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 إهداء

علنػ وفضلػؿو األمػ   للعػللمنفوالببػ  رحمػ  المبعػكث علػ  كالسػ ـ العػللمنفوكالالػ ة رب  الحمػد
والال ةوكالتسلنـوكبعد:

إلػ ومػفوحل ػتوسػعلدت و ونطنبول وففوفهدموهذاوالجهدوالمتكالعوإل والنببػكعوالػذمويونمػؿوالعطػل 
 .إل وكالدت والعزنزةو سكج ومفوقلبهلبخنكطومب

ألبعػػـوبللراحػػ وكالهبػػل والػػذمولػػـونبخػػؿوبعػػفومػػفوفجػػؿودضعػػ وضػػ وطرنػػؽوالبجػػلحووإلػػ ومػػفوسػػع وكاجتهػػد
 .إل وكالدموالعزنزو والذموعلمب وففوفرتق وسلـوالحنلةوبح م وكالبر

 ثنػرانوضػ ووإل وزكج والحبنبورضنؽودرب وكعرنؾوحنلت و..والذموضلضوعلٌ وبعطلئ و..وكاحتمػؿومعػ 
وسبنؿوإتملـوهذهوالدراس و..وكمبحب ومفوكقت وال ثنرو..وضل ومب وعظنـوالع روكايمتبلفو.

 . خكاب فوحبهـونجرموض وعركق وكنلهجوبذ رهـوضؤادموإل وفخكات وكا وإل وم

إلػػ ومػػفوت لتيبػػلونػػدانوبنػػدوكبحػػفوو وإلػػ ومػػفوسػػربلوسػػكنلنوكبحػػفوبعػػؽوالطرنػػؽومعػػلىوبحػػكوالبجػػلحوكا بػػداع
 .رةوكتعلمبلوإل والدنقلت وكزمن ت بقطؼوزه

إل ومفوعلمكبلوحركضلومفوذهبوك لملتومػفودرروكعبػلراتومػفوفسػم وكفجلػ وعبػلراتوضػ والعلػـوإلػ و
و.إل وفسلتذتبلوال راـو ومفواللغكاولبلوعلمهـوحركضلوكمفوض رهـومبلرةوتبنرولبلوسنرةوالعلـوكالبجلح

وكاسؿوضرجواو ربهـ.إل وركحوعهدا وهذاوالكطفوالحبنب...وإل وفسرابلوالب

حػدان وكفدعػكواوففونجعلػ وضػ ومنػزافوحسػبلت  وفسػتثب ومػبهـوفحبتػ وجمنعػلنويوفهدموهذاوالجهدوإل وف
وكمفوفعلبب وبجهدوفكومعكرة.

والبلحث 



د    

 

 شكر وتقدير
والمربنف وعمؿ وفعرؼواألعملؿ وكجعؿ واسم   ومف ومعتق  والتربن  وجعؿ والذم و والحمد كالال ةوو 

والدنفوكبعد:كالس ـوعل وسندو والمرسلنفومحمدوكعل ومفواهتدلوبهدن وإل ونـك

وففوكضقب وإل و و ثنران وكفع ره واوالعظنـ وعمل والمتكالعوفحمد والعمؿوكفتقدـوإض وبهلن  بجلزوهذا

الذمو لفول والدكتور درداح حسن الشاعر ستلذموالجلنؿوكاألبوالحبكفووفبجزنؿوع رموكعظنـوامتبلب وإل و

سجؿو لم وع روفض لفوبعـوالمرعدوكالمكج  وكيونيكتب وض وهذاوالمقلـوففوو وهوالدراس ضلؿوا عراؼوعل وهذ

المعلـو كعرضلفوإل والسلدةواألسلتذةوالمح منفوالذنفوعرضكب وكفضلدكب وبآرائهـوالعلمن والقنم وكفخصوبللذ ر

وكوالدكتور فايز عمي األسود  وايستبلب  وض وتح نـ واألثر وف بر ولتكجنهلت  وكتما والذمو لف الدكتور زكي لمهل 

وومرتجى والدكتور عون محيسن. ولعلكموالمبلقع : والعمنؽوكالعرضلف وبللع ر وفتقدـ األستاذ الدكتور/  مل

 وعلكولجب والمبلقع والخلرج ووالدكتور/ فضل أبو ىين وعلكولجب والمبلقع والخلرج  وعميان الحولي

وال بنروض وإثرائه وكلدكرهمل والرسلل  وبقبكؿومبلقع  ولتيللهمل وكتحسنبهل. والالح ول معوفالدؽوالدعكاتوبدكاـ

عل وتدقنق وهذهووالدكتور خميل عبد الفتاح حمادكالع روومكالكؿوإل ووكالعلضن وكالتكضنؽولخدم والعلـوكفهلهـ.

ولغكنلن. وفعلبب وعل ووض والعمؿواللكات و بتوفتبلدؿومعهفس وزمن ت وفبكيووالرسلل  وممل الرفموكالمعكرة 

اللغ و مبحثمديرة المدرسة أ. إيمان طمب أبو زيد وأ. ىيام صيدم معممة بللذ روخصووفعقبلتوالبحث وكو

والعربن .و

وهذهو وإخراج ومفوفجؿ وبالحوكفرعد وفك ومفوسلهـ ول ؿ وبخللصوع رموكتقدنرمو وفتقدـ والختلـ كض 

و.الدراس وإل والبكر
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 قائًة احملتىيات
 رقم الصفحة الموضوع

وفواآلن والقرآبن 
ووبوإهدا 

ووتوع روكتقدنر
ووثوقلئم والمحتكنلت
وخوقلئم والجداكؿ
وذوقلئم والم حؽ
وروملخصوالدراس 

Abstractوشو
 الفصل األول 

 12-1 اإلطار العام لمدراسة 

و2ومقدم 
و6ومع ل والدراس 
و7وضركضوالدراس 
و8وفهداؼوالدراس 
و9وفهمن والدراس 
و10وحدكدوالدراس 

و10ومالطلحلتوالدراس 
و12ومتغنراتوالدراس 

 الفصل الثاني
 73-13 اإلطار النظري

و14 المبحث األول  اإلدارة المدرسية
و15ومقدم 
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 رقم الصفحة الموضوع
وا دارةوالمدرسن  و15وميهـك
و18وفهمن وا دارةوالمدرسن 
و19وفهداؼوا دارةوالمدرسن 
و23وكظلئؼوا دارةوالمدرسن 

و25وخاللئصوا دارةوالمدرسن والبلجح 
و27وفبملطوا دارةوالمدرسن والبلجح 

و31وفدكاروا دارةوالمدرسن وض ومحلضظلتوغزةوكمهلمهل
و34والمعكقلتوالت وتكاج وا دارةوالمدرسن وض والقنلـوبأدكارهلوكمهلمهل

و38 المبحث الثاني  األمن الفكري الوقائي
و39ومقدم 

واألمفوالي رموالكقلئ  و40وميهـك
و46وفهمن واألمفوالي رموالكقلئ 

وايبحراؼوالي رو و49ومميهـك
و50وفسبلبوايبحراؼوالي رم
و53وآثلروايبحراؼوالي رم
و54ومحللفواألمفوالي رم

و55وكسلئؿوتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ 
و59ومراحؿوتحقنؽواألمفوالي رم

و62ومعكقلتواألمفوالي رموالكقلئ 
والمرحل و وطلب  ولدل والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ وض  والمدرسن  وا دارة دكر

والثلبكن 
و64

و69وفهمن والمرحل والثلبكن 
و71وخاللئصوطلب والمرحل والثلبكن 

و



ػ    

 

 رقم الصفحة الموضوع
 الفصل الثالث

 93-74 الدراسات السابقة

و75ومقدم 
و75وفكين:والدراسلتوالعربن 

و83وثلبنلن:والدراسلتواألجببن 
و88والتعقنبوعل والدراسلتوالسلبق 

 الفصل الرابع
جراءات الدراسة  109-94 منيجية وا 

و95و مقدمو-فكينو
و95ومبهجوالدراس و-ثلبنلنو
و96ومجتمعوالدراس و-ثللثلنو
و96وعنب والدراس و-رابعلنو

و98وفداةوالدراس و-خلمسلنو
و100والخاللئصوالسن كمترن ول ستبلب و-سلدسلنو
و109واألسللنبوا حاللئن و-سلبعلنو

 الفصل الخامس
 139-110 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

و111ومقدم 
و111ولؤيتوالدراس بتلئجوتس

و125وبتلئجوضركضوالدراس 
و138وتكالنلتوالدراس 
و139ومقترحلتوالدراس 

و140 المراجع
و148 المبلحق
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 قائًة اجلداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

و .1
ومحلضظلتوض والح كمن والثلبكن وللببلتعددوفضرادومجتمعوالدراس وض ومدارسو

و.غزة
و96

و97و.حسبوالعمؿوالحلل تكزنعوفضرادوالعنب وو .2

و97و.تكزنعوفضرادوالعنب وحسبوالمؤهؿوالعلم و .3

و98و.تكزنعوفضرادوالعنب وحسبوسبكاتوالخدم و .4

و98و.تكزنعوفضرادوالعنب وحسبوالمحلضظ و .5

و99وة.لوكعددواليقراتول ؿومحكروعل وحدفدكاتوالدراس وكمحلكرهو .6

و100و.بمكذجومقنلسولن رتوالخملس ولتالحنحوالمقنلسو .7

و101و.م توايرتبلطوبنفوفبعلدوالمحكرواألكؿوكالدرج وال لن وللمحكرمعلو .8

و102و.معلم توايرتبلطوبنفوضقراتوبعدودكروالمعلـوكالدرج وال لن وللبعدو .9

و103و.معلم توايرتبلطوبنفوضقراتوبعدودكرواألسرةوكالدرج وال لن وللبعدو .10

و104و. وكالدرج وال لن وللبعدمعلم توايرتبلطوبنفوضقراتوبعدودكرواألبعط والط بنو .11

و105و.معلم توايرتبلطوبنفوضقراتوبعدودكروالمجتمعوكالدرج وال لن وللبعدو .12

و .13
كالدرج وولدكرهلومعلم توايرتبلطوبنفوضقراتومحكرومعكقلتوا دارةوالمدرسن 

و.ال لن وللمحكر
و106

و .14
 وتحقنؽوضولدكرهلوا دارةوالمدرسن ورج وقنلـمعلمؿوفليلو ركببلخويستبلب ود
و.األمفوالي رموالكقلئ وكمحلكرهل

و107

و .15
وا دارةوالمدرسن ورج وقنلـنق والتجزئ والبالين ويستبلب ودمعلم توالثبلتوبطرو

و.كمحلكرهلوللطللبلتوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولدكرهل
و108

و .16
المتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتوالمعنلرن وكاألكزافوالبسبن ولمقنلسودرج وقنلـو

وا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت.
و111

للبعدوالمتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتوالمعنلرن وكاألكزافوالبسبن والت راراتوكوو .17
ومعلـوكضقرات .دكروالواألكؿ

و112
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 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

و .18
المتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتوالمعنلرن وكاألكزافوالبسبن ووللبعدوالثلب ودكرو

و.سرةوكضقرات األ
و116

و .19
المتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتوالمعنلرن وكاألكزافوالبسبن وللبعدوالثللثودكرو

و.األبعط والط بن وكضقرات 
و118

و .20
المتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتوالمعنلرن وكاألكزافوالبسبن وللبعدوالرابعودكرو

والمجتمعوكضقرات .
و121

لمعنلرن وكاألكزافوالبسبن وللمحكروالثلب والمتكسطلتوالحسلبن وكايبحراضلتواو .21
وكضقرات .لدكرهلومعكقلتوا دارةوالمدرسن و

و123

و .22
لدكرهلوض ووا دارةوالمدرسن و وقنلـبتلئجواختبلرو"ت"ول عؼواليركقلتوض ودرج

و.تعزلويخت ؼوطبنع والعمؿتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلتو
و126

و .23
لدكرهلوض ووا دارةوالمدرسن و وقنلـدرجض وبتلئجواختبلرو"ت"ول عؼواليركقلتو

وتعزلويخت ؼوالمؤهؿوالعلم .وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت
و128

و .24
وسوبتلئجوتحلنؿوالتبلنفواألحلدمول عؼواليركؽوض وبنفومتكسطلتودرجلتومقنل

ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلتوا دارةوالمدرسن و وقنلـدرج
و.يخت ؼوعددوسبكاتوالخدم تعزلو

و130

و .25
للمقلربلتوالبعدن وللتعرؼوإل واتجلهواليركؽوض وبعدودكروو LSDبتلئجواختبلر

و.المجتمعوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ 
و133

و .26
وسوبتلئجوتحلنؿوالتبلنفواألحلدمول عؼواليركؽوض وبنفومتكسطلتودرجلتومقنل

وؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلتلدكرهلوض وتحقنوا دارةوالمدرسن و وقنلـدرج
و.المحلضظ ومكقعوتعزلويخت ؼ

و134
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 قائًة املالحق
 الصفحة موضوع الممحق الرقم
و149وايستبلب وض والكرتهلواألكلن وو .1

و156و وايستبلب فسمل ومح مو .2

و157وايستبلب وض والكرتهلوالبهلئن وو .3

لنـوالعلل وإل و تلبوتسهنؿومهم وبحثومكج ومفوكزارةوالتربن وكالتعو .4
وغزة.وتوالتربن وكالتعلنـوبمحلضظلتمدنرنل

و162

 تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن وعملؿوغزةوإل ومدنراتومدارسوو .5
والثلبكن وللببلتوض والعملؿ.

و163

 تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن وعرؽوغزةوإل ومدنراتومدارسوو .6
والثلبكن وللببلتوض والعرؽ.

و164

حثومفومدنرن وغربوغزةوإل ومدنراتومدارسو تلبوتسهنؿومهم وبلو .7
والثلبكن وللببلتوض والغرب.

و165

 تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن وخلفونكبسوإل ومدنراتومدارسوو .8
والثلبكن وللببلتوض وخلفونكبس.

و166

 تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن ووعرؽوخلفونكبسوإل ومدنراتومدارسوالثلبكن وللببلتوض ووو .9
و.عرؽوخلفونكبس

و167

و168و تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن والكسط وإل ومدنراتومدارسوالثلبكن وللببلتوض والكسط .و .10
و169و تلبوتسهنؿومهم وبلحثومفومدنرن ورضحوإل ومدنراتومدارسوالثلبكن وللببلتوض ورضح.و .11
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 خص اندراسةيه
 

حمة الثانوية دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المر 
 بمحافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس.

ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وولدكرهلوا دارةوالمدرسن ورج وقنلـدتحدندوو لهدضتوالدراس وإ
وللمدارس وك ذلؾوتحدندودرج و والعلنل ومفوكجه وبظروا دارة والثلبكن وبمحلضظلتوغزة لطللبلتوالمرحل 

درسن وبدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوخ ؿوتيعنؿوقنلـوا دارةوالم
واستجلبلتوفضرادو وض  واليركؽ وديل  وكال عؼوعف والمجتمع(  والط بن   واألبعط  واألسرة  و)المعلـ  دكر

و والخدم   وسبكات والعلم   والمؤهؿ والحلل   و)العمؿ والدراس : ولمتغنرات وتبعلن والعنب  لضظ ( والمحمكقع
والمدرسن  وا دارة ومعكقلت وال عؼوعف وإل  ووبل للض  ولدلووض لدكرهل والكقلئ  والي رم واألمف تحقنؽ

وطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةومفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللمدارس.
والمبهجوالكالي والتحلنل  وكت كفومجتمعوالدراس ومفوجمنعومدنرو وتـواستخداـ اتومدارسوكقد

الكسط  وعرؽووغزة وملؿوغزة وعرؽوغزة وغرب)عو:محلضظلتوغزةوبمدنرنلتوللببلتوكبكابهفالثلبكن و
و (ومدنرةوكبلئب 151ـوكالبللغوعددهـو)2014ـو/و2013 ورضح(وللعلـوالدراس ونكبسوخلفوخلفونكبس و

و) وتكزنع وتـ و)151حنث واسترداد وكتـ واستبلب  و)146( وببسب  والم96.7( وفضراد ومف واألالل و%( جتمع
والبلحث ووقلمت.وكقدوللدراس  مجليتوخمسوه :و(وضقرةوومكزع وعل و65ت كبتومفو)استبلب وبإعداد

والمدرسن ( ودكروالمجتمع ومعكقلتوا دارة ودكرواألبعط والط بن   ودكرواألسرة  و)دكروالمعلـ  وكانت  
 يمي: أىم النتائج ما

ونيومدنرات .1 والثلبكن  والمعلـلعٌوالمدارس ودكر والط ف وكاألبعط  واألسرة  واألمفووبن   وتحقنؽ ض 
دكروو لدكروالمعلـو%(83.52ببسب و)و بدرج وعللن ولطللبلتوالمرحل والثلبكن والي رموالكقلئ 
 %(.73.55)%(.وكدكروايبعط والط بن وببسب و81.7األسرةوببسب و)

وو .2 والثلبكن  والمدارس والمجتمعلنيعٌومدنرات ودكر ولطللبلتووف والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ ض 
 %(.62.08ببسب و)كووبدرج ومتكسط  وثلبكن المرحل وال
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ومفوالي رمتحقنؽواألوالقنلـوبدكرهفوض وكقلتوض معوكبكابهفونكاجهفومدارسوالثلبكن مدنراتوالو .3
 %(.64.66ببسب و)وبدرج ومتكسط والكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن 

لطللبلتوودكروالمعلـوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ كجكدوضركؽوجكهرن وض ودرجلتوظهرو .4
والثلبكن  ووالمرحل  والثلبكن  والمدارس ومدرا  ولدل وغزة وبمحلضظلت ويخت ؼ طبنع وتعزل

 . لبتولالللحومدنراتوالمدارسليركؽوكا والعمؿ)مدنرة وبلئب (
وض ودرجلتو .5 وضركؽوجكهرن  وكجكد ووقنلـعدـ والمدرسن  وا دارة والي رمولدكرهل ض وتحقنؽواألمف

والثلبكن  والمرحل  ولطللبلت وكفبعلدهلبوالكقلئ  وغزة واألبعط وو:محلضظلت ودكر واألسرة  )دكر
و والمدارسوالثلبكن  وكمعكقلتوذلؾولدلومدرا  والمجتمع( ودكر طبنع وتعزلويخت ؼوالط بن  

 العمؿ)مدنرة وبلئب (.
والمدرسن ووقنلـضركؽوجكهرن وض ودرجلتووعدـوكجكدو .6 وا دارة ض وتحقنؽواألمفوالي رمولدكرهل

وا ولطللبلتوالمرحل  وكفبعلدهلولثلبكن الكقلئ  ودكروو:بمحلضظلتوغزة واألسرة  ودكر والمعلـ  )دكر
تعزلويخت ؼواألبعط والط بن  ودكروالمجتمع(وكمعكقلتوذلؾولدلومدرا والمدارسوالثلبكن و

 .(كمكقعوالمحلضظ المؤهؿوالعلم  و)
وض ودرجلتو .7 وضركؽوجكهرن  وكجكد ووقنلـعدـ والمدرسن  وا دارة والي رملدكرهل وض وتحقنؽواألمف

والثلبكن  ولطللبلتوالمرحل  ووالكقلئ  وكفبعلدهل: ودكروبمحلضظلتوغزة واألسرة  ودكر والمعلـ  )دكر
و والمدارسوالثلبكن  ولدلومدرا  وكمعكقلتوذلؾ والط بن ( وسبكاتووتعزلويخت ؼاألبعط  عدد

 ؽوض وتيعنؿودكروالمجتمع.كوككجكدوضرووالخدم .
 :اآلتيأوصت الدراسة بوبناًء عمى ىذه النتائج 

 ؿوالمعلملتوتقبنلتوايتاللؿوض وا سلبوالطللبلتوميلهنـواألمفوالي رموالكقلئ .عففوتي .1
و .2 وكالتكاالؿ والمدرس  دارة وكا  واألسرة وبنف وا نجلبن  والع ق  وتكثنؽ وكالمستمرولركرة اليلعؿ

 ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت.ولتت لمؿوفدكارهـوبنبهـ
و .3 وتعلكف ولركرة واألمبن  واألجهزة والمدرس  ومع وايحت ؿوض  وبأسللنب والطللبلت تكعن 

 .الالهنكب وض وا سقلطواألمب 
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ومفواألمفو .4 وجك وبحنثونسكد والتدرنسن  وكالهنئ  والمدرسن  وبنفوا دارة وع قلتوطنب  إقلم 
 كا طمئبلفوض والمدرس .

واألمفو .5 ولتعزنز ومحللرات وتقدنـ وض  وكالمتخالالنف واأل لدنمننف واستللض  وعل  العمؿ
 لطللبلت.الي رموالكقلئ ولدلوا

وعل و .6 وقلدرنف ولن كبكا والكقلئ   والي رم وبلألمف وكعنهـ ولتبمن  وللمعلملت ومحللرات تبظنـ
 تبمنت ولدلوطللبلتهفوضنملوبعد.

 
والبلحث /وإنبلسوالمعهراكمو                   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 المعرؼ/ود.ودرداحوالعلعر                  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و
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Abstract 

 
The role of school management in achieving Intellectual 

Preventive Security for  high school students in Gaza Governorates 

from the viewpoint of senior management for schools 
The study aimed to know  the degree of the school administration for their 

role in achieving preventive intellectual security for high school students in Gaza 

Governorates from the perspective of the senior management of the schools, as 

well as determine the degree of the school management role in achieving 

intellectual security of Preventive high school students through the activation of 

the role (teacher, family , student activities, community), and detection of 

significance differences in the sample responses depending on the variables of the 

study: (current work, educational qualification, years of service, the province) site, 

In addition to the detection of obstacles to the school administration for its role in 

the achievement of the Preventive Security intellectual among high school 

students in Gaza Governorates from the perspective of the senior management of 

the schools.I have been using descriptive analytical method, and the study 

population consisted of all principals of secondary schools for girls and Nwabhen 

directorates Gaza governorates: (northern Gaza Strip, east of Gaza, west of Gaza, 

Central, east of Khan Younis Khan Younis, Rafah) for the academic year 

2013/2014 totaling (151) and deputy director, were distributed (151) questionnaire 

was recovery (146) by (96.7%) of the original members of the society for the 

study. The researcher has to prepare a questionnaire consisted of 65 items 

distributed on five areas are: (the role of the teacher, the role of the family, the 

role of student activities, the role of the community, school management 

constraints), and the most important results were as follows: 

1. headmistress they do the role of the teacher, the family, and student 

activities in achieving intellectual security of Preventive high school 

students with a high degree, by (83.52%) of the role of the teacher, the role 

of the family by (81.7%). And the role of student activities by (73.55%). 

2. headmistress they do the community's role in achieving intellectual security 

of Preventive high schoolers moderately, and by (62.08%). 
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3. headmistress and Nwabhen face obstacles in carrying out their role in 

achieving intellectual security of Preventive high schoolers moderately by 

(64.66%). 

4. afternoon and there are substantial differences in the degrees of the teacher's 

role in achieving preventive intellectual security for high school students in 

Gaza Governorates of secondary schools due to the different nature of work 

managers (Director, Deputy), and the differences were in favor of school 

principals. 

5. The lack of significant differences in the degree of the school administration 

for their role in achieving preventive intellectual security for high school 

students in Gaza Governorates and dimensions: (role of the family, the role 

of student activities, the role of the community) and the obstacles that have 

secondary schools due to the different nature of work managers (Director, 

Deputy) . 

6. The lack of significant differences in the degree of the school administration 

for their role in achieving preventive intellectual security for high school 

students in Gaza Governorates and dimensions: (role of the teacher, the 

role of the family, the role of student activities, the role of the community) 

and constraints that of secondary school principals attributed to the 

difference (the qualification, and the location of the province). 

7. The lack of significant differences in the degree of the school administration 

for their role in achieving preventive intellectual security for high school 

students in Gaza Governorates and dimensions: (role of the teacher, the 

role of the family, the role of student activities) and constraints that have 

secondary schools due to the difference in the number of years of service 

managers. And the existence of differences in the activation of the role of 

the community. 

Based on these results, the study recommended the following: 

1. do the parameters communication techniques to instill in students the 

intellectual preventive security concepts. 

2. The need to document the positive relationship between the family and 

the school management and effective communication between them and 

continuing to integrate their roles in achieving intellectual security 

Preventive students. 

3. The need for security agencies cooperate with the school to educate 
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students in ways that the Zionist occupation in the security projection. 

4. The establishment of good relations between the school administration 

and faculty so prevalent atmosphere of security and confidence in the 

school. 

5. Work to host academics and specialists in providing lectures to promote 

preventive intellectual security among female students. 

6. organizing lectures for teachers to develop their awareness of 

intellectual preventive security, to be able to have its own development 

Talibathen later. 

 

 

 

 

 

Researcher / Enas EL- Mashharawi 

                                                                       Supervisor / d. Drdah AL-Shaa’r 
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 :مقدمة


نعهدووالنومىومىللػوالع و ػ وورقنػعل وتقدمؿوتعم و ملوهر دارةوأداةولتطونروالمجتمعووتغنناتعيدو

روض وأسللنبوػونرجعوهذاوالتغنروإل وتغننو وسلسل ومنوالتغنراتوعل وجمنعوالمستونلتوعرضنلنومابيجلراو

وا دارة و  ووتعد والكسنل  وه  وض وفمومجتمع والتربكن  والمؤسس  والمثل  وعل وهدافلتحقنؽ وكالمحلضظ  ض 

و.ثقلضت 

لكقلئ ومؤسسلتوالتربن وكالتعلنـومفوفبرزوالمؤسسلتوالقلدرةوعل وغرسوبذكرواألمفوالي رموا

دراؾولحقنق والتكعن واألمبن والي رن وب وكضؽورؤن وجلدةوكمحددة وكمببعثوكرعلنت  وكايعتبل   ومفوضهـوكا 

عدادهولمكاجه والحنلةوب لض وفالبلضهلوكفطنلضهل و ملوالمرادة و ألفولهلوبالنبلنو بنرانوض وببل وض روا بسلفوكا 

والمع وض والح  وعلن  وداخؿوبسنجوالمجتمعوففوتحقنؽواألمفوالي رمونعكؿو ثنران وكالعنشوبلبسجلـ تقدػ 

والكاحد.

وتلعبوفدكارانو كتعتبروالمدرس وه والمؤسس والتربكن وكايجتملعن وذاتواألهمن والعظنم  وألبهل

مهم نوض وتع نؿوسلكؾوالبش وبملوتمل  ومفوبظـوكفسللنبوتربكن  وكملوتلم ومفو يلنلتومتخالال و

و وكالمكلكع  والحقنق  والمدخؿ وكه  وكتعزنزهكمدرب   والالحنح  والميلهنـ وبت كنف وفذهلفوالمعب  وض  ل

و.(1:و2006)السلنملف والبلعئ وبالكرةومخطط .

و والت  والتعلنمن  والمراحؿ وف ثر ومف والثلبكم والتعلنـ ومرحل  وتعتبر وعنهل والتر نز بلعتبلرهلونجب

و وا بسلفودقنق مرحل  والو ض وحنلة وبكووهلضنويردحنثونتأثر وإحلطتهل وتستلـز و ثنرة والكقلن وبعكامؿ سلئؿ

و. كالعبلن وكالتكجن وكا رعلد
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وهذهو والطللبوض  ونعنع  وبسببومل و لف والمراحؿ ومف ودكفوغنرهل والثلبكن  والمرحل  واختنلر إف

المرحل ومفوتغنراتوبيسن وكعقلن وكجسمن  وحنثونعنشومرحل والمراهق والت وتعدومفوفخطروالمراحؿو

و(.19:و2009 وجكاببوحنلت .و)العهراب  والعمرن  ولملونظهروضنهلومفوتغنراتوكتحكيتوض وعت

نووظني وػلقدوتغنرتوالبظرةوالوظنين ولإلدارةوالمدرسن وواألهدافوالت وترم وإل وتحقنقهلوم

وضن ومنولوائحووتعمنملتووق وبمل والتعلنمن وػلمنوسػراراتوتػالمحلضظ وعل وتطبنقوالبظلم نروالعملن 

ووروالعملن والتعلنمن .ػذومحػمنوالتلمنؿوالمحددةوإل والميهوموالحدنثوالذيونجعؿووضقوالجداو

إفوفهػػػػػػػـومػػػػػػػلونم ػػػػػػػفولػػػػػػػإلدارةوالمدرسػػػػػػػن وففوتسػػػػػػػتثمرهوضػػػػػػػ وتبمنػػػػػػػ وو(:و"فبػػػػػػػكوجحجػػػػػػػكحنػػػػػػػرلو)كو

الػػػػكع واألمبػػػػ ولػػػػدلوالطلبػػػػ وهػػػػكوغػػػػرسوالعقنػػػػدةوا سػػػػ من والالػػػػحنح وضػػػػ وبيكسػػػػهـ ولمػػػػلولػػػػذلؾومػػػػفو

مػػػػلونلػػػػرهل وكقػػػػلدرةوفثػػػػروضػػػػ وتبعػػػػئ وعخالػػػػن وسػػػػكن وكمتزبػػػػ وكقػػػػلدرةوعلػػػػ والتمننػػػػزوبػػػػنفومػػػػلونبيعهػػػػلوكو

علػػػػػ وتػػػػػػدبنروفمكرهػػػػػػلوإذاوفحسػػػػػػتوبخطػػػػػػرونتهػػػػػػددوكاقعهػػػػػػلوكمسػػػػػػتقبلهل ومػػػػػػعوا عػػػػػػلرةوإلػػػػػػ وففو ػػػػػػؿوذلػػػػػػؾو

نببغػػػػػ وففونقػػػػػدـوللطلبػػػػػ ومػػػػػفوخػػػػػ ؿوخطػػػػػطوكبػػػػػرامجوتربكنػػػػػ وممبهجػػػػػ وكمدركسػػػػػ  وتهػػػػػدؼوضػػػػػ ومجملهػػػػػلو

بػػػػػػكوف)و"إلػػػػػػ وتبمنػػػػػػ وكعػػػػػػنهـوايمبػػػػػػ ولن كبػػػػػػكاوقػػػػػػلدرنفوعلػػػػػػ والعػػػػػػنشوضػػػػػػ وكاقػػػػػػعولػػػػػػ وظركضػػػػػػ والخلالػػػػػػ 

و.(3:و2012 وكحجحج

واألضرادو ونتكاضؽومعوقنـ وبمل والبلعئ وكالقلهل وعل وببل وعخالن  والمدرسن وقلدرة وففوا دارة  مل

كفض لرهـوالمعتدل والبلبع ومفوتعللنـوالدنفوا س م  وكالرق وبللمجتمعوبحكوالتقدـوكايزدهلرومفوخ ؿو

واألالنل  وكاألض لر وو غرسوالقنـ والمبحرض  واألض لر وعل والد وض كالعمؿ والطلب  ونتعرضولهل وقد والت 

إذويونزاؿوالطلب وض وبدان وت كنبهـوالي رموو خلال وض ومرحل والتعلنـوالثلبكم لض والمراحؿوالتعلنمن و

وكمعرلكفوبع ؿوف برول بحراؼوالي رموكالتحكؿوالبيس .
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ظلتوكترلوالبلحث وففوتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولدلوطلب والمرحل والثلبكن وض ومدارسومحلض

والعلمؿولألمف وكالذموندعكوكنهدؼوإل وخلؽو وغنرومبيالؿوعفوالميهـك ونببغ وففون كفومبعثهل غزة

اؼوالذمونعتبرومفومقدملتومكاطفوالللحوقلدروعل والتمننز وكلدن والداضعوالذات وعل وتجببوايبحرو

والجرنم  وكمفومسببلتوتردموالكلعواألمب وبع ؿوعلـ.

المدرسن وض ومبظكم وفمبن ومعتر  وتجمعوجمنعواألجهزةووةا داروكمفوهبلو لبتولركرةوتعلكفو

كالعمؿوعل وو الي رموالكقلئ واألمفكالمجتمعن وض وتحقنؽوميهكـوواألسرن ك ذلؾوالمعلر  وو الح كمن 

وعقدو وخ ؿ ومف وكذلؾ والحللر  وكقتبل وض  وكالمبتعرة والمختلي  والي رن  والمؤثرات والعبلبومف تحالنف

والحكاجزوبنفواألجهزةواألمبن وكمؤسسلتوالمجتمعواألخرل.والمؤتمراتوكالبدكاتولتذكنبو

وض وتعزنزوكتحقنؽواألمفوالي رموض والمؤسسلتو ومفوالدراسلتوالسلبق  وتطرقتوعدد وكقد هذا

التعلنمن  وكخلال نوالمدرس والثلبكن  ومر زةوعل والدكرواألمب وكالي رموكالثقلض والتكعكموالذموتقكـوب و

وض وهذاوايتجله.

(ودكروا دارةوالمدرسن وض وتعزنزواألمفوالي رمولدلوطلب و2012دراس و)ضحجلف وتبلكلتوضقدو

وتيعنل . وكسبؿ وغزة وبمحلضظلت والثلبكن  ووالمرحل  و)الحرب   ودراس  وتبلكلت وا دارةو2011 مل ودكر )

المدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولط بوالمرحل والثلبكن وبمحلضظ والطلئؼومفوكجه وبظرو

و   وتلؾوالمدارس.مدنرموككو

وكو و)العهرم  ودراس  و دراس و2006تبلكلت واألمب   والكع  وبعر وض  والثلبكن  والمدارس ودكر )

ومندابن وعل وعددومفومدارسوالببنفوض ومدنب وفبهل.
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وفهم وكنؤ د والدراس  ولهذه والداضع ونقكم وبتلئجكممل وعب  وفسيرت ومل والسلبق والدراسلتونتهل 

بللتكاالؿو(و2012حنثوفكالتودراس وضحجلفو)الي رموالكقلئ  ووالت وبلقعتومكلكعواألمفتكالنلتهلوكو

وبللمسلجدو والطلب  وربط والطلب . ومتلبع  وض  وفدكراهمل ولتت لمؿ وكاألسرة والمدرس  وبنف وكالمستمر اليلعؿ

ايبط ؽومفومبلدئوكو.وكاستللض وعلمل والدنفولعمؿوبدكاتوض والمدرس وتعززواألمفوالي رمولدلوالطلب 

وكو وا س من  وايبحراضلتوالتربن  ومف وككقلنتهـ ولدنهـ  والي رم واألمف وكتعزنز والبلعئ  وتحالنف وض  قنمهل

والي رن وكاألض لروالدخنل .

الثلبكن وبحكوفهمن و(وبلركرةوتعزنزوكع ومدنرموالمدارسو2011فكالتودراس والحرب و)و مل

روكرا واألض لرومفوالي رمولدلوط بوالمرحل والثلبكن وككقلنتهـومفوايبحراؼوالي رموكالسنتحقنؽواأل

والمللل .

