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 الملخص

 
عنوان الدراسة: دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة. 

هدفت هذه الدراسة إلى التَّعرف على دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة 

التً تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة لدورها فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب  العربٌة السعودٌة، والصعوبات

المرحلة المتوسطة، وااللتراحات التً تُعٌن مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة، 

نة وفك متغٌرات: العمل، ومكتب التعلٌم، والمؤهل، وإبراز الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن متوسطات استجابات أفراد العٌ

م استبانة طبمها على عٌنة عشوائٌة بلغ عدد  وسنوات الخبرة. ولتحمٌك أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفً، وصمَّ

لفكري لدى طالب ( معلًما ومشرفًا، وتوصل إلى اآلتً: ال ٌوجد دور لمناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن ا224أفرادها )

( ٌلً ذلن 5من  1224المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة، حٌث أن المحتوى ال ٌعزز األمن الفكري بمتوسط )

(، والوسائل 5من 1230( ثم طرق التدرٌس بمتوسط بلغ )5من  1228األهداف من حٌث عدم تعزٌز األمن الفكري بمتوسط )

(. كما وافك أفراد عٌنة الدراسة بشدة على 5من 1234طة وأسالٌب التموٌم بمتوسط لدره )(، واألنش5من 1231بمتوسط لدره )

وجود صعوبات تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة لدورها فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة 

شدة على الممترحات التً تُعٌن مناهج (. ووافك أفراد عٌنة الدراسة ب5200من 4268بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط )

 (.5200من 4276اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط )

 المناهج ، اللغة العربٌة ،الطالب ،المملكة العربٌة السعوٌة. الكلمات المفتاحٌة :
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the Role of Arabic Language Curricula in Enhancing Intellectual Security among Prep 

School Students in the Kingdom of Saudi Arabia 

  
 

Abstract 

A Proposed Envisagement of Activating the Role of Arabic Language Curricula in 
Enhancing Intellectual Security among Prep School Students in the Kingdom of Saudi 
Arabia. This study aimed at identifying the role of Arabic language curricula in 
enhancing intellectual security among prep school students in the Kingdom of Saudi 
Arabia, and the difficulties that preclude the possibility of  the achievement of Arabic 
language curricula to its role in enhancing intellectual security among prep school 
students, and to highlight the differences of statistical significance between the average 
responses of the sample subjects according to the set variables; definitely; work, 
education office, qualification and years of experience. To achieve the objectives of the 
study, the researcher used the descriptive approach and designed a questionnaire 
based on random subjects composed of (224) teachers and supervisors, and reached 
the following: There is no role for Arabic language curricula in enhancing intellectual 
security among prep school students in Saudi Arabia since the content does not 
enhance intellectual security by an average of (1.24 of 5), followed by the objectives in 
terms of not enhancing intellectual security by an average of 1.28 of 5 (1.30 of 5), then 
come in hierarchy methods with an average of (1.31 of 5), and last to come are 
activities and assessment methods by an average of (1.34 of 5). Members of the study  
strongly agreed on the existence of difficulties that prevent the achievement of Arabic 
language curricula for their role in enhancing intellectual security among prep school 
students in the Kingdom of Saudi Arabia at an average of (4.68 out of 5.00). Members 
of the study sample strongly agreed on the proposals that help the Arabic language 
curricula in enhancing the intellectual security among middle school students in the 
Kingdom of Saudi Arabia at an average of (4.76 out of 5.00). 
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 الممدمة: .1

كٌانها2 وفً ظله ٌشعر أفرادها بالسالمة واالطمئنان2 وبه تتحمك ٌعد األمن مطلبًا أساسًٌا لكل أمة2 ودعامة كبرى ٌموم علٌه 

مصالحهم ومتطلباتهم2 وتحفظ ضروراتهم، وهو مطلب لكل مجتمع من المجتمعات المدٌمة والحدٌثة; وذلن العتباره العامل 

ك مع الفطرة التً جبل الجوهري الذي ٌحفظ الوجود االنسان2ً وٌمنح له الحٌاة الكرٌمة فً كل العصور واألزمنة2 بما ٌتف

 علٌها; وهً غرٌزة البماء والدفاع عن الوطن.

وٌعد األمن الفكري أحد فروع األمن2 بل ٌعد األساس لكل أمن2 على اعتبار أن الفرد إذا ما امتلن فكًرا سلًٌما راشًدا2 

وٌعتبر حماٌة لألمة ولمكتسباتها2  (20132استطاع أن ٌنعم باألمن2 واالستمرار الشامل الذي ٌنشده المجتمع من حوله )شلدان2 

وحماٌة لوجودها2 واالختالل فً األمن الفكري ٌؤدي إلى اختالل فً الجوانب األخرى فً الحٌاة المجتمعٌة )اللوٌحك2 

2005.) 

 الفكري إلى المحافظة على الهوٌة الوطنٌة من المعتمدات والمٌم والتمالٌد  وٌهدف األمن

 وما تمثله من الترابط والتواصل االجتماعً، ومواجهة كل ما ٌهدد تلن الهوٌة من تبنً أفكار 

هدامة ومنحرفة تنعكس سلبًا على جمٌع مناحً الحٌاة الدٌنٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة، وتهدد المجتمع فً استمراره 

 (2008مع كلمة األمة ووحدتها )الحربً، وبمائه، وحماٌة مكتسباته وضرورٌاته، كما أنه ٌؤدي إلى ج

وتعد مناهج اللغة العربٌة بالمرحلة المتوسطة من المناهج الدراسٌة المادرة على التأثٌر فً فهم الطالب2 وتكوٌن المٌم 

نضج العملً واالتجاهات اإلٌجابٌة لدٌهم2 باعتبار هذه المرحلة أشد ارتباًطا بما ٌحدث فً المجتمع من المرحلتٌن األخرٌتٌن2 فال

واالجتماعً والنفسيً والثميافً لطالبهيا ٌجعلهيم ٌتيأثرون بميا ٌحيٌط بهيم أكثير مين تيأثر طيالب الميرحلتٌن االبتدائٌية والثانوٌية  

وبالتالً فهم معرضون أكثر من غٌيرهم لالنحيراف الفكيري2 ومين هنيا وجيب االهتميام بهيم والعناٌية بتحصيٌنهم لٌكونيوا جيداًرا 

 مالتهم للفكر المنحرف.منٌعًا ضد من ٌحاول است

وفً ضوء ما سبك تبدو الحاجة ملحة للمٌام بدراسة علمٌة لتفعٌل دور مناهج اللغة العربٌة فيً تعزٌيز األمين الفكيري 

  .لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 . مشكلة البحث:2

وما حملته إلٌنيا مين غيزو ثميافً ولٌميً إحيدى  لمد أصبحت لضٌة األمن الفكري فً ظل انعكاسات متغٌرات العولمة 

األولوٌات البحثٌة المهمة جًدا، فهو أحد أهم ركائز األمن المومً للدول والمجتمعات، ومن ثيم وجيب التعاميل ميع ظياهرة الغيزو 

 .ي الفكري ووضع سٌاسات وتدابٌر تتماشى ومتطلبات البٌئة الدولٌة، وتحفظ لألمة هوٌتها، وتصونها من الغزو الفكر

ومن المالحظ فً اآلونة األخٌرة بالمجتمع السعودي أن جرائم االنحراف الفكري بدأت تظهر وتلمً بظاللها حتيى فيً 

داخل األسرة الواحدة  حٌث دونت لنا بٌانات وزارة الداخلٌة السعودٌة العدٌد من هذه الجرائم التً حدثت فً المجتمع السيعودي 

أبناء العمومة واألليارب2 واسيتهداف رجيال األمين2 بيل إنهيا تميادت فيً الطغٌيان حتيى طاليت  مؤخًرا بٌن األبناء والوالدٌن وبٌن

النفوس المعصيومة فيً المسياجد التيً أعيدت للعبيادة2 وكيذلن المستشيفٌات والمرافيك العامية. وبميا أن منياهج اللغية العربٌية مين 

ميه ن تحيوي موضيوعات حيول األمين الفكيري ومفهوالمناهج التً تموم بدور كبٌر فً تنمٌية مضيامٌن األمين الفكيري  وٌمكين أ



 
 

(، ومن خالل عمل الباحث معلًما للغة العربٌة الحظ لصيور منياهج اللغية العربٌية فيً تنياول 2006وأنواعه المختلفة )خرٌف، 

 حإٌضيامضامٌن ومحتوى األمن الفكري وعدم مواكبة المتغٌرات الطارئة على المجتمع2 وعلٌه فينن البحيث الحيالً ٌسيعى إليى 

 دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة.

 . أسئلة البحث:3

 ما دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة؟

 الفرعٌة التالٌة:وٌنبثك من السؤال األساسً األسئلة 

ما الصعوبات التً تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة لدورها فً تعزٌز األمن الفكري لدى طيالب المرحلية المتوسيطة  -1

 بالمملكة العربٌة السعودٌة؟

ربٌية بالمملكية الع ما االلتراحات التً تُعٌن مناهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة -2

 السعودٌة؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر العمل؟ -3

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر مكتب التعلٌم؟ -4

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر المؤهل؟ -5

 ق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر سنوات الخبرة؟هل توجد فرو -6

 . أهداف البحث:4

 ٌهدف البحث الحالً إلى التعرف على:

 .دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة 

 لغة العربٌة لدورها فً تعزٌز األمن الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة الصعوبات التً تحول دون تحمٌك مناهج ال

 بالمملكة العربٌة السعودٌة.

  االلتراحات التً تُعيٌن منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة بالمملكية العربٌية

 السعودٌة.

 ستجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر العمل.التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن ا 

 .التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر مكتب التعلٌم 

 .التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر المؤهل 

  استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر سنوات الخبرة.التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن 

 

 

 

 



 
 
 

 . أهمٌة البحث:5

 تكمن أهمٌة البحث الحالً فٌما ٌلً:

 األهمٌة النظرٌة: -

  أهمٌة وحٌوٌية الموضيوع اليذي تناوليه2 وهيو تعزٌيز األمين الفكيري2 واليذي ٌعيد مطلبًيا ملًحيا لجمٌيع األفيراد2 وحاجية

 عنها لتحمٌك أمنه واستمراره2 خاصة أنها تركز على المرحلة المتوسطة.ضرورٌة ال ٌمكن ألي مجتمع االستغناء 

  ٌساعد فً الولوف على والع دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلية المتوسيطة، مميا

 لد ٌسهم فً تطوٌرها.

