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 الملخص

راسة هدفت في  ،األنظمة االدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت دورتعرف  إلى الد ِّ
 اناسوووووووتادم الباحث .المرحلة الثانوية بدولة الكويتمن معلمي  معلمًا ومعلمة( 185) من الدراسوووووووة عينة تكونت .ضوووووووون عدد من المت يرا 

راسةاالستبانة كأداة للحصول على بيانا   المنهج الوصفي المسحي، كما استادم على خمسة ( فقرة موزعة 43)وتكونت االستبانة من ، الد ِّ
راسووووةتوصوووولت مجاال .  أن تقديرا  أفراد الدراسووووة لدور األنظمة االدارية المدرسووووية في تنمية األمن الفكري لدى ها: منو إلى عدة نتائج  الد ِّ

أفراد ا  اسوووووتجا ود فروق دالة إحصوووووائيًا في عدم وجطلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت كانت عالية في جميع مجاال  أداة الدراسوووووة. و 
وظيفة تعزى لمت يرا  ال من الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويتاألنظمة االدارية المدرسووووووووووووووية في تنمية األالدراسووووووووووووووة لدور 

 ة االمن الفكري لتنمي ،المرحلة الثانوية يعددًا من التوصووويا  تهم معلم. في ضوووون نتائج الدراسوووة قدم الباحثان والتاصوووس وسووونوا  الابرة
 .في الكويت

 ، المرحلة الثانوية، الكويت.انظمة إدارية مدرسية، أمن فكري  الكلمات المفتاحية:
 
 

 المقدمة

 ناإلنسا  ه يقوم عمل إنساني اإلدارة ألن وتطورها، وذلك فيها اإلدارية تقدم األنظمة  مدى كبير حد إلى والشعوب األمم تقدم عملية ترتبط
 البال ة األهمية من لذلك. وانطالقا تبعا مسؤولية اإلدارة اتسعت ونموا تقدما المجتمع يسعى إليها. فكلما ازداد التي أهدافه تحقيق اجل من

 اوايالئه االهتمام  اإلدارة، إلى عن مصادرها النظر   ض ماتلف اإليديولوجيا  سعت فقد والشعوب، األمم تقدم في والدور الحيوي لإلدارة
 والبحث. العناية من المزيد

 لولما كانت اإلدارة المدرسية فرعا من فروع اإلدارة تهدف إلى تنظيم األعمال الماتلفة التي يمارسها عدد من المعلمين في المدرسة من اج
تربوية، فهي التي ملية التحقيق هدف معين  أقل جهد وأسرع وفت، وأفضل نتيجة. حيث تعتبر اإلدارة المدرسية الناجحة حجر الزاوية في الع

 تحدد المعالم، وترسم الطريق؛  غية تحقيق األهداف التربوية تحقيقا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى
 (.2001أسس ومبادئ سليمة )عطيوي، 

 يعني وهو بهذا المشبوهة، األجنبية أو الثقافية الوافدة التيارا  مواجهة األصيلة في الثقافية المكونا  على الحفاظ يعني الفكري  واألمن
 المؤسسا  وصيانة االحتوان الاارجي من العقل على الحفاظ ويعني الاارج، من االختراق أو االحتوان من الثقافية الهوية وصيانة حماية

ال  لذلك (.2002الدولة )الاميسي،  مثلما تهم المجتمع  اهتمام تحظى أن يجب مسألة الفكري  االنحراف، واألمن من الداخل الثقافية في
اإلجرانا   وضع في األمن، والمسارعة توفير في طموحا  الدولة لتتحقق الفكري  ودعم األمن لتنمية وقوية استراتيجية واضحة رسم من بد
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التي قد تهدد  واألزما  المشاكل لعالج د الجاهزية واالستعدا مصحوبة وعالمياً  إقليمياً  المت يرا  والصراعا  الاارجية ومتا عة الوقائية،
 (.2003الوطني )الفانك،  األمن

 االقتصادي السياسي واألمن األمن المجاال  التوازن بين جميع تحقيق فالوصول إلى مفهوم األمن الشامل يتضمن العمل الجاد من خالل
 اإلنساني العقل مااطبة من خالل الفكري  األمن في مثالمت األمن، قمة إلى للوصول واألمن الصحي ال ذائي واألمن االجتماعي واألمن

 لبنان قاعدة عليها االعتماد يجب الذي األسس أهم األمن األخر، ويعتبر الجوانب في األمن يحقق فإنه تلقائيا الفكري  األمن ألنه بتحقيق
رأسها  وعلى  مؤسسا  المجتمع المناطة مسؤوليةال إطار ومنجزاتها في على مقدرا  األمة للحفاظ وتقدمه، رقي المجتمع على تحافظ قوية

 (.2007واألفراد )الحارثي،  المجتمع على سالمة والحفاظ أ عاده  كل األمن في تعزيز يسهم ما لتحقيق التربوية المؤسسا 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لمجتمع وفي مؤسساته وقيمه وعاداته يحدث من تطورا  سريعة في ماتلف المجاال  وما يحدث من ت ير مفاجئ وسريع في ا إن ما
مجتمعه، لذلك فإن هذه و  وتقاليده وهذا بدوره نتج عنه العديد من القضايا واالنحرافا  الفكرية التي كان له دور كبير في تهديد حياة اإلنسان

أن االنحراف   عض الباحثين إلىتعمل على قضية من أهم القضايا التي أصبحت من القضايا األساسية في عصرنا الحالي فقد أكد الدراسة 
الفكري هو أحد أهم المشكال  الفكرية واألمنية الاطيرة. ولذلك فإن موضوع األمن الفكري في المدارس يجب أن يأخذ أهميته من أجل 

يد أمن المجتمع، دتوعية الطلبة وكل من لديه ميل لالنحراف الفكري إلى حمايته من الوقوع  مثل تلك المشكال  والتي بدورها تقوم على ته
ولذلك ال بد من أن يكون هناك تعاون فيما بين المديرين  والمعلمين وأوليان أمور الطلبة من أجل معاجلة المشاكل الفكرية والنفسية 

 عية التي يمكن أن يمر بها الطلبة.واالجتما

، وضرورة تعزيزه لدى مديري المدارس الثانوية بنان على توصية العديد من المؤتمرا  والدراسا  التي ناقشت موضوع األمن الفكري و  
فكري لدى ة ماسة لتحقيق األمن الجخالل هذه الفترة وجود حا الباحثانفي مهنة التعليم  المدارس الثانوية فقد لمس الباحثانوانطالقًا من 

االفتقار الفكري وتعزيزه يتسم  عدم المهنية و أن واقع إدارة المدرسة في تنمية األمن  ماخالل فترة عمله الباحثانالطلبة خاصة  عد أن لمس 
 إلى الموجه المتاصس في هذا المجال. فاألنظمة اإلدارية المدرسية ال تقوم في هذا المجال إال  جهود فردية واجتهادية متواضعة ال ترتقي

 .األكثر قربًا واحتكاكًا بواقع الطالب إلى المستوى المأمول على الرغم من أنها من أكثر الجها  قدرة على تحقيق هذا األمر  اعتبارهم
 ةوتتناول هذه الدراسة المرحلة الثانوية، والسبب يعود إلى ما يعيشه الطلبة هذه المرحلة من ت يرا  عقلية ونفسية وجسمية، وباألخس مرحل

لة الدراسة الحالية لذلك فقد تمثلت مشكالمراهقة التي تعتبر من المراحل العمرية الاطيرة، والتي تعمل على الت ير في شتى جوانب حياته، و 
 من خالل إجابتها على األسئلة التالية: 

األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي  ما هو دور .1
 المرحلة الثانوية ؟ 

( بين استجا ا  معلمي المرحلة الثانوية حول دور األنظمة α ≤ 0.05اللة )هل توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستوى الد .2
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 اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت تعزى لمت ير الوظيفة،  التاصس، سنوا  الابرة؟
 

 مية الدراسة:هأ

ا وتكمن أهمية كم. كري لدى طلبة المرحلة الثانويةإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفبيان دور األنظمة ا في الحالية الدراسة اهمية تاتي
 الدراسة من خالل دور األنظمة اإلدارية المدرسية الحيوي في تنمية األمن الفكري وحماية وتحصين وتوجيه طلبة المرحلة الثانوية في دولة

 المعتقدا  داخل مجتمعهم. القيم و  الكويت نحو األمن الفكري وعدم انحرافهم عن

 أهداف الدراسة:

، في المرحلة الثانوية في دولة الكويتتهدف الدراسة إلى التعرف على دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة 
 ضون عدد من المت يرا .

 الدراسةمصطلحات 

ا ونر وفريمان  أنه الطريقة التي يتم فيها تقسيم أنشطة المنظمة وتنظيمها وتنسيقهيعرف النظام اإلداري عند ستاألنظمة اإلدارية المدرسية: 
الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي "كما تعرف األنظمة اإلدارسة المدرسية على أنها  (.13، 2006)حريم، 

ية ية داخل المدرسة تحقيقًا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة، من تربية أبنائها، ترب)المدرسة( إداريين، وفنيين،  غية تحقيق األهداف التربو 
هي ذلك الكل المنظم الذي :  األنظمة اإلدارية المدرسية إجرائياً  الباحثانويعرف  (.17: 2012)عامر وربيع،  "صحيحة وعلى أسس سليمة

سياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة، واألنظمة اإلدارية المدرسية ليست تتفاعل أجزاؤه داخل المدرسة وخارجها تفاعاًل ايجابيًا وفق 
 مدير المدرسة وحده ولكنها جهاز يتألف من مدير المدرسة ومساعديه والمعلمين والمرشدين  واإلداريين وكل حسب مسرولياته.