ووببل نو والدراسلتعل وتكالنلتوالعدند وتعزنزوالت وبلقعتومكلكعواألومف والي رموبلركرة مف

و والثلبكن   والمدارس ومدنرم ولدل والكقلئ  والي رم وعمؿًوكواألمف ومف ومًووالبلحث ًووابط قلن علنـوالت وو ًوبىوهٍوض 

ومدةىووبللمدارسًو ولىوروسىوعٍوعىووالثلبكن  وضقد وكجكدىووخ ؿىووث يوالبلحوتٍومسىوبكات  واليترة ولتحقنؽًووحلج وووهذه وملس 

خلال نوبعدوففولمستوالبلحث وطنل وهذهوو.غزةوبمحلضظلتًووالثلبكن والمرحل ًوولطللبلتًووالكقلئ  ووالي رم وواألمفًو

وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ومفوخ ؿوالمملرسلتوالتربكن و والمدرسن  وففوكاقعودكروا دارة اليترة

نببغ وففوتقكـوبهلوا دارةوالمدرس ونتسـوبعدـوالمهبن  وكايضتقلروإل والمكج والمتخالصووكا دارن والت 

وضردن و وا وبجهكد والمجلؿ وض وهذا ويوتقكـ وض والمدارسوالثلبكن  وضل داراتوالمدرسن  والمجلؿ  ض وهذا

عل وتحقنؽووكاجتهلدن ومتكالع ويوترق وإل والمستكلوالمأمكؿ وعل والرغـومفوفبهلوف ثروالجهلتوقدرةنو

 هذاواألمروبلعتبلرهلواأل ثروقربلنوكاحت ل لنوبكاقعوالطللبلت.وو
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و ىوم ولىوكىو وض و ولئًوقىوالكًوومٌورًو ٍواليًووفًومٍواألىووكعىوليوكٍومىووتٍولىولكىوبىو وتىوتًوالٌوولتيوالدراسىووتٍولبىول لنوامىوزىولًوولفىونفو ىوطًوسٍولىوضًوبدرة

وإلن .والحلج ًووض وفمسًوو والذموبحفيو ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئودكراوال وهذىوو يواسىورىوبلودًونٍولىوعىو

كب  والذمونيوهٍوالال ووت ؿًوايحٍووؿًوبىومفوقًوومستهدض نووبقع نووتٍوالىويوزىوكووتٍولبىوةو ىوغزىووحلضظلتًوميووف وفىووبلعتبلرًو

وإل وإسٍودىولهًوع وجىوسٍونىو وض وعًومفوفببلئًووعرنح وووف برىوولطًوقىوان بلب والع وو ًولىوحىورٍوندانوعل ومىوتحدًوو وكهكونر زيو ًول ًوبىوهل

ونىوهًولطًوسىوكٍوض وفىووم ورًو ٍواليًوواؼًورىوايبحًووعريوبٍووؿيوهيوسٍونىووفىونٍوالذًو وكهك وكعيوهًوتًومىوقلكىوعفوميووـًوهًوضًورٍوالىولًووؾىوذلًوع وبًوسٍوـ  ـوهًولًوغٍوـ 

و(.2012)وفبكوجحجكح و.كاوب ًوليوعغًوبٍوففونىووؿىوبٍوـوقىوبأبيسهًو

ل والثلبكن وكعلن وضمفوالمهـودراس ودكروا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رمولطللبلتوالمرح

و وغزة  وسلك نلتوبمحلضظلت وعل  والمبلعر وكالمراقب والمعرؼ وه  والمدرسن  وا دارة وهذه وفف بلعتبلر

تعززوالي رم وكه وقلدرةوعل وتبينذوبرامجوالطللبلت وكالت وتمتلؾوالقدرةوعل وقنلسودرج وكعنهـواألمب و

وايبحراضلت ومف ونحالبهـ وممل وطللبلتهل  ولدل والكقلئ  والي رم وورن الي واألمف ومجتمعلتهـ مفوكنحالف

وكمفوفجؿو ؿوذلؾو لبتوهذهوالدراس .واليسلدوكاللعؼ وكتي ؾوفكاالروالمكدةوبنفوفضرادوالمجتمع 

 :الدراسة مشكمة
وكنم فوتحدندومع ل والدراس وض والسؤاؿوالرئنسوالتلل :وو

حمة في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المر  لدورىا اإلدارة المدرسية درجة قيامما 

ووالثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس؟

وكنتيرعوعفوالسؤاؿوالرئنسوالتسلؤيتواليرعن والتللن :

ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفولدكرهلوا دارةوالمدرسن وورج وقنلـملود .1

 المعلـ؟دكروخ ؿوتيعنؿو

ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوولدكرهلودرسن ا دارةوالمودرج وقنلـومل .2
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 خ ؿوتيلعلهلومعواألسرة؟

ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوولدكرهلوا دارةوالمدرسن ودرج وقنلـومل .3

 خ ؿوتيعنؿودكرواألبعط والط بن ؟

ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوورهللدكووا دارةوالمدرسن ودرج وقنلـومل .4

 خ ؿوتيلعلهلومعوالمجتمع؟

بنفومتكسطلتوتقدنراتوفضرادوو0.05 )و≥αهؿوتكجدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن وعبدومستكلوديل و) .5

المرحل ووعنب والدراس ولدرج وقنلـوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلت

وب وسبكاتوالخدم  والثلبكن  وعدد والمؤهؿوالعلم   والعمؿ  وطبنع  و) وتعزلوللمتغنرات: محلضظلتوغزة

 مكقعوالمحلضظ (.

مفوالي رموالكقلئ ولدلوطللبلتوالمرحل والثلبكن وض وتحقنؽواأللدكرهلولتوا دارةوالمدرسن ومعكقومل .6

وبمحلضظلتوغزةومفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللمدارس؟

 الدراسة: فروض
و) .1 وديل  ومستكل وعبد وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وتكجد وو0.05)و≥αي ومتكسطلت تقدنراتوبنف

وونرمومد وقنلـلالمدارسوالثلبكن  وودرج  والمدرسن  وا دارة والي رموالكقلئ ولدكرهل ض وتحقنؽواألمف

 ة(.)مدنرةومدرس  وبلئبومدنروو:لطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةوتعزلولطبنع والعمؿ

و) .2 وديل  ومستكل وعبد وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وتكجد ومتكسطلتو0.05)و≥αي وتقدنراتوبنف

وونرممد والثلبكن  وقنلـالمدارس وولدرج  والمدرسن  وا دارة والكقلئ ولدكرهل والي رم واألمف وتحقنؽ ض 

والعلم  وللمؤهؿ وتعزل وبمحلضظلتوغزة والثلبكن  و)و:لطللبلتوالمرحل  و  ودراسلتودبلـك ب للكرنكس 

 نل(.عل
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و) .3 وديل  ومستكل وعبد وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وتكجد وو0.05)و≥αي ومتكسطلت تقدنراتوبنف

وونرممد والثلبكن  وقنلـالمدارس وولدرج  والمدرسن  وا دارة والكقلئ ولدكرهل والي رم واألمف وتحقنؽ ض 

والخدم  وسبكات ولعدد وتعزل وبمحلضظلتوغزة والثلبكن  والمرحل  وو:لطللبلت ومف وو5)فقؿ و5سبكات 

 سبكات(.و10سبكات وف ثرومفو10-سبكات

و) .4 وديل  ومستكل وعبد وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وتكجد ومتكسطلتو0.05)و≥αي وتقدنراتوبنف

وونرممد والثلبكن  وقنلـالمدارس وولدرج  والمدرسن  وا دارة والكقلئ ولدكرهل والي رم واألمف وتحقنؽ ض 

غربووغزة ورؽغزة وعلؿوعم)و:المحلضظ مكقعوتعزلوللطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةو

 .نكبس ورضح(وخلفعرؽوخلفونكبس والكسط  ووغزة 

 أىداف الدراسة:
وتهدؼوالدراس والحللن وإل وتحقنؽواألهداؼوالتللن :

وقنلـدوتحدند .1 وورج  والمدرسن  وا دارة والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل ولدكرهل ض وتحقنؽواألمف

 .المعلـدكروالثلبكن ومفوخ ؿوتيعنؿو

و .2 وقنلـدتحدند والمدرسن ورج  والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وولدكرهلوا دارة ض وتحقنؽواألمف

 .لبكن ومفوخ ؿوتيلعلهلومعواألسرةالث

و .3 وقنلـتحدند والمدرسن ودرج  والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وولدكرهلوا دارة ض وتحقنؽواألمف

 .خ ؿوتيعنؿودكرواألبعط والط بن الثلبكن ومفو

و .4 والمدرسن وقنلـودرج تحدند والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وولدكرهلوا دارة ض وتحقنؽواألمف

 .بكن ومفوخ ؿوتيلعلهلومعوالمجتمعالثل

قنلـوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وودرجلتض ويركؽوال عؼوعفوال .5

بنع والعمؿ والمؤهؿوالعلم  ومتغنرات:و)وطوإل ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةوتعزل
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 عددوسبكاتوالخدم  ومكقعوالمحلضظ (.

طللبلتوالمرحل ولومفوالي رموالكقلئ ض وتحقنؽواأللدكرهلولتوا دارةوالمدرسن ومعكقال عؼوعفو .6

و.الثلبكن وبمحلضظلتوغزة

 أىمية الدراسة:
رسن وض وتحقنؽوالمدوتببثؽوفهمن وهذهوالدراس ومفوحنكن وكعالرن ومكلكعهلوكهكو"دكروا دارةو

هـو" وحنثونس دارةوالعلنلوللمدارسمفوالي رموالكقلئ ولدلوطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوكجه وبظروااأل

األمفوالي رموض والكقلن ومفوالكقكعوض ومتلهلتوايبحراؼوكالجرنم .و ملوتبرزوت لمؿوالجهكدوالتربكن و

وجتملعن والسلنم .ويمبن ومفوفجؿوالتبعئ واكالمدرس وكالمؤسس واألبنفوالمبزؿو

 تبرز أىمية الدراسة من خبلل التالي:
ستزكدوهذهوالدراس والم تبلتوبعددومفوالبتلئجوكالتكالنلتوكالمقترحلتوالت وتكلحوفهـواألسسوالت و .1

والثلبكن  و ولطللبلتوالمرحل  والكقلئ  والي رم وايمف وتحقنؽ وض  وا داراتوالمدرسن  وفدكار وعلنهل تقـك
 تعزنزوفمفوالمجتمعلت.وكالت وبدكرهلوستسهـوض 

وايحت ؿو .2 وت رنس ومف ونعلب  وكالذم وتحدندان  واليلسطنب  والمجتمع وتطلعلت والدراس  وهذه وتبم  قد
الالهنكب وال ثنرومفومقدرات وللبنؿومفوعبلب  وبمحلكيتوإسقلطهـوض وكحؿوالعملل وتلرةن وفكوبدضعهـو

ون وإل وفف وفخرل  ومستبقعلتوالسقكطواألخ ق وكالسلك  وتلرةن وض وبحك ودكر والمدرسن   كفولإلدارة
 األمفوالي رموالكقلئ ولدلوفببلئهل.ووتحقنؽوكتعزنز

قدوتسهـوهذهوالدراس وض وجعؿوا داراتوالمدرسن وقلدرةوعل وإحداثوتغننروض وسلكؾوط بهلوغنرو .3

 المكغكبوضن  وكترسنخوالسلكؾوا نجلب ولدنهـوكتعزنزه.

وم .4 و ؿ والدراس  وهذه ومف ونستيند وفف والبلحث  و:تتكقع وومخططكوف ومبلهج والثلبكن  فونكالمعرضالمرحل 

والثلبكن معلمكفوو علنهل والحللن وتقدـوو المخططواألمب و الطللبلتو المرحل  ولعؿوالدراس  البلحثكف 

وكو وكنسنره  وسهل  ومعلكملتن  وفرلن  وكمالدرلهـ وبللج   وكقلئن  وض رن  وكتيتحووتجرب  وبلضع  علم 
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 ومفوالي رموالكقلئ .مستقبلن وض ومجلؿواألواسلتوتربكن الطرنؽولهـوللقنلـوببحكثوكدرو

  حدود الدراسة:
مفوض وتحقنؽواأللدكرهلوا دارةوالمدرسن وورج وقنلـدتحدندوواقتالرتوالدراس وعل والحدود الموضوعية:

والعلنلوللمدارس.وا دارةالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةومفوكجه وبظرو

وللببلتوبمحلضظلتوغزة.الح كمن ومدارسوالثلبكن والالحدود المكانية: 

و(.فكبكابهونرات)والمد العلنلولمدارسوالثلبكن وللببلتوا دارةاقتالرتوالدراس وعل والحدود البشرية: 

و.2014تبينذوهذهوالدراس وض واليالؿوالدراس والثلب ومفوعلـووتـالحدود الزمنية: 

 مصطمحات الدراسة:
ض وعرحهل وحنثونأت وتيالنؿووا سهلبهـوالمالطلحلتوض والدراس ودكفواقتالرتوالبلحث وعل وبنلفوف

وذلؾوض وثبلنلوالبحث:

 دور: -

.و" والجملع وتحددهوالثقلض والسلئدةسلكؾومتكقعومفواليردوضمأخكدومفوالمسرحوكهك:و"ومالطلحووووووووو

و(.125:وو1983جلمع والدكؿوالعربن  و)

ر زوا دارموض والمبظم والذمونقـوب واليرد وكنحمؿومع والكظني وفكوالمكعرض و)بعكاف(وبأب :و"وووووووو

و(.159:و1994تكقعلتومعنب ولسلك  و ملونراهلواآلخركف".و)بعكاف و

وبأب وووووو و)مرس ( و"كعرض  وهكو: والت وتحقؽومل والسلك ن  واألطر وفك والمرتبط  واألبعط  ومف مجمكع 

و والتببؤ وإم لبن  واألدكار وعل  وكنترتب ومعنب   ومكاقؼ وض  والمكاقؼوبمتكقع وض  واليرد سلكؾ

و(.133:و2001)مرس  ".المختلي 

كعرض و)علعكر(وبأب :و"ومجمكع والسلك نلتوكاألعملؿوالت ونقكـوبهلومدنروالمدرس وبح ـومر زهوووووو

و(.40:و2003)علعكر ومفوخ ؿوتكقعلتومعنب ولسلك  و".ا دارموض والمدرس  وكالذمونم فوتقكنم و
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 اإلدارة المدرسية: -

وو والقلئمكفوعل ووالرنالرم()العرضهل وبهل عل وفبهل:و"مجمكع واألبعط وكاليعللنلتوالت ونقـك

هداؼوالتربكن والمبعكدةوكالمعلرؼوالعلمن والمخططولهلوجؿوتحقنؽواألفكوبلتج وعبهـومفوفإدارةوالمدرس و

وو.(37:وو2003ض وظؿوالمؤسس والتربكن والمتكاجدةوضنهلو".و)الالرنالرم و

وو والذه : والمبظـ وال ؿ وذلؾ وتيلع ن وكخلرجهل والمدرس  وداخؿ وفجزاؤه وتتيلعؿ وكضؽوإم نجلبنلن

و ونتيؽومع والبلعئنفوبمل وض وإعداد وكرغب  والدكل   وتلعهل وتربكن  وكضلسي  هداؼوالمجتمعوفسنلس وعلم 

كالالللحوالعلـ وكا دارةوالمدرسن ولنستومدنروالمدرس وكحدهوفكومفونرفسوالعمؿوالمدرس وكل بهلوه و

حسبومسؤكلنلت وكمهلم ووالمدرس وكمعلكبن ومفوالك   وكالمعلمنفوكا دارننفو ؿ ووجهلزونتألؼومفومدنر

والعملن و وبجلح وعل  وكالمعلكرة والتعلكف ومف وركح وض  ودائرت  وض  وال ؿ ونعمؿ وحنث وعمل   كمتطلبلت

و.(19:و2004التعلنمن .و)حسنف و

وألب ونتيؽومعومكلكعوالدراس والحللن .وثلب كتتبب والبلحث والتعرنؼوال

 ألمن الفكري الوقائي:ا -

تأمنفوالحاللب والي رن والمب رةوالتلم وللطلب ولدوفن ومؤثراتوض رن وتعرض والبلحث وإجرائنلنوبأب :وو

وا  وللعرنع  وكمخللي  ومبحرض  وكثقلضن  وفك وا دارةوألس من  وتيعنؿ وخ ؿ ومف وكتقللنده  والمجتمع بظم 

وكال والط بن  وكاألبعط  وكاألسرة والمعلـ ولدكر وعل والمدرسن  وكتغلبهل والي رم واألمف وتحقنؽ وض  مجتمع

كتربن والطلب وعل والتي نروالالحنحوالقلدروعل والتمننزوبنفوومفوالي رمالمعكقلتوالت وتمبعوتحقنؽواأل

و.البلضعوكالللر

و
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 المرحمة الثانوية: -

وكالثلب و"و:ه وو وععر والحلدم والي  ومف وكتت كف والعلنل  واألسلسن  والمرحل  وتل  والت  المرحل 

وح وععر  وبنف ومل وضنهل والطللب وعمر ون كف والعلل وو17و–و15نث وكالتعلنـ والتربن  وكزارة علملن.")

و(.و1999اليلسطنبن  و

 غزة: محافظات -

 وكمعوقنلـوالسلط واليلسطنبن وتـولنومربعوانو نلكومتروو365:وجز ومفوالسهؿوالسلحل  وكتبلغومسلحتهلوه 

عملؿ ومحلضظ وغزة ومحلضظ والكسط  وتقسنـوقطلعوغزةوإدارنلنوإل وخمسومحلضظلتوه :ومحلضظ وال

و(.14:و1997نكبس ومحلضظ ورضح.و)كزارةوالتخطنطوكالتعلكفوالدكل واليلسطنبن  وومحلضظ وخلف

 متغيرات الدراسة:
واعتملتوالدراس وعل والمتغنراتوالتللن :

والمدرسن المتغير المستقل - وا دارة ودكر و/ والخدم  و  وسبكات والدراس   والمؤهؿ والحلل   العمؿ

 .محلضظ ال

 الكقلئ .األمفوالي رمو/والمتغير التابع -

 

و

و

و

و
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 مقدمة:
ففوا دارةوالمدرسن وجهلزومت لمؿونت كفومفومدنروالمدرس وكبلئب وكمفونعمؿومعهـومفوالكاقعو

وفموف دارننف  وكالتربكن وكاليبن .مدرسنفوكا  وتعمؿو ؿومفونعمؿوض والبكاح وا دارن  كنعتبرومدنرووبهل

والجهلزالمدرس ورفسو وكنتحمؿواهذا وضهكوالمرت زواأل  واألكل   وتقدـولمسؤكلن  وعلن  سلس والذمونعتمد

و ومع والتعلمؿ وعل  والقدرة ومب  وكنتطلب وكبجلحهل  واألالمدرس  وكوتجلهلتاو المختليضراد ومعوهـثقلضلتهـ  

وهداؼ.فجؿوبلكغواألةوتبسنؽوجهكدهـومفولركرو

ووسنتـوتبلكؿض وهذاوالجز و والمدرسن :وا دارةميهـك

 اإلدارة المدرسية:مفيوم 
ثرهلوالبللغوض وبجلحهلوفكوتؤدموا دارةوالمدرسن ودكرانوبلرزانوكفسلسنلنوض والعملن والتعلنمن  وكلهلوف

والمدارسوالتضعلهل والدراسلتوعل  ومف وفجرنتوالعدند وكقد وك عيتوهذهو. وكبجلحهل  وب يل تهل وتتمنز  

بعضوالمدارسوعفووتيكؽقكن وبهل وكففووؿوبجلحوك يل ةوالمدرس وكجكدوإدارةالدراسلتوففومفوفهـوعكام

بهل.وكبللتلل وضإفوبجلحوالبظلـوالتعلنم وض وتحقنؽوول ونعكدوإل و يل ةوالعبالروا دارمالمدارسواألخرو

نتكقؼوبللدرج واألكل وعل ومدلو يل ةوا دارةوالمدرسن وكقدرةووغلنلت وكفهداض وفكوإخيلق وض وتحقنقهل؛

والعبلالروالبعرن والت وتقكـوعلنهل.و

كنرلو)محمد(وفف:و"ا دارةوالمدرسن وتعتبروجز انومفوا دارةوالتربكن  وضه والكج والمبلعروالذمو

 كتعتبر.ولسلتوالتعلنمن تتكل وتبينذوالسنونتعلمؿومعوالمجتمعوالمحنطوكنتيلعؿومعو لض وضئلت  وكه والت 

 علمل  تبمن والتلمنذوتبمن  فجؿ مف المدرس  ض  الجملعن  الجهكد لتبظنـ مهم  كسنل  المدرسن  ا دارة

 لتسننر المعلـونحتلجهل  ملوضنهل  نعنش الت  البنئ  كظركؼ كاستعدادات  لقدرات  كضقلنو كمتكازب  مت لمل 

و ًومدرست كفمكر فمكره  كللمعلـ للتلمنذ بللبسب  بللغ وفهمن  ذات المدرسن  رةا دا فالبحت هبل كمف 

 ا دارة حسف فالبح كقد المحلن  وكالبنئ  الت منذ فمكر كألكلنل  بؿ المدرس  ض  نعملكف ممف كغنرهـ
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)محمد وو".والتقلندن  المدرس  عف الحدنث  المدرس  بهل تمتلز الت  المهم  الخاللئصومف ك يل تهل

و(.22:و2004

وا وتعددت والبلحثنفولقد وبظر وكجهلت وحسب وكتبكعت والمدرسن   وبل دارة والخلال  لتعرنيلت

تعتبروا دارةوالمدرسن ووإذوفوهبلؾوبقلطوت ق ومعتر  وبنفوهذهوالتعرنيلت:فكالمهتمنفوض ومجللهل وإيو

والتعلنمن ولنوضرع وا دارة وضركع وض وو مف والعلملنف ومف وعدد ونملرسهل والت  واألعملؿ وتبظنـ وإل  كتهدؼ

و(.7:و2012)عطكم و" ومفوفجؿوتحقنؽوهدؼومعنف وبأقؿوجهدوكفسرعوكقت وكفضلؿوبتنج المدرس

 كمتلبع  كتبظنـ وتخطنط ) مف كالعملنلت كاألبعط  الجهكد جمنع "(وضنعرضهلوبأبهل:ودنلبملو)ف

دارننف مدرسنف مف مع  العلملنف مع المدنر بهل نقـك كالت  (كرقلب  كتكجن   عداد ببل  بغرضوكا   كا 

 نت نؼ فف عل  لمسلعدت (وكجسمنلنو كجدابنلن  كاجتملعنلن  كفخ قنلن  عقلنلن ):والبكاح  جمنع مف ذالتلمن

و(.99:و2001.)دنلب و"مجتمع وتقدـ ض  كنسلهـ المحنط   بنئت  عل  كنحلضظ المجتمع  مع ببجلح

وبأبهل(ومالطي )وفمل ومدرسن  مهلـ تبينذ بغرض تملرس  كظنين  عملنلت مجمكع  "و:ضعرضهل

 الكظني  هذه كتؤدل كتقكنمهل ومجهكداتهـ كرقلب  كتبسنؽ كتبظنـ تخطنط طرنؽ عف آخرنف  بكاسط 

و.(38:و2002 و)مالطي و"المدرس وفهداؼ كتحقؽ األضراد سلكؾ ض  التأثنر خ ؿ مف

 داخؿ نحدث تربكم فك م نتعل عمؿ  ؿ  نكتكج كتبسنؽ طنتخط عملن كعرضهل)حسنف(وبأبهل:و"

 بملذج كضؽ  نالتربكووضااألغرورائ وكو مف نتحقؽ بعلط ه  فك ـ نالتعل كتقدـ كنرتط فجؿ مف المدرس 

و(.19:و2005و)حسنف و"  نالمدرس ا دارة قبؿ مف كمحددة مختلرة

وبإنجلبن و وتتيلعؿ وتكجن ( وتبسنؽ  و)تخطنط  وعملنلتوكظنين  ومجمكع  و"بأبهل كعرضهل)علنش(:

لس وعلم وكضلسي وتربكن وتلعهلوالدكل ورغب وض ولمفومبلخومبلسبوداخؿوالمدرس وكخلرجهلوكضقلنوولسن

و(.50:و2009إعدادوالبش وبملونتيؽوكفهداؼوالمجتمع"و)علنش و

 ض  مدخ ت  تتمثؿ :كمخرجلت كعملنلتومدخ ت ل  مت لمؿ بظلـبأبهل:و"وورفلفملو)ضحجلف(و
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وكالتكجن  كالتبظنـ التخطنط ض   عملنلت كتتمثؿوكمسلعدكه  المدنر رفسهـ كعل  بللمدرس  العلملنف جمنع

 ومخرجلتكو   نالكاع كالرقلب  ذنالتبي عل  ؼراكا عوح نكمرو كدم عمؿ مبلخ كخلؽ الجهكد كتبسنؽ

و(.11:و2012".و)ضحجلف وكالتعلنمن  التربكن  األهداؼ تحقنؽ

تعنروإل وففوالقكاسـوالمعتر  وض ووكض ولك وملوتـوعرل ومفوتعرنيلتولإلدارةوالمدرسن  وضإفوالبلحث 

وعرنيلتوالسلبق وه :الت

 وكاألسرةو والمعلـ ودكر وبنف والعرا   وتيعنؿ وض  ومدلومسلهمتهل ونتكقؼوعل  والمدرسن  وا دارة بجلح

والجكابب وض وجمنع ومت لم ن والطللبوببل ن وض وببل  وكالمجتمع والمدرسن  وكالبيسن  وو:كاألبعط  )العقلن  

 لت نؼوببجلحومعومجتمع .كايجتملعن  وكاألخ قن  والسلك ن  وكالالحن (ولمسلعدت وعل وا

  وكالعملن والعلمن  والعملنلت ومف ومجمكع  وإل  وتستبد والمدرسن  وا دارة  للتخطنطووالمبظم وكظني 

 .كتكجن وكالتبينذوكالتقكنـوكالتغذن والراجع وكالمتلبع وكالتبظنـ

 وتبطلؽو والمدرسن  وفجنلؿوالللحفوض ا دارة والذمونطمحولببل  والمجتمع وكتقللند ومفوضلسي   وهداضهل

 ككاعن وقلدرةوعل والبهكضوبمجتمعهلوككطبهل.

 ل  وتقكـوا دارةوالمدرسن وبلألعبل والملقلةوعل وعلتقهلوعل وخنروكج ؛وضإفوعلنهلوففوتعمؿوعل و

 .تحدنثوفسللنبوالعمؿوبهل وكففوتتجلكبومعوملونطرفومفوتجدندوكتطكنروعل والعمؿوالتربكم

  درس  وضهكوالذمونقكدوضرنؽوالعمؿولتبينذوالخططو(وفهـوعلكوض والم)كبلئب وكنعتبرومدنروالمدرس

روالمهملتوكنبقؿومدرست وكهكوالذموننسٌوو  كب ونترفسوكنقكدوا دارةوالمدرسن لحسبواألهداؼوالمحددة و

 مفوالجمكدوإل واليلعلن .

  مفونعمؿوض والمدرس ومفومدنر وكبلئب  ووؿ وا دارةوالمدرسن ولنستوضردانوفكواثبنفوضقط وبؿوتتلمفو

دارننف وكوكمد نسلعدوبع ؿومبلعروفكوغنرومبلعرووفمكر وكغنرهـوممذب  وطلب  وكفكلنل واألفرسنف وكا 

 إذفوه وجهدوتعلكب وتعلر  .و ض وتحقنؽواألهداؼوالتربكن 
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وبأبهل:ومجمكع ومفو   والمدرسن وإجرائنلن المسؤكلنلتوالت واألدكاروالمهلـوكوكتعرؼوالبلحث وا دارة

األمفوالي رموالكقلئ وللطللبلتوبهدؼوالمدرسن وض والمدارسوالثلبكن ولتحقنؽونببغ وففوتقكـوبهلوا دارةو

 وكقنلمهفوبللدكروالمبلطوفوككقلنتهفومفوايبحراضلتن يؿوتحالنبهفمب وض رموايرتقل وبهفوبحكوكع و

و.بهفوتجلهومجتمعلتهف

 أىمية اإلدارة المدرسية:
وكو   والمهلـ ومف وبللعدند والمدرسن  وا دارة وفالمسؤكلتلطلع والمدرس  وداخؿ وسكا  خلرجهل ووـنلت 

بغرضوتحقنؽوفهداؼوالعملن والتعلنمن وكالتربكن  وكتظهروهذهواألهمن وض والبهكضوبللعملن والتعلنمن و

و ب لمؿوجكاببهل وضه وتدرسو ؿوملونؤثروعل والطلب ومفولعؼوض والدراس وفكوغنلبوفكوالعكبلت

كتهنفو لض وو.ل ومكاالل والدراس وب ؿورغب وكاهتملـالت وتسلعدهـوع كتسهـوض وإنجلدوالحلكؿوالتربكن و

تحسنفوالخبراتوالتربكن والت ونقدمكبهلوتعمؿوعل وكو  األمكروللمعلمنفولن كبكاوف ثروقدرةوعل والتدرنس

رضعومستكاهـوالمهب وكاليب وكحثهـوعل وا ط عوالمستمرول ؿوملونستطنعكفوالحالكؿوعلن ولللت منذو

وبللت وتتعلؽ و تب وفك وبحكث وزنلدةومف وكبللتلل  وفدائهـ وتحسنف ونستطنعكا وحت  وتخالالهـ وكمكاد ربن 

و.تحالنؿوالطلب والدراس 

ولقدوحددو)بدرم(والقكاعدواألسلسن والت وتستبدوإلنهلوا دارةوالمدرسن وض وفهمنتهلوكه :و

ونعب وففوالجهكدوالبعرن وسكا وف لبتوالغنرةوفـواحتلجوا دارةول ؿوجهدوجملع  وكهذتو:ىالقاعدة األول

و بنرةوتالبحوعلجزةوعفوتحقنؽوفهداضهلوض وغنلبوتبظنـولتبسنقهلوكتكجنههلوكمتلبعتهل.

الذمونظهرودكروا دارموض وواألمر:وا دارةوبعلطونتعلؽوبإتملـوفعملؿوبكاسط وآخرنف والقاعدة الثانية

وتكجن وجمنعوالجهكدوبحكوالهدؼومفوفجؿوبلكغواألهداؼوبأنسروالطرؽ وكفقؿوالت للنؼ.

و:وتحقنؽوا دارةول ستخداـواألمثؿوللمكاردوالملدن وكالقكلوالبعرن .الثالثةالقاعدة 

وبقكابنفوالدكل وكالسلط والتعرنعن وضنهل وحت ويوالقاعدة الرابعة والمدرسن وارتبلطلنوكثنقلن :وترتبطوا دارة
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والدكل وكحت وتتج وفهداؼو وتهدؼوإلن  والمدرسن وكمل وتهدؼوإلن وا دارة ا دارةونحدثوتبلقضوبنفومل

والمدرسن وبحكوتحقنؽواألهداؼوالعلم وللدكل .

م وبنفوماللح و ؿوالمدرس وكخلرجهلوعفوطرنؽوالمكا:وإعبلعوالحلجلتوكالرغبلتوداخالخامسةالقاعدة 

و(.و81:و2010)بدرم وواليردوكماللح والمدرس 

و(وففوفهمن وا دارةوالمدرسن :كنرلو)مالطي 

 لمعلر  ومعواآلخرنفولكلعواألهداؼوالمرادوتحقنقهل.لركرن ول ؿومدرس  وكيوبدومفوالتعلكفوكا 

 وكفمكاؿو وكفدكاتوتعلنمن  وكمكظينف ومفوط بوكمدرسنف وكالبعرن  والملدن  وللمكارد واألمثؿ ايستخداـ

 لتحقنؽوحلجلتوالت منذوكتبمن وعخالنلتهـ.

 .ا عبلعوال لمؿوللحلجلتوكالرغبلتوا بسلبن وداخؿوالمدرس وكخلرجهل 

 وبكا واألعملؿ وكتبظنـتبينذ وبتخطنط وآخرنف وكتالرضلتهـوسط  وجهكدهـ وكرقلب  )مالطي  ووكتكجن 

 (.40و:2002

وتتبع و   وتعلنم  وتربكم وبهج وإنجلد وض  وت مف والمدرسن  وا دارة وفهمن  وفف وإل  كتخلصوالبلحث 

المدرس وكتسنروعلن ولت كفوقلدرةوعل وتحقنؽوالي روالكسط وسلك لنوكخلقلنولجمنعوالعلملنفوكالطلب  ومفو

وخط ومدرسن ون كفوهدضهلوتحقنؽوبنئ ومدرسن وآمب وض رنلن.وخ ؿ
 

 أىداف اإلدارة المدرسية:
وضإفوا دارةوالمدرسن ولنستوثلبت وبؿوتتغنرومفومرحل وألخرلوكمفوبنئ وألخرل ولذاوفهداؼإفووو

ومتسلط و ومتسلهؿ  ومدنروالمدرس )دنمقراط   وبمطوإدارة والمدرسن وتتحددوحسب: طبنع وفهداؼوا دارة

لكملس ( ومؤه توالمدنروكخبرات وض والعمؿ وبنئ والمدرس )عرؽ وغرب وعملؿ وجبكب(وغزة وبكعن ودب

وكالمعلمنف وا دارم وكسملتوال لدر وم )عخالنتهـ ومدل وخبراتهـ(  ومؤه تهـ  والمدرس و هـ  ومبب  م 

وم لبلتوالمتلح وض والمدرس .للعملن والتربكن وكالتعلنمن  وا 
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محددوكمتيؽوعلن ومفوقبؿوالمتخالالنفوض وا دارةوالتعلنمن وألهداؼوكعلم نويونكجدوتالبنؼووو

وا  وتالبنيلت وتختلؼ ولذا والمدرسن   و ا دارة والبلحثنف وبنف والمدرسن  وكآرائ ووؿ ودارة واهتململت  حسب

حسلس وبمدلوفهمن و ؿوهدؼومفوفهداؼوا دارةوالمدرسن . وكمكلكعوبحث وكا 

و وض وفربعومجمكعلتورئنس وكه :البؼو)العجم (وفهداؼوا دارةوالمدرسنقدوض

وتزكندهووىداف الثقافية والتربوية:األ -أوالً  وخ ؿ ومف والطللب وكمهلرات وقدرات وتبمن  وض  كتتمثؿ

هتملـوبطرؽودراست وللظكاهروالمختلي و وك ذلؾوا كالخبراتوالمبلسب ولعمرهوكقدرات وبللمعلكملتوكاألض لر

و.بت لركالتي نروكايوتتطلبوالتأمؿبلألسللنبوالعلمن والسلنم والت و

كملونترتبوو كتتمثؿوض وتعرنؼوالطللبوبدكرهوبحكومجتمع وكفضرادوفسرت وجتماعية:ىداف اإلاأل -ثانياً 

كتعجنع وعل وإقلم وع قلتواجتملعن وسلنم وبنب وكبنفواآلخرنفومفوفجؿوو علن ومفوحقكؽوككاجبلت

والتعلكفوالمعترؾولتحقنؽوفهداؼوالمجتمع.

كتتمثؿوض والتأ دومفوضهـوالطللبوللعقندةوا س من وضهملنوسلنملنومعوايهتملـوودينية:األىداف ال -ثالثاً 

بغرسوالقنـوكاألخ ؽوكاآلدابوا س من وض وعخالن والطللبو وكبذلؾون تسبوالخلؽوالقرآب وكن كفو

وعلكانوبلضعلنولبيس وكفسرت وكمجتمع وا س م .