 كيري2 حٌيث ٌمكين أن تسيهم منياهج اللغية لفت نظر المائمٌن على مناهج اللغة العربٌة اليى ضيرورة العناٌية بياألمن الف

 العربٌة كغٌرها من المناهج فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة.

 .تزوٌد المكتبة العربٌة باإلضافة العلمٌة فً مجال ألمن الفكري2 وكٌفٌة تنمٌته عن طرٌك مناهج اللغة العربٌة 

 األهمٌة التطبٌمٌة: -

  ًتُسهم فً تفعٌل دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية ٌمدم بعض االلتراحات الت

 المتوسطة.

  2تفٌد المعلمٌن فً التعرف على دور مناهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة

 وعلى ضرورة التركٌز علٌها فً التدرٌس.

 تنوعة تعزز مفاهٌم األمن الفكري لدى الطالب بالمرحلة المتوسطة.تزود المعلمٌن بأسالٌب وأنشطة م 

  تفٌييد التربييوٌٌن المييائمٌن علييى إعييداد المعلمييٌن بكلٌييات التربٌيية فييً تحسييٌن البييرامج والممييررات التييً تمييدمها للطييالب

 وتفعٌل دورها فً تحمٌك األمن الفكري.

 مؤسسييات التربوٌيية ميين خييالل المنيياهج الدراسييٌة ٌفييتح المجييال لبحييوث مسييتمبلٌة حييول تحمٌييك األميين الفكييري فييً ال

 المختلفة.

 

 األدب النظري. 6

 مناهج اللغة العربٌة:  -

( فً لسان العرب إلى )اللغو واللغا( وهما ٌعنٌان السمط، 2005ٌرجع المعنى اللغوي للفظة )اللغة( كما ذكرها )ابن منظور، 

 (89)سورة المائدة، آٌة: َّ ٰى ين ىن  نن من زنُّٱ وال نفع، لال تعالى:وما ال ٌعتد به من كالم وغٌره، وال ٌحصل منه فائدة 

هً وسٌلة التعبٌر عن األفكار والمشاعر  (2014ولد أورد العلماء المحدثون تعرٌفات عدٌدة ومتباٌنة للغة، منها: )صومان، 

جمعٌة مشتركة ٌمكن النطك بها من مجموعة عاللات ذات دالالت وكما تعد  واآلراء، ممثالً بالوسائل الصوتٌة التً تدل علٌها.

 كل افراد المجتمع الواحد.

وتنبـع أهمٌة اللغة العربٌة من نواحٍ عـّدة  أهمها: أنها مظهر من مظاهر السلون البشري2 وهً وسٌلة لنمل 

2 وهً المعلومات والمشاعر واآلراء2 فاللغة ظاهرة اجتماعٌة وهً مركب معمد، وهً عامل من عوامل ربط الفرد بالجماعة



 
 

مجموعة منظمة من العادات الصوتٌة التً بواسطتها ٌتبادل أفراد المجتمع الواحد األفكار والمعـارف. واللغـة ضرورٌة 

للتعبٌر عن األفـكار2 فاأللفاظ مفتاح التفكٌر ومن ثم فننَّ اللغة تؤدي دوًرا أساسًٌا فً تكوٌن المفاهٌم2 والمدركات الكلٌة2 وفً 

 (.2003ملٌات العملٌة كالتحلٌل والتعمٌم2 والتجرٌد2 واإلدران والحكم واالستنتاج )فضل هللا، المٌام بكثٌر من الع

اللغة كما نعلم هً وسٌلة تنظٌم الروابط االجتماعٌة، ووسٌلة التفاهم ٌيبن أفيراد المجتميع، كميا أنهيا تعميل عليى توثٌيك العالليات 

ن بالمتحدث والمخاطب وهما التعبٌير والتبلٌيغ فالمتحيدث ٌبليغ رسيالته شيفاهة اإلنسانٌة فٌما بٌنهم، فاللغة لها وجهان اثنان ٌتعلما

أو كتابة، والمخاطب ٌتلمى هذه الرسالة باالستماع أو بالمراءة، كما أن مبلغ الرسالة لد ٌسيتخدم الرميز أو الصيورة أو الحركية، 

 (2008ا وٌفهم مرامٌها وأبعادها. )عرفان، والمخاطب ٌتلماها عن طرٌك الرؤٌة وٌحللها عن طرٌك التفكٌر كً ٌسبر أغواره

 األمن الفكري:  -

مصطلح األمن الفكري من المصطلحات التً تباٌنت حولها المماصد  خاصة أنه ٌعد من المصطلحات الحدٌثية التيً تيم تيداولها 

فً اآلونة األخٌرة باهتمام واسع، نتٌجية تيداعٌات العولمية الثمافٌية واالنفجيار المعرفيً، والتطيورات السيرٌعة والمتالحمية التيً 

والتً ترتب علٌها سرعة انتمال األفكار والمعلومات، وما ٌرتبط بها من انتشار فكري وغزو  ٌشهدها العالم فً كافة المجاالت،

وتأمٌنيه ضيد ، اليذي ٌتمحيور حيول تحصيٌن العميل البشيريثمافً، ومن هنا كانت الدعوة إلى ضرورة االهتمام باألمن الفكيري 

، األمين الفكيري بأنيه: حماٌية عميل اإلنسيان بياحثونال ووفمًيا لهيذه النظيرة ٌعيرف، مختلف المؤثرات بتعيدد مصيادرها وأنواعهيا

أو مين لبيل ، سواء من لبل الشخص نفسيه، وحرٌة رأٌه من أي مؤثر، ووجهات نظره، ومنتجاته، ومعارفه، ومبتكراته، وفكره

 الغٌر.

إن التعرٌفات التً تناولت مفهوم األمن الفكري تشٌر فيً إجمالهيا إليى أن األمين الفكيري ٌمثيل العميود الفميري لمنظومية األمين 

( مين 2010الشامل فً أي مجتمع من المجتمعات كما كشفت أًٌضا عن أن األمن الفكري له أهداف عدة أوضيحها الدوسيري )

المٌة، والمحافظة علٌها، فاألمة تستمد أصولها وثوابتها ومبادئها من عمٌدتها اإلسيالمٌة، حماٌة العمٌدة اإلسأوالً: أهمها ما ٌلً: 

فتحمٌك األمن الفكري لدى أفراد المجتمع كفٌل بحماٌة عمٌيدة األمية ضيد ميا ٌعترضيها مين أفكيار منحرفيه، ومعتميدات شيائبة ال 

تمع المسلم، وصٌانة سلون األفراد، واحتيرام الميٌم واآلداب تمت لإلسالم بصلة. ثانٌاً: المحافظة على منظومة األخالق فً المج

 والمحافظة علٌها، باعتبار أن الفكر هو المائد والموجه لسلون الفرد وأفعاله، فنذا ما صلح ذلن الفكر صلح السلون والعمل. 

 مضامٌن األمن الفكري: -

، والبعض منها ٌنطيوي تحتيه عيدة مضيامٌن متماربية إن لألمن الفكري مضامٌن متعددة، وكل مضمون ٌدخل فً مفاهٌم متباٌنة

 ومتجانسة.

: غرس عمٌدد  اًلٌمدان فدً نفدوس الطدالب : اإلٌميان الجيازم بياو، وميا ٌجيب ليه فيً ألوهٌتيه وربوبٌتيه وأسيمائه وصيفاته، اوًلا

مين أصيول اليدٌن واإلٌمان بمالئكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والمدر خٌره وشره، وبكيل ميا جياءت بيه النصيوص الصيحٌحة 

وأمور الغٌب وأخباره، وما أجمع علٌه السلف الصالح )العمل، د.ت(، وهً الوسيٌلة األوليى التيً اسيتخدمها الميرآن الكيرٌم فيً 

 (.1992تربٌة النفوس وتهذٌبها ومنعها من االنحراف وارتكاب الجرائم. )ٌاسٌن، 

 

 



 
 

حالة محمودة غالبًا تموم فً عمل اإلنسيان السيلٌم بيالفطرة وتعصيمه : وهً ثانٌاا: تحمٌك الوسطٌة واًلعتدال فً نفوس الطالب

 ه(.1414من المٌل إلى جانبً اإلفراط والتفرٌط )الفرفور، 

وذلن ألن تعلٌم التفكٌر ومحاورة اآلخرٌن، ٌساعد المتعلم على التعرف ثالثاا: تنمٌة التفكٌر والحوار اإلٌجابً لدى الطالب: 

 اته الحوارٌة، ومن ثم تنمٌتها واستثمارها بشكل أفضل.على إمكاناته العملٌة ولدر

 

 . الدراسات السابمة7

تصور ممترح لتضمٌن األمن الفكري بممررات التربٌة اإلسالمٌة وبٌان أثره "( بعنوان: 2015الٌوسف )أجراها دراسة فً  -

ممترح لتضمٌن األمن الفكري بممررات هدفت إلى تمدٌم تصور " ، إذ واطنة لدى طالب المرحلة الثانوٌةعلى تنمٌة لٌم الم

التربٌة اإلسالمٌة وبٌان أثره على تنمٌة لٌم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوٌة. ولتحمٌك ذلن تم بناء اإلطار النظري 

ومراجعة الدراسات السابمة لبناء التصور الممترح وتصمٌم ممٌاس المواطنة2 ولد استخدم الباحث المنهج شبه التجرٌبً 

( طالبًا2 وتكونت المجموعة الضابطة 67صمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  حٌث تكونت المجموعة التجرٌبٌة من )بت

( طالبًا من طالب مدٌنة تبون. وخلص البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات 71من )

لمواطنة بصفة عامة ولٌمها كل على حدة لصالح المجموعة المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌك البعدي لممٌاس ا

 التجرٌبٌة.

 

دراسة تموٌمٌة لمفاهٌم األمن الفكري المتضمنة فً منهج  والتً هً بعنوان"( 2114دراسة إسماعٌل )بٌنما هدفت 

وطنٌة بالمرحلة الثانوٌة. إلى تموٌم مفاهٌم األمن الفكري المتضمنة فً منهج التربٌة ال" التربٌة الوطنٌة بالمرحلة الثانوٌة

وتحمٌمًا لهدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفً بأسلوب تحلٌل المحتوى، ولد  تمثلت أداتا الدراسة فً: معاٌٌر تموٌم أهداف 

ومحتوى التربٌة الوطنٌة فً ضوء دورها فً إكساب الطالب مفاهٌم األمن الفكري، وبطالة تحلٌل محتوى التربٌة الوطنٌة، 

ت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن أهداف مناهج التربٌة الوطنٌة بالوطنٌة بالمرحلة الثانوٌة ال تساعد على وتوصل

إكساب الطالب مفاهٌم األمن الفكري، وأن محتوى منهج التربٌة الوطنٌة بالمرحلة الثانوٌة ال ٌحمك الدور المرجو منه فً 

 إكساب الطالب مفاهٌم األمن الفكري.