مصادر واألسباب التي تؤدي أو قد تؤدي إلى يعرف األمن الفكري على أنه "الحماية من المهددا  واألخطار والاألمن الفكري:  -
 أنه: مجموع الممارسا  إجرائيًا  الباحثان هويعرف(. 11، 2009هز القناعا  الفكرية أو الثوابت العقدية لدى األفراد )األكلبي، وأحمد، 

حيح، وتم تي تتعارض مع الفكر الصواألنشطة التي تقدم لتحصين عقول طالب المرحلة الثانوية  األفكار السليمة في مواجهة األفكار ال
 لدراسة.ألغراض هذه ا الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية من خالل استجا ة المعلمين على األداة التي تم إعدادها قياسها 

م طلبة العالي وتض(  أنها مؤسسة تربوية تشرف على إدارتها وزارة التربية والتعليم 8، 2006يعرفها شبالق ) المرحلة الثانوية: -
 الباحثان اويعرفهعامًا.  18-16الصفين األول أو الثاني الثانويين أو كليهما  فرعيهما )العلمي والعلوم اإلنسانية( ومتوسط العمر فيها 

دي عشر اإحدى مراحل السلم التعليمي في دولة الكويت، وهي تلك المرحلة األساسية، والتي تتكون من صفين هما، الحإجرائيًا  أنها: 
 .عامًا  18-16والثاني عشر، وبلغ متوسط أعمار الطلبة فيها ما بين 
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 حدود الدراسة 

 الحدود البشرية: اقتصر  الدراسة على معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية. -1

 الحدود المكانية: اقتصر  على معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت. -2

 .2019/2020الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية: تم تطبيق  -3

  طبيعة إجرانا  الدراسة من حيث تصميم أداة الدراسة ودرجة صدقها وثباتها. ة وامكانية تعميمها،كما تحدد  نتائج هذه الدراس 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 األمن الفكري 

يعتبر أهم  يوتمس حياتهم واستقرارهم فيها مسًا جوهريًا، الذ  ال الناس فرادى وجماعا ،تش ل األمن الفكري من الموضوعا  التي  يعد
لما له من الصلة المتينة بهوية األمة. فاألمة المسلمة أولى من غيرها  حماية فكرها وثقافتها وهويتها من  أنواع األمن وأخطرها،

إن وتهدم المبادئ والقيم. ولذلك ف تنوعت أشكاله التي تمس العقائد،اليبه و الذي تعدد  أس ضمحالل أمام أخطار ال زو الثقافي،اال
 . غنى عنه وال قيمة للحياة بدونهاالهتمام  األمن الفكري هو في حقيقته أمن للعقيدة والالق والمبدأ اإلسالمي، الذي ال

 الفكر في اللغة:

(. وجان في المنجد في الل ة واألعالم أن كلمة 1989ابن منظور، جان في لسان العرب إلى أن الفكر هو " إعمال الااطر في شئ " )
 رفكر تعني "َفَكَر فِّكرًا وفكر وأفكر وتفكر في األمر أي أعمل الااطر فيه وتأمله. والفكر جمع أفكار: تردد الااطر فيه  التأمل والتدب

أما  (.2000عمال الفكر  التأمل وإعمال العقل )معلوف، ن مفهوم الفكر في الل ة يدور حول معنى واحد تقريبًا وهو إ ا طلب المعاني. 
هو الفعل الذي تقوم  ه النفس عند حركتها في المعقوال , أي النظر والتأمل والتدبر واالستنباط والحكم ونحو ذلك, وهو اصطالحا: 

نفس عند ق على الفعل الذي تقوم  ه الكذلك المعقوال  نفسها أي الموضوعا  التي أنتجها العقل البشري". وجملة القول: أن الفكر يطل
حركتها في المعقوال  أو يطلق على المعقوال  نفسها. فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية وهي النظر والتأمل, وإذا 

 (.2005أطلق على المعقوال  دل على المفهوم الذي تفكر فيه النفس" )الزنيدي، 
كما يقول أهل االختصاص هو: عمل العقل ونتاجه. واإلسالم أولى عناية فائقة  الفكر والمحافظة  : فإن الفكر اصطالحاً وجملة القول

عليه من كل شئ يؤدي  ه إلى االنحراف والزيغ واهتم اهتماما  ال ًا  آلة الفكر وهي العقل، ودعى إلى التفكر الذي يقود إلى ما ينفع 
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 حانه وتعالى.اإلنسان من معرفة هللا وخشيته واالنقياد له سب
 
 

 تعريف األمن الفكري باعتباره مصطلحًا مركباً 
 ايعد مفهوم )األمن الفكري( من المفاهيم الحديثة التي لم تعرف قديمًا في ثقافتنا اإلسالمية بلفظها, وإن كان للشريعة اإلسالمية رؤيته   

باحثون ول المقصود  ه, ومما ورد في هذا الشأن واجتهد الفي حفظ الدين والعقل. ونظرًا للحداثة النسبية للمصطلح فقد تباينت الرؤى ح
 في تحديده ما يلي: 

  ما ذكره األمين العام لرا طة العالم اإلسالمي في تعريفه لألمن الفكري  أن: "يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم
 (.2014فقي، آمنين على مكونا  أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية " )ال

  ويعرف  أنه: "سالمة فكر اإلنسان من االنحراف أو الاروج عن الوسطية في فهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتماعية مما يؤدي
إلى حفظ النظام العام وتحقيق األمن واالستقرار في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من مقوما  األمن )السديس، 

2010.) 
 ( قوله: "تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ, مما قد يشكل خطرًا على 2014ويعرفه الحيدر  )

وجملة القول وبالتأمل في مصطلح )األمن  نظام المجتمع وأمنه, وبما يهدف إلى تحقيق األمن واالستقرار في الحياة االجتماعية ".
ه وما يمكن أن يترتب عليه في المجتمع المسلم وما انتهى إليه الباحثون قي تعريفهم لألمن الفكري أنه يسعى الفكري( من حيث مقتضيات

 ةإلى تحقيق الحماية التامة لفكر اإلنسان من االنحراف أو الاروج عن الوسطية واالعتدال, وأنه ُيعنى  حماية المنظومة العقدية والثقافي
 كل فكر أو معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعه من سلوك.   واألخالقية واألمنية في مواجهة

 إن االنحراف الفكري ظاهرة تثير الدهشة وتحير العقول, ويستحيل منعها  صورة نهائية. إال أن الاالق سبحانه وتعالى أوجد حلواًل جذريةً 
أول  في أمن الفكر واستقامة السلوك. ولقد كانمن خالل كتبه ورسله صلوا  هللا وسالمه عليهم أجمعين. فقد كان هدى هللا هو األمل 

انحراف فكري ظهر في الكون هو انحراف إبليس حين رفض طاعة أمر هللا له  السجود آلدم. ففي الوقت الذي سجد فيه المالئكة كلهم, 
كل من الشجرة ويقعان في األكان إبليس من الرافضين, حتى إن انحرافه أثر على آدم وزوجه عليهما السالم  ما جعلهما يسمعان وسوسته 

 (.2014حيث كان عندها الاروج من الجنة, على أن رحمة هللا نالت  عد ذلك آدم وزوجه  عد أن تا ا )الحيدر، 
إن استادام وسائل العنف يعتبر مظهرًا من مظاهر االنحراف الفكري ونتيجة حتمية لعدم تحقيق األمن الفكري. وإن أسباب استعمال 

 نوعة, وقد يكون على أجل األسباب لطلب الملك والسلطان, وقد يكون على أتفه األسباب كسباق الايل والرهان.العنف أنواع مت
 والحديث عن نشأة مفهوم األمن الفكري يتضح في اآلتي: 

ت الوحدة بين تفتيلقضان على اإلسالم  اعتباره شريعة ونظام حكم وحياة, و للقد تعرضت األمة اإلسالمية إلى محاوال  من قبل أعدائها  
 ذأبنان األمة الواحدة وإثارة الفتن بين المسلمين وإضعاف دولهم, فبدأ   الحمال  الصليبية العسكرية التي امتد  ردحًا من الزمن, ثم أخ

ليبيون من صال زو منحى آخر وهو التركيز على ال زو الفكري, "والدافع إلى استادام ال زو الفكري هو الحصيلة المرة التي خرج  بها ال
حروبهم الصليبية األولى مع المسلمين في القرنين الحدي عشر والثاني عشر الميالديين, والتي انتهت  الهزيمة الساحقة وعدم تحقيق 
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شئ مما خرج الصليبيون من بالدهم لتحقيقه, يقول لويس التاسع ملك فرنسا عد هزيمة حملته الصليبية: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين 
  (.2012تقاتلوهم  السالح وحده فقد ُهزمتهم أمامهم في معركة السالح, ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم )الاطيب، فال 

نشر هذا المفهوم على نطاق واسع وذلك من خالل عدة جها  ومنها ما بتطور االهتمام  مفهوم األمن الفكري والسعي إلى تحقيقه ثم 
 (:2011أوردها  ادي )

حيث إن للمؤسسا  الدينية  عامة والمساجد  ااصة دورًا  الغ األهمية في تحقيق األمن الفكري, وهذا منوط  المؤسسات الدينية:-1
  العلمان الراساين المؤهلين علميًا وفهمًا للواقع ومعرفة  مقاصد الشريعة، وال يشك عاقل ما لألمر  المعروف والنهي عن النكر, وأجهزة

ق األمن في المجتمع ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال في المجتمع, فاألمر  المعروف والنهي عن المنكر ليس ماتصرًا الحسبة في تحقي
على المنكرا  األخالقية وإنما يشمل كل منكر من غلو أو تقصير فهو  حق أمان لسفينة المجتمع من ال رق. وكذلك الذي ينظر إلى 

ها أثرًا  ال ًا في تحقيق األمن الفكري لمرتاديها, والواقع خير شاهد على ذلك, فهم من أفضل حلقا  تحفيظ القرآن الكريم  يجد أن ل
 الطالب في مدارسهم أخالقيًا وتحصياًل دراسيًا وسالمًة في أفكارهم.

لفكري في األمن ا إن من مظاهر االهتمام  األمن الفكري وتطوره هو اهتمام المفكرين وقادة الرأي  أهمية نشرالمؤسسات التعليمية: -2
اد دالمؤسسا  التعليمية وفي مراحل التعليم الماتلفة وذلك  إعداد المناهج التي تدعوا إلى الوسطية المنبثقة من كتاب هللا وسنة نبيه، وإع

 المعلمين المؤهلين تربويًا وفكريًا للتصدي ألي أفكار منحرفة أو شاذة.
 كثرة البحوث في اآلونة األخيرة التي تدعوا إلى الفكر الوسطي وتحقيق األمن الفكري,  ويظهر ذلك مراكز البحوث والدراسات العلمية:-3

 وتبقى الحاجة قائمة إلى تفعيل ما تضمنته تلك البحوث من توصيا  واقتراحا .
ن اإلعالم  جميع , ألوالشك أن اإلعالم له دور كبير في أمن المجتمع وتحقيقه, وعليه مسئولية كبيرة المؤسسات الثقافية واإلعالمية:-4

 أنواعه المقرون والمسموع والمرئي هو في متناول جميع الناس على ماتلف أطيافهم وأعمارهم, فإذا كان القائمون عليه من المؤهلين فكرياً 
السعي و  فسوف يكون لهم دور كبير ياتصر كثيرًا من الجهود النظرية, ولذلك نجد حرص أعدان األمة اإلسالمية على اآللة اإلعالمية

 إلى السيطرة عليها ونشر أفكارهم من خاللها للسيطرة على الشعوب, ولكن هللا غالب على أمره.
من خالل ما سبق يالحظ تطور األمن الفكري وشدة العناية  ه, وما كثرة المؤلفا  وتتا ع المؤتمرا  واللقانا  وإنشان كراسي البحوث     

النترنت الداعية إلى الوسطية واألمن الفكري ورد الشبها , إال دليال على التطور الكبير الذي المهتمة  األمن الفكري, وإنشان مواقع ا
 وصل إليه األمن الفكري والسعي إلى توسيعه ونشره في المجتمع.
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 مراحل و أسباب تحقيق األمن الفكري 

يق هود كثيرة ومن أهم مراحل وأسباب تحقالشك أن األمن الفكري مطلب مهم وعزيز، حيث إنه بتحققه تحقق أمور كثيرة, وتاتصر ج
 األمن الفكري، ما يلي:

   مراحل تحقيق األمن الفكري:

ا  ولكل منها متطلب ير هي الوقاية والمواجهة والعالج،يتطلب تحقيق األمن الفكري العمل على عدد من الجبها  إن صح التعب 
يح المعتقد. وهناك مراحل يتحقق من خاللها األمن الفكري وهي كما وإجرانا  ومقوما , مع الوضع في االعتبار  تقويم الفكر وتصح

 : كاآلتي (2005(، والصويان )2009أكد عليها المالكي )

 : المرحلة األولى: مرحلة الوقاية من االنحراف الفكري 

يه ق خطط مدروسة تحدد فويتم ذلك من خالل مؤسسا  التنشئة االجتماعية األولية والثانوية وغيرها من المؤسسا  ويكون ذلك وف 
 ال ايا  واألهداف.