وض ومجتمع وك نين واالطللبوبماللدرووكتتمثؿوض وتكعن و:ةقتصاديىداف اإلاأل -رابعاً  والطبنعن  لثركة

 (9:و2003 وتطكروالمجتمعوكتقدم .)العجم والحيلظوعلنهلوكتبمنتهلومفوفجؿ

 :كنلخصو)األغبرم(وفهداؼوا دارةوالمدرسن وض 

منلنوكركحنلنوتكضنروالظركؼوكا م لبلتوالت وتسلعدوعل وبمكوالتلمنذوبع ؿومتكازفوكمت لمؿوعقلنلنوكجس

 ملعنلنوكبيسنلنوعل والبحكوالتلل :كاجت

جؿوتحقنؽوفتحقنؽواألغراضوايجتملعن والت وندنفوبهلوالمجتمعوكنحرصوعل وبعرهلوكتحقنقهلومفو .1

 الت نؼوكالتكاضؽوايجتملعننف.
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والعخال وكتؤدموإل وبيع  و .2 والمتعلـوكمسلعدت وض واختنلروالخبراتوالت وتسلعدوعل وبمكه تكجن 

والم وفهمن  وبليعتبلر والخلال  وآخذان وكالقدرات وكايستعدادات واليردن  واليركؽ وكفهمن  و يرد تعلـ

عدادهولمسؤكلنلت .  كمسلعدت وض وحؿومع  ت وكا 

 هداض .فالمسلهم وض ودراس والمجتمع وكحؿومع  ت وكتحقنؽو .3

تربن وكتعجنعوالت منذوعل والتي نروا بداع  وكتقكن و ؿومنؿوإل وايبت لروكالتجدند وكتبمن وركحو .4

 ةوكالثق وبللبيسولدنهـ.الجرف

 إعدادوالت منذوليهـوالحنلةوالمللن وكالحللرةوكايستعدادولمكاجه والمستقبؿ. .5

 (.37-36:و2000 واألغبرم)وال عؼوعفوالت منذوالمكهكبنفوكرعلنتهـ. .6

وكلخصو)العملنرة(وفهداؼوا دارةوالمدرسن وض واآلت :

 هداض .ف وحؿومع  ت وكتحقنؽودراس والمجتمعوكمع  ت وكفهداض وكفملبن  وكالعمؿوعل .1

متبكع وكمتجددةونستطنعووبخبراتو–بلعتبلرهومحكروالعملن والتعلنمن وو-العمؿوعل وتزكندوالمتعلـ .2

 ملونعترل ومفومع  ت.وه مفوخ لهلوكبكاسطتهلومكاج

 كتحقنؽوكتعلنمهـ  الت منذ تربن  عل  تسلعد الت  كالخبرات الخدملت كتقدنـ الظركؼ تهنئ  .3

 .لعخالنلتهـ مت لمؿال البمك

 المقررةوالتربكن  األهداؼ لتحقنؽ المقررة المبلهج بتبينذ للقنلـ المعلمنف فدا  بمستكل ايرتيلع .4

 كعقد وكتدرنبهـوتدرنس كطرؽ ككسلئؿ كمعلرؼ معلكملت مف نستجد مل عل  ط عهـإ خ ؿ مف

 (.57:و2001)والعملنرة و.لهـ كالدكرات البدكات

و:دارةوالمدرسن فوفهداؼوا ففومو(2003)بسنسك كتذ ر

 بتلج.ادوالقكلوالبعرن والقلدرةوعل وا إعد .1

 غربل وكتبقن والتراثوالثقلض . .2
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 . ئـوللبمكوايقتاللدموكايجتملع إحداثوالتغنروالثقلض والم .3

 (.3:وو2003إعدادوالمكاطفوالالللحوكالتبمن وال لمل وللعخالن وا بسلبن و)بسنسك و .4

واؼوالتللن :)الحرنرموكآخركف(واألهدونرلكو 

 تحقنؽوالرللوالكظني وللعلملنف. .1

وكآخركف  .2 والمستمر)الحرنرم والذات  وللتطكنر وكدضعهـ وللمعلمنف والمهب  والبمك :و2007م حق 

83.) 

ترلوالبلحث وففوفهداؼوا دارةوالمدرسن وه وؽوألهداؼوايدارةوالمدرسن  ومفوخ ؿوالعرضوالسلب 

معلمكفوورس وب لض وضئلت لكقلئ وض ومجتمعوالمدفهداؼوعلمل وتعمؿوعل وتحقنؽواألمفوالي رموا

دارنكف ولذاوتحتلجوإل وت لتؼوكتعلكفومبظـولجمنعوالعلملنفوكوكطلب و بللمدرس  ومفوفجؿوحملن وا 

ومفوايبحراضلتوالي رن وكفسبلبهلومفوخ ؿ:الطلب و

وكالمالغٌو .1 والالللح والبمكذج وتمثؿ والت  والمدرسن  والبنئ  وكمتكضنر والمسلـ)ادارةن وللمجتمع علملتور

 كطللبلت(.

وا دارة تكقع  .2 و فعلل  و الي رن وللمع  تالمدرسن   الحلكؿ كلع كمحلكل  المختلي  كالسلك ن 

 .مقدمل لهل المبلسب 

وللطللبلتو .3 والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ وكالمعلملتوض  وكالمجتمع واألسرة وكدكر ودكرهل وبنف العرا  

 المرحل والثلبكن .

والمتبكع  .4 والطلب وففوت كفوجمنعوفبعطتهل وتالبوض ومسلعدة والحلكؿوالمبلسب ووكجهكدهل ض وإنجلد

 .ض وجمنعوالبكاح وببل نومت لم نوكالمستقل والمتزب وول وكببل وعخالنتهللمع  ته

وتحسنفو .5 وبقالد والمدرس   وض  والعلملنف وبنف وكالمسؤكلنلت والمهلـ وتكزنع وض  واليردن  واليركؽ مراعلة

 الع قلتوبنفوالعلملنفوض والمدرس .



 23  

 

 كغرسوالثقلض وكالقنـواألمبن وض وبيكسوالطللبلت.وتعزنزو .6

واتخلذو .7 وض  واليرنؽوكالمعلر   وبركح والعمؿ وكبثوثقلض  والمدرس   والرفموض  وكتقبؿ والحكار وثقلض  بعر

 القرارات.وكذلؾولتحالنفوعقكؿوالطللبلتوككقلنتهلومفوايبحراضلتوالي رن .

وراؽوو .8 واتالليت وبظلـ وكووكلع وكاليالكؿ  والمدرسن  وا دارة والمعلمنفوبنف وبنف والتعلكف ولسهكل  ذلؾ

 كا دارةوكحسفوالتالرؼوض وحؿوملونستجدومفومع  ت.

وللمدرس وض والمستقبؿ. .9  كلعوخططوالتطكروكالتجدندوال ـز
 

 وظائف اإلدارة المدرسية:
بظرةوالمجتمعوإل والعملن والتربكن  وكاألندنكلكجنلوالت ووا دارةوالمدرس وبتنج تغنرتوكظني ولقدو

كبتنج ولذلؾوضقدو.و روالتربكموكالظركؼوالسنلسن وكايقتاللدن والت وتسكدوببن والبظلـوالتربكمتكج والي

واتج والمللن  والسبكات والمدرسن عهدت وا دارة وض  وجدندان والمدرسن لهلن وا دارة وتعدتوكظني  وحنث و 

ولتتبلسبوم وإل وخلرجوالمدرس   وككظلئيهل وامتدتومسؤكلنتهل وإذ وللمدرس   والداخلن  عومعطنلتوالحدكد

 العالر وإللض وإل وملو عيتوعب واألبحلثوالتربكن وكالبيسن .

وكمفوالكظلئؼوالجدندةولإلدارةوالمدرسن وابط قلنومفوالبظرةوالحدنث وإلنهلوملونل :

العمؿوعل وتزكندوالمتعلـووكه :ودراس والمجتمعوكمع  ت وكفهداض وكفملبن وض ولخالهلو)الجدم(ولقد

وال والعملن  ومحكر وكبكاسطتهلوبلعتبلره وخ لهل ومف ونستطنع وكمتجددة ومتبكع  وبخبرات والتعلمن  تعلنمن 

ايرتقل وبمستكموفدا وكووتهنئ والظركؼوكتقدنـوالخدملتوكالخبرات.ومكاجه وملونتعرضول ومفومع  ت.

و(.14:و2008المعلمنفوللقنلـوبتبينذوالمبلهجوالمقررة.)الجدم و

 المستكل لتحسنف ع جن  خطط كلع:  نالمدرس ا دارة كظلئؼ إل  )العدكم( كنعنر

 كايمتحلبلت ايختبلرات بظلـ تطكنروالدراسن . المبلهج تحلنؿ ض  المعلمنف معلر  وللطلب . التحالنل 

 لمعللج  كالمعلمنف التربكننف فنالمعرض بنف دكرن  اجتملعلت عقدوالجند. ايختبلر معلننر كضؽ
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و(.21:و2008)العدكم ووالمبلهج. مع  ت

 جلف(وففوفهـوملواتيؽوعلن والبلحثكفوكالمختالكفوحكؿوكظلئؼوا دارةوالمدرسن :كنرلو)ضح

 وكهكوالعملن والت وركرن ومفوفجؿوبجلحوالعمؿوالمدرس كاللومهم حدوالعملنلتوالفالتخطنط:وكهكو 

 .كالجهدوحت وتحقؽوالمدرس وفهداضهلنجبوففونعطنهلومدنروالمدرس والكقتو

 وض ومجلؿوتخالال و ؿ و وعل والعلملنفو والبعلطوالمختلي وبللمدرسكجفالتبينذوكالتبظنـ:وكهكوتكزنعو 

توكبأقؿوت لي وكبأعل ومستكلوعملؿوض وفقالروكقفك ؿوإلنهـومفوفمعوتيكنضوالسلط و بجلزوملو

 .فدا 

  وكنتخلؿومرحل وكدقتهلواللبط: وكمعرض ومدلوالحتهل واألعملؿ  ومراجع  وحنثونتـ والتبينذ التأ دوكو 

و لفوا وإذا و لفونحقؽوالكاجبلتوالمخططولهلودرس ونسنروبطرنق ومرلن لعمؿوبللمعمل وإذا  وكعمل

 (.14:وو2012 وتزاـوبللمكاعندو)ضحجلفكدرج وايل

وف)عطكمونرمكو و( والمدرسن  وا دارة وكظلئؼ وبلعتبلرهووهك:هـ والمدرس  ومدنر وكاجبلت وفهـ تحدند

وال والمدرسن  وا دارة وعف واألكؿ والتعوكمبهل:مسؤكؿ وكالعملن  والمبهج وعل وولنمن .تحسنف ا عراؼ

وكتحسنب . والمدرس  والبعلط والعمؿ.وبربلمج وض  وكالبجلح وللمدرسنف والمهبن  والت منذووالقنلدة تكجن 

 (.20:و2012العمؿوال تلب وكالمراس ت.و)عطكم ووكمسلعدتهـوعل والت نؼ.

و:وا دارةوالمدرسن وللمرحل والثلبكن وفهـوكظلئؼكتخلصوالبلحث وإل و

 واأل والي رمتحقنؽ وومف وللطلب   وكبالكقلئ  وتحتووفببلخلال  ونقع والحرن  ومسلكب وكطف بعنشوض 

والمعلكملتوكايتالليتومفوجه وو ايحت ؿوا سرائنل ومفوجه  كض وعالروالعكلم وكت بكلكجنل

وذلؾو وعل  ونترتب وممل والخلرج   وكايبيتلح والثقلض  والي رم وبللغزك ونتالؼ والعالر وكهذا فخرل 

 موللطلب .م لبن وللتأثروكايبحراؼوالي روإ

 دائهـ.فا تعلؼوالقدراتوالتربكن وللمعلمنفوض والمدرس  وككلعورؤلومعلالرةولتحسنفو 
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 . اعتملدوفسلكبوالعمؿوالجملع وض وجمنعومجليتوالعمؿوا دارموكالتربكموالمدرس 

 . إعدادوالمكاطفوالالللحوبعخالن ومت لمل 

 .تعلنـوضفوقنلدةوالمجتمع 

 .إحداثوتغننرواجتملع ولألضلؿ 

 بسلبن .الخبراتوا ا تسلبو 

 . تالين وكتبقن والتراثوالثقلض ومفوالعكائبوالغرنب وعب 
 

 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:
وبمكذج والمدرسن  وا دارة والتعلكفوولنوالللحولنوتعتبر وكض  والعمؿ وكسنر وا بسلبن  والع قلت ض 

تبلعو ؿواألسللنبوالدنمقراطن و المستمر فوتسلهـوبيلعلن وفاستطلعتوو-إفوفالبحتو ذلؾو-كه و كا 

ض وإنجلدومجتمعوالللحوب ؿوملوتعبن وال لم .وكا دارةوالمدرسن ول  وتحقؽوبجلحلتومأمكل وض وبدوففو

وم لبنلتهلوالمتلح .إبهلومفوالبجلحوض وتحقنؽوفهداضهلوالكالح وض ولك وتتسلحوبخاللئصوتم ٌو

-294:و2005(وكو)محلندة و136:و2004(وكو)محمد و24:و2010حنثواتيؽو ؿومفو)عبكم و

 (وعل وففوخاللئصوا دارةوالبلجح وتتمثؿوبلآلت :11:و1991(وك)فحمد و295
وض وو:إدارة ىادفة .1 وكالالدض  ويوعل والتخبطوكالععكائن  وكالمكلكعن  وعل والتخطنطوالسلنـ تعتمد

وتحقنؽوفهداضهل.

قلم وو األلي تبتعدوا دارةوعل وايستبدادوكالتسلطوكقلئم وعل والتعلكروكالتعلكفوكوو:إدارة اجتماعية .2 كا 

 جسكروالثق وكالمحب وبنفوالعلملنفوكايحتراـوالمتبلدؿ.

نببغ وففوتتالؼوا دارةوبللمركب ودكفوإضراطوفكوتيرنطوكبللتحدندودكفوإغراؽوكيوو:إنسانيةإدارة  .3

 نتجلكزوعبدوالتعالبولرفموفكومذهبوفكوبظرن وتربكن ومعنب .و

وبهلوف ثرومفوضردوكاحدوبطرنوإدارة تعاونية: .4  ؽوالمعلر  وكالتعلكفوكاليهـوالمتبلدؿ.نقـك



 26  

 

 تسع وإل وتحقنؽوفهداؼوالمجتمعوكالمدرس .وإدارة تربوية: .5

ولجمنعووإدارة منظمة: .6 وعلمؿ وكتبظنـ وفهداؼومحددة وكضؽ وضنهل والتبظنـ وكسك  وللععكائن  وم لف ي

 البكاح وكاألبعط .

والخاللئصوالتللن :إل و)حسنف(ووعلركفو

بؿون كفولهلودكروقنلدموو يوتر فوإل والسلبنلتواكوالمكاقؼوالجلمدةنعب وفبهلوكهذاوو:إدارة إيجابية .1

 ض ومجليتوالعمؿوكتكجنه .

 (31:و2004علل والتبظنـ.و)حسنف ف:وكالمسلكاةوضنهلوبنفوتحديد السياسات ووضع البرامج .2

وفملو)علنش(وضأللؼوالخاللئصوالتللن :

علرؼوالعلمن وكاألسللنبوالمبظم والت و:وكنقالدوبللت بكلكجنلوا دارن ومجمكع والمإدارة تكنولوجية .1

 تطبؽوض ومكاجه والمعكقلتوالعلمن وبغن وحلهلوض ومندافوا دارة.

:وتكضروبنئ وآمب  وذاتومبلدئوتعلكبن وتبظنمن  وتستثمروالكقتوض والتعلنـوالجندولدنهلوإدارة فاعمة .2

 (58-56:و2009للكفوكتملرسواألمكروبع ؿومبلعر)علنش رؤن وكالح  ولدنهلوقلدةوضعٌو

وللعملن وفو:)سلنملف(ونرلكو والمستمر والتقكنـ وخلالن  وهبلؾ والخاللئصوالسلبق  وإل  وبل للض  ب 

و(وو19:و1985سلنملف و)التربكن وكالتعلنمن ومفوقبؿوايدارةوالمدرسن .و

نلدةوالعمؿوعل وقونجعلهلوقلدرةكتخلصوالبلحث وإل وففواتاللؼوا دارةوالمدرسن وبهذهوالاليلتو

كتغننروالسلك نلتوالي رن وغنرووكن وكالسنلسلتوالتعلنمن وبيعللن المدرس وبحكوتحقنؽواألهداؼوالترب

معوالمتغنراتوولنوإنجلبنتيلعؿونجعلهلوتو ملوكحملنتهـوكتحالنبهـومفوايبحراؼوالي رم و السلنم وللطلب 

نفوض والتخطنطوككلعواألهداؼوكرسـوالعلملوتعرؾعمؿوبركحواليرنؽ وكونجعلهلوتكووو الهلدض وكالمستجدات

بسلبن واجتملعن نجعلهلوكوو.لمدرس وكتبينذهلوكاتخلذوالقراراتسنلسلتوا  وضل دارةوالمدرسن والبلجح ولهلوكا 

 .كالطللبلتواألسرةوكمؤسسلتوالمجتمعوالمحل ـوكولالمعجسكرومفوالتكاالؿوكالتعلكفومعو
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 أنماط اإلدارة المدرسية الناجحة:
تسنروعل وبمطوكاحدوض وتسننروعؤكفوالمدرس  وضتختلؼوا دارةوالمدرس وو ويا داراتوالمدرسن

كطرنق وفدا والعمؿوالمدرس وحسبوعكامؿوعدةومبهلوملونتعلؽوبعخالن ومدنروالمدرس  وفكوملونتعلؽو

م لبلتهل وفكوبللعلملنفوبللمدرس  ولذاوبرلوبعضوا داراتوالمدرسن وتتسـوبليستبدادوا وبللبنئ والمدرسن وكو

لتسلط وكفخرلوتتسـوبللدنمقراطن .وكقدواتيقتوال ثنرومفوالمراجعواألجببن وكالعربن وض وا دارةوالمدرسن وكا

وعل وتالبنؼوفبملطوا دارةوالمدرسن وإل وفربع وفبملطوكردتوبمسمنلتومختلي وكه :و

 كقراطن .  والبنروالدن تلتكرنو  ايستبدادنو  المتح م   اليردن السلطكن  و  األكتكقراطنا دارةو .1

  .المتسلهل  الحرة   وفكواليكلكن سلنالترو ا دارة .2

 العكرن .   التعلر نو  ا بسلبن وفكوالدنمقراطن ا دارة .3

 (14:و2011 وحرب )الا دارةوالدبلكملسن .و .4

 :عل والبحكوالتلل بع  ومفوالتيالنؿووةملطوعل وحدهذهواألبو ؿ ووتتبلكلكقدو

 وتوقراطية:اإلدارة األ  .1

وفكتكقراط والمبظم و لم  وض  والعلملنف وفموخلكع والكاحد؛ واليرد وح ـ وكتعب : ويتنبن    و لم 

و.(290:و2001)دنلب وألكامروكآرا وكبيكذوكاستبدادوكسلط وكبطشوعخصوكاحدوداخؿوالمبظم 

وكهكو وعخصوكاحد وبند والمدرس  والجك وعل  وكالسنطرة وكالال حنلت والسلطلت وجمنع كت كف

مع وكملوعل والعلملنفوإيوطلعت وكتبينذووانوك بنرةوكيونعرؾوفحدضهكونتكل والقنلـوب ؿوالغنرةوو المدنر

التخطنطوالتبظنـوكالتبينذوكاتخلذوالقرارات وو ملويونعرؾوالمعلمنفوض و فكامرهودكفومبلقع وفكوإبدا والرفم

مبعزيوعفون كفوالمدنروض والغللبوكوؿومفوم لبت  و ملونرضضوتيكنضوالسلط واعتقلدانومب وبأفوذلؾونقلٌو

التسلنـوبأفوهذاوالبكعوونم فكو.ون و رنم ونطبعهلوالتعلطؼوكالمحب كعت  ويوتربط وبهـوع ق وإبسلبمجم

وكو والعمؿ وكابتظلـ والسلط  وإح لـ وإل  ونؤدم وقد وا دارة واألدا مف وبلآلثلروو( ا بتلج)رضع ونتمنز وفب  إي
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ببيسووقنلدتهـولط بهـكوت كفوالبتنج والسلبن وعل وعخالن واألضراد وإذونعجعوالطلع وعبدوالمعلمنف و

والمدنر وبكجكد ومرهكبل ونالبح والعمؿ وإبجلز وفف و مل والطرنق   وك والركح  السملت )العجم ( كنذ ر.

و: األكتكقراط  البمط مف للمدنر العخالن 

 جمنع ض  كالسنطرة التح ـ العلملنف.وحب كلتهدند للتح ـ السلط  استخداـ ض  كخلال  العخالن  قكة

 قرارات  ض  التراجع كعدـ ٌببل ن   لف كلك البقد تقبؿ عدـ.واآلخرنف ككاجبلت حقكؽ كسلب ا دارن  األمكر

 (24و:2003)العجم   بللمدرس . العلملنف بنف المعلمل  ض  التيرق .وسلنم  غنر فبهل فدرؾ لك حت 

و: مبهل األكتكقراطن  ا دارة سملت مف عددانو )علبدنف( نذ ركو

 إذ ا دارة  ض  المعلر   عف المعلمنف دكر غنلب. قننـكالت التكجن  ض  كالدق  المكلكعن  غنلب

 التحالنل  الجلبب عل  التر نز. التعلنمن  ا دارة عف السنلسلتوالاللدرة لتبينذ بللتخطنط المدنر نقـك

وللت منذ المعرض  هملؿ  وكالبيسن  الركحن  الجكابب كا  وجتملعن كا  كالعلطين  هملؿ   الت منذ منكؿ كا 

هملؿ داداتهـكاستع كاتجلهلتهـ  (.69و:2001)علبدنف  بنبهـ اليردن  اليركؽ مراعلة كا 

 وكهكوإل وففوهذاوالبمطوا دارمونقكـوعل وسنلس واألبكابوالمغلق وتخلصوالبلحث ومملوسبؽكو

والمعلالر وا دارم والي ر وفالحلب وقبؿ وكمف والمعلالرة  والتربن  وقبؿ ونترتبوعلن وو مرضكضومف ألب 

ومبهل:وعدـوععكروا لعلملنفوكالطلب وبليبتمل وللمدرس  وكالتقلنؿومفوم لب والعلملنفوكهدـوسلبنلتوعدة

علق  وكا  وكتقدمهلئببلوعخالنتهـ والتعلنملتودكفوالمعلر  وض وكلعهلوكفألفوالعلملنفوم ليو هل و بتبينذ

والحدنث .ويونلنؽومعوالتربن وبملةوالعمؿوا بسلب وض والمدرس وابعداـوكحدوإل كهذاونؤدمو

 ية:اإلدارة الترسم .2

 فكواألكركبن كايقتاللدنكف التجلر بهل قلـ الت  التدخؿ عدـ حر   إل  ا دارة هذه فالؿ نعكد

 ذلؾ ن كف مل بمقدار إي ايقتاللدن  كفؤوالع ض  الح كم  التدخؿ لمقلكم  الكسط  القركف بهلن  ض 

 الخلال   سلتالمؤس إل  الي رة ابتقلت ثـ .العخالن  المل ن  كحقكؽ األمف لالنلب  لركرننل التدخؿ
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:و2003القرارات.)بسنسك  اتخلذ ض  مع  العلملنف تجله كالتكدد كالتسلمح بللسلبن  نتالؼ المدنر كفالبح

وو(.136

نتمنزوهذاوالبمطوبللمغليةوض وإعطل والحرن وللت منذ؛وبظرانولتمنزوالمدنروبللعخالن والمرح  وإذو

عل وقدـوالمسلكاة وكيونتدخؿوض ومجرنلتونبظروإل والمعلمنفوعل وابهـومستعلركف وكنعلملهـوجمنعلنو

و(.8:و2005األمكر وكنتخل وعفودكرهوالرنلدم وكنسنروكضؽوملوتملن وعلن والظركؼ.و)البراؾ و

و(.25:و2003  العجم ) ملونحرصوالمدنروالتسلهل وعل وإرلل وجمنعوالعلملنف.و

وعكو ونقكـ والمدرسن  والبمطومفوا دارة وسبؽوإل وففوهذا وممل والحرن وتخلصوالبلحث  ل وإعطل 

و وضهك وبظرهـ  ومفوكج  ومبلسبلن ونركب  ونعلؤكفوكمل وبمل وض وللمعلمنفوللقنلـ والمطلق  والحرن  نؤمفوبمبدف

والذات  ورفن  ونيرضوعل وفحد وي والحر    وكحرن  والطلب  والمدرسنفوكحرن  وحرن  وبأب وو العمؿ  كنتعلؿ

ن ثرومفوايجتملعلتوالت وتتسـونقالدوبذلؾوإضسلحوالمجلؿولظهكروال يل اتوكالمكاهبوالخلال  وكقدو

ألفوقراراتهلوكتكالنلتهلوغنروملزم  وو ؽوك ثرةوالمبلقعلتوكلعؼواليلعلن بللتخبطوكعدـوالتخطنطوالمسبٌو

والدكرواكبذلؾو وكابعداـوركحوالعمؿوالجملع ووـلقنلدموللمدنروسكا وبع ؿومبلعروفنبعدـ غنرومبلعر 

ونفوا دارةوكالعلملنف.المعترؾ.وكنؤدموإل وتكتروالع قلتوا بسلبن وب

ألب ونبحرؼوبعندانوعفوالي روا دارموالمعلالر وكنعكؽوو كنعتبروهذاوالبمطومفوفسك واألبملط

ا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽوفهداضهل وألبهلويوتأخذوبعبلالروا دارةوالعلمن و للتخطنطوالتبظنـوكالتبينذو

وكال والخلؿ وإل  وذلؾ وكنؤدم وكالتقكنـ  وكالمتلبع  وبمطلنوكالتكجن  ونعتبر ولهذا والي رم  وكايبحراؼ يكل 

ومرضكللنوتململن وكفداةوهدام  وكنجبوعل وفن ومدرس وففوتبتعدوعفواستخدام .

 :اإلدارة الديمقراطية )اإلنسانية( .3

نقكـوهذاوالبمطومفوا دارةوالمدرسن وعل والمعلر  وض واتخلذوالقراروكعملنلتوالتخطنطوكالتبظنـو

ع  وضللمدنروهبلونهتـوبللع قلتوا بسلبن والسلنم وداخؿوالمدرس  وكنعمؿوعل وكالتبسنؽوكالتكجن والمتلب
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حلجلتووإل قكـوالمدنروبللتعرؼوتبلدؿوالخبراتوالمهبن  وكنسلعدوعل والتجدندوكايبت لروض والمدرس  وكن

وه ومف ومم ف وقدر وف بر ويستثملر وكطلقلتهـ وكاستعداداتهـ وكقدراتهـ والمدرس  وض  والعلملنف ذهوكمنكؿ

وض وتحقنؽواألا وكتحدندوكتكزنعوالمسؤكلنلتوكالكاجبلتوحسبومنكؿولطلقلتوكتكظنيهل هداؼوالتعلنمن  

وكقدراتوكطلقلتوالعلملنف.

و و"  عل  حالرنا – الميهـك هذا لك  ض  – ا دارة مهم  ت كف يكنبنفو)عسلؼ(عل وفب :

 الدكر األعل  ا دارم كل كنت .العلملنف جمنع فدائهل ض  نسهـومعتر   مهم وه  بؿ األعل   ا دارم

 التعلكف عف تبـ نجلبن  إ العلملنف مع ع قلت  ت كفوفف نببغ  الذم المهم  هذه تبينذ ض  القنلدم

و(42:و2005)عسلؼ و "المتبلدؿ كايحتراـ األلي  إل  كتدعك كالحملس  المبلدرة كتثنر لؿ اليعٌو

طواستخداملنوض وا دارةوالمدرسن وكتخلصوالبلحث ومملوسبؽوإل وففوهذاوالبمطومفوفضلؿواألبمل

لملوضن ومفواألخ ؽواليللل وكالمكلكعن وض والرفموكالجدن وض والعمؿ وضنؤدموض وا دارةوإل والتعلكفو

وكندضعو والعلملنف  وبنف والركحوالمعبكن  وكرضع وبنبهـ والمتبلدل  وكالثق  والجمنع ومف وبللرلل وكالععكر المثمر

 ومجلؿوا دارةوالمدرسن  وكل فوهذاويونمبعوففونأخذوالمدنرومفوبللعمؿوللتقدـ وكنحقؽوفضلؿوالبتلئجوض

ونعنع . والمكقؼوالذم ون ئـ وقنلدمومل وبمط وبأب كوو ؿ ووترلوالبلحث  واألبسبوالبمط واألمفوض  تحقنؽ

وال والثلبكن  الي رم والمرحل  ولطللبلت ومفوكقلئ  وضن  والمدرسن وعرا  ولمل وكالمعلمنفواألكووا دارة سرة

وكاألبعط وكالمجتمع والمدرسن  ولدكرو  وهـ ووجؿفمف والطلب  وسلكؾ وعل  والمبظـ والتػأثنر وهـ سلبا وكوكض رهـ

وكو وكايقتاللدن  وايجتملعن  وكوالميلهنـ وكالثقلضن  وكالي رن  والسنلاألمبن  وكالعلمن  ولسن  تحالنبهـوال زم 

وتحقنؽوالتكاضؽومعوالمجتمع.وككقلنتهـومفوايبحراضلتوكو

 اإلدارة الدبموماسية: .4

والبمطومض وكو ونمتلؾوالمدنروهذا والجدندةوكوفوا دارة وكالقنلدن  فومجمكع ومفوالمهلراتوا دارن 

ال زم و حداثوالتطكنروكالتغننروض والمؤسس والتعلنمن .وكتتالؼوهذهوا دارةوبللمركب وكسع والالدرو
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وتتالؼوبللحنؿ وكفحنلبلن والبدنه وكاللنلق وكالمكهب وكالحذاق وكالتجرب وض وتسننروعؤكفوالمدرس   وكسرع 

 كالخداعوللكالكؿوإل واألهداؼوالتربكن وكالتعلنمن وبأعل و يل ة.

 نتنح ضهكواألضراد  مع تعلمل  ض  كالدبلكملسن  الذ ل كنرلو)الحرب (:و"وففوهذاوالبمطونمنؿوإل و

 كمكاهبهـ كرغبلتهـ منكلهـ إل  التعرؼ نستطنع حت   كآرائهـ فض لرهـ لعرض لهؤي واألضراد اليرال 

وكبللتنالعخال  كالحكاضز الكعكد طرنؽ عف جلبب  إل  األضراد هؤي  مف نرغب مف استملل  لل   

و(.16:و2011.و)الحرب  و" نالملد

كترلوالبلحث وففوبمطوا دارةوالدبلكملسن وتستعمؿوالذ ل وكال نلس وض وإدارةوالع قلتوايبسلبن و

الي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل ومفوف وكهذاوالبمطومبلسبوض وتحقنؽواألبنفوا دارةوالمدرسن وكالمعلمن

وكالمركب و ضاللحوالطللبلتوعفوفض لرهف و وتحتلجوإل والدبلكملسن  والعمرن  والمرحل  وألفوهذه الثلبكن  

وإل وفهمن والي روا س م  وككقلنتهفومفوايض لروالمبحرض .وهفنهكتكج

وكنم فولإلدارةوالمدرسن والجمعوبنفوف ثرومفوبمطوكضؽوماللح والعمؿ.
و

 :ومياميا محافظات غزةاإلدارة المدرسية في ر أدوا
لإلدارةوالمدرسن ومجمكع ومفوالمهلـوكاألدكاروالت لملن والت ونتداخؿوبعلهلومعوبعضوكه و

 يالؿوبنبهمل.ال...وض ونم فووت لملن ووفدكاروقنلدن  وإدارن  وإعراضن  واجتملعن  
وفكلحو)العلجز( و لقد و"  بيعللن  ا دارن  العملن  تبينذ ن المدرس لإلدارة األسلسن  المهم فف:

رعلدهـ كتكجنههـ المدرس  ض  العلملنف جهكد تبسنؽوخ ؿ مف ك يل ة   بأدا وقنلم  مف المعلـ لتم نف كا 

والمدنروبلعتبلر التعلنمن  العملن  فهداؼ لتحقنؽ بكاجبلت  كالقنلـ  مم ف كج  ف مؿ عل  األسلسن ومهمت 

والمدرس  ض  مقنمنل معرضنل وجكاببهل إدراؾ المدرسن  ا دارة مهلـ إل  العلمل  البظرة تقتل  كل ف.

وا دارة لمهلـ العلـ ا طلر تمثؿ ث ث  جكابب كهبلؾ البعض  ببعلهل ال ل  ارتبلطهل ض  الحقنقن 

نملب  كظنيت  خ ؿ مف المدرس  مدنر نحلكؿ الذم بللهدؼ نتعلؽ األكؿ: الجلبب:والمدرسن    وض بهدض كا 
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و.مجتمعهـ كبحكوفبيسهـ بحك الحنح  اتجلهلت لدنهـ الللحنف مكاطبنف ن كبكا حت  البش  تربن 

و الجلببكو  الجلببكوو.للهدؼ الكالكؿ فجؿ مف المدنر نؤدنهل فف نببغ  الت  بللكاجبلت نتعلؽالثلب :

 (83:وو1998".)العلجز الكاجبلت هذه بهل تؤدل الت  بللطرنق  متعلؽ الثللث:
ول  مخططنل العمؿ ن كف ففكو يبد إدارت  س م  المدرس  مدنر مفنل ل  فب ووكنرلو)عسلؼ(:و"

 ض  بهل نقـك الت   لض  ا دارن  األبعط  تغط  عمؿ خط  بإعداد ضنقـك  الدراس والعلـ بدان  قبؿ بدق 

 كفف  حقنقن  حلجلت عل  مببننل التخطنط هذا ن كف بحنث بهلنت   حت  بدانت  مفوالدراس  العلـ فثبل 

و.األكلكنلت ايعتبلر بعنف كتأخذ  المدرس  ض  تعمؿ الت  البعرن  القكل لجمنعوعمؿ بفسلكو  كفن

 المدرس  وكحجـ الدراسن  للمرحل  تبعنل تختلؼ كالكاجبلت المهملت هذه فف إل  هبل ا علرة جدرت كل ف

 مدرست وض  المدرسنف كبنف العلنل ا دارة بنف  كسنط نقؼ المدنر فأل وكمكقعهل الدراسن  كمبلهجهل

و.(49:و2005)عسلؼ و".المحل  المجتمع كبنف

 والبمكوالمهب ولهنئ والتعلنمن  البرامج تحسنفو:ا دارةوالمدرسن وه مهلـووإل وففو()علبدنفوكفعلر

.وتكاجههـ الت  للمع  ت التالدم ض  كمسلعدتهـوكتكجنههـ  للط ب البيس  ا رعلد التدرنس 

دارو المللن  المكارد عل  ا عراؼ  مف كايستيلدة بللمجتمع ايتاللؿ .كتجهنزات  المدرس والمبب  ةكا 

و(.102:و2001)علبدنف .المدرس  العمؿ تحسنف ض ومكارده

وورلكت وفف وإل  والتعلنـالبلحث  وعل  ولنستوقلالرة والمدرسن  وا دارة والعقكؿومهم  وبؿوكحعك  

 وكض و ؿوتالرؼونتالرضكب ض و ؿوجكاببوالحنلةوالسلكؾوكوواألخ ؽونتعدلوذلؾوإل والتربن وض وتهذنب

والي رم وايبحراؼ ومف والسلنم  وضطرتهـ والمدارسوككقلن  وض  وخلال  والمدرسن  وا دارة وعل  وكنببغ  .

والمرحل والعمرن والحرج ومفوخ ؿو وللتعلمؿومعوالطلب وض وهذه الثلبكن وففوتعمؿوعل وتهنئ ومعلمنهل
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وكتطكنرهـ  ونعنشووتدرنبهـ والذم والمجتمع وض  وعلك وهك والمعلـ وضألف ونسهـ وفف وكعلن  وحر  وضن   

والتغننروايجتملع والمرو واألمبن  وض ومجتمع  وكض وفعملؿوالتكعن  ض ومكاجه وكحؿوالي رن وغكبوضن 

 سبوثق وط بهلوبظرانويحت ل هلوالمبلعروودكروض إلدارةوالمدرسن وكلوالمع  توالت وتكاج ومجتمع .

والتربكن وا والمبلهجوبلألبعط  وعل وتدعنـ والهلدض وبهـ وكقلدرة وض وت كنفوكبلكرةوعخالن ولببلئن  المؤثرة

ووالطلب .