 

دور اللغة العربٌة فً تجسٌد هوٌة المجتمع العربً وتكرٌس ممومات "( بعنوان: 2112ا فً دراسة المحاسن وابراهٌم )أم  

إلى الولوف على األهمٌة التً حازتها اللغة العربٌة فً تحمٌك الممومات الحضارٌة وإلامة األمن  هدفت" فمد األمن الفكري

التحلٌل2ً وكانت أداة الدراسة بطالة تحلٌل المحتوى، وعالجت الدراسة مجموعة من الفكري. واعتمد الباحثان المنهج الوصفً 

المباحث: تناول المبحث األول: بٌان معنى إدارة األزمات2 وكان المبحث الثانً ٌتكلم عن: اللغة العربٌة وإدارة األزمة 

لفكري. وتوصلت الدراسة إلى أن اللغة العربٌة المعرفٌة2 فً حٌن تناول المبحث األخٌر: إدارة أزمات العمل العربً وأمنه ا

 لادرة على تحمٌك متطلبات األمن الفكري الذي ٌعد لماًحا والًٌا ضد المضار التً تنجم من المد المعلوماتً العولمً.

 

الثانوٌة ممرر التوحٌد فً المرحلة –دور المناهج التعلٌمٌة فً إرساء األمن الفكري "( بعنوان: 2112دراسة كافً )وفً 

ممرر التوحٌد فً المرحلة –هدفت إلى تعرف دور المناهج التعلٌمٌة فً إرساء األمن الفكري  ."بالمملكة العربٌة السعودٌة

، وتحمٌمًا لهدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً، ولد تكونت عٌنة -الثانوٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة أنموذًجا

وحٌد الممرر على طالب المرحلة الثانوٌة، حٌث كانت اداة الدراسة بطالة تحلٌل المحتوى، وتوصلت الدراسة من كتب الت



 
 

الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن مصطلح األمن الفكري ٌحتاج إلى إعادة صٌاغة ومزًٌدا من البحث فً ضبط مفهومه، 

 عزٌز األمن الفكري من حٌث أهدافها ومضامٌنها.فً ت -خاصة مناهج التوحٌد–والدور البارز للمناهج الدراسٌة 

دور المندداهج الدراسددٌة فددً تعزٌددز مفدداهٌم األمددن الفكددري لدددى طددالب "( بعنددوان: 2112دراسددة الربعددً )وجدداءت دراسددة 

 . "الجامعات فً المملكة العربٌة السعودٌة

ً فً تكوٌن البنٌة الشخصٌة هدفت الدراسة إلى بٌان األهمٌة المصوى للمحاضن التربوٌة عموما وللمناهج  الدراسٌة خصوصا

ً توضٌح األدوار التً ٌمكن أن تمدمها المناهج الدراسٌة فً سبٌل شرح  لإلنسان ودورها فً صناعتها، كما استهدفت أٌضا

وتعزٌز مفاهٌم األمن الفكري لدى الطالب مستمبالً، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً، وتكون مجتمع الدراسة من 

( فرداً من خبراء التربٌة وعلم النفس الذٌن ٌشغلون مناصب )رؤساء األلسام، وأساتذة 120تٌن األولى تمثل )مجموع

( 426الجامعات، والمشرفٌن التربوٌٌن( فً كل من منطمة المصٌم والدمام والرٌاض وجدة، كما شمل مجتمع الدراسة على )

، كما استخدم الباحث –جدة  –الدمام  –الرٌاض  –طك المصٌم ( كلٌة من منا12طالباً وطالبة من طالب الجامعات من )

االستبانة كأداة لجمع البٌانات، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها : أنه من وجهة نظر الخبراء أن دور المناهج فً 

ٌة ألل من المتوسط، حماٌة األمن الفكري ٌحدث بصورة متوسطة، وأن دور البٌئة المدرسٌة فً مواجهة االنحرافات الفكر

وٌرجع ذلن إلى لصور أداء المسؤولٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس فً توعٌة الطالب، وأن الطالب ٌرون أن دور المناهج 

واألنشطة التً تمدم للطالب فً حماٌة األمن الفكري تحدث بصورة ألل من المتوسط، وأن دور بٌئة الدراسة ضعٌف، 

ب بأهمٌة ودور المنهج فً المساعدة على تحمٌك األمن الفكري، ولد ٌعود سبب ذلن وأشارت الدراسة إلى نمصان وعً الطال

إلى تركٌز أعضاء هٌئة التدرٌس على األكادٌمٌة فمط بالطالب، والمحصورة فً الجانب المعرفً، واتضح من نتائج الدراسة 

مناهج التربٌة اإلسالمٌة واللغة العربٌة  ومن تموٌم الخبراء والمختصٌن للمناهج، ودورها فً مواجهة االنحراف الفكري أن

 .هً فمط المناهج التً تموم بهذا الدور بدرجة كبٌرة، بٌنما ال تموم بمٌة المناهج محل الدراسة بهذا الدور على النحو المطلوب

 

طالب  دور منهج العلوم الشرعٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى"عنوان: التً جاءت ب( 2112وفً درسة دراسة الحربً )

هدفت إلى تعرف دور منهج العلوم الشرعٌة فً تعزٌز األمن الفكري "، والصف الثالث الثانوي بالمملكة العربٌة السعودٌة

لدى طالب الصف الثالث الثانوي بالمملكة العربٌة السعودٌة، ولد اتبع الباحث المنهج الوصفً، ولد تكون مجتمع البحث من 

لثالث الثانوي، وجمٌع مشرفً ومعلمً العلوم الشرعٌة بالمرحلة الثانوٌة بالمملكة العربٌة جمٌع كتب العلوم الشرعٌة للصف ا

( معلًما  وتم استخدام أداتٌن، هما: بطالة تحلٌل المحتوى، 310( مشرفًا، و)53السعودٌة2 واختار الباحث منهم عشوائًٌا )

( 1078هج العلوم الشرعٌة بالصف الثالث الثانوي تضمنت )واالستبانة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن منا

مفهوًما من المفاهٌم التً من شأنها تعزٌز األمن الفكري لدى الطالب، وأنها تعزز األمن الفكري لدى الطالب بدرجة عالٌة، 

سائل اإلعالم، وتسارع وأن من الصعوبات التً تواجه مناهج العلوم الشرعٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى الطالب: التأثر بو

األحداث وكثرة المستجدات، وضعف مخصصات النشاط المدرسً، وأن من الممترحات التً تسهم فً زٌادة دورها فً تعزٌز 

 األمن الفكري لدى الطالب: تنظٌم زٌارات لمؤسسات المجتمع، وربط مناهج العلوم الشرعٌة بوالع الحٌاة ومشكالت المجتمع.

 

 

 

 

 



 
 
 

 الدراسات السابمة:التعمٌب على 

ٌتفك هذا البحث مع البحوث والدراسات السابمة فً تناول موضوع األمن الفكري2 كما ٌتفك البحث الحالً مع البحوث 

( التً استخدمت المنهج شبه التجرٌب2ً كما 2015والدراسات السابمة فً استخدام المنهج الوصف2ً عدا دراسة )الٌوسف، 

وث والدراسات السابمة فً استخدام االستبانة كأداة لجمع البٌانات وتحلٌل الوالع عدا دراسة ٌتفك هذا البحث مع معظم البح

 الة تحلٌل المحتوى2 ودراسة )( فمد استخدمت بط2014  واسماعٌل20122  المحاسن، 2009  كاف2ً 2008)الحربً، 

ٌة مع الدراسات السابمة من حٌث العٌنة إذ ، واختلفت الدراسة الحال( التً استخدمت ممٌاس من اعداد الباحث2015الٌوسف، 

، كما ٌتفك البحث ( فمد التصرت عٌنتها على المناهج2014اسماعٌل، و  2012من )المحاسن، كانت العٌنة فً دراسة كل 

 .ة فً التطبٌك فً البٌئة السعودٌةالبحوث والدراسات السابمالحالً 

السابمة من حٌث المتغٌر المستمل الذي استخدم لتعزٌز األمن الفكري2 حٌث ٌختلف البحث الحالً عن البحوث والدراسات بٌنما 

استخدم البحث الحالً مناهج اللغة العربٌة2 كما ٌختلف البحث الحالً عن البحوث والدراسات السابمة من حٌث المرحلة2 فمد 

الدراسات السابمة من حٌث الهدف طبك البحث الحالً على المرحلة المتوسطة2 واختلف البحث الحالً اًٌضا عن البحوث و

طالب المرحلة  الرئٌس2 حٌث ركز البحث الحالً على التعرف على دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى

 المتوسطة.  

 

 . إجراءات البحث 2

اشتمل مجتمع البحث على جمٌع معلمً اللغة العربٌة ومشرفٌها فً المرحلة : أوًل : مجتمع الدراسة وعٌنتها

( 459المتوسطة بالمدارس الحكومٌة بندارة التعلٌم بمنطمة جازان. الذٌن هم على رأس العمل ولت تطبٌك الدراسة، وعددهم )

هــ(. وتم 1439لتعلٌم بمنطمة جازان، ( مكاتب تعلٌم )اإلدارة العامة ل6( مدرسة، تتبع )164معلًما ومشرفًا، موزعون على )

اختٌار عٌنة البحث من معلمو اللغة العربٌة ومشرفٌها بالمدارس المتوسطة الحكومٌة، التابعة لمكاتب التعلٌم التالٌة: )وسط 

اختٌار تم و جٌزان، فرسان، صامطة، المسارحة والحرث، أبو عرٌش، العارضة( بمنطمة جازان بالمملكة العربٌة السعودٌة.