 المرحلة الثانية: مرحلة المناقشة والحوار:

قد ال تنجح جهود الوقاية في صد األفكار المنحرفة من الوصول إلى  عض األفراد, سوان كان مصدر هذه األفكار داخليا أم خارجيًا، 
مجتمع, ثم ال تلبث أن تنتشر وتستقطب المزيد من األتباع، مما مما يوجد  عض هذه األفكار بدرجة أو  أخرى لدى  عض شرائح ال

 ميستدعي تدخل قادة الفكر والرأي من العلمان والمفكرين والباحثين للتصدي لتلك األفكار من خالل اللقانا  المباشرة  معتنقيها ومحاورته
وصا أن صالمرحلة من أهم مراحل تحقيق األمن الفكري خ وتفنيد اآلران ومقارعة الشبة  الحجة وبيان الحقيقة المدعومة  األدلة. وهذه

 .المواجهة فكرية في األصل

 المرحلة الثالثة: مرحلة التقويم:

والعمل في هذه المرحلة يبدأ بتقييم الفكر المنحرف وتقدير مدى خطورته  اعتبار ذلك نتيجة حتمية للحوار والمناقشة, ثم ينتقل العمل  
ا الفكر وتصحيحه قدر المستطاع  اإلقناع وبيان األدلة والبراهين, فإن لم تنجح هذه المرحلة ننتقل إلى إلى مستوى آخر هو تقويم هذ

 المرحلة التالية.

 المرحلة الرابعة: مرحلة المساءلة والمحاسبة:
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حملونه لتهم عما يوالعمل في هذه المرحلة موجه إلى من لم يستجب للمراحل السا قة, ويكون  مواجهة أصحاب الفكر المنحرف ومسان 
من فكر, وهو منوط  األجهزة الرسمية أوال وصوال إلى القضان الذي يتولى إصدار الحكم الشرعي في حق من يحمل مثل هذا الفكر 

 لحماية المجتمع من المااطر التي قد تترتب عليه. 

 المرحلة الخامسة: مرحلة العالج واإلصالح:

المنحرفين فكريا, ويتم ذلك من خالل المؤهلين علميًا وفكريًا في ماتلف التاصصا   وفي هذه المرحلة يكثف الحوار مع األشااص
 خصوصًا العلمان المؤهلين على مقارعة الشبهة  الحجة.

 دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تحقيق األمن الفكري:  

ن واالستقرار في المجتمعا ، وإن حماية عقول الشباب إن المؤسسا  التربوية والتعليمية من أولى الجها  المعنية  الحفاظ على األم   
واجب يشترك فيه جميع األفراد والمؤسسا  والهيئا  في المجتمع. فلإلدارة المدرسية دور  الغ األهمية في تنشئة شاصية الطالب من خالل 

رد ضد المفاهيم الصحيحة. مما يحصن الفاستكمال دور األسرة والمؤسسا  االجتماعية األخرى بتطويع سلوكه وتوجيهه وإكسا ه القيم و 
 المؤثرا  الفكرية السلبية مهما كان مصدرها.

كما تعد المدرسة جزنًا فاعاًل في منظومة إرسان دعائم األمن، ولها دور مهم وفاعل في جميع المراحل الدراسية، وهذا الدور يبدأ 
األفكار،  حلة الثانوية التي اصبح الطالب فيها في قمة الحيوية والنشاط وتدافع التوعية والوقاية، وتنتهي  التقويم والمعالجة، وخاصة في المر 

هم تفإذا قامت هذه المؤسسة بدورها وواجبها بتوجيه الطلبة التوجيه السليم، وجذبهم إلى دائرة الصالح، وحب مجتمعاتهم ووطنهم وأمتهم وقادا
( أن المدرسة كمؤسسة 2006ويؤكد السلمان ) (.2012ا )أبو جحجوح، وعلمائهم، فإن فعلت ذلك فقد أضافت للمجتمعا  عنصرًا مهم

تربوية لها دور  ارز واثر قوي في بنان شاصية الناشئة عبر المراحل العمرية الماتلفة، فهي تتيح للطفل الفرصة لتنمية مداركه وغثران 
مراجل حياة اإلنسان، حيث تتشكل من خاللها شاصيته تفاعله االجتماعي من خالل سلوكه مع أقرانه ومعلميه، ومرحلة الطفولة من أهم 

 ال أ عادها الماتلفة: المعرفية واالنفعالي والسلوكية، ويولد األطفال وهم ال يملكون أي عنصر ثقافي، وليس لديهم أي مفهوم من العالم، ف
 هو ما تدعوه التنشئة االجتماعية.يعرفون ل ة وال أخالقًا، إنه من الواجب أن يتعلموا كل ذلك، وإن هذا السياق لالكتساب 

ور المؤسسا  التربوية وعلى رأسها المدارس الثانوية ممثلة  إدارتها في تحقيق األمن الفكري دسعى  عض الباحثين إلى تحديد و 
 :تيكاآل (2012( وأبو جحجوج )2015لطلبة المرحلة  الثانوية، ويمكن إيجازها في النقاط اآلتية كما أوردها كل من العنزي )

 استمرار المؤسسة التربوية في عمليا  التنشئة االجتماعية، من أجل تكوين شاصية الطالب وإلمامه  ما يدور حوله. .1
 تعريف الطلبة بوظائفهم االجتماعية، وضمان إلمامهم بها، فالمدرسة مجتمع ص ير يهيئ  للمجتمع األكبر. .2
 ل مع الفئا  المجتمعية الماتلفة.أن تسعى المدرسة من خالل إدارتها إلى توسعة نطاق التفاع .3
 ربط الطلبة  الثقافة السائدة في المجتمع، من بث روح التجديد واإلبداع تجاوبًا مع المستجدا  والمت يرا  الحضارية. .4
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ا هتكامل الجهود التربوية بين البيت والمدرسة والمجتمع من أجل تكوين جيل نافع، عرف حقوقه فسعى إ ليها وعرف واجبته فوقف علي .5
 لتأديتها على الوجه األمثل.

أن تلم اإلدارة المدرسية  أنماط السلوك االجتماعي، وتبسطها للنشن ألغراض التربية ليكونوا أفرادًا نافعين،  ما يضمن عدم وقوعهم في  .6
 دائرة الزلل واالنحراف.

 للواقع المحيط بهم. تعويد الطلبة على االنضباط وااللتزام وحسن التصرف، والتعامل المتزن في إطار فهمهم .7
أن تسعى اإلدارة المدرسية غلى ربط األنشطة التعليمية والتربوية  الجهود المجتمعية، من أجل تاريج نشن محاط  سياط من القيم تجعله  .8

 عنصرًا مأمون الجانب، يسعى وفق قيم مجتمعية ومحيطة إلى التفاعل والمشاركة في تحقيق أهدافه وتطلعاته.
المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته وتوازنه وفق  اآلتي: ( أدوار المدرسة الثانوية في تحقيق األمن الفكري 2011)كما أورد الحربي 

اجته احترام حق الطالب وإدراك حوالعمل على  االبتعاد عن كل ما يثير التمايز الباطل في ماتلف التعامال  المدرسية.و  أساليب علمية.
زرع العمنل على و  إكساب الطالب القيم والمفاهيم الدينية الصحيحة.و  الب لممارسة األنشطة غير المنهجية.إفساح فرص للطو  إلى التعليم.

ارتقان المناهج  الفكر وتحقيق معنى التسامح واإلخان والسالم ونبذ األفكار المشوهة المظلة وضرورة  قيم حب العمل في نفوس الطالب.
حماية الطالب من أ خطار الدروس الاصوصية التي قد و  أفكارًا متطرفة عن العمل التربوي. إ عاد الشاصيا  التي تحملو  عن اآلخرين.

الطالب  كسابوا تكوين الصداقا  السليمة.لطالب على مهارا  تحمل المسئولية و تعويد او  يكون سببها إهمال المعلم أو إهمال الطالب.
 مهارا  الثقة  النفس.

 :الدراسات السابقة ذات الصلة

م عرض للدراسووووا  السووووا قة ذا  الصوووولة  موضوووووع الدراسووووة ومت يراتها حسووووب التسوووولسوووول الزمني من األقدم إلى األحدث وعلى النحو ت    
 اآلتي: 

ية الوعي األمني لدى طبة المرحلة الثانوية في مدارس نم عنوان: درجة قيام اإلدارة المدرسووووووووية بدورها في ت (2012دراسةةةةةة أبو جح وح  
ت هذه الدراسووووة إلى تحديد درجة قيام اإلدارة المدرسووووية بدورها في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظا  غزة. وهدف

مدارس محافظا  غزة، والكشووووووف عن أثر كل من )النوع، والمؤهل العلمي، وسوووووونوا  الادمة، والمسوووووومى الوظيفي( في تقديرا  أفراد عينة 
مدرسووووووية في المدارس الثانوية، كما هدفت الدراسووووووة إلى تحديد سووووووبل تفعيل دور اإلدارة المدرسووووووية في تنمية الدراسووووووة العاملين في اإلدارة ال

 طبقت كأداة  االسووووتبانة واسووووتادمت المنهج الوصووووفي، اسووووتادام الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس ومحافظا  غزة، تم
دراسووة أن درجة قام اإلدارة المدرسووية في محافظا  غزة بدورها في تنمة الوعي األمني ( شوواصووًا، أظهر  نتائج ال402قوامها ) عينة على

ة يلدى طلبة المرحلة الثانوية كانت بدرحة متوسوووطة، ووجود إيجابية في العالقة بين األسووورة واإلدارة المدرسوووية، وإسوووهام هذه العالقة في تنم
 غزة.الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظا  

 عنوان: درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظا  غزة لدورهم في تعزيز األمن الفكري وسبل تفعيلها.  (2013دراسة فح ان  
تبعت الدراسة اوهدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظا  غزة لدورهم في تعزيز األمن الفكري وسبل تفعيلها. 
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( مديرًا ومديرة من مديري قطاع غزة  فلسوووطين. واسوووتادمت الدراسوووة اسوووتبانة 402لوصوووفي المسوووحي، وتكونت عينة الدراسوووة من )المنهج ا
( فقرة. وأظهر  النتائج أن تقديرا  أفراد الدراسووووووووووة لدرجة ممارسووووووووووة مديري المدارس الثانوية في محافظا  غزة لدورهم في 66مكونة من )

عيلها كانت متوسووووووووطة. ولم تظهر النتائج أي فروق دالة إحصووووووووائيًا في تقديرا  أفراد الدراسووووووووة تعزى لمت ير تعزيز األمن الفكري وسووووووووبل تف
 المؤهل العلمي والجنس.

