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امللخص
هػدؼ البثػػث الثػال إلػ التعػرؼ لمػ دكر المدراػػة الةانكيػة فػ تعزيػز ايمػػف ال كػػرم
لػػدل طهب ػػا ،كذلػػؾ مػػف اػػهؿ التعػػرؼ لمػػ اهطػػار الم ػػاهيم لممػػف ال كػػرم كأهميتػػ فػػ
المؤااػػػات التعميميػػػة ،ك ػػػد ااػػػتادمت الباثةػػػة المػػػن ل الكصػػػ

لمنااػػػبت لمك ػػػكع البثػػػث

كطبيعت  .ك د تككنت لينة الدرااة مف لػدد  )416طالبػان كطالبػة مػف طػهب مػدارس الةانكيػة

العامػػة كالةانكيػػة ال نيػػة التابعػػة هدارة يػػبيف الكػػكـ التعميميػػة .كلتثفيػػؽ أهػػداؼ البثػػث امػػت
الباثةة بتصميـ ااتبانة كأداة لمتعػرؼ لمػ كا ػ مماراػة المدراػة الةانكيػة لػدكرها فػ تعزيػز
ايمػػػػف ال كػػػػرم لػػػػدل طهب ػػػػا ،كالتػػػػ تكزلػػػػت لمػػػػ اماػػػػة مثػػػػاكر دكر المعممػػػػيف ،دكر
اياصػػا

اتجتمػػال كالن ا ػ  ،دكر مػػدير المدراػػة ،دكر المنػػاهل الدرااػػية ،دكر اينيػػطة،

كتـ ااتاداـ التك اررات كالناػب الم كيػة ،كالمتكاػطات الثاػابية كاتنثرافػات المعياريػة كالػكزف
الناب كااتبار "ت" .T-test
ك ػػد أاػػ ر البثػػث لػػف مجمكلػػة مػػف النتػػا ل ،أهم ػػا أف مماراػػة المدراػػة الةانكيػػة
لدكرها ف تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طهب ػا جػادت بدرجػة

ػعي ة ،كأف المدراػة الةانكيػة مػف

ثيػػػػث معممي ػػػػا ،كمػػػػديري ا ،كاياصػػػػا ييف اتجتمػػػػالييف كالن اػػػػييف  ،كالمنػػػػاهل الدرااػػػػية،
كاينيػػطة المدراػػية  ،تتطمػػب إلػػادة النظػػر ف ػ أدكارهػػـ كلػػذلؾ فالمدراػػة الةانكيػػة ف ػ ثاجػػة
يديدة إل مزيػد مػف التػدريب كالتأهيػؿ كالتنميػة لمثاكرهػا الاماػة اػابفة الػذكر ،كمػا أظ ػرت
النتػػا ل كجػػكد تػػأةير داؿ إثصػػا يان يعػػزل لمتري ػرات نػػكع المدراػػة ةػػانكم لػػاـ  -ةػػانكم فن ػ )
لصالح مدراة الةانكم العػاـ ،كنػكع التعمػيـ ثكػكم  -اػاص) لصػالح التعمػيـ الثكػكم  ،بينمػا
أظ رت النتا ل لدـ كجكد تأةير لمتريرم النكع ،كالمنطفة الاكنية الت تكجد في ا المدراة.
كفػ

ػػكد هػػذا النتػػا ل ػػدمت الباثةػػة مجمكلػػة مػػف التكصػػيات كالمفترثػػات ،من ػػا لفػػد

البػػػػرامل كالػػػػدكرات التدريبيػػػػة لممعممػػػػيف ،كاياصػػػػا ييف اتجتمػػػػالييف كالن اػػػػييف ،كالمػػػػديريف،
لتبصػػيرهـ بػػأهـ ايدكار التػػػ يجػػب لمػػػي ـ الفيػػاـ ب ػػػا فػػ تعزيػػػز ايمػػف ال كػػػرم لػػدل طػػػهب
المدراػػة ،مػ

ػػركرة اتهتمػػاـ باينيػػطة المدراػػية كتػػكفير اهمكانػػات الماديػػة كالبيػػرية ،مػ

تػػكفير ايمػػاكف المنااػػبة لمماراػػة هػػذا اينيػػطة ،ككػػذلؾ
كالادة النظر في ا بثيث تت مف

ػػركرة اتهتمػػاـ بالمنػػاهل الدرااػػية

ايا التطرؼ ال كرم ككي ية لهجػ  ،كالػدلكة إلػ الكاػطية
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 كما أكصت الدرااػة ب ػركرة إجػراد المزيػد مػف الدرااػات كايبثػاث فػ هػذا المجػاؿ،كاتلتداؿ
. لتاريل جيؿ مف ايبناد الفادريف لم التعامؿ م تثديات العصر كمتريرات

 الطهب، ايمف ال كرم، تعزيز،الكممات الم تاثية دكر المدراة الةانكية
Abstract:
The current study aims at identifying the role of the secondary school in
Menofia Governorate in enhancing the intellectual security among its students.
The study focused on the conceptual framework for intellectual security and its
importance in educational institutions. To achieve this, the researchers adopted
the descriptive approach which is appropriate for the nature of this study. The
Study sample consisted of (709) male and female students of secondary and
technical secondary schools in Menofia Governorate. The researcher used a
questionnaire as a tool to identify the reality of the secondary school role in
enhancing the intellectual security among its students, which were divided into
five areas: the role of the school teacher, the role of the school social and
psychological worker, the role of the school principal, the role of the school
curriculum and the role of the school extra-curricular activities.
The (SPSS) program used to analyze the data. By using this program,
the researcher got frequencies, percentages, means, standard deviation and
analysis of variance between two independent samples T-tests.
The results of the study showed that level of the secondary school role in
enhancing the intellectual security among its students was low level in all areas
of the study. It also showed that there were statistically significant
differences in enhancing the intellectual security between public and special
secondary school, in favor of public secondary school. It also showed that
there were statistically significant differences in enhancing the intellectual
security between public and technique secondary school, in favor of public
secondary school.
In the light of these results the researcher presented a lot of
recommendations and suggestions that strengthen the role of the secondary
school in enhancing the intellectual security among its students.
Keywords: Secondary School Role, Enhancing, Intellectual Security,
Students
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اسم البخح:
دَر املدرسٕ الجانُِٕ فٖ تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبًا
(دراسٕ مّدانّٕ مبخافظٕ املهُفّٕ)

مقدمٕ البخح َمشللتٌ:
ت يؾ أف الدكر ايمن هك مف أهػـ ايدكار التػ ت ػطم ب ػا الثككمػات فػ المجتمػ
الػديمفراط  ،فمػػيس هنػػاؾ تثػػديات أكبػر مػػف تػػكفير أمػػف كاػهمة المػكاطنيف كالاػػا ثيف .كبنػػاد
لمػ ايثػداث المأاػػاكية كالت جيػرات اتنتثاريػة التػ يػ دت ا مصػر فػ العفػكد ايايػرة كالتػ
كػػاف ل ػػا أكبػػر ايةػػر لمػ ماػػتكل الػػداؿ الفػػكم كاطػػط التنميػػة؛ فػ ف التثػػدم ايكةػػر إلثاثػان

اليػػكـ يتمةػػؿ ف ػ ثصػػار كتثجػػيـ اينيػػطة اهرهابيػػة كتج يػػؼ منابع ػػا ،كتاػػميط ال ػػكد لم ػ
ايفكػار المتطرفػة كالمعتفػدات ال ااػدة التػ تفػػؼ كرادهػا كترػذي ا ،كتػكفر ل ػا الرطػاد اليػػرل

لتجنيد لناصر جديدة ،بما يجعم ػا تنتيػر فػ أكاػاط بعػض اليػباب المريػب انتيػار الاػرطاف
ف الجاـ الاميـ ،كما لـ تاارع أج زة الدكلة ك ادت ا إل اات صػاؿ هػذا المػرض الابيػث مػف
جاػػػد ايمػػػة -بكصػػػؼ العػػػهج النػػػاج كالمكاج ػػػة الثااػػػمة بكافػػػة أيػػػكال ا -فاػػػيجد البي ػػػة
المناابة الت ينمك في ا كيبث اػمكم  ،كي مػؾ الثػرث كالناػؿ كيػأت لمػ ايا ػر كاليػابس،
كبمػػا يعػػكد كبالػ لمػ ثيػػاة المػكاطنيف كأمػػن ـ ،كمػػا نيػ د ذلػػؾ فػ بعػػض الػػدكؿ العربيػػة مػػف
ثكلنا.
كرغـ الج ػكد كالت ػثيات التػ يفػكـ ب ػا رجػاؿ الجػيش كاليػرطة فػ مكاج ػة التيػارات
التك يريػػة ،فػػه زالػػت معػػدتت الث ػكادث اهرهابيػػة ف ػ تزايػػد ماػػتمر ،كتاػػتادـ أاػػمثة ثديةػػة،
كأاػػاليب مبتكػػرة ،ماػػت يدة مػػف التطػػكر التكنكلػػكج كاتن جػػار المعرف ػ كيػػبكات المعمكمػػات
كاتتصػػاتت ،كهػػك مػػا يعن ػ أف المكاج ػػات العاػػكرية كال ػػربات ايمنيػػة كثػػدها غيػػر كافيػػة
لمكاج ػػة هػػذا الظػػاهرة كالتصػػدم ل ػػا ،كت بػػد أف يكاكػػب ذلػػؾ مكاج ػػة لمػػ الصػػعيد ال كػػرم
كالتربكم لمفراد؛ تكيؼ المبس ،كتعرم الزيؼ ،كتثصف لفكؿ اليػباب ،كترفػ ماػتكل كلػي ـ
الػدين  ،كانتمػػا ـ الػػكطن  ،كتث ػػزهـ لمػ اتناػراط فػ مكاج ػػة هػػذا ال كػػر ال ااػػد كالمنثػػرؼ
كاجتةاة مف جذكرا.
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كيعػػد ايمػػف ال كػػرل مػػف أهػػـ أن ػكاع ايمػػف بػػؿ كيمةػػؿ ركيزت ػػا اياااػػية لككنػ يتعمػػؽ
أااا ػان بعفػػكؿ أبنػػاد المجتم ػ كفكػػرهـ ،كةفػػافت ـ ،بػػؿ كيمةػػؿ طريف ػان لتثفيػػؽ ايمػػف بم كم ػ

اليػػامؿ ؛ كمػػف ةػػـ يت ػػح الثاجػػة المااػػة إليػ كت اػػيما إن ػ يثفػػؽ لممجتم ػ أهػػـ اصا ص ػ

كتمااػػك  ،كذلػػؾ بتثفيػػؽ الػػتهثـ كالكثػػدة ف ػ ال كػػر كالمػػن ل كالرايػػة ،إ ػػافة إل ػ أف ايمػػف
ال كػػرل هػػك المػػداؿ الثفيف ػ للبػػداع كالتطػػكر كالنمػػك لث ػػارة المجتم ػ كةفافت ػ  .كلمي ػ ف ػ ف
تثفيفػ ثمايػة لممجتمػ لامػة كلميػباب ااصػة كك ايػة ل ػـ ممػا يػرد لمػي ـ مػف أفكػار دايمػة
ػػا يات كيػبكات المعمكمػػات كغيرهػا مػف لليػػات العكلمػػة اياػػرل

هدامػة تػػأت ب ػػا كةيػر مػػف ال

*

 .الاديا ،8112،ص)91

كلفد اثتؿ ايمف ال كرم مكانا هاما بيف اهتمامػات الماػ كليف كالمػكاطنيف فػ المجتمػ
المعاصػػر؛ تتصػػال المبايػػر بالثيػػاة اليكميػػة  ،كييػػترط لتػػكفير ايمػػف ال كػػرم كجػػكد أج ػػزة
كمؤااات متاصصة  ،يأاذ كؿ من ا جزدا مف الما كلية الممفاة لم لاتؽ المجتمػ  ،كمػف
ػػمف هػػذا المؤااػػات كايج ػػزة المؤااػػات التعميميػػة الت ػ ل ػػا نصػػيب كبيػػر ف ػ بنػػاد فكػػر
اتنااف كالدادا لمكاج ة الثياة بكافة صكرها كتيارات ا الماتم ة  ،ااصة ف مرثمػة المراهفػة
الت أصبح اليباب في ا ف

مة الثيكية كالنياط  ،كتدفؽ ايفكػار كتجػاذب ايطػراؼ مػف ايػر

كيػػر ؛ فعن ػكاف تفػػدـ ايمػػـ كفارهػػا كمصػػدر أمن ػػا كااػػتفرارها مرهػػكف باػػهمة لفػػكؿ أفرادهػػا
كنزاهػػػػة أفكػػػػار أبنا ػػػػا كمػػػػدل ارتبػػػػاط ـ بمككنػػػػات أصػػػػالت ـ كةكابػػػػت ث ػػػػارت ـ .البمعػػػػاس
كاليرلة،8198،ص)34
كتعتبػػر المؤااػػات التربكيػػة  -بثكػػـ اتصػػال ا الػػدا ـ كالمبايػػر م ػ أف ػراد المجتم ػ ،
كتعامم ا م ال كر -أثػد أهػـ أاػمثة الك ايػة  ،تمته ك ػا لمكاػا ؿ الهزمػة فػ مكاج ػة ال كػر
المنثرؼ؛ فالمؤااات التعميمية أكةر درة لمػ ايػباع ثاجػات ايمػف فػ ن ػكس ايفػراد كذلػؾ
مف اهؿ ذلؾ الناؽ التربكم الذم تثتم دااؿ كيات المجتمػ  ،كتمعػب دك ار هامػا كثيكيػا فػ
المثافظة لم بناد كااتفرار المجتم مف اهؿ تجايد ايمف ال كرم.
كانطه ػان مػػف أف المدراػة مػػف أهػـ المؤااػػات التربكيػػة التػ تفػػكـ بػدكرها فػ تكليػػة

الطهب ،كتبصيرهـ  -ااصة ممف لدي ـ ااتعداد لهنثراؼ ال كرم كالاػمكك  -كذلػؾ مػف أجػؿ

* (اسم العائلة ،سنة النشر ،رقم الصفحة)
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ثمايت ـ مف الك كع ف الميكهت الامككية التػ ت ػدد أمػف المجتمػ فهبػد مػف تعػاكف مػديرم
المػػدارس ،كالمعممػػيف ،كاياصػػا ييف اتجتمػػالييف كالن اػػييف ،كالمنػػاهل الدرااػػية ،كاينيػػطة
المدراػػية كذلػػؾ مػػف أجػػؿ معالجػػة الميػػكهت الطهبيػػة كال كريػة كالن اػػية كاتجتماليػػة كغيرهػػا
البيػػرم ،8112،ص .)92كبااػػتفراد الدرااػػات الاػػابفة المتصػػمة بمك ػػكع البثػػث كجػػد أف،
أكػػدت العديػػد مػػف الدرااػػات لم ػ أهميػػة هػػذا الػػدكر الػػذم تفػػكـ بػ المدراػػة ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كػرم لػدل طهب ػا مةػؿ درااػة  ،)Tomlinson, 1997درااػة العاصػـ ،)8112،كدرااػة
غنػػػػػػػػكـ ، )8112 ،كدرااػػػػػػػػة بمػػػػػػػػة ،)8191،كدرااػػػػػػػػة ال مايػػػػػػػػ  ،)8191،كدرااػػػػػػػػة
الدكاػػرم ،)8194،كدرااػػة اليػػمرم ،)8192،كدرااػػة العنػػزم كالزبػػكف ،)8192،كدرااػػة
الثكياف ،)8192،كدرااة مرزكؽ  ،)8193،كما تناكلػت درااػات دكر المعمػـ كأهميػة ذلػؾ
 ،ثيػػػث أيػػػارت درااػػػة بنػػػ لطػػػا )8194 ،لمػػػ أهميػػػة ااػػػتاداـ المعمػػػـ ياػػػمكب الثػػػكار
كالمنا يػػة لنػػد ت الم ػ كتعامم ػ م ػ طهب ػ  .كك ػذلؾ أيػػارت العديػػد مػػف الدرااػػات بأهميػػة دكر
المعمـ ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهبػ كفػ ن ػس الك ػت أظ ػرت تمػؾ الدرااػات بأنػ يكجػد
ميػػكهت ك معك ػػات تعػػكؽ المعمػػـ لػػف أداد دكرا ف ػ تعزي ػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػ مةػػؿ
درااػػػػػة باثجرز ،)8198،كدرااػػػػػة العنزم ،)8192،كدرااػػػػػة مرل ،)8193 ،كدرااػػػػػة جهؿ
،اطػػػػػػػػػػػػػاب ،)8193،كدرااػػػػػػػػػػػػػة العتيبػػػػػػػػػػػػػ  ،)8194،كدرااػػػػػػػػػػػػػة الرامػػػػػػػػػػػػػدم،)8194،
كدرااة بدكم، )8194،كذلؾ أيارت العديد مف الدرااات بأهمية دكر مديرم المدارس الةانكيػة
ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػـ كفػػ ن ػػس الك ػػت أظ ػػرت هػػذا الدرااػػات أنػػ يكجػػد
مجمكلة مف الميكهت التػ تكاجػ المػديريف ك تجعم ػـ يفكمػكف ب ػذا الػدكر بدرجػة متكاػطة
مةػػػػػػػؿ درااة نصػػػػػػػػر،)8193،كدرااػػػػػػػػة دينك ،)8194،كدرااػػػػػػػة

&

(Ahmad

) ،Dammas,2017كدرااة مرزكؽ ،)8193،ككػذلؾ أك ػثت الدرااػات أهميػة الػدكر الػذم
يفكـ ب المريد الطهب ف تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طهبػ ككػذلؾ أظ ػرت أنػ يكجػد صػكر
ف

يام ب ػذا الػدكر مةػؿ درااػة الارج  ،)8191،كأك ػثت الدرااػات الاػابفة أهميػة دكر

اينيطة ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المرثمة الةانكية إت أنػ يكجػد صػكر ك ػعؼ فػ
اتهتماـ ك مماراة اينيطة المدراية مةؿ درااة اييفر ،)8191،كدرااػة مثمد،)8194،
ك أكدت العديد مف الدرااات لم أهمية إدراج م اهيـ كم اميف ك يـ كأاه يات كةفافػة ايمػف
ال كػػرم كالتثػػذير اليػػػديد مػػف اطػػػكرة الاػػير كراد التيػػػارات المتطرفػػة المنثرفػػػة فػػ المنػػػاهل
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كالمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات الدرااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية مةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ درااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )Nakpodia,2010
درااػػػػػة مثمد،)8194،كدرااػػػػػة مرزكؽ،)8193،كدرااػػػػػة جهؿ،كاطاب ، )8193،المركػػػػػز
الفػػكم لمبثػػكث التربكيػػة كالتنميػػة )8193،لم ػ الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػا اػػبؽ أكػػدت العديػػد مػػف
الدرااػات أنػ يكجػػد مجمكلػة مػػف الصػعكبات كالميػكهت التػ تثػكؿ دكف يػػاـ المدراػة ب ػذا
الػػػدكر فػػػ تعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرم لػػػدل طهب ػػػا مةػػػؿ درااػػػة الرامػػػدم ، )8194،كدرااػػػة
بػػػػػػػػػػدكم ، )8194،كدرااة الدكاػػػػػػػػػػرم ،)8194،كدرااػػػػػػػػػػة غنػػػػػػػػػػكـ ،)8112،كدرااػػػػػػػػػػة
نصر ،)8193،كدرااة العنزم كالزبكف.)8192،
كيأت طهب المرثمة الةانكية ف مفدمة هػؤتد الطػهب ؛ ف ػـ أكةػر تعر ػان لمةػؿ هػذا

الميكهت ااصة الميػكهت ال كريػة ثيػث مرثمػة المراهفػة كالترييػرات التػ تطػ أر لمػي ـ اػكاد
كانت تريرات فايكلكجية ،لفمية ،كذهنية ،جامية كغيرها.
تأاياا لم ما ابؽ ففػد تناكلػت الدرااػات الاػابفة مك ػكع ايمػف ال كػرم كنا يػت مػف لػدة
مثاكر ،كمن ا دكر ةفافة الثكار ،ككذلؾ ك

تصكر ااتراتيج لتعزيػزا لػدل طػهب المرثمػة

الةانكيػػػة ،كمػػػا تناكلػػػت دكر كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ كاهدارة المدراػػػية ،كالػػػككهد ،كالمريػػػد الطهبػػػ ،
كاينيػػػطة الطهبيػػػة غيػػػر الصػػػ ية ككػػػذلؾ تناكلػػػت دكر اهلػػػهـ التربػػػكم كتػػػأةيرا لمػػػ طػػػهب
المرثمػػة الةانكيػػة  ،كػػذلؾ تناكلػػت دكر المدراػػة ف ػ تعزي ػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب المرثمػػة
الةانكيػػة مػػف أكةػػر مػػف زاكيػػة ثيػػث ا تصػػرت لم ػ دكر المدراػػة ف ػ تعػػديؿ الاػػمكؾ كتكجي ػ
كتعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرم مػػػف اػػػهؿ الاػػػمكؾ كالتعمػػػيـ ،ككػػػذلؾ تناكلػػػت الدرااػػػات الاػػػابفة دكر
مؤااات التني ة اتجتمالية مف أارة كمدراة كماجد ف تعزيز ايمف ال كرم ك د ات ؽ هػذا
البثث م الدرااات الاابفة ف إبراز مك كع ايمف ال كرم كأهميتػ فػ ثيػاة ال ػرد كالجمالػة
ااصة ف هذا العصر ،بما ياكدا مف فتف كيدكر في مف أثداث كما يي دا مف تريرات.
انطه ػػا ممػػا اػػبؽ نجػػد أف هنػػاؾ العديػػد مػػف الدرااػػات الت ػ أجريػػت ثػػكؿ ايمػػف ال كػػرل ف ػ
مؤااات تعميمية كغير تعميمية إت أف المهثظ ما يم
 ات فت معظـ الدرااات الاابفة ثكؿ م كـ ايمف ال كرل. أكدت معظـ الدرااػات الاػابفة لمػ أهميػة ايمػف ال كػرل لممجتمػ بصػ ة لامػة كلميػباببص ة ااصة ين ـ أكةر ال ات المتأةرة بالتيارات ال كرية.
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 -أكػػدت الدرااػػات لمػ أف ايمػػف ال كػػرل

ػػركرة ثتميػػة لمكاج ػػة متريػرات العصػػر كتاػػيما

العكلمة كتأةيرات ا الماتم ة لم المجتم .
 -طالبت الدرااات الاابفة بك

ااتراتيجية لتعزيز ايمف ال كرل.

 بعض الدرااات تناكلت دكر المؤااػة التعميميػة ،كدكر ةفافػة الثػكار ،كدكر اينيػطة فػتعزيز ايمف ال كرل.
كااػػت ادت الباثةػػة مػػف الدرااػػات الاػػابفة ف ػ تكػػكيف ام يػػة جيػػدة ثػػكؿ ميػػكمة البثػػث ،كف ػ
تكاػػي

الػػدة المعمكمػػات لن ػػا ،كف ػ أدبيػػات البثػػث المرتبطػػة باهطػػار النظػػرل ،ككػػذلؾ لنػػد

منا ية النتا ل كما أف اهطهع لم تمؾ الدرااات االد الباثةة ف اتبتعاد لف تكػرار مػا ػاـ
ب غيرها مف الباثةيف كااتكماؿ الجكانب الت لـ يتناكلكها.
ك د ااتمؼ البثث الثال لف با

الدرااات الاػابفة فػ أف معظػـ الدرااػات الاػابفة أجريػت

فػ بي ػػات ماتم ػػة غيػػر البي ػػة المصػػرية تثديػػدا مثافظػػة المنكفيػػة ثيػػث إف الدرااػػة الت ػ تػػـ
نيػرها بمصػػر ففػػد تػـ إجراؤهػػا كتطبيف ػػا لمػ طػػهب المرثمػة اياااػية العميػػا بمديريػػة التربيػػة
بعماف ثيث ااتم ت لف هذا البثث ف

مكػاف تطبيفػ  .ككػذلؾ ااتمػؼ فػ لينػة البثػث ثيػث

يممت لينة مػف طػهب المػدارس الةانكيػة العامػة كالمػدارس الةانكيػة ال نيػة ثيػث ركػزت معظػـ
الدرااػػات الاػػابفة لم ػ طػػهب مػػدارس التعمػػيـ الةػػانكم العػػاـ كتجاهمػػت تمامػػا طػػهب مػػدارس
التعميـ الةانكم ال ن

الذيف ت يفمكف أهمية لػف طػهب مػدارس التعمػيـ الةػانكم العػاـ  ،كأي ػا

ااتمػػؼ ف ػ بعػػض المثػػاكر الت ػ تناكل ػػا البثػػث ككػػذلؾ ااتمػػؼ مع ػػا ف ػ ايهػػداؼ كايا ػ مة
كالمن جية المتبعة لاير هذا البثث كالبعد المك كل كمكاف التطبيؽ ،كبالتال النتا ل.
 انطه ان مما اػبؽ كػاف مػف ال ػركرم البثػث فػ تثديػد دكر المدراػة الةانكيػة فػ تعزيػزايمػػػف ال كػػػرل لػػػدل طهب ػػػا كدرجػػػة مماراػػػت ا ل ػػػذا الػػػدكر مػػػف كج ػػػة نظػػػر طهب ػػػا،
كالميػػكهت الت ػ تعػػكؽ المدراػػة الةانكيػػة لػػف أداد دكرهػػا ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل
طهب ا ،مف أجؿ الاركج بمجمكلة مف التكصيات التػ يمكػف أف تعػيف المدراػة الةانكيػة
ف أداد دكرها ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا.
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تشاؤالت البخح:
اع البثث الثال اهجابة لف الاؤاؿ الر يس اآلت
مػػا دكر المدراػػة الةانكيػػة فػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرل لػػدل طهب ػػا كيت ػػرع منػ اياػ مة ال رليػػة
اآلتية
 -9ما اهطار الم اهيم لممف ال كرم كأهميت ف المؤااات التعميمية؟
 -8ما دكر المدراة الةانكية ف تعزيز ايمف ال كرل لدل طهب ا؟
 -4ما كا

مماراة المدراة الةانكية لدكرها ف تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا مػف كج ػة

نظرهـ؟
 -3هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دتلػػػة إثصػػػا ية بػػػيف متكاػػػطات درجػػػات أفػػػراد العينػػػة مػػػف طػػػهب
المدارس الةانكية العامة كالةانكية ال نية ثكؿ درجة مماراة المدراة الةانكية لػدكرها فػ
تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طهب ػا تعػزل لممتريػرات النػكع ،نػكع التعمػيـ ،نػكع المنطفػة ،نػكع
المدراة)
 -2ما الميػكهت التػ تعػكؽ المدراػة الةانكيػة فػ أداد دكرهػا فػ تعزيػز ايمػف ال كػرل لػدل
طهب ا؟
 -3مػػا المفترثػػات الت ػ يمكػػف أف تعػػيف المدراػػة الةانكيػػة لم ػ أداد دكرهػػا ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كرل لدل طهب ا؟

أيمّٕ البخح :تتمجل أيمّٕ البخح فٖ اآلتٖ:
 -9أهمية ايمف ال كرل الذل يأت لم رأس هرـ اتثتياجات ايمنية لمفراد ،كالذل يعػد ركيػزة
أاااية لممف بم كم اليامؿ كمطمبان م مان لممجتمعات.

 -8أهميػػة الػػدكر الػػذل تفػػكـ بػ المدراػػة بالتبارهػػا أثػػد أهػػـ مؤااػػات التنيػ ة اتجتماليػػة،
كأهـ الكاا ط الت يتـ مف اهل ا نفؿ ةفافة المجتم  ،بما تثتكيػ تمػؾ الةفافػة مػف لفا ػد
كةكابت ك يـ كاتجاهات كط ار ؽ لمت كير الناي ة.
 -4أهميػة المرثمػة الةانكيػة؛ ثيػث يعتبػػر التعمػيـ الةػانكل فتػرة ثرجػػة مػف ثيػاة المػتعمـ ،ثيػػث
مرثمة المراهفة كما يصاثب ا مف تريرات جامية ،كلفمية ،كن اية.
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 -3ػػد ي يػػد هػػذا البثػػث الما ػ كليف ف ػ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ف ػ ك ػ اطػػط كااػػتراتيجيات
مناابة تا ـ ف تعزيز ايمف ال كرل كتمن اتنثػراؼ كالتطػرؼ ال كػرم ككػذلؾ المػديريف،
كالمعمميف ،كاياصػا ييف اتجتمػالييف كالن اػييف فػ تبصػيرهـ بػأدكارهـ الجديػدة مػف أجػؿ
تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ـ ،ككذلؾ الفا ميف لم ك ػ المنػاهل كالمفػررات الدرااػية
كالفػػا ميف لم ػ اينيػػطة المدراػػية بثيػػث تت ػػمف أنيػػطة ك ػيـ كأاه يػػات تعػػزز ايمػػف
ال كرم لدل طهب المدراة الةانكية .
 -2كممػػا يزيػػد مػػف أهميػػة البثػػث أن ػ ت يفػػؼ لنػػد ثػػد درااػػة الػػدكر كانمػػا تجػػاكز ذلػػؾ إل ػ
لرض المعك ات الت تثكؿ دكف الفياـ بذلؾ الدكر بك ادة كفالميػة ،كتفػديـ مجمكلػة مػف
المفترثات الكا عية لف كي ية الترمب لم تمؾ المعك ات كالميكهت.

أيداف البخح:
هػػدؼ البثػػث إلػ التعػػرؼ لمػ دكر المدراػة الةانكيػػة فػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل
طهب ا مف كج ة نظػرهـ كهػذا يتطمػب الك ػكؼ لمػ اهطػار الم ػاهيم لممػف ال كػرم كأهميتػ
لممؤااػػات التعميميػػة ككػػذلؾ معرفػػة دكر كػػؿ مػػف مػػدير المدراػػة ك المعممػػيف ك اياصػػا ييف
اتجتمػػالييف كالن اػػييف كالمنػػاهل كالمفػػررات الدرااػػية ،كاينيػػطة المدراػػية فػ تعزيػػز ايمػػف
ال كرل لدل طهب المدارس الةانكية ،ككذلؾ الك كؼ لم أهػـ الميػكهت التػ تعػكؽ المدراػة
لػػف أداد دكرهػػا فػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرل لػػدل طهب ػػا ؛ مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػ مجمكلػػة مػػف
التكصيات الت يمكف أف تعيف المدراة الةانكية لم أداد دكرها ف تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل
طهب ا.