( 459( من إجمالً المجتمع من معلمً المرحلة المتوسطة ومشرفٌها والبالغ عددهم )٪50عٌنة عشوائٌة طبمٌة بنسبة )

( ٌبٌن الخصائص 1والجدول )( معلًما ومشرفًا. تم اختٌارهم بالطرٌمة العشوائٌة البسٌطة. 230لتصبح عٌنة الدراسة الفعلٌة )

 الدٌموغرافٌة للعٌنة.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ا للمتغٌرات الدٌموغرافٌة: (1جدول )ال  توزٌع أفراد العٌنة تبعا

 النسبة المئوٌة التكرار المستوى المتغٌر

 العمل

 5.8 13 مشرف تربوي

 94.2 211 معلم

 ٪111 224 المجموع

 21.0 47 المسارحة والحرث المكتب

 25.0 56 صامطة

 22.8 51 ابوعرٌش

 12.1 27 وسط جٌزان

 16.1 36 العارضة

 3.1 7 فرسان

 ٪111 224 المجموع

 96.9 217 بكالورٌوس المؤهل

 2.2 5 ماجستٌر

 0.9 2 دكتوراه

 ٪111 224 المجموع

سنوات( 5ـ  1من ) سنوات الخبر   4 1.8 

سنوات( 10ـ  6من )  17 7.6 

سنوات( 10أكثر من )  203 90.6 

 ٪111 224 المجموع 

 

ا: أدا  البحث لتحمٌك أهداف البحث لام الباحث ببناء األداة بعد المرور بالخطوات التالٌة: االطالع على أدبٌات البحث من : ثانٌا
إطار نظري ودارسات وبحوث سابمة متعلمة بالموضوع، وتم تصمٌم أداة البحث فً شكلها األولً وعرضها على مشرف 

انة فً صورتها األولٌة على عدد من المحكمٌن المتخصصٌن فً توزٌع االستبوالعمل على البحث للمٌام بالتعدٌالت الالزمة، 
مجال التربٌة، وذلن للتأكد من مدى وضوح عباراتها، ومدى مناسبتها لمحاورها، وفً ضوء توجٌهاتهم تم تعدٌل وحذف 

 وإضافة بعض العبارات إلى أن أصبحت األداة فً صورتها النهائٌة.

 

 

ا: اإلختبارات الخاصة بأدا  ال  دراسة )صدق وثبات الدراسة(ثالثا

 صدق األدا : -



 
 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة لام الباحث بتطبٌمها مٌدانٌاً وعليى بٌانيات العٌنية ليام الباحيث بيالتحمك مين صيدق 
لكيل محيور الممٌاس عن طرٌك حساب معامل ارتباط بٌرسون من جانبٌن هما: معامل االرتباط بٌن الدرجية لكيل عبيارة تنتميً 

معامييل االرتبيياط بييٌن كييل محييور ميين محيياور االسييتبانة وإجمييالً االسييتبانة. و والدرجيية الكلٌيية لهييذا المحييور الييذي تنتمييً إلٌييه.
 (، والجداول اآلتٌة توضح ذلن:SPSSواستخدم الباحث لذلن الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )

 األدا .(: لٌم معامالت اًلرتباط لكل محور من محاور 2جدول)

 معامل اًلرتباط المحور

 **0.977 دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة.

الصيعوبات التيً تواجيه منياهج اللغيية العربٌية فيً تعزٌيز األميين الفكيري ليدى طيالب المرحليية 
 المتوسطة.

0.709** 

المرحلية المتوسيطة مين خيالل منياهج اللغية الممترحات التً تعزز األمن الفكيري ليدى طيالب 
 العربٌة.

0.751** 

   0201)**( دالة عند          
 

 ثبات األدا : -

، وهييو ممٌيياس ثبييات ٌعتبييره اسيية عيين طرٌييك معادليية ألفييا كرونبييا ثبييات أداة الدراسيية: ولييد لييام الباحييث بحسيياب ثبييات أداة الدر
( "من أشيهر الممياٌٌس المسيتخدمة لمٌياس الثبيات اليداخلً" عين طرٌيك حسياب درجية 239ه، ص1431المحطانً، وآخرون )

 ثبات كل بعد من أبعاد الدراسة ومحاورها، وكذلن حساب لٌمة الثبات الكلً ألداة الدراسة. 
 سة (: معامل ألفا كرونباخ لمٌاس ثبات أدا  الدرا3جدول)

عدد  محاور الممٌاس
 العبارات

ثبات 
 المحور

 0.988 16 المحور األول البعد االول )األهداف(

 0.992 14 المحور األول البعد الثانً )المحتوي(

 0.989 11 المحور األول البعد الثالث )طرق التدرٌس(

 0.985 7 المحور األول البعد الرابع )الوسائل(

 0.989 10 )األنشطة(المحور األول البعد الخامس 

 0.985 6 المحور األول البعد السادس )أسالٌب التموٌم(

 0.997 64 المحور األول: دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري 

 0.982 10 المحور الثانً: الصعوبات التً تواجه مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري 

التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج المحور الثالث: الممترحات 
 اللغة العربٌة

15 0.991 

 1.257 22 الثبات العام

 



 
 

( وأن معامل الثبات العام عال حٌث بلغ 0.99 – 0.98ٌتضح من الجدول أن معامالت الثبات لمحاور الدراسة تراوحت بٌن )
 تتمتع بدرجة عالٌة من الثبات ٌمكن االعتماد علٌها فً التطبٌك المٌدانً للدراسة.(، وهذا ٌدل على أن االستبانة 0.96)

 

ا : األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة لتحمٌك أهداف الدراسة النظرٌية ميـنها والتطبٌمٌية، فينن األمير ٌتطليب اإلعتمياد عيـلى  :رابعا
والرسيائل الـعلـمٌيـة والممياالت الكــتيـب والمراجيع  المصدر الثيانوي باإلعتمياد عيـلىمن مصدرٌن للحصول عـلى المعلومات، 

والتيً تيم المصدر األولً من البٌانات التً تيم الحـيـصول علٌهيا ميـن خيالل إعيداد اسيتبانة خاصية المـنشورة،  واإلعتماد على 
 ، ولد غطت الجوانب التً تناولتها الفرضٌات التً استندت علٌها.اعتمادها لتناسب الدراسة

ا: نتائ  ج الدراسةخامسا

: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال األول نص السؤال األول على اآلتً: "ما دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز : أوًلا
لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات   .االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة " ؟

، وجاءت النتائج كما واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةالحسابٌة 
 ٌوضحها الجدول التالً:

المتوسطات الحسابٌة واًلنحرافات المعٌارٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على أبعاد محور دور (: 4الجدول) 
 الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز اًلمن

الترتٌب 
فً 

 اًلستبانة
 األبعاد

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

الترتٌب 
فً 
 النتائج

 5 0.708 1.28 البعد االول )األهداف( 1

 6 0.694 1.24 البعد الثانً )المحتوي( 2

 4 0.737 1.30 البعد الثالث )طرق التدرٌس( 3

 3 0.782 1.31 البعد الرابع )الوسائل( 4

 2 0.821 1.34 البعد الخامس )األنشطة( 5

 1 0.784 1.34 البعد السادس )أسالٌب التموٌم( 6

  1.722 1.31 دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز االمن الفكري  

 

االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة ٌتضح من الجدول أنه ال ٌوجد دور لمناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز 
( ٌلً ذلن األهداف من حٌث عدم تعزٌز األمن 5من  1.24العربٌة السعودٌة، وأن المحتوى ال ٌعزز األمن الفكري بمتوسط )

(، 5من 1.31(، والوسائل بمتوسط لدره )5من 1.30( ثم طرق التدرٌس بمتوسط بلغ )5من  1.28الفكري بمتوسط )
(. وفٌما ٌلً النتائج التفصٌلٌة لدور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز االمن 5من 1.34ألنشطة وأسالٌب التموٌم بمتوسط لدره )وا

 الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة:



 
 

: مدى تعزٌز أهداف مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري  أوًلا

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة لإلجابة عـلى هذا 
 وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً: الدراسة عـلى أداة الدراسة،

 

 ة( إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد األهداف مناهج مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجاب5جدول)

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعٌفة

 ًل تتحمك

 تعزٌز مفاهٌم األمن الفكري 9
5 6 12 17 184 

1.35 0.876 
2.2 2.7 5.4 7.6 82.1 

11 
التعرٌييف بييالموانٌن واألنظميية المختلفيية 

 فً المجتمع

4 4 16 15 185 
1.33 0.831 

1.8 1.8 7.1 6.7 82.6 

7 
تبصيييٌر الميييتعلم بكٌفٌييية التعاميييل ميييع 

 التحدٌات الفكرٌة الناشئة

4 4 15 17 184 
1.33 0.825 

1.8 1.8 6.7 7.6 82.1 

13 
تكسييب مهييارات الحييوار وإبييداء الييرأي 

 ولبول الرأي اآلخر

3 5 13 20 183 
1.33 0.796 

1.3 2.2 5.8 8.9 81.7 

2 
تمكيييٌن الميييتعلم مييين مواجهييية األفكيييار 
المنحرفيييية والتحيييييدٌات التيييييً تواجيييييه 

 المجتمع

5 6 7 21 185 
1.33 0.845 

2.2 2.7 3.1 9.4 82.6 

1 
توضيييٌح مظييياهر االنحيييراف الفكيييري 

 وخطورته

5 5 10 17 187 
1.32 0.844 

2.2 2.2 4.5 7.6 83.5 

10 
التً تهدد األمين الفكيري تبٌن المشاكل 

 )اجتماعًٌا، التصادًٌا، سٌاسًٌا(

5 2 13 20 184 
1.32 0.812 

2.2 0.9 5.8 8.9 82.1 

 0.771 1.29 188 16 13 4 3مساعدة المتعلم فً تنمٌة شخصٌته من  3



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعٌفة

 ًل تتحمك

جوانبهيييا المتعيييددة واالعتيييزاز بالهوٌييية 
 الثمافٌة

1.3 1.8 5.8 7.1 83.9 

8 
بممومييييات الييييوطن  رفييييع ثميييية المييييتعلم

 ومدخراته

4 2 8 24 186 
1.28 0.736 

1.8 0.9 3.6 10.7 83.0 

15 
تكسيييب السيييلوكٌات األمنٌييية اإلٌجابٌييية 
 لتفادي الولوع فً الجرائم أو الحوادث

3 3 10 18 190 
1.26 0.726 

1.3 1.3 4.5 8.0 84.8 

12 
توضييييٌح الحمييييوق والواجبييييات تجيييياه 

 الوطن

3 3 8 20 190 
1.25 0.710 

1.3 1.3 3.6 8.9 84.8 

 تنمً لٌم االنتماء والمواطنة الصالحة 16
4 3 7 16 194 

1.25 0.738 
1.8 1.3 3.1 7.1 86.6 

4 
اعتزاز المتعلم برسالة المملكة العربٌية 
السعودٌة فً إلامة المجتمع على منهج 

 اإلسالم

4 2 6 19 193 
1.24 0.710 

1.8 0.9 2.7 8.5 86.2 

14 
تنبيييييذ العنيييييف والتطيييييرف والجرٌمييييية 

 واإلرهاب الفكري

3 3 6 19 193 
1.23 0.689 

1.3 1.3 2.7 8.5 86.2 

5 
توجٌيييه الميييتعلم إليييى المحافظييية عليييى 
الضييييرورٌات الخمييييس التييييً جيييياءت 