 العربية المملكة في الثانوية المرحلة طلبة لدى الفكري  لتطوير مفهوم األمن تربوية اقتراح أسووس بعنوان (2015) والزبون  العنزي  دراسةةة
 المملكة في الثانوية المرحلة طلبة لدى الفكري  لتطوير مفهوم األمن تربوية وهدفت إلى اقتراح أسوووس. نظر المعلمين ةوجه من السوووعودية

 واتبعت الدراسوووووة المنهج الوصوووووف  والمعلما ، المعلمين ( من302الدراسوووووة ) عينة نظر المعلمين. وتك ونت وجهة من السوووووعودية العربية
 المرحلة طلبة لدى الكلي الفكري  األمن مفهوم نتائج الدراسوووووة أن واقع ال رض. وقد أظهر  هذاأعد  ل اسوووووتبانة واسوووووتادمت المسوووووحي.

 .متوسطة بدرجة السعودية جان المملكة العربية في الثانوية

 .ذلك في المعلم دور إلى إضافة الطلبة، نفوس في الفكري  األمن تعزيز في المدرسة مسؤولية  عنوان مدى (2015الحوشان   دراسة 
الوصفي من  المنهج الدراسة استادمت الطلبة. وقد نفوس في الفكري  األمن تعزيز في وهدفت الى تحديد مفهوم واضح لمسؤولية المدرسة

إلى وجود درجة متوسطة  وتوصلت ( معلمًا في مدينة الرياض.69( فقرة تم توزيعها على عينة بل ت )28خالل بنان استبانة مكونة من )
 من الفكري   األمن كافي وعي وجود عدم ن لدورهم في تعزيز األمن الفكري في نفوس الطلبة. كما توصلت النتائج إلىمن تقديرا  المعلمي

 ومثال لطال ه قدوة يعتبر والذي المعلم دور على التأكيد إلى إضافة األمر هذا في المدارس فعالية عدم يؤكد الذي األمر الطالب قبل
أكبر. ولم تظهر اي فروق دالة إحصائيًا في درجة تقدير المعلمين لدورهم   شكل  البرامج غياب أو صورالق على الدراسة أكد  كما .أعلى

 مت يري المؤهل العلمي أو الابرة.أو دور المدرسة في تعزيز األمن الفكري تعزى ل

ة الثانوية من وجهة نظر المعلمين دور مديري المدارس الااصة في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحل: بعنوان( 2017دينو   دراسة
الدراسة  اتبعتوهدفت إلى معرفة دور مديري المدارس الااصة في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية. في العاصمة عمان.

تربوي واألنشطة ( فقرة موزعة على أربعة مجاال  هي )اإلداري والمرشد ال35المنهج الوصفي المسحي. وتم تطوير استبانة مكونة من )
( معلمًا ومعلمة. وأظهر  النتائج أن تقديرا  أفراد الدراسة لدور مديري 386المدرسية والشراكة المجتمعية(. وتكونت عينة الدراسة من )

في  ياً ئالمدارس الااصة في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية كانت مرتفعة. ولم تظهر النتائج وجود أية فروق دالة إحصا
 تقديرا  المعلمين لدور مديري المدارس الااصة في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى للابرة والجنس والمؤهل العلمي.

هذه  تهدف: دور االدارا  المدرسية والمناهج الدراسية في تنمية االمن الفكري لدى طلبة المدارس". ( بعنوان2017دراسة احمد وداماس 
الدراسة إلى تحديد الدور الذي يلعبه مديرو المدارس والمناهج الدراسية في تعزيز األمن الفكري للطالب. ولتحقيق هذا ال رض، اعتمد 
الباحثون النهج الوصفي. وتم جمع البيانا  وتحليلها  استادام استبيان يحدد دور إدارا  المدارس والمناهج الدراسية في تعزيز األمن 
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مديري المدارس، واألنشطة الالصفية، والمناهج لكل من أن  اظهر  نتائج الدراسة. و انثى 14ذكراً  و 27لفت عينة الدراسة من الفكري. وتأ
 الدراسية أثر هام على تعزيز األمن الفكري للطالب على التوالي.

تهدف هذه الدراسة إلى . المدارس لبةلطتعزيز األمن الفكري في دور مدران مدارس محافظة معان (: 2017دراسة الوسواس والقسايمة )
األمن الفكري لطالب المدارس؛ وتحديد ما إذا كانت هناك فروق  التعرف على الدور الذي يلعبه مدران المدارس في محافظة معان لتعزيز

لتحقيق ذلك و  االدارة. ة فيفي أدوار المديرين المنسوبة إلى المت يرا : الجنس ، المستوى األكاديمي، وسنوا  الابر  ذا  داللة إحصائية
 يتم جمع البيانا  وتحليلها  استادام استبيان يحدد دور مديري المدارس ف تبنى الباحثون المنهج الوصفي المناسب لطبيعة هذه الدراسة.

ية ، ودور المدرسدور المديرين تجاه األنشطة  االستبيان ثالثة مجاال : دور المديرين تجاه المعلمين،حيث شمل تعزيز األمن الفكري. 
أظهر  النتائج أن  مدير مدرسة ذكور وإناث في محافظة معان. 120تكونت عينة الدراسة من  المديرين نحو خدمة المجتمع. الدراسة

حيث حقق المجال: "دور المديرين ، بدرجة عالية ، و (4.129-3.547للمجاال  الثالثة في االستبيان تراوحت بين )االوساط الحسابية 
 ةيتظهر النتائج الم و  .متوسط حسابيأدنى  "دور المديرين تجاه خدمة المجتمع"  وجان مجال، اعلى متوسط حسابيلمعلمين" تجاه ا

 فروق ذا  داللة احصائية تعزى لمت يرا  الدراسة.

عرفة ر. وهدفت إلى م: دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها  محافظة المنوفية  مص( بعنوان2018دراسة علي  
داد عدور المدرسة الثانوية ممثلة  المديرين والمعلمين والمرشدين في تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. وتم إ 

تقديرا  أفراد الدراسة  ( مديرًا ومعلمًا ومرشدًا طالبيًا. وأظهر  النتائج أن214( فقرة تم توزيعها على عينة بل ت )64استبانة مكونة من )
لدور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها كان متوسطًا. ولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  أفراد 

 الدراسة لدور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها تعزى للابرة والجنس والوظيفة والمؤهل العلمي.

: دور المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر مديري ( بعنوان2019راسة السناني  د
هدفت إلى تعرف دور المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر المديرين في السعودية. المدارس والمشرفين التربويين. 

الدراسة المنهج الوصفي ، في بنان أداة الدراسة، وتمثل مجتمع الدراسة في المشرفين التربويين، ومديري المدارس  ولتحقيق ذلك استادمت
( فقرة لقياس دور المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري. 15( فردًا، وتم بنان استبانة مكونة من )79الثانوية تحديدا، وبلغ عدد العينة ) 

قديرا  مديري المدارس الثانوية والمشرفين التربويين ألدوار المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري كانت عالية. ولم وأظهر  النتائج أن ت
 رة.بتظهر النتائج أي فروق دالة إحصائيًا في لدور المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري تعزى لمت يرا  المؤهل العلمي ومقر العمل والا

مور التالية: ف عنها في األالدراسوووووة الحالية في تناولها موضووووووع األمن الفكري ولكنها تاتل راسوووووا  السوووووا قة انها تتفق معويالحظ على الد
هذه مؤكدة لبعض ما توصوووووووولت إليه الدراسووووووووا  وتاتي دور األنظمة اإلدارية المدرسووووووووية في تحقيق األمن الفكري. ل الدراسووووووووة الحالية تناول

ا من حيث المسوووووووتجدا  اإلدارية المعاصووووووورة المتعلقة  األمن الفكري. إضوووووووافة إلى أن هذه الدراسوووووووة تعد من السوووووووا قة من نتائج ومكملة له
اسووة الحالية من الدراسووا  السووا قة في توجيه الدر  الباحثان. واسووتفاد ينعلم الباحث في الكويت حسووب الدراسووا  القليلة على المسووتوى المحلي
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 لطرق الالزمة لدراسة هذا الموضوع.والتعرف على أهمية الاصائس المنهجية وا

 

 

 

 الطريقة واإلجراءات 

 منه ية الدراسة:

 يهتم المنهج الوصوووفي بدراسوووة الواقع وتحديد العواملالدراسوووة على المنهج الوصوووفي المسوووحي وذلك لمناسوووبته ألغراض الدراسوووة، و  اعتمد 
ل للوصوول نهج على مجرد الوصوف بل يتعداه إلى التفسوير والتحليالمؤثرة فيه من حيث طبيعتها والعالقا  القائمة بينها وال يقتصور هذا الم

  إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها.

 م تمع الدراسة: 

دولة الكويت، في  2019/2020للفصووووووول الدراسوووووووي األول معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها تكون أفراد مجتمع الدراسوووووووة من جميع       
( معلمة موزعين على جميع المناطق التعليمية بدولة 2217( معلمًا و)1431( معلمًا ومعلمة بواقع )3648بلغ عددهم االجمالي )حيث 

 ( مناطق تعليمية. 6الكويت وعددها )

 عينة الدراسة:

أداة ة وهم الذين اسووتجابوا على ( تقريبًا من أفراد مجتمع الدراسوو%5وشووكلت نسووبتهم ) معلمًا ومعلمة( 185تكونت عينة الدراسووة من )     
 (.1) الجدولي كما هو مبين ف، الوظيفة والتاصس وسنوا  الابرةوتم توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مت يرا  الدراسة التي تم توزيعها، 

 (1 ال دول 

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 

 العدد مستوياته المتغير

 الوظيفة
 114 معلم

 39 عد مديرمسا

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر التاسعالعدد 

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

293 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 32 مدير

 185 الم موع                     

 التخصص
 105 المجاال  االنسانية

 80 المجاال  العلمية

 185 الم موع                   

 سنوات الخبرة

 69 سنوا  5أقل من 

 51 سنوا  10أقل من  – 5من 

 65 سنوا  فأكثر 10

 185 الم موع                 

 

 الدراسة:  أداة

ولتحقيق  ،دور األنظمة اإلدارية المدرسووووووووية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت تعرف هدفت الدراسووووووووة إلى
 دور األنظمة اإلدارية المدرسووووووووووووووية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولةلقياس اسووووووووووووووتبانة  الباحثان بنىهذا الهدف 

 االجزان التالية:إذ تكونت أداة الدراسة من  الكويت.