مهًج البخح َأدَاتٌ:
التمدت الباثةة لم المن ل الكص

فػ معالجػة مثػاكر البثػث ،كمهدمتػ لطبيعػة

البثث .ثيث التمد هذا البثث لم اتاتبانة الت تػـ إلػدادها كتفنين ػا كتطبيف ػا لمػ لينػة
البثػث الماتػارة مػف المجتمػ ايصػم لطػهب المػدارس الةانكيػػة العامػة كالةانكيػة ال نيػة بػ دارة
يبيف الككـ التعميمية بمثافظة المنكفية.
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مصطلخات البخح:
أَال :املفًُم اإلجرا ْٙللدَر:
هك مجمكلة اينيػطة كالمماراػات كايطػر الاػمككية التػ يتك ػ أف يفػكـ ب ػا ايفػراد
أك المؤااات الماتصة ب دؼ تعزيػز ايمػف ال كػرم فػ المدراػة الةانكيػة لك ايػة الطػهب مػف
اطر اتنثراؼ كاهرهاب ال كرم.

ثانّا :املفًُم اإلجرا ْٙلدَر املدرسٕ الجانُِٕ:
يفصػػد ب ػ مجمكلػػة مػػف المماراػػات كايدكار الت ػ يجػػب أف يفػػكـ ب ػػا كػػؿ م ػف مػػدير
المدراة ك المعمـ ك اياصا ييف اتجتمالييف كالن اييف ،كمػا ينبرػ أف تكػكف لمي ػا المنػاهل
كالمفػػررات الدرااػػية ككػػذلؾ اينيػػطة المدراػػية مػػف أجػػؿ تعزيػػز كتثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل دااػػؿ
مدارس التعميـ الةانكم .

ثالجاً :املفًُم اإلجرا ْٙلألمو الفلرٓ:
هك مجمكع المماراات كاينيطة التػ تفػدـ لتثصػيف لفػكؿ اليػباب طػهب المرثمػة
الةانكيػػة مك ػػكع البثػػث) بايفكػػار الاػػميمة المتعمفػػة بالػػديف كالايااػػة كالةفافػػة ف ػ مكاج ػػة
ايفكار الت تتعارض م ال كر الصثيح ف المجتم المامـ؛ ب ػدؼ إلػداد كتكػكيف الياصػية
الاكية ال المة الفادرة لم تنمية ن ا ا كتنمية مجتمع ا كتطكيرا.

جمتمع البخح:
تمةػػؿ مجتمػ البثػػث الثػػال جميػ طػػهب المػػدارس الةانكيػػة العامػػة ،كطػػهب المػػدارس
الةانكية ال نية بػ دارة يػبيف الكػكـ التعميميػة بمثافظػة المنكفيػة) ؛ كذلػؾ يف تمػؾ اهدارة ت ػـ
مجمكلػػة متنكلػػة مػػف مػػدارس التعمػػيـ الةػػانكم العػػاـ ،كالةػػانكم ال نػػ

الصػػنال  ،التجػػارم،

الاػػياث ) ك ذكػػكر كانػػاث) ،ك ريػػؼ كث ػػر) ،ك ثكػػكم كاػػاص) ،إ ػػافة إلػ أف يػػبيف
الككـ لاصػمة المنكفيػة كب ػا مفػر مديريػة التربيػة كالتعمػيـ بالمثافظػة  ،كتنػاؿ النصػيب ايكبػر
مػػف ثيػػث المتابعػػة كاتهتمػػاـ ثيػػث بم ػ إجمػػال لػػدد طػػهب هػػذا المػػدارس  )85153طالػػب
كطالبة كففا هثصا ية 8194/8193
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عّهٕ البخح:
بمرػػػت لينػػػة البثػػػث الثػػػال

 )416طالػػػب كطالبػػػة ،تػػػـ ااتيػػػارهـ بطريفػػػة ليػػػكا ية

منتظمة ،مف ماتمػؼ المػدارس الةانكيػة العامػة ،كالمػدارس الةانكيػة ال نيػة التابعػة هدارة يػبيف
الككـ التعميمية.

حدَد البخح:
تمةمت ثدكد البثث الثال فيما يم

الثػػػد المك ػػػكل

ا تصػػػر البثػػػث فػػػ تثديػػػدا لػػػدكر كػػػؿ مػػػف مػػػديرم المػػػدارس الةانكيػػػة،

كالمعممػػيف ،كاياصػػا ييف اتجتمػػالييف كالن اػػييف ،كالمنػػاهل كالمفػػررات الدرااػػية  ،كاينيػػطة
المدراػػية ،ككػػذلؾ الكيػػؼ لػػف المعك ػػات التػ تثػػكؿ دكف يػػاـ المدراػػة الةانكيػػة بػػدكرها فػ
تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا .

الثد البيرم ا تصر البثث فػ جانبػ الميػدان لمػ لينػة مػف طػهب الصػؼ ايكؿ كالةػان
مف طػهب المػدارس الةانكيػة العامػة  ،كالمػدارس الةانكيػة ال نيػة بػ دارة يػبيف الكػكـ التعميميػة
بمثافظػة المنكفيػة؛ انطه ػا مػف أهميػة أاػػذ لراد الطػهب فػ درجػة مماراػة المدراػة الةانكيػػة
لدكرها ف تعزيز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا  ،ككػذلؾ ين ػـ أكةػر الطػهب ث ػك ار كالتزامػا إلػ
ثد ما دااؿ المدراة.

الثد الزمان

تـ تطبيؽ الجانب الميدان لمبثث ف ال صؿ الدراا الةان مف العػاـ الدرااػ

8193ـ8194/ـ.

الثػػد المكػػان

تػػـ تطبيػػؽ الجانػػب الميػػدان لمبثػػث فػػ مػػدارس الةانكيػػة العامػػة ،كمػػدارس

الةانكيػػة ال نيػػة ب ػ دارة يػػبيف الكػػكـ التعميميػػة بمثافظػػة المنكفيػػة ،كذلػػؾ يف إدارة يػػبيف الكػػكـ
التعميمية كه كاثدة مف اهدارات التا المكجكدة بمثافظػة المنكفيػة ،كذلػؾ تلتبػارات زمنيػة،
مكانيػػة؛ ثيػػث تعتبػػر يػػبيف الكػػكـ لاصػػمة المنكفيػػة كتثتػػكم لم ػ لػػدد مػػف مػػدارس التعمػػيـ
الةػػػانكم المتنكلػػػة مػػػا بػػػيف لػػػاـ ،فنػػػ )  ،ك ثكػػػكم  ،اػػػاص) ،ك ذكػػػكر ،إنػػػاث) ،ك ريػػػؼ،
ث ر).
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إجرا٘ات البخح:
تمةمت إجرادات البثث فيما يم
 -9مراجعػػة ايدب التربػػكم فيمػػا يتعمػػؽ بػػايمف ال كػػرم مػػف ثيػػث م كم ػ  ،أهميت ػ بالناػػبة
لممؤااات التعميمية ،لةارا اهيجابية ،كاا ؿ ثمايت  ،مراثم .
 -8مراجعػػة ايدب التربػػكم فيمػػا يتعمػػؽ بتثديػػد كااػػتاهص دكر المدراػػة ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كرم لدل طهب ا مف ثيث مدير المدراة ك المعمـ ك اياصػا

اتجتمػال كالن اػ ك

المناهل كالمفررات الدرااية ك اينيطة المدراية.
 -4إلػػداد كتفنػػيف كتطبيػػؽ أداة البثػػث اتاػػتبانة) ،لم ػ لينػػة مػػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة
العامة كالمدارس الةانكيػة ال نيػة بػ دارة يػبيف الكػكـ التعميميػة بمثافظػة المنكفيػة؛ لمتعػرؼ

لم ػ درجػػة مماراػػة المدراػػة الةانكيػػة لػػدكرها ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا مػػف
كج ػػة نظػػرهـ ،ككػػذلمؾ الكيػػؼ لػػف المعك ػػات التػ تثػػكؿ دكف يػػاـ المدراػػة بػػدكرها فػ
تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا ،مف أجؿ الكصكؿ إل مجمكلػة مػف المفترثػات اهج ار يػة
الت يمكف أف تعيف المدراة لم الفياـ بدكرها كالترمب لم المعك ات.
 -3تثميؿ نتا ل البثث كت ايرها.
 -2تفديـ البثث لعدة تكصيات إج ار ية لت عيػؿ دكر المدراػة الةانكيػة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
لدل طهب ا ف

كد نتا ل الدرااة الميدانية كالكا

المعاش.

خطٕ البخح :أَالً :اإلطار الهظرٗ َِشمل
 إطار م اهيم لممف ال كرل كأهميت ف المؤااات التعميمية.
 دكر المدراة الةانكية ف تعزيز ايمف ال كرل لدل طهب ا ثيث يتـ التعرؼ لمػ دكر
كؿ مف مدير المدراة ،كالمعمـ ،كاياصا

اتجتمال كالن ا  ،كالمنػاهل كالمفػررات

الدرااية ،كاينيطة المدراية.

ثانّاً :اإلطار املّدانْ َ ِشمل
 الدرااة الميدانية كاجرادات ا كايااليب اهثصا ية.
 نتا ل الدرااة الميدانية كت ايرها.
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 الميػػكهت الت ػ تعػػكؽ المدراػػة الةانكيػػة ف ػ أداد دكرهػػا ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل
طهب ا.
 التكصػػيات كالمفترثػػات الت ػ يمكػػف أف تعػػيف المدراػػة لم ػ أداد دكرهػػا ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كرم لدل طهب ا كللية تن يذها.

أَال :اإلطار الهظرٓ للبخح
لفد لان المجتم الدكل بص ة لامة كالمجتم المصرم بص ة ااصة -اػهؿ العفػكد
ايايػػرة -مػػف ايػػتداد مكجػػات العنػػؼ كالتطػػرؼ كاترهػػاب بكافػػة أيديكلكجيات ػ كصػػكرا ،كالػػذم
أصبح ف الك ت الثال ف مفدمة المااطر الت تفؼ لفبة أماـ الدكلػة ،كي ػدد كػؿ مثػاكتت
التنمية كالاير دما نثك ماتفبؿ أف ؿ لمبهد .فعم الصعيد ات تصادم ففد أةر اهرهػاب لمػ
مفدرات الدكلة كلا دات ا ااصة فيما يتعمؽ بجذب اتاتةمارات الاارجية كالاياثة؛ ايمر الػذم
أدل إل تأار كتدهكر النمػك ات تصػادم ،كرفػ معػدتت البطالػة لػدل اليػباب المصػرم ،كففػد
المجتم المصرم أهـ ااصية كاف ينعـ ب ا أت كه ايمف كايماف .فرج ،8199،ص)58
إف مػػا للػػت إليػ ايك ػػاع فػ العػػالـ اػهؿ الاػػنكات ايايػػرة يعػػكد فػ معظمػ إلػ مػػا
أفرزت بعض ايفكار كاييديكلكجيات المنثرفة الت ثممت بػيف طيات ػا أكهامػان لفا ديػة كةفافيػة
كايااية متعددة ،أكجدت نالات كأفكا ارن امبية ااط ة تتنػاف مػ

ػيـ المجتمػ كتتنػا ض مػ

تعاليـ اهاهـ ككاطيت كالتدال  .صالح ،8115 ،ص.)99

كفيمػػػا يمػػػ لػػػرض لمك ػػػكع ايمػػػف ال كػػػرم ،مػػػف ثيػػػث م كمػػػ  ،كأهميتػػػ  ،كلةػػػارا
اهيجابية ،ككاا ؿ ثمايت  ،ك مراثم .

 - 0األمو الفلرٗ :
أ  -مفًُم األمو الفلرٗ:
تػػػدكر معظػػػـ تعري ػػػات ايمػػػف ال كػػػرل ثػػػكؿ تػػػأميف العفػػػؿ البيػػػرل

ػػػد أل نػػػكع مػػػف

اتنثراؼ كالاركج لف الكاطية كاتلتداؿ فػ ف ػـ كةيػر مػف ايمػكر كيعػرؼ بأنػ اػهمة فكػر
اهنااف كلفم كف م مف اتنثراؼ كالاركج لف الكاطية كاتلتداؿ ف ف م لممػكر الدينيػة
كالايااية كتصكرا لمككف .الكادل  ،9664 ،ص)21
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كيعػػرؼ أي ػان بأن ػ "النيػػاط كالتػػدابير الميػػتركة بػػيف الدكلػػة كالمجتم ػ لتجنػػب ايف ػراد

كالجمالػػات يػػكا ب لفا ديػػة أك فكريػػة أك ن اػػية تكػػكف اػػببان فػػ انثػػراؼ الاػػمكؾ كايفكػػػار
كاياهؽ لف جادة الصكاب أك اببان لليفاع ف الم الؾ" .نصير ،9668 ،ص)98

كييػػير الػػدليل 9652ػػػ) إلػػ أف" ايمػػف ال كػػػرل هػػك ثمايػػة لفػػؿ اهناػػاف كفكػػػرا
كمبتكرات كمعارف كمنتجات ككج ات نظرا كثريػة رأيػ مػف أل مػؤةر اػكاد مػف بػؿ اليػاص
ن ا أك مف بؿ الرير" .ص)913
كيعػػػرؼ التركػػػ

" )8118ايمػػػف ال كػػػرم أي ػػػان بأنػػػ أف يعػػػيش النػػػاس فػػػ بمػػػدان ـ

كأكطػػػان ـ كبػػػيف مجتمعػػػات ـ ،لمنػػػيف مطم نػػػيف لمػػػ مككنػػػات أصػػػالت ـ ،كةفػػػافت ـ النكليػػػة
كمنظكمت ـ ال كرية" .ص)24
كيرل ثميد 8115ػػ) أف" ايمػف ال كػرل هػك طمأنينػة ال ػرد كالمجتمػ لمػ معتفداتػ
كمباد

الت يؤمف ب ا كالثرية ف ممارات ا كثمايت ا كالثديث لن ا" .ص)43
بينمػػا يػػرل الثيػػدر  )8114أف "ايمػػف ال كػػرل هػػك تػػأميف امػػك أفكػػار كلفػػكؿ أف ػراد

المجتم مف كؿ يا ب ،كمعتفد اػاط ،،ػد ييػكؿ اطػر لمػ نظػاـ الدكلػة كأمن ػا ،بمػا ي ػدؼ
إل تثفيؽ ايمف كاتاتفرار ف الثياة اتجتمالية ،كذلؾ مػف اػهؿ بػرامل كاطػط الدكلػة التػ
تفكـ لم اترتفاد بالكل العاـ يبناد المجتم " .ص)88
كييػػػػير الثكػػػػيـ  )8115إلػػػػ أف" ايمػػػػف ال كػػػػرم هػػػػك ثمايػػػػة المنظكمػػػػة ال كريػػػػة
كالعفا دية كالةفافية كاياه ية كايمنية لم رد كالمجتم ؛ بمػا يك ػؿ اتطم نػاف إلػ اػهمة ال كػر
اهناان مف اتنث ارؼ الذل ييكؿ ت ديدان لممف الكطن بجمي مفكمات " .ص)3
كيبػػيف اليػػري يف  )8115أف" ايمػػػف ال كػػرل هػػك ت ي ػػػة المنػػاخ كتػػكفير الظػػػركؼ مػػف أجػػػؿ
اهثااس بالطمأنينة ،كالةفة ف مجمكلة الم اهيـ ،كالتصكرات كالمبػادئ ،كالعفا ػد التػ يػؤمف
ب ا اهنااف كالت مصػدرها الػكث اهل ػ أك التصػكرات البيػرية المن ػبطة بػالكث اهل ػ ".
ص)4
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كيك ح ال ماي

 )8115بػأف" م ػكـ ال كػر هػك يػعكر الدكلػة كالمػكاطف بااػتفرار

الفػػيـ كالمعػػارؼ كالمصػػالح مثػػؿ الثمايػػة بػػالمجتم  ،ككثػػدة الاػػمكؾ ال ػػردل كالجمػػال ف ػ
تطبيف ا ،كالتصدل لكؿ مف يعبث ب ا" .ص)4
كيذهب نكر  )8112إل أف" ايمف ال كرل هك ثمايػة لفػكؿ أفػراد المجتمػ مػف كػؿ
فكر يا ب كمعتفد ااط ،يتعارض م العفيدة كالمبادئ الت يديف ب ا المجتمػ  ،كبػذؿ الج ػكد
مف كؿ مؤااات المجتم مف أجؿ تثفيؽ هذا الثماية" .ص)35
كب ػػذا يمكػػف الفػػكؿ بػػأف ايمػػف ال كػػرم هػػك مجمػػكع المماراػػات كاينيػػطة الت ػ تفػػدـ
لتثصػػيف لفػػكؿ اليػػباب طػػهب المرثمػػة الةانكيػػة مك ػػكع البثػػث) بايفكػػار الاػػميمة المتعمفػػة
بالديف كالايااة كالةفافة فػ مكاج ػة ايفكػار التػ تتعػارض مػ ال كػر الصػثيح فػ المجتمػ
الماػػمـ ،ككػػذلؾ مكاج ػػة اتنث ػراؼ كالتطػػرؼ كالرمػػك؛ ب ػػدؼ إلػػداد كتكػػكيف الياصػػية الاػػكية
ال المة الفادرة لم تنمية ن ا ا كتنمية مجتمع ا كتطكيرا

ب) أيمّٕ األمو الفلرٗ:
تنب ػ أهميػػة ايمػػف ال كػػرل مػػف ارتباط ػ الكةيػػؽ بصػػكر ايمػػف اياػػرل ،كمػػف له ت ػ
الكظي يػػة ب ػػا ،ثيػػث إف اتاػػتهؿ ف ػ ايمػػف ال كػػرل اػػيؤدل إل ػ ااػػتهؿ ف ػ جكانػػب ايمػػف
اياػػرل دكف ااػػتةناد كينػػتل لن ػ انثرافػػات اػػمككية ت ػػدد ايمػػف كاتاػػتفرار ،كمػػف أبػػرز تمػػؾ
اتنثرافػػات ارتكػػاب الجريمػػة بصػػكرها الماتم ػػة الت ػ يػػأت فػ مفػػدمت ا اترهػػاب كالعنػػؼ ،ممػػا
يؤكػػد أف ايمػػف ال كػػرل مػػف أهػػـ مفكمػػات تثفيػػػؽ ايمػػف فػػ لمكمػػ  ،كبػػ تتثفػػؽ الثمايػػػة
لممكتاػػبات الكطنيػػة كمػػف اهل ػ تتثفػػؽ أهػػـ مفاصػػد اليػػريعة اهاػػهمية ف ػ المثافظػػة لم ػ
ال ركرات الامس كهـ الديف ،الن س ،العرض ،الماؿ ،كالعفؿ) التػ ت تاػتفيـ الثيػاة دكن ػا،
كيف الطهب بالمرثمة الةانكية يمركف بمرثمة لمرية اطرة ثيث مرثمة المراهفة كالتريرات فػ
كافػػة النػػكاث لػػدي ـ كهػػـ بػػذلؾ مك ػػ اتهتمػػاـ لثمػػايت ـ مػػف اطػػر الك ػػكع فػػ اتنثػػراؼ
ال كرم .المكيثؽ،8113،ص)4-2
كيرل بعض البػاثةيف فػ
تعكد إل التبارات متعددة من ا ما يم

ػكد مػا تفػدـ أف أهميػة ايمػف ال كػرل كمػدل الثاجػة إليػ
العتيب ،8115،ص)98
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 إف ايمػػف ال كػػرل ثمايػػة؛ ينػ مػػف أهػػـ المكتاػبات كألظػػـ ال ػػركريات لممػػة كلفيػػدت ا،
كثمايػػة ايمػػف مػػف هػػذا الجانػػب

ػػركرة كبػػرل ،كهػػك ثمايػػة لكجكدهػػا ،كمػػا تتميػػز بػ لػػف

غيرها مف ايمـ.
 إف ااتهؿ ايمف ال كرل يؤدل إل ااتهؿ ايمف ف الجكانب الجنا ية كات تصػادية كغيرهػا
ػػرن مػػػا يكػػػكف الفتػػػؿ كاػػػ ؾ الػػػدماد كالت جيػػػر كانت ػػػاؾ ايلػػػراض نتػػػاج أفكػػػار اارجيػػػة
فكةيػ ا
كامكؾ فااد منثرؼ كمعكج.

 إف ال ػػرر المتك ػ مػػف اهاػػهؿ بػػايمف الجنػػا
مثدكد بمف ك

لمي الجرـ ،أما

كانت ػػاؾ ايم ػكاؿ كايل ػراض ف ػ معظم ػ

رر اهاهؿ بايمف ال كرل ف ن يتعػدل إلػ كػؿ يػ ار ح

المجتم لم ااتهؼ ماتكيات ا.
 إف منافذ الرزك ال كرم أكا مف أف ترمػؽ؛ فػايمف ال كػرم يثتػاج إلػ ثرااػة كػؿ دار بػؿ
كؿ لفؿ كثمايت مف اتاتراؽ در اهمكاف كهذا يكا الما كلية.
 إف ايمف اليامؿ ما كلية ايمة بجمي ف ات ا كلم ااػتهؼ تاصصػات النػاس كألمػال ـ
كم ػػام ـ ،كلكػػف ايمػػف ال كػػرم أاػػص مػػف ذلػػؾ ف ػػك ما ػ كلية كػػؿ فػػرد كلػػك كانػػت تمػػؾ
الما كلية متعمفة بذات .
 إف ايمف ال كرل معفد كمتدااؿ بينما غيرا مف صكر ايمف كأنكال لياػت كػذلؾ؛ فال صػؿ
ما بيف الثكمة -الت ه

الة المؤمف -كال كر ال ػار بايمػة ت يكػكف كا ػثان لكػؿ أثػد

ف كؿ ثيف إذ ت يممؾ ذلؾ ال ـ إت المؤهمكف الفادركف لم ذلؾ.

 إف اهاهؿ بأمف ايمة مف الجانب ال كػرل ػد يكػكف بأيػدل ايلػداد المبايػريف ك ػد يكػكف
بأيػػدل بعػػض أبنا ػػا كت يكػػكف يػػام ـ ب ػػذا العػػدكاف لم ػ ايمػػة كا ػػثان ك ػػكح العػػدكاف

المادل.

كييكؿ ايمف ال كػرل الجػدار الصػمب كالفػكة الثفيفيػة التػ تفػؼ أمػاـ كػؿ ماطػط أك لمػؿ
يراد ب إاهؿ اتطم ناف كال دكد لدل الناس ،كاتهتماـ ب ذا الجانب هك اهتماـ بجميػ جكانػب
ايمف ايارل ثيث إف ايمف ال كرل يعد بمةابة الرأس مف الجاد كثيث إننػا ػد نت ػؽ باػ كلة
لم أف ننزؿ ايمف ال كرل المنزلة العميا ف مراتػب ايمػف ،كأف ن ػع فػ الدرجػة ايكلػ مػف
ثيػػث ايهميػػة كالاطػػكرة؛ ذلػػؾ أف تصػػرفات النػػاس تنطمػػؽ أكؿ مػػا تنطمػػؽ مػػف نالػػات ـ الت ػ
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تاػػػػػػػػػػتمد أدلت ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أكليػػػػػػػػػػت ـ الةفافيػػػػػػػػػػة ،كتاػػػػػػػػػػتند إلػػػػػػػػػػ أرصػػػػػػػػػػدت ـ ال كريػػػػػػػػػػة
كاتلتفادية .الترك ،8118،ص)26
فػ ظػػؿ المتريػرات الدكليػػة المعاصػػرة كالعكلمػػة الةفافيػػة كات نتفػػاؿ الثػػر لمفكػػار كاييػػديكلكجيات
كالمعتفػػدات كالةفافػػات ف ػ ف مك ػػكع ايمػػف ال كػػرل يكتاػػب أهميػػة ااصػػة كتبػػرر هػػذا ايهميػػة
بصكرة لامة مف ثيػث أف ايمػف ال كػرل هػك أاػاس ايمػف الن اػ كايمػف اتجتمػال لممػة،
كهػػػك الجػػػدار الػػػذل تػػػتثكـ لنػػػدا اػػػ اـ اتاتػػػراؽ الةفػػػاف كاتاػػػتهب الث ػػػارل فتمنػػػ بػػػذلؾ
ات طراب ف ال كر كالامؿ ف العمؿ .يك ار،جماؿ،8115،ص)2
كانطه ان مف ايهمية البالرة لممف ال كرم ف ف لػ مجمكلػة مػف اآلةػار اهيجابيػة لمػ

ال رد كالمجتم يمكف لر

ا لم النثك التال

ج  -اآلثار اإلجيابّٕ لألمو الفلرٗ:
يمكػػف الك ػػكؼ لم ػ ايةػػار اهيجابيػػة المترتبػػة لم ػ تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل إذا لرفنػػا
درجة الاطكرة الت يمةم ا ففداف هذا ايمػف لمػ ال ػرد كالمجتمػ كالدكلػة كايمػة ،فمػا ييػ دا
العالـ ف العصر الثال مف إرهػاب كتػدمير كااػهؿ بػايمف بصػكرا الماتم ػة مػا هػك إت نتيجػة
ثتميػػة ل فػػداف ايمػػف ال كػػرل أك ااتهل ػ  ،كت يػػؾ أف ةمػػار تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل تتجػػاكز مػػا
يمكف أف يجني المجتم مما اكاا مف مجاتت ايمف ايارل؛ كذلؾ نظ ارن ترتباط ايمف ال كػرل

بجمي الجكانب ايارل ،دكف ااػتةناد .فػ ذا اػمـ المجتمػ مػف اتنثرافػات ال كريػة كمػا يترتػب
لمي ػا مػػف اػمككيات منثرفػػة ااػتطاع أف ينمػػك كيزدهػر كيػػنعـ باتاػتفرار فػ جميػ المجػػاتت
الايااػػية كات تصػػادية كاتجتماليػػة كال كريػػة كغيرهػػا .كبتثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل يمكػػف الف ػػاد

لم ػ اتنث ػراؼ ال كػػرل الػػذل يعػػد مػػف أهػػـ م ػػددات ايمػػف كالنظػػاـ العػػاـ كمػػف أبػػرز كاػػا ؿ
تفكيض ايمف الكطن بمفكمات الماتم ة؛ ثيث ي ػدؼ إلػ زلزلػة الفنالػات ال كريػة كالةكابػت
العفا ديػػة كالمفكمػػات اياه يػػة كاتجتماليػػة كت يػػؾ أف جمي ػ اتنثرافػػات ال كريػػة كالاػػمككية
كالنيػػػػػاطات الم ػػػػػرة بمصػػػػػالح النػػػػػاس كمفاصػػػػػد اليػػػػػرع يكػػػػػكف كرادهػػػػػا فكػػػػػر منثػػػػػرؼ.
الزهران ،8199،ص)42
 كبتثفيؽ ايمف ال كرم يمكػف مثاربػة الجمالػات المتطرفػة التػ ت ػدؼ إلػ تجيػيش الػرألالعػػاـ

ػػد الثككمػػات ه ػػعاف ا كالنيػػؿ مػػف هيبت ػػا كمكانت ػػا كالعمػػؿ لم ػ
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كاتنتماد لمكطف ،كتيكي الرمكز الكطنية ،كبث اليا عات

دهـ ،كا

اد صػبرة البطكلػة

لم الفػا ميف بػالعنؼ كرلاتػ ؛ ثيػث يمكػف مػف اػهؿ ايمػف ال كػرل تثصػيف اليػباب فػ
مكاج ة دلاة الرمك كالتطرؼ كالعنؼ ثيػث يػرل بعػض البػاثةيف أف لديػ ناػبة غيػر ميمػة
مف اليباب لدي ـ فراغان ذهنيان اطي ارن كهذا ال راغ ناجـ لػف كجػكد هػكة لميفػة بػيف العممػاد

كالمةف يف مف ج ة كبيف بعض اليباب مف ج ة أارل؛ فكةيػر مػف اليػباب الػذيف اتاػمت
تصرفات ـ بالرمك كالتطرؼ لـ يتمفكا العمـ مػف أهمػ كتمفػكا مػف مصػادر غيػر مصػادرا ،ك ػد
غ ؿ هؤتد اليباب لف أمكر كةيرة من ا إف لمـ اليريعة كفف ا تبػد أف يرجػ منػ إلػ
أهؿ الةفات كأن ـ ت ياتطيعكف اكض هذا الا ـ الزاار كثدهـ دكف رييد يأاذ بأيػدي ـ
كي ار ل ـ الركامض كالمصطمثات كيرد ال ركع إل أصكل ا .الثفيؿ  ،8113،ص)92

د َ -ساٙل محإِ األمو الفلرٗ:
تتعػػدد كاػػا ؿ ثمايػػة ايمػػف ال كػػرل بتعػػدد الكاػػا ؿ المتاثػػة العصػػرية من ػػا كالثديةػػة
كتتطمب ثماية ايمف ال كرل كجكد كاا ؿ ك ا ية ،كأارل لهجية كه لم النثك التال
الُســاٙل الُئاّٙــٕ :تتعػػدد الكاػػا ؿ الك ا يػػة مػػف أجػػؿ ثمايػػة ايمػػف ال كػػرل كه ػ لم ػ النثػػك
التال الطهع،9666،ص)945-944
 الرجكع الصادؽ إلػ المنػاب الصػافية كالمصػادر ايصػمية للاػهـ كالمتمةمػة فػ كتػاب ا
كانة راكل  ،كما كاف لمي الامؼ الصالح.


ػػركرة الػػدلكة إل ػ اتلت ػػاؼ ثػػكؿ العممػػاد ايفا ػػؿ أصػػثاب الابػػرة الطكيمػػة ،كالتجربػػة
ال ار دة ،كالنظػرة الصػا بة ،الػذيف تاػمثكا بػالعمـ اليػرل الاػميـ كأصػكل الثفيفيػة كتػزكدكا
بالتفكل كاهيماف كالصهح.