 الشرٌعة بحفظها

3 3 7 17 194 
1.23 0.696 

1.3 1.3 3.1 7.6 86.6 

6 

تنمٌييية روح اليييوالء لليييوطن وتعرٌيييف 
الناشئة بكفاح الرواد من أئمته وملوكيه 
ومييا بييذلوه ميين جهييود لتوحٌييده وإعييالء 

 شأنه

2 4 5 14 199 

1.20 0.647 
0.9 1.8 2.2 6.3 88.8 

 0.708 1.28 المتوسط العام



 
 
 

 

 1.28بمتوسط )أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أهداف مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري  ٌتضح من الجدول
(، وهً الفئة التً تشٌر إلى 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من

 خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

 

 ثانٌاا: تعزٌز محتوى مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري

الحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات 
 ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً: الدراسة عـلى أداة الدراسة

 

 ( إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد المحتوى مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة6جدول)

رلم 
 العبار 

 العبار 

 التوافر درجة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعٌفة

 ًل تتحمك

 التوعٌة باألنظمة والموانٌن والثمافة األمنٌة 14
4 2 12 17 189 

1.28 0.761 
1.8 0.9 5.4 7.6 84.4 

13 
تنمٌيييية الييييوعً الولييييائً لييييدى المييييتعلم ضييييد 
االنحرافييييييات الفكرٌيييييية وتزوٌييييييده بييييييالبرامج 

 العالجٌة لمواجهتها

4 3 8 21 188 
1.28 0.754 

1.8 1.3 3.6 9.4 83.9 

9 
تزوٌد المتعلم بمعارف مناسبة عين االتجاهيات 

 الفكرٌة المعاصرة

5 2 9 17 191 
1.27 0.776 

2.2 0.9 4.0 7.6 85.3 

 تنمٌة الوعً األمنً لدى المتعلمٌن 12
4 2 9 18 191 

1.26 0.737 
1.8 0.9 4.0 8.0 85.3 

11 
نبذ العنف والتطرف والتعصب الفكري وآثاره 

 السلبٌة

4 3 6 18 193 
1.25 0.732 

1.8 1.3 2.7 8.0 86.2 



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 التوافر درجة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعٌفة

 ًل تتحمك

10 
اسييتخدام أسييلوب االكتشيياف الموجييه إلعطيياء 
التالمٌييذ فرصيية لجمييع المعلومييات عيين األميين 

 الفكري

4 2 7 19 192 
1.25 0.720 

1.8 0.9 3.1 8.5 85.7 

 ربط الموالف التعلٌمٌة بوالع المتعلمٌن 8
4 4 5 15 196 

1.24 0.741 
1.8 1.8 2.2 6.7 87.5 

6 
اسيييتخدام طيييرق تيييدرٌس متنوعييية بحسيييب ميييا 

 تمتضً الموالف التدرٌسٌة

4 3 6 15 196 
1.23 0.727 

1.8 1.3 2.7 6.7 87.5 

 مهارات التفكٌرتدرٌب المتعلم على  2
4 3 5 16 196 

1.23 0.719 
1.8 1.3 2.2 7.1 87.5 

7 
تكييوٌن اتجاهييات إٌجابٌيية تعييزز األميين الفكييري 

 لدى المتعلمٌن

4 3 6 12 199 
1.22 0.722 

1.8 1.3 2.7 5.4 88.8 

3 
اسيييييتخدام أسيييييلوب الحيييييوار والتفاعيييييل ميييييع 

 المتعلمٌن لتعزٌز األمن الفكري

4 3 4 15 198 
1.21 0.708 

1.8 1.3 1.8 6.7 88.4 

4 
تنمٌة لدرات المتعلم المتعددة فً الحفظ والفهيم 

 والتحلٌل والتموٌم

4 2 5 15 198 
1.21 0.693 

1.8 0.9 2.2 6.7 88.4 

5 
تيييدعٌم  المواليييف التعلٌمٌييية المختلفييية باألدلييية 

 النمٌلة والعملٌة المناسبة

4 2 7 10 201 
1.21 0.704 

1.8 0.9 3.1 4.5 89.7 

1 
تنمٌيية لييدرة المييتعلم علييى حييل المشييكالت التييً 

 تواجهه

4 3 4 8 205 
1.18 0.694 

1.8 1.3 1.8 3.6 91.5 

 0.694 1.24 المتوسط العام



 
 
 

ٌتضح من الجدول أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك محتوى مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري بمتوسط 
(، وهً الفئة التً 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة االولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.24)

 تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة : ثالثاا: تعزٌز طرق تدرٌس مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري
، وجاءت النتائج كما ٌوضحها ـرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةواالنحـ

 الجدول التالً:

 

 

 

 

 

 إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد طرق التدرٌس مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة (:6)جدول

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

 ًل تتحمك

1 
تنمٌة لدرة المتعلم على حل المشكالت التيً 

 تواجهه

4 4 13 17 186 
1.32 0.811 

1.8 1.8 5.8 7.6 83.0 

11 
تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والمستمر 

 طرق التدرٌس المستخدمةمن خالل 

4 4 11 20 185 
1.31 0.798 

1.8 1.8 4.9 8.9 82.6 

 تدرٌب المتعلم على مهارات التفكٌر 2
4 4 11 20 185 

1.31 0.798 
1.8 1.8 4.9 8.9 82.6 

10 
استخدام أسلوب االكتشاف الموجيه إلعطياء 
التالمٌذ فرصة لجمع المعلومات عن األمين 

 الفكري

3 4 13 18 186 
1.30 0.773 

1.3 1.8 5.8 8.0 83.0 

 0.766 1.30 183 27 6 4 4 ربط الموالف التعلٌمٌة بوالع المتعلمٌن 8



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

 ًل تتحمك

1.8 1.8 2.7 12.1 81.7 

3 
اسييييتخدام أسييييلوب الحييييوار والتفاعييييل مييييع 

 المتعلمٌن لتعزٌز األمن الفكري

3 4 13 17 187 
1.30 0.772 

1.3 1.8 5.8 7.6 83.5 

4 
تنمٌيية لييدرات المييتعلم المتعييددة فييً الحفييظ 

 والفهم والتحلٌل والتموٌم

4 4 8 22 186 
1.29 0.777 

1.8 1.8 3.6 9.8 83.0 

9 

تدرٌب المتعلمٌن على االستنباط واالستنتاج 
مثييل إتاحيية الفرصيية للمتعلمييٌن السييتخالص 
المعلوميييات بأنفسيييهم مييين آٌييية أو حيييدٌث أو 

 لاعدة

4 5 7 20 188 

1.29 0.787 
1.8 2.2 3.1 8.9 83.9 

5 
تييدعٌم  الموالييف التعلٌمٌيية المختلفيية باألدليية 

 النمٌلة والعملٌة المناسبة

3 4 13 17 187 
1.28 0.755 

1.3 1.8 5.8 7.6 83.5 

7 
تكييييوٌن اتجاهييييات إٌجابٌيييية تعييييزز األميييين 

 الفكري لدى المتعلمٌن

3 5 8 19 189 
1.28 0.754 

1.3 2.2 3.6 8.5 84.4 

6 
اسييتخدام طييرق تييدرٌس متنوعيية بحسييب مييا 

 تمتضً الموالف التدرٌسٌة

3 4 11 17 189 
1.27 0.735 

1.3 1.8 4.9 7.6 84.4 

 0.737 1.30 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك طرق تدرٌس مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري بمتوسط 
(، وهً الفئة التً 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة االولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.30)

 تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" على أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة : رابعاا: تعزٌز وسائل مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري
، وجاءت النتائج كما ٌوضحها نحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةواال

 الجدول التالً:

 



 
 

 إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد الوسائل مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة(:7)جدول

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جدا

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعٌفة

 ًل تتحمك

6 
تمدٌم برامج تواجه االنحرافات الفكرٌة 

 والتوجهات غٌر اآلمنة

5 5 9 22 183 
1.33 0.841 

2.2 2.2 4.0 9.8 81.7 

7 
تزوٌييد المييتعلم بمراجييع ووثييائك حدٌثيية 

على البحيث والتمصيً ومتطورة تحفز 
 فً مجال األمن الفكري

5 5 12 15 187 
1.33 0.856 

2.2 2.2 5.4 6.7 83.5 

2 
عييييرض األفييييالم العلمٌيييية والوسييييائل 
التوضٌحٌة التيً تبيٌن بشياعة األعميال 

 اإلجرامٌة والتخرٌبٌة

5 4 11 17 187 
1.32 0.832 

2.2 1.8 4.9 7.6 83.5 

3 
للتحيذٌر مين استثمار األحداث الجارٌة 

عواليييب االنسيييٌاق وراء أفكيييار الفئييية 
 الضالة

5 3 9 23 184 
1.31 0.804 

2.2 1.3 4.0 10.3 82.1 

4 
توجٌييييه المتعلمييييٌن لمتابعيييية اإلعييييالم 
الموثيييوق بيييه لمعرفييية ميييا ٌسيييتجد مييين 

 معلومات وأحداث

5 5 6 21 187 
1.30 0.818 

2.2 2.2 2.7 9.4 83.5 

5 
الحدٌثة من أجل توظٌف وسائل التمنٌة 

توضييييٌح الصييييورة الحمٌمٌيييية لإلسييييالم 
 والتعرٌف بها

5 3 9 16 191 
1.28 0.796 

2.2 1.3 4.0 7.1 85.3 

1 
تدرٌب المتعلمٌن على كٌفٌية الحصيول 
 على المعلومات من المصادر الموثولة

4 3 10 16 191 
1.27 0.765 

1.8 1.3 4.5 7.1 85.3 

 0.782 1.31 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك وسائل مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري بمتوسط 
(، وهً الفئة التً 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.31)

 تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

 

 



 
 

 خامساا: تعزٌز أنشطة مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة 
 ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:الدراسة عـلى أداة الدراسة

 

 الدراسة على عبارات بعد األنشطة مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات الموافمة إجابات أفراد عٌنة(:8)جدول