وض و والمعلـ ودكر وبأهمن  وض والمدارسوالثلبكن  والمدرسن  وإل وففوإدرؾوا دارة كتخلصوالبلحث 

والبقلطواآلتن :

 تربكن والالحنح وض وض وحراس والعقكؿومملونتطلبواستععلروفهمن وغرسوالقنـوكايتجلهلتوال

وتـواختطلؼوعقكلهـ.حت ويونوفذهلفوالطلب 

 واألدكاروالملقلهوعل وعلقت ووبظرانولتعدد.والقدكةوالحسب وض وتعدنؿوالي روكالسلكؾوبلعتبلروالمعلـ:

وكال والمعلكملت واناللؿ وض  ونتمثؿ ومهب  وللطلب دكر وكالدنبن  والعلمن  وميلهنـ وتكجنه   وكدكر

 وايبحراضلتوالي رن ومفوايبحراؼوالي رم وكدكروع ج ولمعللجوقلنتهـككووهـكتربكموض وتحالنب

كدكروكطب ونتمثؿوض وغرسوالععكروبليبتمل وكالكي وللكطفوكمحلرب واألض لروقبؿواستيحللهل و

 الهدام .

 و وض بلروالدكر وللمعلـ والطللبوز وعخالن  وخوتبعئ  وكالمجتمعمف واألسرة ودكر واست ملؿ  و ؿ

لمؤثراتوالي رن والسلبن ولدواوهـنحالبومم للتطكنروسلك هلوكا  سلبهلوالقنـوكالميلهنـوالالحنح و

 مهملو لفومالدرهل.
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  كالع ق واليعلل وبنفوالمعلـوو وهذهوالالل بللالل والبيسن وض وفدكاروالمعلـوض وع قت ومعوالطلب

وبكووكالطلب  وتسمح والطللبالت  وعخالن  وعل  وال بنر وللتأثنر و كب   ونكم و وثلث بنفوونم ث

و والمدرس   والمعلـفحللف ووكقدرة وض  وكتبمن  وبيكسهـالعقندغرس وض  والالحنح  ظهلروة وكا   

و والذنفومحلسف والطلب  وكمتلبع  والالللحنف  والرضقل  واختنلر وض  وكمسلعدتهـ وا س م   الدنف

إل واستغ ؿوفكقلتوو والطرنؽوالالحنح وكتكجنهـإلون حظوعلنهـوايبحراؼوالسلك  وكتكجنهـ

مفوولطلب وكمعرض وملونحملكفع ومعوااليراغوبملونعكدوعلنهـوبللبيعوكاليلئدة وكضتحوالحكاروكالمبلق

عل وتبمن وايستق لن ووبلدهـوكالمحلضظ وعلن  وكتربنتهـوتجلهولر وكتكعنتهـوبملونجبوعلنهـفض 

بدا والرفموكالح ـوعل واألعنل .  ض والتي نروكالحت وكا 

 تبلرهوقطبوالرح ولدلوالععبواليلسطنب  والذمونبظروإل والمعلـوبلعبللقنم وا جتملعن وللمعلـو

وتح والطللبض  وعل والنف وتعمؿ والت  واألض لر وكتقدنـ والهدام   واألض لر ولد ت لمؿووض رنلن

 .عخالن والطللب

  والتربكموكنقعوعلن ومسؤكلن وتربن والطلب وضهكوالقلئد وللمعلـوض واليالؿ  والرائدة تربن ووبللم لب 

ئهـوإس من والحنح  وكتالحنحوايخت ؿوالحلدثوض وقنـوالمجتمعومثؿ:واغترابواألببل وعفوآبل

 ض رنلنوكعلطينلنوكالتي ؾواألسرموكالتطلحفوعل والملدة.

 :رىا وميامياادو أالقيام بالمعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية في 
الرغـومفوجهكدوالتطكنروكالتحدنثوض ومجلؿوا دارةوالمدرسن ؛وإيوففوالكاقعون عؼوعفوعل و

والعدندومفوالتحدنلتوكالمعكقلتوالت وتحكؿودكفوتحقن والمدرسن وكجكد وضل دارة ؽو ثنرومفوالتطلعلت.

وعأبهلوعأفوفموعمؿونقكـوب وا بسلفويونخلكومفوكجكدوالعكبلتوتعترل وفثبل ومملرست وفكوالقنلـوب .
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بهلوتعلب ومفوبعضواألمكروالت وتمثؿوالعكبلتوفكالمتتبعولمسلروالمملرس وض وا دارةوالمدرسن ونجدو

واأل وعل والكج  وبكظلئيهل وإدارةوض وطرنؽوالقنلـ والالعكبلتوكالمعكقلتوتختلؼومف  مؿوعل وففوهذه

وفخرل وإل  ولظركوو مدرسن  وتبعلن وفخرل وإل  وتعلنمن  ومرحل  وعلنهلكمف والقلئمنف و.ؼوالمدارسوكطبنع 

وعل و وقلدرة ولت كف وعللن   وبرامجوكخططوذاتوجكدة وكلع والمدرسن  والذموضرضوعل وا دارة ضلألمر

رنع  وض والمنلدنفوالسنلسن وكايجتملعن وكالثقلضن وكايقتاللدن والت نؼوكالتعلمؿومعومتغنراتوالعالروالس

وفجؿو ومف وللمدرس   وكالمستقبلن  واآلتن  والتربكن  واألهداؼ وتحقنؽ وفجؿ ومف وكالمعلكملتن  كالت بكلكجن 

والكالكؿوإل والمستكنلتوالعللمن .و

ونل : والتحدنلتوكالمعكقلتومل و)فحمد(ومفوتالبنيلتوللالعكبوكمفوفبرزوهذه وذ ره لتوفكوالمعكقلتومل

 :الت وتتعرضولهلوا دارةوالمدرسن وكه 

 ابخيلضو.التدرنس هنئلت بعض ض  البقصو:ض  كتتمثؿ التعلنمن  بللعملن  الل  ذات العكبلت -أوالً 

 الط ب بعض كجكدو.المعلمنف سلك نلت تبكعو.بيسن  فك مهبن  ألسبلب المؤهلنف بعض فدا  مستكل

 المدرس  الجدكؿ استقرار عدـ والمدرس  العمؿ عل  كفثرهل الن الخالكو الدركس تيع و.األسكنل  غنر

.والمطلكب  الملدن  ا م لبنلت تكاضر عدـالتخالاللت وبعضو ض  العجز فك التدرنس هنئ  تبق ت بتنج 

والمر زن  بنف فحنلبل ايختاللاللت كتعلرض كلن ؤوكالمس السلط  بنف الت لضؤ عدـ  كاألجهزة األجهزة

 . المحلن

و.اليب  كا عراؼ ا دارن  البكاح  بنف التكضنؽ ب العكو -ثانيا

واللغكطو.لليالكؿ المقررة ال ثلضلت تجلكزو.القبكؿ بسب  تجلكزو:ض  كتتمثؿ العمؿ العكبلت -ثالثا

علدة السف الغلر لقبكؿ  لظركؼ بتنج  الدراس  ض  ال لمؿ النـك بظلـ إتبلع عدـ.الخ ...القند كا 

 (.21:و2001فحمد ).متعددة

 لبتوإدارةوفطو)فبكوضركة(ومجمكع وعبلالرومهم وتتر زوعلنهلوعملن وفموإدارةوسكا و ملواستبب
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وكمفوهذهوالعبلالروملونل :و ـوإدارةوتعلنمن وفـوإدارةومدرسن فعلم و

األهداؼو تحدند ذلؾ مف بنبهل ضنمل متعلب   عملنلت مجمكع  عبهل تتيرع عملن  ا دارة إف .1

 .القراراتواتخلذ كعملن  كالتكجن  كا عراؼ كالمتلبع  كالمراقب  كالتبينذ كالتبسنؽ كالتبظنـ كالتخطنط

 .محددة فهداؼ تحقنؽ بحك مكجه  عملن  ا دارة إف .2

 هذه استخداـوإل  كتسع  كملدن   مللن كو بعرن  مكارد عل  فسلسل تعتمد هلدض   عملن  ا دارة إف .3

 .ال يل ة مف عللن  بدرج  المكارد

 .آخرنف فضراد بكاسط  كتكجنههل البعرن  القكل كدجه تبظنـ األهداؼ تحقنؽ نتطلب .4

 ا دارةوتتلمف كعلن   كاجتملعن  ملدن  بنئ  ض  تحدث بؿ ضراغ ض  تتـ ي ا دارن  العملن  إف .5

م لبنلت  كثقلضت  المجتمع فضراد بنف تيلع   .كالثقلضن  كايجتملعن والسنلسن  كظركض  ايقتاللدن  كا 

و مختلي  ؽائبطرو استخدامهل نم ف ا دارة علنهل تعتمد الت  كالملدن  كالمللن  البعرن  المكارد إف .6

 (.26:و1997)فبكوضركة و.ؽائالطرو هذه فضلؿ اختنلر عل  تعمؿ كا دارة

وسبؽوإل وففوالبلحث وكتخلص وا وممل وض والمعكقلتوالت وتكاج  والمدرسن  بجلزوفعمللهلوإدارة

و:ه 

والمدرو .1 وكمكااليلت ومعلننر وعل  وطرف والذم وكمكااليلتوالتطكر وبمعلننر وكالمرتبط  واليعلل  س 

 الجكدة.

 مكقعوالمدرس وغنرومبلسب. .2

والمتسلرع :و .3 وكايتالليت والمعلكملت وت بكلكجنل ومجلؿ وض  وطرفت والت  وكالتطكرات التغنرات

 .التعلمن توجكهرن وعل والعملن والتعلنمن /ضرلتوعل والمدرس وإحداثوتغنرا

 كالمدرس .لعؼوالرابط وبنفومؤسسلتوالمجتمعوالمدب و .4

 بسلبن وكا درا ن (.اتوالمهبن وكاليبن وكالذاتن وكا قل و يل ةومدنروالمدرس و)المهلرو .5
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وكو .6 والمدرس . دارة وكا  والعلملنف وبنف والتعلكف واألالعكب  وفكلنل  ومتلبع  وض ولعؼ وألببلئهـ مكر

 المدرس .

 سك والمبب والمدرس وللعملن والتعلنمن  وكقل والمراضؽوالتربكن . .7

 راتوالدراسن ومملونحدومفوفبعط والمدرس . بروحجـوالمقرو .8

 سبكع  وكالتسرب.ارتيلعوباللبوالحالصواأل .9

 دارن والركتنبن .ارةوالمدرسن والعلنلوبلألعملؿوا ابعغلؿوا د .10

 ايبخيلضوالعلـوللمستكلوالتحالنل وللط ب. .11

 عدـواألخذوبلقتراحلتوالمدنرنفولتحسنفوالعملن والتعلنمن . .12

 كن وللبلرزنفوض والعمؿ.عدـوكجكدوحكاضزوملدن وكمعب .13

  ثرةوتبق توالمعلمنف وكالعجزوض وبعضوالتخالاللت. .14

رتبطومبهلوبطبنع وعمؿوالمعكقلتوالت وتكاج وا دارةوالمدرسن وسكا وملونففوهذهووكترلوالبلحث 

وف وفوـالمدرس   وبللمرحل  وفك ونرتبطوبللبظلـ وتؤثروسلبلنووـمل و... والمدرس  وضن  عل و المجتمعوالذموتكجد

عدـوتكضنروبنئ وآمب وض رن ولطللبلتوودارةوالمدرسن وبأدكارهلوالتعلنمن وكالتربكن  و ملوتقؼوكرا بهكضوا 

والمرحل والثلبكن .

و

و

و

و

و

و
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 :مقدمة
وونحتؿٌو والي رٌم وبلاألمف وبللغ   وفهمٌن  واوهعتبلروالكقلئ  وكاستقرار وفمف وخ ؿونحقؽ ومف لمجتمع

ه وقلن ومكجكدةووكايبحراضلتوالي رن .وكقلٌن واألمفوالي رٌمولنستوكلندةوالنكـ وبؿالتالدٌموللمؤثراتو

وكالعالكر واألزمب  ومٌر وعكاعل  وعٌدة وبتنج  واألخنرة واآلكب  وض  وف بر وبرزتوبع ؿ وكل ٌبهل وداخلن و  مؿ

البحبلوببتم وإل وعللـوفالبحوقرن والغنرة وكقدوابيتحتوالحدكدوكاب سرتوالقنكدوفببلوفلرجن  وفهمهلوكخ

كفزنلتوالمكابعوبنفوالدكؿوكالععكبوض وعالروالعكلم وال لسح وكمفونعتقدوفب وقلدروعل وببل والمزندو

مفوسنلسنلنوفكوغنروذلؾومفوفبكاعواألومفوالق عوكالحالكفوكالمكابعو  ونخلؽوفمبلنوض رنلنوفكواقتاللدنلنوفك

وضإب وكاهـوض وعالرويوع ق ول وبللقرفوالكاحدوكالععرنف.وو القكم 

فونلروب ؿوفضلألمفوالي رموالكقلئ ونعتبرومفوفهـوفبكاعواألمف وضعبدملونالنب والخلؿونم فو

طروالذمونحددوخؿوخ ؿوضترةوكجنزة وكهكوالخلؿواألفونتم فوفحدومفوإنجلدوالخلففبكاعواألمف ودكفو

فونعنشواستقرارانوكطمأبنب  وكنمثؿوالحاللب والي رن وكالتربن والت وتؤهؿوفمستقبؿوكفمفوفموععبونطمحو

و(300:و2001)الحندر وواليردوللت نؼوايجتملع ومعومجتمع .

كت لدوتجمعوالدراسلتوالبيسن وض ومجلؿوالدكاضعوالبيسن وعل وففوداضعواألمفونقعوض والمرتب و

كاضعوكالحلجلتواألسلسن  وكه ودكاضعوحيظوالحنلةو لأل ؿوكالعربوكالتبيس وكقدوعبروعفوذلؾوالتللن وللد

سلسن وض وقلعدةوالهـر وكلن وكالحلجلتواألم وللدكاضع وحنثوتأت والدكاضعواأل)ملسلك(وض وتبظنم والهرو

و وا إضإفوتـ وتطلع ومعبلعهل وكايبسجلـ عومفوحكل وبسلفوإل وتحقنؽواألمفوكالطمأبنب وكنععروبللراح 

و(.2:و2004متحررانومفوالخكؼوكالقلؽوكالالراعلتوكاآليـ.و)العلضع وكآخر و

مفوتعدومفوال لملتواللالنق وبمختلؼوالكروالحنلةوا بسلبن والت وفو لم واألفالجحب (:وككلحو)

 ونزاكلهلوا بسلفوعل واألرض وكه وض رةوترتبطوارتبلطلنوكثنقلنوبعت والحلجلتوالبعرن وككسلئؿوإعبلعهل

ونتعنفو والت  والبعرن  والحنلة وكالكر وا بسلبن   والحنلة ومجليت وبتعدد وتتعدد ومجليتواألمف وضإف لذلؾ
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و(.8:و2006إعبلعهلوبطرنق ومعركع  وكض ومبلخوآمفومستقر.)الجحب  و
 

 :مفيوم األمن الفكري الوقائي
 مفيوم األمن لغًة واصطبلحًا: . أ

واألمفوالي رموالكقلئ وإل ولغ وو:كن وكاالط حن  وكتيالنلهلوضنملونل تتيرعودييتوميهـك

 األمن لغًة:  -

نعدوميهكـواألمفومفوالميلهنـواللغكن والثرن وض والمعب  وكذلؾولتبكعوالبظرةوكاخت ؼوالتالكرو

وكضنملونل وبنلفومختالرولذلؾ:و كتعددوالجكاببوالت ونتبلكلهل

بملوسملهواو) و لفواوف؛وألمبلنوف(وقلؿو)الطبرم(:و"واألمفومالدرومف:وفمفونأمفوفمبلن وكا  لحـر

وكلـو ونيهىن ٍج  ولـ وفكوفخن   وقلتؿوفبن  ولق وب  ولك وك لفوالرجؿومبهـ وب   ولمفواستعلذ ومعلذان ض والجلهلن 

و(.26:و2000نعرضووحت ونخرجومب ".)الطبرم و

و ونقلؿكض  و)الينركزآبلدم( وكاآلًمفيو": وكفملبلن األىٍمفي وفٍمبلن و يىًرحى  وفًمفى  والخلئؼ  و اللحبولد و 

و هيمىزةو:و بى ه  وفيمى ؿه وكرىجي . وكفمنرو و ىيىًرحو وكفًمنفه  وفًمفه وضهك وبلل سر  ٍمبلن  وكا  ومحر تنف  بى ن  وكفمى وكفمىبلن بيتحهمل 

" وع  و وض و ؿ  دو وفحى و.(194:و1993 والقلمكسوالمحنطو–الينركزوآبلدمو).نىٍأمىبي يو يؿ 

وكالبكفوفال فومتقللؿو)ابفوضلرسكق وكالمنـ والهمزة و)فمف( و" والت وه و(: واألملب  وفحدهمل ربلف:

و(.133:وو1979 و)ابفوضلرسو". كفوالقلب وكواآلخروالتالدنؽالخنلب وكمعبلهلوسيوولدٌو

وو بمعب نوك)األملب (وو(فو)الرازم(:و"وفوـوف:و)األىمىلفيوكبنٌو والب عىلسى ـٍ كض والقرآفوال رنـ:و﴿ًإٍذونيغىع ن ي

والس و وًمٍف ـٍ لىٍن ي وعى نيبىز ؿي وًمٍب يوكى بى ن لى وقيليكًب يـٍوفىمى وعى ًلنىٍرًبطى وكى والع ٍنطىلًف وًرٍجزى ـٍ وعىب ي نيٍذًهبى وكى وًبً  ـٍ وًلنيطىه رى ي ومىل ن لً  ومى

ـى﴾. وًبً واألىٍقدىا نيثىب تى ب (وبيتحتنفو)فمىولـ وك)فمىبلن(وكـوكسىوهًوف(ومفوبلبوضىوكقدو)فمًوو.(4-3وتلفناآلقرنش:و)وكى

و(.15:و1989)الرازم وو."الخكؼودٌولًووفيومٍوكاألىوو....لف(مىواألىو)ف(وكمفو)األمٍووهيوب (وغنريو)آمىوف(وكضهكو)آمًو

كمفوخ ؿوهذهوالمعلب واللغكن ونتبنفوللبلحث وففومعب واألمفوندؿوعل :والععكروبللطمأبنب و
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والخكؼكو والبيس وكعدـ وكفسرهـوكفمكالهـوالهدك  والعلمؿوكلنسوفوالخكؼو وألبحكوفبيسهـ نعب والتهدند

والي رموضقط.
و

 :األمن اصطبلحاً  -

وكال تلبو وكالعلمل  والخبرا  وبظر وكجهلت وبلخت ؼ ولألمف وايالط حن  والتعرنيلت تعددت

كالبلحثنفوكالمي رنفوالت ونبظركفوإلنهلوعبدوكلعوتعرنؼوعلمؿولألمفونحنطوب ؿوفبعلدهوكفبكاع  ومملو

و  رنم و وكنحنلواليردوض ومجتمع وحنلةاألكطلفنمبح وحنكن وكضلعلن ومؤثرةوض والمجتمعلت وضين وتحيظو

و وعل  والقدرة ولدن  وكالي رن ووا بتلجكن كف وايقتاللدن  والبهل  وتتحقؽ وكبذلؾ وسلنـ  وبع ؿ كالعمؿ

وكمفوتلؾوالتعرنيلتوملونل :و كالحللرن وكالثقلضن وكايجتملعن ووللمجتمع

هلوالسلط ولتأمنفواألمفوض و)الجحب (وبأب :و"مجمكع وإجرا اتوتربكن وككقلئن وكعقلبن وتتخذعرٌو

وا س ـوللملفواألمفوالذمونعب واألمفوو لبكاستتب ومفوالمبلدئوالت وكلعهل وابط قلن داخلنلنوكخلرجنلن

و(.73:و2000عل والمالللحوالمعتبرةو".)الجحب  و

وبأب كعرٌو والخكؼوكا حسلسوبللثق وإزا وإعبلعواحتنلجلتوض و)ط وكآخركف( و"ايطمئبلفوكعدـ :

و.(126:و2003)ط وكآخركف وواليردواألسلسن و".

وعرٌو وفموك ذلؾ والخمسومف واللركرنلت وبحيظ وكذلؾ وكاألملف  و"ايستعداد وبأب : و)الهكنمؿ( ض 

عدكافوعلنهل وض ؿوملودؿوعل ومعب والراح وكالس نب وكتكضنروالسعلدةوكالرق وض وفموعأفومفوعؤكفو

و(.9:و2000)الهكنمؿ وو.فمف"الحنلةوضهكو

والععكعرٌو ومف و"حلل  وبأب : و)الحرب ( وكاكوض  وبليطمئبلف وكالمجتمعر ولليرد وكالرلل و.وووووووو"يستقرار

و(.21:و2011)الحرب  و

و

و
و
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 مفيوم الفكر لغًة واصطبلحًا: . ب

 الفكر لغًة: -

و ض و)إبراهنـومالطي وكفخركف(وبأب :و"إعملؿوالعقؿوض والمعلكـوللكالكؿوإل ومعرض ومجهكل عرٌو

و(.698:و2004كركن "و)إبراهنـومالطي وكآخركف وومروض ر:وفموبظرهول وض واألكنقلؿو

وكتىيى  رى وكهكوكعرٌو وكضى  رى وضن وكفٍض ىرى والب ظىًروض والع ً و...وضى ىرى ض و)الينركزوآبلدم(وبأب :و"إعملؿي

والًيٍ ًر".)الينركزوآبلدم  :وفمو ثنري نقؿو و(110:و1993ًض  نري و ًس  نتو وكضىٍن ىره و ىالى

 الفكر اصطبلحًا: -

و)عرٌو وض  وبأب : وكوالب ر( والذهب  والبعلط والذهب "جمل  والعمؿ والكر وتحلنؿووفسم  ومف وضن  بمل

و(.13:وو2002الب ر و)و"وكتر نبوكتبسنؽ

ض و)السلنملف(وبأب :و"وبتلجوالتي نروالذمونمثؿولربلنوتجرنبنلنومفوالعقؿ وكنتـوبلتيلؽوجز و ملوعرٌو

والحر  و وا ضراغ ونستبق  والتي نر وضإف وكلهذا والزملف  وض  ومدر   وبعبلالر وكنرتبط والطلق   ومف بسنط

و(.50:وو2006السلنملف و نرولركرنلنويختبلروالكاقع"و)تأخران وكنتح ـوض والحر   وكنعدوالتيم

والي رو)األاليهلب (وكقلؿ و"وهك:وبأف واألمكر وحقنقتهلضرؾ وإل  وللكالكؿ وطلبلن "وكبحثهل

 (.643:و2005)األاليهلب  

إل والحقلئؽونقكـوعل واستخداـوالعقؿوللكالكؿووإبسلب تخلصوالبلحث وإل وففوالي روهك:وضعؿو

كالتأمؿوكايستبتلجوكالقدرةوعل وايختنلروض والمسلئؿوكالمع  تووا دراؾكالس م وكاألملفومفوخ ؿو

وبعدوالم حظ وكالقنلسوض وجمنعوجكاببوالحنلةوالمعرضن وكالثقلضن وكايجتملعن وكالدنبن .
و

 مفيوم الوقاية لغًة واصطبلحًا:ج. 

 الوقاية لغًة: -

وف ومبظكر( و)ابف ومبظكر ذ ر و)ابف وككاقن  وككقلن  وكقنلن وكق  ومف و: والكقلن  و1997ف  401-
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و(.402

الالنلب وكالحملن وبهلوتدكروحكؿوفمكروعدةوفهمهلو:وفكالبلظروض ومعب والكقلن وض واللغ ونجدوو

لتلؼوكالتحٌرزوكالمبعومفومفواألذلوكالتحذنروكالتجببومفوالكقكعوض واللرروكعدـوالتعرضولللع  و

والعنطلف

و(.641 و1979 وفوضلرس(وبأفوالكقلن وه :و"ودضعوع  وعفوع  وبغنره"و)ابفوضلرسكقلؿو)اب

 الوقاية اصطبلحًا: -

ولكقكعوعرٌو وتتدخؿ والت  وكاألسبلب والعكامؿ ولحالر والجهكد و"تر نز وبأبهل: والكقلن  و)الحرب ( ؼ

ومخلطر" وفم ومف وكالمجتمع واليرد وحملن  وبغن  وإزالتهل وحنلؿ وا جرا ات وكاتخلذ والمع  ت

و.(22:و2011 )الحرب 

(وبأبهل:و"ومجمكع والكسلئؿوكاألسللنبوالمتخذةولحملن واليردوكالمجتمعو2009ضهلو)زنكد  ملوعرٌو

عفوالمسلكئ وكتحذنرهـومفوالكقكعوض والمهللؾومفوخ ؿوعملن وإال ح وكتبمن  وكتهذنب وكتكجن و

و(.15:وو2009)زنكد ووعلمل و"

ومجكتعرٌو وبأبهل: والدراس  ومكلكع وحسب والبلحث  وايجتملعن وضهل وكالخدملت وا جرا ات مكع 

ردومفوايبحراؼوكمتلبع والت وتهدؼوإل وحملن واليكوكالتربكن وكالبيسن وكالتأهنلن والمقالكدةوكالمبظم  و

وا  وا البيس وبللتكجنهلت وتمبعوبسلبن  والت  والعرعن  وكالتدابنر وايحتنلطلت وفخذ وطرنؽ وعف س من  

الالراطوالمستقنـوض و ؿوجكاببووإل  ولنبق واليردومهتدنلنوالتردموض وجلببوايخ ؽوكسلئرواألعملؿ

وحنلت .

 مفيوم األمن الفكري: -

ومر ٌو ومالطلح والكقلئ  والي رم واألمف وكالي رمومالطلح واألمف وهمل: و لملت وت ث ومف ب

إل وتعرنؼوالمالطلحوبع ؿووتطرقتوقد وضةم وعل وحدكالكقلئ  وضبعدوففوتبلكلتوالبلحث وتعرنؼو ؿو ل
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ضقدواختليتوعبلراتوالبلحثنفوككجهلتوبظرهـوض وتحدندهوكلبطوو حداث وهذاوالمالطلح لمؿ وضبظرانول

ميهكم  وكمفوخ ؿوايط عوعل والدراسلتوالمتخالال وضإفوهبلؾوالعدندومفوالتعرنيلتولمالطلحو

واألمفوالي رم وكمبهلوملونل :

وبأب عرٌو و)الجحب ( واألض  ولدل والتي نر وعملن  وابلبلط و" وإط: وض  وكالبلحثنف والثكابتوضراد لر

و(.250:وو1999األسلسن وض وا س ـ وكبملونخدـوهذاوالتي نروكنببن وكيونهدم و".)والجحب  و

والكسطن  عف الخركج فك ايبحراؼ مف ا بسلف ض ر س م رض وفنللنو)الملل  (وبأب :و"وكنعٌو

 كتحقنؽ العلـوـالبظل حيظ إل  نؤدم ممل كايجتملعن  كالسنلسن  الدنبن  لألمكر ضهم  ض  كايعتداؿ

 األمف مقكملت مف كغنرهل كايقتاللدن وكايجتملعن  السنلسن  الحنلة ض  كايستقرار كالطمأبنب  األمف

و(.49:و2006 الملل   ) ".الكطب 

مفو ؿوض روعلئبوكمعتقدووجتمعرض و)والحندر(وبأب :و"وتأمنفوخلكوفض لروكعقكؿوفضرادوالمكنعٌو

ونهدؼوإل وتحقنؽواألمفوهلالدكل وكفمب وقدونع ؿوخطرانوعل وبظلـوغنروالحنح كايستقراروض و وكبمل

 وكذلؾومفوخ ؿوبرامجوكخططوالدكل والت وتقكـوعل وايرتقل وبللكع والعلـوألببل والحنلةوايجتملعن 

وكايجتملعن والسنلسن  والبكاح  وجمنع ومف وكغنرهلالمجتمع وكالتعلنمن  وكايقتاللدن  وعل و  وتعمؿ وكالت   

والد وفجهزة وكتتكاالؿ"تحقنقهل وكالت وتترابطوض وخدملتهل و  وذاتوايهتملـ وكفجهزتهل وعبرومؤسسلتهل وكل 

و(.22:وو2001)الحندر و

و")ورض كنعٌو وبأب : و ؿالسلنملف( ومف وكسلك   والطللب وعقؿ ووس م  والعقلئد وض  وفكابحراؼ

و(.12:وو2006السلنملف و)وتالكرات ولل كفوكالحنلة" وكض والمعلم ت

 عف المبحرض  الللرة كالثقلضن  الي رن  تراالمؤث مف العقكؿ حيظأب :و"رض و)والحلرث (وب ملونعٌو

جملي ... العبهلت ـف العهكات مجلؿ ض  سكا  ايستقلم وطرنؽ  كالمجتمع اليرد عل  الحيلظ هك كا 

 كتمس قنم  كتخدش مبلدئ  تهز عكلمن  تسل ت فك ثقلضن   سمسرة فك ض رن   قرالب   ؿ مفوكاألم 
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والي رن  كمبظكمت  كالمعرض   الثقلض  كتمنزه العخالن   م كبلت  عل  مطمئبل آمبل نعنش حت وثكابت 

و(.33:وو2007".وو)الحلرث  كالسب  ال تلب مف المستمدة

 لدل كالثكابتوكالمعتقدات المبلدئ ككقلن  الي ر س م  تأمنف(وبأب :"و2012ض و)ضحجلف كعرٌو

 المدرسن  ا دارة لـنقوخ ؿ مف   لض والمبحرض  ألض لركا السلبن  المؤثرات مف هلنعل كالمحلضظ  الطلب  

 الطلب  كتزكد الي رم  راركايستقواألمف تحقنؽ ض  تسهـ مبلسب  كفبعط  هلدض   رامجب تكضنر ض  بدكرهل

و(.26:وو2012)ضحجلف ." ـنالسل التي نر ؽائبطرو

والعمؿوعل وتقدنـوالحاللب والي رن والمب (وبأب 2011 ض و)الحرب عرٌوكو و" ولليردوللكالكؿوب و: رة

و(.23:وو2011 والحرب )"ويجتملعن وكالسنلسن إل والكسطن وض والتعلمؿوبلألمكروالدنبن وكا

 بكع فمولداألمفوالي رموتدكروحكؿوتحالنفوالعقكؿووبلحث وإل وففومعظـوتعرنيلتكتخلصوال

وكالثقلضن ايبحراض مف وعل ومبدف  لتوالي رن   مف  ثنر ضهـ ض   كايستقلموكايعتداؿ الكسطن  كتؤ د

.وكففواألمفوالي رموالكقلئ ونتحقؽومفوخ ؿوترابطوكت لمؿوجهكدومؤسسلتوالمجتمعوض وجمنعواألمكر

كذلؾومفوخ ؿوتخطنطومبظـومفوقبؿوالدكل وو البكاح :والسنلسن وكايقتاللدن وكايجتملعن وكالتعلنمن 

وخرل. ؿوفع لؿواألمفواأل ينؿولتحقنؽو

والتلم وللطتأمنفوالحاللبو:بأب كتعرض والبلحث وإجرائنلنو لدوفن ومؤثراتووللبلت والي رن والمب رة

بظم والمجتمعوكتقللنده ومفوخ ؿوتيعنؿوا دارةوألس من وفكوقلضن ومبحرض وكمخللي وللعرنع وا ض رن وكث

و وكتغلبهل والي رم واألمف وتحقنؽ وض  وكالمجتمع والط بن  وكاألبعط  وكاألسرة والمعلـ ولدكر عل والمدرسن 

عل والتي نروالالحنحوالقلدروعل والتمننزووللبلتكتربن والطومفوالي رمعكقلتوالت وتمبعوتحقنؽواألالم

وبنفوالبلضعوكالللر.

و

و
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 من الفكري الوقائي: أىمية األ
وإخ وب  ونراد ومخطط و ؿ وفملـ وتقؼ والت  والحقنقن  وكالقكة والمبنع والجدار والي رم واألمف  ؿونع ؿ

ولدلووايطمئبلفوكايستقراروكالهدك  والجلببوهكوبمثلب  وبهذا وكايهتملـ وبجمنعوفبكاعالمجتمع  وايهتملـ

وبمثلب والرفسومفوالجسد.واألمفوالي رمواألمفواآلخرل وحنثونعد

والي رمكو واألمف وفهمن  واألمفووتببع وضقداف وعف وتبجـ والت  والمعلبلة وضحجـ وضقداب   ونترتبوعل  ممل

والكط واألمف وتهدند ومقدمتهل وض  وكلعؿ وجدان والدكل والي رمو بنرة و نلف وتهدند وكبللتلل  ومقكملت   ب وب ؿ

و ل  واألم  وحلؿ وضسد وضسد ذا وكا  و لهل  وايم  وحلؿ والي رمواللح واألمف واللح وضإذا  والط ع)ككجكدهل 

و(.22:و1999

و)تربلف و(كنقكؿ و" وكتعدد الحنلة تعقندات تبلم  مع مجليت  كتعددت األمف فهمن  تأ دت كقد:

 متعددةوتالبنيلت كالبيت  كفعمؽ فدؽ بدراس  كخالت  ف بر عبلن  البعرن  الجملعلت ضأكلت  مجليتهل

 نعرؼ ملواألالبلؼ هذه مف ظهر حنث العلمؿ األمف بمبظكم  نعرؼ مل لتع ؿ معنل  لهل تتجمع

 إل  تعنر مالطلحلتوك لهل ( ...كالبنئ  كايجتملع  كالالبلع  كالسنلس  كالغذائ  الملئ )  فبلألم

 كالتطرؼ الغلك بزعلت ظهكروكمع  األع لؿ مف ع ؿ بأم المذ كر لؿالمج نهدد مل  ؿ ابتيل  حلل 

 عل  الكاقع الظلـ لحجـ بظرنا خلصوبع ؿ كا س م  العرب  كالعللـ علـ بع ؿ العللـ مستكل عل 

 كالت  ـ2001سبتمبر مف ععر الحلدموفحداث بعد يسنمل الي رم بلألمف نعرؼ مل برز ضقد وفببلئ 

و(.2:و2012)تربلف ."األمرن ن  رةالتجل فبراج ضنهل لربت

سػػػػػػ ـوذكوفهمنػػػػػػ  وألبػػػػػػ وض ػػػػػػرورسػػػػػػلل وسػػػػػػملكن ولهػػػػػػذهوضػػػػػػلألمفوالي ػػػػػػرموضػػػػػػ وا كقػػػػػػلؿو)الجحبػػػػػػ (:و"

األمػػػػػ وا سػػػػػ من  وكمػػػػػفوبتلئجػػػػػ وكحػػػػػدةوايعتقػػػػػلدوكالي ػػػػػروكالسػػػػػلكؾ وكهػػػػػكوالتػػػػػزاـوكاعتػػػػػداؿوككسػػػػػطن  و

 وحقػػػػكؽوالمعػػػػركع والمببثقػػػػكهػػػػكوحملنػػػػ وعقػػػػؿوا بسػػػػلفوكض ػػػػرهوكرفنػػػػ وضػػػػ وإطػػػػلروالثكابػػػػتواألسلسػػػػن وكال

و(.25:و2000)الجحب  و"مفوا س ـوعقندةوكعرنع وحنلة
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ي ػػػػػػرموببػػػػػػلوقػػػػػػدوبتيػػػػػػؽوبسػػػػػػهكل وعلػػػػػػ وففوببػػػػػػزؿواألمػػػػػػفوالإضيػػػػػػ وهػػػػػػذاوالالػػػػػػددونعػػػػػػنرو)التر ػػػػػػ (:و"و

مػػػػػف وكففوبلػػػػػع وضػػػػػ والدرجػػػػػ واألكلػػػػػ ومػػػػػفوحنػػػػػثواألهمنػػػػػ وكالخطػػػػػكرة والمبزلػػػػػ والعلنػػػػػلوضػػػػػ ومراتػػػػػبواأل

فكؿومػػػػػلوتبطلػػػػػؽومػػػػػفوقبلعػػػػػلتهـوالتػػػػػ وتسػػػػػتمدوفدلتهػػػػػلومػػػػػفوفكعنػػػػػتهـوذلػػػػػؾوففوتالػػػػػرضلتوالبػػػػػلسوتبطلػػػػػؽو

و(.59:وو2001 والي رن وكايعتقلدن و".و)التر  والثقلضن  وكتستبدوإل وفرالدتهـ

وكتببعوفهمن واألمفوالي رمومفو همن والعقؿوالبعرموفكض ومعرضواألهمن ونبنفو)العتنب (وقكل :و"

والمخلكقالذمومنٌو وا بسلفوعل وسلئر واوب  وكمفوز واألخرل. واألمف والكثنؽوبالكر وارتبلط  وكمف لت.

مفواألخرلوخ ؿوض وجكاببواألموسنؤدموإل وا ع قت والكظنين وبهل وحنثوإفوا خ ؿوبلألمفوالي رو

و(.12:و2009 والعتنب )ومفوكايستقرار"ك ن وتهددواألدكفواستثبل  وكنبتجوعب وابحراضلتوسل

قػػػػػػػؿوكمبزلتػػػػػػػ  وضللعقػػػػػػػؿومحػػػػػػػرؾوا بسػػػػػػػلفوكقلئػػػػػػػدوكتببػػػػػػػعوفهمنػػػػػػػ واألمػػػػػػػفوالي ػػػػػػػرمومػػػػػػػفوفهمنػػػػػػػ والع

كبػػػػ ونسػػػػتطنعوا بسػػػػلفوففونتخػػػػذوقراراتػػػػ وضػػػػ وهػػػػذهووداروالحسػػػػفوكالػػػػذـوكالقبػػػػكؿوكالػػػػرد تكجهلتػػػػ  وكهػػػػكومػػػػ

و(.17:وو2008ابفوحمند و)ونجلبلنو"إالحنلهوسلبلنوفكو

وبنفوالععكبوض و ل وبرلوالتطكروالحللرموكايلتقل  وكبحفوحنبمل و" ل وذلؾونقكؿو)الربع (: ض وكا 

ولده وايبغ ؽ وفك ونالعبورضل  وزمف وض  ولألضرادوو األالعدة وبللغ  وفهمن  ونزداد والي رم واألمف ضإف

و(.4:وو2009كالمجتمعلتولحملنتهـومفوافونالبحكاولحلنلوايبحراؼو"و)والربع  و

و" و)بكر(: وبتنج وكتقكؿ وكتيعنهل وا س م  والمجتمع وض  والسلبن  والثقلضن  وبعضوالمظلهر وكجكد إف

و ؿوض رونحلكؿوهدـوعقندت و غيلؿودكروا وكتحالنب ولد والحيلظوعل والبلعفوالمسلـ وبأهمن  لتكعن 

ال حوالي روكفمب ومملوقدونعكب ووف وإفوالي رمومفواألهمن وبم لف وإذوكقنم واألاللن ونجعؿودراس واألم

و(.13و–و12:وو2006بكر وس م "و)لمسلـوكبللتلل والمجتمعوا مفوضسلدو ينؿوبال حواليردوا

حملن والبش ومفوالكقكعوضنملوكقعوضن ومفوسبقهـومفوإل وففوفهمن واألمفوالي رموهك:ووخلصبكو

وكالت و العبلب  وض والمجتمع  والهلدؼوعفوطرنؽوالمؤسسلتوالدنبن وكايجتملعن  كن كفوذلؾوبللتكجن 
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والعأف وكلهلودكروكقلئ وض و تقكـوبدكرو بنروض وكقلن والمجتمع وكمفوفهـوالمؤسسلتوالت وتقكـوبهذا

معللج ومثؿوهذاوالي ر:والمسجد وكالمدرس  وكاألبدن والثقلضن وكالرنللن  وضللخدملتوالت وتقكـوبهلومثؿو

و والجهلت وكالتربكموهمهذه وكايجتملع  وكالسلك   والبيس  وكالتكجن  وكا رعلد  و للكعظ وكلركرن  م 

هلوبملونيندومفوفبعط وكالثقلض  وكاستغ ؿوفكقلتواليراغوعبدوالعبلبوكعغلوكالتعلنم  وكالبعلطوالرنلل 

فوعل وهذهوالمؤسسلتولهـوقدرةوك يل ةوكو كفول وتأثنروإيوإذاو لفوالقلئمبلضع ولليردوكالمجتمع وكهذاويون

و.للتالدمولمثؿوهذهواألض لروكتكجنههلوالتكجن والسلنـوكالذمونعكدوبلليلئدةوعل والعبلبوكالمجتمع

وذلؾ  بنرة  فهمن  ل  كالتعلنمن  التربكن  المؤسسلت خ ؿ مف الي رم األمف عف الحدنث ففعؾووي

 ـف الميلهنـ تالحنح ض   لف سكا  التعلنمن  التربكن  المؤسسلت علتؽ عل  نقع الذم ال بنر للدكر

وضرادف نبطلؽ التعلنمن  التربكن  المؤسسلت خ ؿ ضمف الي رن   المبطلقلت ض  الالحنح والقكاعد غرس

 ض   ؿ و كالتكجهلت األض لر مف ضهمكه مل كنملرسكف ؤسسلتالم هذه ض  تعلمكهومل نطبقكفالمجتمعو

و.كطب وضن  نخدـ الذم كعمل  مجلل 

و:الي رموض والبقلطواآلتن كتلخصوالبلحث وفهمن واألمفو

 ارتبلط وبعقكؿوالبلسوكطرائؽوتي نرهـوكبتلجوهذاوالتي نر. .1

 لضروقلكبوفببلئهل.حزابوضنهلوكتبألا خ ؿوبلألمفوالي رمونؤدموإل وتيرؽوالععكب وكظهكروا .2

 فوتحقنؽواألمفوالي رموهكوالمدخؿوالحقنق ولإلبداعوكالتطكروكالبمكولحللرةوالمجتمعوكثقلضت .إ .3

 هدام .الدخنل والض لرواألمفووش وخلال وككقلن ولهـفوض وتحقنق وحملن وللمجتمعوعلم وكللبإ .4

خططلنوالهنكبنلنوكتبرزوفهمن واألمفوالي رموبالكرةوف بروض والععبواليلسطنب  والذمونكاج وم .5

و:ووكتلكث بحراؼو والتعذنبومف وفبكاع وفبعع وكالذمونملرسوعلن  وكالكطبن   وكالعقلئدن  والي رن  جذكره

وكعدا ات والععب  وكمعنع  وفمف ونهدد وخلبؽ وارتقل وحاللر وتؤدموإل  ومت ررة المئلتومفووالهنكبن 

علالم والزراعن  وكتهكندول وكتدمنروالبنكتوكتجرنؼواألرال وعهدا نووالعبلبوكاألطيلؿوكالبسل وكالعنكخ
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والقدس-ضلسطنفو واليلسطنب ومفوو-مدنب  وايستقرار وزعزع  وكمحلكل  وللعبلب  وكا سقلطلتواألمبن   

الثكابتوالي رموعفووببل والععبوالكاحد.و ؿوذلؾولإلبحراؼايحت ؿومعوفخ ؿوالتيرق والت ونملرسهلو

ونيو وفف ونجب ولذا وكالكطبن   وبنوبذؿىوا س من  و بنران ولحملن وفجهدان واليلسطنب  والععب هذهوومؤسسلت

و ومبنعوالثكابت  ونمثؿوحالف وضهك والكقلئ   والي رم واألمف وتحقنؽ ومف وتبدف والحملن  وهذه وفف كب وعؾ

ولتحقنؽواألمفو وبمسؤكلنت  وففونقكـ ونستدع ومفو ؿوضرد تتحطـوعلن و ؿومخططلتوايحت ؿ وكهذا

بسلبن ولسدوم نجلدوالي رم وكهكونمثؿولركرةوعرعن وككطبن وكا  بلضذوالعدك ومفواجؿوتحرنرواألرضوكا 

 جنؿوكاع وض رنلنوكفمبنلنونتمسؾوبحقكق وكنداضعوعبهلوب ؿوالكسلئؿوالمعركعن .

 االنحراف الفكري:مفيوم 
و وإل وتحدند وايبحراؼوالي رمومعو رمايبحراؼواليويهكـمنالعبوالكالكؿ وميهكـ ولتداخؿ وبظران ؛

و وآخرل وبلميلهنـ وكتكح  ول  و مرادؼ وتستخدـ وقد ومثلؿ وبيس   ووعل لمعب  وكوذلؾ: والجمكدالتعالب

و.كا رهلبوكالتطرؼ

)دغنـ(:و"وففوايبحراؼوالي رمونحدثوض وجكاببومتبكع ومفوالحنلةومثؿوايبحراؼوالي رموكنرلو

والدنب السنلس  وكايبحراؼوالي رم واخت ؼو  وكنبق  وذلؾ  وغنر وإل  وا ع م   وكايبحراؼوالي رم  

نفوبع ؿوخلصوض وبسب وايبحراؼوالي رموإل ومسببلتوكالح وكمحددةوكالبلحثناألضرادوبع ؿوعلـو

وبيسن  و وعكامؿ وإل  ونبسب وضأحنلبلن والي رم  وايبحراؼ ولميهكـ وتعرنؼومحدد وعل  وايتيلؽ وعدـ كرا 

و(.130:و2005كفحنلبلنوإل وعكامؿواجتملعن  وكقدونعزلوإل وايثبنفومعل".و)دغنـ و

"والمنػػػػػؿوعػػػػػفومػػػػػبهجوال تػػػػػلبوكالسػػػػػب واللػػػػػذافونتسػػػػػملفوكنػػػػػرلوالػػػػػبعضوففوايبحػػػػػراؼوالي ػػػػػرموهػػػػػك:و

بللكسػػػػػطن وكايعتػػػػػداؿ وإلػػػػػ واألض ػػػػػلروالدخنلػػػػػ وكالهدامػػػػػ  والتػػػػػ ونػػػػػركجولهػػػػػلوعبػػػػػروال ثنػػػػػرومػػػػػفوالكسػػػػػلئؿو

المختليػػػػػ ؛وبقالػػػػػدوا نقػػػػػلعوبعػػػػػبلبواألمػػػػػ وا سػػػػػ من و ػػػػػكبهـومالػػػػػدروعزهػػػػػلوكقكتهػػػػػل وكبللتػػػػػلل والبنػػػػػؿو

و(.12:و2006)كدعلب  .مفوهذاوالدنفوالقكنـ"
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نجعلػػػػػ ونبحػػػػػرؼومػػػػػلوهػػػػػكوا واخػػػػػت ؿوضػػػػػ وض ػػػػػروا بسػػػػػلفوكعقلػػػػػ  وووعػػػػػؾوففوايبحػػػػػراؼوالي ػػػػػرمكي

وبحنثونالبحومعكؿوهدـوض ومجتمع .تزنؼول والحقلئؽوعفوثكابت وا س من وكالكطبن  و
و

 أسباب االنحراف الفكري:
سبلبواألوبكع وكمتداخل  وضي ومعرض وهذهسبلبو ثنرةومتفايبحراؼوالي رمولـونبعأومفوضراغ وبؿول و

نم فوفخذوسبؿوالكقلن وكحملن وعقكؿوالط بومفوهذهوايبحراضلتوالي رن  وضإفوإعطل والدكا وبدكفو

والد وإعطل  وكالكقكؼوعل واألسبلبودكف والعبث  وبكعومف وضنجبوتعخنصوللدا  والعجز  وبكعومف كا 

وسبلبولكلعوالمعللجلتوالعلضن ولهل.معرض واأل

األخذوبظكاهروالبالكصودكفوضق ووالخلؿوض ومبهجوالتلق  كه :وقدوبنفو)العمرك(وبعضوهذهواألسبلبولو -

كيواعتبلرولديل والميهكـوكيوقكاعدوايستديؿوكيوالجمعوبنفواألدل وكيواعتبلروليهـوالعلمل وكيوبظرو

 (.16و-11:وو2004ض وفعذاروالبلس والجهؿوبمقلالدوالعرنع .و)العمرك و

و:ي رمو وبذ رومبهلبلبوايبحراؼوالمفوفسولنو(وبعلكذ رو)البلز -

اليجكةوبنفوعلمل والدنفوكالعبلب:وضهبلؾومفوالعبلبومفويونثؽوبرفموالعلمل والمعركضنفوفكوضتلكاهـ و .1

كنستأبسوبآرا وفبلسوآخرنفونعتقدوبأبهـوهـوالعلمل وكهـومحؿوالثق  ومفوثـونستطنعوهؤي والتأثنروض و

 فض لروالعبلبوكتكجنههلوإل وايبحراؼوكالتطرؼ.

والم .2 وبللعبلبووؤسسلتقالكر ووالمؤسسلتو–ذاتوالع ق  وكالدعكن  وكا ع من  كايجتملعن والتعلنمن 

مفوالعبلبونيقدكفوالتكجن وكالمتلبع وكفدلوإل ووانوكاألجهزةوالعبلبن وعفوالقنلـوبدكرهل ومملوجعؿو ثنرو

رض و ومملونؤدموإل وغرسوفض لرومبحهـوعلنهـئراآادوفكوجملعلتولعرضومع  تهـوكولجكئهـوإل وفضرو

 ض وعقكؿوهؤي والعبلب.
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اليراغوالذمونعلبن والعبلبوكعدـوكجكدوبرامجوخلال وبهـوتعغؿوكقتوضراغهـوبملونيندهـو وكتبم وضنهـو .3

القنـوا س من و وكركحوالكي وكايبتمل وللمجتمعو وجعؿوبعلهـونتج وإل وفموجملع وفكومبظم ونجدو

 لروكتكجهلتومبحرض .فبهلوستمألوعلن واليراغو وكل فوقدوتستدرج وبحكوفض 

بؿوفالبحتوالع قلتوداخؿوو لعؼواللبطواألسرموككجكدوخلؿوض والتكاالؿوبنفوالكالدنفوكاألببل  .4

 وكقدويوض والع قلتوالعخالن وبنفوفضرادهلسروتتالؼوبللطلبعوالرسم وكاضتقدتوإل والعمؽوبعضواأل

 نعرؼوالكالدافوملوندكروض وعقكؿوفببلئهـوكببلتهـوفكوتكجهلتهـ.

وعللمبلوا حبل .5 وخلصوض  وبكج  وكاألمرن ن  والغربن  وللسنلسلت وبتنج  والعبلب وبهل ونععر والت  طلت

بدتهلوللعدكوك ذلؾومسلو العرب وكا س م والت وتسع وإل والعلؼوالدكؿوا س من وكبذروالتيرق وبنبهل

 عدكاب .ا سرائنل وض وظلم و

كهكوملوو لروالبطلل وبنفوالعبلبالظركؼوايقتاللدن والالعب والت وتعلبنهلوبعضوالمجتمعلتوكابتع .6

وسهل و وضرنس  ونالبح وفك ومبحرض  ودعكة وألم وكنستسلـ والحنلة وض  واألمؿ ونيقد والعبلب وبعض جعؿ

 (.49-47:وو2004)البلز ووووول ستغ ؿ.و

مفوفسبلبوايبحراؼوالي رمولدلوالبش :وتقالنروالمؤسسلتوالتعلنمن وولنوكلخصو)المغلمس (وبعل -

والتربكن ومسؤكلنلتهل وفدا  وكالثقلض وض  والي رم والغزك والعبلب  وإال ح وض  والمسجد ودكر ولعؼ   

 (.47-و45:وو2003)المغلمس  ووووكاألخ ق .

حنثونستخدـوفعدا وا س ـو ؿوالكسلئؿوكجمنعوالطرؽوالت وتهدؼوو)العتنب (والغزكوالي رم وكنرل -

دوالغزكوالي رمومفوإل والطرابوض روالعبلبوكابح ؿوفخ قهـوكالقلل وعل وهكنتهـوا س من و.وكنع

 (.51-49:وو2009فخطرواألسبلبوالمؤدن وإل وايبحراؼوالي رم.و)العتنب و 

 مملوسبؽوفسبلبوايبحراؼوالي رم:وكتخلصوالبلحث و
 كعدـوالتعمؽوض والدنفوكضهم وعل وحقنقت وو اي تيل وبللبظرةوالسطحن وألح لـوالدنفوكالعرنع و 



 52  

 

 ول لطرا ومهنأة والسلبن  ولدلواألببل .وفسللنبوالكالدنف وكالي رن  وكايبحراضلتوالسلك ن  بلتوالبيسن 
كلعؿومفوفخطروهذهواألسللنبوالسلبن والقسكةوكالتدلنؿوالزائد وضترلوففوايبفوعبدملونيقدوالبمكذجواألبكمو

 كالبنئ واألسرن واآلمب وضإب وسنبحثوعفوبمكذجوفكوبنئ وفخرلوض والخلرج.
 فوض رنلن ونببغ والبعدوعبهـوكالحذرومبهـكومبحرضك :وكهـوالرضق وكالقربل والفالدقل والس. 
 هلمعن والمؤسسلتوايجتملعن :ومثؿوالمدارسوكالمسلجدوكالجمعنلتوايجتملعن  وضترلوالمعلـويوو

كوتمحنصوكو ذلؾوسك وفالمبهجوالمقرروبدكفوعرحووقدـالالحنحولدلوالطللب وضقطوننهتـوبتبمن والي رو
طلب  وكوتسلهؿوالمدرس وبحكوغنلبوالط بوفكولعؼوالع ق والمعلمل والت ونتعرضولهلو ثنرومفوال

ض وابحراؼوالط بوكدضعهـوإل والسلكؾوالعدكاب ومثؿوالتخرنبوو بنرانووبنفوالبنتوكالمدرس ونلعبودكرانو
وكالعبؼ. وكو كالسرق  والي روالمبحرؼ. وض وتبمن  ونسهـ وتيعنؿودكروالمسجد نللوفكمفوجلببوآخروعدـ

الخطلبوايبيعلل وعل وحسلبوالجلببوالعلم وونلفلمسلئؿوالع لن  وكوطغئم وكالخطبل وبلاهتملـواأل
ونر زكفوع ومل والملل وكوسك والحللر.العقل وكودائمل وكووول وح كة فوالبش والذموفل وإلـونبتبهكا

 ؽوبلئس وكومبحرض .ائبطروكول والمستقبؿوبإحبلطوكونأسو..وضنتج وال والتغننروإنستق ومبهـوسكؼونبظرو
  كالتطرؼوو ـ:وتلعبوكسلئؿوا ع ـودكراويونستهلفوب وض وت كنفوايتجلهلتوكاألض لركسلئؿوا عػػػ

 بملوتقدم ومفوبرامجوكفض ـوكفخبلروعفواألعخلصوكاألحداث.وتأثنرانو بنرانوو ضه وتؤثر
  الهنكب ووإحت ؿ وكا س من وبلقدوابتيل والععبواليلسطنب وكالععكبوالعربن:وايحت ؿوالالهنكب

الذمولـوتمتدوآثلرهوإل وسيؾوالدمل وكهدـوالبنكتوكفسروالسبلبوضحسبوبؿوامتدتوآثلرهوو يومثنؿول 
وتدمنرو ومف ونبدف والمجتمع وتدمنر وفف وخبنثونعلـ وعدك وضهك واليلسطنب ؛ والمجتمع وكقنـ وض ر ومف لتبلؿ
نقلعو وكا  والععبواليلسطنب   وبنفوفببل  ونعمؿوعل وبثوالبزاعلتوكاليرق  وضهك وكتخرنبوالي ر  العقكؿ 

و.عبلبوض وكحؿوالعملل  ومستغ نوظركؼوالحاللروالت ونعنعكبهلال
و ونجب وضإب  والي رم وايبحراؼ وفسبلب وعف وضبغضوالبظر وكضرد ومؤسس  و ؿ وعل  وض والقنلـ بكاجب 

كالدضلعن والمبلسب ولدر ووتوكالكسلئؿوالكقلئن  وكاتخلذوالتحالنبلهلوكالتعلمؿومعهلوبللقكةوكالح م مكاجهت
ولعئ .فمواعتدا ونهددوض روالب
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 آثار االنحراف الفكري:
ايبحراؼوالي رمول وآثلروميدمرة وكمخلطرو بنرةوعل واليردوكالمجتمع وك نلفوالدكل وكاستقرارهلو

فكين وثـوكدنب واللحب وراؼوالي رمونبدفوبإاللب وعقؿوالسنلس وكايجتملع وكايقتاللدم.وكلرروايبح

و وثـ وفسرت   ومف وب  والمحنطنف وكقنـ وكعقلئد وعقكؿ وخطكرةونستهدؼ وكتزداد وكبلده. ومجتمع   نالنب

وفكوإل و و  واليرد وبهل وذلؾوايبحراؼوإل وفضعلؿونقكـ وتيرجـ وإذا والمدمرة ايبحراؼوالي رمو وكتعظـوآثلره

وسلكؾونبتهج وميتمثؿوض والظلـو وكايعتدا و وكا ضسلدوض واألرض.

وكمفوآثلروايبحراؼوالي رموملونل :و

و)الحرب ( والكسو:ذ ر ومبهج ومف والتأثنروالخركج والدنف. وض  وكالغلك والتعدد وإل  وكايعتداؿ طن 

والتي ؾو وإل  والي رم وايبحراؼ ونؤدم وكاي تئلب. وكايلطراب والقلؽ و ثنر وضهك واليرد  وعل  البيس 

ثلرةو األسرم وكضقدافواألمفوكايستقراروكبللتلل وابتعلروالجرنم وكا رهلبوعل ومستكلواليردوكالمجتمع.وكا 

وكو والسلط  واليتفوكمقلكم  والحرب   واليكل .) والذمونؤدموإل وإح ؿ واألمر :وو2011الخركجوعلنهل 

و(.30

وال والحنلة وفمكر وعف والمسلمنف واهتملـ والرؼ و)الدغنـ(: وض وهمكفللؼ وجهدهـ وكاستبيلر م  

الراعلتودنبن وكض رن ونزندومعهلواألعدا وكنقؿومعهلوا خكةوكاألالدقل  وضتالبحوالمعر  وبنفوالمسلمنفو

و(.79:وو2005ضئلتهـوكمذاهبهـو.)الدغنـ وفبيسهـوبطكائيهـوكو

وإل و وضإفواألمفوالمزعزعونقكد وإل وزعزع واألمف  ونقكد وايبحراؼو مل وفف: كفكلحو)الخطنب(

وعل و والمترتب  وكالملدن  والمعبكن  والخسلئر وحجـ وتقدنر وكنستحنؿ وبؿ وكنالعب وايبحراضلت  ومف مزند

والدكلن و وخلال وتلؾوالمتعلق وبل خ ؿوبلألمف وايبحراضلتوالي رن وض والمجتمعوفكوض والسلح  برمتهل

ذلؾوففو ؿوفع لؿواليعؿوكا خيلؽوض والع قلت وكض واألدا  وكض واليهـ وكض والمقدرة وكض وا تقلف و

 بنرةوفـوب وض والدبنلوالغنرةوك ؿومالنو كض والتقدنر وكض وجمنعوالسلك نلتومبعؤهلوايبحراؼوالي رم
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 (.5:وو2005فكوغنرومبلعرةوإل وايبحراؼوالي رمو)والخطنب ونعكدوالسببوضنهلوبطرنق ومبلعرةو

ووكجزكت وبالبلحث  وسبؽ ومل والكحدةو ؿ وكنهدد وايبقسلـ  وايبحراؼوالي رمونحقؽ واآلتن : لآلثلر

ببل والمجتمعوكنعكدوبللمجتمعوإل ودعلكموالجلهلن ومفوخ ؿوتعجنع وفالكطبن وكنبثوركحوال راهن وبنفو

والتعالبواليئكموكالحزب وايبحراؼعل  ونؤثر وكالمبلطق . واألو  ومف واألمف وضركع مفوالي رموعل و ؿ

واليئلتو وسع  وكالثقلض . وكالسنلس  وكايجتملع  وكالمحل  وكالكجداب  وكالمعرض  وكالعقل  وكالبدب  البيس 

وفضعللهل.و ولتبرنر و غطل  والدنف وكاستخداـ وم لسبوعخالن  وفك وخلال  ولتحقنؽومالللح وض رنلن المبحرض 

وكابدضلع تحمسوالعبلبوالمبحرو كتغلنبوالعلطي ودكفوالرجكعوإل وفسسوالدنفوالالحنح وفكووؼوض رنلن

والعقؿوالسلنـ.وإعلع والخكؼوض والمجتمع وكالتعكنشوعل والعلم .
و

 محاضن األمن الفكري:
واأل وكهذهومحللف وكاستمراره  وكحيظ  والي رم واألمف ورعلن  وض  و بنرة وفهمن  وذك والي رم مف

 وتبعئ واليردوكرسـوخطكطوالمعرض والحق وكا نملبن والت وتحم واليردوك بنروضول المحللفولهلودكروببٌو

وحنثوبنٌو والهدام . وبتحقنؽواألفو)ضلرسمفوايبحراضلتوكاألض لر وبعضوالمحللفوالمعبن  مفوالي رمو(

وكه :

وض .1 وبللتقلطوالبنت: والطيؿ وكنبدف وفكين  ونحتؾوبأسرت  واليرد وفف وبمل والي رم  ولألمف والمحللف وفكؿ هك

  وضإذاو لفوالبنتوقكنلنوض وض رهوبعندانوعفوايبحراؼوضنبعأواليردوآمبلنوض رنلن.فوفسرت األعنل وم

 .ضهكوالمحلفواألسلسولألمفوالي رمالمسجد:و .2

 .والذمونحقؽورللواووض وتالحنحوالي رودكرل وا ع ـ:و .3

وقدرةوعل وتحقنؽواألوتهلالمؤسسلتوالتعلنمن :وضمهم .4 مفوالي رموتخرنجوفضرادوضلعلنفوكمبتجنف وكلهل

و(.53و–و48:و2012)ضلرس ووبمبهجن وسلنم .

وثقلض و وعل  والحيلظ ولمسؤكلن  وتحم ن والمجتمع ومؤسسلت وف ثر والتربكن  والمؤسسلت ضتعتبر
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والمجتمعو وتقللند وكاحتراـ والعلنل  وكالمثؿ والقنـ وعل  وكتربنتهـ وسلك هـ  وكلبط واألضراد وكتبعئ  المجتمع 

و(39:و2012لدنفوكالكطفوكالمجتمع.و)ضحجلف وكعلدات  وكغرسوركحوايبتمل وكالكي ول

:وبأبهلومرحل وبدان وترجم وتعلـوكبنفو)ضلرس(ودكروالمرحل والثلبكن وض وتحقنؽواألمفوالي رمو

الطللبومفومعلكملتوبظرن وإل وسلكؾ وكبدان وتحمؿومسؤكلنلتومتكالع  وض وبدوللمعلـومراعلةوعدةو

و والمفمكر: والكاجبلتوكترؾ وتعلمؿوحثوالطللبوعل وضعؿ والطلب  ومع ونتعلمؿ وكفف وم لؼ  بهنلتوألب 

و(53:و2012الرجلؿ؛وضللبيسوتحبومفونقدرهل وكتعزنزوالعلداتوالحسب وكالسلكؾوالقكنـ.و)ضلرس و

 الت وتكاجه   الحنلتن  المكاقؼ مختلؼ ض  بيس  عل  بليعتملد نتالرؼ الطللب نجعؿ هذا إف

 ضإف الغرض وكبللتلل  لهذا مبلسب  نراهل ت ال الحلكؿ كلع خ ؿ مف معل تهل نحؿ فف كنحلكؿ

 دراس  عل  كمببنل الحنحلوكبللجل  تالرضل ن كف فف نببغ  الطللب ب  نقـك الذم فكوالتالرؼ السلكؾ

 الحنحل كن كف المعب  المكقؼ السلكؾومع نبسجـ حت  المكقؼ كمعطنلت فكلكنلت ل لض  عمنؽ كتيهـ

و(.18:و2010المجتمع.و)الحسبلكم و كعل  الطللب عل  تعكد الت  بلليلئدة كنؤدم

يظىوض رواليردوعل ومستكلوالبنتوكعل ومستكلوالمدرس وكعل ومستكلوالدكل وبحنثويو ضإذاوحي

وا س من  والعرنع  وال رنم و نبحرؼوعفومقلالد واآلمب  ويونلؿوا بسلفوكيوو تحققتوالحنلة كعبدئذ

ونىأٍوو نعق  وضىًإم ل ونىًلؿ و ملوكردوض وقكؿواوتبلرؾوكتعلل :و" وضى ى وات بىعىوهيدىامى ًف  كىيىو ًتنىب  يـوم ب  وهيدنلوضىمى

ب لنونىٍعقى  ولى ومىًعنعى ن ولى ي وضىًإف  وًذٍ ًرم وعىف وفىٍعرىضى مىٍف وكى و * و: و)ط  وفىٍعمى ".  ً والًقنىلمى ونىٍكـى بىٍحعيريهي اآلنتلفوكى

و(و123-124

 وسائل تحقيق األمن الفكري الوقائي:
قؽوإيومفوخ ؿوعدةوكسلئؿوتسلعدوض وببلئ وبطرنق والحنح وكتحلضظواألمفوالي رمولفونتح

ونطرف وكتعدنؿومل وكتطكره والببل وعل واستمراره وتؤثروعل وهذا وضإفوكسلئؿوتحقنؽواألمفمفوفمكروقد و 

بيعوكمبهلوملوهكوع ج وكهكولركرمولتحالنفوفضرادوالمجتمعومفوالي رمومبهلوملوهكوكقلئ وكهكواأل
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فوببعئهـومبذوبعكم وفظيلرهـوعل وحبوالخنروكالترغنبوضن وكبغضوالعروفراضلتوكوتنلراتواليسلدوكايبح

وكالتحذنروعب .

"وإفوتحقنؽواألمفوالي رمونقتل والعمؿوعل ومستكننفواألكؿ:ونتمثؿوض وإعدادواليردوإعدادانو

رانوض رنلنوالحنحلن ومفوخ ؿومؤسسلتوالتبعئ وايجتملعن والت ونجبوافوتتخذوالعقندةوا س من ومالد

لذلؾوا عداد وكالمستكلوالثلب :ونقكـوعل وتحالنفوذلؾوالببل والي رمومفوخ ؿوإنجلدوالسنلجوالي رمو

فواليردومفوالبقدوكالتمننزوكاليرزوكالتمحنصوكايختنلروالمدرؾومفو ؿوملونعترل ومفوالكاق  والذمونم ٌو

و(.و51:و2006والملل   )وتنلراتوض رن "

ومن الفكري وىي:األ يبين ) الشيراني( وسائل تحقيقو 

و.مت لم نومفوجمنعوالبكاح والعخالن وا بسلبن والمسلح وببل نوهكواألسلسولببل ووالعبلن وبللتعلنـ .1

و .2 وكالمدرس وكالجلمع وكمؤسسلتوالمجتو ض وببل والمجتمعالبللغوالتربن وكدكرهل ومفواألسرة معوبد ان

والمختلي  وكالتربكن  وض وتحالنفواألمفالتعلنمن  ولدكرهل وبظران الي رمومفوخ ؿوتأالنؿواألجنلؿوو 

و.ل والحؽع

فوفاألثرونعـوالعللـو ل وبلعتبلرووضمعوثكرةوايتالليتوفالبحايهتملـوبكسلئؿوالتكجن وكالتأثنر:و .3

والتأثنروبللالكتوكالالكرةوالملكب وكاألليلظوالمبمق .

و .4 واليتكل: وض  والدنبن  والمرجعن  وتكحند ومحنث والدنبن  واليتلكل وتعتبر والمؤثراتوعفف واألمفوهـ ل 

و.الي رم

وكع  .5 وجؿ وقلؿ وكتكازب : وكاعتدال  وا س ـ وكسطن  وًلتى يكبيكاو :إظهلر سىطنل وكى وفيم  ن ـٍ عىٍلبىل ي وجى ﴿كى ىذىًلؾى

وعىًهندنا﴾و ـٍ لىٍن ي وعى والر سيكؿي نى يكفى لى والب لًسوكى و(.143)البقرة:واآلن وعيهىدىا ىوعى

و.دواألض لروالمبحرض وبعدومعرضتهلتحالنفوالعبلبول .6

 .إتلح واليرال وال لمل وللحكاروالحروالمبلبطوداخؿوالمجتمع .7
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 (67-و64:و2009اب  ومفوالي رمو)والعهرو حوعظنـول وفثرو بنروض وحلكؿواألالدعل :وكهكوس .8

ووففوإل و)الجحب (وفعلركو والي رممف واألمف وتحقنؽ واألخرلو"و:كسلئؿ والحللرات ومع التيلعؿ

)الجحب  و"ويلظوعل والثكابتوكالقنـغ ؽوكالعزل ومعوالحكايستيلدةومبهلوكايبتعلدوعفوالجمكدوكايب

 (260:و1999

كعلطي وكملدموتعنعووسرن والسلنم  وضلألسرةوبملوتقدم وألطيللهلومفواستقراروبيس التبعئ واأل .1

مفوكالطمأبنب  وكتجعؿوعملن وغرسوالقنـوالدنبن وكاألخ قن وكايجتملعن وكاحتراـوض وبيكسهـواأل

 (.176:و2004روتقب نوو)الجحب  وبنق وف ثالبظلـوكتط

وايهتملـوبللتربن  وكعل ومؤسسلتوالتربن وكالتعلنـودكروفسلسوكمهـوض وونرلكو .2 )ابفوحمند(:و"

و والحيلظ وض  وعب  وغب  وي ومرت ز والالحنح والعلـ وضإف والجلبب  والي رم ووعل هذا واألم  فمف

ئهلوض وتربن والبلعئ وكتكجن وكالرسلل والملقلةوعل وعلتؽوالمعلمنفوكالمربنفوكفئم والمسلجدوكخطبل

البلسورسلل وعظنم ونجبوتكجنههلوبملونحلضظوعل وفمفواألم والي رم وكعلنهـوض وهذاوالالددو

و وبمعللج  واألالعبلن  وكالملكثلت والي رن  وضللمسلجدوايبحراضلت والبعض  ولدل وتكجد والت  خ قن 

و وقبكات و لهل وكالجلمعلت وكالمعلهد وكالمدارس وكفملففكالبنكت وض رم وحمند وومف و)ابف تكعكم"

 (.34:و2008

والمعبكه و .3 والمالطلحلت ومف وكتبقنتهل وكالميلهنـ وكاألليلظ والمالطلحلت وبتالحنح والعبلن  إف

ايبزيؽوض ومزالؽوالغلكوكالمغلكط  وض ـو لفوالخلطوض والميلهنـوسببلنوض وايبحراؼوالي رموكو

 (.21:و2005)السدنس ووكوايبح ؿوكالتغرنبفوكالتطرؼ

والدكروالعظنـوض والبعوالمعرض والت وتؤهؿواليردوكالبعرن ووايستيلدةومف .4 وضلهل كسلئؿوا ع ـ 

علع والقنـوالببنل وكتبع نطوالحكاروعمكملنولمكاجه وعللـوعدندوالتعقند وك ذلؾو بلرةوالحقلئؽوكا 

 (.96:و2005العق ب .و)حرنز و
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 (.77 :2005 الخطنب ) الكطبن  الكحدة مبلدئ تعزنز .5

 كحملن  ك رامت  ا بسلف حقكؽ حملن  " كجكدهل دكاع  فبرز كمف ظم  كاألب القكابنف سف .6

كحملن والعقندةوكالنلب واألبدافوكالعقكؿوكحملن واألعراض"و)والمحنلوكعبدووالسف  الغلر

 (.148:و2007ا 

 ما يمي:بمن الفكري الوقائي وسائل تحقيق األ إلى)الحربي(  شاروأ .7

ونرب والطل - وبمل والحلضل  تبلعوالدلنؿوكترؾوايضتراؽومبلهجوالتعلنـ: لبوعل والتكازفوكالكسطن وكا 

 كاألهكا وكالبدعوالمحدث .

وفمفو - وإل وحملن  والمؤدن  والهلدض  واألبعط  و لض  ولدعـ وبلألمفوالي رم: والمؤتمراتوالمتعلق  عقد

وكمبحرض  وللل  وفض لر وألم وكالتالدم وكالمكاطف واللرروالكطف وتلحؽ وفف .ونم ف

 (.31:و2011)الحرب  

 لعتيبي( بعض من مضامين األمن الفكري وىي:ويبين )ا .8

غرسوعقندةوا نملفوض وبيكسوالط بوترب والمؤمفوغرسوعقندةوا نملفوض وبيكسوالط ب:و -

ومعوالبلسعل وال وا س ـ وكعل والخالرضؽوكا حسلفوض وتعلمل  وبهل والت وجل   ولؿوالجمنل 

واأل وتعلنؿ وكعدـ والتعقؿ والهكعل  وحسب والعخالن مكر وكالماللح  والبيسن وكل والحنلة وكعل   

 والمؤمفو للببنلفونعدوبعل وبعللنووالالحنح وكالتجلكبوايجتملع والسلنـ؛وضنالبحوالمجتمع

مراضولنوآمبلنوض رنلنوسلنملنومفو ؿواألمجتمعلنوقكنلنوحللرنلنومستقنملنودنبنوضنبتجوعفوهذاوالتعلكف

وكايبحراضلتوالي رن .

كذلؾومفوخ ؿوتبمن والكسطن وكايعتداؿوض ووتحقنؽوالكسطن وكايعتداؿوض وبيكسوالط ب: -

وظيلرهـ.فبيكسوالبلعئ ومبذوبعكم و
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لقدوفلح وتعلنـوالطللبو نؼوني روك نؼون كفوتبمن والتي نروكالحكاروا نجلب ولدلوالط ب:و -

و وإحكاره وافنجلبنلن ونيرلهل والت  والمطللب ومف وملحلن وكمطلبلن والبظـومران وعل  والحللر لعالر

م لبلت وإوإل التعرؼوفوتعلنـوالتي نروكمحلكرةواآلخرنفونسلعدوالمتعلـوعل و؛وكذلؾوألالتعلنمن 

وبع ؿوفضلؿ. وكاستثملرهل وتبمنتهل والحكارن وكمفوثـ وكقدرات  و)والعقلن  و2009العتنب   و–و54:

و(.68

 :وتخمص الباحثة إلى أن أىم وسائل األمن الفكري الوقائي ما يمي

 .لتكالكاجب الحقكؽ احتراـ عل  الطلب  تبعئ  .1

 .بعت والكرهلوض والمدرس وكالمسجدوكالمجتمعوالمتكازب ولتربن ا .2

 .الالحنح  الدنبن  كالمبلدئ القنـ غرس .3

 .ايخت ضلت مف كتحذنرهـ الطلب  عبد كالتعلكف المحب  ركح إعلع  .4

 .الكسطن  بزع ال عل  التأ ند .5

 .السلنـ األمب  السلكؾ تعزنز .6

كهذاونكلحولليردو نؼووالمدرس وكالمجتمعوكالدكل  البنتوكوايهتملـوبللقدكةوالحسب وعل ومستكلو .7

 بنفوالميلهنـوكاألضعلؿ.وضجكةكحت ويون كفوهبلؾوو ؿوا نملفوكاألخ ؽوإل وكاقعوعمل نحكٌو

 المكاقع تالمنـ عبر الي رم األمف تحقنؽ ض  (ا بتربت) العب بكتن  العب   مف ايستيلدة .8

 .البلعئ  طلقلتولتيرنغ الم ئم 

 .المتعددة كالكسلئط ايل تركب   للبرند الحدنث  ايتاللؿ تقبنلت مف ايستيلدة .9
 

 مراحل تحقيق األمن الفكري:
والذموبعنشوضن  و ومتطلبلتوالعالر وكجملعلتوكمؤسسلتوففوبدرؾوتململن و أضراد مطلكبومبل

ومتعدد وايتالليتوالحدنث وكالذموفخذوضن وايبحراؼوالي رموفع لين ومختليكفلكاوةعالروت بكلكجنل   وبلن
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ونتطلبوتحقنؽواأل ومت لمؿكلذا والجكاببوبع ؿ ومف والعمؿوعل وعدد والي رمومبل وثـوو مف كه والببل 

ومعواألخذوض و جرا اتوكمقكملت  ومتطلبلتوكا  وكل ؿوجلببومبهـ والع ج  والمكاجه وكفخنران الكقلن وكثـ

وايعتبلروتقكنـوالي روكتالحنحوالمعتقد.

( و2004بق وتبنفوعل وفب ونتيؽو)السعدم وكمفوخ ؿواط عوالبلحث وعل وعدةودراسلتوسل

(وض وففوتحقنؽو2009)العهراب  و( وك2011( وك)الهذنل  و2007( وك)الحلرث  2006ك)الملل   و

ومفوالي رمونتطلبوت لمؿوالمراحؿواآلتن :األ

بلتخلذوجمنعوا جرا اتوالمم ب ولمبعوحدكثوومرحل والكقلن ومفوايبحراؼوالي رموالمرحمة األولى: .1

وفطنلض وايبح وب لض  وضللمجتمع وكالثلبكن . واألكلن  وايجتملعن  والتبعئ  ومؤسسلت وخ ؿ ومف راؼ

وكمؤسسلت ومسؤكؿوعفوالكقلن ومفوايبحراؼوالي رم.

ووالمرحمة الثانية: .2 وكالحكار: والمبلقع  وكالمي رنفومرحل  والعلمل  ومف وكالرفم والي ر وفهؿ بتدخؿ

كذلؾوعفوطرنؽوالحكاروو المبلعرةومعومعتبقنهلوكالبلحثنفوللتالدمولتلؾواألض لرومفوخ ؿواللقل ات

وكالمبلقع .

و كذلؾوبتقننـوملونحمل وهؤي واألضرادومفوفض لرومبحرض وكمخلطرهلومرحل والتقكنـوالمرحمة الثالثة: .3

وكملوقدونترتبوعلنهلومفوفعملؿوإجرامن وثـوالعمؿوعل وتالحنحهل.

ووالمرحمة الرابعة:و .4 والمسل ل  وكالمحلسب القلبكبن  والمبحرؼووكذلؾ: والي ر وفالحلب بمكاجه 

وكمسل لتهـوعملونحملكب ومفوض رومبحرؼ وكهذاومبكطوبلألجهزةوالرسمن والمعبن .

مفوخ ؿوت ثنؼوالحكارومعواألعخلصوالمعبننفوض وفمل فووالع جوكا ال حوالمرحمة الخامسة: .5

 و.اعتقللهـومفوخ ؿوالمختالنفوالقلدرنفوعل وا قبلع

ن والحكاروالذمونمثؿوالمرحل والثلبن ومفومراحؿوتحقنؽواألمفوالي رم؛وكنؤ دو)الطرنق (وعل وفهم

و(.203:و2008سنسوحلجتهـوإلن "و)الطرنق  وبظرانو"ولم
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كمبهلوو متداخل وكم مل ولبعلهلوالبعضوتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ومراحؿففوكترلوالبلحث و

ضمرحل والكقلن ومفوايبحراؼوالي رمووعوكمبهلوملوهكوخلصوبأضرادومعنبنف.ملوهكوعلـول ؿوفضرادوالمجتم

والمجتمعودكفواستثبل وه كمكجو علممرحل و وذلؾومفوخ ؿومؤسسلتوالتبعئ وكوو إل وجمنعوفضراد نتـ

كضؽوخططومدركس وبعبلن وتحددوضنهلوالغلنلتوكاألهداؼوكتحددوا م لبلتوكبرامجو وايجتملعن وكغنرهل

كهذهوالمرحل ونببغ والبتلئجوكتالحنحوالمسلروإفولـز وونـالعمؿوكخطكات وكمراحل وكالجهلتوالمعبن وبتقن

و.ففوتتالؼوبليستمرارن وكيوترتبطوبزملفوفكوم لف

ضه ومكاجه والي روبللي روو فهـومراحؿوتحقنؽواألمفوالي رمومفود وكمرحل والمبلقع وكالحكاروتع

.وكتلعبواألضرادوبحرض ومفوالكالكؿوإل وبعضكت كفوعبدملويوتبجحوجهكدوالكقلن وض والدواألض لروالم

كهبلونتدخؿوقلدةوالي روومهملوض ودرج وابتعلروهذهواألض لر ونقظ والمؤسسلتوالمختلي وض والمجتمعودكرانو

كالرفمومفوالعلمل وكالمي رنفوكالبلحثنفوللتالدمولتلؾواألض لرومفوخ ؿوجمنعوقبكاتوايتاللؿوالمتلح و

و.بلقع وكا قبلعوبلألدل بلستخداـوالحكاروكالم

نتـوالبد وض وتقننـوالي روالمبحرؼوكتقدنرومدلوخطكرت وكالذموبتجوعفوولتقكنـ:وضنهلكمرحل وا

والي روكتالحنح وكهكوتقكنـوو الحكاروكالمبلقع وض والمرحل والسلبق وثـوايبتقلؿوإل ومستكلوآخر هذا

ونحمل وهؤي واألضرادبقدروالمستطلع والجهلتوالت وبلقعتوكحلكرتوبتحلنؿومل مفوفض لروو.وحنثوتقـك

ومخلطرهل وكتقننـ ونتعمبحرض  وي وبمل والمتلح  والسبؿ وب ؿ والتقكنـ ون كف وفف وكنببغ  والقكاعدو. لرضومع

و.لـوتبجحونبتقؿوإل والمرحل والتللن وفٍوكا وو .وضإذاوبجحتوالجهكدو لفوبهلالعرعن وكاألبظم 

و وضنهل وكا ال ح: والع ج وفمل فوكمرحل  وض  وض رنلن واألعخلصوالمبحرضنف ومع والحكار ن ثؼ

ولهـوكذلؾونتـومفوقبؿوالمؤهلنفوكمبهـوالعلمل والقلدركفوعل وا قبلعوللكالكؿوإل وتراجعوهؤي اعتقل

و وعف والمبحرضنف والالحنح معتقداتهـ ومدلوغنر وكقنلس والمستمر والتقكنـ وإل  والجهكد وهذه وكتحتلج .

و.وحقنق وض وع جوالمع ل ومفوجذكرهلالبجلحوالذموتـوت
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وكال والمسل ل  وممرحل  وحلسب : والعمؿ ونستجض  ولـ ولمف ومكج  والمرحل  وض وهذه ولإلجرا ات ب

ونحملكب ومفو المراحؿوالسلبق وضي وهذهوالمرحل ونتـومكاجه وفالحلبوالي روالمبحرؼوكمسل لتهـوعمل

ولملووض ر. والعرع وض وحقهـ والذمونتكل وإالداروالح ـ وللقلل  واألمبن وكالكين ومبكطوبلألجهزة كهذا

.وضقدونؤدموترؾوالمبحرؼوذاوالي رروالت ونسببهلوحمل وهنترتبوعلن ومفوحملن والمجتمعومفوالمخلط

 .واستقرارهوفكوجذبومزندومفواألتبلعض رنلنوإل وتهدندواألمفوكو

 :من الفكري الوقائيمعوقات األ
معكقلتوض وسبنؿوتحقنق  وكهذاوبدكرةونهددواألمفوالي رم وضإفوهبلؾوو ملوففوهبلؾوكسلئؿولتعزنز

معوكفمفوالبلسوجمنعلن وكمفومسؤكلن واآلبل وكالمعلمنفوكالعلمل وفمفواليردوكفمفوالبنتوكفمفوالمجت

 : ملونرلو)السدنس(واستخداـو لض والكسلئؿوللتأمنفولدوهذهوالمهددات وكمفوهذهوالمعكقلت
تبلعواألهكا والمتيرق وكاألض لروالمبحرض وكالت وتيل وبطبنع والحلؿوإل و .1 ايبتعلدوعفوعرنع وا وكا 

 ايخت ؼوكالتيرؽ.

 .لضذوالحكاروكالمبلقع ومعواآلخرنفؽومبإغ  .2

وبجمنعو .3 واألخذ وكعدـ والمخللي   واألض لر ولد وكتحالنبهـ والعبلب وتكجن  وض  وا ع م  القالكر

زال وضسلدوالي روالقلدـومفوالعرؽوكالغربوو ؽوكاألسللنبوالمتلح ولتقكنضوثقلضلتوا بلحن ائالطرو كا 

 الت وتعجوبهلو ثنرومفواليللئنلتوكعب لتوالمعلكملت.

و تلبفالتقالنروض وفدا والمسؤكلن ومفوالمعبننفوبذلؾوسكا و .4 وفـوعلمل وفـوسنلسننفوفـ وقلدة ولنو لبكا

كمثقينفوفـوفدبل وفـومي رنفوفـوغنرهـومفوالقنلـوبملوفبنطومفوكاجبوتكضنرواألمفوالي رموللمجتمعو

و(.22:و2005كالعبلبوخلال .)والسدنس و

وإل وفف وكالوكتخلصوالبلحث  والمسلـالتحدنلتوالي رن  والمجتمع والت وتكاج  كتعكؽواستقرارهوو ثقلضن 

وكفمب والي رمو ثنرةوكمبهلوملونل :و
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 كمبهل:وو:ميددات خارجية .1

وكالت وتعمؿواأل .أ و" وا الالراعلتوالي رن : ولي ر وكالتنلراتوالمدمرة وض لر والمسلـ وتغلغلت كالت بسلف

 المسلـ اليرد إبعلدومبهل وسلئؿالكو مف عدد خ ؿ مف كالعربن  ا س من  الثقلض  ض  مدمرة بالكرة

 لليرد الي رم األمف ضرٌونع ممل الداخلن  التنلرات إل  فض لرهـ كتحكنؿ ا س من  كالقنـ الثكابت عف

 (.258و–و257:و1999 الجحب  ) "الداخلن  األض لر لخطر ا س من  تمعلتلمجكا

قدوابع سوسلبلنوعل والمكاطفوكفعلرو)الحكراب (وإل وفف:والتطبنعوالثقلض ومعوال نلفوالالهنكب  و

اليلسطنب  وحبثواستهدؼولربومبلعت والي رن وكالكجدابن وكالبيسن  ومفوخ ؿوض رةوالمعلر  و

معواآلخروكمفوثـوضإفوالمبلهجوالمدرسن والرسمن وت كفوملزم وبإجرا وتحكن توضنهل وبملويو

و(55:وو1999 نتبلقضومعوايتيلقلتوالمعقكدة.و)الحكراب 

 كالعب لتوالعب بكتن و"ا بتربت"ويللئن القبكاتوال .ة

و .د والمختلي  وايجتملعن  والسك  مفالعكامؿ وكرضقل  وكالتكجن   والتربن  ولعؼ والدنبن و: والقدكة  وكقل 

 جمنعهلوتع ؿوترب وخالب ولبمكواألض لروالخلطئ .كوكبحكهلو

ومثؿ: .س وايقتاللدن  وكايجتملعن : وايقتاللدن  وكالمع  ت والعس رن   مجلع كال اليقر الالراعلت

 ابهنلر مثؿ اجتملعن  كفخرل حزابوكالحاللر كمبلزع واأل الحركب تعمؿ سنلس  كفخطلر  كالبطلل 

 :مثؿ كفخ قن  بيسن  كمعل ؿ األسرم العبؼ فك الط ؽ :مثؿ ايجتملعن  المعل ؿ كظهكر األسرة

  كاألملف.والبيسن  األمراض

ملطوكالبظـوايقتاللدن وكالثقلضن وكايجتملعن  وبل والت وتتـوضنهلوعملن وتغننرواألالعكلم :و"كه والحل .ط

زال واليكارؽوالدنبن وكالقكمن وكالكطبن  وكض وإطلروتدكنؿوالبظلـ وكمجمكع والقنـوكالعلداتوالسلئدة وكا 

واأل والرؤن  وكضؽ والحدنث والرفسملل  وتزعـ وكالت  والمهنمب   والبظلـوفمرن ن  وكحلمن  وال كف وسندة بهل

 (.9:و2002العللم والجدندو"و)والرقب و
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الخلؿوكوو الخلؿوض ومبلهجوالتعلنـكوو مثؿ:وايبحراؼوالي رم ولعؼوالكازعوايخ ق وميددات داخمية .2

 الخلؿوض والت كنفوالثقلض وكالتربكم.فكووع ـوالكطب ض وتكجن وا 
 

 :المرحمة الثانوية طمبةور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري الوقائي لدى د 
األمفوكايستقراروض و التربكن وكالتعلنمن ومفوفكل والجهلتوالمعبن وبللحيلظوعل إفوالمؤسسلتوو  

وجمنع وضن  ونعترؾ وكاجب والعبلب وعقكؿ وحملن  ف وكا  وض و المجتمعلت  وكالهنئلت وكالمؤسسلت األضراد

والمدرسن والمجتمع. ودكرووضلإلدارة واست ملؿ وخ ؿ والطللبومف وعخالن  وتبعئ  وض  واألهمن  وبللغ دكر

وم لملقنـوكالميلهنـوالالحنح .وكا  سلب وا سسلتوايجتملعن واألخرلوبتطكنعوسلك  وكتكجنه األسرةوكالمؤو

و. مهملو لفومالدرهل نحالفواليردولدوالمؤثراتوالي رن والسلبن 

وض وجمنعو وكضلعؿه  ملوتعدوالمدرس وجز انوضلع نوض ومبظكم وإرسل ودعلئـواألمف وكلهلودكرومهـه

والدكرو وكهذا وض والمرحل والمراحؿوالدراسن   وكخلال  وكالمعللج   وكتبته وبللتقكنـ وكالكقلن   وبللتكعن  نبدف

والمؤسس و وقلمتوهذه وضإذا وكالبعلطوكتداضعواألض لر  والحنكن  وض وقم  والت وفالبحوالط بوضنهل الثلبكن 

وككطبهـو وكحبومجتمعلتهـ والال ح  وإل ودائرة وكجذبهـ والسلنـ  والتكجن  والطلب  وبتكجن  وككاجبهل بدكرهل

:و2012.و)جحجكح ومهملنوبالرانوكعلملئهـ وضإفوضعلتوذلؾوضقدوفللضتوللمجتمعلتوعكقلداتهـوـوكفمته

و(.53

و و)السلنملف( ودكروبلرزوكفثروقكموض وببل وعخالن وفكنؤ د والمدرس و مؤسس وتربكن ولهل و" ف:

ثرا وتيلعل و ايجتملع والبلعئ وعبروالمراحؿوالعمرن والمختلي  وضه وتتنحوللطيؿواليرال ولتبمن ومدار  وكا 

حنثوتتع ؿومفوو هـومراحؿوحنلةوايبسلففقراب وكمعلمن  وكمرحل والطيكل ومفوفمفوخ ؿوسلك  ومعو

طيلؿوكهـويونمل كفوفموكايبيعللن وكالسلك ن  وكنكلدواألخ لهلوعخالنت وبأبعلدهلوالمختلي :والمعرضن و

فخ قلن وإب ومفوالكاجبوففونتعلمكاوعبالروثقلض  وكلنسولدنهـوفموميهكـوعفوالعللـ وض ونعرضكفولغ وكيو

فوهذاوالسنلؽول  تسلبوهكوملوتدعكهوالتبع و(.19:و2006)والسلنملف ووئ وايجتملعن و" ؿوذلؾ وكا 
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و" فوالمدرس ومفوخ ؿوإرعلداتوالمعلمنفوكمراقب وسلكؾوالت منذوكتالرضلتهـوفكنرلو)طلش(:

وعلنهـومفوتغنراتوجسمن وفكوعقلن وفكوبيس نجلدوالع جوالمبلسبول ؿوحلل  وكم حظ وملونطرف ن  وكا 

 (.420:وو1992)طلش و نم فوففونعدؿوفموخلؿوض والسلكؾومملونؤمفومجتمعلنوآمبلنومتملس لنو"

وض وتحقنؽواألبكنلخصو)رو والثلبكن  والمدرس  ومدنر ودكر وحلف( ومدرست  والي رموداخؿ عل ومف

و:البحكوالتلل 

والط ب وكمسلعدت وعل  .1 والظركؼولعمؿوالمرعد والعقبلتوكحؿوالمع  توالت وقدووتهنئ  تجلكز

 تعترضوعمل  وكعدـوت لني وبأعملؿوإدارن وجلببن ولنستوذاتوع ق وبعمل .

رعلدهـوبللمدرس . .2  رئلس ولجب وتكجن والط بوكا 

 م لبلتولتطبنؽوبرامجوالتكجن وكا رعلد.تنسنروا  .3

ايستيلدةومفوخبراتوذاتومكروالذنفومفوالمم فوكلنل واألفايستيلدةومفوخبراتوالمعلمنفوكبعضو .4

 الع ق .

 العمؿومعوالمرعدوعل وتكجن والط بوبللمدرس ومعوتقكنـومستمروكمتلبع ولعمؿوالمرعد. .5

وتالحنحو .6 وض  والمرعد ومع وكالتعلكف والط ب  ولدل والعلم  والسلك ن  والظكاهر وكم حظ  متلبع 

 الظكاهروغنروالمقبكل .

و(.140:و1996حلف وبلتكجن وكا رعلد.)رو واتهنئ والمبلخوكالبنئ والالللح والت وتسلعدوعل .7

سع وبعضوالبلحثنفوإل وتحدندودكروالمؤسسلتوالتربكن وكعل ورفسهلوالمدارسوالثلبكن وممثل و

وبإدارتهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطلب والمرحل والثلبكن  وكنم فوإنجلزهلوض والبقلطواآلتن :

والتبعئ  .1 وعملنلت وض  والتربكن  والمؤسس  وواستمرار ومف والطللبوفايجتملعن   وعخالن  وت كنف جؿ

لملم وبملوندكروحكل .  كا 
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تعرنؼوالطلب وبكظلئيهـوايجتملعن  وكلملفوإلملمهـوبهل وضللمدرس ومجتمعوالغنرونهنفوللمجتمعو .2

 األ بر.

 ففوتسع والمدرس ومفوخ ؿوإدارتهلوإل وتكسع وبطلؽوالتيلعؿومعواليئلتوالمجتمعن والمختلي . .3

وبللث .4 والطلب  والمستجداتوربط ومع وتجلكبلن وكا بداع والتجدند وبثوركح ومع والمجتمع  وض  والسلئدة قلض 

 كالمتغنراتوالحللرن .

و .5 ومف وكالمجتمع والبنتوكالمدرس  وبنف والتربكن  والجهكد وعرؼوحقكق وفت لمؿ وبلضع  وجنؿ وت كنف جؿ

 ضسع وإلنهلوكعرؼوكاجبلت وضكقؼوعلنهلولتأدنتهلوعل والكج واألمثؿ.

مدرسن وبأبملطوالسلكؾوايجتملع  وكتبسطهلوللبش وألغراضوالتربن ولن كبكاوفضرادانوففوتلـوا دارةوال .6

 بلضعنف وبملونلمفوعدـوكقكعهـوض ودائرةوالزلؿوكايبحراؼ.

وللكاقعو .7 وضهمهـ والمتزفوض وإطلر وكالتعلمؿ والتالرؼ  وكحسف وعل وايبلبلطوكايلتزاـ والطلب  تعكند

 المحنطوبهـ.

وإل .8 والمدرسن  وا دارة وتسع  وروفف واأل  وبط ومف والمجتمعن   وبللجهكد وكالتربكن  والتعلنمن  جؿوفبعط 

ومجتمعن و وقنـ وكضؽ ونسع  والجلبب  ومأمكف وعبالران وتجعل  والقنـ ومف وبسنلج ومحلط وبش  تخرنج

 (.3:و2004كمحنط وإل والتيلعؿوكالمعلر  وض وتحقنؽوفهداض وكتطلعلت .)ضرج و

وؽواألمفوالي رموالكقلئ وبللبقلطوالتللن :تحقناروالمدرس والثلبكن وض و ملوفكردو)الحرب (وفدكو

 . المحلضظ وعل وتملسؾوالمجتمعوككحدت وكتكازب وكضؽوفسللنبوعلمن   .1

 . ض ومختلؼوالتعلم توالمدرسن فو ؿوملونثنروالتملنزوالبلطؿوايبتعلدوع  .2

دراؾوحلجت وإل والتعلنـ  .3  . احتراـوحؽوالطللبوكا 

 . مبهجن إضسلحوضرصوللطللبولمملرس واألبعط وغنروال  .4

 . إ سلبوالط بوالقنـوكالميلهنـوالدنبن والالحنح  .5
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 . زرعوقنـوحبوالعمؿوض وبيكسوالط ب .6

األض لروالمعكه والمظلل وعفوارتقل والمبلهجوبللي روكتحقنؽومعب والتسلمحوكا خل وكالس ـوكببذو .7

 .آلخرنفا

 . إبعلدوالعخالنلتوالت وتحمؿوفض لرانومتطرض وعفوالعمؿوالتربكم .8

وإهملؿوالمعلـوفكوإهملؿوحملن وال .9 ط بومفوفخطلروالدركسوالخالكالن والت وقدون كفوسببهل

 .الطللب

 . تعكندوالطللبوعل ومهلراتوتحمؿوالمسئكلن   .10

 . تعكندوالطللبوعل ومهلراتوت كنفوالالداقلتوالسلنم   .11

و(.35و–و34:و2011 و)الحرب و.إ سلبوالطللبومهلراتوالثق وبللبيس .12

ففودكروالمدرس والثلبكن وهكوببل وعخالن وسكن وجلدةومستقنم  وكتخلصوالبلحث ومملوسبؽوإل و

تسنروعل وملوارتللهوالمجتمعومفودنفوكعلداتوكتقللندوكفعراؼويوتخللؼوالعرنع وا س من  وكحملن و

و:آلت لببأدكارهلوا دارةوالمدرسن ووقنلـكنم فوتحقنؽوذلؾومفوخ ؿوو عقكؿوالبلعئ ومفوفموتلكثوض رم

 ومعلم وابتبله وكقلليت وض  ودكرهف وفهمن  وإل  وا س من  والتربن  واألض لرولت ومف والطللبلت ن 

المبحرض  ومفوخ ؿوغرسوالعقندةوالالحنح وض وبيكسوالطللبلت وألفواألمفوالي رموالحقنق و

 يونتحقؽوإٌيوبل نملفوبلوعزوكجؿ وكهذاوا نملفوهكوالطرنؽوالمؤدموإل واألمفوكالس م .

 وبللعلكـ والطللبلت والطرنؽووتزكند وكسلكؾ والبللج  والي رم والكع  وإل  وتدعك وكالت  ا نملبن  

و وخ ؿ ومف والحقكؽ. وكفدا  والمستقنـ  وخ ؿ ومف وفك والدنف وعلمل  والتربن واستللض  معلملت

 ا س من .

 وألبهلو وض وتعزنزواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت  استثملروال تبوكالمج توكالبعراتوكغنرهل

 يظوواألمفوالي رموللطللبلتومفو ؿوالملكثلتوالي رن والمبحرض .خالبوض وحوتعتبرومجلينو
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 كسلئؿوا ع ـوض وتهنئ والمبلخوالم ئـولتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت والتعلكفومعو

وكتزكندهلو وكاتجلهلتهل  وخبراتوالطللب  وتبمن  وكالبنتوكالرضلؽوض  والمدرس  ولمعكار وم مل  ألبهل

واستخداـوجمنعوالطروبللثقلضلتوالسلئدةوض والم ؽوائجتمعلتواألجببن وبع ؿومحببومثنر.وضعلنهل

وهذهو و زال  ومللد وإس م  وإع م  وبث وكتقدنـ والمبحرض   واألض لر ولمبع والمتلح  كاألسللنب

 ايض لروالمبحرض .

 .رضعوران والحكاروالكالحومعوالطللبلتوللكالكؿوإل والمحلضظ وعل واألمفوالي رموالمطلكب 

 وض وتطبنؽوا مفو ؿوملونغنرهلووفلحيلظوعل وعقكؿوالطللبلتوكفض لرهلعقكبلتوكالتعزنزاتولالحـز

 كنيسدهلوكنحندهلوعفوالطرنؽوالمستقنـ.

 المدرسن والهلدض وبع ؿوعب ونكم .وكتعجنعوالطلب وعل والتعبنروعفووا ذاع بأبعط ووهتملـاي

 آرائهـ.

 الي رم.وبمن والكع واألمب تع نؿولجب وط بن وضلعل ولت 

 لـوبللمسرحوالمدرس و كب وكسنل وإضراغوعحبلتوالحر  وكالبعلطوكالمكاهبولدلوالطلب ومعوايهتم

 السع وللتر نزوعل والبرامجوالهلدض .

 . مراقب و لض وفع لؿوالعبؼوفكوالمنكؿوكاألض لروغنروالسكن وبنفوالطلب 

 والعخالنلتو والبدكاتوكاستللض  وعقد وبمكلكعلتوايبحراوكلنفالمسؤوكولركرة ؼوذكموالع ق 

 الي رموفكواألمفوالي رم.

 .عقدوالمسلبقلتوالثقلضن وكالمعلكملتن وبنفوالطلب ولحيزهـوعل واألبعط والهلدض وكالميندة 

 دضعوالطلب وإل ومسلبق ومعنب وتدكروحكؿوتلخنصوفحدوال تبوالميندةوالمبعكرةوعل وايبتربت و

 ل .وإل وايستخداـوالسلنـولدضعهـ

 وسن والطللبلت ولتكعن  ومحللرات وإنقلعوعقد وض  والالهنكبن  والمخططلت ومف وكتحذنرهـ لسنلن 
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العبلبوض وكح والعملل  وكتعزنزوالثكابتوالكطبن وض وبيكسوالطللبلت وكالدعكةوللكحدةوكابهل و

و والمسلكب   واليلسطنب  والععب وحقكؽ واستراد وفجؿ ومف والقدسوالمتمنزة وايبقسلـ وم لب  براز كا 

قلم والمعلرضوعفواألسرلوكجرائـوايحت ؿ حنل والمبلسبلتوالدنبن وكالكطبن  والمتكاالل  ووكا  كا 

 وكتقدنروالقلدةوالسنلسننفوكالكطبننف.

 أىمية المرحمة الثانوية: 
 وكلملوتحتؿومر زوالثقؿوض والبظلـوالتعلنم  وبظرانوللمسؤكلن والملقلةوعل وعلتقهلرحل والثلبكن والم

و(.43 ؿ ود.تو:وص)الجومكروكالمجتمعوعلم نومبهل.نتكقع والطللبوكفكلنل واأل

وال برلونجبوففوت كفومحو"وكنرلوالمربكف: والرئنس  ومفومحلكروالبربلمجوففومعل ؿوالحنلة كران

و(.118:و1993)لحلكم والمدرس "

ووكنقكؿ ومفوإ)المطنرم(: وتحدد وكالت  والمتأخرة والمراهق  ومرحل  وه  والثلبكم والتعلنـ ومرحل  ف

الطللبوض وهذهوالمرحل وف ثروبلجلنوكتالكرانوللحنلةووالخلمس وععرةوإل والثلمب وععرةومفوالعمر ونيعد

مفوالمراحؿوالسلبق  وضهكونتمنزوبحدةوالتي نروكبمكواعتبلروالذات وكمفوالبلحن وايبيعللن وني حظوعلن و

وفمعلعروالغلبوكايبيعلؿوكو ومفواألسرة و)والمجوـالمدرس وفوـالرضضولألكامروسكا ن تمعوالمحنطوب و.

و(.48:و2005المطنرم و

وكو و: والحلرث ( وه وبففكلحو) والثلبكن  واألفومرحل  والتعلنـ والكالؿوبنف وحلق  سلس والعلـومثلب 

نللنوففوالتعلنـوالثلبكمون تسبوفهمن و برلولدكرهوض وإعدادوالقكلوالبعرن وفكالتعلنـوالعلل و.وكفكلحو

و(.79و:2007كايقتاللدن و)الحلرث  وال زم ولعملن والتبمن وض و لض ومجليتهلوايجتملعن و

وتمثؿوالمرحل والثلبكن وحلق وكالؿوبنفوالطيكل وكالرجكل  وكبنفوالتبعن ولعتنب (كنقكؿو)ا و مل :و"

وإل و والمراهؽ وتكالؿ وبلج ومرحل  والثلبكن  وضللمرحل  والي رموكالملدموكايجتملع   وكايستق ؿ لألسرة

و.(و92:وو2009مرحل والعبلبوكمبطلؽوالرجكل وكايعتملدوعل والبيسو"و)العتنب  و
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المرحل والثلبكن وه وف ثروالمراحؿوالدراسن ومتع وبللبسب وللطللبوكض وكتخلصوالبلحث وإل وفف:و

 وكب وعؾوضإفومرحل والمراهق وكملوتسبب ومفوتغنراتوض وجمنعولنوه واأل ثروحسلسن  وكتقلبو بيسالكقتو

م لفوففونتجلكزوطللبوالبكاح وتؤدموإل والتأثنروعل ومسػتكلوكفخ قنلتوهذاوالطللبوػوكمفوالسهكل وب

هذهوالمرحل وبدكفوففونتأثروسلبنلنوكربملوال ثنرومفوالط بونتجلكزكفوهذهوالمرحل وبإنجلبنلتو ثنرةوكثق و

توكت لتيتوجهكدوا دارةوتعلكب وإيوإذاوأت وض ورفموالبلحثكهذاويونو  والتيكؽوكالبجلحبللبيػسوكقدرةوعلػ

بعلهـومعو ومعواألسرةوكالمجتمعودوالط ب وكجمنعوالمعلمنفكالمرعوالمدرسن وبملوضنهلوالمدنروكالبلئب

والطللبوككقلنت ومفوعكارضوكفخطلرومرحل والمراهق وفكوع  جومفوفالنبوببعضوبعضولخدم وهذا

والمع  توكحلهل.

الت وتعقبوالمرحل وو والثلبكن وه والمرحل والثللث وكاألخنرةومفومراحؿوالتعلنـوالعلـالمرحل ملوففوكو

وكا و)ا ألالمتكسط  وض وسلسن  وللعمؿ والخركج وفك والجلمعن  والمرحل  وكتسبؽ والعلعر( وكالالؼ عدادن 

(و17 وو16فوعمرنتلفو)لالمجليتوالمختلي  وتتمثؿوض والالينفو)الحلدموععروكالثلب وععر(وكه وسبت

ؽوضخطكرةوالدكروالذموتملرس وا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ونببثو مفوحنلةوالطلب .

والقنم وكاألخ ق وكمستكلو والمعرض وكمستكلوالبلج وبللت كنف ومتعلق  و كبهل والمرحل  وهذه مفوطبنع 

 الطمكحوالت وتحرؾوإرادةواليعؿولدلوالبش .

بعضوا حاللئنلتوالمهم وخطتهلوايستراتنجن ووض وكفكلحتوكزارةوالتربن وكالتعلنـوالعلل وض وضلسطنف

و:وكمبهل

%(و72.2%و والذ كرو85.3بلثو:و وللمرحل والثلبكن ومفو)ا جمللزنلدةومعدؿوايلتحلؽوا  .1

 .2013%(وخ ؿوالعلـو82.55%و والذ كرو85.75إل و)ا بلثو:وو2009خ ؿوالعلـو

وايل .2 ومعدؿ و)ا زنلدة ومف والثلبكن  والمرحل  و75.7بلثوتحلؽوض  والذ كر وخ ؿو65.9%و  )%

 .2013علـو%(وخ ؿوال74.15%و والذ كرو76.6إل و)ا بلثوو2009العلـو
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%و والذ كرو93.3بلثوسن وإل والمرحل والثلبكن ومفو)ا سلاألوزنلدةومعدؿوايبتقلؿومفوالمرحل  .3

 .2013%(وخ ؿوالعلـو92.95%و والذ كرو93.75إل و)وا بلثوو2009%(وخ ؿوالعلـو89.8

 (.77:و2013-2011)ايستراتنجن والقطلعن وكعبروالقطلعن وللتعلنـو وو      

 وإل وففوعددوالطللبلتوض والمرحل والثلبكن ونيكؽوعددوالط ب وكهذاوندؿوعل وكتخلصوالبلحث

نع لفووف ولطللبلتوالمرحل والثلبكن و كبهفب ونجبوت رنسوالجهكدوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ

وك كبه واأل ثر  وكووفاليئ  وه و ؿوالمجتمعويوبالي فمهلتوالمستقبؿ  كمربن وو ضه وبالي و المرفة

لملووكملونظهرهوالمجتمعومفوسلك نلتونرجعوبلألالؿكه والخطواألكؿوللمجتمع وو البالؼواآلخر

ولنوسلنمولنوـوسلنم ولمبلومجتمع لبتوتربن واألوضإذاو كؿوللتربن األلسوسترب وعلن  وكحجرواألـوهكواأل

مفوكالمتلبعوللغزكوالثقلض وكايستعملروالي رمونجدهونبدفومفوالمرفةوومفوفموابحراضلتوالي رن .ولنوخللن

خ ؿوبثواألض لروالمبحرض  وألب ونع وجندانوفب وإذاوفثروعل وض روالمرفةوسنلمفوتغننروبلق وفضرادو

والمجتمع.

وكفنللنونقعوعل وعلتؽومدارسوالمرحل والثلبكن والقنلـوبللمهلـواآلتن و:

 إعدادوالعخالن والمت لمل والمتزب والمحالب وض رنلن. .1

 عدادوالطللبلتوللحنلةوالجلمعن .إ .2

 الطللبلتولمكاجه والحنلةوبملوت تسب والطللب ومفوضهـوكمعلرؼوض وهذهوالمرحل .عدادوإ .3

 خصائص طمبة المرحمة الثانوية: 
ملوو هـوكمختلؼوقدراتهـوكهكاروظهكرواستعداداتوجدندةوعل ومستكلوإدملونمنزوهذهوالمرحل و

والعركطو وكطلق وتربكن وضع لل .وض وتتمنزوبعحب وبيسن وتربكن ورادع نجعؿوهذهوالمرحل وتكاضرتوضنهل إذا

وا م لبلتوض وسرع والبمكوالجسم وكالعقل وكايجتملع وو.حققتوفقال وغلنلتهلوالتربكن  كتتمثؿوهذه

نق وض ومبهجنتهلو وكالدقع ؿوحلجلتوملس وإل والتربن والغبن وض وتبكعهلوكالح نم وض وتالرضلتهلمملون
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و.فسللنبهلكاليع لل وض و

و:مرحل والثلبكن وعل والبحكوالتلل الوئصوطلب  ببلوففوبذ روعددانومفوخاللنمكو
 : ــ الخصائص الجسمية 1

تحدثوطيرةومفوالبمكومفوحنثوالجسـوكالكزفوكالبمكوالعقل وكالبلج وض والمرحل والثلبكن :و"
والعللن  والحر   وكقكة والقدرة  وجلبب ومف واليردن  واليركؽ وكتتلح وعل  ونبع س وكهذا السلكؾو 

و.و(و51و:2006 وكدعلب )و".ايجتملع 
 :ــ  الخصائص العقمية 2

و"وضترةوتٌمنزوكبلجوض والقدرات وو(زهراف)نذ رو بأفوطللبوالمرحل والثلبكن ونتمنزوبأب ونمػروبػ
وكالقدرةو والليظن   والقدرة و: ومثؿ والتعبنر  وض  ودق  وف ثر والعلـ والذ ل  وكن كف والعقل وعمكملن  والبمك كض 

م لبلت و"و) و.(182:و1988راف وزهالعددن  وكتزدادوسرع وتحالنل وكا 
 :ــ الخصائص االجتماعية 3

و وبأفضلمبلف)نذ ر وبللغليو( وتأثران وتتأثر والعلم  والثلبكن  وطللب ولدل والخاللئصوايجتملعن  و" :
بللمراحؿوالت وتسبقهل واعتبلرانومفومرحل والرحـوقبؿوالكيدة وكمركرانوبمراحؿوالمهدوكالطيكل وبدرج و بنرة و

و(و.و67:و2006ضلمبلف و)ووكايبيعللن وكالعقلن و"الجسمن وو ملوتتأثروبللخاللئص
متذبذبوض وسلك  وض وتستطنعوففوتالي وبأب و"و:ففوالطللػبوض وهػذهوالمرحلػ و(األحػدب)كنذ ػرو

ضهكونتالرؼوحسبو وم ئػ وكرضلقػ وفـو لرههولهػـ ومحبولزوغنرومتدنػفاجتملع وفكوابطكائ  ومتدنفوفكو
وحللت وعلن  وتيملن  ومل وايبيعللن  ومتقلب   وكه  وض والراهب  والتذبػذب والي  وذلؾ وعل  وكنترتب  

و(.و77:و2003األحدب )"السلػكؾ

 :ــ الخصائص االنفعالية 4

وففوالطللبونم(زهراف)نذ رو وف برواألثروور و:و" ض والمرحل والثلبكن وبمرحل والمراهق  وكالت ولهل

وال ونستطنع وكي وايبيعليتوقكنػ   وكتظؿ ولدن   وجكاببوالعخالن  والخلرجن وض و ؿ والمظلهر وض  تح ـ

 وكندرؾوففوطرنق وحقنؽوتكاضؽومعوالبنئ والمحنط وب إل وعدـوتوض وذلؾولحللت وايبيعللن  وكنرجعوالسبب
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كحنبئذونيسرومفوو معلمل واآلخرنفول ويوتتبلسبومعوملوكالؿوإلن ومفوبلج وكملوطرفوعلن ومفوتغنر

رجعوالحسلسن وايبيعللن ولدن وإل وعجزهوالملل ونسلعدهوعل وفب وتقلنؿومفوعأب  وكتدخؿوض وعؤكب  وكت

كالراعوبنفوالدكاضع وواي تئلبل وحليتوالذمونقؼودكفوتحقنؽورغبلت  وكنتعرضوض وبعضواألحنلفوإ

لط وض واألسرةوكالتمردوبحكوماللدروالسوكالخكؼومفوبعضوالمكاثنؽ وكحنبئذوني حظومعلعروالغلب

و.و(195و:1988زهراف و)وكالمدرس وكالمجتمع"

 :ــ الخصائص الدينية 5

 وإذاوةض والمرحل والثلبكن والعلم ون كفوالطللبوقدوكالؿوإل وسفوالبلكغوكه وسفوالخلمس وععرو

لـون فوقدوبلغهلومفوقبؿومفوخ ؿوملونظهرومفوالخاللئصوالجسمن  وكالت ونظهروضنهلوالتملنزوبنفو

وغومرحل والت لنؼوالعرع .الجبسنفومثؿو:وايحت ـوفكوبحكه وكمفوهبلوضإفوالطللبون كفوقدوبل

 وكنتمثؿوذلؾوض و:و"وتعهدواتجلهلنوقكنلنولدلوالعلبوبحكوالتدنفإفوهذهوالمرحل و(الدكنش)نقكؿو

و.(28:و2000الدكنش )وبل وبمملرس والععلئػروالدنبنػ و" وكض وايعتالتي نروكالتأمؿ

 :ــ  الخصائص األخبلقية 6

وببن ومحمدونرتبطوالجلببواألخ ق وبللجلببوالدنب وارتبلط وقكنلن وحنثوامتدحواوجؿوعأب  لن

()ليؽووعىًظنـوو)و:بقكل وتعلل و ولىعىلى وخي ب ؾى وو(4ن واآل:و)القلـ.و(كىاً 

والبلحثتكو ودراس وو رل وعف ونستغب  وي وكالمعلـ وكالمرعد والمدنر ومف و  ن وفف والمجلؿ وهذا ض 

والثلبكن  وألبهو خاللئصوط بوالمرحل  وض ومعرض واليلتوالطهمل وكعقلنلتهـ وولب م وجدان كفخ قنلتهـ

ونستيندومبهلوالمرب  مفولتحقنؽواألوض وإعدادوالخططوالدراسن وكالتربكن وض وبدان و ؿوعلـودراس وكمفوثـ 

والي رموالكقلئ .
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 مقدمة:
عدوالدراسلتوالسلبق ومفوفهـوالماللدروالعلمن والت ونستق ومبهلوالبلحثكفومعلكملتهـوكالت وتسهـوض وت

ك ذلؾوم تبلتو وغزةومحلضظلتمسحوللم تبلتوالعلم وض وإثرا وبحكثهـوعلمنلن وكمفوخ ؿوقنلـوالبلحث وبعملن و

لبلحث والعدندومفوالدراسلتوالت وبتربت وكجدتواللنوعل ومكاقعومتبكع وض وعب  وا الجلمعلتوض وغزة وكفن

بهلوتخلليهلوفوغنرلبؽومعوعبكافوالدراس والحللن وكجدتودراس وتتطوهلتبلكلتواألمفوالي رموبع ؿوعلـ وإيوفب و

وبلؾوع ق وبكعلنوملوض وبعضوالمحلكروالت وتتبلكلهلوهذهوالدراس .هض والبنئ  وكل فو لبتو

الت وكجدتهلوحسبومالدرهلوإل ومحلن وكعربن وكفجببن  وكقدوقلمتوالبلحث وبتالبنؼوالدراسلتوالسلبق و

وكعرلهلوكضؽوالتسلسؿوالزمب ومفواألحدثوإل واألقدـو ملونل :

 :أواًل: الدراسات العربية
( بعنوان " دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى طمبة 2012دراسة )فحجان،  .1

 المرحمة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيمو".

عتوالدراس وإل وتحقنؽواألهداؼواآلتن :وتحدندودرج ومملرس ومدنرموالمدارسوالثلبكن وبمحلضظلتوس

دنرمومغزةولدكرهـوض وتعزنزواألمفوالي رمولدلوالطلب .والتحقؽومفوكجكدوضركؽوبنفومتكسطلتودرج ومملرس و

توالدراس .وتقدنـومجمكع وإل ومتغنراولدكرهـوض وتعزنزواألمفوالي رموتعزوالمدارسوالثلبكن وبمحلضظلتوغزةول

مفوالسبؿوالت وقدوتسهـوض وتيعنؿودكرومدنرموالمدارسوالثلبكن وض وتعزنزواألمفوالي رمولدلوالطلب .وكلتحقنؽو

ومع ل وتحدند والرئنسذلؾوتـ والسؤاؿ ومفوخ ؿ والدراس  واألمفوو  وض وتعزنز والمدرسن  وا دارة ودكر ومل التلل :

لضظلتوغزة وكملوسبؿوتيعنل ؟وكمفوفجؿوا جلب وعفوتسلؤيتوالدراس والي رمولدلوطلب والمرحل والثلبكن وبمح

وكقدو والدراس   وهذه واألبسبولطبنع  والتحلنل و كب  والكالي  والبلحثوالمبهج واستخدـ وضرلنلتهل  كالتحقؽومف

ومفو)ت ٌو والدراس  وبمحلضظلتوغزة268كفومجتمع وكبلئبلن ومدنران وعل و)و ( والدراس  ومدنرانو236كاعتملتوعنب  )

بلنومفوجمنعوفضرادومجتمعوالدراس وبعدواستثبل والعنب وايستط عن ومفوفضرادوالمجتمعواألالل .وكقدواستخدـوكبلئ
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والبلحثوايستبلب وللكقكؼوعل ومدلومملرس والمدنرنفوكبكابهـوألدكارهـوض وتعزنزواألمفوالي رم.

 لدل الي رم األمف نزتعزو ض  فدكارهـ المدارس مدنرك نملرسووتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:

(وبنفو0.05≥وαديل و) مستكل عبد إحاللئن  ديل  ذات ضركؽ تكجد يو%(.79.58عللن و) بدرج  الطلب 

دنرموالمدارسوالثلبكن وبمحلضظلتوغزةولدكرهـوض وتعزنزواألمفوممتكسطوتقدنراتوعنب والدراس ولدرج ومملرس و

 ضركؽ تكجدبنبملوالعلم  والمدنرن (.و )البكع والمؤهؿ:واتللمتغنروولفوكجه وبظروالمدنرنفوكبكابهـوتعزوالي رموم

 مدنرم مملرس  لدرج  (وبنفومتكسطوتقدنراتوعنب والدراس 0.05≥وαديل و) مستكل عبد إحاللئن  ديل  ذات

 تعزل كبكابهـ المدنرنف بظر مفوكجه  الي رم األمف تعزنز ض  لدكرهـ غزة بمحلضظلت الثلبكن  المدارس

 سبكات.و10خدم ولالللحوف ثرومفوسبكاتوال لمتغنر

" دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطبلب بعنوان (2011دراسة )الحربي،  .2

 المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف من وجية نظر مديري ووكبلء تمك المدارس".
ولط ب قلئ الكو الي رم األمف تحقنؽ ض  المدرسن  ا دارة دكر تٌعرؼ إل  الدارس  هدضتو

 التربكن وكاألسللنب  اتاا جرو تٌعرؼ ك ذلؾ المدارس  تلؾ كك    مدنرم بظر كجه  مف الثلبكن  المرحل 

 الكالي  المبهج البلحث كاستخدـ. الكقلئ  الي رم األمف تحقنؽ مجلؿ ض  المدرسن  ا دارة تتخذهل الت 

 كمدنرا ك ن  (115) مف الدراس  مجتمع كفكقدوت ٌو الدراس   فهداؼ مع المبهج هذا نتبلسب حنث المسح  

والبلحث كقد الطلئؼ  بمحلضظ  الثلبكن  المدارس مف  ألغراض ال زم  البنلبلت لجمع ايستبلب  استخدـ

و.الدراس 

 الكقلئ  الي رم األمف تحقنؽ ض  المدرسن  ا دارة دكر الدراسة: إلييا خمصت التي النتائج أىم ومن

وتيلعلهل مف ن الثلبكو المرحل  ط ب لدل   لف المعلـ كدكر المدرسن  كاألبعط  األسرة مف  ؿ مع خ ؿ

 كاألسللنب ا جرا اتكو. لعني  بدرج  فم (2.39)  لف المجتمع مع متكسط  وكتيلعلهل بدرج  فم (2.97)

.وط متكس بدرج  فم (2.81)  لف لدلوالطلب  الي رم األمف تحقنؽ ض  المدرسن  ا دارة تتخذهل الت  الكقلئن 

و. عللن   لفوبدرج  الثلبكن  المرحل  ط ب لدل الكقلئ  الي رم األمف تحقنؽ ض  المدرسن  ا دارة معكقلتكو
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وذات تكجد بنبمل ك نؿ( / )مدنر العمؿ لمتغنر تبعل إحاللئن  ديل  ذات ضركؽ كجكد عدـ  ديل  ضركؽ

 .لتدرنبن ا كالدكرات الخدم   سبكات كعدد العلم  المؤهؿ لمتغنر تبعل إحاللئن 

( بعنوان: " تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق 2009دراسة )الشيراني،  .3

 األمن الفكري"
كبلتوالمكقؼوهدضتوالدراس وإل وبنلفوكظني والمدرس والثلبكن وض وتحقنؽواألمفوالي رموض ولك وم ٌو

والبلحث واتبع وكقد وا س من . والتربكن  واألسللنب وبلستخداـ وبلستخداـووالتعلنم  والكالي  والمبهج ودراست  ض 

واألسلكبوايستقرائ .

فواألمفوالي رمولط بوالمرحل والثلبكن ول وع ق وكثنق وإووقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

والي رن وكايقتاللدن وكالدنبن وكالبيسن . وايجتملعن وكالثقلض  األمفوالي رموض وا س ـوفسلسوكووبجكاببوالحنلة

و والكرهل.األمف وب لض  وكجكاببوالحنلة والي رموكووكايستقرار واألمف ومسؤكلن  وعلن  وتقع ومؤسسلت  وب ؿ المجتمع

فهـوفسبلبواخت ؿواألمفوالي رموكمفوولط بوالمرحل والثلبكن  وكذلؾوبإنجلدومبظكم وتربكن وبيسن ومت لمل .

وكفعلرتكوالجهؿوبلل تلبو والت وتقعووالسب  وكاتبلعوالمتعلب وومفوالقرآفوكترؾوالمح ـ  البتلئجوإل والمسؤكلن 

ومفوفجؿوتحقنؽواألمفو ولتربن والجنؿوعل والكسطن وكتعزنزهل والمدرس  عل والمؤسسلتوالتربكن وكعل ورفسهل

والي رم. وايبجراؼ ولد والط ب وكتحالنف وه وكووالي رم والمدرس  ورفسهل وكعل  والتربكن   والمؤسسلت تعد

 المعتدؿولتحالنبهـولدوايبحراؼوالي رم.والمسؤكل وعفوتربن والطلب وعل والكسطن وكالي ر

 ( بعنوان: " األمن الفكري في مقررات التربية اإلسبلمية".2009دراسة )العتيبي، .4

 عل والثلبكن  المرحل  ض  ا س من  التربن  تمقررا احتكا  مدل إل والتعرؼ إل  س االدرو هدضت

 معلم  مملرس وكمدل المعلالرة  الي رم فاألم لتحدنلت التالدم ض  إسهلمهل كمدل الي رم  األمف مللمنف

 . الي رم األمف مللمنف زإبرا ض  لدكرهـ الثلبكن  المرحل 

 للمرحل وا س من  التربن  ترامقرو مف العنب   لبت كقد التحلنل   الكالي  المبهج البلحث كاستخدـ

 .  الم رم م   بمدنب  الثلبكن  بللمرحل  ا س من  التربن  معلم  كمف الثلبكن  
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 المرحل  ض  ا س من  التربن  مقررات احتكا : الدراسة إلييا توصمت التي النتائج وكان من أىم

 ا س من  التربن  مقررات إسهلـ  لفكوو.المحلكر ف ثر ض   بنرة الي رموبدرج  األمف مللمنف عل  الثلبكن 

والي رم لتحدنلت التالدم ض  الثلبكن  المرحل  ض   التربن  معلم  قنلـكو متكسط . بدرج  المعلالرة األمف

والط ب كتعزنزهل الي رم األمف مللمنف إبراز ض  بدكرهـ ا س من   بدرج  الم رم  م   بمدنب  لدل

و.متكسط 

( بعنوان: " دور اإلدارة المدرسية في معالجة مشكبلت طالبات المرحمة 2008دراسة )الجدي،  .5

 الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيمو".
والدرو ومعللج وهدضت وض  وللببلت والثلبكن  والمدارس وض  والمدنرات ومملرس  ومدل وعف وال عؼ وإل  اس 

مع  توالطللبلت وكهؿونختلؼوتقدنروالمعلملتوض والح ـوعل ومملرس ومدنراتوالمدارسوالثلبكن ولدكرهفوض و

والتعلنمن   وكالمبطق  وكالمؤهؿوالعلم   ككلعتوومعللج ومع  توالطللبلتوبلخت ؼومتغنروسبكاتوالخدم  

والمدرسن وض ومعللج ومع  توالطللبلت.وكاعتمدتوالبلحث و ولتيعنؿودكروا دارة وتربكن ومقترح  الدراس وسب ن

والمبهجوالكالي والتحلنل وبظرانولمبلسبت وألغراضوالدراس .

دكرووففوفقكلوالمجليتوض والبعدوالتربكم و لفوض وتعزنزووقد خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

بكزفوكنلنهلوحثوالمعلملتوعل والتعلمؿومعوالمع  توفكينوبأكؿوو %(83.93)بسب وكزفوبةوالتربكن والمرعد

 لفوض وتعجنعوثقلض والعمؿوبركحوو كفقكلوالمجليتوض والبعدوايجتملع وكايقتاللدمو%(.81.07بسب و)

و و)اليرنؽ وبسب  وبكزف والطللبلت و80.40بنف والتسلمح وثقلض  وتعزنز وكنلنهل والطل%(  وبسب وبنف وبكزف لبلت

وبسب و79.20) وبكزف ودنبنلن وتكجنهلن والطللبلت وتكجن  وض  و لبت والسلك   والبعد وض  والمجليت وكفقكل .)%

لئجوفب وتوالبتدلٌو ملوو.%(79.40%( وكنلنهلوغرسوقنم وغضوالبالرولدلوالطللبلتوبكزفوبسب و)83.60)

ولؤهؿوالعلم  وبنبملوتكجدوضركؽوتعزوالمكوتعزموللمتغنرات:وسبكاتوالخدم  ووحاللئن إيوتكجدوضركؽوذاتوديل و

ولمتغنروالمبطق والتعلنمن ولالللحوالمبطق والجبكبن .

و
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من الفكري لدى يام اإلعبلم التربوي في تحقيق األ( بعنوان: " إس2007دراسة )الحارثي،  .6

 طبلب المرحمة الثانوية".
 المرحل  لدلوط ب ي رمال األمف تحقنؽ ض  التربكم ا ع ـ إسهلـ درج  بنلف إل  الدراس  هدضت

 ا ع ـ إسهلـ فهمن  إل وك ذلؾوالتعرؼ والتربكننف كالمعرضنف المدارس كك    مدنرم بظر كجه  مف الثلبكن 

 لجكابب الكاقع معرض  عل  نسلعد الذم الكالي  المبهج البلحث كاستخدـ. الي رم األمف تحقنؽ ض  التربكم

وت كبت الدراس   مفو (152) قدرهل كعنب  كالك     الثلبكن   المدارس مدنرم جمنع مف الدراس  عنب  كقد

 .للدراس   أداة ايستبلب  البلحث استخدـ كقد الم رم   م   بمدنب  التربكننف المعرضنف

 الي رم األمف لتحقنؽ التربكم ا ع ـ مملرس  درج  : الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم ومن

 ا ع ـ فهمن  درج  عل  المكاضق  درج  متكسط .وكففو بدرج  (وفم2.65لبتو)  الثلبكن  المرحل  ط ب لدل

 كتبنفوجكد. جدانو عللن  بدرج  فم (4.55)  لبت الثلبكن  ط بوالمرحل  لدل الي رم األمف تحقنؽ ض  التربكم

 األمف تحقنؽل التربكم مملرس وا ع ـ لدرج  بللبسب  (0.05) الديل  مستكل عبد إحاللئن  ديل  ذات ضركؽ

 ضركؽ كجكد كعدـ. المدنرنف لالللح اليركؽ كالمدنرنف وك لبت التربكننف المعرضنف بنف للمهب  تعزل الي رم

 الي رم األمف لتحقنؽ التربكم مملرس وا ع ـ لدرج  بللبسب  (0.05) الديل  مستكل عبد إحاللئن  ديل  ذات

  التربكن . التدرنبن  الدكرات فك الخدم   سبكات فكا عداد و بكع فك العلم   للمؤهؿ تعزل الطلب  لدل

 ( بعنوان: " مفيوم األمن الفكري وتطبيقاتو التربوية".2006دراسة )نور،  .7
 التربن وا س من  دكر ازبروا وكو   كمزانله فهمنت  ك الي رم األمف ميهـك تكلنح إل  الدراس  هذه هدضت

 المبهج البلحث  كاستخدمت. الي رم األمف تعزنز ض  ربكن الت المؤسسلت دكر كببلف الي رم  األمف تعزنز ض 

و.الي رم األمف ض وتعزنز تسهـ الت  التطبنقلت كاستببلط البالكص كتحلنؿ الكالي 

 مف خلال  الي رم كاألمف فبكاع  بجمنع األمف فف: راسةدالتي توصمت إلييا ال النتائج أىم ومن

 مهملنودكرانو التربكن  للمؤسسلت ففكو ا بسلبن . المجتمعلت  ض ا س ـولتحقنقهل جل  الت  األسلسن  المطللب

 لألمف البلعئ  ضقداف فف.وكومستكنلتهـ مختلؼ البلعئ وعل  لدل الي رم األمف تعزز ل   تؤدن  فف نببغ 
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 فعملؿ إل  البهلب  ض  تقكد متبلحرة إل وتنلرات المجتمع نقسـ الذم ايجتملع  كالالراع   التبعن  نكلد الي رم

 . كالبب وايجتملعن  السنلسن  لل نلبلت كتمزنؽ كتعرذـ ؼ عب

 ( بعنوان: " دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من اإلرىاب الفكري".2006دراسة )فممبان،  .8
هدضتوالدراس وإل وبنلفوفهمن والحكاروكتكلنحوميهكـوا رهلبوالي رموكمكقؼوالتربن وا س من ومب  و

نللحوبعضوالطرو ارن وذاتوالجدكلوض وتعدنؿوالي روكتالحنحوالرفم.وحنثواتبعوالبلحثوالمبهجوؽوالحكوائكا 

والتلرنخ وكالمبهجوايستببلط .و

ايستقلم وكووتربن والبش وعل والعقندةوالالحنح والت وه وفالؿو ؿوخنر.وومن أىم نتائج الدراسة:

 وعل والتسلمحوكاللنفوكالعطؼوالتربن وعل واألخ ؽواليللل وكالمعلمل والحسب والمببنوعل والالراطوالمستقنـ.

التربن وعل واآلدابوايجتملعن وا س من والمببن وعل والتعلكفوكووكالرحم وكالبعدوعفوالتعددوكالقسكةوكالعبؼ.

 كالت حـوكالتآلؼوكالت لضؿ.

( بعنوان: " دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى 2006دراسة )السميمان،  .9

 الطبلب".
 البلحث كاستخدـ.وللط ب الي رم األمف تعزنز ض  المدرسن  تاروا دا دكر بنلف إل  س ادروال هدضتوو

 عل  البلحث اعتمد كقدوالث ث  سن االدرو حؿابللمرو كك نؿ مدنر (400) العنب  بلغت كقد الكالي   المبهج

 .ال زم  البنلبلت لجمع ايستبلب 

 الحلج  فف مرتيع  ببسب  المدارس مدنرك نرل: اسةالدر  إلييا توصمت التي النتائج أبرز يمي وفيما  

 المتبع  كا جرا ات بلألسللنب  بنر إلملـ لدنهل المدارس إدارات ففكو.  بنرة للط ب الي رم األمف تعزنز إل 

داراتكوو.الي رم األمف تعزنز ض   تعزنز ض  المعلـ دكر لتيعنؿ  بنر بدكر تقـك الث ث المراحؿ ض  المدارس ا 

 بمستكل المدرسن  البنئ  الي رموض  األمف لتعزنز متعددة تربكن  فسللب تستخدـكووالط ب. لدل  رماألمفوالي

 . المستعالن  لمعللج والحليت المختال  الجهلت مع التبسنؽ عدا مل إجملي علؿوو
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( بعنوان: " أساليب إدارة المدرسة الثانوية لوقاية الطبلب من 2005دراسة )المطيري،  .10

ي من وجية نظر اإلداريين ومعممي ومشرفي التربية اإلسبلمية بالمدارس الثانوية االنحراف الفكر 

 بمدينة الطائف".
 المرحل وط ب لدل الي رم ؼايبحرا إل  المؤدن  األسبلب عل  الكقكؼ إل  س االدرو هذه هدضتوو

 األسللنب  تلؾ كفهمن ورم ؼوالي ايبحرا مف الط ب كقلن  ض  الثلبكن  المدرس  إدارة فسللنب كتٌعرؼ الثلبكن  

 ؼوالي رم ايبحرا مف الثلبكن والمرحل  ط ب كقلن  ألسللنب األهمن  بدرج  المملرس  درج  ع ق  كمعرض 

 المبهج البلحثاستخدـوكو. س االدرو مجتمعوبظر كجه  مف فهمن  أل ثرهل تبعل الكقلن  فسللنب ترتنب كتكلنح

و. الكالي 

 فك اتجلهلت فك فض لر هك الدراس  تببت  الذم الي رم ايبحراؼ يهـكم إف: الدراسة نتائج أىم ومن  

 تملرس الت  األسللنبكو. كنرب هل المجتمع حنلة نهدد ممل المجتمع نقررهل الت  المعلننر ذهبن وتخللؼ تالكرات

 لعن كاجتم كاقتاللدن  كثقلضن  تربكن  ه وفسللنب الي رم ايبحراؼ مف الط ب لكقلن  الثلبكن  المدرس  ض 

 لكقلن  المدرس والثلبكن  ض  المستخدم  األسللنب مملرس  درج  بنف إحاللئن  ديل  ذات ضركؽ تكجدكو وكض رن 

 نكجد.وكواألهمن  درج  الدراس ولالللح مجتمع بظر كجه  مف فهمنتهل كدرج  الي رم ايبحراؼ مف الطلب 

 ايبحراؼ المؤدن  درج واألسبلب حدندت ض  ب نالع ضئلت استجلبلت متكسطلت بنف إحاللئن  ديل  ذات ضركؽ

 .الخدم  الكظني وكسبكات بكع يخت ؼ تعزل الثلبكن  المرحل  لط ب الي رم

 ( بعنوان : "وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري"2004دراسة )الجحني،  .11
 إل  تعرؼكال الي رم  األمف تعزنز ض  ايجتملعن  التبعئ  دكرإل و ؼالتعروو:إل  الدراس  هذه هدضتوو

 تدعنـواألمف ض  األسرة كظني  إل  كالتعرؼ الي رن   ايبحراضلت مف التحالنف محلف األسرةوبلعتبلرهل فهمن 

 كاستخدـ. الي رم مخلطروايبحراؼ عف كالبعد السلنم   التربن  ض  األسلسن  المبلدئ إل  كالتعرؼ الي رم 

 . كالتحلنل  الكالي  المبهج البلحث
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 المعلمل  فسللنب خ ؿ مف تتع ؿ العبلب عخالن  فف: الباحث إلييا توصل التي النتائج أىم ومن  

 الي رم األمف تعزنز ض  األهمن  بللغ  بكظني  تقـك األسرة فف نعب  فسرهـ وممل قبؿ مف علنهـ تملرس الت 

 سلس وجهؿاأل سبب  مأزقل تعلب  كالكالدنف الخالكص كج  عل  المراهقنف بنف السلئدة الع ق .وكوالطراب  فك

 فملـ مبنع سد المبزلن  التربن  ففكو. ايبحراؼ مف األببل  كقلن  بحك كلنلتهـؤوبمس كاألمهلت اآلبل  مف ال ثنر

 . كالل ؿ كالزنغ الي رم ايبحراؼ

 ( بعنوان: " األمن الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية ":2001دراسة )الحيدر،  .12
والعرنع  كحرمت األمـ  دسلتنر بهمل ت يلت الي رن  لحرن كا الي ر فف إنللحوإل  س االدرو هدضتوو

نللحكوو.بهمل المسلس وا س من  كنحرؼ الي ر عل  نؤثر مل ل ؿ التالدم ض  كفهمنت  الي رم األمف ملهن  ا 

نللحكوو.الالكاب عفومسلره براز. الي رم األمف تحقنؽ ض  األمف فجهزة إسهلـ ا   ض  ا ع ـ كسلئؿ فهمن  كا 

 الكالي  المبهج البلحث استخدـحنثوو.كالجملعلتودااألضرو مستكل عل  األمف راكاستقرو لعلـا مفالرو تكجن 

 .للمؤثراتوالي رن  الرالدوالتلرنخ  عل  الدراس  اقتالرت كقد ايستببلط   كالمبهج

 الحنلة لركرات مف لركرة نعد الي رم األمف : مجموعة من النتائج وىي إلى الدراسة وتوصمت  

 كفهداؼ استراتنجنلت كضؽ تعمؿ كض رهل األم  لثقلض  المعلدن  التنلرات ففكوو.كالمجتمع اليرد كلمست عل  اآلمب 

 األمف مقلالد جمنع تلقلئنل نحقؽ الي رم األمفكو .كالمؤثرات الكسلئط مف العدند عبر كتحقؽوفهداضهل محددة 

كتبقنت و لألم  األالنؿ الي ر نلغ كال مراجع   بنراوض  دكرانو تتكل  التعلنمن  المؤسسلت ففكو. العلمؿ بميهكم 

و. كالمبحرض  الدخنل  ايتجلهلت مف
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
برنامج بعنوان "  :(Nova Scotia Department of Education,2007)دراسة   .1

 التوجيو االستشاري الشامل".
Comprehensive Guidance and Counseling Program. 

 وض و بدا وكهدضتوإل وتكضنروهن ؿوللمسلعدةوض وتلبن واحتنلجلتوالتكجن وكالمعكرةوفجرنتوهذهوالدراسوو

للط ب وكالتعجنعوعل واحتراـواليردوكاحتنلجلتوالقكةوكالتبكعوايجتملع وكالثقلض  وكمسلعدةوالط بوعل وضهـو

وبتلئج وكتحقنؽ والتخطنط  والط بوعل  وكمسلعدة واآلخرنف  ومع ومجدن  وع ق  وكت كنف وعل ووفبيسهـ  عللن 

و والكظني   وكالمسلر والتعلنم  وكاعتملتوالمستكل والتيلعلن . وكالخدملت وكالكقلئن  وا بملئن  وايستعلرات كتكضنر

والدراس وعل ومدارسوالتعلنـوالعلـ.عنب و

 وتوصمت إلى نتائج كان أىميا:

ض وجمنعوراتهـوض وا رعلدولدنهـوالقدرةوض ومسلعدةوالط بوعل وضهـوفبيسهـوكتطكنرومهل ففوالعلملنف .1

 مراحؿوبمكهـ.

ولدلوو .2 والمدرس  وكا رعلد والتكجن  وض  واليعلل  والتعلمؿ وفسللنب ومف وكاسع  وقلعدة وعل  الحالكؿ

 المرعدنف.

وايستيلدةوض ومجلؿوا رعلدومفوالخبراتوكالتجلربوالسلبق وض وتحقنؽوالمالللحوض والتعلنـ. .3

اإلرشاد في القرن  بعنوان: " مدرسة (Dianne Border, 2007)دراسة ديان بوردر  .2

 الواحد والعشرين، تأمبلت شخصية ومينية".
School counseling in the 21 century: Personal and Professional Reflections. USA 

ـو2001كقدوفجرنتوهذهوالدراس وض والكينلتوالمتحدةواألمرن ن  وكهدضتوإل ومقلرب وا رعلدوض وعلـووو

مفو)بن ر وكغنثبرس وجرنفوك نس وبنسل وكمؾو لهكف( وكا رعلدوض والعلـوكضؽوفربعودراسلتوسلبق ول ؿو
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اعتملتوعنب والدراس وعل والمدارسوض والمبلطؽوالرنين  وكتبلكلتوثقلضلتووـ وكالمتمثل وض وهذهوالدراس .2007

وكمهلراتومتعددةومستخدملنوالعنب والععكائن .

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

والمرع .1 وا م لبلتوإف وظؿ وض  وخطنرة وتحدنلت ونكاجهكف و لبكا والسلبق  والدراسلت وض  والتربكننف دنف

 المتكالع .

وض وو .2 وا رعلد وبرامج وإف وحنث ومل  وحد وإل  وبلل يل ة ونتسمكف والمدارس وض  والتربكننف والمرعدنف إف

لنسوالمدارسوالنكـوتسلهـوض والتحالنؿوالدراس ولدلوالط ب وكتكجههـوبحكوالسلك نلتوا نجلبن و

وض و وللزنلداتوالمطردة وبسب  وكالمجتمع وعل ومستكلوالمبزؿ وفنللن وكل ف ضقطوعل ومستكلوالمدرس  

المكادوالمخالال  وكاتبلعوفسللنبوا ثروتطكرانومفوفسللنبوالتعلنـوكالتعلـ وكاحتنلجلتوكالعكبلتوالتعلـو

وض والكقتوالحلل .

لثانوية الحكومية حول بعنوان: " رؤية مدرسي المدارس ا: (Shelly,2006)دراسة شيمي  .3

 صفات المواطنة الجيدة في والية واشنطن"
perceptions of characteristics of good citizenship by secondary public school 

teachers in the state of Washington. 

ض وتحقنؽوإل والتعرؼوعل والاليلتوالعلم وللمكاطب والجندةوكدكرواألسرةوكالمعلمنفوهدضتوالدراس ووو
كاستخدـوالبلحثوالمبهجوالكالي و"وفسلكبوالمسحوايجتملع " وكاستخدـولجمعوبنلبلتوالدراس ووتلؾوالاليلت.