كي ػػػػػػيؼ لاػػػػػػر أف مػػػػػػف أهػػػػػػـ الكاػػػػػػا ؿ الك ا يػػػػػػة لثمايػػػػػػة ايمػػػػػػف ال كػػػػػػرم هػػػػػػ اتتػػػػػػ
اليدل،8113،ص)944
 العمؿ لم إظ ػار كاػطية اهاػهـ كالتدالػ  ،كتراػي اتنتمػاد لػدل اليػباب ل ػذا الػديف
الكاػط ،كايػعارهـ بػػاتلتزاز ب ػذا الكاػطية .كهػػذا يعنػ الةبػات لمػ المػن ل الثػؽ كلػػدـ
نصرة طرؼ الرمك كاهفراط أك طرؼ الج اد كالت ريط ف صرال ما الماتمر.
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ركرة معرفة ايفكار المنثرفة كتثصيف اليباب

دها ،فهبػد مػف تعػري ـ ب ػذا ايفكػار

كأاطا ا بؿ كصكل ا إلي ـ فيتأةركف ب ا؛ يف ال كر ال داـ ينتفؿ باػرلة كبيػرة كت مجػاؿ
لثجب لف الناس؛ كمف هنا فأهمية الابؽ بالبياف كبيرة ف الك اية مف ال كر المنثرؼ.
 العمؿ لم إتاثة ال رصة الكاممة لمثػكار الريػيد دااػؿ المجتمػ الكاثػد ،كتفػكيـ اتنثػراؼ
ال كرل بالثجة كاه ناع ،يف البديؿ هك تداكؿ هذا ايفكار بطريفػة اػرية غيػر مكج ػة كت
رييدة؛ مما يؤدل ف الن اية إل اهاهؿ بأمف المجتم .
 الت الؿ م الث ارات ايارل كاتات ادة من ا كاتبتعاد لف الجمكد كاتنرػهؽ كالعزلػة مػ
الث اظ لم الةكابت كالفيـ.
 العنايػػة بتصػػثيح المصػػطمثات كايل ػػاظ كالم ػػاهيـ كتنفيت ػػا مػػف المصػػطمثات الميػػبكهة
كالمرمكطػػة؛ فكػػـ كػػاف الامػػط فػ الم ػػاهيـ اػػببان فػ اتنثػراؼ ال كػػرل كاتنػػزتؽ فػ مزلػػؽ
الرمك كالتطرؼ أك اتنثهؿ كالترريب .الاديس،8113،ص)89

 التني ة ايارية الاميمة؛ فايارة بما تفدم يط ال ا مف ااػتفرار ن اػ كلػاط

كمػادل

تيػػػي فػػػ ن كاػػػ ـ ايمػػػف كالطمأنينػػػة ،كتجعػػػؿ لمميػػػة غػػػرس الفػػػيـ الدينيػػػة كاياه يػػػة
كاتجتماليػػة كاثت ػراـ النظػػاـ كتطبيف ػ أكةػػر تفػػبهن ،ممػػا ياػػالدهـ ماػػتفبهن لم ػ مكاج ػػة

المكا ػػؼ كالصػػعاب الت ػ تعتػػرض ثيػػات ـ ،كف ػ الك ػػت ن ا ػ  ،إف فيػػؿ اياػػرة ف ػ تفػػديـ

تني ة اجتمالية اميمة يؤدل ف غالب ايثياف دك ارن امبان ف إيجػاد ياصػية غيػر اػكية
كيا ـ ف تككيف امكؾ منثرؼ .الجثن ،8113،ص)943

 اتهتماـ بالتربية؛ فعم مؤااات التربية كالتعميـ دكر أااا كم ػـ فػ هػذا الجانػب فػ ف
العمػػـ الصػػثيح ت غن ػ لن ػ فػ الث ػػاظ لم ػ أمػػف ايمػػة ال كػػرم .كالراػػالة الممفػػاة لم ػ
لاتؽ المعمميف كالمربيف كأ مة المااجد كاطبا ا ف تربية الناي ة كتكجي النػاس راػالة
لظيمة يجب تكجي ا بما يثافظ لم أمف ايمػة ال كػرل .كلمػي ـ فػ هػذا الصػدد العنايػة
بمعالجػػػة اتنثرافػػػات ال كريػػػة كاليػػػكا ب اياه يػػػة التػػػ تكجػػػد لػػػدل الػػػبعض؛ فالماػػػاجد
كالبيػػػػػػػػكت كالمػػػػػػػػدارس كالمعاهػػػػػػػػد كالجامعػػػػػػػػات كم ػػػػػػػػا نػػػػػػػػكات أمػػػػػػػػف فكػػػػػػػػرل كأمػػػػػػػػاف
تكلكل .ثميد،8114،ص)43
 يجب التأكيػد لمػ أهميػة دكر المدراػة فػ الكيػؼ لػف المظػاهر ذات المؤيػر لهنثػراؼ
ال كرل أك اياه

منذ بػدايت ا ،كدرااػت ا درااػة د يفػة كمعالجت ػا لبػر اهريػاد الطهبػ
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بالمدراػػة ،كاتتصػػاؿ بػػكل أمػػر الطالػػب لتنظػػيـ التعػػاكف م ػ اهدارة المدراػػية بػػؿ ت ػػا ـ
الميكمة كلهج ا بؿ أف تصبح امككان التياديان .الاطيب،8112،ص)86

 اتاػػت ادة مػػف كاػػا ؿ اهلػػهـ؛ فم ػػا الػػدكر العظػػيـ ف ػ صػػن المعرفػػة الت ػ تؤهػػؿ ال ػػرد
كالبيرية لمكمان لمكاج ة لالـ يديد التعفيد ،ككػذلؾ هنػارة الثفػا ؽ كايػالة الفػيـ النبيمػة
كتنييط الثكار العفهن  .ثريز،8112،ص)63

الُساٙل العالجّٕ:
هناؾ مجمكلة مف الكاا ؿ العهجية الت يتـ مف اهل ػا ثمايػة ايمػف ال كػرل كهػ لمػ
النثك التال لبدالعزيز،8115،ص)841


ػػركرة الكيػػؼ لػػف م ػكاطف الامػػؿ ال كػػرل ف ػ ك ػػت مبكػػر ،كذلػػؾ بػػؿ ت ا م ػ كصػػعكبة
لهجػ 8.

ػركرة دلػػكة الماطػ ،إلػ الرجػكع لػف اط ػ كبيػاف الثػػؽ بالمنا يػة العمميػػة

ال اد ة دكف إت اـ لمنيات ففد تككف صاد ة ،كلكف هذا ت يرن لف صاثب ا يي ان.

 اتبتعاد لف ايااليب غير المجدية؛ فالمصاب ب ذا المرض ت يعػالل بػالتركيز لمػ الػكلظ
كالتاكيؼ مف لفاب ا  ،يف هذا ايامكب ف الرالب ت يجدل مع ـ ن عان.


ركرة اياذ لم أيدي ـ كمنع ـ مف اهاهؿ بػايمف ال كػرل لممجتمػ كلػك أدل ذلػؾ إلػ

إجبارهـ لم لدـ ماالطة اآلاريف تتفاد يرهـ.
 اتبتعاد لف مجالاة أهؿ اتنثراؼ ال كرم.

يـ) مراحل حتقّق األمو الفلرٗ فٖ املرحلٕ الجانُِٕ:
ثيث إف تثفيؽ ايمف ال كػرل ت يتثفػؽ باػ كلة كياػر  ،كاف أل مثػاكتت فكريػة أك
أمنية تتطمب اتاتمرارية كالتصػالد لمػ ماتمػؼ الماػتكيات .ك ػد ت تظ ػر نتػا ل بعػض هػذا
المثػاكتت إت بعػػد فتػرة مػػف الػػزمف ،إف تفاػيـ العمػػؿ لتثفيػؽ ايمػػف ال كػػرل يتمةػؿ فػ جب ػػات
ةهةة الك ايػة – المكاج ػة – العػهج) ،كب ػذا يمكػف تفاػيـ مراثػؿ تثفيفػ إلػ مراثػؿ متعػددة
تبػػدأ بالك ايػػة مػػف اتنث ػراؼ ال كػػرم بصػػكرا الماتم ػػة ةػػـ مرثمػػة المنا يػػة كالث ػكار ةػػـ مرثمػػة
التفػػكيـ التػػ تػػؤدل إلػػ تصػػثيح الم ػػاهيـ .كيمكػػف تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرم مػػف اػػهؿ اآلتػػ
الثارة  ،8115 ،ص)43
املرحلــٕ األَ  :انطه ػػا مػػف مبػػدأ الك ايػػة ايػػر مػػف العػػهج فتػػأت مرثمػػة الك ايػػة مػػف اتنثػراؼ
ال كرم أكل مراثؿ تثفيؽ ايمف ال كرم ،كف هذا المرثمة لم الج ػات المعينػة اتاػاذ جميػ
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اهجرادات الممكنة لمن ثدكث اتنثراؼ ال كرل أبدان .كالعمؿ ف هذا المرثمة لاـ كمكجػ إلػ

جمي أفراد المجتم دكف ااتةناد كذلؾ مف اػهؿ مؤااػات التنيػ ة اتجتماليػة ،كغيرهػا مػف
المؤااػػػات اياػػػرل ،لمػػػ أف يكػػػكف ذلػػػؾ كفػػػؽ اطػػػط مدركاػػػة بعنايػػػة تثػػػدد في ػػػا الرايػػػات
كايهداؼ كتثيد الطا ات كاهمكانات كتثدد برامل العمؿ كاطكات كمراثم كذلؾ كم ف

المتريرات الايااية كاتجتمالية كات تصادية كالةفافية الت تمر ب ا الػبهد ،كفػ

ػكد

ػكد مػا هػك

متك ػ مػػف تري ػرات كظػػركؼ ماػػتفبمية .كيظ ػػر هنػػا دكر المدراػػة الةانكيػػة ب دارت ػػا كمعممي ػػا
كمناهج ا كأنيطت ا ف ك اية الطهب مف اتنثراؼ ال كرل.
املرحلـٕ الجانّـٕ :تعتبػر مرثمػػة المنا يػة كالثػكار ةػان م ارثػػؿ تثفيػؽ ايمػف ال كػرم .لنػػدما ت
تػػنجح ج ػػكد الك ايػػة ف ػ صػػد ايفكػػار المنثرفػػة مػػف الكصػػكؿ إل ػ بعػػض ايف ػراد -ا ػكاد كػػاف
مصكر هػذا ايفكػار دااميػان أك اارجيػا ،ةػـ ت تمبػث أف تنتيػر كتاػتفطب المزيػد مػف اينصػار؛

لذلؾ يجب تداؿ رجاؿ ال كػر كالػرأل مػف العممػاد كالم كػريف كالبػاثةيف كااصػة فػ المؤااػات
الجامعية لمتصدم ل ذا ايفكار بالثكار كالمنا ية كتعتبر هػذا المرثمػة مػف أهػـ مراثػؿ تثفيػؽ

ايمف ال كرل كاصكصان إف هذا المكاج ة ال كرية تاػتدل مكاج ػة ال كػر بػال كر ،لػف طريػؽ
الثكار كالنفاش الفا ـ لم بيػاف ايدلػة كالبػراهيف الصػاد ة كالمػؤةرة لتراػي الفنالػات بمػا هػك
اميـ مف المعتفدات كايفكار كتك يح اطكرة ايفكار المنثرفة لم ال رد كالمجتم .
املرحلــٕ الجالجــٕ :مرثمػػة التفػػكيـ كالعمػػؿ فػ هػػذا المرثمػػة يبػػدأ بتفيػػيـ ال كػػر المنثػػرؼ كتفػػدير
مدل اطكرت بالتبار ذلؾ نتيجة ثتمية لمثػكار كالمنا يػة ،ةػـ ينتفػؿ العمػؿ إلػ ماػتكل أاػر
هػػك تفػػكيـ هػػذا ال كػػر كتصػػثيث  ،كدكر الج ػػات المعنيػػة كااصػػة المؤااػػات التربكيػػة كمن ػػا
المػػدارس الةانكيػػة بمعممي ػػا مػػف اػػهؿ الث ػكار كالمنا يػػة بتثميػػؿ مػػا يثمم ػ هػػؤتد مػػف أفكػػار
منثرفة ،كتفييـ مااطرها كما د يترتب لمي ا مف ألماؿ إجرامية .الترك  ،8118،ص)3
 -مػػف اػػهؿ مػػا اػػبؽ لر ػ نجػػد أف ايمػػف ال كػػرل أصػػبح

ػػركرة ثتميػػة ت ر ػ ا طبيعػػة

المتريرات كالماتثدةات العصرية اليكـ؛ بابب انتيار العديد كالكةير مػف ايفكػار المنثرفػة
التػ ت ػػدـ فكػػر يػػبابنا اليػػكـ كت اػػيما طػػهب المرثمػػة الةانكيػػة العامػػة؛ ف ػػـ أكةػػر لر ػػة
لمفكار المنثرفة الرير اميمة كالرير اكية باػبب اطػكرة المرثمػة العمريػة كالذهنيػة التػ
يعييكن ا ثيث مرثمػة المراهفػة كالتريػرات التػ تطػ أر لمػي ـ فػ جميػ النػكاث لػذلؾ كػاف
يجب إلفاد ال كد لم ذلؾ كدرااة دكر المدراة الةانكية بمػا تيػتمؿ لميػ مػف معممػيف،
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كادارة ،كمريد طهب  ،كمناهل كمفررات درااية كأنيطة طهبيػة فػ تعزيػز كتثفيػؽ ايمػف
ال كرل لدل هؤتد الطهب كهذا ما اكؼ نراا مف اهؿ المبثث الةان .

 - 8دَر املدرسٕ الجانُِٕ فٖ تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبًا:
تعد المدراة مف أهـ الركافد ل كر أل فرد ف المجتم ؛ ف ػ البكابػة لمعػالـ الاػارج ،
كهػ مػػف أهػػـ المؤااػػات التعميمي ػة ،لمػػا ل ػػا مػػف دكر كبيػػر ف ػ المثافظػػة لمػ هكيػػة ايمػػة
كتعزيزها ،لما ل ا مف دكر بال ايهمية ف إلداد أجياؿ اليكـ لمرد ،كتنيػ ة ياصػية الطػهب،
كاكااب ـ الفيـ كالم اهيـ الصثيثة؛ لذلؾ تف لم لاتف ا ما كلية لظيمة ف بنػاد ياصػية
اكية جادة ماتفيمة كثماية أفكار الطهب مف اتنثراؼ.
كيرال التركيز لم ثماية الطهب فػ المػدارس مػف هػذا ايفكػار؛ يف المدراػة هػ
المؤااة التعميمية ،الت تفكـ لمػ تثفيػؽ التربيػة بأااػ ا ال كريػة ،كالعفا ديػة ،كالتيػريعية،
كتنمية جمي جكانب ال رد ،كبااصة المرثمة الةانكيػة؛ يف الطػهب فػ هػذا المرثمػة يمتػازكف
بصػ ات فاػػيكلكجية،

ػػمف مرثمػػة المراهفػػة ،كهػ مرثمػػة فار ػػة ،كثاااػػة فػ ثيػػاة الطػػهب

تتميز بتثكتت فكرية ،تتاـ بات ػطراب ككةػرة التاػاؤؿ ،كالرغبػة فػ اكتيػاؼ مػا هػك غػامض
أك متنػػػا ض فػػػ أذهػػػان ـ؛ لػػػذلؾ ف ػػػ تثتػػػاج إلػػػ تثفيػػػؽ الطمأنينػػػة كايمػػػاف فػػػ ن كاػػػ ـ،
كايعارهـ بالت ـ ،كمد الجاكر مع ـ ،كمثاكرت ـ ،كمااطبة لفكل ـ ككجدان ـ اطابػان معتػدتن

نا جان ،يصؿ ب ـ إل ثالة اتاتفرار ال كرم كالكجدان  .مثجاف،8198،ص)44

كتبف المدراة ه أهـ المؤااات الم مػة فػ الفيػاـ بعمميػة التربيػة لمػ التبػار أف العمميػة

التربكيػػة في ػػا تػػتـ بصػػكرة ماططػػة كمػػا أف الفػػا ميف لمي ػػا يػػتـ إلػػدادهـ لمفيػػاـ ب ػػذا الم مػػة
بص ػ ة م نيػػة متمكنػػة؛ فالمدراػػة ه ػ المػػداؿ ايكؿ لتن يػػذ مجمكلػػة مػػف الب ػرامل كاينيػػطة
التربكيػػة الت ػ تتج ػ إل ػ تثصػػيف لفػػكؿ الناي ػ ة كك ايت ػػا مػػف اتنثرافػػات ال كريػػة ف ػ

ػػكد

الرايات كايهداؼ كالايااات الت تيار العممية التعميمية كالتربكية كذلؾ بتعميػؽ كتد الطػهب
كانتما ـ لكطن ـ .كيتثدد دكر المدراة فيما يم

لبد الكهاب،8193،ص)62

 فتح باب لمثكار م الطهب دااؿ المدراة.
 إ امة المعارض التربكية الت تؤكد لم أهمية ايمف ال كرم كالمثافظة لمي .
 تنظيـ زيارات طهبية لممعالـ الث ارية.
 تنظيـ لفاد لمطهب المتميزيف م الفيادات الكطنية.
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 تنظػػػيـ مثا ػػػرات كنػػػدكات لعػػػدد مػػػف العممػػػاد مػػػ الطػػػهب كالمعممػػػيف لػػػف أهميػػػة الػػػكتد
كاتنتماد لمكطف.
 إجػػراد ماػػابفات تكلكيػػة كتةفي يػػة لمطػػهب ثػػكؿ م ػػاميف فتػػاكل العممػػاد تجػػاا ايفكػػار
المنثرفة.
 إتاثة أنيطة متنكلة ليرؿ ك ت ال راغ.

أ  -دَر املعلم يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبٌ :
يعتبػػر المعمػػـ أهػػـ مكػػكف مػػف مككنػػات العمميػػة التعميميػػة؛ ف ػػك الم تػػاح الر ياػ لنجػػاح
العممية التربكية ف أم برنامل تربكم ،كهك الذل ي ي ،المناخ الذل يفكل ةفة المػتعمـ بن اػ .
كلم المعمػـ -صػاثب الراػالة اياػم  -أف يثصػف لفػكؿ الطػهب كيثمي ػا مػف أل انثػراؼ
فكرل؛ فالمعمـ ياتطي أف يفكـ ببػث جممػة مػف الم ػاهيـ التػ تم ػت انتبػاا الطػهب تجػاا الفػيـ
ال كرية كالامكؾ ال كرل الفكيـ ،ككذلؾ مف اهؿ التعامؿ مػ الطػهب ثيػث ياػتمدكف اػمكك ـ
مف معممي ـ؛ فالفدكة الثاػنة فػ اياػهؽ كمػن ل الثيػاة العػاـ هػك من ػؿ الطالػب فػ اػمكك
اياه

كال كرل ،فعم المعمـ أف يككف دكة ف اتلتزاـ بالػديف الفػكيـ ،كأف يعػكد طهبػ لمػ

ثػػػب الراػػػكؿ الكػػػريـ – صػػػم ا
كاياه

كالنظرم.

لميػػػ كاػػػمـ – يف فػػػ ذلػػػؾ بعػػػدان لػػػف اتنثػػػراؼ ال كػػػرم

كلممعمػػـ دكر ار ػػد ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم ؛ ف ػػك الف ػدكة كالمرب ػ  ،كالمكج ػ كالمثػػرؾ
لجمالة اليباب دااؿ المدراة كاارج ػا ،ككممتػ ماػمكلة لنػدهـ ،بػؿ يفمدكنػ فػ كةيػر مػف
مناث ثيات ـ ،كامكك ـ كيعتبركن المةؿ ايلم ل ـ ؛ لذا ف ف ماػ كليات كبيػرة  ،كتكجي اتػ
ػػركرية كممثػػة مػػف  -كمػػف أهػػـ ايدكار كالمماراػػات التػ يجػػب لمػ المعمػػـ الفيػػاـ ب ػػا مػػف
أجؿ تعزيز ايمف ال كرل لدل طهب المرثمة الةانكية طايكندم،8193 ،ص)23
 يثب الكطف الذل يعيش في كينم اتجاا ثب الكطف ف ن كس طهب .
 يعكد الطهب لم مبدأ ثب الما كلية.
 ينم ممكة الت كير الاميـ لدل طهب .
 ي تح نكات لمثكار بين كبيف طهب كبيف الطهب أن ا ـ.
 يت ـ ميكهت الطهب كالتكاصؿ مع ـ.
 ييارؾ الطهب نجاث ـ كايعارهـ بأن ـ هـ ذايرة المجتم .
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 يتعامؿ بصراثة كاثتراـ دكف تميز بيف الطهب.
 تكلية الطهب بأهمية ايمف كأةرا لم ال رد كالمجتم كالدكلة.
 تكلية الطهب بأهمية ايمف كث ظ مصمثة الكطف.
-

كهناؾ مف يرل أف أدكار المعممػيف فػ تثفيػؽ كتعزيػز ايمػف ال كػرل لػدل طػهب المرثمػة
الةانكية العامة تتمةؿ ف اآلت باثجرز ،9348،ص)3
 التكلية ل ـ التاامح الدين كتراي من ل الكاطية كاتلتداؿ لدل يباب ايمة.
 العناية بتعميؽ ف ـ التياير كاليار ،كرف الثرج.
 إبراز أهمية ااتاداـ الترغيب كالتبيير كالتذكير.
 إي اح اطكرة التطرؼ ال كرل ،كالتك ير لم ال رد كالمجتم .
 الاع إل تأليؼ الفمكب كتجنب الرمظة ،كالايكنة ف النصح.

 كلكػػػ يفػػػكـ المعمػػػـ بػػػايدكار كالمماراػػػات اػػػال ة الػػػذكر يجػػػب أف يمتمػػػؾ مجمكلػػػة مػػػفالاصػػػػػا ص التػػػػػ تاػػػػػالدا لمػػػػػ الفيػػػػػاـ بتمػػػػػؾ ايدكار كالمماراػػػػػات الاػػػػػابفة كهػػػػػ
الةمرم ،8192،ص)34
 أف يمتمػػؾ رؤيػػة كا ػػثة كمثػػددة أل يعػػرؼ تمام ػان مػػا الػػذل يريػػد أف يصػػؿ إلي ػ ف ػ
فصم .

 أف يككف لدي إيماف إيجاب بفدرات

أل لديػ التفػاد بأنػ ياػتطي العمػؿ بنجػاح مػ

طهب ؛ كذلؾ لعمؿ تريير ف ثياة طهب .
 أف يمتمؾ م ارات ثؿ الميكهت ال كرية الت تكاج طهب .
 يتعمـ كيؼ يفيـ له ات إيجابية م طهب بصرؼ النظر لف مػدل ت ػك ـ كاػمكك ـ،
كأي ان يتعمـ كيؼ يبنػ له ػات إيجابيػة مػ ايهػؿ تجعمػ يفػدر الج ػد الػذل يفػكـ بػ

ايهؿ م أبنا ـ ف المنزؿ.

 يثافظ لم ردكد ايفعاؿ اهيجابية م طهب .


يفدر اثتياج ل ريؽ ماالد يااندا ب يجابية.

 يتعمـ كيؼ ياطط كيدير ك ت كج دا لياتةمر م ارات كمصادرا.

ب  -دَر املرشد الطالبْ يف تعزِز األمو الفلرٓ:
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المريد الطهب ممف يعنكف باها اـ فػ رلايػة الطػهب فػ جميػ المراثػؿ التعميميػة
كبكؿ الجكانب؛ ثيث يمعب اهرياد الطهبػ دك ارن م مػان فػ نجػاح بػرامل الػكل بػايمف اليػامؿ
مػػف اػػػهؿ تعزيػػػز التكاصػػؿ بػػػيف اياػػػرة كالمدراػػة ،إ ػػػافة إلػػػ معرفػػة أثػػػكاؿ الطػػػهب الػػػذل

يعييكف ظركفان غير طبيعية ،مةؿ الميؿ لمعنؼ كالتطرؼ .أثمد،8115،ص)35

كاهرياد لممية ت دؼ لماػالدة الطػهب لتثفيػؽ التكافػؽ مػ أن اػ ـ ،كبمػا أف ال ػة

العمريػػػة ايكةػػػر لر ػػػػة لهنثػػػراؼ هػػػـ اليػػػػباب فيجػػػدر بالعػػػامميف مػػػػ هػػػذا ال ػػػة مرالػػػػاة
اآلت

الثج  ،8113،ص)883
 التفبؿ كيعن تفبؿ اليباب كما هك ف الكا

كاثترام ـ ك امتصاص ميػالر الدكنيػة

الت ػ ييػػعر ب ػػا اليػػباب ،كالتفبػػؿ يعن ػ أي ػان اتهتمػػاـ باليػػباب مػػف ثيػػث ميػػكل ـ
كرغبات ـ كتكج ات ـ ،لم أف تككف ف إطار المبادئ كالفيـ اهاهمية.

 التكجي ػ الػػذات

كيعن ػ مػػنح اليػػباب الثريػػة الما ػ كلة ف ػ اتاػػاذ الف ػ اررات المنااػػبة

لمصمثت ـ ثا ػ ارن كماػتفبهن كايػراك ـ فػ تثمػؿ الجػزد ايلظػـ مػف ماػ كلية تكجيػ
أمكر ثيات ـ مف الجكانب كافة.

 اهنصػػات إل ػ اليػػباب كيعن ػ أف ياػػع العػػاممكف م ػ اليػػباب إل ػ إتاثػػة ال رصػػة
لميباب لك يعبركا لف أن ا ـ كما يجكؿ ف اكاطرهـ ف إطار الةكابػت ،كلػيس هػذا
فثاب ،بؿ لمي ـ العمؿ لم تذليؿ الصعكبات الت تعتر

ـ.

 إف لممريػػػد الطهبػػػ فػػػ المدراػػػة دك ارن ر ياػػػيان؛ ف ػػػك ثمفػػػة الكصػػػؿ بػػػيف المػػػتعمـ ككافػػػةايطػػراؼ الدااميػػة فػػ المدراػػة كاارج ػػا؛ ثيػػث ينظػػر لػػ المػػتعمـ بأنػػ اليػػاص الػػذل
ياتطي أف يبكح ل بما ت يبكح ب لريرا ،ف النكاث

الامككية) كال كريػة ،كاتجتماليػة،

كات تصادية ،كغيرها .الزهران ،8199،ص)32
كيمكػػف تك ػػيح أهػػـ أدكار كمماراػػات المريػػد الطهبػ فػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرل لػػدل
طهب المرثمة الةانكية العامة فيما يم إدارة التربية كالتعميـ،9666،ص)4-8
 ييعر الطهب بأهمية الكثدة كالعمؿ الجمال .
 يعمؿ لم تثفيؽ اتنتماد الكطن لدل الطهب.
 يعمؿ لم الثد مف التعصب لدل الطهب.
 يعمؿ لم التا يؼ مف ال ركط الن اية كاتجتمالية الت يعيي ا بعض الطهب.
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 يعمؿ لم الثد مف الامكؾ العدكان .
 يدرب الطهب لم أااليب

بط الن س.

 يعمؿ لم الثد مف التفمص كالتفميد الامب لدل الطهب.
 يثذر الطهب مف اليا عات كالمنيكرات الم ممة كاطكرة تركيج ا.
 يكج الطهب إل ثاف ااتيار ايصد اد.
 يدرب الطهب لم ثؿ الميكهت ال كرية الت تكاج ـ.
 يهثظ الطهب الذيف لدي ـ انثرافات امككية أك فكرية كيكج ـ كيريدهـ.
 ييج الطهب لم المياركة ب المية ف المناابات الكطنية.
 يا ـ ف معالجة ميكهت الفمؽ كاتكت اب لدل الطهب.
 تأايا ػان لم ػ مػػا اػػبؽ  -إف كػػؿ مػػف المعمػػـ كالمريػػد الطهب ػ ل مػػا مجمكلػػة مػػف ايدكاركالمماراػات مػف أجػػؿ تعزيػز ايمػػف ال كػرل لػػدل طػهب المرثمػة الةانكيػػة العامػة فػ ظػؿ منػػاخ

تنظيم م تكح ياكدا ايل ػة كالمثبػة كالتعػاكف بػيف جميػ أل ػاد التنظػيـ ككػذلؾ يتػكافر فيػ
الةفػػػة ،كالعػػػدؿ ،كالتمااػػػؾ ،كالػػػدلـ ،كالتفػػػدير ،كهػػػذا ت يتػػػكافر أي ػػػان إت فػػػ ظػػػؿ إدارة كاليػػػة
كمدركة بأهمية ذلؾ يجب لمي ا الفياـ بمجمكلة مف ايدكار كالمماراات مف أجؿ تعزيػز ايمػف

ال كرل لدل طهب المرثمة الةانكية العامة.

ج  -دَر مدِر املدرسٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالب املرحلٕ الجانُِٕ العامٕ:
-

انطه ا مف أهمية الدكر الذم يفكـ ب مدير المدراة ف تعزيز ايمػف ال كػرم لػدل
طػػهب المرثمػػة الةانكيػػة -يجػػب لمي ػ أف يكػػكف مممػػا المامػػا كػػامه بأبعػػاد النمػػك المتكامػػؿ
لممػتعمـ ؛ ثتػ يكػكف ػػاد ار لمػ ت ػـ اثتياجػات ـ كالعمػػؿ لمػ إيػبال ا  ،كالتعػرؼ لمػ
الميكهت ال كرية الت تكاج ـ كالاع بصكرة جادة لثم ػا ،كيمتمػؾ الفػدرة لمػ اهريػاد
الن ا كاتجتمال لمطهب ثت ت ينجرفكا كراد ايفكار المنثرفة المتطرفة؛ فػالطهب فػ
هذا المرثمة بثاجة مااة إل العطػؼ كالثنػاف كمزيػد مػف الرلايػة كذلػؾ مػف اػهؿ إ امػة
نكات اتصاؿ كثكار كله ات إناػانية طيبػة بينػ كبػيف طهبػ  ،كيجػب لميػ أي ػا اتلمػاـ
الكامؿ بالمناهل كالمفػررات الدرااػية كمػا تت ػمن مػف ػيـ كأاػهؽ كمبػادئ كمػا تبةػ مػف
أفكار ،كيككف لم درايػة كاممػة بأهػداؼ هػذا المنػاهل كالمفػررات الدرااػية ،كيمتمػؾ الفػدرة
الكاممػػػة لمػػػ تفكيم ػػػا كثػػػذؼ أم معمكمػػػات أك أفكػػػار تةيػػػر ال ػػػتف كاليػػػا عات كبالتػػػال
- 832 -

دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها............