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جداا 

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

ًل 
 تتحمك

1 
تنفٌذ العيروض المسيرحٌة الهادفية مين لبيل 

 لتعزٌز األمن الفكريالمتعلمٌن 

6 7 13 18 180 
1.40 0.932 

2.7 3.1 5.8 8.0 80.4 

3 
تمدٌم المتعلمٌن أوراق عمل عن االنحيراف 

 الفكري ووضع الحلول الممترحة

5 4 18 18 179 
1.38 0.881 

2.2 1.8 8.0 8.0 79.9 

7 
كتابييية ممييياالت وأفكيييار عييين لٌمييية األمييين 

اإلنترنيييت والمواطنييية تنشييير عليييى صيييفحة 
 الخاصة بالمدرسة

4 8 11 17 184 
1.35 0.871 

1.8 3.6 4.9 7.6 82.1 

10 
تفعٌييل اللوحييات اإلعالنٌيية داخييل المدرسيية 

 من أجل إبراز خطورة الفكر المنحرف

5 5 14 13 187 
1.34 0.869 

2.2 2.2 6.3 5.8 83.5 

6 
كتابية ممياالت عين األحيداث المخلية بيياألمن 

 المدرسةفً صحٌفة 

4 8 14 8 190 
1.34 0.884 

1.8 3.6 6.3 3.6 84.8 

5 
إلامة معارض متنوعة تبٌن بشاعة اإلخالل 

 بأمن الوطن وحرمته

4 7 12 15 186 
1.34 0.858 

1.8 3.1 5.4 6.7 83.0 

4 
إلاميية النيييدوات والمحاضيييرات التيييً تعنيييى 

 بتحمٌك األمن الفكري لدى المتعلمٌن

4 4 14 18 184 
1.33 0.819 

1.8 1.8 6.3 8.0 82.1 

 0.846 1.33 186 16 13 4 5توزٌع نشرات على المتعلمٌن تبٌن خطورة  2



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جداا 

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

ًل 
 تتحمك

 83.0 7.1 5.8 1.8 2.2 الفكر المنحرف

8 
إعييييداد كلمييييات توجٌهٌيييية عيييين المشييييكالت 

 األمنٌة ودور الزمالء فً البناء والتنمٌة

4 4 15 15 186 
1.33 0.823 

1.8 1.8 6.7 6.7 83.0 

9 
استثمار اإلذاعة المدرسيٌة فيً غيرس مبيدأ 

 المحافظة على األمن الفكري

5 4 8 20 187 
1.30 0.813 

2.2 1.8 3.6 8.9 83.5 

 0.821 1.34 المتوسط العام

بمتوسط ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أنشطة مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري 
(، وهً الفئة التً 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.34)

 تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

الحسابٌة لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات : سادساا: تعزٌز أسالٌب تموٌم مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري
، وجاءت النتائج كما ٌوضحها واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسة

 الجدول التالً:

 إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد أسالٌب التموٌم مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات الموافمة (:8)جدول

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جداا 

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

ًل 
 تتحمك

6 
مالحظيية سييلون المييتعلم الكتشيياف 
حياالت االنحيراف الفكيري المبكيير 

 وعالجه

3 5 19 17 180 
1.37 0.836 

1.3 2.2 8.5 7.6 80.4 

2 
المتعلمٌن نحو فهيم لٌاس اتجاهات 

حمييائك الييدٌن اإلسييالمً المرتبطيية 
 بتعزٌز األمن الفكري

3 4 18 21 178 
1.36 0.814 

1.3 1.8 8.0 9.4 79.5 

 0.849 1.35 182 21 10 7 4ربيييط بعيييض الواجبيييات المنزلٌييية  5



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
 المعٌاري

بدرجة 
كبٌر  
 جداا 

بدرجة 
 كبٌر 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
ضعٌ
 فة

ًل 
 تتحمك

 81.3 9.4 4.5 3.1 1.8 بمضاٌا األمن الفكري

3 

إعيييداد أسيييئلة )شيييفهٌة/ تحرٌرٌييية( 
للتأكييييد ميييين لييييدرة المييييتعلم علييييى 
اكتشيياف اآلراء الضييالة واألفكييار 
 المنحرفة المنافٌة لتعالٌم اإلسالم

3 4 18 15 184 

1.33 0.809 
1.3 1.8 8.0 6.7 82.1 

1 
اعتمييياد المنالشييية والحيييوار للتأكيييد 
ميييين مييييدى اسييييتٌعاب المتعلمييييٌن 

 لمفاهٌم األمن الفكري

3 5 14 19 183 
1.33 0.802 

1.3 2.2 6.3 8.5 81.7 

4 
طييرح أسييئلة أثنيياء الييدرس لتعزٌييز 

 األمن الفكري لدى المتعلم

3 4 12 18 187 
1.29 0.765 

1.3 1.8 5.4 8.0 83.5 

 0.784 1.34 المتوسط العام

مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري بمتوسط ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أسالٌب تموٌم 
(، وهً الفئة التً 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.34)

 تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

 

 

 ثانٌاا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الثانً

على اآلتً: "ما الصعوبات التً تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة لدورها فً تعزٌز األمن الفكري نص السؤال الثانً 
 لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة"؟، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

 

 

 

 



 
 

التً تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة لدورها فً إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات محور الصعوبات (: 9)جدول
 تعزٌز األمن الفكري مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات الموافمة

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة الموافمة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
موافك  المعٌاري

 بشد 
 محاٌد موافك

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشد 

9 
األنشيييطة للييية الوليييت المخصيييص لممارسييية 
 التربوٌة التً تعنى باألمن الفكري

189 19 9 4 3 
4.73 0.741 

84.4 8.5 4.0 1.8 1.3 

8 
عييدم إدراج أنشيييطة تربوٌيية للتوعٌييية بأهمٌييية 

 األمن الفكري فً الخطة الدراسٌة

183 25 10 3 3 
4.71 0.735 

81.7 11.2 4.5 1.3 1.3 

7 
تيييأخر منييياهج اللغييية العربٌييية عييين التطيييوٌر 

 ومواكبة مستجدات األحداث المتسارعة

185 23 8 4 4 
4.70 0.778 

82.6 10.3 3.6 1.8 1.8 

1 
للة مباحث األمن الفكيري فيً مميررات اللغية 

 العربٌة

190 11 13 7 3 
4.69 0.826 

84.8 4.9 5.8 3.1 1.3 

10 
ضيييعف تنييياول المييينهج للتوعٌييية بالتيييأثٌرات 

 االجتماعً المختلفةالسلبٌة لموالع التواصل 

187 19 6 7 5 
4.68 0.855 

83.5 8.5 2.7 3.1 2.2 

6 
سييييٌادة الطرٌميييية التلمٌنٌيييية )اإللمائٌيييية( لييييدى 
المعلمٌن الذٌن ٌمومون بتيدرٌس منياهج اللغية 

 العربٌة

185 18 11 6 4 
4.67 0.835 

82.6 8.0 4.9 2.7 1.8 

5 
عدم تيوفٌر خطيط واضيحة ومسيتمرة للنشياط 

 لألمن الفكري الداعم

186 14 14 6 4 
4.66 0.853 

83.0 6.3 6.3 2.7 1.8 

3 
ضعف مخصصيات النشياط المدرسيً اليداعم 

 لألمن الفكري

183 19 11 6 5 
4.65 0.871 

81.7 8.5 4.9 2.7 2.2 

 0.835 4.64 3 6 16 18 181ضعف تعاون المؤسسات األمنٌة مع المدرسة  2



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة الموافمة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
موافك  المعٌاري

 بشد 
 محاٌد موافك

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشد 

 1.3 2.7 7.1 8.0 80.8 للتوعٌة بأهمٌة األمن الفكري

4 
ضيييييعف اإلعيييييداد العلميييييً والتربيييييوي فيييييً 

 مؤسسات إعداد المعلم

184 14 14 8 4 
4.63 0.888 

82.1 6.3 6.3 3.6 1.8 

 0.765 4.68 المتوسط العام

العربٌة لدورها  أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون بشدة على وجود صعوبات تحول دون تحمٌك مناهج اللغة ٌتضح من الجدول
(، وهو متوسط 5.00من 4.68فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط )

(، وهً الفئة التً تشٌر إلى خٌار "موافك بشدة" على 5.00إلى  4.21ٌمع فً الفئة الخامسة من فئات الممٌاس الخماسً )من 
 أداة الدراسة.

نص السؤال الثالث على اآلتً: " ما االلتراحات التً تُعٌن مناهج اللغة : لنتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الثالثثالثاا: ا
العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة " ؟، وجاءت النتائج كما ٌوضحها 

 الجدول التالً:

فراد عٌنة الدراسة على عبارات محور الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلة إجابات أ(: 10)جدول 
 المتوسطة من خالل منهج اللغة العربٌة مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات الموافمة

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة الموافمة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
موافك  المعٌاري

 بشد 
 محاٌد موافك

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشد 

1 
التأكٌد عليى طاعية والة األمير وعيدم الخيروج 

 علٌهم

203 10 5 3 3 
4.82 0.661 

90.6 4.5 2.2 1.3 1.3 

14 
التعرٌييف بالشييهداء ميين رجييال األميين ودورهييم 

 البطولً وتكرٌم أبنائهم فً المدرسة

197 14 6 4 3 
4.78 0.705 

87.9 6.3 2.7 1.8 1.3 

13 
إبراز دور رجال األمين فيً حفيظ أمين اليوطن 

 والذود عن حدوده

196 17 3 5 3 
4.78 0.705 

87.5 7.6 1.3 2.2 1.3 



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة الموافمة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
موافك  المعٌاري

 بشد 
 محاٌد موافك

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشد 

12 

إعيييداد الميييواد السيييمعٌة والبصيييرٌة والشيييرائح 
والشفافٌات والبرمجٌات واأللراص الحاسيوبٌة 
الداعمة لممررات اللغة العربٌة الخاصة باألمن 

 للطالب الفكري، وإمكانٌة إعارتها

198 13 5 5 3 

4.78 0.718 
88.4 5.8 2.2 2.2 1.3 

10 
وضييع أسييالٌب ووسييائل عالجٌيية للولاٌيية ميين 

 االنحراف الفكري لدى الطالب

197 14 6 3 4 
4.78 0.699 

87.9 6.3 2.7 1.3 1.8 

9 
التعرٌييييف بالجماعييييات اإلرهابٌيييية والتٌييييارات 

 الفكرٌة المنحرفة وبٌان خطرها

197 12 6 5 4 
4.77 0.726 

87.9 5.4 2.7 2.2 1.8 

2 
تكثٌيييف الميييواد والبيييرامج التيييً تعيييزز األمييين 

 الفكري من خالل مناهج اللغة العربٌة

195 15 8 3 3 
4.77 0.702 

87.1 6.7 3.6 1.3 1.3 

15 
تعزٌز األمن الفكري فيً ضيوء رؤٌية المملكية 

2030 

196 16 4 3 5 
4.76 0.753 

87.5 7.1 1.8 1.3 2.2 

8 

تضيييمٌن المسيييتجدات المعاصيييرة ذات العاللييية 
بييياألمن الفكيييري للمجتميييع فيييً منييياهج اللغييية 
العربٌة )االدارة العامية لألمين الفكيري2 مركيز 
اعتيييييدال2 مركيييييز اليييييوعً الفكيييييري2 األمييييين 
السييٌبران2ً لجييان المناصييحة2 لييوانٌن الجييرائم 