 )الوظيفة، التاصس، سنوا  الابرة(. : المعلوما  الديموغرافية وتتكون من ال زء األول

 ( فقرة موزعة على خمسة أ عاد ذا  عالقة بدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري.43: ويتكون من )ال زء الثاني

 الدراسة   اةأدصدق 

من ذوي االختصوووووواص في مجال  محكماً ( 11ا األولية على ) عرضووووووها  صووووووورته الباحثانصوووووودق المحتوى ألداتي الدراسووووووة قام  للتأكد من
األردنيوة  لجوامعوة، واجوامعوة آل البيوتفي  الل وة العربيوةومنواهج وعلم النفس و  ، والقيواس والتقويم التربوي وأصووووووووووووووول التربيوة اإلدارة التربويوة

 وبعد اسووووووتعراض مالحظا ، للحكم على درجة مالنمة الفقرة من حيث الصووووووياغة الل وية وانتماؤها للمجال المراد قياسووووووه، معة الكويتجاو 
 (.1تم تعديل االستبانة استنادًا إلى آران المحكمين، وخرجت  صورتها النهائية كما في الملحق )المحكمين 
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 الدراسة:  ثبات أداة

بتوزيع االسووووووووتبانة  الباحثان ( حيث قام test-retestالدراسووووووووة فقد تم اسووووووووتادام طريقة االختبار وإعادة االختبار )  ة أدا  للتأكد من ثبا    
من خارج عينة الدراسوووووة، وإعادة تطبيقها عليهم  عد مضوووووي أسوووووبوعين وبعد ذلك تم اسوووووتاراج معامل الثبا  من  معلمًا ومعلمة( 20على )

( وتعد هذه المعامال  مقبولة ل ايا  0.90) لالستبانةن التطبيق األول والثاني وبلغ معامل الثبا  خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بي
  (3 جدول .الدراسةأداة  مجاال ( يبين معامال  ثبا  3الدراسة. والجدول )

 يقة االختبار وإعادة االختبار بطر  األمن الفكري لدى الطلبة تنميةدور االنظمة اإلدارية المدرسية في معامالت ثبات االستقرار ألداة 

 الثبا   طريقة االختبار وإعادة االختبار عدد الفقرا  المجال

 0.88 8 تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربوية

 0.92 9 طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليمية

 0.90 7 الممارسة اإلدارية

 089 6 األساليب اإلدارية

 0.90 13 ى الطلبةتنمية األمن الفكري لد

 0.90 43 الم موع الكلي

تهيئة المناخ داخل  (، وبلغ معامل الثبا  لمجال0.90( أن معامل الثبا  الكلي لعينة الدراسووووووووووة )3تشووووووووووير النتائج المبينة في جدول )    
الممارسووة (، ولمجال 0.92) عليميةطبيعة العملية اإلدارية في المؤسووسووة الت(، في حين بلغ معامل الثبا  لمجال 0.88) المؤسووسووة التربوية

(، وتشير معامال  الثبا  إلى 0.90)تنمية األمن الفكري لدى الطلبة (، وبلغ لمجال 0.89)األساليب اإلدارية (، ولمجال 0.90)اإلدارية 
 قيم مقبولة ألغراض الدراسة.

 متغيرات الدراسة: 

 اشتملت الدراسة المت يرا  التالية: 

 وتشمل:المت يرا  الوسيطة  -أ

 (.مساعد مدير، مدير، معلم)ولها ثالثة مستويا   : الوظيفة -
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 (.سنوا  فأكثر 10،  سنوا  10أقل من  – 5من ،  سنوا  5أقل من ولها ثالثة مستويا  ) سنوا  الابرة -

 (المجاال  العلمية، المجاال  اإلنسانية) التاصس -

 المت يرا  المستقلة:  -ب

 لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويتسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة دور االنظمة اإلدارية المدر 

    المعال ة اإلحصائية:

اب تم حسوووووووو  إجران التحليال  اإلحصووووووووائية على النحو اآلتي: لإلجا ة عن السووووووووؤال األول الباحثانلإلجا ة عن أسووووووووئلة الدراسووووووووة قام      
دور األنظمة للكشووف عن الفروق بين اسووتجا ا  عينة الدراسووة ولال. ية على مسووتوى الفقرة والمجالمتوسووطا  الحسووابية واالنحرافا  المعيار 

( وتحليل التاصوس) لمت ير t-testتبعا لمت يرا  الدراسوة، تم اسوتادام اإلحصوائي اإلدارية المدرسوية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة 
 . سنوا  الابرةي الوظيفة و لمت ير  One Way Anovaالتباين االحادي 

 نتائج الدراسة

ما دور األنظمة اإلدارية المدرسةةةية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت من : السووووؤال األوللالجا ة عن 
الثانوية  المرحلة تقديرا  معلميلمسووووووتوى تم حسوووووواب المتوسووووووطا  الحسووووووابية واالنحرافا  المعيارية وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية ؟ 

 شووووكل عام ولكل مجال من مجاال  الدراسووووة. كما هي موضووووحة في  لدور االنظمة االدارية المدرسووووية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة
 (.4الجدول )

 (4جدول  

ة ية المدرسية في تنميتقديرات معلمي المرحلة الثانوية لدور االنظمة االدار لمستوى  المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية األمن الفكري 

 الم االت الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

 عالية 1.10 3.84 تنمية األمن الفكري لدى الطلبة 5 1

 عالية 1.09 3.82 األساليب اإلدارية 4 2
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 الم االت الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

 عالية 0.99 3.74 المؤسسة التربوية تهيئة المناخ داخل 1 3

 عالية 1.09 3.72 الممارسة اإلدارية 3 4

 عالية 1.09 3.71 طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليمية 2 5

 عالية 1.07 3.76 األداة ككل

، وقد بلغ أعلى متوسووط التقديرا ن (، وهو يعتبر ذو درجة عالية م3.76( أعاله  أن المتوسووط الحسووابي لألداة ككل هو )4يشووير الجدول )
، وفي التقديرا (، وهو يعتبر ذو درجة عالية من 3.84حيث بلغ المتوسووووط الحسووووابي له ) تنمية األمن الفكري لدى الطلبةحسووووابي لمجال 

المرتبة الثالثة جان ، وفي التقديرا ( وهو يعتبر ذو درجة عالية من 3.82 متوسووووط حسووووابي )األسوووواليب اإلدارية المرتبة الثانية جان مجال 
أما المرتبة الرا عة فكانت . التقديرا ( وهو يعتبر ذو درجة عالية من 3.74 متوسووط حسووابي )تهيئة المناخ داخل المؤسووسووة التربوية مجال 

جان  رةواالخي وفي المرتبة الاامسوووووووة .التقديرا ( وهو يعتبر ذو درجة عالية من 3.72 متوسوووووووط حسوووووووابي ) الممارسوووووووة اإلداريةلمجال التا
. وقد تم حسوووواب التقديرا من  عالية( وهو يعتبر ذو درجة 3.71 متوسووووط حسووووابي )طبيعة العملية اإلدارية في المؤسووووسووووة التعليمية مجال 

التالي  ، حيث كانت على النحوكل مجال على حدةالمتوسووووطا  الحسووووابية واالنحرافا  المعيارية لتقديرا  أفراد عينة الدراسووووة على فقرا  
 رد  في أداة الدراسة:حسب ما و 
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 تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربويةم ال  أواًل:

 (5 جدول 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربويةم ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اري المعي

مستوى 
 التقديرات

1 8 
تسعى االنظمة االدارية إلى بنان عالقا  طيبة بين الطلبة 

 والمعلمين
 عالية 0.93 3.84

2 2 
تحقق األنظمة اإلدارية في تحقيق األمن الفكري للطلبة من خالل 

 .التوجيه المباشر واإلرشاد الصريح للطلبة
 عالية 1.06 3.81

3 1 
ن الفكري للطلبة ل ايا  ايجاد مناخ تحقق األنظمة اإلدارية األم

 .مناسب للعاملين ألدان أدوارهم في العملية التربوية
 عالية 1.00 3.80

4 5 
تقوم االنظمة االدارية بتنظيم ورشا  عمل في المدارس حول 

 مفاهيم االدارة الحديثة والتعامل مع الطلبة
 عالية 1.00 3.79

5 6 
تواصل بين االدارة والمعلمين من جهة واوليان االمور تشجيع ال

 من جهة اخرى 
 عالية 1.00 3.78

6 7 
تشجيع الطلبة على تنظيم نشاطا  مشتركة تجمع بين الطلبة 

 والمعلمين واالدارة المدرسية
 عالية 1.01 3.76

7 3 
يسهم االنسجام داخل المؤسسة التربوية )فردي العمل( في تحقيق 

 .للطلبةاألمن الفكري 
 عالية 0.97 3.75

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر التاسعالعدد 

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

298 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اري المعي

مستوى 
 التقديرات

8 4 
تعمل االنظمة االدارية على تحصين الطلبة في تهيئة المناخ 

التربوي المناسب الذي يساعد الطالب على إشباع رغباته وهواياته 
 .وتنمية قدراته

 متوسطة 1.03 3.59

 عالية 0.99 3.74 الدرجة الكلية

، حيث (3.84 -3.59قد تراوحت مابين ) تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربويةال المتوسطا  الحسابية لفقرا  مجأن ( 5ويبين الجدول )
معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري في هذا المجال عالية في جميع الفقرا  استجا ا   جان 

تسعى االنظمة االدارية إلى بنان عالقا  طيبة بين  "نصها و  (8رة رقم )وجان  الفق.  استثنان فقرة واحدة جان  تقديراتهم فيها متوسطة
تحقق األنظمة اإلدارية في  " ( ونصها2)بينما جان  الفقرة رقم ، (3.84" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الطلبة والمعلمين

(، بينما جان  3.81"  المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )طلبةتحقيق األمن الفكري للطلبة من خالل التوجيه المباشر واإلرشاد الصريح لل
تعمل االنظمة االدارية على تحصين الطلبة في تهيئة المناخ التربوي المناسب الذي يساعد الطالب ( ونصها " 4 المرتبة األخيرة الفقرة )

 .(3.59" وبمتوسط حسابي بلغ ) على إشباع رغباته وهواياته وتنمية قدراته
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 طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليميةم ال  ثانيًا:  

 (6جدول  

 مرتبة تنازليًا حسب طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليميةم ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

 عالية 1.04 3.88  تقوي االنظمة االدارية العالقة بين المؤسسة التربوية واألسرة 11 1

2 12 
تكون االنظمة االدارية في المؤسسا  التربوية قدوة حسنة في 

  القول والفعل
 عالية 1.07 3.86

3 13 
تضمن االنظمة االدارية المدرسية خطتها المدرسية موضاعا  

 ية الفكريةللتوع
 عالية 1.15 3.82

4 9 
تتبع االنظمة االدارية نظام التشاور الذي تطبقه إدارة المؤسسة 

 .التربوية
 عالية 1.18 3.75

5 14 
تعمل االنظمة االدارية على نشر ثقافة الحوار والمناقشة للبعد 

 عن االفكار الضارة
 عالية 1.12 3.71

 عالية 1.13 3.70 مح بين الطالب والمعلمينتعزز االنظمة االدارية ثقافة التسا 15 6

7 16 
تنفذ االنظمة االدارية حمال  توعية للحد من مظاهر االنحراف 

 الفكري 
 عالية 1.15 3.68

8 17 
تعزز االنظمة االدارية العادا  والتقاليد السليمة التي تحقق االمن 

 الفكرى لدى الطلبة
 متوسطة 1.03 3.55
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

9 10 
سية نمط االدارة التسلطي الدكتاتوري الذي تتطبق اإلدارة المدر 

 تطبقه إدارة المؤسسة التربوية 
 متوسطة 1.01 3.49

 عالية 1.09 3.71 الدرجة الكلية

، (3.88 -3.49قد تراوحت مابين ) طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليميةالمتوسطا  الحسابية لفقرا  مجال أن ( 6ويبين الجدول )
جا ا  معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري في هذا المجال عالية في جميع حيث جان  است
تقوي االنظمة االدارية العالقة بين المؤسسة  "نصها و  (11وجان  الفقرة رقم )جان  تقديراتهم فيها متوسطة.  فقرتينالفقرا   استثنان 

تكون االنظمة االدارية في  " ( ونصها12)بينما جان  الفقرة رقم ، (3.88المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" في  التربوية واألسرة
( 10(، بينما جان   المرتبة األخيرة الفقرة )3.86"  المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ) المؤسسا  التربوية قدوة حسنة في القول والفعل

 .(3.49لغ )" وبمتوسط حسابي برسية نمط االدارة التسلطي الدكتاتوري الذي تطبقه إدارة المؤسسة التربوية تتطبق اإلدارة المدونصها " 
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 م ال الممارسة اإلدارية ثالثًا:

 (7جدول  

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الممارسة اإلداريةم ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

1 21 
يسهم اإللمام العلمي العضان االنظمة االدارية في تحقيق األمن 

 .الفكري للطلبة
 عالية 1.11 3.81

2 22 
تسهم الدورا  التدريبية لالنظمة االدارية المدرسية في تحقيق 

 االمن الفكري للطلبة
 ليةعا 1.01 3.79

3 18 
تعزز ممارسا  االنظمة االدارية المدرسية من تحقيق األمن 

 .الفكري للطلبة
 عالية 1.16 3.73

4 19 
يؤدي كل من التقويم والمراجعة المستمرة للبرامج التربوية 

 المؤسسة التربوية من قبل االنظمة االدارية المدرسية إلى تحقيق 
 .األمن الفكري للطلبة

 عالية 1.03 3.72

5 20 
يؤدي اعتماد المدير للصدق والوضوح والموضوعية في عرضه 

للمواضيع داخل المؤسسة التربوية يساعد على تحقيق األمن 
 .الفكري للطلبة

3.71 

 
 عالية 1.13

6 24 
الابرة الميدانية أهم من التأهيل العلمي واإلداري في مواجهة 

  المشاكل الفكرية لدى الطالب
 عالية 1.13 3.69

7 23 
ساعد التاصس في االدارة المدرسية يساعد في مواجهة ي

 المشاكل ذا  الصلة  االمن الفكري 
 عالية 1.08 3.55

 عالية 1.09 3.72 الدرجة الكلية
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، حيث جان  استجا ا  (3.81 -3.55قد تراوحت مابين ) الممارسة اإلداريةالمتوسطا  الحسابية لفقرا  مجال أن ( 7ويبين الجدول )
ن  الفقرة رقم وجالة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري في هذا المجال عالية في جميع الفقرا . معلمي المرح

ي بلغ " في المرتبة األولى وبمتوسط حساب يسهم اإللمام العلمي العضان االنظمة االدارية في تحقيق األمن الفكري للطلبة "نصها و  (21)
 تسهم الدورا  التدريبية لالنظمة االدارية المدرسية في تحقيق االمن الفكري للطلبةتكون  " ( ونصها22)جان  الفقرة رقم  بينما، (3.81)

يساعد التاصس في االدارة المدرسية ( ونصها " 23(، بينما جان   المرتبة األخيرة الفقرة )3.77"  المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )
  .(3.55" وبمتوسط حسابي بلغ ) لمشاكل ذا  الصلة  االمن الفكري يساعد في مواجهة ا
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 م ال األساليب اإلدارية رابعًا:

 (8جدول  

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية األساليب اإلداريةم ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

1 25 
تطبق االنظمة االدارية المدرسية لمبادئ إدارة ال ودة الشاملة في العملية 

  اإلدارية
 عالية 1.06 3.88

2 26 
مرونة التنظيم اإلداري للمؤسسة التربوية وقابليته للتعايش والتأقلم مع 

  المتغيرات
 عالية 1.04 3.87

 عالية 1.02 3.83  ات داخل المؤسسة التربوية يكون له أثرًا إي ابياً اإلدارة السليمة لألزم 28 3

 عالية 1.04 3.81 تسهم المبادأة واالهتمام بالعمل في الحد من المشاكل الفكرية لدى الطلبة 29 4

5 30 
يعزز تبني االدارات المدرسية لمبدأ اإلهتمام بالعالقات اإلنسانية من فرص 

  دى الطلبةمعال ة المشاكل الفكرية ل
 عالية 1.04 3.80

6 27 
توظف االنظمة االدارية المدرسية لألسلوب العلمي في صنع القرار وحل 

  مشكالت الطلبة والمعلمين
 عالية 1.07 3.75

 عالية 1.09 3.82 الدرجة الكلية

، حيث جان  استجا ا  (3.88 -3.75قد تراوحت مابين ) االساليب اإلداريةالمتوسطا  الحسابية لفقرا  مجال أن ( 8ويبين الجدول )
ن  الفقرة رقم وجامعلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري في هذا المجال عالية في جميع الفقرا . 

ي المرتبة األولى وبمتوسط حسابي " ف تطبق االنظمة االدارية المدرسية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في العملية اإلدارية "نصها و  (25)
 " مرونة التنظيم اإلداري للمؤسسة التربوية وقابليته للتعايش والتأقلم مع المت يرا  " ( ونصها26)بينما جان  الفقرة رقم ، (3.88بلغ )

نظمة االدارية المدرسية توظف اال( ونصها " 27(، بينما جان   المرتبة األخيرة الفقرة )3.87 المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )
 .(3.75" وبمتوسط حسابي بلغ )لألسلوب العلمي في صنع القرار وحل مشكال  الطلبة والمعلمين
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 م ال تنمية األمن الفكري لدى الطلبة خامسًا:

 (9جدول  

 ابيةًا حسب المتوسطات الحسمرتبة تنازلي تنمية األمن الفكري لدى الطلبةم ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

1 32 
تبصر األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة  أخطار التطرف 

 .واإلرهاب
 عالية 1.06 3.98

2 33 
تحذر األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة من االنسياق وران الفئا  

 الضالة
 عالية 1.04 3.95

3 34 
توجه األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة إلى كيفية التعامل مع 

 الشائعا 
 عالية 1.02 3.93

 عالية 1.04 3.89 .تعزز األنظمة اإلدارية المدرسية قيم الوسطية في اإلسالم 31 4

5 40 
تتعاون  األنظمة اإلدارية المدرسية مع القطاعا  األمنية لرفع 

 ح االنتمانمستوى رو 
 عالية 1.04 3.86

6 41 
توظف األنظمة اإلدارية المدرسية األنشطة التعليمية لتحصين 

 الطلبة
 عالية 1.07 3.85

 عالية 1.11 3.84 تنشر األنظمة اإلدارية المدرسية ثقافة الحوار وتقبل الراي اآلخر 42 7

8 43 
أمن  وتبني األنظمة اإلدارية المدرسية عالقة ايجابية سلوكية نح

 المجتمع
 عالية 1.01 3.83

9 35 
تدرب األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة على التفكير الفعال؛ وحل 

 المشكال  التي تواجههم
 عالية 1.16 3.81
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقديرات

10 36 
تبين األنظمة اإلدارية المدرسية للطلبة األساليب الدعائية المضللة 

 لوسائل اإلعالم
 عالية 1.03 3.80

 عالية 1.07 3.78  ة اإلدارية المدرسية القيم الفرديةتعزز األنظم 38 11

12 39 
تبني األنظمة اإلدارية المدرسية برامج اعالمية مدرسية لمواجهة 

 األفكار المنحرفة
 عالية 1.08 3.76

13 37 
توضح األنظمة اإلدارية المدرسية المفاهيم الشرعية مثل الوالن 

 والبران
 عالية 1.00 3.72

 عالية 1.10 3.84 الدرجة الكلية

، حيث جان  (3.98 -3.72قد تراوحت مابين ) تنمية األمن الفكري لدى الطلبةالمتوسطا  الحسابية لفقرا  مجال أن ( 9ويبين الجدول )
وجان  .  استجا ا  معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري في هذا المجال عالية في جميع الفقرا

" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  تبصر األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة  أخطار التطرف واإلرهاب "نصها و  (32الفقرة رقم )
ثانية ل"  المرتبة ا تحذر األنظمة اإلدارية المدرسية الطلبة من االنسياق وران الفئا  الضالة " ( ونصها33)بينما جان  الفقرة رقم ، (3.98)

توضح األنظمة اإلدارية المدرسية المفاهيم الشرعية مثل ( ونصها " 37(، بينما جان   المرتبة األخيرة الفقرة )3.95وبمتوسط حسابي بلغ )
 .(3.72" وبمتوسط حسابي بلغ ) الوالن والبران

 دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمناظهر  نتائج السؤال األول ان تحليل استجا ا  معلمي المرحلة الثانوية أن تقديراتهم ل
 الفكري لدى الطلبة جان بدرجة )عالية( في جميع المجاال . ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى ما يأتي: المتا عة والتوجيه من قبل اإلدارة

سية على حافظة، وكفاية تركيز المناهج المدر المدرسية، وقوة الدور التربوي للمؤسسا  التعليمية، والتماسك األسري والتربية األسرية الم
وسائل تعزيز األمن الفكري وتنميته، وقلة الض وط النفسية واالجتماعية التي يعيشها الطالب في حياته اليومية، وأدوار مؤسسا  المجتمع 

تعليمية لى عوامل ذا  صلة  إدارة المنطقة الالمحلي الفاعلة. ويرى الباحثان أيضًا أن التقديرا  العالية لمعلمي المرحلة الثانوية قد تعود إ
والمدارس الثانوية ذاتها، حيث تعمل إدارة المنطقة التعليمية ومديري المدارس  استمرار على تعديل سياسة التعليم على مستوى المنطقة 

كري، إضافة هيم األمنية وتنمية االمن الفالتعليمية  حيث تعمل على جعل المناهج الدراسية أداة مساندة في العملية التعليمية لتحقيق المفا
ي، للدور اإلشراف التربوي في توفير الدعم الفني والتربوي والمهني لمديري المدارس، وإعداد مديري المدارس وتأهيلهم التربوي والمهني العا
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تجدا  المحلية دارس الثانوية مع القضايا والمسوانتمائهم لمهنة التعليم، وتمثلهم ألخالقيا  المهنة والثقافة الشرعية لهم، وتفاعل مديري الم
التي أظهر  أن تقديرا  أفراد الدراسة لدور ( 2017) داماسودراسة احمد و ( 2017والعالمية. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دينو )

( التي 2019ذلك مع نتائج السناني )مديري المدارس الااصة في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية كانت مرتفعة. وتتفق ك
 أظهر  أن تقديرا  مديري المدارس الثانوية والمشرفين التربويين ألدوار المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري كانت عالية.  وتاتلف

 ة الوعييزة بدورها في تنم( التي أظهر  أن درجة قيام اإلدارة المدرسية في محافظا  غ2012نتائج أبو جحجوح )مع نتائج هذه الدراسة 
( التي أظهر  النتائج أن تقديرا  2018األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية كانت بدرحة متوسطة. وتاتلف كذلك مع نتائج دراسة علي )

ثلة  إقامة العالقا  متمأفراد الدراسة لدور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها كان متوسطًا. ويرى الباحثان ان زرع القيم ال
 خالطيبة بين الطلبة والمعلمين، والتوجيه المباشر والنصح للطلبة، وبث مشاعر الود والطمأنينة لدى الطالب والمعلمين من خالل توفير منا

يري المدارس هام مدمناسب للعمل، وتشجيع التواصل بين االدارة والمعلمين من جهة واوليان االمور من جهة اخرى يمثل الهدف التطبيقي لم
 الثانوية.

( بين است ابات معلمي المرحلة الثانوية α ≤ 0.05نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
، لمتغير ةلوظيفحول دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير ا

 ؟ التخصص، ومتغير سنوات الخبرة

مدرسوووية في األنظمة اإلدارية اللإلجا ة عن السوووؤال تمس اسوووتاراج المتوسوووطا  الحسوووابي ة واالنحرافا  المعياري ة لتقديرا  أفراد الدراسوووة لدور 
 التالية: ول اوكانت النتائج كما هو موضح في الجد ثةا  الثالمت ير لتنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا ل

 (10جدول  

األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة لتقديرات أفراد الدراسة لدور المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 
 المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير الوظيفة

 مت ير الوظيفة                

 المجاال 

 (32مدير   (39مساعد مدير   (114معلم  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

تهيئة المناخ داخل المؤسسة 
 التربوية

33.32 6.81 32.02 8.48 34.50 5.86 

ية في المؤسسة طبيعة العملية اإلدار 
 التعليمية

29.22 5.45 27.32 6.98 28.56 5.42 
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 6.62 36.34 9.13 34.68 7.26 36.63 الممارسة اإلدارية

 7.75 34.45 9.60 33.75 9.02 36.11 األساليب اإلدارية

 5.65 26.70 6.99 25.24 5.96 26.91 تنمية األمن الفكري لدى الطلبة

معلمي المرحلة الثانوية حول ( إلى وجود فروق ظاهري ة في المتوسطا  الحسابي ة الستجا ا  10جدول )تشير المتوسطا  الحسابي ة في ال
ي المجاال  ف دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمت ير الوظيفة

(، One Way ANOVAية للفروق في المتوسطا  الحسابي ة توم القيام بتحليل التباين األحوادي )السا قة، ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائ
 (.11وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )

 (11جدول  

معلمي المرحلة الثانوية حول دور األنظمة اإلدارية المدرسية است ابات نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في 
 في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير الوظيفة

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية م موع المربعات مصدر التباين

 تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربوية م ال

 108.831 2 217.662 بين الم موعات

 78.239 182 14239.578 عاتداخل الم مو  145. 1.9

  184 14457.240 الكلي

 طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليمية مجال

 102.020 2 204.040 بين الم موعات

 55.222 182 10050.472 داخل الم موعات 071. 2.6

  184 10254.511 الكلي

 الممارسة اإلداريةم ال 
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 115.007 2 230.013 بين الم موعات

 96.0516 182 17481.400 داخل الم موعات 179. 1.7

  184 17711.414 الكلي

 األساليب اإلداريةم ال 

 156.830 2 313.660 بين الم موعات

 119.161 182 21687.336 داخل الم موعات 152. 1.8

  184 22000.996 الكلي

 تنمية األمن الفكري لدى الطلبةم ال 

 85.482 2 170.963 وعاتبين الم م

 58.671 182 10678.276 داخل الم موعات 126. 2.0

  184 10849.239 الكلي

 .الوظيفة( إلى عدم وجود فروقا  ذا  داللة إحصائية في جميع مجاال  الدراسة تعزى لمت ير 11أشار  النتائج الواردة في الجدول ) 
تم حساب المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية لمجاال  األداة ولألداة ككل في  ولإلجا ة عن مت ير الدراسة المتعلق  التاصس

 ( يوضح ذلك.12ضون مت ير التاصس والجدول )
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 (12  ال دول

الست ابات معلمي المرحلة الثانوية حول دور األنظمة اإلدارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  ت(  
 رسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير التخصصالمد

 العدد التخصص الم االت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الداللة ت

 تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربوية

مجاال  
 انسانية

105 33.22 7.257 
2.015 

  

.157 

مجاال   
 علمية

80 32.65 7.760 

طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة 
 التعليمية

مجاال  
 انسانية

105 28.70 6.740 
1.103 

  

.294 

مجاال   
 علمية

80 27.82 5.634 

 الممارسة اإلدارية

مجاال  
 انسانية

105 35.82 8.317 
.233 

  

.630 

مجاال   
 علمية

80 35.62 8.058 

 األساليب اإلدارية

مجاال  
 سانيةان

105 35.11 9.220 
.015 

  

.903 

مجاال   
 علمية

80 34.47 9.059 
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 تنمية األمن الفكري لدى الطلبة

مجاال  
 انسانية

105 26.30 6.386 
.261 

  

.610 

مجاال   
 علمية

80 25.99 6.480 

الستجا ا  معلمي في ( α=  0.05)ى الداللة ( إلى عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو 12أشار  النتائج الواردة في الجدول )
 رالمرحلة الثانوية حول دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمت ي

 في جميع مجاال  الدراسة. التاصس

ألنظمة اإلدارية احسوووابي ة واالنحرافا  المعياري ة لتقديرا  أفراد الدراسوووة لدور تمس اسوووتاراج المتوسوووطا  الاما  النسوووبة لمت ير سووونوا  الابرة ف
ما في الجدول وكانت النتائج ك المدرسوووووووووية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمت ير سووووووووونوا  الابرة

(13.) 
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 ( 13جدول  

األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة لتقديرات أفراد الدراسة لدور يارّية المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المع
 المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير سنوات الخبرة

 مت ير سنوا  الابرة               

 المجاال 

 سنوات 5أقل من 
 69) 

 10أقل من  – 5من 
 (51  سنوات

 (65  سنوات فأكثر 10

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

تهيئة المناخ داخل المؤسسة 
 التربوية

32.64 8.358 37.09 5.377 36.60 6.284 

طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة 
 التعليمية

33.71 4.626 27.32 6.98 34.10 9.928 

 6.62 36.34 7.473 25.00 6.746 27.70 الممارسة اإلدارية

 6.998 25.35 9.60 33.75 4.234 29.76 األساليب اإلدارية

 3.927 28.21 4.922 28.95 8.967 35.20 تنمية األمن الفكري لدى الطلبة

معلمي المرحلة الثانوية حول الحسابي ة الستجا ا  ( إلى وجود فروق ظاهري ة في المتوسطا  13تشير المتوسطا  الحسابي ة في الجدول )
ي المجاال  ف دور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمت ير سنوا  الابرة

(، One Way ANOVAيام بتحليل التباين األحوادي )السا قة، ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق في المتوسطا  الحسابي ة توم الق
 (.14وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )
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 ( 14جدول  

معلمي المرحلة الثانوية حول دور األنظمة اإلدارية المدرسية است ابات نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في 
 الثانوية في دولة الكويت وفقًا لمتغير سنوات الخبرةفي تنمية األمن الفكري لدى طلبة المرحلة 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية م موع المربعات مصدر التباين

 تهيئة المناخ داخل المؤسسة التربوية م ال

 109.836 2 219.672 بين الم موعات

 80.437 182 14639.571 داخل الم موعات 171. 1.3

  184 15451.210 الكلي

 طبيعة العملية اإلدارية في المؤسسة التعليمية مجال

 100.995 2 201.990 بين الم موعات

 60.716 182 11050.470 داخل الم موعات 069. 2.9

  184 10854.501 الكلي

 الممارسة اإلداريةم ال 

 135.505 2 271.010 بين الم موعات

 92.809 182 16891.412 داخل الم موعات 071. 2.1

  184 16911.397 الكلي

 األساليب اإلداريةم ال 

 159.830 2 319.660 بين الم موعات
1.6 .178 

 115.864 182 21087.331 داخل الم موعات
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  184 21230.990 الكلي

 تنمية األمن الفكري لدى الطلبةم ال 

 82.581 2 165.163 بين الم موعات

 61.968 182 11278.176 ل الم موعاتداخ 151. 2.0

  184 10149.139 الكلي

 . رةسنوا  الاب( إلى عدم وجود فروقا  ذا  داللة إحصائية في جميع مجاال  الدراسة تعزى لمت ير 14أشار  النتائج الواردة في الجدول )

ي تقديرا  معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية ويالحظ على نتائج السؤال الثاني انها اظهر  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا ف
المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة تعزى لمت ير الوظيفة في جميع مجاال  الدراسة. وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن جميع 

االجتماعية ظروف مشابهة  الابرا  الثقافية و المعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت وب ض النظر عن مواقعهم الوظيفية ياضعون ل
النظر  ضوالعملية لذلك لم يترك هذا األمر فارقًا بين تقديراتهم. ويرى الباحثان أن النظرة التي ينظر بها معلمو المرحلة الثانوية ألنفسهم   

 مستوى االمن   مشاعر إيجابية من أجل النهوض عن وظيفتهم تجعلهم يندفعون نحو التوجها  التي تنادي بتعزيز المفاهيم األمنية وتقبلها
الفكري لدى الطالب من ماتلف الجوانب. وقد يعود السبب في ذلك أيضًا إلى أن معلمي المرحلة الثانوية وبصرف النظر عن وظيفتهم 

ونها والمعوقا  التي يواجه سوان كانت )معلم، أم مساعد مدير أم مدير( فإنهم يتعاملون بواقعية وموضوعية، فهم يقدرون حجم التحديا 
ع وممتد، وإدراك معلمي واس هفي المجال التربوي وتحديدًا حيال دورهم في تحقيق األمن الفكري لدى طالبهم وتعزيزها، فاألمن الفكري  طبيعت
مع نتائج دراسة  . كما وتتفقالمرحلة الثانوية أل عاد هذه المفاهيم يجعلهم يتعاملون  موضوعية أكثر تجاه األدوار العالية التي يمارسونها

( التي لم تظهر أية فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  أفراد الدراسة لدور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها 2018علي )
لثانوية في تعزيز األمن ( التي لم تظهر أي فروق دالة إحصائيًا في لدور المرحلة ا2019تعزى للوظيفة. وتتفق مع نتائج دراسة السناني )

 الفكري تعزى لمت ير مقر العمل.

ن مواظهر  النتائج ايضا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األ 
ها معلموا النتيجة إلى النظرة المتواضعة التي ينظر بالفكري لدى الطلبة تعزى لمت ير التاصس في جميع مجاال  الدراسة. ويمكن رد هذه 

التوجها  التي  المرحلة الثانوية ألنفسهم سواًن ممن يدرسون المجاال  اإلنسانية أم المجاال  العلمية األمر الذي يجعلهم يندفعون نحو
ن توترا  تعيشه دولة الكويت والمنطقة العربية م تنادي بتعزيز مفاهيم األمن الفكري في العملية التعليمية سيما وأن الظروف المحيطة وما

أمنية تحتم على جميع المعلمين وب ض النظر عن تاصصاتهم المزيد من االهتمام  مفاهيم األمن الفكري. وقد يعزى السبب أيضًا إلى أن 
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لعلمية بوية تزيد من المعرفة النظرية وامعلمي المرحلة الثانوية قد تلقوا تدريبًا في الجامعا  داخل الكويت وخارجها, ودرسوا مساقا  تر 
 عندهم مما أضعف من فرص وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  معلمي المرحلة الثانوية.

اما  النسبة لمت ير سنوا  الابرة فقد اظهر  النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  معلمي المرحلة الثانوية لدور األنظمة 
درسية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة، ويرى الباحثان أن السبب في ذلك قد يعود إلى اهتمام جميع معلمي المرحلة الثانوية اإلدارية الم

 ع األمن الفكري وضرورة تعزيزه لدى الطالب وتنميته   ض النظر عن خبرتهم التعليمية  اعتبار هذا األمر أصبح واقعًا ملحًا في ضون الواق
لمنطقة. ويرى الباحثانأن تعزيز األن الفكري يعد ضرورة تربوية واجتماعية ماسة لتحقيق األهداف الدراسية المنشودة، وحل الذي تعيشه ا

 يرى و  العديد من المشكال  التربوية واالجتماعية وتحسين مارجا  التعلم وتوفر الوقت والجهد، وغرس االعتماد على النفس والثقة  الذا .
 أن عدد سنوا  الابرة لم تكن سببًا في إظهار أي فروق بين معلمي المرحلة الثانوية في تقديراتهمت ير سنوا  الابرة، الباحثان فيما ياس م

ون للدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة. وقد يعود السبب في ذلك لكون معظم معلمي المرحلة الثانوية بتعام
لقوانين المتاحة لهم، فهم جميعًا يتصرفون في ضون الصالحيا  التي تمنحها لهم اإلدارة العليا، ونظرًا لكون الصالحيا  في إطار األنظمة وا

تمنح أو تحجب عن الجميع   ض النظر عن عدد سنوا  الابرة فإن دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية األمن الفكري يكون واسعا 
( التي لم تظهر وجود اي فروق 2016وتتفق نتيجة السؤال الثاني  مع نتائج دراسة طاشكندي ) معلمين.لطبيعة الصالحيا  الممنوحة لل

( 2017دالة إحصائيًا في درجة تقدير افراد الدراسة لدورهم في تعزيز األمن الفكري تعزى لمت ير الابرة. كما تتفق مع نتائج دراسة دينو )
تظهر وجود أية فروق دالة إحصائيًا في تقديرا  المعلمين لدور مديري المدارس الااصة في التي لم ( 2017ودراسة وسواس والقسايمة )

( التي لم تظهر أية فروق دالة 2018تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى للابرة. كما وتتفق مع نتائج دراسة علي )
ناني ية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها تعزى للابرة. وتتفق مع نتائج دراسة السإحصائيًا في تقديرا  أفراد الدراسة لدور المدرسة الثانو 

 ( التي لم تظهر أي فروق دالة إحصائيًا في لدور المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري تعزى لمت ير الابرة.2019)

 :التوصيات

توصيا  التي يعتقد أن لها أثرها اإليجابي نحو زيادة فعالية ضرورة إبراز العديد من ال الباحثانمن خالل نتائج الدراسة يرى 
األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري لدى الطلبة في المرحلة الثانوية، وذلك من خالل وضع خطط مدروسة للبرامج التربوية 

 والتي تشمل ما يلي:

 :المرحلة الثانوية لدور األنظمة اإلدارية المدرسية في تنمية األمن الفكري مثل االهتمام  الفقرا  التي نالت تقديرا  متوسطة من قبل معلمي -1
عمل االنظمة االدارية على تحصين الطلبة في تهيئة المناخ التربوي المناسب الذي يساعد الطالب على إشباع رغباته وهواياته وتنمية 

 ي تحقق االمن الفكرى لدى الطلبة، تتطبق اإلدارة المدرسية نمط االدارة التسلطيقدراته، تعزز االنظمة االدارية العادا  والتقاليد السليمة الت
 وغيرها من الفقرا . ،الدكتاتوري الذي تطبقه إدارة المؤسسة التربوية

 وضع حوافز مادية ومعنوية لألنظمة اإلدارية المدرسية التي تقوم  أدوار استثنائية في مجال تنمية األمن الفكري. -2
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م األمن الفكري لدى األنظمة اإلدارية المدرسية في مناطق تعليمية أخرى في دولة الكويت، واستهداف المرحلة االبتدائية دراسة مفاهي -3
 والمتوسطة وتناول عدد من المت يرا  الوسيطة غير تلك الواردة في الدراسة.

 قائمة المراجع

 ، بيرو : دار صادر.لسان العرب(. 1989ابن منظور، محمد بن مكرم )

دور اإلدارة المدرسووووووووووووووية في تنمية الوعي األمني لدى طلبة المرحلة الثانوية  مدارس (، 2012أبو جحجوح، رشوووووووووووووويد محمد عبد اللطيف )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. محافظا  غزة وسبل تفعيله

 ،ثانوي  المملكة العربية السووووووووووووووعودية في مواجهة اإلرهاب الفكري والتقنيدور محتوى مناهج التعليم ال(، 2009) م.وأحمد،  م.األكلبي، 
 المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري، كرسي األمير نايف، جامعة الملك سعود، السعودية. 

 25-22تاريخ األمن الفكري وأسس في السنة النبوية،  حث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري ب(. 2011) أ.وشوقار،  . ادي، ج
 ، كرسي األمير نايف لدراسا  األمن الفكري  جامعة الملك سعود، الرياض.هو1430جماد األول 

(، درجة مسووووواهمة اإلعالم التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى تالميذ المرحلة الثانوية  مدينة المسووووويلة  الجزائر 2013بوضوووووياف، نوال )
 .61-33(، 2)3. والدراسا  مجلة جرش للبحوثمن وجهة نظر المديرين، 

إسووووووووووووهام اإلعالم التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية  مدينة مكة من وجهة نظر مديري (، 2007الحارثي، زيد )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. وكالن المدارس والمشرفين التربويين

دور اإلدارة المدرسية في تحقق األمن الفكري الوقائي لطالب المرحلة الثانوية  محافظة الطائف من (، 2011هد )الحربي، سلطان بن مجا
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية. وجهة نظر مديري ووكالن تلك المدارس

(، عمان: دار ومكتبة الحامد، الطبعة لعمليا  اإلدارية، وظائف المنظمةمبادئ اإلدارة الحديثة )النظريا ، ا(، 2006حريم، حسووووووووووووووين )
 األولى. 

 .88-47(، 5) 3 ،مجلة واسط للعلوم اإلنسانية(. إعداد المعلم في المجتمع المعاصر، 2009الحسين، تحسين )

ث الشوووووووورطة  الشووووووووارقة، اإلمارا ، ، مركز  حو مجلة الفكر الشوووووووورطي(. دور المدرسووووووووة في تعزيز األمن الفكري. 2015الحوشووووووووان، بركة )
24(94 ،)231-258. 

 غير منشورة، أكاديمية الشرطة  القاهرة، مصر. ه ، أطروحة دكتورا األمن الفكري في مواجهة المؤثرا  الفكرية(. 2014الحيدر، حيدر )
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 الرياض: دار بن حزيمة. ،االنحراف الفكري وعالقته  األمن الوطني(. 2012الاطيب، محمد )

 ، االسكندرية: دار الوفان. دراسا  في التربية في قضايا المجتمع(، 2002السيد ) الاميسي،

 ، الرياض: دار المسلم.حقيقة الفكر اإلسالمي(. 2005الزنيدي، عبد الرحمن )

 في ينالمعلم نظر وجهة من المرحلة الثانوية طلبة لدى الفكري  األمن تعزيز في الااصوووووووة المدارس مديري  دور(. 2017دينو، آالن )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. عمان. العاصمة

، ملتقى األمن الفكري في جامعة نايف العربية للعلوم (. الشوووريعة اإلسوووالمية وأثرها في تعزيز األمن الفكري 2010السوووديس، عبد الرحمن )
 األمنية. الرياض.

ا  المدرسووووووية في تعزيز مفاهيم التربية األمنية للطالب: دراسووووووة ميدانية على مدارس التعليم العام دور اإلدار (. 2006السووووووليمان، إبراهيم )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. مدينة الرياض

جامعة مجلة النظر المديرين والمشوووووووووووورفين التربويين.  دور المرحلة الثانوية في تعزيز األمن الفكري من وجهة(. 2019السووووووووووووناني، محمد )
 .92-71(، 4)3. االسالمية  المدينة المنورة

رسووالة ماجسووتير غير منشووورة، جامعة أم القرى، . تفعيل دور اإلدارة المدرسووية الثانوية في تحقيق األمن الفكري (. 2011الشووهراني، بندر )
 مكة المكرمة، السعودية.

 ، المنتدى اإلسالمي. الرياض.منهج التلقي واالستالل بين أهل السنة والمبتدعة. (2005الصويان، أحمد )

. مقدم إلى جامعة أم القرى للمشوووووووووووووواركة في المؤتمر دور المعلم في تعزيز األمن الفكري في نفوس الطالب(. 2016طاشووووووووووووووكندي، ليلى )
 .25/10/2016-22العصر في الفترة من الاامس  عنوان: إعداد المعلم وتدريبه في ضون مطالب التنمية ومستجدا  

 ، دار الزهران للنشر والتوزيع، الرياض.التعليم العالي وتحديا  المستقبل .(2012)، ع.وربيع .عامر، ط

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. اإلدارة المدرسية الحديثة، مفاهيمها الحديثة وتطبيقاتها العلمية .(2001) عطيوي، جود 

(، 2)5 .المجلة التربوية(. دور المدرسوووووووة الثانوية في تحقيق األمن الفكري لدى طلبتها  محافظة المنوفية  مصووووووور. 2018لي، أسووووووومان )ع
36-61. 

أسووووووووووووووس تربويوة مقترحوة لتطوير مفهوم األمن الفكري لودى طلبوة المرحلوة الثوانويوة في المملكوة العربيوة  .(2015) م.الزبون، و  ع.العنزي، 
 (.2) 42، جلة دراسا  العلوم التربويةمالسعودية، 
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Abstract 

    This study aimed at identifying the role of School administrative systems in the development of intellectual security among 

high school students in Kuwait. The study sample consisted of (185) teachers and teachers of secondary school teachers in 

Kuwait. The researcher used the descriptive descriptive method. The questionnaire was used as a tool for obtaining study data. 

The questionnaire consisted of (43) paragraphs distributed into 5 domains to measure the role of school administrative systems 

in the development of intellectual security among high school students in Kuwait. The study reached several conclusions: The 

results of the study show that the role of school administrative systems in the development of intellectual security among high 

school students in Kuwait was high in all domains. The results of the study also revealed that there were no statistically 

significant differences in the responses of the study members to the role of school administrative systems in the development 

of intellectual security among high school students in the State of Kuwait due to the variables of job, specialization and years 

of experience. In light of the study’s results the researchers made several recommendations related to the role of secondary 

school teachers in the development of intellectual security in Kuwait. 
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