تفػػػكد إلػػػ اتنثػػػراؼ كالتطػػػرؼ ال كػػػرم ،ككػػػذلؾ ثػػػذؼ أم أفكػػػار تػػػدلك إلػػػ العنػػػؼ أك
ااتادام
كيكجد مجمكلة مف ايدكار كالمماراات الت يجػب أف يماراػ ا كيفػكـ ب ػا مػدير المدراػة مػف
أجؿ تعزيز ايمف ال كرل لدل طهب المرثمة الةانكية العامة بمة،8191،ص)945

 اإلملام بأبعاد الهمُ للمتعلم:
إف إلماـ مدير المدراة بأبعاد النمػك المتكامػؿ لممػتعمـ يجعمػ

ػاد ارن لمػ التعػرؼ لمػ

اثتياجات النايػ ة كالك ػكؼ لمػ ميػكهت كػؿ مرثمػة مػف مراثػؿ النمػك كاصػا ص كػؿ من ػا،
كهذا يؤدل إل تياير التعامؿ مع ـ كففان لمراثؿ كاصا ص النمك ،كما يمكف ااتيػار اينيػطة
الت تنااب ـ ،يف كؿ مرثمة مػف مراثػؿ النمػك ل ػا مػا ينااػب ا مػف أنيػطة؛ لػذا ففػدرة المػدير
ف التعامؿ كالتعرؼ كثؿ الميكهت يجب أف تتنااب م مرثمة النمك الت بمر ا المتعمـ.

 اإلرشاد الهفشٖ َاالجتماعٖ للمتعلم:
إف لمنايػػػ ة ميػػػكهت اجتماليػػػة كن اػػػية ،كهػػػـ بثاجػػػة إلػػػ يػػػاص يةفػػػكف بػػػ ،
كيجدكف من العطؼ كالرلاية ؛ ليبثكا ل بميكهت ـ الااصة ،كبمػا يػدكر فػ صػدكرهـ؛ كمػف
هنا يجدر بالمدير تثاس ميكهت الناي ة كالتعػرؼ لمي ػا ،كأف يبنػ بينػ كبػيف طهبػ ثػكا ارن
مػػف الةفػػة ،ثت ػ ياػػتطي النايػػ ،أف يصػػارث بميػػكهت ـ لػػف طريػػؽ إ امػػة له ػػة إناػػانية

مع ػػـ ،كالعطػػؼ لمػػي ـ لييػػعرهـ أنػ أب ل ػػـ ،فػ ذا تػكافر ذلػػؾ تفبػػؿ النايػ ة التكجيػ كاهريػػاد
بيكؿ إيجاب كفعاؿ.

 اإلرشاد املًهٖ للهاش:ٕٚ
ثت تت ادل اآلةار ال ارة المترتبػة لمػ اػكد ااتيػار الم نػة كثتػ تكػكف الم نػة
التػ ياتارهػػا المػػتعمـ تيػػب ثاجاتػ كميكلػ بمزاكلت ػػا كيػػنجح في ػا -فعمػ المؤااػػة التربكيػػة
ت ي ػػة المنػػاخ التربػػكل المنااػػب الػػذل يجعػػؿ النايػػ ،يظ ػػر ميكل ػ كيكتيػػؼ درات ػ كينمي ػػا،
كتاالدا لم ااتيار الم نة الت تنااب هذا الفدرات كاتاتعدادات.
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 اهلماـ بالمناهل التعميمية
إف مدير المدراة هك الميرؼ المفيـ؛ لذلؾ ينبر لمي أف يككف لدي المعرفػة كالدرايػة
بالمناهل كأهداف ا ،كتفكيم ا؛ ثتػ ياػتطي درااػت ا كاجػراد التعػديهت المنااػبة كالعمػؿ لمػ
التجديد بما يتماي م اتتجاهػات التربكيػة المعاصػرة كمػ اثتياجػات البي ػة التػ تعمػؿ هػذا
المنػػاهل لمػ تمبيت ػػا ،ك أف يكػػكف مممػان بػػالطرؽ كاياػػاليب العامػػة لتػػدريس المػكاد الماتم ػػة؛
ثت يتمكف مف المااهمة ف رف ك اية المعمميف كأدا ـ.

ػػدرة المػػدير لم ػ إ امػػة له ػػات طيبػػة م ػ اآلاػػريف ،ك درت ػ لم ػ اه نػػاع كات تنػػاع



بالثجة كالمنطؽ ،ت بال رط كاهكراا.
لم المدير اهاهص فػ العمػؿ ثتػ يكػكف ػدكة ثاػنة كصػالثة لريػرا ،ك درتػ لمػ



ثاف التصرؼ كاتااذ الف اررات الاميمة ف الك ت المنااب.
تعتبر إدارة المؤااة التعميمية أف العمؿ اهدارم مف بيؿ التكميؼ ت التيػريؼ؛ ف ػدف ا



تا ػ يؿ لمميػػة الػػتعمـ كالتعمػػيـ ،بااػػتاداـ الم ػكارد كاهمكانػػات ااػػتادامان أمةػ نػؿ ،كتكجي ػ
الطا ات نثك تثفيؽ ال دؼ التربكل لممجتم .
العفيدة الصػثيثة الاػميمة كاهيمػاف الصػادؽ الػذل يثػكؿ الاػمكؾ إلػ لمػؿ فيػ ر ابػة



ذاتية ،كتثمؿ الما كلية بداف إر اد ا

كايمف كالطمأنينة كالعفمية المنظمة.

كهنػاؾ مػػف يػرل أف دكر مػػدير المدراػة فػ تعزيػز ايمػػف ال كػرم لػػدل طػهب المرثمػػة الةانكيػػة
تتمةؿ ف اآلت الارج ،8191،ص)34-33
 تراي اتنتماد لميريعة اهاهمية كالمثافظة لم ةكابت ا.
 الثرص لم تكفير البي ة التعميمية المناابة.
 ك

الاطط كالبػرامل كاينيػطة المكج ػة لتثصػيف لفػكؿ الطػهب مػف ماػاطر اتنثػراؼ

ال كرم.
 الثرص لم تمةيؿ الفدكة الصالثة ف اي كاؿ كايفعاؿ.
 العمؿ لم تثصيف الطهب كك ايت ـ مف أل انثراؼ فكرل.
 مكاكبة التطكرات الث ارية كالةفافية كتاايرها ف ادمة الطهب.
 بث الفيـ كاياهؽ كالمةؿ المرغكبة ف المجتم .
 تيجي الطهب لم التعبير لف ايفكار كاآلراد كاتبتعاد لف التمفيف.
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 تككيف اتجاهات امككية إيجابية لدل الطهب.
 رصد المظاهر ال كرية الامبية لدل الطهب.
 تككيف اتجاهات م ادة كمناه ة لهنثراؼ ال كرل.
 التثذير مف اياباب المؤدية لمرمك كالتطرؼ.
 الن كض بماتكل الكل ايمن لدل الطهب.
 تعزيز الترابط بيف مككنات المجتم .
 إ افة لما ابؽ هناؾ مف يرل أف دكر مدير المدراة ف تثفيػؽ ايمػف ال كػرل لػدل طهبػكدااؿ مدرات تتمةؿ ف اآلت الجكارنة،8116،ص)44
 اتبتعاد لف كؿ ما يةير التمايز الباطؿ كالبعد لف الثؽ ف كؿ المعامهت المدراية.
 ت ي ة الظركؼ لعمؿ المريد الطهب كماالدت لم تجاكز العفبات كثؿ الميػكهت التػ
د تعترض لمم  ،كلدـ تكمي

بألماؿ إدارية جانبية ليات ذات له ة بعمم .

 إدراؾ ثؽ الطالب كادراؾ ثاجت إل التعميـ.
 إفااح ال رص لمطالب لمماراة اينيطة الهص ية.
 العمؿ لم زرع يـ ثب العمؿ الجمال ف ن كس الطػهب مػف اػهؿ اينيػطة المدراػية
الماتم ة.
 اتاػػت ادة مػػف اب ػرات المعممػػيف كبعػػض أكليػػاد ايمػػكر الػػذيف مػػف الممكػػف اتاػػت ادة مػػف
ابرات ـ.
 متابعة كمهثظة الظكاهر الامككية العامة لدل الطػهب كالتعػاكف مػ المريػد فػ تصػثيح
الظكاهر غير المفبكلة.
 اتهتمػػػاـ بأنيػػػطة جمالػػػة اهذالػػػة المدراػػػية كتكجي ػػػا لتكػػػكف أداة مػػػؤةرة فػػػ اػػػمكؾ
كاتجاهات الطهب.
 التركيز لم جمالة الصثافة كتيجي الطهب لم التعبير لف ل ار ـ.
 إنيػػاد كتكػػكيف الجمالػػات المدراػػية المنااػػبة لتنميػػة الػػكل ايمن ػ كايمػػف ال كػػرل كمػػا
ياب ذلؾ.
 اتهتمػػاـ بالماػػرح المدرا ػ ككن ػ كاػػيمة إف ػراغ يػػثنات الثركػػة كالنيػػاط كالمكاهػػب لػػدل
الطهب.
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 م ار بػػة كػػؿ أيػػكاؿ الص ػرالات الياصػػية بػػيف الطػػهب ككافػػة |أيػػكاؿ العنػػؼ أك الميػػكؿ أك
ايفكار غير الاكية.
 لفػػػػد النػػػػدكات كاات ػػػػافة الياصػػػػيات كالماػػػػ كليف ذل العه ػػػػة بمك ػػػػكلات اتنثػػػػراؼ
ال كرل.
 لفػػػد الماػػػابفات الةفافيػػػة كالمعمكماتيػػػة بػػػيف الطػػػهب لتث يػػػزهـ لمػػػ اينيػػػطة ال ادفػػػة
كالم يدة.

د  -دَر املهايج َاملقررات الدراسّٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ يف املدار الجانُِٕ :
 نظ ػ ار يهميػػة الػػدكر الػػذم تفػػكـ ب ػ المنػػاهل لطػػهب المرثمػػة الةانكيػػة  ،لمػػا تبة ػ مػػف ػػيـكأاهؽ كأفكار -فيجب لم هذا المناهل

ركرة مااطبت ا لمعفؿ كالكجػداف فػ لف كاثػد ،مػ

ركرة ت ميف هذا المناهل كالمفررات الدرااية بالف ايا كالميكهت الت ت ػدد ايمػف ال كػرم
لمطػػهب كػػالرمك ف ػ الػػديف كاهرهػػاب كغيرهمػػا .ثيػػث يجػػب أف تعمػػؿ هػػذا المنػػاهل كالمفػػررات
الدرااية لم إلداد الطهب اآلمنيف فكريا لهناراط فػ الثيػاة الجامعيػة أك الكظي يػة .المركػز
الفكم لمبثكث التربكية كالتنمية)8193،
إف الف ية اياااية بالنابة لمناي ة ه لػدـ معاصػرة المنػاهل التربكيػة ،ككػذلؾ لػدـ تػكازف
تركيزها الدين كالتربػكم الةفػاف  ،كلػدـ ك ػع ا فػ إطػار الماػتكيات اهنما يػة لممتعممػيف .إف
هذا المناهل ه لمؿ اجتمال مؤاا كاف مثتكيات ا كأاػاليب تصػميم ا كتن يػذها هػك فػ
ايصؿ مف أهـ ايااات المجتم  .كبات مف ال ركرم مراجعة المناهل التربكية المعتمدة كفػؽ
رؤية جمالية متكاممة تيػمؿ مراثػؿ التعمػيـ بم كم ػا الكااػ مثففػة لمجمكلػة مػف ايهػداؼ
مةؿ كاف  ،8116،ص)956
 تنميػػػة م ػػػارات التثميػػػؿ كالتركيػػػب كاتاػػػتنتاج ثتػػػ ت يكػػػكف المػػػتعمـ لػػػاج ازن لػػػف ت اػػػير
ايثػػػداث كالمكا ػػػؼ أك تثديػػػد العناصػػػر كالاصػػػا ص كالصػػػ ات المككنػػػة ل ػػػا ،ككيػػػػ ت

العه ات الت تػربط بين مػا جميعػان أك تػؤةر في ػا بمػا يثفػؽ مزيػدان مػف ايمػف ال كػرل كفػؽ
رؤية ريادية.

 تنمية م ارات اهبداع لدل الناي ة منػذ نعكمػة أظػافرهـ لمثػد مػف التفميػد كالناػ الركتينػ
ف ايفكار.
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 تأصػيؿ م ػكـ كأدكار المعرفػة بمػا يمكػػف المػتعمـ مػف الت كيػر فػ كػػؿ مػا اػبؽ إدراكػ مػػف
أ كاؿ كأفعاؿ كاػمككيات كتفييم ػا مك ػكليان فػ إطػار الفكالػد اليػرلية الصػثيثة كيثفػؽ

أمف المجتم .

 أف تت ػػمف المنػػاهل تراػػياان لم ػػكـ النظػػرة العالميػػة لمف ػػايا المعاصػػرة كالماػػتجدة ،ممػػا
يجعؿ ايجياؿ ادرة لم ف ـ دكرها كالتعامؿ مع ا.

فيجػػب تط يػػر المنػػاهل مػػف التيػػارات ال كريػػة الميػػبكهة يف هػػذا اػػكؼ يعصػػـ المجتم ػ مػػف
اتنث ػراؼ كيثػػكؿ دكف تػػأةرا بالتيػػارات ال كريػػة المنثرفػػة ،كاينمػػاط الاػػمككية الاػػي ة الكافػػدة،
ثيػػث يجػػب أي ػػا إلػػداد بعػػض البػرامل ال ادفػػة التػ تاػػع إلػ تصػػثيح ال كػػر كالتركيػػز لمػ
إبػراز اليػػب ات كالمرتكػزات التػ تفػػكـ لمي ػػا الػػدلكات ال كريػػة المنثرفػػة ،كالعمػػؿ لمػ تن يػػذها
كدث ػ ا بصػػكرة يػػرلية كالػػادة النظػػر ف ػ م ػػاميف كمثتػػكل المنػػاهل لتكػػكف أكةػػر فالميػػة
لتثصيف اليباب مف اتنثراؼ ال كرل.
فالطالب أي ا يتثمؿ جزدان ليس هينان مف الما كلية نثػك تثفيػؽ ايمػف ال كػرل؛ لػذلؾ

تكمف أهميػة تعميمػ كيػؼ يتثفػؽ أمػف المجتمػ بصػ ة لامػة كأمنػة بصػ ة ااصػة ،مػف اػهؿ
المنػػاهل ،كدكر اهدارة ،كدكر المعمػػـ ككػػذلؾ دكر المريػػد الطهب ػ كػػؿ هػػذا يعمػػؿ لم ػ ت ي ت ػ
ن ايان كاجتماليػان لمتكيػؼ مػ الفػيـ كاآلمػاؿ كتطمعػات المجتمػ الػذل ينيػد الاػمككيات المةاليػة
الت يتثفؽ مف اهل ا ايمف كايماف.

فيجػػب لمػ المنػػاهل كالمفػػررات الدرااػػية فػ المػػدارس الةانكيػػة مرالػػاة اآلتػ مػػف أجػػؿ تعزيػػز
ايمف ال كرم الصفعب ،8115،ص)26
 مرالاة مااطبة العفؿ كالكجداف ف لف كاثد.
 تك يح اياطاد المثد ة باهاهـ كأف البعد لن طريؽ الج ؿ كالظهـ.
 اتاػػتمرار فػػ تعميػػؽ تػػدريس المرػػة العربيػػة م ػ التركيػػز لمػػ جماليات ػػا كاػػثر بيان ػػا
كلذكبة أل اظ ا.
 التركيز لم المعرفة الكااعة لمعالـ اهاهم كالتاري العرب العريؽ الميرؼ.
 التدريس الماػتمر لمتربيػة اهاػهمية كاداػاؿ الجانػب اتجتمػال هلػداد الطػهب لمكاج ػة
الثياة.


ركرة اتاتمرار ف المجاتت ايارل العممية كالمركية كالتفنية كالريا ية كال نية.
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 ت ػػميف المنػػاهل الف ػػايا كالميػػكهت الت ػ ت ػػدد ايمػػف ال كػػرل ف ػ مجتمعنػػا كػػالرمك ف ػ
الػػديف كالتاػػاهؿ ف ػ ايثكػػاـ كاآلداب ،كتفميػػد الرػػرب ف ػ العػػادات كالتفاليػػد كف ػ المظ ػػر
كالامكؾ.
 إلداد الطالب لما بعد هذا المرثمة كه المرثمة الجامعية أك الكظي ية.

ٍ :دَر األنشطٕ الطالبّٕ فٖ تعزِز األمو الفلرٗ:
يعػد النيػاط الطهبػ جػزدان مػف العمميػػة التربكيػة كالتعميميػة ،كهػػك جػزد مػف المػػن ل

التربػػكل الثػػديث ،لػػذلؾ يفػ لمي ػػا دكر كبيػػر فػ تيػػكيؿ فكػػر المتعممػػيف ،كثيػػات ـ فػ جميػ

المراثؿ التعميمية الماتم ة ،كيعمؿ النياط لم تنمية ياصػية المتعممػيف فػ جميػ جكانب ػا،
كيجعم ـ أكةر درة ف التعامؿ كالتعايش مػ اآلاػريف بصػكرة إيجابيػة ،كياػالدهـ فػ التكيػؼ
م المجتم المثيط كادمت كالمااهمة ف ثؿ ميكهت  ،كتنمية جكانب إيجابية نثػك الػذات،
كيعزز الةفة بالن س ،كتثمؿ الما كلية .كريم ،8191،ص)83
ف ذا كاف اهنااف ياتف أفكارا مف منب اميـ ،كلفؿ كيـ ،كاف ذلؾ تثصػينان لػ مػف

المػػؤةرات كالتيػػارات المنثرفػػة كالم ػػممة ،كلػػذلؾ تكمػػف أهميػػة ال كػػر ف ػ كجػػكد اهناػػاف ن ا ػ

كث ػػػػػػػارت ؛ فالث ػػػػػػػارة نتػػػػػػػاج ال كػػػػػػػر؛ ف ػػػػػػػ تاػػػػػػػتمد مػػػػػػػف ال كػػػػػػػر كتفػػػػػػػكـ لميػػػػػػػ  .لؿ
لم ،9664،ص)446
لذلؾ ف ن ما

مت أمة كانتكات إت لندما أاذ م كركها ك ػادة الػرأل في ػا فػ تػركيل

ايفكػػار ال ابطػػة كاآلراد الاػػا طة الت ػ كفػػدت لمي ػػا كااػػتفكها مػػف مصػػادر تكيػػد ل ػػـ كتػػدلس
لمي ـ .الاميماف،9341،ص)6
 ثيػػث إف تثصػػيف فكػػر النايػ ة مػػف ايفكػار كالتيػػارات المنثرفػػة هػػك الفالػػدة الصػػمبة التػتنطمؽ من ا كافة أكج النياطات التربكية ف المؤااػات اتجتماليػة كالتربكيػة -فاػهمة
فكر الطهب مف اتنثراؼ يعن اهمة كياف ايمػة .كبفػاد كػؿ مفكمػات اتاػتفرار كنمكهػا،
كثمايت ػػا مػػف أل نيػػاط هػػداـ ،ياػػت دؼ الماػػاس بداػػتكرها أك مؤااػػات ا ،أك ةكابت ػػا
اتجتمالية كالدينية .الاميماف ،8115 ،ص)96
كهنػا يبػرز دكر اينيػطة الطهبيػة كجػزد مػف المنظكمػة التعميميػة ،ثيػث إف اينيػطة الطهبيػػة
تاالد لم إكااب الطهب تركي ازن معرفيان كتطبيفيان لكػؿ مػا يدراػكن  .كمػا تاػالد الطػهب لمػ
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ف ػػػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػػػكاد الدرااػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ تثميم ػػػػػػػػػػػػا كااػػػػػػػػػػػػتادام ا ااػػػػػػػػػػػػتادامان

لمميان .الثفيؿ،9663،ص)864

فيجب أف ت ػدؼ هػذا اينيػطة الطهبيػة فػ مماراػت ا إلػ غػرس العفيػدة اهاػهمية

الصػػثيثة ف ػ المفػػاـ ايكؿ كتطبيػػؽ مػػا جػػاد فػ المفػػررات الدرااػػية فػ كا ػ الثيػػاة العمميػػة
لمطهب .ف ذا كانت المفررات الدرااية تمةؿ إطا ارن نظريان ،ف ف تعزيز ايمف ال كرل يتطمػب تػدليـ
هذا المفررات بنياطات تربكية يمماػ ا الطالػب كتجاػد لػ الم ػاهيـ كالفػيـ التػ دراػ ا بيػكؿ
مجرد كتفرب ا إل ذهن  ،كتمكن مف اكتااب الامكؾ التربكل اهاهم الذل يدلك إلػ أهميػة
ايمف ال كرل كتثصين  .الي كان ،8113،ص)941
 كيتماص دكر اينيطة الطهبية ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المػدارس الةانكيػة فػالنفاط التالية المطرم،8199،ص)26
 معالجػػػة مظػػػاهر اتنطػػػكاد كالتطػػػرؼ كاتنثػػػراؼ ؛ بثيػػػث يصػػػبح الطالػػػب نافعػػػان لن اػػػ
كمجتمع .

 غرس ثب العمؿ ،كفعؿ الاير كتفديـ العكف لممثتاجيف.
 طرح الماابفات اتجتمالية كالبثكث العممية كتنظيـ الزيارات كالرثهت التربكيػة كالثمػهت
التكلكية كا امة المعارض الت تدلـ كتثفؽ ايمف ال كرل.
 نير الكل الريا

المكج الدال إل مماراة الريا ػة لكاػب الميا ػة البدنيػة كالنيػاط

الدا ـ كتفكية الجاـ هيجاد المؤمف الفكل.
 غرس كتراي الم ػاهيـ الصػثيثة لمتربيػة البدنيػة كالنيػاط الريا ػ كمن ػا العمػؿ بػركح
ال ريؽ الكاثد  ،كادراؾ البعد التربكل الصثيح لممنافاات الريا ية.
 تنميػػة اتتجاهػػات اتجتماليػػة الاػػميمة كالاػػمكؾ الفػػكيـ لػػف طريػػؽ بعػػض المكا ػػؼ فػػ
ايلعاب الجمالية كال ردية كاكااب ـ الةفة بالن س كتنمية الركح الريا ية.
 الماػػاهمة ف ػ الػػتامص مػػف التػػكتر الن ا ػ كت ري ػ اتن عػػاتت كااػػتن اذ الطا ػػة ال از ػػدة
كايباع الثاجات الن اية كالتكيؼ اتجتمال كتثفيؽ الذات.
 تفدير أهمية ااتةمار ك ت ال راغ ببعض النياطات الريا ية الم يدة.
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 رف ماػتكل الك ػادة البدنيػة لمطػهب لػف طريػؽ إلطػا ـ جرلػات منااػبة مػف التمرينػات
الت تنم الجاـ كتثافظ لم الفكاـ الاميـ.
 إكاػػاب الطػػهب الم ػػارات كالفػػدرات الثركيػػة الت ػ تاػػتند إل ػ الفكالػػد الريا ػػية كالصػػثية
لبناد الجاـ الاميـ ثت يؤدل كاجبات ف ادمة دين ككطن كمجتمع بفكة كةبات.
 العناية كاتهتماـ بالطهب المكهكبيف ف ايلعاب الريا ػية الماتم ػة كالعمػؿ لمػ اترتفػاد
بماتكيات ـ ال نية كالم ارية.
 كيػػػؼ المكاهػػػب ال نيػػػة كالفػػػدرات العفميػػػة كاتتجاهػػػات اهيجابيػػػة الاػػػميمة كتنميت ػػػا لػػػدل
الطالب.
 رف الماتكل المعرف كالةفاف كالعمم لدل الطهب.
 تنمية درة الطالب لم اهبداع كاتنطهؽ بالاياؿ.
 تنمية ركح البثث كاتكتياؼ لدل ايفراد كت ي ت ـ لهناراط ف ايلماؿ التطكلية.
 المياركة ف برامل تنمية المجتم كادمت
دكر هاما ف تعزيز ايمف ال كرم لدل
 تأاياا لم ما ابؽ -نجد أف لمنيطة المدراية اطهب المدارس الةانكية ثيث تعمؿ لم ت ذيب الن س كالامؽ كاطهؽ الطا ات كثاف
اتات ادة من ا كثاف ااترهؿ ك ت ال راغ كااتةمارا فيما ي يد.

اجلانب املّدانْ للدراسٕ َنتاٙجًا َتُصّاتًا:
هدؼ البثث التعػرؼ لمػ درجػة مماراػة المدراػة الةانكيػة لػدكرها فػ تعزيػز ايمػف
ال كرم لػدل طهب ػا كذلػؾ مػف اػهؿ التعػرؼ لمػ درجػة مماراػة دكر كػؿ مػف مػدير المدراػة
،المعمػػـ  ،اياصػػا

اتجتمػػال كالن اػ  ،المنػػاهل كالمفػػررات الدرااػػية  ،اينيػػطة الطهبيػػة

ف تعزيػز ايمػف ال كػرم مػف كج ػة نظػر لينػة مػف طػهب المػدارس الةانكيػة العامػة كالةانكيػة
ال نيػػة ،كتطمػػب ذلػػؾ إلػػداد كتفنػػيف كتطبيػػؽ ااػػتبانة لم ػ لينػػة مػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة
العامة كالةانكية ال نية ب دارة يبيف الككـ التعميمية بمثافظة المنكفية.
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خطُات بها٘ أدأ الدراسٕ:
امت الباثةة بتطكير أداة الدرااة لهطهع لم دكر المدراة الةانكية فػ تعزيػز ايمػف
ال كرم لدل طهب ا مف كج ة نظر لينة مف طػهب المػدارس الةانكيػة العامػة كالةانكيػة ال نيػة،
كاتبعت الباثةة الاطكات التالية
 .9اتطهع لم ايدب التربكم كالدرااات الاابفة ذات الصمة بمك كع البثث.
 .8ااتيػارت الباثةػػة نابػػة مػػف أاػػاتذة الجامعػػة كالمتاصصػػيف فػ المجػػاؿ التربػػكم ،لتثديػػد
مثاكر اتاتبانة كلبارات ا.
 .4تـ بناد ايداة ف صكرت ا ايكلية كلر

ا لم مجمكلة مػف الابػراد أاػاتذة مػف كميػات

التربيػػة تاصػػص أصػػكؿ تربيػػة) ،كذلػػؾ لتثكػػيـ أداة الدرااػػة ،كلمتعػػرؼ لمػ مػػدل منااػػبة
العبارات لمثاكرها ك ياس ما ك عت مف أجم  ...إل .
 .3تـ إجراد التعديهت التػ ا ترث ػا الابػراد لمػ لبػارات كمثػاكر ايداة ،ك تػـ اهبفػاد لمػ
العبارات الت أجمعكا لمي ا ،كالت جاكزت نابة اتت اؽ لمي ا .%61
 .2تػػـ التكصػػؿ إلػ الصػػيرة الن ا يػػة يداة الدرااػػة ،كالتػ تككنػػت مػػف جػػز يف .ايػػتمؿ الجػػزد
ايكؿ لم البيانات الياصية يفػراد لينػة البثػث ،كت ػمف الجػزد الةػان اتاػتبانة كالتػ
تكزلت لم اماة مثاكر؛ مجمكع لبارات ا  )32لبارة ،كالجدكؿ التػال يك ػح مثػاكر
اتاتبانة كلدد ففرات كؿ مثكر
رذوه ()1
َىضش ػذد فقشاد االعتجبّخ صغت مو ٍضىس ٍِ ٍضبوسهب
اىَضىس
اىَضىس األوه :دوس اىَؼيٌ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ.
اىَضىس اىخبٍّ :دوس األخظبئٍ االرتَبػٍ واىْفغٍ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ.
اىَضىس اىخبىج :دوس ٍذَش اىَذسعخ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ.
اىَضىس اىشاثغ :دوس اىَْبهذ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ.
اىَضىس اىخبٍظ :دوس األّشطخ اىطالثُخ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ.
ٍزَىع ػجبساد االعتجبّخ منو.
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كتطمبت اتاتجابة لم ايداة المكاففة مف اهؿ البػدا ؿ اتاػتجابية المتدرجػة بدرجػة
كبيرة ،بدرجة متكاطة ،بدرجػة

ػعي ة) لمتعػرؼ لمػ كا ػ مماراػة المدراػة الةانكيػة لػدكرها

ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا.

تطبّق أدأ الدراسٕ:
 تػػـ تطبيػػؽ اتاػػتبانة لم ػ لينػػة الدرااػػة مػػف طػػهب كطالبػػات المػػدارس الةانكيػػة العامػػة
كالةانكيػػة ال نيػػة بػػ دارة يػػبيف الكػػكـ التعميميػػة بمثافظػػة المنكفيػػة ،اػػهؿ العػػاـ الدرااػػ
8194/8193ـ  ،ثيث طمب مف أفراد العينة اهجابة لػف كػؿ ففػرة مػف ففػرات اتاػتبانة؛
كذلؾ بااتيار إثػدل البػدا ؿ التاليػة مكافػؽ بدرجػة كبيػرة ،مكافػؽ بدرجػة متكاػطة ،مكافػؽ
بدرجة

عي ة).

 كبعد اتنت اد مف تطبيؽ اتاػتبانة لمػ أفػراد العينػة كتجميع ػا كلػددها  )428ااػتبانة،
تـ ااتبعاد اتاتبانات غير الصالثة كالت لـ يجب الطهب لمي ا ،كتمؾ الت لػـ تاػتكؼ،
كالت ػ كانػػت ااػػتجابات ا غيػػر كا ػػثة ،ك ػػد بم ػ لػػدد هػػذا اتاػػتبانات الماػػتبعدة )34
ااتبانة ،ليصبح لدد اتاتبانات الصالثة لمتثميؿ اهثصا

 )416ااتبانة.