 المعلوماتٌة وااللكترونٌة(

193 14 8 6 3 

4.75 0.768 
86.2 6.3 3.6 2.7 1.3 

11 
تييوفٌر اإلمكانييات المادٌيية والفنٌيية والتجهٌزٌيية 

 لتنفٌذ برامج وأنشطة األمن الفكري

194 15 8 3 4 
4.75 0.746 

86.6 6.7 3.6 1.3 1.8 

4 
بناء مصفوفة للمدى والتتابع عن مفاهٌم األمين 

 الفكري إلدراجها فً مناهج اللغة العربٌة

197 10 7 4 6 
4.75 0.782 

87.9 4.5 3.1 1.8 2.7 

 0.766 4.74 4 3 10 13 194وضييع خطيية تنفٌذٌيية شيياملة لألنشييطة الصييفٌة  6



 
 

رلم 
 العبار 

 العبار 

 درجة الموافمة

المتوسط 
 الحسابً

اًلنحراف 
موافك  المعٌاري

 بشد 
 محاٌد موافك

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشد 

والالصيييفٌة، لتعزٌيييز األمييين الفكيييري وعيييالج 
 االنحرافات الفكرٌة

86.6 5.8 4.5 1.3 1.8 

5 

تمييييدٌم مشييييروعات مبسييييطة لحييييل المشييييكالت 
االجتماعٌييية داخيييل مجتميييع المدرسييية، مثييييل  

العنييف، حمييل السييالح، التعييدي علييى  ظيياهرة
األشييييخاص والممتلكييييات العاميييية والخاصيييية، 

 االنحراف،....

197 10 8 5 4 

4.74 0.761 
87.9 4.5 3.6 2.2 1.8 

7 
التأكٌد على استخدام االستراتٌجٌات التً تنميً 

 مهارات التحلٌل والتركٌب واالستنتاج

194 14 8 4 4 
4.73 0.769 

86.6 6.3 3.6 1.8 1.8 

3 
تنظييٌم دورات تدرٌبٌيية لمعلمييً اللغيية العربٌيية 

 حول تعزٌز األمن الفكري

197 10 7 4 6 
4.73 0.831 

87.9 4.5 3.1 1.8 2.7 

 0.698 4.76 المتوسط العام

 

 

تعزٌز األمن ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون بشدة على االلتراحات التً تُعٌن مناهج اللغة العربٌة فً 
(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة 5.00من 4.76الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط )

 (، وهً الفئة التً تشٌر إلى خٌار "موافك بشدة" على أداة الدراسة.5.00إلى  4.21الخامسة من فئات الممٌاس الخماسً )من 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

نص السؤال الرابع على اآلتً: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن : المتعلمة باإلجابة عن السؤال الرابعرابعاا: النتائج 
 استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر: العمل" ؟ وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

 " Independent Sample T-test: نتائج اختبار " ت (11)جدول

 الدًللة لٌمة ت اًلنحراف المتوسط العدد العمل المحاور

دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن 
 الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة

مشرف 
 تربوي 

13 1.14 0.366 
-

0.818 
0.414 

 0.745 1.31 211 معلم

الصعوبات التً تواجه مناهج اللغة 
العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى 

 المتوسطةطالب المرحلة 

مشرف 
 تربوي 

13 4.60 0.875 
-

0.366 
0.715 

 0.760 4.68 211 معلم

الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى 
طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

مشرف 
 تربوي 

13 4.99 0.018 
4.994 0.000** 

 0.716 4.75 211 معلم

 ( فألل0.05اإلحصائٌة )* فروق دالة عند مستوى الداللة 

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

( فألل فً إجابات أفراد عٌنة الدراسة حيول )دور 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )
ة العربٌية فيً مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة، والصعوبات التً تواجه مناهج اللغي

 تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( باختالف متغٌر العمل.

( فألييل فييً إجابييات أفييراد عٌنيية الدراسيية حييول 0.01وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائٌة عنييد مسييتوى الدالليية اإلحصييائٌة )
لغية العربٌية( بياختالف متغٌير العميل، )الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلية المتوسيطة مين خيالل مينهج ال

 لصالح المشرفٌن التربوٌٌن.

 

 

 

 

نص السؤال الخامس على اآلتً: "هل توجد فروق ذات داللة : خامساا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الخامس
 الجدول التالً:إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر: مكتب التعلٌم" ؟، وجاءت النتائج كما ٌوضحها 



 
 

 (  One Way ANOVA" )  نتائج " تحلٌل التباٌن األحادي(: 12)الجدول

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ف
الدًللة 

 اإلحصائٌة

دور مناهج اللغة العربٌة فً 
تعزٌز األمن الفكري لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة

 2.958 5 14.792 بٌن المجموعات

6.219 0.000** 
داخل 

 المجموعات
103.700 218 0.476 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 
اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 3.085 5 15.424 بٌن المجموعات

5.844 0.000** 
داخل 

 المجموعات
115.071 218 0.528 

  223 130.495 المجموع

الممترحات التً تعزز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 
المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

 2.227 5 11.135 بٌن المجموعات

4.983 0.000** 
داخل 

 المجموعات
97.429 218 0.447 

  223 108.563 المجموع

 

 

( فأليل فيً اجابيات أفيراد عٌنية 0.01داللية إحصيائٌة عنيد مسيتوى الداللية اإلحصيائٌة ) ٌتضح من الجدول: وجيود فيروق ذات
الدراسة حيول )دور منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة، الصيعوبات التيً تواجيه 

رحات التً تعزز األمن الفكري ليدى طيالب مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة، الممت
ولتحدٌد صالح الفروق بٌن كل فئتٌن من فئيات ، بٌة( باختالف متغٌر مكتب التعلٌمالمرحلة المتوسطة من خالل منهج اللغة العر

 ً:"وهذه النتائج ٌوضحها الجدول التال scheffeمكتب التعلٌم نحو االتجاه حول هذه المحاور استخدم الباحث اختبار " 

 

 

 

 

 



 
 
 

 للفروق بٌن فئات مكتب التعلٌم" scheffe"  نتائج اختبار(:13)جدول 

 المتوسط ن مكتب التعلٌم المحاور
المسارحة 
 والحرث

 ابوعرٌش صامطة
وسط 
 جٌزان

 فرسان العارضة

دور مناهج اللغة 
العربٌة فً تعزٌز األمن 

الفكري لدى طالب 
 المرحلة المتوسطة

المسارحة 
 والحرث

47 1.56 -  **    

     -  1.26 56 صامطة

    -   1.00 51 ابوعرٌش

  ** - **   1.76 27 وسط جٌزان

  -     1.16 36 العارضة

 -      1.00 7 فرسان

الصعوبات التً تواجه 
مناهج اللغة العربٌة فً 
تعزٌز األمن الفكري 
لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

المسارحة 
 والحرث

47 4.42 -      

     -  4.72 56 صامطة

   ** -  ** 4.98 51 ابوعرٌش

   -    4.20 27 وسط جٌزان

  -     4.80 36 العارضة

 -      5.00 7 فرسان

الممترحات التً تعزز 
األمن الفكري لدى 
طالب المرحلة 

المتوسطة من خالل 
 منهج اللغة العربٌة

المسارحة 
 والحرث

47 4.67 -      

     -  4.74 56 صامطة

   ** -   4.99 51 ابوعرٌش

   -    4.26 27 وسط جٌزان

  - **    4.91 36 العارضة

 -      5.00 7 فرسان

 ( فألل     0.01** فروق دالة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )
بمكتب المسارحة والحرث، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن ٌعملون بمكتب ابو عرٌش حيول )دور منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز 

 طة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن بمكتب المسارحة والحرث.األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوس



 
 

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

)دور منياهج اللغية العربٌية فيً  بمكتب وسط جٌزان، وأفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون بمكتيب ابيو عيرٌش والعارضيةحول

 تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن بمكتب وسط جٌزان.

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

عٌنة الدراسة الذٌن ٌعملون بمكتب المسارحة والحرث، وسط جٌزان حول )الصعوبات التيً تواجيه  بمكتب ابو عرٌش، وأفراد

منيياهج اللغيية العربٌيية فييً تعزٌييز األميين الفكييري لييدى طييالب المرحليية المتوسييطة( لصييالح أفييراد عٌنيية الدراسيية الييذٌن بمكتييب 

 ابوعرٌش.

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون 0.01)وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 

بمكتب ابو عرٌش، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن ٌعملون بمكتب وسط جٌيزان حيول )الممترحيات التيً تعيزز األمين الفكيري ليدى 

 .طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللغة العربٌة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن بمكتب ابوعرٌش

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ٌعمليون 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

بمكتب العارضة، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن ٌعمليون بمكتيب وسيط جٌيزان حيول )الممترحيات التيً تعيزز األمين الفكيري ليدى 

 لغة العربٌة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن بمكتب العارضة.طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

نص السؤال السادس على اآلتً: "هل توجد فروق ذات داللة : سادساا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال السادس
 التالً:إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر: المؤهل" ؟، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول 

 (  One Way ANOVA)  نتائج " تحلٌل التباٌن األحادي "(: 14)جدول 

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ف
الدًللة 

 اإلحصائٌة

دور مناهج اللغة العربٌة فً 
تعزٌز األمن الفكري لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة

 1.310 2 2.620 بٌن المجموعات

2.498 0.085 
داخل 

 المجموعات
115.872 221 0.524 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 
اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 6.487 2 12.973 بٌن المجموعات

12.198 0.000** 
داخل 

 المجموعات
117.522 221 0.532 

  223 130.495 المجموع

الممترحات التً تعزز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 
المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

 0.934 2 1.869 بٌن المجموعات

1.936 0.147 
داخل 

 المجموعات
106.694 221 0.483 

  223 108.563 المجموع

( فألل فً اجابات أفيراد عٌنية 0.01إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )ٌتضح من الجدول: عدم وجود فروق ذات داللة 
الدراسة حول )دور مناهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة، والممترحيات التيً تعيزز 

 المؤهل. األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللغة العربٌة( باختالف متغٌر

( فأليل فيً اجابيات 0.01(: وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عنيد مسيتوى الداللية اإلحصيائٌة )30.3ٌتضح من الجدول رلم )
أفراد عٌنة الدراسة حول )الصعوبات التً تواجه مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( 

 باختالف متغٌر المؤهل.

 scheffeصالح الفروق بٌن كيل فئتيٌن مين فئيات المؤهيل نحيو االتجياه حيول هيذا المحيور اسيتخدم الباحيث اختبيار "  ولتحدٌد
 "وهذه النتائج ٌوضحها الجدول التالً:

 

 

 



 
 

 للفروق بٌن فئات المؤهل" scheffe"  نتائج اختبار(: 15)جدول 

 دكتوراه ماجستٌر بكالورٌوس المتوسط ن المؤهل المحاور

التً تواجه مناهج الصعوبات 
اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 **  - 4.71 217 بكالورٌوس

 ** -  4.14 5 ماجستٌر

 -   2.30 2 دكتوراه

 

 ( فألل     0.01** فروق دالة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

 

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ميؤهلهم 0.01إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )وجود فروق ذات داللة 

بكالورٌوس، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم دكتوراه حول )الصعوبات التً تواجيه منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين 

 دراسة الذٌن مؤهلهم بكالورٌوس.الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( لصالح أفراد عٌنة ال

( فألل بٌن إجابيات أفيراد عٌنية الدراسية اليذٌن ميؤهلهم 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

ماجستٌر، وأفراد عٌنة الدراسية اليذٌن ميؤهلهم دكتيوراه حيول )الصيعوبات التيً تواجيه منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين 

 ي لدى طالب المرحلة المتوسطة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم ماجستٌر.الفكر

نص السؤال السابع على اآلتً: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة : سابعاا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال السابع

 كما ٌوضحها الجدول التالً:بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متغٌر: سنوات الخبرة" ؟، وجاءت النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 (  One Way ANOVA" )  نتائج " تحلٌل التباٌن األحادي(: 16)جدول 

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ف
الدًللة 

 اإلحصائٌة

دور مناهج اللغة العربٌة فً 
تعزٌز األمن الفكري لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة

 0.151 2 0.303 المجموعاتبٌن 

0.283 0.754 
داخل 

 المجموعات
118.190 221 0.535 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 
اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 0.677 2 1.354 بٌن المجموعات

1.159 0.316 
داخل 

 المجموعات
129.141 221 0.584 

  223 130.495 المجموع

الممترحات التً تعزز األمن 
الفكري لدى طالب المرحلة 
المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

 0.466 2 0.931 بٌن المجموعات

0.956 0.386 
داخل 

 المجموعات
107.632 221 0.487 

  223 108.563 المجموع

( فألل فً اجابات أفيراد عٌنية 0.01داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) ٌتضح من الجدول: عدم وجود فروق ذات

الدراسة حيول )دور منياهج اللغية العربٌية فيً تعزٌيز األمين الفكيري ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة، الصيعوبات التيً تواجيه 

رحات التً تعزز األمن الفكري ليدى طيالب مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة، الممت

 المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللغة العربٌة( باختالف متغٌر سنوات الخبرة.

 نتائج البحث -

أنه ال ٌوجد دور لمناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة، وأن 

( ٌلً ذلن األهداف من حٌث عدم تعزٌز األمن الفكري بمتوسط 5من  1.24األمن الفكري بمتوسط )المحتوى ال ٌعزز 

(، واألنشطة وأسالٌب 5من 1.31(، والوسائل بمتوسط لدره )5من 1.30( ثم طرق التدرٌس بمتوسط بلغ )5من  1.28)

 (.5من 1.34التموٌم بمتوسط لدره )

ة عشرة من أهداف مناهج اللغة العربٌةلم ٌتم وضعها ضمن األهداف التً تعزز أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على أن ست

التعرٌف بالموانٌن واألنظمة المختلفة فً المجتمع، وتبصٌر و األمن الفكري أبرزها: تتمثل فً:تعزٌز مفاهٌم األمن الفكري،

تمكٌن المتعلم وبداء الرأي ولبول الرأي اآلخر، كسب مهارات الحوار وإو المتعلم بكٌفٌة التعامل مع التحدٌات الفكرٌة الناشئة،



 
 

من مواجهة األفكار المنحرفة والتحدٌات التً تواجه المجتمع، وأن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك محتوى 

من الفكري أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على أن هنان اربعة عشرة من فمرة تعزز األ مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري.

تنمٌة الوعً الولائً لدى و ال توجد فً محتوى مناهج اللغة العربٌة أبرزها: التوعٌة باألنظمة والموانٌن والثمافة األمنٌة،

تزوٌد المتعلم بمعارف مناسبة عن االتجاهات الفكرٌة و المتعلم ضد االنحرافات الفكرٌة وتزوٌده بالبرامج العالجٌة لمواجهتها،

 المعاصرة.

 صٌات البحث:تو -

 من خالل نتائج الدراسة وما توصل إلٌه الباحث من لناعات فننه ٌوصً بما ٌلً: 

تفعٌل دور مناهج اللغة العربٌة فً تعزٌز االمن الفكري لدى طيالب المرحلية المتوسيطة بالمملكية العربٌية السيعودٌة،  .1

 من خالل دعم المحتوي الدراسً بمفاهٌم األمن الفكري.

بكٌفٌية التعاميل ميع التحيدٌات الفكرٌية الناشيئة، مثيل األفكيار المنحرفية التيً تواجيه المجتميع، وتزوٌيده تبصٌر المتعلم  .2

 بالبرامج العالجٌة لمواجهتها.

 التوعٌة باألنظمة والموانٌن والثمافة األمنٌة. .3

ثيائك حدٌثية تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والمستمر من خالل طرق التدرٌس المسيتخدمة، وتزوٌيدهم بمراجيع وو .4

 ومتطورة تحفز على البحث والتمصً فً مجال األمن الفكري.

 تفعٌل اللوحات اإلعالنٌة داخل المدرسة من أجل إبراز خطورة الفكر المنحرف. .5

 كتابة مماالت عن األحداث المخلة باألمن فً صحٌفة المدرسة. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 المراجع: -

 . ثٛرٔد: دار احٛبء انزراس انعرثٙ.لساى العرب (.5002اثٍ يُظٕر، جًبل انذٍٚ دمحم ) 

(. يفبْٛى األيٍ انفكر٘ انًزضًُخ فٙ يُٓج انزرثٛخ انٕطُٛخ ثبنًرحهخ انثبَٕٚخ "دراسخ رقًٕٚٛخ". 5002إسًبعٛم, َجبح عجذِ )

 .870 -530, 83 ، يصر.الوجلت التربىَت

. رسبنخ االهي الفكرٌ لدي طالب الصف الثالج الثاًىٌ دور هٌهج العلىم الشرعُت فٍ تعزَز(. 5003انحرثٙ, ججٛر سهًٛبٌ )

 يبجسزٛر غٛر يُشٕرح, كهٛخ انزرثٛخ, جبيعخ أو انقرٖ, انًًهكخ انعرثٛخ انسعٕدٚخ.

. رسبنخ يبجسزٛر غٛر يُشٕرح, دور وكالء االدارة الودرسُت فٍ تحقُك االهي الفكرٌ لدي الطالب(. 5002خرٚف, سعٕد دمحم )

 نهعهٕو األيُٛخ, انًًهكخ انعرثٛخ انسعٕدٚخ.جبيعخ َبٚف انعرثٛخ 

(. دٔر يؤسسبد انزُشئخ االجزًبعٛخ فٙ رعسٚس االيٍ انفكر٘ نذٖ انًزعهًٍٛ فٙ انًرحهخ 5008انذٔسر٘, راشذ ثٍ ظبفر )

 .583 -098(, 07)  2يصر,  ,هجلت رابطت التربُت الحدَثتانثبَٕٚخ فٙ انًًهخ انعرثٛخ انسعٕدٚخ, 

دٔر انًُبْج انذراسٛخ فٙ رعسٚس يفبْٛى األيٍ انفكر٘ نذٖ طالة انجبيعبد فٙ انًًهكخ  (.5009انعسٚس )انرثعٙ، دمحم عجذ 

 ، جبيعخ انًهك سعٕد: انرٚبض.. بحج هقدم للوؤتور الىطٌٍ األول لألهي الفكرٌانعرثٛخ انسعٕدٚخ

فٙ رعسٚس األيٍ انفكر٘ نذٖ طهجزٓب ٔسجم  (. دٔر كهٛبد انزرثٛخ ثبنجبيعبد انفهسطُٛٛخ5008شهذاٌ، فبٚس كًبل عجذ انرحًٍ )

 ُٚبٚر. 78، ص0انعذدهجلت الجاهعت اإلسالهُت للدراساث التربىَت والٌفسُت. رفعٛهّ. 

, عًبٌ: دار كُٕز انًعرفخ اللغت العربُت وطرائك تدرَسها لطلبت الورحلت األساسُت األولً(. 5002صٕيبٌ، احًذ إثراْٛى )

 نهُشر ٔانزٕزٚع.

 . انرٚبض: دارأحدث االتجاهاث فٍ تعلُن وتعلن اللغت العربُت(. 5003يحًٕد )عرفبٌ, خبنذ 

 انُشر انذٔنٙ. 

 . ثٛرٔد: دار االَذنس.الىسطُت فٍ االسالمِ(. 0202انفرفٕر، دمحم عجذانهطٛف )

 انكزت.. انقبْرح: عبنى 5, طاالتجاهاث التربىَت الوعاصرة فٍ تدرَس اللغت العربُت(. 5008فضم هللا، دمحم رجت )

 .األيُٛخ نهعهٕو انعرثٛخ َبٚف جبيعخ انرٚبض: .هاهُته وضىابطه الفكرٌ األهيِ(. 0252يعال ) انرحًٍ  انهٕٚحق, عجذ

دٔر انهغخ انعرثٛخ فٙ رجسٛذ ْٕٚخ انًجزًع انعرثٙ ٔركرٚس يقٕيبد األيٍ (. 5005؛ ثراْٛى, دأد )انًحبسٍ، نحرش أحًذ

 .20 -80(, 00, ), جبيعخ زٚبٌ عبشٕر ثبنجهفخ, انجسائرىق والعلىم اإلًساًُتهجلت الحق. انفكر٘

 . انرٚبض: انًركس انعرثٙ نهذراسبد األيُٛخ.هٌهج القرآى فٍ حواَت الوجتوع هي الجرَوت(. 0995ٚبسٍٛ، رٔضخ دمحم )

اإلساليٛخ ٔثٛبٌ أثرِ عهٗ رًُٛخ (. رصٕر يقزرح نزضًٍٛ األيٍ انفكر٘ ثًقرراد انزرثٛخ 5002انٕٛسف, ٚحٛٗ عجذ انخبنق )

 .827 -808(, 002) 59, انكٕٚذ, الوجلت التربىَتقٛى انًٕاطُخ نذٖ طالة انًرحهخ انثبَٕٚخ. 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%8C+%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%8C+%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Record/468733
http://search.mandumah.com/Record/468733
http://search.mandumah.com/Record/468733
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle

