوار يف املوقف الصفي وتوجيه املعلمني 
والطلبة، حيث يكون احلوار متباداًل مع األطراف املشاركة للموقف، وأكثر فاعلية، ويكون التواصل مفتوًحا، مع 
تلقي التعقيب السليم واجليد أثناء احلوار، وهذا يتفق مع نتيجة دراسة رشادر)Schrader, 2004( يف وجود فروق 
بعض  تبنته  الذي  واملناقشة  احلوار  اسرتاتيجيات  عىل  القائم  التعليمي  الربنامج  ملتغري  تعزى  إحصائية  داللة  ذات 
إدارات املدارس، والذي من خالله يشعر الطلبة باألمن الفكري بدرجة عالية؛ إذا ما دعاهم معلموهم إىل القيادة 
والرشح وإبداء الرأي واملناقشة وطرح ما لدهيم من جديد، لذا ينبغي نرش ثقافة احلوار بني الطلبة يف املجتمع املدريس 
وتنشئتهم عىل استخدام أسلوب احلوار، وفتح قنوات االتصال بني اجلميع، وتفعيل جمالس الطلبة وريادة األنشطة 

املدرسية.

ثالًثا: البعد الديني:

النسبية  واألمهية  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم 
)الرتبة(، جلميع فقرات الُبعد الديني من حيث درجة املامرسة، وجدول )8( يوضح ذلك.

جدول )8( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات البعد الديني مرتبة ترتيًبا تنازليًّا

رقم 
الفقرة

الفقراتالرتبة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املامرسة

51
توجيه املعلم لنصح الطلبة بعدم االستهزاء 

4,220,81واالستهانة بحرمات األديان.
كبرية 
ا جدًّ

42
إرشاك الطلبة يف املناسبات الدينية لربطهم هبذه 

4,210,85األحداث.
كبرية 
ا جدًّ

63
حث املعلم لطلبته عىل الوسطية واالعتدال يف 

كبرية4,150,73مواقف احلياة املختلفة.
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14
توجيه أولياء األمور عن طريق جمالس اآلباء 
واألمهات لتنشئة الطلبة عىل أسس الرتبية 

اإلسالمية املعتدلة.
كبرية4,130,83

105
تنظيم فعاليات مدرسية لنرش القيم األخالقية بني 

كبرية4,040,94الطلبة.

كبرية3,960,94توعية الطلبة بآثار التعصب لرأي، أو مذهب معني.76

37
إقامة برامج إرشادية لتقوية الوازع الديني والرقابة 

كبرية3,820,94الذاتية لدى الطلبة.

88
تنظيم برامج توجيهية تنمي استقاللية شخصية 

متوسطة3,380,99الطلبة، وعدم االنقياد للفكر املتطرف.

29
تنظيم حمارضات، أو ندوات لتوعية الطلبة بقضايا 

متوسطة3,211,04التطرف الفكري.

910
تنظيم زيارات للطلبة للمدارس الدولية هبدف 

متوسطة2,651,16ترسيخ مبادئ التسامح مع الغري.

كبرية3,780,62املتوسط العام للُبعد

يتضح من جدول )8( أن البعد الديني جاء بمتوسط حسايب )3,78( وانحراف معياري )0,62( أي درجة ممارسة 
ا ومتوسطة،  كبرية، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لفقرات الُبعد بني )2,65- 4,22(، بني درجة ممارسة كبرية جدًّ
حيث جاءت الفقرة )5(: »توجيه املعلم لنصح الطلبة بعدم االستهزاء واالستهانة بحرمات األديان« يف املرتبة األوىل بدرجة 
ا بمتوسط حسايب )4,22( وانحراف معياري)0,81(، وتلتها يف املرتبة الثانية الفقرة )4( »إرشاك الطلبة يف  ممارسة كبرية جدًّ
ا بمتوسط حسايب)4,21( وانحراف معياري)0,85(،  املناسبات الدينية لربطهم هبذه األحداث« بدرجة ممارسة كبرية جدًّ
وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة فحجان)2012( يف إحياء املناسبات لدى الطلبة والتي جاءت أيًضا بدرجة ممارسة كبرية، 
وقد يعود السبب إىل اهتامم اإلدارة املدرسية بإحياء املناسبات الدينية وإرشاك الطلبة فيها وتعظيم شعائرها، وهو عمل دائم 
ومستمر يقوم به الطلبة من خالل األنشطة املتنوعة واملختلفة داخل املدرسة وخارجها، وينعكس اهتامم اإلدارة املدرسية 
من اهتامم املجتمع العامين املحافظ عىل الشعائر الدينية ولتعظيم املناسبات الدينية، واحلرص من قبل اإلدارة املدرسية عىل 
غرس القيم واألخالق اإلسالمية، وجاءت الفقرات )1، 3، 6، 7، 10( بدرجة ممارسة كبرية، حيث تراوحت املتوسطات 
احلسابية بني )3,82-4,15(، تتصدرها فقرة )6( »حث املعلم لطلبته عىل الوسطية واالعتدال يف مواقف احلياة املختلفة«، 
يف املرتبة األوىل، تليها فقرة )1( »توجيه أولياء األمور عن طريق جمالس اآلباء واألمهات لتنشئة الطلبة عىل أسس الرتبية 
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اإلسالمية املعتدلة«، وتراوح املتوسط احلسايب هلا بني )4,13-4,15( وهي فقرات تدل عىل أمهية حث اإلدارة املدرسية 
الطلبة عىل االعتدال والوسطية، وجاءت الفقرات )8، 2، 9( بدرجة ممارسة متوسطة وتراوح املتوسط احلسايب هلا بني 
)2,65-3,38( وتدل عىل رضورة متابعة اإلدارة املدرسية تنفيذ برامج وأنشطة مدرسية إرشادية ووقائية للطلبة؛ هبدف 
التوعية والتوضيح للقضايا املؤثرة عىل الفكر، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة البقمي )2008( التي أكدت أمهية 

األنشطة املدرسية ورضورة تفعيلها من قبل إدارة املدرسة لتنمية األمن الفكري لدى الطلبة.

رابًعا: ُبعد التفكري الناقد:

النسبية  الدراسة، واألمهية  عينة  أفراد  املعيارية الستجابات  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم 
)الرتبة(، جلميع فقرات البعد الرابع، وهو ُبعد التفكري الناقد، من حيث درجة املامرسة، وجدول )14( يوضح ذلك.

جدول )9( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات ُبعد احلوار وتقبل الرأي اآلخر مرتبة ترتيًبا تنازليًّا

رقم 
املتوسط الفقراتالرتبةالفقرة

احلسايب
االنحراف 

املعياري
درجة 
املامرسة

كبرية3,710,88تنمية مهارات صنع القرار لدى الطلبة.341

312
تشجيع املعلم عىل تنظيم أنشطة للطلبة تركز عىل 

كبرية3,710,86مهارات التفكري الناقد.

383
تشجيع الطلبة عىل انتقاء املعلومات والبيانات 
كبرية3,640,90املناسبة عند إعداد التقارير والبحوث الدراسية.

334
تشجيع الطلبة عىل الشفافية يف طرح القضايا 

كبرية3,630,94الفكرية، يف اإلذاعة واألنشطة املدرسية املتنوعة.

325
تدريب الطلبة عىل البحث واالستقصاء هبدف 

كبرية3,600,94إصدار أحكام موضوعية.

406
تنمية مهارات الطلبة للمقارنة بني أفكارهم وأفكار 

كبرية3,580,93اآلخرين من خالل الفعاليات املدرسية.

كبرية3,521,01تنمية وعي الطلبة بأمهية حقوق امللكية الفكرية.397
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كبرية3,470,98إرشاك الطلبة يف البحوث العلمية.358

379
تدريب الطلبة عىل ضوابط التفكري الناقد 

كبرية3,450,94واخلطوات العلمية يف حل املشكالت.

3610
حث للطلبة عىل اتباع “مبدأ الفكر يعالج بالفكر” 

متوسطة3,330,95يف التعامل مع القضايا املختلفة.

كبرية3,560,74بعد التفكري الناقد

بلغ  حيث  كبرية،  بدرجة  جاء  الناقد  التفكري  ُبعد  لفقرات  الكيل  املتوسط  أن   )9( جدول  قراءة  من  يتضح 
املتوسط احلسايب )3,56( وانحراف معياري )0,74( وجاءت مجيع فقرات الُبعد بدرجة ممارسة كبرية، فقد تراوحت 
36 »حث للطلبة عىل اتباع »مبدأ الفكر يعالج بالفكر« يف  املتوسطات احلسابية بني )3,45-3,71(، باستثناء الفقرة 
التعامل مع القضايا املختلفة« التي بلغ متوسطها احلسايب )3,33( وجاءت بدرجة ممارسة متوسطة. وألن هذا املبدأ 

مل ينل درجة ممارسة كبرية فمن الرضوري ممارسته وتنميته من قبل اإلدارة املدرسية.

وجاءت باقي الفقرات بدرجة ممارسة كبرية، حيث حققت الفقرتان )31 و34( »تنمية مهارات صنع القرار 
لدى الطلبة«، »تشجيع املعلم عىل تنظيم أنشطة للطلبة تركز عىل مهارات التفكري الناقد« يف املرتبة األوىل بمتوسط 
حسايب )3,71(، بينام جاءت الفقرة)38( »تشجيع الطلبة عىل انتقاء املعلومات والبيانات املناسبة عند إعداد التقارير 
هذه  وتشري   ،)0,90( معياري  وانحراف  حسايب  متوسط  أقل  عىل   )3,64( حسايب  بمتوسط  الدراسية«  والبحوث 
النتيجة إىل ما توصلت إليه دراسة رشادر )Schrader, 2004( وإمكانية البناء الفكري واملعريف واألخالقي السليم 

عرب األمن الفكري.

الناقد أحد  التفكري  الناقد ككل وفقراته عىل درجة ممارسة كبرية، أن  التفكري  ُبعد  وعليه يعود سبب حصول 
بشكل  للتعامل  العقلية؛  قدراته  أقىص  باستخدام  للفرد  يسمح  الذي  الفعال  املعريف  التطور  لضامن  املهمة  املفاتيح 
إجيايب مع كل األفكار واملواقف املتجددة واملتغرية، وكيفية التفاعل اجليد مع بيئته، ووعي بعض إدارات املدارس 
بأمهيته - أي التفكري الناقد - يف جعل الطلبة قادرين عىل احلكم عىل مصداقية املعلومات. وتأكيًدا لذلك فقد أشارت 
باستخدام  املتعلمني،  والتعليم عىل  التعلم  عملية  أكرب يف  بصورة  الرتكيز  يتم   ...«  )2006( والتعليم  الرتبية  وزارة 
القائمة عىل  التقليدية  التعليم  الذايت والتعّلم مدى احلياة، يف مقابل طريقة  الناقد والتعّلم  التفكري  طريقة مبنية عىل 
حفظ املعلومات واستظهارها...« )ص20(، وبرغم حصول ُبعد التفكري الناقد عىل درجة ممارسة كبرية إال أنه جاء يف 
املرتبة األخرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ويعود السبب إىل قصور بعض اإلدارات املدرسية يف حث معلميها 
عىل التنوع يف أساليب التدريس، وإىل اعتامدهم عىل الطرق التقليدية من تلقني وإلقاء، باإلضافة إىل االعتامد الرئيس 
عىل الكتاب املدريس كمصدر للمعلومات، وهذا ما أكدته دراسة وزارة الرتبية والتعليم؛ واحتاد املنظامت الرتبوية 
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النيوزيلندية )2017( منبهة إىل وجود فجوة بني ما أشارت إليه وزارة الرتبية والتعليم يف أهدافها يف إكساب الطلبة 
مهارات التفكري الناقد وبني ما هو منفذ باملدارس، وضعف اهتامم بعض اإلدارات املدرسية هبذا اجلانب، والذي إذا 
تم تنميته بشكل جيد سيمّكن الطلبة من امتالك مهارات عليا يف التفكري، والقدرة عىل التفكري املنطقي والتأميل فيام 

جيب اعتقاده، أو عمله.

نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه »هل توجد فروق دالة إحصائيًّا يف استجابات عينة الدراسة حول دور 
اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن ُتعزى ملتغريات اجلنس 
الفروق بني  املستقلة ملعرفة  للعينات   -test T )اختبار ت(  تم استخدام  التعليمية؟«،  والوظيفة والوالية واملرحلة 
الواليات والنتائج  الوظائف وبني  الفروق بني  ANOVA ملعرفة  أنوفا  التعليمية، واختبار  الذكور واإلناث واملرحلة 

كالتايل:

أواًل: متغري اجلنس:

تنمية  املدرسية يف  اإلدارة  الدراسة لدرجة دور  أفراد عينة  تقديرات  للكشف عن وجود فروق بني متوسط   
األمن الفكري لدى طلبة املدارس من وجهة مدير املدرسة ومساعديه واملعلمني األوائل بمحافظة مسقط يف ضوء 
ملجموعتني  ت(  )اختبار  وحساب  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  تم  فقد  اجلنس،  متغري 

مستقلتني وجدول )10( يوضح ذلك.

جدول )10( 

 نتائج اختبار ت ملجموعتني مستقلتني ملعرفة طبيعة الفروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة
وفًقا ملتغري اجلنس )ن=494(

مستوى الداللةقيمة الداللةقيمة “ت”املتوسطالعدداجلنسالبعد

البعد الديني
2293,67ذكر

دالة إحصائيًّا3,6250,000
2653,87أنثى

البعد الوطني
2294,05ذكر

دالة إحصائيًّا4,3980,000
2654,29أنثى

بعد احلوار وتقبل 
الرأي اآلخر

2293,76ذكر
دالة إحصائيًّا3,8920,000

2653,99أنثى

بعد التفكري الناقد
2293,43ذكر

دالة إحصائيًّا3,7550,000
2653,68أنثى
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االستبانة ككل
2293,73ذكر

دالة إحصائيًّا4,4220,000
2653,96أنثى

(1,66 = 0.05≤α( عند مستوى داللة )قيمة »ت« اجلدولية عند درجة احلرية )492

يتضح من اجلدول )10( من قيمة »ت« املحسوبة أكرب من قيمة »ت« اجلدولية لكافة األبعاد والدرجة الكلية، 
وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0,05( يف مجيع أبعاد أداة الدراسة يف دور اإلدارة 
عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  ُعامن  سلطنة  يف  مسقط  بمحافظة  املدارس  طلبة  لدى  الفكري  األمن  تنمية  يف  املدرسية 
الدراسة تعزى ملتغري اجلنس وجاءت لصالح اإلناث؛ الرتفاع املتوسط احلسايب يف كل ُبعد إذا ما قورن مع املتوسط 
البقمي )2008( والتي جاءت  نتائج دراسة  إليه  الدراسة احلالية خمتلفة عام توصلت  نتائج  احلسايب للذكور، حيث 
لصالح الذكور، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب: منها ما هو بحكم غريزة األمومة التي جتعلهن أكثر حرًصا وشعوًرا 
ا، وأيًضا يمكن القول بأهنن يتصفن باملثابرة واإلجيابية والرغبة يف خدمة اآلخرين  باملسؤولية جتاه محاية الطلبة فكريًّ

واإلرصار والتحدي يف مواجهة املشكالت والتحديات التي تعرتض عملهن.

ثانًيا: متغري الوظيفة: 

لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسط  بني   )0,05≤α( داللة  مستوى  عند  داللة  ذات  الفروق  ملعرفة 
دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس من وجهة نظر مدير املدرسة ومساعديه واملعلمني 
 ،)One Way ANOVA( األوائل بمحافظة مسقط يف ضوء متغري الوظيفة، تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي

وجدول )11( يوضح ذلك.

جدول )11( 

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات تقديرات عينة وفًقا ملتغري الوظيف

مصدر التباينالبعد
جمموع

املربعات
متوسط د. ح

قيمة فاملربعات
قيمة

الداللة
مستوى
الداللة

البعد 
الديني

دالة إحصائيًّا4,35122,1755,8060,003بني املجموعات
183,9464910,375داخل املجموعات

دالة إحصائيًّا188,297493املجموع

البعد 
الوطني

5,88822,9448,0240.000بني املجموعات

دالة إحصائيًّا180,1714910,367داخل املجموعات
186,06493املجموع
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بعد احلوار 
وتقبل 

الرأي اآلخر

دالة إحصائيًّا8,41524,20810,1790.000بني املجموعات
202,9634910,413داخل املجموعات

دالة إحصائيًّا211,378493املجموع

بعد التفكري 
الناقد

دالة إحصائيًّا5,55522,7775,1690,006بني املجموعات
263,8144910,537داخل املجموعات

دالة إحصائيًّا269,369493املجموع

االستبانة 
ككل

5,93522,9688,9750.000بني املجموعات

دالة إحصائيًّا162,3594910,331داخل املجموعات
168,295493املجموع

)3,04= 0,05≤α( عند مستوى داللة )قيمة »ف« اجلدولية عند درجة حرية )2,491

ويظهر من جدول )11( أن مدير املدرسة حصل عىل أعىل متوسطات حسابية يف مجيع األبعاد وأداة الدراسة 
ككل وتراوحت بني )3,96-4,4(. وأكد اختبار التباين األحادي ANOVA أن قيم »ف« املحسوبة أكرب من قيمة »ف« 
بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة املدرسية   )α≤0,05( اجلدولية عند مستوى داللة
بمحافظة مسقط لدورها يف تنمية األمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر مديري املدارس ومساعدهيم واملعلمني 
األوائل، بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الوظيفة عند مستوى داللة )α≤0,05( يف مجيع األبعاد وأداة 
الدراسة ككل، وجاءت الفروق لصالح مدير املدرسة، ويتضح أن الفروق لصالح مدير املدرسة يف األربعة أبعاد ويف 
االستبانة ككل؛ أي أن مدير املدرسة له دور أساس يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس مقارنة بمساعد املدير 

واملعلم األول. واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الطعاين )2015(.

وملعرفة اجتاه الفروق يف متغري الوظيفة يف هذه األبعاد، تم استخدام اختبار )LSD(، وجدول )17( يوضح نتائج 
التحليل للمقارنات البعدية.

جدول )12( 

نتائج LSD للمقارنات البعدية بني األبعاد واملجموع الكيل

معلم أولمساعد مديرمدير مدرسةاملتوسط احلسايبجمموعة املقارنةاألبعاد

البعد الديني
0,001*3,96مدير مدرسة

3,83مساعد مدير

0,001*3,71معلم أول
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البعد الوطني
0,000*4,40مدير مدرسة

4,25مساعد مدير

0,000*4,11معلم أول

بعد احلوار
0,000*0,026*4,16مدير مدرسة

0,026*3,93مساعد مدير

0,026*3,80معلم أول

بعد التفكري 
الناقد

0,026*3,76مدير مدرسة

3,65مساعد مدير

0,003*3,49معلم أول

األداة ككل
0,000*4,075مدير مدرسة

0,045*3,92مساعد مدير

0,045*0,000*3,78معلم أول

)0,05≤α( داللة عند مستوى داللة *

األبعاد  يف   (0,05≤α( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )12( جدول  خالل  من  يتضح 
مجيعها واألداة ككل بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة: بني مدير املدرسة، ومساعد املدير، 
نتائج  واملعلم األول، ويتبني من خالل املتوسطات احلسابية أن هذه الفروق تتجه لصالح مدير املدرسة. واتفقت 
الدراسة احلالية مع نتيجة القاسم وعاشور )2016( التي أكدت أن مدير املدرسة له الصالحية التي تسهم وتسهل 
عمله والقيام بدوره يف تنمية الوالء الوطني أكثر لدى الطلبة، ويرجع سبب ذلك إىل أن ملدير املدرسة دوًرا أساسيًّا 
يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس، فهو اإلداري األول يف مدرسته واملسؤول عن اتباع اللوائح واألنظمة 
واخلطط ومتابعة تنفيذها، والعمل عىل توفري بيئة تعليمية جاذبة حمققة لألهداف املوضوعة وآمنة للجميع وخاصة 

الطلبة.

ثاًثا: متغري الوالية:

الدراسة لدرجة  أفراد عينة  تقديرات  الداللة عند مستوى داللة )α≥0,05( بني متوسط  الفروق ذات  ملعرفة 
دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدراس من وجهة نظر مدير املدرسة ومساعديه واملعلمني 
 ،)One Way ANOVA( األوائل بمحافظة مسقط يف ضوء متغري الوالية، تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي

وجدول )13( يوضح ذلك.
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جدول )13( 

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات تقديرات أفراد عينة وفًقا ملتغري الوالية

مصدر التبايناألبعاد
جمموع 
املربعات

د. ح
متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الداللة 
االحصائية

مستوى 
الداللة

البعد 
الديني

غري دالة3,7550,751,9830,080بني املجموعات
184,5474880,0378داخل املجموعات

188,297493املجموع

البعد 
الوطني

غري دالة3,96850,7942,1270,061بني املجموعات
182,0924880,373داخل املجموعات

186,06493املجموع

بعد احلوار 
وتقبل 
الرأي
اآلخر

غري دالة2,28650,4571,0670,378بني املجموعات
209,0924880,428داخل املجموعات

211,378493املجموع

بعد 
التفكري 

الناقد

غري دالة3,71650,7431,3650,236بني املجموعات
265,6544880,544داخل املجموعات

269,369493املجموع

االستبانة 
ككل

غري دالة2,4750,4941,4540,203بني املجموعات
165,8244880,34داخل املجموعات

168,295493املجموع

ا يف مجيع األبعاد وأداة  يظهر من جدول )13( أن مجيع الواليات حصلت عىل متوسطات حسابية متقاربة جدًّ
املحسوبة  قيم »ف«  أن   ANOVA األحادي  التباين  اختبار  وأكد   )3,89-3,87( بني  تراوحت  حيث  الدراسة ككل، 
أقل من قيمة »ف« اجلدولية عند مستوى داللة )α≥0,0( بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 
مديري  نظر  وجهة  من  املدارس  طلبة  لدى  الفكري  األمن  تنمية  يف  لدورها  مسقط،  بمحافظة  املدرسية  اإلدارة 
املدارس ومساعدهيم واملعلمني األوائل، بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الوالية عند مستوى 
النتيجة مع نتائج دراسة الكندري )2014(  داللة )α≥0,05( يف مجيع األبعاد وأداة الدراسة ككل، وتتعارض هذه 
والتي أشارت إىل وجود دالة إحصائيًّا تعزى ملتغري املنطقة التعليمية، وقد يعود السبب إىل أن اإلدارة املركزية املعتمدة 
بالسلطنة يف جمال التعليم، جعلت مجيع املحافظات واملناطق التعليمية وإدارات املدارس تتلقى نفس نظام التعليم، 

فال توجد فروق يف أي من السياسات الترشيعية والتنفيذية وحتى القانونية املتبعة يف التعليم بالسلطنة.
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رابًعا: متغري املرحلة التعليمية:

للكشف عن وجود فروق بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة دور اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن 
الفكري لدى طلبة املدارس من وجهة نظر مدير املدرسة ومساعديه واملعلمني األوائل بمحافظة مسقط يف سلطنة 
ُعامن يف ضوء متغري املرحلة التعليمية، فقد تم حساب اختبار »ت« ملجموعتني مستقلتني وجدول )14( يوضح ذلك.

جدول )14( 

نتائج اختبار »ت« ملجموعتني مستقلتني ملعرفة طبيعة الفروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري املرحلة 
التعليمية )ن=494(

املتوسطالعددالنوعالبعد
قيمة 
ìتî

قيمة 
الداللة

مستوى 
الداللة

البعد الديني
3293,7371التعليم األسايس

دال2,0730,043
1653,8564ما بعد األسايس

البعد الوطني
3294,1660التعليم األسايس

غري دال0,7360,462
1654,2091ما بعد األسايس

بعد احلوار وتقبل الرأي 
اآلخر

3293,8516التعليم األسايس
غري دال1,4560,146

1653,9424ما بعد األسايس

بعد التفكري الناقد
3293,5383التعليم األسايس

غري دال1,0650,292
1653,6127ما بعد األسايس

االستبانة ككل
3293,82التعليم األسايس

غري دال1,4720,142
1653,90ما بعد األسايس

يتضح من اجلدول )14( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0,05( يف تقديرات أفراد 
عينة الدراسة بني مدارس التعليم األسايس )5-10( ومدارس ما بعد التعليم األسايس )11-12( يف البعد الديني فقط 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف باقي األبعاد واألداة ككل، وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية يف البعد الديني 
لصالح املرحلة ما بعد األساس )11-12(؛ وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة الكندري )2014( حيث كانت النتائج 
تشري لصالح مدارس التعليم األسايس )5-10(، ويعزى ذلك إىل أن الطلبة يف مدارس ما بعد األساس )11-12( هلم 
خصائصهم اخلاصة باملرحلة العمرية التي يمرون هبا، منها نمو امليول واالهتامم واالجتاهات املتنوعة، ونمو القدرات 

اجلسمية والذهنية والقدرات العاطفية أكثر ممن هم أصغر منهم يف املراحل العمرية السابقة.

نتائج السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث عىل التايل: »ما اإلجراءات املقرتحة التي تساعد اإلدارة املدرسية يف تنمية األمن الفكري 
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لدى طلبة املدارس بمحافظة مسقط يف سلطنة ُعامن؟«، توصلت الدراسة إىل جمموعة من اإلجراءات املقرتحة، من 
خالل ما أسفرت عنه الدراسة امليدانية، حيث عىل اإلدارة املدرسية العمل عىل:

تنمية استقاللية شخصية الطلبة، وعدم االنقياد للفكر املتطرف، وهتيئة البيئة املدرسية التي تسهم يف تعزيز الذات . 1
يف ضوء اهلوية العربية واإلسالمية والوطنية، وتقوية جوانب شخصياهتم، واالهتامم بميوهلم من خالل إرشاكهم 
ضمن جلان متنوعة للنشاط املدريس )النشاط اإلعالمي، والصحي، والثقايف... إلخ(. باإلضافة تنظيم برامج 
توجيهية كاملشاركة يف مسابقات دينية وثقافية وعلمية عىل املستوى املحيل والدويل. وأيًضا رضورة تعليم الطلبة 
كيف يتحقق أمن املجتمع بصفة عامة، وأمنهم بصفة خاصة، من خالل هتيئتهم نفسيًّا واجتامعيًّا من قبل إدارة 

املدرسة واالخصائي االجتامعي باملدرسة.

تعريف طلبة املدارس وتوعيتهم بقضايا التطرف الفكري، من خالل املناهج املدرسية، ووسائل اإلعالم كاإلذاعة . 2
املدرسية والصحف. باإلضافة إىل تقوية أساليب احلوار وتقبل الرأي اآلخر وإن كان خمتلًفا بني الطلبة من خالل 
املناظرات واملسابقات الثقافية واحلوارية. وأيًضا توظيف أساليب حديثة كتقنية املعلومات ووسائل مجع املعلومات 

حول الكشف عن أي ظاهرة، أو سلوكيات تدل عىل التطرف الفكري وزعزعة األمن الفكري.

تنمية مبادئ التسامح مع الغري لدى طلبة املدارس، من خالل القيام باألنشطة والفعاليات كاملرسحيات املدرسية . 3
هبدف ربط الطلبة بقيم السالم والتسامح، واستضافة االختصاصيني واملعنيني من جهات خمتلفة لتوضيح حقوق 
تعزيز  هبدف  األخرى؛  املؤسسات  مع  التعاون  عىل  الدائم  واحلرص  ودياناهتم،  جنسياهتم  باختالف  اآلخرين 

الربامج الوقائية والعالجية ألفكارهم.

حث الطلبة عىل اتباع »مبدأ الفكر يعالج بالفكر« يف التعامل مع القضايا املختلفة كمشاركة طلبة املدارس يف إعداد . 4
البحوث العلمية، وتنفيذ مسابقات ثقافية دورية لطلبة املدارس يف إعداد تقارير وتقييمها وفق معايري وضوابط 
التفكري الناقد واخلطوات العلمية يف حل املشكالت. كذلك إرشاك الطلبة يف مسابقات ومناظرات داخل املدرسة 
وخارجها تستثري تفكريهم بشكل سليم ومنطقي وناقد. كام يمكن تنظيم ندوات تتعلق بالقضايا املختلفة كعرض 
بعض القضايا الفقهية، أو احلياتية بطريقة توضيحها باألدلة املنطقية. باإلضافة إىل تنفيذ برامج ُتنمي مهارة الربط 
بني احلوادث املاضية واحلارضة والتعامل السليم معها، كعرض املشكالت العلمية لبعض العلامء وكيفية حلها 

بأسلوب التفكري العلمي.

نرش ثقافة األمن الفكري بني مجيع املعنيني والعامليني يف داخل املدرسة وخارجها: من خالل قنوات التواصل . 5
املختلفة وصواًل لإلدارات املدرسية، لبيان أمهية األمن الفكري، ورضورة املتابعة واالطالع عىل كل جديد. 
قبل  من  املهامت  لتسهيل  عليه؛  واإلرشاف  الفكري،  باألمن  مستقلة  دوائر  أو  متخصصة،  مراكز  إنشاء  مثل 
اإلدارة التعليمية للباحثني. كذلك العمل عىل ختصيص جوائز تشجيعية للرتبويني الذي يقومون بتنمية األمن 
الفكري وأثر ذلك  التقييم املستمر حول مدى تنمية اإلدارة املدرسية لألمن  الفكري من خالل عملهم، مع 
يف التغلب عىل املشكالت املتعلقة به. باإلضافة إىل رضورة احلرص عىل توفري الدعم املادي واملعنوي لإلدارة 

املدرسية؛ من أجل تسهيل نرش االمن الفكري ومتابعة قضاياه املختلفة.
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إعداد دليل عمل اسرتشادي توضيحي يساعد الكوادر اإلدارية باملدارس يف فهم أمهية األمن الفكري يتضمن . 6
املنوطة  واألدوار  واملهام  األهداف  كل  الدليل  تضمني  رضورة  مع  الفكري،  األمن  تفّعل  وآليات  إجراءات 

باجلميع، ومعايري القياس والتقييم.