تـ تصػثيح ااػتجابات أفػراد العينػة كذلػؾ ب لطػاد اتاػتجابة بدرجػة كبيػرة)  4درجػات،
كاتاػػػتجابة بدرجػػػة متكاػػػطة)  8درجػػػة ،كاتاػػػتجابة بدرجػػػة

ػػػعي ة) درجػػػة كاثػػػدة ،كذلػػػؾ

بالنابة لمعبارات المكجبة ،أما بالنابة لمعبارات الاالبة فتعط اتاتجابة بدرجػة كبيػرة) درجػة
كاثدة ،كاتاتجابة بدرجة متكاطة)  8درجة ،كاتاتجابة بدرجة

عي ة)  4درجات.

املعاجلات اإلحصا:ّٕٙ
بعد ت ري كتثميؿ اتاتبياف تـ ااتاداـ ايااليب اهثصا ية التالية
 -9ثااب التك اررات كالناب الم كية لكؿ لبارة مف لبارات المثكر كلممثكر ككؿ.
 -8ثاػػػاب المتكاػػػطات الثاػػػابية كاتنثرافػػػات المعياريػػػة كالترتيػػػب لكػػػؿ لبػػػارة مػػػف لبػػػارات
المثكر كلممثكر ككؿ.
 -4إجراد ااتبار  T-testلم ركؽ بػيف العينتػيف الماػتفمتيف Independent sample T-
 testلمتعػػرؼ لم ػ مػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات دتلػػة إثصػػا ية تعػػزل إل ػ متريػػرم الدرااػػة
النكع  ،كالمنطفة ،نكع التعميـ ،نكع المدراة.
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ك ػػد التمػػدت الباثةػػة لمػ الجػػدكؿ التػػال لتثديػػد درجػػة المكاففػػة كالترتيػػب لعبػػارات كػػؿ
مثكر ،كلكؿ مثكر مف مثاكر الدرااة كذلؾ كما ف الجدكؿ التال
رذوه ()2
َىضش ٍذي االعتزبثبد ودسرخ اىَىافقخ
دسرخ اىَىافقخ
ضؼُفخ
ٍتىعطخ
مجُشح

ٍذي اىَتىعظ اىضغبثٍ
ٍِ  1إىً 1.66
ٍِ  1.61إىً 2.33
ٍِ  2.34إىً 3

عّهٕ الدراسٕ:
رذوه ()3
َىضش اىخظبئض اىذََىرشافُخ ىؼُْخ اىذساعخ ٍِ طالة اىَشصيخ اىخبّىَخ اىؼبٍخ واىفُْخ.
اىَتغُش
اىْـىع
اىتؼيٌُ
ّىع اىَذسعخ
اىَْطقـخ

اىفئخ
رمىس
إّبث
صنىٍٍ
خبص
حبّىٌ ػبً
حبّىٌ فٍْ
سَف
صضش

اىزَيخ

اىؼذد
314
335
516
213
451
252
291
412
119

اىْغجخ
%52.15
%41.25
%11.31
%26.63
%64.46
%35.54
%41.69
%56.11
%111

نتاٙج الدراسٕ:
هدفت الدرااة الثالية التعرؼ لم درجة مماراة المدراة الةانكيػة لػدكرها فػ تعزيػز
ايمػػػف ال كػػػرم لػػػدل طهب ػػػا مػػػف التعػػػرؼ لمػػػ دكر كػػػؿ مػػػف مػػػدير المدراػػػة ،كالمعممػػػيف،
كاياصا ييف اتجتمالييف كالن اييف ،كالمناهل كالمفررات الدرااػية ،كاينيػطة المدراػية ،كمػا
إذا كانػػت هنػػاؾ ااتهفػػات ف ػ مماراػػة هػػذا الػػدكر يمكػػف أف تعػػزل لمنػػكع ذكػػر ،أنة ػ ) ،نػػكع
المدراة ةانكم لاـ ،ةانكم فن ) ،نكع التعميـ ثكػكم  ،اػاص) ،نػكع المنطفػة ريػؼ ،ث ػر).
كبتطبيؽ أداة الدرااة ،فمفد تـ التكصؿ إل النتا ل التالية
 فيما يتعمؽ بتفدير كمماراة المدراة الةانكية لدكرها ف تعزيز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا
لم ماتكل ااتجابات لينة الدرااة لم ايداة ككؿ
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رذوه ()3
َىضش اىتنشاساد و اىْغت اىَئىَخ و اىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ ودسرخ اىَىافقخ
العتزبثبد ػُْخ اىذساعخ ػيً مو ٍضىس ٍِ ٍضبوس اىذساعخ  ،واىَضبوس منو (ُ=)119
اىَضىس
اىَضىس
األوه
اىَضىس
اىخبٍّ
اىَضىس
اىخبىج
اىَضىس
اىشاثغ
اىَضىس
اىخبٍظ
اىَضبوس
منو

مجُشح
اىْغجخ
اىتنشاس

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

اىَتىعظ االّضشاف
اىذسرخ
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

%49.16 341.66 %31.95 269.11 %12.99 92.11

1.639

1.696

ضؼُفخ

%41.61 336.93 %39.95 263.21 %12.25 66.66

1.644

1.666

ضؼُفخ

%49.65 352.11 %36.51 213.11 %11.65 64.11

1.622

1.666

ضؼُفخ

%52.61 314.62 %39.43 219.55

1.546

1.633

ضؼُفخ

%51.16 355.11 %39.31 216.11 %11.61 15.21

1.615

1.611

ضؼُفخ

%49.69 353.14 %39.13 216.11 %11.16 16.55

1.612

1.615

ضؼُفخ

54.64

%1.11

بالنظر إل الجدكؿ الاابؽ يت ح أف درجة مماراة المدراة الةانكية لػدكرها فػ تعزيػز
ايمف ال كرم لدل طهب ا جػادت بدرجػة

ػعي ة بمتكاػط ثاػاب

 )9.398كانثػراؼ معيػارم

 )1.342كذلػػؾ مػػف كج ػػة نظػػر أف ػراد لينػػة الدرااػػة لهاػػتبانة ككػػؿ ،كيرج ػ ذلػػؾ إلػ كجػػكد
مجمكلػػة مػػف الميػػكهت كالمعك ػػات التػ تعػػكؽ المدراػػة الةانكيػػة لػػف أداد دكرهػػا فػ تعزيػػز
ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا كمػػف أهػػـ هػػذا المعك ػػات

ػػعؼ اتهتمػػاـ ب داػػاؿ كتكظيػػؼ تفنيػػة

المعمكمػات كالتكنكلكجيػا الثديةػػة المتطػكرة مػػف أجػؿ تثاػػيف التعمػيـ كتطػػكيرا  ،ػعؼ اليػراكة
بيف المدراة كالمؤااات ايمنية ،مة اتهتماـ بالمعمـ كتث يزا كتدن ماػتكل تأهيمػ ثيػث ت
يكجػػد المعمػػـ المنااػػب ف ػ المكػػاف المنااػػب كلمػػؿ العديػػد مػػف المعممػػيف بريػػر تاصصػػات ـ ،
تػػدن ماػػتكل المبػػان كالتج ي ػزات المدراػػية م ػ

ػػعؼ اتمكانػػات كالم ػكارد المتاثػػة ممػػا أةػػر

اػػمبا لمػ العمميػػة التعميميػػة بصػ ة لامػػة كالمػػتعمـ بصػ ة ااصػػة  ،لػػدـ تػكافر الػػكل ايمنػ
بػػالمفررات كالمنػػاهل الدرااػػية  ،إ ػػافة إلػ إتبػػاع الػػنمط المركػػزم فػ اهدارة  ،كلػػدـ اتهتمػػاـ
باينيػػػطة الطهبيػػػة التػػػ تيػػػب اثتياجػػػات ـ كتنمػػػ ميػػػكل ـ كرغبػػػات ـ ممػػػا ترتػػػب لػػػف هػػػذا
المعك ات لدـ درة المدراة لم أداد دكرها ف تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طهب ػا لمػ الكجػ
ايكمؿ م انتيار العديد مف الظكاهر الامبية ف المجتم مةؿ انتيار ظػاهرة العنػؼ كاترهػاب
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بكافة صكرا كأيكال كما أكدت درااة العاصػـ ،)8112،كدرااػة الدكاػرل ، )8194،كدرااػة
غنػػػكـ ،)8112 ،كدرااػػػة نصػػػر ،)8193،كدرااػػػة العنػػػزم كالزبػػػكف،)8192،كدرااػػػة لبد
الكهاب. )8193،

 بالهشبٕ حملاَر االستبانٕ:
 دَر املعلم يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبٌ:

ً
1

2
3

4

5

6

1

6

رذوه ()4
َىضش اىتنشاساد واىْغت اىَئىَخ واىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ واىتشتُت العتزبثبد
ػُْخ اىذساعخ صىه مو ػجبسح ٍِ ػجبساد اىَضىس األوه دوس اىَؼيٌ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ ىذي طالثه
دسرخ اىَىافقخ
اىَتىعظ االّضشاف
ضؼُفخ
ٍتىعطخ
مجُشح
اىؼجبساد
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ
اىتنشاس اىْغجخ اىتنشاس اىْغجخ اىتنشاس اىْغجخ
َيٌ اىَؼيٌ
وٍفبهٌُ
ثَضبٍُِ
1.696 1.656 %41.39 336 %39.63 261 %12.96 92
األٍِ اىفنشي
ثشنو طضُش.
َؼىد اىَؼيٌ
اىطالة ػيً ٍجذأ 1.133 1.119 %45.56 323 %31.94 269 %16.51 111
صت اىَغئىىُخ.
ًََْ اىَؼيٌ ىذي
اىطالة اىقذسح
1.112 1.642 %46.94 341 %31.94 269 %13.12 93
ػيً اىتفنُش
اىغيٌُ ىَُُضوا ثُِ
اىظىاة واىخطأ.
َتُش اىَؼيٌ
اىفشطخ أٍبً
طالثه ىَْبقشخ
1.112 1.611 %41.11 334 %36.65 214 %14.25 111
اىقضبَب اىهبٍخ
اىَخبسح فٍ
اىَزتَغ.
َفتش اىَؼيٌ ثُْه
وثُِ اىطالة
1.666 1.616 %51.92 361 %31.36 265 %11.11 63
قْىاد ىيضىاس
واىتىاطو ٍؼهٌ.
َتفهٌ اىَؼيٌ
اىطالة
ٍشبمو
1.111 1.591 %53.46 319 %34.13 242 %12.41 66
وَتىاطو ٍؼهٌ
ىضيهب.
َشبسك اىَؼيٌ
اىطالة فٍ
ّزبصهٌ وَشؼشهٌ 1.661 1.551 %55.51 394 %33.11 239 %11.12 16
ثأّهٌ رخُشح
اىَزتَغ واىىطِ.
1.696 1.651 %41.61 339 %39.35 219 %12.63 91
َضفض اىَؼيٌ
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5
1

6

3

12

13

14
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ً

9

11

11

12

13

14

اىؼجبساد

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

اىطالة ػيً
اىتفنُش اإلَزبثً
اىَىضىػً تزْجب ً
ٍِ اىىقىع فٍ
أخطبس االّضشاف
اىفنشي.
َيقً اىَؼيٌ اىضىء
ػيً أهَُخ األٍِ
ثظفخ ػبٍخ
95
واألٍِ اىفنشي
ثظفخ خبطخ أٍبً
اىطالة صفبظبً ػيً
ٍظيضخ اىىطِ.
َضج اىَؼيٌ
اىطالة ػيً أهَُخ
اىتغبٍش اىذًَْ
64
وَشعخ ٍجذأ
اىىعطُخ
واالػتذاه.
َؼَق اىَؼيٌ
ٍفهىً اىتُغُش
واىُغش وسفغ
96
اىضشد ىيطالة
تضقُقب ً ىألٍِ
اىفنشي.
َىضش اىَؼيٌ
ىيطالة خطىسح
66
اىتطشف اىفنشي
واىتنفُش ػيً
اىفشد واىَزتَغ.
َؤىف اىَؼيٌ ثُِ
قيىة اىطالة
95
وَتزْت اىغيظخ
واىخشىّخ فٍ
اىْظش.
َضج اىَؼيٌ
اىطالة ػيً صَبدح
91
َّىهٌ اىَؼشفً
فٍ قضبَب األٍِ
اىفنشي.
اىَضىس األوه منو 92.11

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىتنشاس اىْغجخ

ضؼُفخ
اىتنشاس اىْغجخ

اىَتىعظ
االّضشاف اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.696 1.665 %44.65 316 %41.15 296 %13.41

1.663 1.646 %41.25 335 %41.91 291 %11.65

1.119 1.659 %41.95 341 %36.22 211 %13.62

1.669 1.636 %46.36 343 %39.49 261 %12.13

1.111 1.616 %51.16 361 %34.64 241 %13.41

1.619 1.626 %49.93 354 %31.36 265 %12.69
1.696 1.639 %49.16 341.66 %31.95 269.11 %12.99
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 يت ح مف الجدكؿ الاابؽ أف دكر المعمـ ف تعزيز ايمف ال كرم لػدل طهبػ جػاد بدرجػة
ػػػعي ة ،بمتكاػػػط ثاػػػاب

 )9.346ك انثػػػراؼ معيػػػارم  ،)1.365أم أف المدراػػػة ت

تفكـ بمماراة درها ف هػذا المثػكر لمػ الكجػ ايكمػؿ  ،ك ػد جػاد فػ المرتبػة ايكلػ
بدرجة متكاػطة العبػارة ر ػـ  )8كالتػ تػنص لمػ
الماػ كلية) بمتكاػػط ثاػػاب

يعػكد المعمػـ الطػهب لمػ مبػدأ ثػب

 )9.416ك انث ػراؼ معيػػارم  ،)1.444كه ػ تمةػػؿ ألم ػ

يمة فػ درجػة المماراػة ثيػث كػاف يجػب لمػ المعممػيف تعكيػد طهب ػـ لمػ العديػد مػف
المبػػادئ كالفػػيـ ال امػػة ف ػ المجتم ػ كت اػػيما تعكيػػدهـ لم ػ ثػػب مبػػدأ الما ػ كلية ثت ػ
يككنػكا مػ ار بيف جيػػديف لتصػػرفات ـ كمتثممػػيف العكا ػػب التػ تنػػتل مػػف تجػػاكزهـ فػ بعػػض
المكا ؼ.
بينما جاد ف المرتبة ايايرة بدرجة

عي ة العبػارة ر ػـ  )4كالتػ تػنص لمػ

المعمـ الطهب ف نجاث ـ كييعرهـ بأن ـ ذايرة الكطف) بمتكاػط ثاػاب

ييػارؾ

 )9.229كانثػراؼ

معيارم  ،)1.351كيرج ذلؾ إل لدـ كل المعمـ بأهمية هػذا الػدكر ك مػة ت المػ كتكاصػم
م طهب م ففداف الثكار كالتكاصؿ م الطهب كهذا يرجػ أي ػا إلػ لػدـ تيػجيع كتث يػزا
مف بؿ اهدارة العميا كتدن ماػتكل التأهيػؿ كاهلػداد لممعممػيف كمػا أف المعمػـ المنثػرؼ فكريػا
معػػكؽ م ػػـ مػػف معك ػػات ايمػػف ال كػػرم إ ػػافة لمػػا اػػبؽ لػػدـ تػكافر المعممػيف الػػذيف يمةمػػكف
الفدكة ف الامكؾ بالنابة لمطهب ،كلدـ تػكافر اليػ افية فػ طػرح الف ػايا .كمػا أكػدت درااػة
نصر  ،)8193،كدرااة منصكر  ، )8191،كدرااة العاصـ  ،)8112،كدرااػة الثكيػاف
 ،)8192،كدرااػػػة مػػػرزكؽ، )8193،درااػػػة بدكم،)8194 ،كدرااػػػة الرامػػػدم8194،
)،كأكػػػػػػدت درااػػػػػػة جهؿ ،كاطػػػػػػاب )8193،لمػػػػػػ اتاػػػػػػاع ال جػػػػػػكة الناػػػػػػبية بػػػػػػيف الػػػػػػدكر
الفيادم المػػأمكؿ ،كالممػػارس) لممعمػػـ ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب المرثمػػة الةانكيػػة
بمصر  ،إ افة لما ابؽ أكدت مجمكلة مف الدرااات لم أهمية الدكر الذم يفػكـ بػ المعمػـ
فػػػ تعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرم لػػػدل طهبػػػ كااصػػػة معمػػػـ التربيػػػة اهاػػػهمية كمعمػػػـ الدرااػػػات
اتجتماليػػػػة كمعممػػػػ المػػػػكاد العمميػػػػة مةػػػػؿ درااػػػػة بػػػػاثجرز  ،)8198 ،كدرااػػػػة العنػػػػزم
 ، )8192،كدرااػػػػػة مرلػػػػػ  ،)8193،كدرااػػػػػة العتيب  )8194،ثيػػػػػث أكػػػػػدت درااػػػػػة بن
لطا )8194،لم أهمية ااتاداـ المعمـ يامكب الثكار كالمنا ية لند تعمػـ كتكجيػ كتريػيد
طهب دااؿ ال صؿ.
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 دَر األخصا ْٙاالجتماعْ َالهفشْ يف تعزِز األمو الفلرٓ:
رذوه ()5
َىضش اىتنشاساد واىْغت اىَئىَخ واىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ واىتشتُت العتزبثبد ػُْخ
اىذساعخ صىه مو ػجبسح ٍِ ػجبساد اىَضىس اىخبٍّ دوس األخظبئٍ االرتَبػٍ واىْفغٍ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ
ً

اىؼجبساد

1

َضج
األخظبئً
اىطالة ػيً
اىتَغل ثبىذَِ
واىَضبفظخ
ػيً فشائضه.
َضذ األخظبئً
ٍِ اىتؼظت
واالّفؼبه ىذي
اىطالة.
َخفف
األخظبئً ٍِ
اىضغىط
اىْفغُخ
واالرتَبػُخ
اىتً َؼُشهب
اىطالة.
َضذ األخظبئً
ٍِ اىغيىك
اىؼذواًّ ىذي
اىطالة.
َذسة
األخظبئً
اىطالة ػيً
أعبىُت ضجظ
اىْفظ.
َضزس
األخظبئً
ٍِ
اىطالة
اىتقَض
واىتقيُذ
اىغيجً.
َضزس
األخظبئً
ٍِ
اىطالة
خطش اىشبئؼبد
واىَْشىساد
اىَضييخ.
َىره
األخظبئً

2

3

4

5

6

1

6

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

66

96

61

61

11

%9.59

%13.54

%11.42

%12.21

%11.11

%15.31 119

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

264

215

316

266

293

263

%31.24

%36.19

%43.16

%31.61

%41.33

%39.92

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

311

336

322

354

345

311

اىَتىعظ االّضشاف
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.662 1.564 %53.11

1.115 1.659 %41.61

1.613 1.661 %45.42

1.693 1.623 %49.93

1.662 1.614 %46.66

1.116 1.111 %44.11

اىتشتُت

14

1

6

11

11

1

66

%12.13

252

%35.54

311

1.695 1.596 %52.33

13

91

%12.63

216

%39.21

341

1.691 1.649 %41.95

6
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ً

9

11

11

12

13

14

اىؼجبساد
إىً
اىطالة
ضشوسح صغِ
اختُبس
األطذقبء.
َشزغ
األخظبئً
اىطالة ػيً
طشس آسائهٌ
إطبس
فٍ
اىضشَخ
اىَغئىىخ.
َضزس
األخظبئً
ٍِ
اىطالة
أخطبس اىخقبفبد
واىَزاهت
اىىافذح صتً ال
فٍ
َقؼىا
ٍخبطش
االّضشاف
اىفنشي.
َالصع
األخظبئً
اىطالة اىزَِ
ىذَهٌ
اّضشافبد
أو
فنشَخ
عيىمُخ
وَىرههٌ
وَششذهٌ.
َضج
األخظبئً
اىطالة ػيً
اىَشبسمخ فٍ
اىَْبعجبد
اىىطُْخ
واىقىٍُخ.
َغهٌ
األخظبئً فٍ
ػالد ٍشبمو
اىقيق
واالمتئبة ىذي
اىطالة صتً ال
َْضشفىا فنشَبً.
َىره

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

11

64

96

64

%11.66

%11.65

%13.62

%11.65

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

211

261

265

319

%36.22

%39.49

%41.21

%44.99

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

361

345

326

316

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.611 1.599 %51.92

1.666 1.632 %46.66

1.114 1.616 %45.96

1.613 1.661 %43.16

12

9

4

2

66

%12.41

291

%41.69

324

1.666 1.661 %45.11

5

96

%13.54

294

%41.41

319

1.696 1.665 %44.99

3
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ً

اىؼجبساد

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

األخظبئً
اىطالة ّضى
االعتفبدح ٍِ
وعبئو االتظبه
وتْقُخ
اىَؼيىٍبد
ثئَزبثُخ.
اىَضىس اىخبٍّ
1.666 1.644 %41.61 336.93 %39.95 263.21 %12.25 66.66
منو

يت ػػح مػػف الجػػدكؿ الاػػابؽ أف دكر اياصػػا
ال كػػرم جػػاد بدرجػػة

ػػعي ة ،بمتكاػػط ثاػػاب

اتجتمػػال كالن ا ػ ف ػ تعزيػػز ايمػػف

 )9.333ك انث ػراؼ معيػػارم  ،)1.355أم

أف المدراة ت تفكـ بمماراة دكرها ف هذا المثكر لم الكج ايكمػؿ ،ك ػد جػاد فػ المرتبػة
ايكلػػػ بدرجػػػة متكاػػػطة العبػػػارة ر ػػػـ  )3كالتػػػ تػػػنص لمػػػ
الػػتفمص كالتفميػػد الاػػمب ) بمتكاػػط ثاػػاب
تمةؿ ألم

 )9.414ك انثػػراؼ معيػػارم  ،)1.495كهػػ

يمة ف درجة المماراة

بينما جاد فػ المرتبػة ايايػرة بدرجػة
اياصا

يثػػػذر اياصػػػا

الطػػػهب مػػػف

ػعي ة العبػارة ر ػـ  )9كالتػ تػنص لمػ

الطهب لم التماػؾ بالػديف كالمثافظػة لمػ ف ار

ػ ) بمتكاػط ثاػاب

يثػث

)9.233

كانثراؼ معيػارم  ،)1.338كهػ تمةػؿ أ ػؿ يمػة مػف ثيػث درجػة المماراػة .ثيػث نجػد ممػا
ابؽ أف اياصا

اتجتمال كالن ا ت يفكمػا بػدكرهـ فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طػهب

المدارس الةانكية العامة كال نية لم الكج ايكمؿ كهذا يرج إل لدـ كجكد الدافعيػة كالثػافز
لػػػدي ـ لمفيػػػاـ بمةػػػؿ هػػػذا ايدكار كذلػػػؾ باػػػبب تػػػدن ايجػػػكر التػػػ يثصػػػمكف لمي ػػػا كت ت ػػػ
بمتطمبػػات ـ الثياتيػػة إ ػػافة إلػ لػػدـ كلػػي ـ ب ػػذا ايدكار كبالتػػال لػػدـ كلػػي ـ بأهميػػة هػػذا
ايدكار ككػذلؾ لػدـ كلػي ـ بالكاػا ؿ كاياػاليب التػ يمكػف أف تاػالد اياصػا

اتجتمػػال

كالن ا ف تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طػهب المػدارس الةانكيػة العامػة كال نيػة لمػ الػرغـ مػف
أهمية الدكر الذم يجب أف يفكـ بػ اياصػا

اتجتمػال كالن اػ فػ لمميػة تكجيػ كاريػاد

الطػػػػػهب كثػػػػػؿ الكةيػػػػػر مػػػػػف الميػػػػػكهت التػػػػػ تػػػػػكاج ـ كهػػػػػذا مػػػػػا أكػػػػػدت لميػػػػػ درااػػػػػة
الارج .)8191،
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 دَر مدِر املدرسٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ:

رذوه ()6
َىضش اىتنشاساد واىْغت اىَئىَخ واىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ واىتشتُت العتزبثبد ػُْخ
اىذساعخ صىه مو ػجبسح ٍِ ػجبساد اىَضىس اىخبىج دوس ٍذَش اىَذسعخ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ
ً

اىؼجبساد

1

َضررررررررررشص ٍررررررررررذَش
اىَذسعخ ػيً ترىفُش
ثُئرررخ تؼيَُُرررخ آٍْرررخ
فنشَرررررررررب ً وّفغررررررررررُب ً
ىيطالة.
َضغ ٍذَش اىَذسعرخ
اىخطرررررظ واىجررررررشاٍذ
واألّشررطخ اىَىرهررخ
ىضَبَررررررررخ اىطررررررررالة
ّفغُب ً وفنشَبً.
َىامرررررررررررت ٍرررررررررررذَش
اىَذسعررخ اىتطررىساد
اىضضرربسَخ واىخقبفُررخ
وَغخشهب فرٍ خذٍرخ
اىطالة.
َجررج ٍررذَش اىَذسعررخ
اىقررررررررٌُ واألخررررررررال
واىَخو اىَشغىثخ فٍ
اىَزتَررغ فررٍ ّفررىط
اىطالة.
َشرررررررررررزغ ٍرررررررررررذَش
اىَذسعرررررخ اىطرررررالة
ػيررررً اىتؼجُررررش ػررررِ
األفنرررررررررررررربس واِساء
واالثتؼرررررررررربد ػررررررررررِ
اىتيقُِ.
َشطرررررررررررذ ٍرررررررررررذَش
اىَذسعررررخ اىَظرررربهش
اىفنشَرررررخ اىَتطشفرررررخ
ىرررذي اىطرررالة ىُقرررىً
ثضيهب
َنىُ ٍذَش اىَذسعخ
اتزبهرررررربد ٍضرررررربدح
وٍْبهضخ ىالّضشاف
اىفنشي ىذي اىطالة.
َضزس ٍذَش اىَذسعرخ

2

3

4

5

6

1

6

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ
92

96

%12.96

%13.62

%16.36 116

94

91

16

%13.26

%12.63

%11.11

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس
251

262

266

211

213

219

%36.25

%36.95

%31.52

%39.11

%36.51

%39.35

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس
361

349

321

336

345

352

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.114 1.622 %51.16

1.111 1.646 %49.22

1.133 1.112 %46.12

1.111 1.656 %41.61

1.696 1.642 %46.66

1.611 1.614 %49.65

6

3

1

2

5

12

91

%12.63

251

%35.41

361

1.114 1.611 %51.16

13

61

%11.42

291

%41.14

331

1.616 1.639 %41.53

6
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9

11

11

12

13

14

15

اىؼجبساد
اىطررررالة ٍررررِ اىغيررررى
واىتطرررررررررررررررررررررررررررشف
واالّضشاف اىفنشي.
َررررررررررْه ٍررررررررررذَش
اىَذسعررررخ ثَغررررتىي
اىررىػً األٍْررً ىررذي
اىطالة.
َغتضرررررررُف ٍرررررررذَش
اىَذسعرررررررررررررررررررررررررررررخ
اىشخظررُبد اىفنشَررخ
اىَررررؤحشح ،ىتضقُررررق
األٍرررررررررِ اىفنرررررررررشي
ىيطالة.
َؼقررذ ٍررذَش اىَذسعررخ
ٍررررؤتَشاد وّررررذواد
ىيتىػُرررررررخ ثأهَُرررررررخ
اىفنرررررررررش اىغررررررررريٌُ،
ىتضقُرررررررررق األٍرررررررررِ
اىفنررررررشي ىيطررررررالة،
ىَىارهررررخ ٍررررب تجخرررره
وعبئو اإلػالً.
َقررٌُ ٍررذَش اىَذسعررخ
وسػ ػَو ىَْبقشرخ
قضررربَب فنشَرررخ ٍخرررو
اىتطشف واالسهبة.
َخظررررررررض ٍررررررررذَش
اىَذسعخ وقتب
ىَْبقشخ اىغيىمُبد
اىَتطشفررررخ ىالثتؼررررربد
ػْهب.
َقىً ٍرذَش اىَذسعرخ
ثؼَو ىىصبد إػالُّخ
ىتىػُرررررررخ اىطرررررررالة
ثبألصرررررذاث اىزبسَرررررخ
ىتضقُرررررررررق األٍرررررررررِ
اىفنشي ىيطالة.
َىظرررررررررررف ٍرررررررررررذَش
اىَذسعررخ اىَْبعررجبد
اىذَُْرررررخ واىىطُْرررررخ
ىتىطُذ اىفنش اىغيٌُ.

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

62

66

16

63

13

66

56

%11.51

%9.31

%11.12

%11.11

%11.31

%12.41

%1.91

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

265

261

269

211

266

261

262

%41.21

%36.61

%41.16

%36.16

%41.34

%39.49

%36.95
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ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

342

362

344

356

351

341

391

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.661 1.633 %46.24

1.659 1.554 %53.66

1.611 1.622 %46.52

1.661 1.615 %51.21

1.661 1.619 %49.31

1.692 1.643 %46.11

1.639 1.526 %55.15

1

15

6

11

14

4

16

دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها............
ً

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

اىؼجبساد

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

َْ 16ظٌ ٍرذَش اىَذسعرخ
صَررررررربساد ٍُذاُّرررررررخ
ىَؤعغبد وٍْتذَبد
فنشَررررررررخ ٍتطررررررررىسح 1.616 1.616 %49.51 351 %39.35 219 %11.14 19
ىتَُْخ وتطىَش اىفنش
اىطالثرررررً ىَىارهرررررخ
االّضشاف اىفنشي.
اىَضىس اىخبىج منو 1.666 1.622 %49.65 352.11 %36.51 213.11 %11.65 64.11

يت ح مف الجدكؿ الاابؽ أف دكر مدير المدراػة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم جػاد بدرجػة
ػػعي ة ،بمتكاػػط ثاػػاب

 )9.388ك انث ػراؼ معيػػارم  ،)1.353أم أف مػػدير المدراػػة ت

يفكـ بمماراة دكرا الكج ايكمؿ ،ك د جاد ف المرتبة ايكل بدرجة متكاطة العبارة ر ػـ )4
كالتػ تػػنص لمػ

يكاكػػب مػػدير المدراػػة التطػػكرات الث ػػارية كالةفافيػػة كياػػارها فػ ادمػػة

الطهب ) بمتكاط ثااب

 )9.418ك انثراؼ معيارم  ،)1.444كه تمةؿ ألم

درجة المماراة  ،بينما جاد ف المرتبػة ايايػرة بدرجػة
لمػػ

يمة فػ

ػعي ة العبػارة ر ػـ  )92كالتػ تػنص

يكظػػؼ مػػػدير المدراػػة المنااػػبات الدينيػػػة كالكطنيػػة لتكطيػػد ال كػػػر الاػػميـ) بمتكاػػػط

ثااب

 )9.285كانثراؼ معيارم  ،)1.346كهذا يرج إل لدـ كل مدير المدراػة ب ػذا

ايدكار كت أهمية هذا ايدكار كذلؾ لدـ كلي ـ بػالطرؽ كاياػاليب التػ يمكػف ااػتادام ا فػ
تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المدارس الةانكية العامة كال نية  ،باه ػافة إلػ اهتمػاـ مػديرم
المػدارس الةانكيػػة ب نجػػاز ألمػػال ـ اهداريػػة الركتينيػة المعتػػادة مػ اػػيادة الػػنمط المركػػزم فػ
اهدارة م

صػكر بػرامل التػدريب الماصصػة لمػديرم المػدارس الةانكيػة كأن ػا غيػر ػادرة لمػ

تبصيرهـ بأدكارهـ الجديدة ف ظؿ المتريرات كالماتثدةات الجديدة .كهذا ما أكػدت لميػ درااػة
نصر ،)8193،كدرااة منصكر.)8191 ،
 إ افة لما ابؽ هنػاؾ مجمكلػة مػف الدرااػات أكػدت لمػ أهميػة دكر مػدير المدراػة فػ
تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل الطػػهب كالمعممػػيف كاينيػػطة المدراػػية كالمجتمػ بأكممػ ثيػػث
يف لم كاهم تكفير الجك المث ز كالماػتفر لجميػ أل ػاد المجتمػ المدراػ كالطػهب
مةػػؿ درااػػة بمة ،)8193،درااػػة دينك ،)8194،درااػػة (Dima&Al-Mothana ,
)، 2017كدرااة )(Ahmad&Dammas , 2017
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 دَر املهايج يف تعزِز األمو الفلرٓ
رذوه ()1
َىضش اىتنشاساد و اىْغت اىَئىَخ و اىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ واىتشتُت العتزبثبد ػُْخ
اىذساعخ صىه مو ػجبسح ٍِ ػجبساد اىَضىس اىشاثغ :دوس اىَْبهذ فٍ تؼضَض األٍِ اىفنشٌ
ً

اىؼجبساد

1

تغررررشط اىَْرررربهذ
ٍزَىػرررررررخ ٍرررررررِ
اىقررررررررٌُ ىررررررررتَنِ
اىطرررررررررالة ٍرررررررررِ
اىتؼبٍررررررو وتقجررررررو
اِخش.
تتضرررَِ اىَْررربهذ
ٍىضررىػبد تَْررً
اىتفنُش اىْبقذ ىذي
اىطررررررررالة ىنررررررررً
ََُرررررررررضوا ثرررررررررُِ
اىظىاة واىخطأ.
تغررررربَش اىَْررررربهذ
اىىاقغ االرتَربػً
وتقررررررررذً صيررررررررىه
ػَيُررخ ىيَشررنالد
اىترررررررررً تىارررررررررره
اىطالة.
تتضرررَِ اىَْررربهذ
ٍىضىػبد تؼَرق
ٍفرررررربهٌُ اىررررررىالء
ىيررررررررىطِ ىرررررررررذي
اىطالة.
تتضرررَِ اىَْررربهذ
ٍىضررىػبد تهررتٌ
ثبىتْشرررررررررررررررررررررررئخ
اىغُبعررُخ وتررذػٌ
اىغرريطخ اىشعررَُخ
ىذي اىطالة.
تشررررتَو اىَْرررربهذ
ػيررً ٍىضررىػبد
تَْرررررررً أعررررررريىة
اىضىاس اىجْبء ىذي
اىطالة.
تضترررىي اىَْررربهذ
ػيررً ٍىضررىػبد

2

3

4

5

6

1

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

56

49

51

54

13

%6.16

%6.91

%1.19

%1.62

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

263

261

261

294

262 %11.31

%31.19

%36.61

%39.63

%41.41

%39.11

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

366

399

311

361

354

اىَتىعظ االّضشاف
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.535 %54.12

1.516 %56.26

1.541 %53.11

1.561 %51.92

1.614 %49.93

1.643

1.623

1.621

1.631

1.666

اىتشتُت

6

9

1

5

1

56

%1.91

264

%41.16

369

1.559 %52.15

1.636

6

62

%6.14

291

%41.91

351

1.564 %51.35

1.641

3
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6

9

11

11

اىؼجبساد

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

تهررررررتٌ ثبىتشثُررررررخ
األخالقُررررررخ ىررررررذي
اىطالة.
تشررررتَو اىَْرررربهذ
ػيررً ٍىضررىػبد
وقبئُرررخ ىَىارهرررخ 65
اىؼْف واالّضشاف
اىفنشي.
تجررررررشص اىَْرررررربهذ
أهَُرررررخ اىتَغرررررل
ثبىتقبىُررررررررررررررررررررررررذ
63
واألػشاف اىذَُْرخ
اىظرررررضُضخ ىرررررذي
اىطالة.
تشعررررخ اىَْررررربهذ
ٍفرربهٌُ اىىعررطُخ
41
واالػترررررذاه ىرررررذي
اىطالة.
تهررررررتٌ اىَْرررررربهذ
ثتنىَِ اىشخظُخ
اىغرررىَخ اىغررريَُخ 31
فنشَررررررررررب ً ىررررررررررذي
اىطالة.
اىَضرررررىس اىشاثرررررغ
54.64
منو

%9.11

%6.69

%5.64

%4.23

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىْغجخ
اىتنشاس

214

295

255

296

%36.65

%41.61

%35.91

%41.15

ضؼُفخ
اىْغجخ
اىتنشاس

311

351

414

363

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.511 %52.19

1.594 %49.51

1.412 %56.39

1.655

1.646

1.612

1.512 %54.12

1.519

1.546 %52.61 314.62 %39.43 219.55 %1.11

1.633

يت ػػح مػػف الجػػدكؿ الاػػابؽ أف دكر المنػػاهل فػػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم جػػاد بدرجػػة
ػػعي ة ،بمتكاػػط ثاػػاب

 )9.235ك انث ػراؼ معيػػارم )1.344؛ أم إف المنػػاهل ت تفػػكـ

بمماراة دكرها لم الكجػ ايكمػؿ ،ك ػد جػاد فػ المرتبػة ايكلػ بدرجػة متكاػطة العبػارة ر ػـ
 )2كالت تنص لم

تت ػمف المنػاهل مك ػكلات ت ػتـ بالتنيػ ة الايااػية كتػدلـ الاػمطة

الرامية لػدل الطػهب) بمتكاػط ثاػاب
ألم

 )9.313ك انثػراؼ معيػارم  ،)1.335كهػ تمةػؿ

يمة ف درجة المماراة ،بينما جاد ف المرتبة ايايرة بدرجة

كالت تنص لم

عي ة العبػارة ر ػـ )91

ترا المناهل م اهيـ الكاطية كاتلتػداؿ لػدل الطػهب ) بمتكاػط ثاػاب

 )9.348كانثراؼ معيارم  ،)1.318كيرج ذلؾ إلػ

ػعؼ المنػاهل الدرااػية فػ تك ػيح

مااطر اتنثراؼ ال كرم كلكا ب ككذلؾ ف تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل الطػهب  ،ف ػ أي ػا ت
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تعمؿ لم تثصيف الطهب باتلتػداؿ كالكاػطية فػ التعامػؿ مػ الماػمميف كغيػر الماػمميف ،
كذلؾ اتامت المناهل الدرااية بالجمكد كلدـ مكاكبت ا لمياكؿ المجتمػ  ،إ ػافة لمػا اػبؽ إف
المنػػاهل الدرااػػية ت تت ػػمف مك ػػكلات تعمػػؿ لمػػ ت ػكافر ةفافػػة لامػػة ل ػدل الطػػهب ثػػكؿ
م ػػاهيـ ايمػػف ال كػػرم كالتيػػارات ال كريػػة المتػػكفرة ،كبيػػاف المنثػػرؼ من ػػا لمطالػػب م ػ لػػرض
أاػػػػػػػػػباب انثػػػػػػػػػراؼ هػػػػػػػػػذا التيػػػػػػػػػارات كأكػػػػػػػػػدت هػػػػػػػػػذا النتيجػػػػػػػػػة درااػػػػػػػػػة غنكـ،)8112 ،
كدرااة منصػػكر ،)8191،كدرااة الثكيػػاف ،)8192 ،كدرااة العاصػػـ ،)8112،لم ػ الػػرغـ
مػػف النتيجػػة الت ػ تكصػػؿ إلي ػػا البثػػث كالت ػ ات فػػت م ػ العديػػد مػػف نتػػا ل الدرااػػات إل ػ أف
المناهل الدرااية ل ا أهمية كبيرة ف ااتفرار كةبات ايمف ال كرم لما ل ا مف تأةير كبيػر لمػ
طهب المرثمة الةانكية ف تعزيز ايمف ال كرم كهذا مػا أكػدت لميػ درااػة اليػمرم،)8192،
كدرااػػػػػة ال مايػػػػػ  ، )8191،كدرااػػػػػة العنزم ،)8192،كدرااػػػػػة مثمد،)8194،كدرااػػػػػة
مثمػػد ،)8194،ااصػػة منػػاهل كمفػػررات التربيػػة اهاػػهمية كالدرااػػات اتجتماليػػة .كأكػػدت
درااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم لمبثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث التربكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كالتنمية )Nakpodia,2010)،)Tomlinson,1997 ،)8193،لمػ
الةفافة التربكية كاياهؽ

ػركرة إدمػاج الفػيـ ك

مف المناهل كالمفررات الدرااية.

 دَر األنشطٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ
رذوه ()1
َىضش اىتنشاساد و اىْغت اىَئىَخ و اىَتىعظ اىضغبثٍ واالّضشاف اىَؼُبسٌ واىتشتُت العتزبثبد
ػُْخ اىذساعخ صىه مو ػجبسح ٍِ ػجبساد اىَضىس اىخبٍظ دوس :األّشطخ اىَذسعُخ فٍ تؼضَض األٍِ
اىفنشٌ
ً

اىؼجبساد

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىتنشاس اىْغجخ

ضؼُفخ
اىتنشاس اىْغجخ

اىَتىعظ االّضشاف
اىتشتُت
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

 1تجظرررررش األّشرررررطخ
اىطرررررالة ثشرررررئىُ
1.665 1.619 %49.22 349 %41.62 266 %11.16 12
دَرررررررْهٌ وتجغرررررررظ
اىَفبهٌُ اىذَُْخ.
 2تظررررضش األّشررررطخ
اىَفبهٌُ اىغُبعُخ
1.696 1.616 %45.11 324 %41.14 291 %13.26 94
اىَغيىطررررررخ ىررررررذي
اىطالة.
 3تؼَررررررو األّشررررررطخ 1.696 1.594 %52.69 315 %34.64 241 %12.21 61
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4
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6
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6

9

اىؼجبساد
ػيرررررررررً صَبَرررررررررخ
اىطرررررررررالة ٍررررررررررِ
اىتُبساد اإلىضبدَرخ
واألفنررررررررررررررررررررررررربس
اىَْضشفخ.
تىرررررره األّشرررررطخ
اىطرررررررررالة إىرررررررررً
االهتَرررربً ثقررررشاءح
واقتْرررررربء اىنتررررررت
اىْبفؼرخ اىتررً تررذػٌ
أٍْهٌ اىفنشي.
تتضرررَِ األّشرررطخ
ٍْبقشرررررخ اىطرررررالة
فرررررررررٍ اىقضررررررررربَب
واىَغررربئو اىذَُْرررخ
اىتً تخفً ػيُهٌ.
تؼررررربىذ األّشرررررطخ
ٍظررربهش االّطرررىاء
واىتطررررررررررررررررررررررشف
واالّضررررشاف ىررررذي
ثؼ اىطالة.
تشرررررزغ األّشرررررطخ
اىطررررررررالة ػيررررررررً
االهتَرررربً ثبىزهررررذ
اىزَررربػً واألخرررز
ثَجذأ اىشىسي.
تغررررشط األّشررررطخ
فٍ ّفىط اىطرالة
صررت اىؼَررو ،وفؼررو
اىخُرررررررش وتقرررررررذٌَ
اىؼىُ ىيَضتبرُِ.
تطرررررشس األّشرررررطخ
اىَغرررررررررررررررررررربثقبد
االرتَبػُررررررررررررررررررخ
واىجضررىث اىؼيَُرررخ
اىتررً تؼررضص األٍرررِ
اىفنررررررررشي ىررررررررذي

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىتنشاس اىْغجخ

ضؼُفخ
اىتنشاس اىْغجخ

اىَتىعظ االّضشاف
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

1.613 1.632 %41.61 339 %41.16 292 %11.11 16

61

%9.45

1.661 1.554 %54.12 363 %36.53 259

1.692 1.561 %55.51 394 %32.66 233 %11.51 62

65

%9.11

1.651 1.612 %46.94 341 %41.69 291

1.654 1.661 %41.69 291 %41.53 331 %11.56 15

55

%1.16

1.636 1.525 %55.29 392 %36.95 262
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ً

اىؼجبساد

مجُشح
اىتنشاس اىْغجخ

دسرخ اىَىافقخ
ٍتىعطخ
اىتنشاس اىْغجخ

ضؼُفخ
اىتنشاس اىْغجخ

اىَتىعظ االّضشاف
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ

اىطالة.
 11تغرررربهٌ األّشررررطخ
فرررٍ اىرررتخيض ٍرررِ
اىتررررررىتش اىْفغررررررً
وتفشَغ االّفؼربالد 1.615 1.614 %49.51 351 %39.63 261 %11.66 11
واعررررتْفبر اىطبقررررخ
اىضائرررررررررذح ىرررررررررذي
اىطالة.
اىَضرررىس اىخررربٍظ
1.611 1.615 %51.16 355.11 %39.31 216.11 %11.61 15.21
منو

يت ػػح مػػػف الجػػػدكؿ الاػػابؽ أف دكر اينيػػػطة فػػػ تعزيػػػز ايمػػف ال كػػػرم جػػػاد بدرجػػػة

عي ة ،بمتكاط ثااب  )9.312ك انثراؼ معيػارم  ،)1.341أم إف اينيػطة المدراػية
ت تفػػكـ بمماراػػة دكرهػػا لم ػ الكج ػ ايكمػػؿ ،ك ػػد جػػاد ف ػ المرتبػػة ايكل ػ بدرجػػة متكاػػطة

ترػػرس اينيػػطة ف ػ ن ػػكس الطػػهب ثػػب العمػػؿ  ،كفعػػؿ
العبػػارة ر ػػـ  )5كالت ػ تػػنص لم ػ
الايػػر كتفػػديـ العػػكف لممثتػػاجيف) بمتكاػػط ثاػػاب  )9.354ك انث ػراؼ معيػػارم ،)1.323
كه ػ تمةػػؿ ألم ػ يمػػة ف ػ درجػػة المماراػػة  ،بينمػػا جػػاد ف ػ المرتبػػة ايايػػرة بدرجػػة ػػعي ة
تطػػرح اينيػػطة الماػػابفات اتجتماليػػة كالبثػػكث العمميػػة
العبػػارة ر ػػـ  )6كالتػ تػػنص لمػ

التػػػ تعػػػزز ايمػػػف ال كػػػرم لػػػدل الطػػػهب) بمتكاػػػط ثاػػػاب  ، )9.282كانثػػػراؼ معيػػػارم
 ،).343كيرجػ ذلػػؾ إلػ مػػة اتهتمػػاـ مػػف بػػؿ المدراػػة الةانكيػػة باينيػػطة المدراػػية كمػػف
مظػػاهر مػػة اتهتمػػاـ ػػعؼ الث ػكافز الميػػجعة مػػف بػػؿ المدراػػة الةانكيػػة لمماراػػة اينيػػطة
المدراػػية ،كةػػرة ايلبػػاد الممفػػاة لم ػ لػػاتؽ المعم ػـ /ك ػػعؼ الماصصػػات الماليػػة لمماراػػة
اينيػػػطة المدراػػػية غيػػػر الصػػػ ية ،كػػػذلؾ لػػػدـ تػػػكافر ايمػػػاكف المنااػػػبة بالمدراػػػة لمماراػػػة
اينيطة الطهبية م مة الدافعية كالثافز مف بؿ الفا ميف لمي ا ،كأكدت هػذا النتيجػة درااػة
اييفر  ، )8191 ،كدرااة نصر.)8193،

 النتا ل الااصة بكجكد فركؽ ذات دتلة إثصا ية بػيف متكاػطات درجػات أفػراد العينػة مػف
طهب المدارس الةانكيػة العامػة كالةانكيػة ال نيػة ثػكؿ درجػة مماراػة المدراػة لػدكرها فػ
تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا كفف ػان لمتريػػر النػػكع ذكػػر  /أنة ػ ) يمكػػف تك ػػيث ا مػػف
اهؿ الجدكؿ اآلت
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رذوه ()6
اختجبس  T-TESTىيفشو ثُِ ٍتىعطٍ اىؼُْتُِ اىَغتقيتُِ (رمىس  /إّبث)
اإلّبث
اىزمىس
(ُ=)335
(ُ=)314
دسرخ
اىَتغُش اىتبثغ
قَُخ د
اىضشَخ
(اىَضبوس) اىَتىعظ االّضشاف اىَتىعظ االّضشاف
اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ اىضغبثٍ اىَؼُبسٌ
اىَضىس األوه

22.61

6.119

23.14

116.69 1.314- 1.112

اىَضىس اىخبٍّ

22.15

6.993

23.33

1.112- 6.115

111

اىَضىس اىخبىج

25.55

1.111

26.41

1.416- 1.419

111

اىَضىس اىشاثغ

16.61

4.656

11.29

691.93 1.316- 4.614

اىَضىس
اىخبٍظ

15.14

4.935

16.41

1.191- 4.915

111

االعتجبّخ منو 26.116 113.11

116.45

21.11
5

1.316-

111

ٍغتىي
اىذالىخ
1.161
غُش داىخ
1.261
غُش داىخ
1.141
غُش داىخ
1.169
غُش داىخ
1.113
غُش داىخ
1.169
غُش داىخ

يت ح مف الجدكؿ الاػابؽ لػدـ كجػكد فػركؽ ذات دتلػة إثصػا ية بػيف متكاػط درجػات
أفراد العينة مف طهب المدارس الةانكية العامة كالةانكيػة ال نيػة ثػكؿ درجػة مماراػة المدراػة
الةانكية لدكرها فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا تعػزل لمتريػر النػكع ذكػر /أنةػ )؛ ثيػث
جػػػادت جميػػػ

ػػػيـ ت) غيػػػر دالػػػة لنػػػد ماػػػتكل  )1.12لكػػػؿ مثػػػكر مػػػف مثػػػاكر الدرااػػػة

كاتاػػتبانة ككػػؿ ،كهػػك مػػا يعن ػ ات ػػاؽ لراد أف ػراد العينػػة مػػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة العامػػة
كالةانكية ال نية الذككر كاهنػاث ثػكؿ درجػة مماراػة المدراػة لػدكرها فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
لػػدل طهب ػػا .كيرج ػ ذلػػؾ إل ػ أف المدراػػة الةانكيػػة لنػػدما تفػػكـ بتعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل
طهب ا فيككف لمذككر كللناث لم ثد اكاد دكف ت ر ة أك تمييز ف الجنس كأف المدراة لػـ

تفكـ بأم إجراد يمكف أف يدرك الذككر أك اهناث يككف مف يأن تعزيز ايمف ال كرم لدي ـ.
 النتا ل الااصة بكجكد فركؽ ذات دتلة إثصا ية بيف متكاطات درجات أفػراد العينػةمف طهب المدارس الةانكية العامة كالةانكيػة ال نيػة ثػكؿ درجػة مماراػة المدراػة لػدكرها فػ

تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا نػػكع التعمػػيـ ثكػػكم  /اػػاص) يمكػػف تك ػػيث ا مػػف اػػهؿ
الجدكؿ اآلت
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رذوه ()9
اختجبس  T-TESTىيفشو ثُِ ٍتىعطٍ اىؼُْتُِ اىَغتقيتُِ (تؼيٌُ صنىٍٍ /تؼيٌُ خبص)
تؼيٌُ خبص
(ُ=)214
االّضشاف
اىَتىعظ
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

اىَتغُش اىتبثغ
(اىَضبوس)

تؼيٌُ صنىٍٍ
(ُ=)515
االّضشاف
اىَتىعظ
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

قَُخ د

دسرخ
اىضشَخ

اىَضىس األوه

23.66

1.691

21.11

6.114

5.114

111

اىَضىس اىخبٍّ

23.16

1.213

21.15

5.521

5.241

465.15

اىَضىس اىخبىج

21.55

1.943

22.11

4.165

11.416

614.11

اىَضىس اىشاثغ

16.11

4.631

14.36

4.391

9.919

111

اىَضىس
اىخبٍظ

11.16

5.161

13.26

3.161

12.316

564.45

االعتجبّخ منو

111.46

29.119

91.41

11.612

11.631

612.19

ٍغتىي
اىذالىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
دالة

يت ح مف الجػدكؿ الاػابؽ كجػكد فػركؽ ذات دتلػة إثصػا ية بػيف متكاػط درجػات أفػراد
العينػػة مػػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة العامػػة كالةانكيػػة ال نيػػة ثػػكؿ درجػػة مماراػػة المدراػػة
لدكرها ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا تعزل لمترير نػكع التعمػيـ ثكػكم  /اػاص) لصػالح
التعمػػيـ الثكػػكم ؛ ثيػػث جػػادت جمي ػ

ػػيـ ت) دالػػة لنػػد ماػػتكل  )1.12لكػػؿ مثػػكر مػػف

مثاكر الدرااة كاتاتبانة ككؿ؛ فالفيادات ف التعميـ الثككم تككف ثريصػة كػؿ الثػرص لمػ تعزيػز
كتثفيػؽ ايمػػف ال كػرم بالمػػدارس الةانكيػة تف ذلػػؾ تكجػ لػػاـ مػف الفيػػادات العميػا بالدكلػػة كذلػؾ مػػف أجػػؿ
الث ػػاظ لم ػ الت ػكازف كاتاػػتفرار بػػالمجتم كاػػالد لم ػ تثفيػػؽ ذلػػؾ المركزيػػة الت ػ تعمػػؿ المؤااػػات
التربكيػػػة تثػػػت مظمت ػػػا  ،بينمػػػا تثػػػرص يػػػادات مؤااػػػات التعمػػػيـ الاػػػاص لمػػػ ترميػػػب ال ػػػدؼ
اتاتةمارم لممؤااة لم الجانب التكلكم كال كرم؛ كهك ما ي رض لمي ا تركيػز الج ػكد نثػك
تدريس المفررات بيكؿ مكةؼ؛ كتثايف جكدة العممية التعميمية كامعة ادمية؛ لتثفيؽ طمػكح
الطالػب فػ إثػراز نتػػا ل مرت عػػة تؤهمػ لهلتثػػاؽ بالكميػػة التػ يرغػػب ب ػا ،كهػػك مػػا يػػؤدل إلػ
زيادة اه باؿ لم تمؾ المدارس الااصة ف ظؿ التنافاية بيف المؤااػات التعميميػة المنػاظرة.
كهك ما أكدت لمي نتا ل درااة لبد الكريـ )8193 ،ثيػث أيػارت إلػ أف المدراػة الااصػة
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ذات بعد تجارم مثض كليس بعػدان تربكيػان .ككػذلؾ درااػة أبػك اػمرة كلاػركف )8191 ،كالتػ

أظ رت أف كا

المماراات اهدارية لمديرم المدارس الثككمية ألم مف أ ػران ـ فػ المػدارس

الااصة.

 -النتا ل الااصة بكجكد فركؽ ذات دتلة إثصا ية بيف متكاطات درجات أفػراد العينػة

مػػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة العامػػة كالةانكيػػة ال نيػػة ثػػكؿ درجػػة مماراػػة المدراػػة الةانكيػػة

لػػدكرها فػػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا كففػػان لمتريػػر المنطفػػة ريػػؼ  /ث ػػر) يمكػػف
تك يث ا مف اهؿ الجدكؿ اآلت
رذوه ()11
اختجبس  T-TESTىيفشو ثُِ ٍتىعطٍ اىؼُْتُِ اىَغتقيتُِ (سَف  /صضش)
صضش
(ُ=)412
االّضشاف
اىَتىعظ
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

اىَتغُش اىتبثغ
(اىَضبوس)

سَف
(ُ=)291
اىَتىعظ االّضشاف
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

قَُخ د

دسرخ
اىضشَخ

اىَضىس األوه

22.19

1.339

23.16

1.961

1.463-

111

اىَضىس اىخبٍّ

23.11

6.295

23.13

1.255

1.153-

663.14

اىَضىس اىخبىج

25.11

6.914

26.13

6.113

1.161-

666.62

اىَضىس اىشاثغ

11.31

4.632

16.63

4.669

1.213

111

اىَضىس
اىخبٍظ

15.65

4.551

16.21

5.164

1.911-

661.13

االعتجبّخ منو

114.65

24.619

115.21

29.614

1.311-

691.11

ٍغتىي
اىذالىخ
1.644
غُش داىخ
1.951
غُش داىخ
1.443
غُش داىخ
1.213
غُش داىخ
1.332
غُش داىخ
1.163
غير دالة

يت ح مف الجدكؿ الاػابؽ لػدـ كجػكد فػركؽ ذات دتلػة إثصػا ية بػيف متكاػط درجػات
أفراد العينة مف طهب المػدارس الةانكيػة العامػة كالةانكيػة ال نيػة ثػكؿ درجػة مماراػة المدراػة
لدكرها ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا تعزل لمترير المنطفة ريؼ /ث ر)؛ ثيث جػادت
جمي ػ

ػػيـ ت) غيػػر دالػػة لنػػد ماػػتكل  )1.12لكػػؿ مثػػكر مػػف مثػػاكر الدرااػػة كاتاػػتبانة

ككػػؿ ،كهػػك مػػا يعن ػ ات ػػاؽ لراد أف ػراد العينػػة مػػف طػػهب المػػدارس الةانكيػػة العامػػة ثػػكؿ درجػػة
مماراة المدراة لدكرها ف تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طهب ػا  .كيرجػ ذلػؾ إلػ أف المػدارس
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الةانكية المكجكدة فػ الريػؼ يػأن ا يػأف المػدارس الةانكيػة المكجػكدة فػ الث ػر مػف ثيػث
درجػػة مماراػػة دكرهػػا ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا فأصػػبح اليػػكـ ت يكجػد فػػرؽ بػػيف
الريؼ كالث ر مف ثيث تكافر المفكمات كاتمكانات الت تاالد لم تثفيؽ ذلؾ.
النتػػا ل الااصػػة بكجػػكد فػػركؽ ذات دتلػػة إثصػػا ية بػػيف متكاػػطات درجػػات أف ػراد العينػػة مػػف
طهب المدارس الةانكية العامة كالةانكية ال نية ثكؿ درجة مماراة المدراة الةانكية ف تعزيػز
ايمف ال كرم لدل طهب ا كففا لمترير نكع المدراة ةانكم لػاـ ،ةػانكم فنػ ) يمكػف تك ػيث ا
مف اهؿ الجدكؿ اآلت
رذوه ()11
اختجبس  T-TESTىيفشو ثُِ ٍتىعطٍ اىؼُْتُِ اىَغتقيتُِ (حبّىٌ ػبً  /حبّىٌ فٍْ)
اىَتغُش اىتبثغ
(اىَضبوس)

حبّىٌ ػبً
(ُ=)451
االّضشاف
اىَتىعظ
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

حبّىٌ فٍْ
(ُ=)252
االّضشاف
اىَتىعظ
اىَؼُبسٌ
اىضغبثٍ

قَُخ د

دسرخ
اىضشَخ

اىَضىس األوه

25.31

6.453

16.51

2.656

15.646

616.36

اىَضىس اىخبٍّ

24.95

1.611

19.53

2.651

13.112

621.66

اىَضىس اىخبىج

21.62

6.151

22.93

3.191

11.331

621.16

اىَضىس اىشاثغ

11.49

5.163

16.21

2.235

4.212

649.61

اىَضىس
اىخبٍظ

16.91

5.191

14.49

1.949

6.161

615.36

االعتجبّخ منو

112.33

31.425

91.12

9.616

12.953

594.35

ٍغتىي
اىذالىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
داىخ
1.111
دالة

يت ح مف الجػدكؿ الاػابؽ كجػكد فػركؽ ذات دتلػة إثصػا ية بػيف متكاػط درجػات أفػراد
العينة مف طهب المدارس الةانكية العامة كالةانكية ال نية ثكؿ درجة مماراػة المدراػة لػدكرها
ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػػا تعػػزم لمتريػػر نػػكع المدراػػة ةػػانكم لػػاـ ،ةػػانكم فن ػ )
لصالح المدارس الةانكية العامة كهذا يرج إل أف مدارس التعمػيـ الةػانكم العػاـ تػكل اهتمامػا
كبي ار مف جانب ا فيمػا يتعمػؽ بف ػايا ايمػف ال كػرم نظػ ار لطبيعػة هػذا النػكع مػف التعمػيـ النظػرم
مفابؿ التعميـ ال ن .
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استخالص نتاٙج البخح:
هدؼ البثث التعرؼ لم دكر المدراة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا مػف كج ػة
نظر لينة مف طهب المدارس الةانكيػة العامػة كالةانكيػة ال نيػة)  ،ثيػث تػـ التعػرؼ لمػ دكر
كػػػؿ مػػػف مػػػدير المدراػػػة ،كالمعمػػػـ ،كاياصػػػا

اتجتمػػػال كالن اػػػ  ،كالمنػػػاهل كالمفػػػررات

الدرااية ،كاينيطة الطهبية كمف اهؿ تثميؿ ااتجابات لينة البثث ،تـ التكصؿ إلػ النتػا ل
التالية

 فّما ِتعلق بدَر املدرسٕ الجانُِٕ (بصفٕ عامٕ) يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبًا:
جادت نتا ل الدرااة الميدانية تيػير إلػ أف كا ػ مماراػة المدراػة الةانكيػة لػدكرها
ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ا جػاد بدرجػة

ػعي ة فػ جميػ مثػاكر اتاػتبانة؛ أم

أف المدراػػػة الةانكيػػػة ت تفػػػكـ بػػػدكرها فػػػ تعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرم لػػػدل طهب ػػػا بالك ػػػادة
كال المية المطمكبة كهػذا راجػ إلػ كجػكد مجمكلػة مػف الميػكهت كالمعك ػات التػ تثػكؿ
دكف يػاـ المدراػة بػػدكرها فػ تعزيػػز ايمػف ال كػرم لػػدل طهب ػا  .كمػػف هػذا المعك ػػات
عؼ اتهتماـ ب دااؿ كتكظيؼ تفنية المعمكمات كالتكنكلكجيػا الثديةػة المتطػكرة مػف أجػؿ
تثايف التعميـ كتطكيرا كجعم مصدر جذب لمطهب ت مصدر من ر ل ـ  ،ك عؼ اليػراكة
بيف المدراة كالمؤااات ايمنية ،كتدن ماتكل المبان كالتج يػزات المدراػية  ،ك ػعؼ
اهمكانات كالمكارد المتاثة الت يككف ل ػا أةػر اػمب لمػ العمميػة التعميميػة بصػ ة لامػة
كالمتعمـ بص ة ااصة ،م لدـ تكافر الكل ايمن لدل الطهب مف اهؿ المدراة.