خالل . 7 من  والتدريسية  اإلدارية  اهليئة  لدى  الفكري  األمن  تنمية  يف  الالزمة  والفنية  املعرفية  املهارات  تنمية 
التدريب املستمر، وتقديم الربامج التدريبية املتنوعة واملتجددة، مع إجياد قنوات تواصل تربط بينهم وبني اجلهة 

املركزية، لتقديم الدعم الالزم والفوري هلم.

إعداد وإدراج أنشطة وفعاليات مدرسية خاصة باألمن الفكري ومضامينه من ضمن أنشطة املدرسة بحيث . 8
أهداف وأسس علمية  مبنيًة عىل  فيها؛ بحيث تكون  الطلبة  املختلفة وخصائص  التعليمية  تتناسب واملراحل 
ومعرفية واجتامعية وغريها، وقابلة للتطوير وللقياس والتقويم. ويمكن أيًضا دمج مضامني األمن الفكري 

ومواضيعه داخل مقررات الرتبية اإلسالمية ومناهج الرتبية الوطنية.

تدريب املعنيني من اإلداريني الرتبويني وتزويدهم باملهارات املطلوبة لتفعيل األمن الفكري لدى الطلبة، وبيان . 9
توفري  االستمرار يف  مع  ومناسبة حوهلا،  منتظمة  دورات  وتنفيذ  أولويات  ترتيب  للجميع: من خالل  أمهيته 
الفرص التدريبية للجميع لتنمية مهاراهتم. كذلك تقديم برامج تدريبية تتضمن ورش عمل وحلقات نقاش 
متنوعة، وإعداد نرشات خاصة باألمن الفكري وأبعاده تتطرق إىل جتارب عربية وعاملية، باإلضافة إىل إعداد 
القضايا  عرض  عىل  احلرص  وكذلك  اجلانب.  هبذا  املتعلقة  باملواضيع  الرتبوي  احلقل  لتزويد  منتظمة  دورية 
التطوير والتحسني  ابتكارية هبدف  إجراءات  إىل  للتوصل  الرتبوي،  الفكري من واقع احلقل  باألمن  املتعلقة 

واملعاجلة.

تضمني اجلدول املدريس بحصة أسبوعية خاصة لألمن الفكري، من خالهلا يتم مناقشة أهم القضايا املتعلقة به، . 10
والوقوف عىل أهم التطورات والتغيريات يف هذا اجلانب. وأيًضا يمكن إدراج يوم بالفصل الدرايس تقام فيه 
فعاليات ومسابقات حول مواضيع األمن الفكري كعالج االنحراف الفكري وحول خماطر التشدد والتطرف، 

وتوجيه أنشطة لزرع ثقافة التسامح وقيم السالم.

تقوية العالقة بني املدرسة ومؤسسات املجتمع املحيل هبدف تنمية األمن الفكري لدى طلبة املدارس، وذلك . 11
من خالل تقديم برامج ثقافية توعوية هتتم بالقضايا املحلية والعاملية، كإقامة حمارضات وندوات يقدمها نخبة 
من القيادات األمنية كـ » جهاز الرشطة«، أو اجلهات القانونية ملعرفة احلقوق والواجبات للفرد، وأيًضا من 
خالل إرشاك الطلبة يف محالت تطوعية ختدم املجتمع املحيل وتقوي أوارص العالقة بينهم وبني أفراد املجتمع 
تعود  التي  والرتفيهية  الرتبوية  الفعاليات  من  مفتوحة  أيام  إقامة  إىل  باإلضافة  نفوسهم.  يف  املسؤولية  وتعزز 

إيراداهتا املعنوية واملادية يف املقام األول للمجتمع املحيل.

فيها يف ضوء أهداف . 12 املشاركني  يتم حتديد مهام كل  الفكري من خالهلا  باألمن  تكوين جلنة مدرسية خاصة 
واضحة، وحتديد األداء املتوقع منهم، وفق معايري ومؤرشات حمددة، واخلروج بتقارير دورية عن مستجّدات 

اللجنة ورفعها للجهات املعنية للمتابعة والتقييم.
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