 فّما ِتعلق بدَر املعلم يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبٌ:
جادت نتا ل الدرااة الميدانية تيير إل أف كا

مماراػة المعمػـ لػدكرا فػ تعزيػز ايمػف

ال كرم لدل طهب المػدارس الةانكيػة جػاد بدرجػة

ػعي ة ؛ أم إنػ ت يفػكـ المعمػـ بػدكرا

لم ػ الكج ػ ايمةػػؿ كت بالك ػػادة كال الميػػة المطمكبػػة؛ ثيػػث جػػاد دكر المعمػػـ ف ػ تعكيػػد
طهب ػ لم ػ مبػػدأ ثػػب الما ػ كلية) ف ػ المرتبػػة ايكل ػ مػػف ثيػػث درجػػة المماراػػة بدرجػػة
متكاطة  ،كجاد دكر المعمـ ف مياركت لمطهب نجاث ـ كييعرهـ بػأن ـ ذايػرة الػكطف)
ف ػ المرتبػػة ايايػػرة بدرجػػة

ػػعي ة ،كهػػذا يعػػكد إل ػ لػػدـ كل ػ المعمػػـ بأهميػػة دكرا ف ػ

تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طهب ػ  ،ك مػػة ت الم ػ كتكاصػػم م ػ طهب ػ ،م ػ ففػػداف الث ػكار
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كالمنا يػػة م ػ طهب ػ كهػػذا يعػػكد أي ػػا إل ػ لػػدـ تيػػجيع كتث يػػزا مػػف بػػؿ اهدارة العميػػا
كتدن ماتكل التأهيؿ كاهلداد لممعمميف  ،مػ لػدـ تػكافر المعممػيف الػذيف يمةمػكف الفػدكة
ف الامكؾ كالتصرفات بالنابة لطهب ـ  ،كلدـ تكافر اليػ افية فػ لػرض كطػرح الف ػايا
ايمنية الماتم ة.

 فّما ِتعلق بدَر األخصا ْٙاالجتماعْ َالهفشْ يف تعزِز األمو الفلرٓ:
أف كا ػ مماراػػة اياصػػا

جػػادت نتػػا ل الدرااػػة الميدانيػػة تيػػير إل ػ

اتجتمػػال

كالن ا لدكرهما ف تعزيز ايمف ال كػرم لػدل طػهب المػدارس الةانكيػة جػاد بدرجػة

ػعي ة ؛

أم أن ػػـ ت يفكمػػكف ب ػػذا الػػدكر بالك ػػادة كال الميػػة المطمكبػػة ؛ ثيػػث جػػاد دكر اياصػػا
اتجتمال كالن ا ف تثػذير طهب ػـ مػف الػتفمص كالتفميػد الاػمب ) فػ المرتبػة ايكلػ مػف
ثيث درجػة المماراػة بدرجػة متكاػطة  ،بينمػا جػاد دكر اياصػا
ثث الطهب لم التماؾ بالديف كالمثافظة لم ف ار
المماراة بدرجة

اتجتمػال كالن اػ فػ

) ف المرتبػة ايايػرة مػف ثيػث درجػة

عي ة كهذا يعكد إل لدـ كل اياصا

اتجتمال كالن اػ ب ػذا ايدكار

الجديػػدة ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب المػػدارس الةانكيػػة كلػػدـ كلػػي ـ بػػأهـ الطػػرؽ
كاياػػاليب الت ػ يمكػػف أف تاػػالدهـ ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل الطػػهب م ػ

مػػة الدافعيػػة

كالثػػافز لػػدي ـ لمفيػػاـ بػػأدكارهـ باػػبب تػػدن ماػػتكل ايجػػكر الت ػ يثصػػمكف لمي ػػا كت ت ػػ
بمتطمبات ـ الثياتية .

 ثالجا :فّما ِتعلق بدَر مدِر املدرسٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ:
جػػادت نتػػا ل الدرااػػة الميدانيػػة أف كا ػ مماراػػة مػػدير المدراػػة لػػدكرا ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كرم لدل طهب المدارس الةانكية جاد بدرجة

ػعي ة كهػذا يعنػ أف مػدير المدراػة ت يفػكـ

ب ػػذا الػػدكر بالك ػػادة كال الميػػة المطمكبػػة  ،ثيػػث جػػاد دكر مػػدير المدراػػة فػػ أن ػ يكاكػػب
التطكرات الث ارية كالةفافية كياارها ف ادمة الطػهب) فػ المرتبػة اي كلػ مػف ثيػث درجػة
المماراػػة بدرجػػة متكاػػطة  ،بينمػػا جػػاد دكر مػػدير المدراػػة ف ػ تكظيػػؼ المنااػػبات الدينيػػة
كالكطنية لتكطيد ال كر الاػميـ فػ المرتبػة ايايػرة مػف ثيػث درجػة المماراػة بدرجػة

ػعي ة ،

كهذا يعكد إل لدـ كل مػديرم المػدارس الةانكيػة ب ػذا ايدكار الجديػدة ل ػـ فػ تعزيػز ايمػف
ال كػػػرم لػػػدل طهب ػػػـ ،ككػػػذلؾ لػػػدـ كلػػػي ـ بػػػأهـ الطػػػرؽ كاياػػػاليب التػػػ يمكػػػف لممػػػديريف
ااتادام ا ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المدارس الةانكية  .باه افة إل اهتمػاـ مػديرم
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المػػدارس الةانكيػػة اليػػديد ب نجػػاز ألمػػال ـ اهداريػػة كالركتينيػػة المعتػػادة  ،مػػ اػػيادة الػػنمط
المركزم ف اهدارة ،ك صكر برامل التدريب الماصصة لمديرم المػدارس الةانكيػة فػ تبصػيرهـ
بأدكارهـ الجديدة ف تعزيز ايمػف ال كػرم لػدل طػهب المػدارس الةانكيػة فػ ظػؿ هػذا المريػرات
كالماتثدةات.

 فّما ِتعلق بدَر املهايج يف تعزِز األمو الفلرٓ :
جادت نتا ل الدرااة الميدانية تيػير إلػ أف كا ػ مماراػة المنػاهل الدرااػية لػدكرها فػ
تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المدارس الةانكية جػاد بدرجػة

ػعي ة؛ أم أف المنػاهل ت تفػكـ

بػػدكرها ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب المػػدارس الةانكيػػة بالك ػػادة كال الميػػة المطمكبػػة؛
ثيػػث جػػاد دكر المنػػاهل ف ػ ت ػػمين ا مك ػػكلات ت ػػتـ بالتني ػ ة الايااػػية كتػػدلـ الاػػمطة
الرامية لدل طهب المدارس الةانكية ) ف المرتبة ايكل مف ثيث المماراة بدرجػة متكاػطة
 ،كجػػاد دكر المنػػاهل ف ػ تراػػيا ا لم ػػاهيـ الكاػػطية كاتلتػػداؿ لػػدل الطػػهب ) ف ػ المرتبػػة
ايايرة مف ثيث درجة المماراة بدرجة

عي ة ؛ كهذا يعكد إلػ

ػعؼ المنػاهل الدرااػية فػ

ت ػػمين ا مك ػػكلات تك ػح ماػػاطر اتنث ػراؼ ال كػػرم كلكا ب ػ ،كتثػػذرهـ مػػف اطػػر الك ػػكع
كالاػػير كراد التيػػارات ال كريػػة المنثرفػػة ،ف ػػذا المنػػاهل ت تعمػػؿ لم ػ تثصػػيف لفػػكؿ طػػهب
المػػدارس الةانكيػػة كثمايت ػػا مػػف اطػػر الرمػػك كالتطػػرؼ كاترهػػاب ،كأي ػػا ت تعمػػؿ لمػ تراػػي
م اهيـ الكاطية كاتلتداؿ لدل الطػهب لنػد تعػامم ـ مػ الماػمميف كغيػر الماػمميف  ،ككػذلؾ
اتاػػمت المنػػاهل الدرااػػية بػػالجمكد كلػػدـ مكاكبت ػػا لميػػكهت المجتم ػ  ،كمػػا أن ػػا ت تت ػػمف
م ػػاهيـ كم ػػاميف ك ػػيـ كأاه يػػات ايمػػف ال كػػرم ،ااصػػة ف ػ منػػاهل التربيػػة الدينيػػة كالمرػػة
العربية كالدرااات اتجتمالية كالتاري كالجررافيا.

 فّما ِتعلق بدَر األنشطٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ:
جادت نتا ل الدرااة الميدانية تيير إل أف كا ػ مماراػة اينيػطة المدراػية لػدكرها
فػ تعزيػز ايمػف ال كػػرم لػدل طػهب المػدارس الةانكيػػة جػاد بدرجػة

ػعي ة ؛ أم أف اينيػػطة

المدراػػية ت تفػػكـ بػػدكرها فػػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب المػػدارس الةانكيػػة بالك ػػادة
كال الميػػة المطمكبػػة ؛ ثيػػث جػػاد دكر اينيػػطة ف ػ أن ػػا ترػػرس ثػػب العمػػؿ  ،كفعػػؿ الايػػر
كتفػػديـ العػػكف لممثتػػاجيف) ف ػ المرتبػػة ايكل ػ مػػف ثيػػث درجػػة المماراػػة بدرجػػة متكاػػطة ،
كجػػاد دكر اينيػػطة المدراػػية فػ أن ػػا تطػػرح الماػػابفات اتجتماليػػة كالبثػػكث العمميػػة التػ
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تعزز ايمف ال كرم لدل الطهب) ف المرتبة ايايرة مف ثيث درجة المماراة بدرجة
كهذا يعكد إل

ػعي ة ؛

مة اتهتمػاـ مػف بػؿ المػدارس الةانكيػة باينيػطة المدراػية باػبب مػة الثػافز

كالدلـ المادم كالمعنكم مف بؿ المدارس الةانكية لمماراػة اينيػطة المدراػية غيػر الصػ ية،
م لدـ تكافر ايماكف المناابة بالمدارس الةانكية لمماراػة اينيػطة المدراػية باه ػافة إلػ
مة الدافعية كالثافز مف الفا ميف لمي ا.

املشلالت اليت تعُق املدرسٕ الجانُِٕ عو أدا٘ دَريا يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبًا:
تكجػػد مجمكلػػة مػػف الميػػكهت تعػػكؽ المدراػػة لػػف أداد دكرهػػا فػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل
طهب ػػػا ككانػػػت الاػػػبب فػػػ الثصػػػكؿ لمػػػ النتػػػا ل الاػػػابفة كمػػػف هػػػذا الميػػػكهت اآلتػػػ
العاصػػػـ ،)8112،غنػػػكـ ،)8112،الدكاػػػرم ،)8194،المركػػػز الفػػػكم لمبثػػػكث التربكيػػػة
كالتنمية ،)8193،نصر ،)8193،لبدالكهاب)8193،
 التنػػا ض الممثػػكظ فػػ ألمػػاؿ كرؤل المدراػػة الةانكيػػة؛ ثيػػث تاػػع المدراػػة الةانكيػػة
لررس الفيـ الدينية كاياه ية كاتجتمالية الت يرت ي ا كينيدها المجتم  ،كيعمػؿ لمػ
ايالت ا كتيرب ا لمناي ة ،كتعمػؿ بعػض تمػؾ المؤااػات لمػ النفػيض مػف ذلػؾ فػ بػث
يـ م ادة تنا ض ما يؤمف ب المجتم .
 لدـ كجكد اطة ااتراتيجية تيتمؿ لم أهػداؼ كبػرامل كلليػات التن يػذ ،تفػكـ لمػ تعزيػز
ايمف ال كرم لمناي ة  ،كيتبناها المجتم بمؤااات الماتم ة الرامية كغير الرامية .
 ال جػػكة بػػيف المدراػػة كاياػػرة كغيرهػػا مػػف المؤااػػات الااصػػة بالتني ػ ة اتجتماليػػة م ػ
ػػعؼ اػػبؿ التكاصػػؿ كالتناػػيؽ بػػيف الفػػا ميف لمي ػػا ف ػ ج ػػدهـ؛ لتعزيػػز ايمػػف ال كػػرم
لمطهب كتيتيت الج كد كا عاؼ تأةير تمؾ المؤااات  ،كالت كاف ينبرػ أف تتكامػؿ فػ
لمم ا لتثصيف فكر الناي ة كك ايت ـ مف اتنثراؼ ال كرم.


عؼ تبن ةفافػة الثػكار كأاػاس كمػن ل فػ البػرامل التػ تن ػذها كتتبناهػا المدراػة فػ
لمم ا كج كدها لتثصيف ال كر كثماية لفكؿ الناي ة.

 الج ػػػؿ كايميػػػة ك ػػػعؼ العمػػػـ اليػػػرل فػػػ المجتمػػػ  ،كالػػػذم أك ػػػ أفػػػرادا فػػػ البػػػدع
كاليب ات كانثراؼ العفيدة  ،كا طراب ال كر  ،مما ا ؿ تيرب العفا ػد كايفكػار المنثرفػة
 ،مما أ عؼ الثصانة ال كرية.
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 العكلمة بما تثمم مػف غػزك فكػرم كةفػاف كأفكػار منا

ػة لعفيػدة ك ػيـ المجتمػ  ،كالتػ

كػػاف مػػف نتا ج ػػا التكاػػ ف ػ الفنػػكات اهلهميػػة  ،كانتيػػار تطبيفػػات اينترنػػت  ،كالتػػ
االدت لم تدفؽ ايفكار كالفيـ كالتيارات المنثرفة كا مت انتيارها.


ػػعؼ الماػػتكل ات تصػػادم ،كمػػا يػػرتبط ب ػ مػػف انتيػػار لم فػػر كالبطالػػة ف ػ المجتم ػ ،
كالػػذم بػػدكرا يكلػػد اهثبػػاط ككراهيػػة المجتمػ لنػػد اليػػباب  ،كي فػػدهـ ايمػػؿ فػ الثيػػاة ،
كي ػػػعؼ دكر ايب فػػػ اياػػػرة تنيػػػرال بالعمػػػؿ كالكػػػد ،كي ػػػعؼ مج ػػػكدات المدراػػػة
ككاا ؿ اتلهـ التكلكية.

 إ افة لما ابؽ

عؼ اتهتمػاـ ب داػاؿ كتكظيػؼ تفنيػة المعمكمػات كالتكنكلكجيػا الثديةػة

المتطػػكرة مػػف أجػػؿ تثاػػيف التعمػػيـ كتطػػكيرا  ،ػػعؼ الي ػراكة بػػيف المدراػػة كالمؤااػػات
ايمنيػػػة ،مػػػة اتهتمػػػاـ بػػػالمعمـ كتث يػػػزا كتػػػدن ماػػػتكل تأهيمػػػ ؛ ثيػػػث ت يكجػػػد المعمػػػـ
المنااػػب فػػ المكػػاف المنااػػب ،كلمػػؿ العديػػد مػػف المعممػػيف بريػػر تاصصػػات ـ  ،تػػدن
ماتكل المبان كالتج يزات المدراية م

عؼ اتمكانات كالمكارد المتاثػة ممػا أةػر اػمبا

لم ػ العمميػػة التعميميػػة بص ػ ة لامػػة كالمػػتعمـ بص ػ ة ااصػػة  ،لػػدـ ت ػكافر الػػكل ايمن ػ
بػػػالمفررات كالمنػػػاهل الدرااػػػية  ،إ ػػػافة إلػػػ إتبػػػاع الػػػنمط المركػػػزم فػػػ اهدارة  ،كلػػػدـ
اتهتماـ باي نيطة الطهبية الت تيب اثتياجات ـ كتنم ميكل ـ كرغبات ـ مما ترتػب لػف
هذا المعك ػات لػدـ ػدرة المدراػة لمػ أداد دكرهػا فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم لػدل طهب ػا
لم الكج ايكمؿ م انتيار العديد مف الظكاهر الامبية ف المجتم مةػؿ انتيػار ظػاهرة
العنؼ كاترهاب بكافة صكرا كأيكال .




عؼ ك مة اتهتماـ بتدريب المعمميف لمكافثة التطرؼ ال كرم .
مة الصهثيات الممنكثة لمدير المدراة ف تن يذ برامل ايمف ال كرم.
عؼ ارتباط المناهل بالعمكـ الدينية اتاهمية.

 لدـ اهتماـ اينيطة الهص ية بمكاج ة التطرؼ ال كرم.
 لدـ التعاكف بيف المدراة كالمؤااات ايمنية.
 الج ؿ بأهمية الدكر ال عم لممعمـ ف مكافثة التطرؼ ال كرم.
 التبار م نة التدريس م نة تعميمية ت يجكز امط العممية التعميمية بالم اهيـ ال كرية.
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 لػدـ ك ػػكح م ػػكـ ايمػػف ال كػػرم مػػف اػهؿ مػػن ل التربيػػة اتاػػهمية مػ تجاهػػؿ تراػػي
مبدأ الفدكة الثانة.
 انيراؿ المدير كالككهد بايلماؿ اهدارية كالركتينية لف تثفيؽ أهداؼ ايمف ال كرم.
 طبيعة مرثمة المراهفة كما يصاثب ا مف ا طرابات كان عاتت .
 الرمك كالتطرؼ كالج ؿ بأثكاـ الديف كاليريعة.
 لزؿ المناهل لف المجتم كالثياة مما أدل إل فيم ا.

التُصــّات َاملقرتحــات الــيت لــو أى تعــا املدرســٕ علــٖ أدا٘ دَريــا يف تعزِــز األمــو الفلــرٓ لــدٗ
طالبًا:
بداية لك تفكـ المدراة الةانكية بدكرها ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب ػا تبػد ل ػا
مف الترمػب لمػ الميػكهت كالمعك ػات التػ تعػكؽ المدراػة لػف أداد دكرهػا فػ تعزيػز ايمػف
ال كػػرم لػػدل طهب ػػا كاػػكؼ أ ػػكـ بعػػرض التكصػػيات كالمفترثػػات لكػػؿ مثػػكر مػػف المثػػػاكر
الااصة بالمدراة الةانكية كالااصة بمثاكر الدرااة ف ن س الك ت لم النثك التال

التكصيات كالمفترثات الااصة بت عيؿ دكر المعمـ ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب
 العمػؿ لمػ لفػد دكرات تدريبيػػة لتبصػير المعممػيف بػأدكارهـ فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم لػػدل
طهب ـ.
ػػركرة مػػن ل الكاػػطية كاتلتػػداؿ بػػيف الطػػهب  ،ك

 لفػػد كرش لمػػؿ تثػػث المعمػػـ لم ػ

يعمؿ لم ترايا مف اهؿ تطبيؽ ذلؾ ف ثيات ـ كامككيات ـ ،بعيدا لف التطرؼ .
 لفد لفادات دكرية م المعمميف بفيػادة ابػراد التربيػة لتػكليت ـ بأهميػة تصػثيح الم ػاهيـ
كالمصػػػطمثات الااط ػػػة كالمرمكطػػػة ،كالميػػػبكهة؛ فػػػالامط فػػػ الم ػػػاهيـ يعػػػد اػػػببا فػػػ
اتنثراؼ ال كرم ،كالك كع ف التطرؼ.
 إصػػدار الف ػكانيف كالتيػػريعات الت ػ تعط ػ لممعمػػـ الصػػهثيات لمك ػػكؼ بثػػزـ أمػػاـ تيػػارات
اتن تػػػاح غيػػػر المن ػػػبط ،كالعكلمػػػة الةفافيػػػة كال كريػػػة؛ ثتػػػ يػػػتـ تثصػػػيف الطػػػهب مػػػف
اتنثراؼ ال كرم .


ركرة ثث المعمـ مف اهؿ برامل التأهيؿ كاهلػداد بػأف يمةػؿ الفػدكة الثاػنة لطهبػ فػ
امككيات كأفعال  ،كف اتناجاـ م

يـ المجتم ك كانين .
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 إلػػادة النظػػر ف ػ ب ػرامل اهلػػداد الااصػػة بػػالمعمميف كادراج ايمػػف ال كػػرم

ػػمف مفػػررات

اهلداد لممعمميف بثيث يعمؿ لم تراي مبدأ الثكار ال ادؼ كاتاتماع لآلاػريف كاثتػراـ
ل ار ػػػـ بفصػػػد الكصػػػكؿ إلػػػ الثػػػؽ كماػػػالدة الطػػػهب لمػػػ ااػػػتاداـ الت كيػػػر بطريفػػػة
صػػػثيثة؛ ليككنػػػكا ػػػادريف لمػػػ تمييػػػز الثػػػؽ مػػػف الباطػػػؿ كالنػػػاف مػػػف ال ػػػار كتنميػػػة
اتثااس بالما كلية لدل الطهب.
 إلادة النظر إلػ بػرامل تأهيػؿ المعممػيف بثيػث تػدلكهـ إلػ اتهتمػاـ بالتربيػة اتجتماليػة
كبتعميـ الفيـ كالمعايير كالامككية الاميمة.
 لفػػد اتجتمالػػات الدكريػػة مػػ المعممػػيف بفيػػادة أاػػاتذة التربيػػة كلمػػـ الػػن س لتبصػػيرهـ
ب ركرة يام ـ بتكجي اليباب لطػرؽ البثػث لػف المعمكمػات الصػثيثة كتيػجيع ـ لمػ
ذلؾ.
 لفػػد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف لزيػػادة نمػػكهـ المعرف ػ ف ػ

ػػايا ايمػػف ال كػػرم المعاصػػر

كتبصيرهـ بأهـ أدكارهـ كالطرؽ كايااليب الت يجػب ااػتادام ا فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
لدل طهب المدارس الةانكية.
ػػركرة تػػدريب المعممػػػيف مػػف اػػهؿ بػػػرامل التػػدريب الماتم ػػة كالتػػػ تعفػػدها اي كاديميػػػة



الم نية لممعممػيف ككميػات اهلػداد بتطبيػؽ اياػاليب التػ تعتمػد لمػ التػدريب كالمماراػة
كايامكب العمم ف ثؿ الميكهت لف طريؽ تدريب الطهب لم الاطكات العمميػة لثػؿ
الميػػكمة ،كأاػػمكب التنػػافس الػػذم يفػػكـ لمػ تث يػػز الطػػهب لمػ ات تػػداد كالمنافاػػة فػ
ألماؿ الاير.

التُصــّات َاملقرتحــات اخلاصــٕ بتفعّــل دَر األخصــا ْٙاالجتمــاعْ َالهفشــْ يف تعزِــز األمــو
الفلرٓ.
 لفد لفادات كاجتمالات ماتمرة م اياصا ييف اتجتمالييف كالن اػييف بالمدراػة لثػة ـ
لم نير ةفافة كم اميف ايمػف ال كػرم دااػؿ المجتمػ المدراػ ككػذلؾ لتنميػة الدافعيػة
كالثافز لدي ـ لمفياـ ب ذا ايدكار ال امة.
 زيادة لدد اياصا ييف اتجتمالييف كالن اػييف فػ المػدارس بمػا يتػكازل مػ لػدد الطػهب
م

ركرة العمؿ لم تثايف أجكرهـ.
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 اتبتعػػػاد لػػػف تكميػػػؼ اياصػػػا ييف اتجتمػػػالييف كالن اػػػييف بألمػػػاؿ كم ػػػاـ لياػػػت مػػػف
ااتصاص ـ.
 لفد دكرات تدريبية لماصا ييف اتجتمالييف كالن اييف لتبصيرهـ بأدكارهـ مف أجػؿ تعزيػز
ايمف ال كرم لدل طهب ـ.
 لفد كرش لمؿ لتكلية اياصا ييف اتجتمالييف كالن اييف ب ركرة ت ميف
ال كرم

ػية ايمػف

مف اطة اترياد اتجتمال كالن ا .

 لفػػد كرش لمػػؿ لتبصػػير اياصػػا ييف اتجتمػػالييف كالن اػػييف بػػأهـ اياػاليب التػ يجػػب
لمي ـ ااتادام ا ف تعزيز ايمف ال كرم ..
 لفػػد الػػدكرات التدريبيػػة لماصػػا ييف اتجتمػػالييف كالن اػػييف لتػػدريب ـ لمػ إيجػػاد جاػػكر
التكاصؿ بيف المدراة كأكلياد أمكر الطهب.
 تدريب اياصا ييف اتجتمالييف كالن اييف لمػ فػتح نػكات لمثػكار كالتكاصػؿ مػ الطػهب
كتيجيع ـ لم التعبير لف ل ار ـ.

التُصّات َاملقرتحات اخلاصٕ بتفعّل دَر مدِر املدرسٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ لدٗ طالبٌ:
 عقد لقاءات دورية مع مديري المدراس من قبل مديريةة الرربيةة والريمةي لربصةيرم بةمم
أدكارهـ ف تعزيز ايمف ال كرم لدل طهب المدارس الةانكية.
 لفد دكرات تدريبيػة لمػديرم المػدارس الةانكيػة لتبصػيرهـ بأهميػة تنظػيـ مثا ػرات يكليػاد
ايمكر تزيد مف اهتمام ـ باطكرة المرثمة الانية لمطهب.
 تػدريب مػديرم المػػدارس الةانكيػة لمػ إ امػة المعػارض التربكيػػة بصػ ة دكريػػة كالتػ تؤكػػد
لم أهمية ايمف ال كرم.
 لفػػد المفػػادات الدكريػػة لمػػديرم المػػدارس الةانكيػػة م ػ بعػػض الفيػػادات ايمنيػػة لمنا يػػت ـ
كالتعرؼ لم أدكارهـ ف تعزيز ايمف ال كرم لدل الطهب.
 لفد كرش لمؿ لمديرم المدارس الةانكية لتدريب ـ لم إدراج

ػية ايمػف ال كػرم

ػمف

أكلكياتػػػ ؛ لمعنايػػػة بالمدراػػػة كالطالػػػب  ،كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تك ػػػيح م ػػػاهيـ ايمػػػف ال كػػػرم
لمطهب.
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 مػػنح مػػدير المدراػػة الصػػهثيات بثيػػث يكػػكف هنػػاؾ مركنػػة ف ػ تعػػديؿ بعػػض الاط ػكات
اتج ار يػػة بمػػا يتنااػػب م ػ

ػػركرات العمػػؿ لمكاج ػػة التثػػديات ال كريػػة كالتعميميػػة الت ػ

تكاج العمؿ التربكم.
 لفػػد دكرات تدريبيػػة مػػف بػػؿ مػػديرم المػػدارس الةانكيػػة لمطػػهب؛ مػػف أجػػؿ تنميػػة الػػكل
كاتدراؾ لػػػدل الطػػػهب كتنبػػػي ـ باطػػػكرة اترهػػػاب كتبعاتػػػ  ،كتاػػػ ـ ب الميػػػة فػػػ تةفيػػػؼ
الطهب بأهمية الكثدة الكطنية ،ك ركرة الثرص لم تمااؾ المجتم .

التُصّات َاملقرتحات اخلاصٕ بتفعّل دَر املهايج يف تعزِز األمو الفلرٓ:


ػػركرة اتهتمػػاـ مػػف بػػؿ الفػػا ميف لمػ ك ػ المنػػاهل الدرااػػية بت ػػميف م ػػكـ ايمػػف
ال كرم ف كؿ المفررات الدرااية لمطهب ف المرثمة الةانكية.

 لفد كرش العمؿ لممراجعػة الدكريػة لممنػاهل الدرااػية كاداػاؿ مػكاد كم ػردات ت ػتـ بػايمف
ال كرم كتعزيزا.
 اتهتماـ بااتيػار المنػاهل كالػدركس التػ تاػالد فػ ك ايػة الطػهب مػف اتنثػراؼ ال كػرم
كتررس فػي ـ المبػادئ المةمػ ك ػيـ الػكتد كاهاػاد كالمثبػة ك التاػامح كنبػذ العنػؼ كذلػؾ
مف اهؿ مفررات التربية الدينية كالمرة العربية كالدرااات اتجتمالية كالتاري كالجررافيا.


ػػركرة ت ػػميف المنػػاهل لمػ مك ػػكلات تنمػ الت كيػػر النا ػػد لػػدل الطػػهب ثيػ يميػػزكا
بيف الصكاب كالاطأ .



ػػركرة اهتمػػاـ الفػػا ميف لمػ ك ػ المنػػاهل الدرااػػية بت ػػميف ػػيـ كم ػػاهيـ كأاه يػػات
ايمف ال كرم.



ركرة مثاكاة مناهل المدارس الةانكية لمكا

اتجتمال كتفديـ ثمػكؿ لمميػة لمميػكهت

ايمنية كال كرية الت تكاج الطهب.


ركرة ايتماؿ المناهل لم مك كلات تنم أامكب الثكار البناد لدل الطهب.



ػػركرة اثت ػكاد المنػػاهل لم ػ مك ػػكلات ت ػػتـ بالتربيػػة اياه يػػة لػػدل الطػػهب ككػػذلؾ
ايتمال ا لم مك كلات تف الطهب مف العنؼ كاتنثراؼ ال كرم.



ركرة تراي المناهل م اهيـ الكاطية كاتلتداؿ لدل الطهب .



ركرة اهتماـ المناهل بتككيف الياصية الاكية الاميمة فكريا لدل الطهب.

التُصّات َاملقرتحات اخلاصٕ بتفعّل دَر األنشطٕ يف تعزِز األمو الفلرٓ :
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 ت عيؿ دكر اينيطة المدراية فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم  ،مػف اػهؿ تنظػيـ زيػارات طهبيػة
دكرية لمعمماد ،كالتكاصؿ مع ـ  ،كا امػة المعػارض التربكيػة التػ تؤكػد لمػ أهميػة ايمػف
ال كرم.
 التكاػ فػ إ امػة اينيػطة كالمنااػبات الةفافيػة كاتجتماليػة فػ المرثمػة الةانكيػة بثيػث
يتـ ت ميف هذا اينيطة برامل تعمؿ لم تثفيؽ ايمف ال كرم.
 التعاكف م رجاؿ ايمف ف نير الةفافة ايمنية لمطهب ،كا افة إلػ بنػاد بػرامل مدراػية
لمكاج ة ايفكار المنثرفة كال الة كتن يذها مف اهؿ اينيطة المدراية.
 تزكيد المدارس الةانكية باهمكانات المالية كال نية الهزمة كالككادر البيػرية المؤهمػة لتن يػذ
برامل تعزيز ايمف ال كرم مف اهؿ اينيطة الةفافية كاتجتمالية كالريا ية.
 إيجاد برامل

مف اينيطة المدراية تعمؿ لم تنمية اهمة فكر الطالب إذا انتفؿ اػارج

كطن .
 تكةيؼ اينيطة الةفافية كت مين ا بالمكا ي الت تعزز ايمف ال كرم لدل الطهب.
ركرة تكلية الطهب باينيطة الةفافية الت تنتج ا المدراة كتاالد لم تثفيػؽ ايمػف



ال كػػرم ل ػػـ؛ ل ػػماف مزيػػد مػػف الميػػاركة مػػف جػػانب ـ  ،مػػف اػػهؿ لمػػؿ دليػػؿ لمنيػػطة
الةفافية الت يمكػف أف يماراػ ا الطػهب طػكاؿ العػاـ كفػ جػدكؿ زمنػ مثػدد كت يتعػارض
م أك ات الدرااة  ،كيكزع لم الطهب فػ بدايػة العػاـ  ،بثيػث يك ػح أهػداؼ اينيػطة
الةفافية كمجاتت ا كمراثؿ تن يذها.
 تكفير الميزانية الكافية الت يمكف مف اهل ا تكفير اتمكانات المادية كالتج يػزات التربكيػة
كايدكات الهزمة  ،لمماراة الطهب مجاتت اينيطة الت تعزز ايمف ال كرم.
 العمؿ لم تكفير ثكافز مادية كمعنكية لتيجي الطهب لمػ الميػاركة فػ تمػؾ اينيػطة
.
 ااتيػػار ميػػرفيف نيػػاط مػػؤهميف م نيػػا ك لمميػػا  ،كلػػدي ـ ابػػرة فػ هػػذا المجػػاؿ  ،ػػادريف
لم التعامؿ مػ الطػهب كجػذب ـ نثػك مماراػة اينيػطة الةفافيػة التػ تثفػؽ ل ػـ ايمػف
ال كرم ،م تفديـ الدلـ المادم كالمعنكم ل ـ.
 تكجي الفا ميف لم اينيطة الةفافية كتيجيع ـ ؛لدرااة الجكانب التنظيمية المػؤةرة اػمبا
لم ماتكل مياركة الطهب باينيطة الااصة بايمف ال كرم.
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 إزالػػة الفيػػكد كالم ػكا ح الت ػ تثػػد مػػف الميػػاركة ال عالػػة لمطػػهب ف ػ اينيػػطة الت ػ تعػػزز
ايمف ال كرم.
 التعاكف م المجتم المثم لت عيؿ مياركة الطهب ف اينيػطة التػ تنظم ػا مؤااػات
المجتم المثم لمثاربة اتنثراؼ ال كرم.
 العمػػؿ لم ػ

ػػركرة تنكي ػ اينيػػطة لتمكػػيف الطػػهب مػػف الت الػػؿ م ػ

كاتجتمالية كالايااية مما يعزز ايمف ال كرم لدي ـ.
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املراجع
أَال :املراجع العربّٕ
 .9ابف ثميد ،صالح بف لبد ا 8115 .ػ) .ايمف ال كرل ف

كد مفاصػد اليػريعة ،مثا ػرة فػ

ث ؿ افتتاح كرا ايمير نايؼ بف لبد العزيز لدرااات ايمف ال كرل ،الرياض.

 .8أبك امرة ،مثمكد ،ك ااػـ ،جميمػة ،كالطيطػ  ،مثمػد ثمػد  .)8191 .كا ػ المماراػات اهداريػة
لػػدل مػػديرم المػػدارس فػ منطفػػة الفػػدس كله ت ػػا بػػالركح المعنكيػػة لممعممػػيف،

مجمة جامعة الفدس الم تكثة ،لدد .)95

 .4أثمػػػػد ،اػػػػ ير كامػػػػؿ .)8115 .التكجيػػػػ كاهريػػػػاد الن اػػػػ  ،ط ،9مركػػػػز اهاػػػػكندرية لمكتػػػػاب،
اهاكندرية.

 .3إدارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ .)9666 .تعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرل ،كر ػػػة لمػػػؿ مفدمػػػة فػػػ المفػػػاد العايػػػر
لليراؼ التربكل ،كزارة التربية كالتعميـ ،الرياض ،بصيبا – بالطا ؼ.

 .2اييػػفر ،منصػػكر بػػف ناصػػر .)8191 .دكر اينيػػطة الطهبيػػة غيػػر الص ػ ية ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كػػرل ،نثػػك بنػػاد نمػػكذج تربػػكم لتعزيػػز ايمػػف ال كػػرل ،راػػالة دكتػػكراا غيػػر
منيكرة ،كمية الدرااات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ ايمنية ،الاعكدية.

 .3لؿ لم ػ  ،مثمػػد م نػػا .)9664 .أصػػالة اهاػػهـ ف ػ مكاج ػػة التثػػدل ال كػػرل ،مكتبػػة المزيػػد،
الرياض.

 .4بػػاثجرز ،االػػد بػػف صػػالح مثمػػد .)8198 .دكر المعممػػيف ف ػ تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل كتكليػػة
الطهب ،درااة لممية مفدمة لممؤتمر الراب هلػداد المعمػـ ،مػف 83-88يػكاؿ

،كمية التربية ،جامعة أـ الفرل ،مكة المكرمة.

 .5يك ار ،بادم ،كجماؿ ، ،إبراهيـ .)8115 .ايمف ال كرل كأااػ فػ الاػنة النبكيػة ،بثػث مفػدـ
لممؤتمر الكطن ايكؿ لممف ال كرل الم اهيـ كالتثديات)،مػف 82-88جمػادل

ايكل  ،كرا ايمير نايؼ بف لبد العزيز لدرااات ايمف ال كرل ،جامعة الممؾ
اعكد ،الرياض.

 .6بدكم ،مثمكد فكزم أثمد .)8194 .الدكر اهريادم لمعمـ المرثمة الةانكية ف مكاج ة تثػديات
ايمف ال كرم ،المؤتمر الدكل " المعمـ كلصر المعرفػة ال ػرص كالتثػديات تثػت
يعار معمـ متجدد لعالـ مترير ،كمية التربية ،جامعة الممؾ االد ،الاعكدية.
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 .91البيػرم ،يثيػ  .)8112 .الميػكهت الطهبيػػة كأةرهػا لمػ ايمػف ،كر ػػة لمػؿ مفدمػػة فػ لفػػاد
مػػديرل المػػدارس بمنطفػػة الريػػاض ثػػكؿ دكر المدراػػة ف ػ تعزيػػز ايمػػف ،اػػـ
التكجي كاهرياد ،كزارة التربية ،الاعكدية.

 .99بمػػة ،لبػػاس .)8191 .دكر اهدارة فػ تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرل لمنايػ ة ،مجمػػة درااػػات اياػػرة،
ع ،9مع د درااات ايارة ،جامعة أـ درماف اهاهمية ،الاكداف.

 .98البمعػػاس ،اػػعكد ماػػير ،ك اليػػرلة ،ناصػػر إب ػراهيـ .)8198 .دكر المدراػػة ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كػػػػػػرم لػػػػػػدل الطمبػػػػػػة فػػػػػػ مثافظػػػػػػة الفريػػػػػػات ،مجمػػػػػػة البثػػػػػػكث التربكيػػػػػػة

كالن اية،ع،42جامعة برداد.

 .94بن لطا ،ا ا لبدا  .)8194 .أةر برنامل تعميم

ا ـ لم ااتراتيجيات الثػكار كالمنا يػة

ف ػ تنميػػة م ػػاهيـ ايمػػف ال كػػرم ،مجمػػة الدرااػػات اتجتماليػػة ،المجمػػد ،)84

 .93الترك ػ  ،لبػػد ا

العدد ،)9ايردف.

لبػػد المثاػػف .)8118 .ايمػػف ال كػػرل كلنايػػة المممكػػة العربيػػة الاػػعكدية،

مطاب رابطة العالـ اهاهم  ،مكة المكرمة.

 .92الةمػرم ،ثمػػاد بػػف تيػػؽ اػػعكد .)8192 .تصػػكر ااػتراتيجي لتعزيػػز ايمػػف ال كػػرل لػػدل طػػهب
المرثمة الةانكية ،مدينة الريػاض نمكذجػان ،راػالة ماجاػتير غيػر منيػكرة ،كميػة
العمكـ اتاتراتيجية ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ ايمنية ،الاعكدية.

 .93الجثن  ،لم بف فايز .)8113 .كظي ة ايارة ف تدليـ ايمف ال كرل ،مجمة ال كػر اليػرط ،
مل ،94ع ،3الرياض – الاعكدية

 .94الجكارنػػة ،المعتصػػـ بػػا

اػػميماف8116 .ػػػ) .ايمػػف ال كػػرل كتطبيفات ػ التربكيػػة ،كميػػة التربيػػة،

جامعة الممؾ االد ،الرياض – الاعكدية.

 .95جهؿ ،أبكبكر أثمد صديؽ ،كاطاب ،مثمد مثمكد اعد .)8193 .دكر المعمـ ف تعزيز ايمف
ال كػرم لػػدل طػػهب المرثمػػة الةانكيػػة بمصػػر)،المؤتمر العممػ الاػػادس كالػػدكل

الةػػان "التربيػػة العربيػػة كتعزيػػز ايمػػف ال كػػرم ف ػ لصػػر المعمكماتيػػة الكا ػػ

كالمػػػأمكؿ)"،مف  98-99أكتػػػكبر ،مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة ،لػػػدد اػػػاص لبثػػػكث
المؤتمر ،الانة  ،)49جامعة المنكفية ،مصر.
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 .96الثػػارة  ،زيػػد بػػف زايػػد.)8115 .إاػ اـ اهلػػهـ التربػػكم فػ تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرم لػػدل طػػهب
المرثمة الةانكية بمدينة مكػة المكرمػة مػف كج ػة نظػر مػديرم كككػهد المػدارس
كالميرفيف التربػكييف ،راػالة ماجاػتير غيػر منيػكرة ،كميػة التربيػة  ،جامعػة أـ

الفرل.

 .81الجثن  ،لم بف فايز8113 .ػ) .العكامؿ الماببة لهنثػراؼ ال كػرل كله ت ػا باهرهػاب ،مجمػة
العدؿ ،ع) ،46جامعة نايؼ لمعمكـ ايمنية ،الرياض -الاعكدية.

 .89ثريػػز ،مثمػػد .)8112 .ايمػػف ال كػػرل ،بثػػث مفػػدـ ف ػ اتجتمػػاع التناػػيف العايػػر لمػػديرل
مراكز البثكث كالعدالة الجنا ية كمكافثة الجريمػة ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػكـ

ايمنية ،الرياض – الاعكدية.

 .88الثفيؿ ،اميماف بف لبد الرثمف .)8113 .متطمبات المثافظة لم نعمة ايمف كاتاػتفرار فػ
بهدنا ،ط ،8مطاب الثميض ،الرياض.

 .84الثفيػػؿ ،اػػميماف لبػػد الػػرثمف .)9663 .اهدارة المدراػػية كتعب ػػة كاهػػا البيػػرية فػ المممكػػة
العربية الاعكدية ،الرياض.

 .83الثكػػيـ ،نعػػػيـ تمػػػيـ8115 .ػػػػ) .نثػػػك ااػػػتراتيجية كطنيػػة لتكػػػريس م ػػػكـ ايمػػػف ال كػػػرل فػػػ

المجتمػػػ  ،بثػػػث مفػػػدـ إلػػػ المػػػؤتمر الػػػكطن ايكؿ لممػػػف ال كػػػرل الم ػػػاهيـ

كالتثػػديات) ،مػػف 82-88جمػػادل ايكلػ  ،كراػ ايميػػر نػػايؼ بػػف لبػػد العزيػػز
لدرااات ايمف ال كرل ،جامعة الممؾ اعكد ،الرياض.

 .82الثكيػاف ،بركػػة بػف زامػػؿ بػػف بركػة .)8192 .أهميػػة المدراػة فػ تعزيػػز ايمػف ال كػػرل ،مجمػػة
ال كػػر اليػػرط  ،الاػػنة  ،83العػػدد  ،63مركػػز بثػػكث اليػػرطة ،الفيػػادة العامػػة
ليرطة اليار ة ،اهمارات.

 .83الثيدر ،ثيدر بػف لبػد الػرثمف .)8114 .ايمػف ال كػرل فػ مكاج ػة المػؤةرات ال كريػة ،راػالة
دكتكراا غير منيكرة ،الفاهرة.

 .84الارج ،لبػػد الكاثػػد لبػػد العزيػػز لبػػد ا  .)8191 .فالميػػة المريػػد الطهبػ ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كػػػرل لػػػدل طػػػهب المرثمػػػة الةانكيػػػة ،راػػػالة ماجاػػػتير غيػػػر منيػػػكرة ،كميػػػة
الدرااات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ ايمنية ،الاعكدية.

 .85الاطيب ،مثمد بف يثات8113 .ػ) .اتنثراؼ ال كرل كله ت بايمف الكطن كالدكل  ،جامعة
نايؼ العربية لمعمكـ ايمنية ،الاعكدية.
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 .86الامياػ  ،الاػػيد اػػهمة .)8118 .درااػػات فػ التربيػػة العربيػػة ك ػػايا المجتمػ العربػ  ،دار
الكفاد ،اهاكندرية.

 .41الػػدليل ،ف ػػد بػػف لبػػد العزيػػز .)9652 .ايمػػف كاهلػػهـ فػ الدكلػػة اهاػػهمية ،المركػػز العربػ
لمدرااات ايمنية كالتدريب ،الرياض.

 .49الدكاػػرم ،رايػػد بػػف ظػافر بػػف رايػػد .)8194 .دكر مؤااػػات التنيػ ة اتجتماليػػة فػ تعزيػػز
ايمف ال كرل لدل المتعمميف ف المرثمة الةانكية ف المممكة العربية الاعكدية،

مجمة رابطة التربية الثديةة ،الانة  ،2ع  ،94مصر.

 .48دينك ،لتد أنػكر لبػدال تاح .)8194 .دكر مػديرم المػدارس الااصػة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
لػػدل طمبػػة المرثمػػة الةانكيػػة مػػف كج ػػة نظػػر المعممػػيف ف ػ العاصػػمة لمػػاف،

جامعة اليرؽ ايكاط  ،لماف.

 .44الزهران ،إبراهيـ يثي  .)8199 .درااة ايمف ال كرل م كم
لمعمكـ ايمنية ،الاعكدية.

ركرت مجاتت  ،جامعػة نػايؼ

 .43الزهرانػػػ  ،لبػػػد الػػػرثمف .)8199 .إاػػػ اـ اهريػػػاد الطهبػػػ فػػػ تعزيػػػز ايمػػػف ال كػػػرل لطػػػهب
المرثمة الةانكية تصكر مفتػرح فػ

ػكد التربيػة اهاػهمية) ،راػالة ماجاػتير

غير منيكرة ،جامعة أـ الفرل ،جدة ،الاعكدية.

 .42الاديا  ،لبد الرثمف بف لبد العزيز .)8112 .اليريعة اهاهمية كدكرهػا فػ تعزيػز ايمػف
ال كػػػػرل ،مركػػػػز الدرااػػػػات كالبثػػػػكث ،جامعػػػػة نػػػػايؼ العربيػػػػة لمعمػػػػكـ ايمنيػػػػة،

الاعكدية.

 .43الاديا  ،لبد الرثمف لبد العزيز .)8113 .ايمف ال كرل ،بثث مفدـ ف اتجتماع التناػيف

العايػر لمػػديرل مراكػػز البثػػكث كالعدالػػة الجنا يػة  ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػكـ

ايمنية ،المدينة المنكرة.

 .44الاػػميماف ،اب ػراهيـ بػػف اػػميماف .)8115 .م ػػكـ ايمػػف ال كػػرل إيػػكاليات كبػػدا ؿ ،بثػػث مفػػدـ
لممػػػؤتمر الػػػكطن ايكؿ لممػػػف ال كػػػرل الم ػػػاهيـ كالتثػػػديات) ،مػػػف 82-88
جمػػادل ايكل ػ ،كرا ػ ايميػػر نػػايؼ بػػف لبػػد العزيػػز لدرااػػات ايمػػف ال كػػرل،
جامعة الممؾ اعكد ،الرياض.

 .45اليدل  ،لادؿ بػف لمػ  .)8113 .ماػ كلية المجتمػ لػف ثمايػة ايمػف ال كػرل يفػرادا ،كر ػة
لمػػؿ مفدمػػة إلػػ نػػدكة المجتمػػ كايمػػف المنعفػػدة بكميػػة الممػػؾ ف ػػد ايمنيػػة،

الرياض.
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 .46اليػػري يف ،لمػػاد لبػػد ا  .)8115 .التني ػ ة اياػػرية كدكرهػػا ف ػ ايمػػف ال كػػرل ،بثػػث مفػػدـ
لممػػػؤتمر الػػػكطن ايكؿ لممػػػف ال كػػػرل الم ػػػاهيـ كالتثػػػديات) ،مػػػف 82-88

جمػػادل ايكل ػ  ،كرا ػ ايميػػر نػػايؼ بػػف لبػػد العزيػػز لدرااػػات ايمػػف ال كػػرل،
جامعة الممؾ اعكد ،الرياض.

 .31اليػمرم ،ثمػاد بػف تيػػؽ اػعكد .)8192 .تصػكر ااػتراتيج لتعزيػػز ايمػف ال كػرل لػدل طػػهب
المرثمػػة الةانكيػػة "مدينػػة الريػػاض" نمكذج ػان ،راػػالة ماجاػػتير ،اػػـ الدرااػػات

اتاػػتراتيجية ،كميػػة العمػػكـ اتاػػتراتيجية ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػكـ ايمنيػػة،

الاعكدية.

 .39الي كان ،ناصر يبيب لبد ا  .)8113 .دكر الجامعة ف مكاج ة التطرؼ ،راالة ماجاػتير
غير منيكرة ،جامعة الممؾ اعكد ،الرياض.

 .38صالح ،جهؿ الديف مثمد .)8115 .اهرهاب ال كرل ،أيكال كمماراػات  ،جامعػة نػايؼ العربيػة
لمعمكـ ايمنية الرياض.

 .34الصفعب  ،مركاف8115 .ػ) .أبعاد تربكية كتعميمية ف تعزيز ايمف ال كرل ،بثث مفدـ لكراػ
ايمير نايؼ بجامعة الممؾ اعكد ،الرياض – الاعكدية.

 .33الطهع ،ر كاف بف ظاهر9666 .ػ) .نثك أمف فكرل إاهم  ،ط ،8الرياض – الاعكدية.

 .32طايكندم ،ليم بنت لبد المعػيف لبػد اليػككر .)8193 .دكر المعمػـ فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
ف ػ ن ػػكس الطػػهب  ،راػػالة ماجاػػتير غيػػر منيػػكرة ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة أـ

الفرل ،مكة المكرمة

 .33العاصـ  ،مثمد .)8112 .دكر المدراة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرل لػدل طػهب المرثمػة الةانكيػة
العامػػػة فػػػ مدينػػػة الريػػػاض مػػػف كج ػػػة نظػػػر الطػػػهب ،راػػػالة ماجاػػػتير غيػػػر
منيكرة ،الاعكدية.

 .34لبػػد العزيػػز ،هيػػا بنػػت إاػػماليؿ .)8115 .مككنػػات م ػػكـ ايمػػف ال كػػرل كأصػػكل  ،المػػؤتمر
الكطن ايكؿ لممف ال كرل الم اهيـ كالتثديات)،مف  82-88جمادل ايكلػ ،

كرا ايمير نايؼ بف لبد العزيز لدرااات ايمف ال كرم ،جامعة الممػؾ اػعكد،
الاعكدية.
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 .35لبد الكريـ ،بف مكفؽ الميمكد .)8193 .الر ا الكظي

كأةرا لم أداد المعمـ ،درااػة مفارنػة

بيف المعمـ ف المدراة العمكمية ،كالمعمـ ف المدراة الااصػة بكتيػة الجم ػة.

راالة ماجاتير غير منيكرة ،كمية العمكـ اهناانية كاتجتماليػة ،جامعػة زيػاف

لايكر ،الجم ة ،الجم كرية الج از رية.

 .36لبد الكهاب ،أمان لبد المفصكد.)8193 .الدكر التربكم كاتجتمال لممؤااات التربكيػة فػ
تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم لػػدل اليػػباب الجػػامع )،المؤتمر العممػ الاػػادس كالػػدكل

الةػػان "التربيػػة العربيػػة كتعزيػػز ايمػػف ال كػػرم ف ػ لص ػر المعمكماتيػػة الكا ػػ

كالمأمكؿ)"مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة ،مػػػػف  98-99أكتػػػػكبر ،لػػػػدد اػػػػاص لبثػػػػكث
المؤتمر ،الانة ،)49جامعة المنكفية ،مصر.

 .21العتيب ػ  ،ا ػ ؿ بػػف رفػػاع العتيب ػ 8115 .ػػػ) .دكر اطػػب الجمعػػة كالعيػػديف ف ػ تعزيػػز ايمػػف
ال كػرل ،بثػػث مفػػدـ لممػػؤتمر الػػكطن ايكؿ لممػػف ال كػػرل الم ػػاهيـ كالتثػػديات،

الرياض.

 .29العتيب  ،ك ث بنػت ثبػاب بػف لبػدا  .)8194 .مػدل إاػ اـ معممػات التاصصػات العمميػة
ف ػ إكاػػاب متطمبػػات ايمػػف ال كػػرم لطالبػػات المرثمػػة الةانكيػػة مػػف كج ػػة نظػػر
المعممػػػات بمدينػػػة الريػػػاض ،مجمػػػة العمػػػكـ التربكيػػػة كالن اػػػية  ،المجمػػػد ،)82

العدد ،)4جامعة غزة اهاهمية ،فماطيف.

 .28العنزم  ،ظػاهر بيػر .)8192 .بعػض العكامػؿ المػؤةرة لمػ تثفيػؽ ايمػف ال كػرل لػدل طػهب
المرثمػػة الةانكيػػة بدكلػػة الككيػػت ،درااػػات تربكيػػة كن اػػية ،مجمػػة كميػػة التربيػػة

بالز ازيؽ ،ع ،55مصر.

 .24العنزم ،لبدالعزيز لفيؿ ،كالزبكف ،مثمد اميـ  .)8192أاس تربكية مفترثػة لتطػكير م ػكـ
ايمف ال كرم لدل طمبة المرثمة الةانكية ف المممكػة العربيػة الاػعكدية  ،مجمػة

درااات العمكـ التربكية  ،المجمد  ،38العدد  ،)8الاعكدية.

 .54الرامدم ،لزيزة مثمػد لمػ  .)8194 .دكر معممػة الصػ كؼ ايكليػة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرم
لػػدل متعممػػات المرثمػػة ،المجمػػة التربكيػػة المتاصصػػة  ،المجمػػد  ،)3العػػدد ،)9

جدة.

 .22غنػػكـ ،أثمػػد لبػػد الكػػريـ .)8112 .الما ػ كلية ايمنيػػة لممؤااػػات التعميميػػة ،نػػدكة المجتم ػ
كايمف ،كمية الممؾ ف د ايمنية ،الرياض.

 .23فرج  ،مثمد .)8199 .الةكرة كتريير منظكمة الفيـ  ،مجمة الديمفراطية،ع،38مؤااة ايهراـ.
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 .24كػػاف  ،أبػػك بكػػر .)8116 .دكر المنػػاهل التعميميػػة فػ إراػػاد ايمػػف ال كػػرل بالمممكػػة العربيػػة
الاػػعكدية ،المػػؤتمر الػػكطن ايكؿ لممػػف ال كػػرل "الم ػػاهيـ كالتثػػديات" ،كرا ػ

ايميػػر نػػايؼ بػػف لبػػد العزيػػز لدرااػػات ايمػػف ال كػػرل ،جامعػػة الممػػؾ اػػعكد ،

الاعكدية.

 .25كريػػػم  ،مكاػػػ  .)8191 .مػػػدل إاػػػ اـ النيػػػاط الطهبػػػ فػػػ تثفيػػػؽ ايمػػػف ال كػػػرل لطػػػهب
المرثمة الةانكية ،راالة ماجاتير غير منيكرة ،جامعة أـ الفرل.

 .26المكيثػػؽ  ،لبػػد الػػرثمف بػػف معػػه8113 .ػػػ) .الرمػػك ف ػ الػػديف ف ػ ثيػػاة الماػػمميف المعاصػػرة،
مؤااة الراالة ،بيركت.

 .31المركز الفكم لمبثكث التربكية كالتنمية.)8193 .دمل م اهيـ ايمف ال كرم ف منػاهل التعمػيـ
العػػػاـ كأثػػػد مفكمػػػات المكاطنػػػة ،المركػػػز الفػػػكم لمبثػػػكث التربكيػػػة كالتنميػػػة،

الفاهرة.

 .39مثجػػاف  ،نصػػر .)8198 .دكر اهدارة المدراػػية ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرل لػػدل طمبػػة المرثمػػة
الةانكية بمثافظات غزة كاػبؿ ت عيمػ  ،راػالة ماجاػتير غيػر منيػكرة ،الجامعػة

اهاهمية ،غزة ،فماطيف.

 .38مث كظ ،لبد العزيز . )8115 .له ة ال كر بػايمف ،مطػاب العه ػات العامػة بػكزارة الدااميػة،
صنعاد.

 .34مثمػػػػد ،لبدالناصػػػػر ار ػػػػ  .)8194 .دكر الجامعػػػػة فػػػػ ت عيػػػػؿ ايمػػػػف ال كػػػػرم التربػػػػكم
لطهب ا درااػػة ميدانيػػة) ،المجمػػة التربكيػػة،ع،44كميػػة التربيػػة ،جامعػػة اػػكهاج،

مصر.

 .33مثمػػد ،لػػهد مثمػػد لبػػد الكهػػاب .)8194 .دكر مماراػػة اينيػػطة الةفافيػػة فػ تثفيػػؽ ايمػػف
ال كرل لدل طهب جامعة ناة الاكيس – درااة ميدانية ،راالة ماجاتير غيػر
منيكرة ،جامعة ناة الاكيس ،الفاهرة.

 .32مػػرزكؽ ،فػػاركؽ جع ػػر لبػػدالثكيـ .)8193 .متطمبػػات تثفيػػؽ ايمػػف ال كػػرم دااػػؿ المنظكمػػة
التربكية رؤية تثميميػة نفديػة)،المؤتمر العممػ الاػادس كالػدكل الةػان "التربيػة

العربيػػة كتعزيػػز ايمػػف ال كػػرم ف ػ لصػػر المعمكماتيػػة الكا ػ كالمػػأمكؿ)" مػػف

 98-99أكتكبر،مجمػػػػػػة كميػػػػػػة التربيػػػػػػة، ،لػػػػػػػدد اػػػػػػاص لبثػػػػػػكث المػػػػػػػؤتمر
،الانة ،)49جامعة المنكفية ،مصر
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 .33مرل ػ  ،أثمػػد مثمػػد ثاػػف  .)8193دكر معمم ػ المرثمػػة الةانكيػػة ف ػ تعزيػػز ايمػػف ال كػػرم
لمكاج ػػة تثػػديات التطػػرؼ كاهرهػػاب كالرػػزك ال كػػرم مػػف كج ػػة نظػػر المػػكج يف
كمديرم المدارس ،المجمة العممية لكمية التربية ،جامعة مصرات  ،المجمد الةػان ،

العدد الاادس ،ليبيا.

 .34منصكر ،مثمد لصػاـ .)8191 .دكر المدراػة فػ تعزيػز ايمػف ال كػرل درااػة ميدانيػة لمػ

طمبة المرثمة اياااػية العميػا فػ مديريػة تربيػة لمػاف ايكلػ مػف كج ػة نظػر

المدراد كالمعمميف كالطهب ،لالـ التربية ،الانة  ،99العدد  ،49مصر.

 .35نصر ،مثمد يكاؼ مرا  .)8193 .دكر اهدارة المدراية ف تعزيز ايمف ال كرل لػدل طػهب
المعاهػػد الةانكيػػة ايزهريػػة بمثافظػػة الرربيػػة ،درااػػات لربيػػة ف ػ التربيػػة كلمػػـ

الن س ،العدد  ،48الاعكدية.

 .36نصير ،مثمد بف مثمد .)9668 .ايمف كالتنمية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض.

 .41نكر ،أمؿ مثمد أثمػد لبػد ا  .)8113 .م ػكـ ايمػف ال كػرل فػ اهاػهـ كتطبيفاتػ  ،راػالة
ماجاتير غير منيكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ الفرل ،مكة المكرمة.

 .49ال ماي  ،متعب بف يديد بف مثمػد  .)8191 .ااػتراتيجية تعزيػز ايمػف ال كػرل ،بثػث مفػدـ
لممؤتمر الكطن ايكؿ لممف ال كرل "الم اهيـ كالتثديات"  ،كرا ايميػر نػايؼ

بف لبد العزيز لدرااات ايمف ال كرل بجامعة الممؾ اعكد ،الاعكدية.

 .48الكادل  ،اعيد نصر9664 .ػ) .ايمف ال كرم اهاهم  ،مجمة ايمف كالثيػاة ،ع ،954جامعػة
نايؼ العربية لمعمكـ ايمنية ،الرياض
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