مدرس وو22(ومدرس ونمثلكفو184(ومدرسلن و)207فداتنفواألكل :وايستبلب ومفوخ ؿوتطبنقهلوعل وعنب ومفو)
وايستبلب .ولبكاوعفمدرسلنوممفوفجو22ل ومبطق وض وكاعبطف وكالثلبن :والمقلبل ومفوخ ؿوتطبنقهلوعو14ك

 وقد توصمت الدراسة إلى نتائج كان من أىميا: 
وكالعلـ .1 وايط ع وض  وتتمثؿ وللمكاطب  والجندة والاليلت وعؤكفو فف وض  وكالمعلر   والحللن   بلألحداث

وض  والتبكع وكقبكؿ وكتحمؿ والح نم   والقرارات واتخلذ وعل  وكالقدرة والمسؤكلن   وكتحمؿ وقبكؿ والمجتمع 
 المجتمع.
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وللجبسوتأثنرانوعل ورؤن وعنب والدراس ولاليلتوالمكاطب والجندةوحنثونرلوالرجلؿوففوالاليلتوالت و .2 فف 
الدراس وتمثؿواليلتومهم وللمكاطف وبنبملويوتتيؽومعهـوالبسل وض وفهمن وبعضواعتملتوعلنهلوفداةو

 الاليلت.
 وكجكدوبمكذجوللمكاطب والجندةوكالقدكةوففولألسرةوتأثنرومهـوض ومراحؿوبمكوالطيؿوخلال واآلبل .وفهمن .3

الحسب ومفوقبؿوالمدرسنف.وإفودكروالمعلـوض وتعزنزوالمكاطب و قدكةوف ثروفهمن ومملوتحتكن والمقرراتو
والدراسن .

بعنوان: " استخدام المراىقين شبكة اإلنترنت  (Gowld,etal:2004)دراسة جولد، وآخرون  .4

 نفسية"لطمب النصيحة والحمول لبعض المشكبلت ال
The use of teenagers for the internet seeking advice and the solutions for some 

of psychological problems. 

ولبعضووو وكالحلكؿ والبالنح  ولطلب وا بتربت وعب   والمراهقنف واستخداـ ومعرض  وإل  والدراس  هدضت

ومف والمراهقنف ومف ومجمكع  وعل  والعنب  وكاعتملت والبيسن   ووالمع  ت وو13سف وبعضوو19إل  وض  سب  

والمدارسوالثلبكن وض وبنكنكرؾ.

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وكففو18ففو .1 ونستخدمكفوا بتربتوض وطلبوالبالنح . والعنب  ونلجؤكفوإل و80%ومفوفضراد %ومبهـ

 مكاقعوالدردع .

اهقنفونلجؤكفو%ومفوالمرو7%ونلجؤكفوإل ومكاقعومحددةوض وحؿومع  توالمراهقنف.وففوبسب و13 .2

 إل وتبلدؿوالرسلئؿوايل تركبن ومعواألالدقل .

%ومفوفضرادوالعنب ولـونستطنعكاوففونتكاللكاوإل وطرنق والحنح ولطلبوالبالحوكا رعلدومفوخ ؿو5 .3

 عب  وا بتربت.

والغلبو .4 وكسرع  وكالقلؽ واي تئلب ومع  ت ومف ونعلبكف والذنف والمراهقنف ومف والذ كر وبسب  ارتيلع

 %ومفوفضرادوالعنب .63توبسبتهـوكا حبلطوحنثو لب
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 وتأثير األحداث لجنوح والوقاية الخطر عوامل" :بعنوان :(Francis, 2002)  زفرانس دراسة .5

 ."مختارة ثانوية مدارس طبلب بين )المجموعات(العصابة 
Risk and protective factor for juvenile delinquency and dang involvement 

among selected high school students. 

ولجبكحو إل  فسلس  بع ؿ الدراس  ذهه دضتهوو والملبع  وفك واليلعل  والكقلن  وكعكامؿ والخطكرة تحدند

وفثروواألحداث وتحدند وهك والدراس  وهذه وكالغرضوالثلبكمومف والمجمكعلتوبنفوط بومدارسومختلرة  كتأثنر

والمببن وعل  وكاألالدقل وكالعلئل وكالمدرس  واليرد والدراسوايخت ضلتوعبد ونفسلسوالجبسوكالمرحل  كاستخدـو .

و.البلحثوض ودراست والمبهجوالكالي والمسح 

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وايبخراطوض و .1 وكبنف وكالمخلطرة  والكقلن  وكعكامؿ وكالمدرس  وكاألسرة وكاألالدقل  واليرد وبنف وع ق  تكجد

 عاللب وكجبكحواألحداث.

نببغ وكووحداث.ق وهكوفبرزوعلمؿوكقلئ ولجبكحواألل وففوالسلكؾوايخ فظهروتحلنؿوالع ق والمتبلد .2

وبتأثنرو والمتعلق  وكالكقلن  والخطكرة وعكامؿ وعل ومعرض  وض وتدرنبوفبيسهـ عل والمعلمنفوففونستمركا

وايحداث.  العاللب وكع قتهلوبميهـك

 والمدرسين ينالتربوي والمرشدين اإلداريين ءار "آ بعنوان 2000)شاريمين دوك، _ لوخ (سةادر  .6

  "الثانوية  المدارس في والعنف المدرسي باألمن يتعمق فيما والطبلب
Duck-loch,Shari lynn, Perceptions of administrators, counselors, teachers, and 

students concerning school safety and violence in selected secondary schools in 

Louisiana ,tech university,2000. 

 األمفومستكنلت حكؿ كالط ب كالمدرسنف كالمرعدنف ا دارننف  آرا تحدند إل  س الدرا هدضت
 العبؼ فبكاع إل وللتعرؼ كذلؾ العمللن   لكنزنلبل بكين  المبتقلة الثلبكن  المدارس بعض ض وكالعبؼ المدرس 

 العبؼ مع للتعلمؿ المتلح وتنجنلتاروايست فهـ كفنلل المدارس  بتلؾ األمف عل  األثر فلخـولهل  لف الت 
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 المبهج البلحثلف كاستخدـ مبتقلة وثلبكن  مدرس  (11)  ض ضردانو (501) مف س اروالد عنب  كت كبتوالمدارس  ض 
و.التحلنل  الكالي 

 :إلييا البحث توصل التي النتائج أىم من وكان
 . سالع المرعدكف نرل بنبملوفمبل فقؿ مدارسهـ نركف المدنرنف فف .1
و.كالمعلمكف المرعدكف رآه ممل فمبل فقؿ بأبهل مدارسهـ الط ب كالؼ  .2
لمحات لعنف الشباب مادة مستخدمة ( بعنوان: " Eltickson،1997)إلتكسون دراسة  .7

 "ومشاكل متزامنة أخرى
profiles of violent youth: substance Use and other concurrent problems. 

عل وابتعلروالسلكؾوالعبنؼوبنفوالمراهقنفوض والمدارسوالثلبكن  وكاخت ؼوإل والتعرؼو س راالد هدضت
و) ومف وأل ثر والطكلن  والبلحثوبنلبلتوالطرؽ واستخدـ وكقد وللعبؼ  ومفو4500الجبسوبللبسب  وطللبوخرنج )

السلكؾوالمدرس والثلبكن وكالمتسربنفومفوكين و للنيكربنلوكفرجكاف وكقدوتـواستخداـوالتقدنراتوالمدركس ويبتعلرو
والعبنؼوكالمتزامفومعوحدكثوالمعل ؿوالسلك ن وكالعلطين .

 وكان من أبرز النتائج ما يمي: 
 مفوبالؼوالعنب وملرسكاوالعبؼوخ ؿوالسب واألخنرة.وف ثرو .1
األكيدو لبكاوف ثرومفوالببلتومملرس وألبكاعوالعبؼوكل فو لفو  هملومتسلككفوبللمنؿوللعبؼوداخؿو .2

 األسرة.و
ولدنهـوالح وعقلن وفقؿومفوفقرابهـواألسكنل .والعبلبوالعبنؼ .3
بعنوان: " حل مشكمة  (Frauenknecht, Marianne, 1996)دراسة فراونتشت ماريان  .8

 التوتر لممراىق، والطريقة النموذجية المدرسية".
adolescent problem solving. Stress, and the stepped approach model (SAM). 

ؼوعل والقدراتوكالدكاضعولحؿوالمع ل وايجتملعن  وك ذلؾوالمحفوالمتزامب وهدضتوالدراس وإل والتعرو
(وطللبلنومفوالمرحل و688كالمعل ؿوالعخالن وبنفوط بوالمرحل والثلبكن  وكقدواعتملتوعنب والدراس وعل و)

وكاستخداـوالبلحثوطرنق و)المسح(ولمعلنب وحؿومع ل والتكترولدلوالطلب .والثلبكن .
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 : ة إلى عدد من النتائج كان أبرزىا ما يميوقد خمصت الدراس
والمحف .1 وفثر ومف والحد والمدرس  والمملرسلتوكاألبعط و بمقدكر ومف وجمل  وعبر والمراهؽ والطللب عل 

 المخطط والت ونم فوففوتقدمهلوفكوتعرؼوعل وتبينذهل.
 فب و لملوزادتوع ملتوحؿومع ل و لملوقلتوالمحفوكالمعل ؿوالعخالن .و .2
 ثرتوعل و من والمحفولدلوالمراهقنفوبع ؿوكالح.ايتجلهلتوالسلبن وف .3
نم فوففونتـوعبروتعزنزوايتجلهلتوا نجلبن وإفوالسبنؿوإل وتقلنؿوحجـوالمحفوالت ونعلبنهلوالمراهؽو .4

ولدن  وكحث وعل ومملرستهل.
 

 التعقيب عمي الدراسات السابقة:
 أوجو االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -والً أ
 يث اليدف:من ح -أ 

( و2011( وكدراس و)الحرب  2012تتعلب وبعضوالدراسلتوالسلبق ومفوحنثوالهدؼومثؿودراس و)ضحجلفو 
و و)العهراب   و2009كدراس  و)الجدم  و)السلنملف 2008( كدراس  وكدراس  ( و2006( 

( وحنثوهدضتوجمنعهلوإل و2004( وكدراس و)الجحب  2005( وكدراس و)المطنرم 2006كدراس )خرنؼ 
ض وتحقنؽواألمفوالي رمووففكوبكابوفكومعرضنفوتربكننفوفكومعلمنونرنفدكروا دارةوالمدرسن ومفومدولفبن

كالكقلن ومفوايبحراؼوالي رم وكمعللج ومعل ؿوطلب والمرحل والثلبكن  وكهذهوالدراسلتوتتعلب ومفوو الكقلئ 
وحنثوالهدؼومعوالدراس والحللن .

 من حيث العينة: -ب 
ومفومدنرموالمدارسوفكتبلكلتوبعضوالدراسلتوال و)ضحجلف وسلبق وعنب  ومثؿودراس  و( 2012بكابهـ

و)الحرب   و)الجدم 2011كدراس  وكدراس  و)الحلرث  (2008(  وكدراس  وكدراس 2007  و( 
و( وكهذهوالدراسلتوتتعلب ومفوحنثوالعنب ومعوالدراس والحللن .2006)خرنؼ 

و
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 من حيث مجتمع الدراسة: -ج 
(وكدراس و2013بعضوالدراسلتوالسلبق ومثؿودراس و)ضحجلف نتعلب ومجتمعوهذهوالدراس ومعو 

 (وكهكوالمجتمعواليلسطنب .2008)الجدم 
 من حيث المنيج: -د 

و)ضحجلف وووووو ودراس  والتحلنل ومثؿ والكالي  والمبهج وبعضوالدراسلتوض واستخداـ وكدراس و2012تتعلب   )
و)العتنب  2011)الحرب   وكدراس  و)الجدم 2009(  وكدراس  وكدرا2008(  و)الحلرث  (  وكدراس و2007س   )

( وكدراس و)لكخو2002( وكدراس و)ضرابسز 2004( وكدراس و)الجحب  2005( وكدراس و)المطنرم 2006)بكر 
و(.وكهذهوالدراسلتوتتعلب ومفوحنثوالمبهجومعوالدراس والحللن .2000دكؾوكعلرنلنف 

 من حيث النتائج: -ه 
و:دراسلتوالسلبق و ملونل بتلئجوالوتتعلب وبعضوبتلئجوالدراس والحللن ومعوبعض

المدارسوالثلبكن ونملرسكفودكرهـوونرم(وض وبتنج وففومد2012 و)ضحجلف تتيؽوالدراس والحللن ومعودراس
نللنوتتيؽومعهلوض وبتنج وعدـوكجكدوفض وتحقنؽواألمفوالي رمولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبدرج وعللن  وكو

(و2011لعلم  والمدنرن ( وكتتيؽومعودراس و)الحرب  )المؤهؿوا:ولمتغنرولضركؽوذاتوديل وإحاللئن وتعزو
و)الحلرث   و2007كدراس  وبتنج  وض  وتعزو(  وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وسبكاتوولكجكد وعدد لمتغنر

وتتيؽوالدراس والو الخدم  وكمتغنروطبنع والعمؿ حللن ومعودراس وك لبتواليركؽولالللحوالمدنرنفو و مل
و)الحرب  و( 2009)العهراب   و)العتنب  2011كدراس  وكدراس  وكدراس )بكر 2009(  و( 2006( 

(وض وبتنج وففوالمؤسسلتو2001كدراس )الحندر و( 2005( وكدراس و)المطنرم 2006كدراس )السلنملف 
تقعوعلنهلوالمسؤكلن وال برلوض وتحقنؽواألمفوالي رمولطلب والمرحل والثلبكن  وكتتيؽووالتربكن وكالتعلنمن 

(وض وفهمن وتأثنرواألسرةوض ومراحؿو2006كدراس و)عنل  و( 2004)الجحب  الدراس والحللن ومعودراس و
و واآلبل   وخلال  والطيؿ وتحتكن وبمك وممل وفهمن  وف ثر و قدكة والمكاطب  وتعزنز وض  ومهـ ودكر وللمعلـ كفف

مفوالي رمو(وض وبتنج وففولألسرةوكظني وبللغ وض وتحقنؽواأل2002)ضرابسز وكدراس المقراراتوالدراسن  و
وسرن وسدومبنعوفملـوايبحراؼوالي رم.التربن واألوللبش وكفف
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 أوجو االختبلف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -ثانياً 
 من حيث اليدف: -أ 

درج ووإل هدضتوهذهوالدراس وإل والتعرؼوواختليتوهذهوالدراس وض وهدضهلوعفوالدراسلتوالسلبق  وضقدو
الي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةووض وتحقنؽواألمفلدكرهلوا دارةوالمدرسن ووقنلـ

مفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللمدارس وك ذلؾوتحدندودرج وقنلـوا دارةوالمدرسن وبدكرهلوض وتحقنؽواألمفو
والط بن  و واألبعط  واألسرة  و)المعلـ  ودكر وتيعنؿ وخ ؿ ومف والثلبكن  ولطللبلتوالمرحل  والكقلئ  الي رم

درج وقنلـوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ول عؼوعفواليركؽوض واكوالمجتمع( و
وعددو والمؤهؿوالعلم   والعمؿ  وطبنع  و) وتعزلوإل ومتغنرات: والثلبكن وبمحلضظلتوغزة لطللبلتوالمرحل 

وكو والمحلضظ (. ومكقع والخدم   وسبكات ومعكقال عؼوعف والمدرسن  وا دارة ولت واأللدكرهل وتحقنؽ فومض 
وكبذلؾواختليتوض وهدضهلومعودراس و)العتنب  .وطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةلوالي رموالكقلئ 

مدلواحتكا ومقرراتوالتربن وا س من وض والمرحل والثلبكن وعل ووإل الت وهدضتوإل والتعرؼوو(2009
وإب وض  ولدكرهـ والثلبكن  والمرحل  ومعلم  ومملرس  وكمدل والي رم  واألمف واألمفومللمنف ومللمنف راز

درج وإسهلـوا ع ـوالتربكموض وتحقنؽووإل (وكالت وهدضتوإل والتعرؼو2007 كدراس و)الحلرث و.الي رم
الت وهدضتوإل وتكلنحوميهكـواألمفوالي رموكفهمنت وو(2006كدراس و)بكر و.األمفوالي رمولدلوالطلب 

برازودكروالتربن وا س من وض وتعزنزواألمفوالي  س من وض وتعزنزوبرازودكروالتربن وا ا ورم وكوكمزانله وكا 
و)ضلمبلف و.فوالي رماألم وا رهلبوو(2006كدراس  والحكاروكتكلنحوميهكـ الت وهدضتوإل وبنلفوفهمن 

ومب  وا س من  والتربن  وكمكقؼ و)الحندر كدو.الي رم والي روو(2001راس  وفف وإنللح وإل  وهدضت الت 
ودسلتنرواألمـ  والي رن وت يلتوبهمل نللحوملهن وكحرٌووكالحرن  وكا  والمسلسوبهمل  متوالعرنع وا س من 

وعل  ونؤثر ومل ول ؿ والتالدم وض  وكفهمنت  والي رم والالكابواألمف وعف وكنحرؼومسلره كدراس و .الي ر
(Nova Scotia,20007)ضقدوهدضتوإل وتكضنروهن ؿوللمسلعدةوض وتلبن واحتنلجلتوالتكجن وكالمعكرةوو

إل والتعرؼوعل والاليلتوالعلم وللمكاطب والجندةوكدكروهدضتو(والت و2006.وكدراس و)عنل  وللط ب
وتلؾوالاليلت وض وتحقنؽ وكالمعلمنف وكآخركف األسرة و)جكلد  وكدراس  والت وهدضتوإل ومعرض و2004. )
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والت و2002كدراس و)ضرابسز واستخداـوالمراهقنفولطلبوالبالنح وكالحلكؿولبعضوالمع  توالبيسن . )
وال وتحدند وإل  وفسلس  واألحداثوكتأثنروهدضتوبع ؿ ولجبكح والملبع  وفك واليلعل  والكقلن  وكعكامؿ خطكرة

المجمكعلتوبنفوط بومدارسومختلرة وكالغرضوالثلبكمومفوالدراس وهكوتحدندوفثروايخت ؼوعبدواليردو
كدراس و)لكخودكؾووكاألالدقل وكالعلئل وكالمدرس وكالمجتمعوالمببن وعل وفسلسوالجبسوكالمرحل والدراسن .

وعلرو وككرث  وكو2000نلنف  وكالمدرسنف وكالمرعدنف وا دارننف وآرا  وتحدند وإل  وهدضت وضقد الط بوحؿو(
(وكالت وهدضتوإل والتعرؼوعل وابتعلروالسلكؾو1997.وكدراس و)إلت سكف ومستكنلتواألمفوالمدرس 

 العبنؼوبنفوالمراهقنفوض والمدارسوالثلبكن  وكاخت ؼوالجبسوبللبسب وللعبؼ.
 من حيث العينة: -ب 

نب وهذهوالدراس ومفومدنرموالمدارسوالثلبكن وللببلتوكبكابهـ وكه وبذلؾوتختلؼوض وعنبتهلوت كبتوع
(ومفومقرراتوكمعلم والتربن و2009ضقدوت كبتوعنب ودراس و)والعتنب  و عفوبعضوالدراسلتوالسلبق 

و)السلنملف  ودراس  وعنب  وبنبمل والثلبكن   وللمرحل  وايبتدائ2006ا س من  والمدارس ومدنرم ومف ن و(
(ومفوإدارموكمعلم وكمعرض والتربن وايس من و2005كالمتكسط وكالثلبكن  وكت كبتودراس و)المطنرم 

والطلئؼ  وبمدنب  والثلبكن  ودراس وبللمدارس ومدارسوو(Nova Scotia,20007)بنبمل وعل  اعتملت
الرنين  وو(وقدواعتملتوعل والمدارسوض والمبلطؽ2007بنبملوعنب ودراس و)دنلفوبكردر والتعلنـوالعلـ 

و و)عنل   ودراس  وكالمدرسلت 2006كعنب  والمدرسنف ومف وعدد ومف وت كبت ودراس وو( وعنب  فمل
(و2000مفوط بومدارسوثلبكن  و ملوتختلؼوعفودراس و)لكخودكؾوكعلرنلنف ضه و(و2002)ضرابسز 

والت وت كبتومفوإدارننفوكمرعدنفوتربكننفوكمدرسنفوكط ب.
 من حيث المنيج: -ج 

المبهجوالكالي والتحلنل  وكه وبذلؾوتختلؼوعفوبعضوالدراسلتوالسلبق وض ومبهجهلواتبعتوهذهوالدراس وو
والت واعتمدتوالمبهجوالكالي وايستقرائ  وكدراس و)ضلمبلف 2009مثؿودراس و)العهراب   والت و2006( )

و)الحندر  ودراس  وتختلؼوعف و مل وايستببلط   والتلرنخ  والمبهج والمبهجو2001اتبعت واستخدمت والت  )
والي رن .والكالي  والمؤثرات ونرالد والذم والتلرنخ  وكالمبهج ودراس ووايستببلط  وعف واختليت  مل
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و)ضرابسز و2006عنل  ) وكدراس  وفسلكبوالمسحوايجتملع ". والت واعتمدتوالمبهجوالكالي و" (و2002(
والت واستخدمتوالمبهجوالكالي والمسح .و

لكعواألمفوالي رمواتبعتوالمبهجوكقدويحظتوالبلحث وففومعظـوالدراسلتوالسلبق والت وتبلكلتومكو
والكالي وبأبكاع .

 من حيث النتائج:  -د 
وتختلؼوالدراس والحللن وض وبتلئجهلومعوبتلئجوبعضوالدراسلتوالسلبق و لآلت :وووووو
لمتغنروولكجكدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن وتعزو(والت وتكاللتوإل و2012تختلؼومعودراس و)ضحجلف  .1

بكات وبنبملوتكاللتوالدراس والحللن وإل وعدـوكجكدوضركؽوذاتوسو(10)سبكاتوالخدم ولالللحوف ثرومفو
 ديل وإحاللئن وتعزمولمتغنروسبكاتوالخدم .

توديل و(ومعوالدراس والحللن وض وكجكدوضركؽوذا2011 ملوتختلؼوالبتلئجوالت وتكالؿوإلنهلو)الحرب   .2
وتعزوإ وولحاللئن  وإل وعدـ والحللن  وتكاللتوالدراس  وبنبمل والعلم   وضركؽوذاتوديل وكجإل والمؤهؿ كد

وولإحاللئن وتعزو واختليتومعهل و مل والمدرسن وض وفإل والمؤهؿوالعلم . وض وبتنج وففودكروا دارة نللن
تحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ومفوخ ؿوتيلعلهلومعواألسرةوبدرج ومتكسط  وكتيلعلهلومعوالمجتمعوبدرج و

لمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولعني  وبنبملوتكاللتوالدراس والحللن وإل وففودكروا دارةوا
نللنوض وفمفوخ ؿوتيلعلهلومعواألسرةوبدرج وعللن  وكتيلعلهلومعوالمجتمعوبدرج ومتكسط .و ملواختليتو

والحللن و والدراس  وبنبمل وعللن   وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ و لبتوبدرج  والمدرسن  معكقلتوا دارة
 بدرج ومتكسط .

وتختلؼوالبتنج  .3 وو مل و)الجدم  وإلنهل ومفو2008الت وتكالؿ وتعزو( وإحاللئن  وضركؽوذاتوديل  ولكجكد
لمتغنروالمبطق والتعلنمن و"المحلضظ "ولالللحوالمبطق والجبكبن و وبنبملوتكاللتوالدراس والحللن وإل وعدـو

 المحلضظ .ومكقعإل وولديل وإحاللئن وتعزوكجكدوضركؽوذاتو
وتختلؼوبتنج ودراس و) .4 وبنبملونرلو(وففوالمدنرنفونركفومدارسهـوفق2000علرلنف وولكخودكؾ مل ؿوفمبلن

 المرعدكفوالع س.
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اختليتوالدراس والحللن ومعوالدراسلتوالسلبق وض وحدهلوالزملب  وحنثوتـوإجرا والدراس وض واليالؿوالثلب و -قو
 ـ.2014-2013مفوالعلـو

 من الدراسات السابقة:أوجو استفادة الدراسة الحالية 
  .النلغ وبعضوفسئل والدراس .1
 النلغ والتعرنيلتوا جرائن والت وتت  ـوكمتطلبلتوالدراس . .2
 تحدندوالمتغنراتوالمبلسب وللدراس . .3
 تحدندوبعضومحلكروايستبلب . .4
مفوا طلروالبظرموللدراسلتوالسلبق وض وإثرا والدراس والحللن وكت كنفوتالكروعمنؽوعفومكلكعو .5

 الدراس .
 لوض والرجكعول ثنرومبهل.عبلكنبهوب اجعوالدراسلتوالسلبق وحنثوسلعدتمرو .6
 استيلدتومفوإجرا اتوترتنبوالدراس وكتبسنقهل. .7
 عرضوكمبلقع والبتلئجوكتيسنرهل. .8
ومفوبتلئجوالدراسلتوالسلبق وض وتقدنـوالتكالنلت.وايستيلدة .9

 وتتميز الدراسة الحالية عن غيرىا في اآلتي:
لت وتتبلكؿودكروا دارةوالمدرسن وض وففوالدراس والحللن وتعتبرومفوفكائؿوالدراسلتوالعلمن وض وضلسطنفوا .1

 تحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وعل وحدوعلـوالبلحث .
و لفوايحت ؿوايسرائنل ومهنمب .2 وتجرموض وبنئ  وبأبهل وعفوسلبقتهل والدراس  وليترةوولنوتمنزتوهذه علنهل

 اؼوالي رم.ب وخلؼوآثلرهوض وايبحروفكافو لفوقدوابسحبوع  نوإيوو طكنل 
والدراس ومفوجكاببوإالجكاببوالمعتر  وبنفوالدراسلتوالسلبق وكالدراس والحللن وسلعدتوض و ثرا وكتدعنـوهذه

وعدة.
و
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  انفصم انرابغ
 ينهجية وإجراءات اندراسة

 
 

 و: مقدمةأوال
 وثانيًا: منيج الدراسة
 ثالثًا: مجتمع الدراسة 
 رابعًا: عينة الدراسة 
 خامسًا: أداة الدراسة 
 دسًا: الخصائص السيكومترية لبلستبانةسا 
 وسابعًا: األساليب اإلحصائية

و

و
و
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 مقدمة: -أوالً 
وحنثو والمندابن   والدراس  ومجلؿ وض  وتمت والت  والمبهجن  وكالخطكات وا جرا ات واليالؿ نعرضوهذا

واألدكو وتكلنح وإل  وإللض ن والدراس   وعلنهل وطبقت والت  وكالعنب  والدراس   وكمجتمع والدراس   ومبهج اتونتبلكؿ

وكخطكو والدراس  وض  واالمستخدم  والت  وكاألسللنبوا حاللئن  وإل واتهل  وللتكالؿ والبنلبلت وتحلنؿ ستخدمتوض 

وكمفوثـوتحقنؽوفهداؼوالدراس .وكضنملونل وتيلالنؿوملوتقدـ:و البتلئج
و

 منيج الدراسة: -ثانياً 
 العلم  كالتيسنر ؿالتحلن "وفحدوفع لؿوؼوبأب :المبهجوالكالي والتحلنل  وكالذمونعرٌواتبعتوالبلحث و

 الظلهرة عف مقبب  كمعلكملت بنلبلت طرنؽوجمع عف  منلنو كتالكنرهل محددة  مع ل  فك ظلهرة لكالؼ المبظـ

خللعهل كتحلنلهل كتالبنيهل المع ل   فك و(.324:وو2000ملحـ والللدراسلتوالدقنق و".) كا 

وخ ؿ: مف ال زم  البنلبلت عل  الحالكؿ تـ كقد

 الدراس  بمكلكع المتعلق  السلبق  كالدراسلت ال تبوكالمراجعوالعلمن  ض  المتمثل  ة:الثانوي المصادر- 

 خ ؿ كمف  علم  بع ؿ الدراس  ثرا إ ض  سهمتفوحنث  والمتخالال  العلمن وكالمهبن  كالمج ت كالدكرنلت

و الدراسلت  تلب  ض  السلنم  العلمن  ؽائكالطرو األسسإل ووتـوالتعرؼ  الدراس  ض  الثلبكن  اللجك وللماللدر

  الدراس  مجلؿ ض  كتحدث حدثت الت  المستجدات آخر عف علـ تالكر فخذ ك ذلؾ

 وللدراس وايستبلب و أداةورئنس طرنؽ عف األكلن  كالمعلكملت البنلبلت عل  الحالكؿ تـ المصادر األولية: -
ووووووووووووووووووووووووووووSPSS بلستخداـووبربلمجو كتحلنلهل الغرض لهذا تالمنمهلوخالناللنو الت وتـ

مفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوض وتحقنؽواألولدكرهلوا دارةوالمدرسن بكالؼوالمعكقلتووةالباحث تحيث قام
ثـوبعدوذلؾوتحلنؿوهذهوالظلهرةوبلستخداـوفدكاتوالدراس وول  ملوه وض والكاقعودكفوتدخؿومبهوالمرحل والثلبكن 

والمدرسن وض وتحقللتكالؿوإل ومعكقلتو مفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوكجه ونؽواألا دارة
وللمدارس. والعلنل وا دارة واستخداـوبظر وتـ وحنث والبنلبلت  وكتحلنؿ ولدراس  وال م  وبللمبهج وايستعلب  وتـ  مل

 المعديت وكالبسبوالمئكن  وكايختبلراتوا حاللئن و أسللنبولتحلنؿوالبتلئج.
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 مجتمع الدراسة: -ثالثاً 
ومدنراتومدارسوالببلتوالثلبكن ت كفومج ومفوجمنع والدراس  بمحلضظلتوغزةووفكبكابهوالح كمن وتمع

والدراس و و)و2013/2014للعلـ وعددهـ و)151كالبللغ وبكاقع وكبلئبومدنرة ومدنرة وك)79( ومدرس  ومدنرة (و72(

وع ومكزعنف ومدنرة وبلئب والجدكؿ وكضؽ ومحلضظلت  وسبع و)ل  و(1رقـ وحنث وللببلإ  والثلبكن  ومدارس وعدد توف

وـ.2014-2013(ومدرس  وكذلؾوكضؽوقسـوا حالل وض وكزارةوالتربن وكالتعلنـولعلـو79الح كمن و)
 ( 1جدول )

 غزة محافظاتالثانوية لمبنات الحكومية في يوضح مجتمع الدراسة في مدارس 

 يذٍرج انًذٍرٍح و
َائة 

 يذٍرج
 انًجًوع

 26 13 13 ًّبلغيح 1

 24 12 12 ّوقغيح 2

 26 13 13 غوةغيح 3

 30 14 16 انٍٕطٗ 4

 14 7 7 ٌَٕٚفبٌغوة 5

 13 5 8 ٌَّٕٚوقفبٌ 6

 18 8 10 هفؼ 7

 151 72 79  اإلعًبنٙانكهٙ

و(2014-2013)المالدر/وقسـوايحالل وض وكزارةوالتربن وكالتعلنـوض وعلـوو

   :عينة الدراسة -رابعاً 

دنرانوكبلئبلنوض والمدارسوالثلبكن والح كمنػ وللببػلتوضػ ومو(146لدراس وعل وعنب وبلغوعددهـو)تـوإجرا وا        

غػػربوغػػزةوبلئبػػ ومػػدنرةوضػػ وإجػػلزةوضػػ و ػػلفووحنػػثو %(ومػػفوالمجتمػػعواألالػػل 96.69ببسػػب و)ومحلضظػػلتوغػػزة

كض ورضحوبلئبػ ومػدنرةوضػ وإجػلزةووكمدنرةوض وإجلزةوفمكم   وفمكم وض واجلزةولفتعرؽوخلفونكبسوبلئبعمرة وكض و

 كزنعوفضرادوالعنب وحسبوالاليلتوالدنمكغراضن :كضنملونل وتومكم  ف

و
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  :توزيع أفراد العينة حسب العمل الحالي 
كالبتػػػلئجوو فو بلئػػػبومػػػدنرةنعملػػػو(%46.6)كو فو مػػػدنرةومدرسػػػ نعملػػػو(%53.4)فظهػػػرتوالبتػػػلئجوإلػػػ وففو

 تتلحومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :
 ( 2جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب العمل الحالييبيَّن 

 % N نحانٌانؼًم ا

 53.4 78 يذٍرج يذرضح 

 46.6 68 َائة يذٍرج

 100.0 146 انًجًوع

 

  :توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي 
دراسػػلتوو(%17.1)كوو العلمػػ وب ػػللكرنكسوفمػػفواضػػرادوالعنبػػ ومػػؤهلهو(%82.9)فظهػػرتوالبتػػلئجوإلػػ وففو

 كالبتلئجوتتلحومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :و علنل
 ( 3جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممين يبيَّ 

 % N انًؤهم انؼهًٌ

 82.9 121 تكانورٍوش

 17.1 25 دراضاخ ػهَا

 100.0 146 انًجًوع

 

  :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة في العمل في اإلدارة المدرسية 
سبكاتوو(%28.8)و كاتسبو10فوض وا دارةوالمدرسن وأل ثرومفونعملو(%58.2)فظهرتوالبتلئجوإل وففو

سبكاتوض وا دارةوالمدرسن  وو5فوألقؿومفونعملو(%13.0)و سبكاتو10-و5خدمتهفوض وا دارةوالمدرسن ومفو
وكالبتلئجوتتلحومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :

و
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 ( 4جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمةيبيَّن 

 % N ضُواخ انخذيح

 13.0 19 ضُواخ 4أقم يٍ 

 28.8 42 ضُواخ 01-ضُواخ  4

 58.2 85 ضُواخ 01أكثر يٍ 

 100.0 146 انًجًوع

  :توزيع أفراد العينة حسب المحافظة 

و مفومحلضظ والكسط و(%19.2)و مفوفضرادوالعنب ومفومحلضظ وغزةو(%33.6)فظهرتوالبتلئجوإل وففو

محلضظ وومفو(%12.3)ض وحنفوو نكبسومفومحلضظ وخلفو(%17.1)و مفومحلضظ وعملؿوغزةو(17.8%)

  كالبتلئجوتتلحومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :و رضح

 ( 5جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب المحافظةيبيَّن 

 % N يحافظح

 33.6 49 غسج

 17.8 26 شًال غسج

 19.2 28 انوضطي

 17.1 25 خاََوَص

 12.3 18 رفح

 100.0 146 انًجًوع

 

 أداة الدراسة: -خامساً 
والبلحث وايستبلب والمرضق وكتت كفومفوقسمنف:وعدتف طريقة تصميم االستبانة:و

وبلئبلتهلوعل والبحك:ونتلمفومعلكملتوعلم وعفوفضرادومجتمعوالدراس ومفومدنراتوالمدارسوكوالقسم األول 

  المحلضظ (.ومكقعو)العمؿوالحلل  والمؤهؿوالعلم  وسبكاتوالخدم  التلل :و
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ولالقسم الثاني والمـ و: وقنلـ ودرج  والمتحدند وا دارة ودرسن  ولطللبلتولدكرهل والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ ض 

و) وكنعمؿ وكبلئبلتهل  والمدنرات وبظر وكجه  ومف وغزة ومحلضظلت وض  والثلبكن  وعل و65المرحل  ومكزع  وضقرة )

مفوالي رموالكقلئ ومفوخ ؿوتيعنؿوض وتحقنؽواأللدكرهلووا دارةوالمدرسن ورج وقنلـ:ودالمحور األول محكرنف:

و.}ضقرات(9)وضقرة( وكالمجتمع14)واألبعط والط بن قرة( وض15)وسرةاألقرة( وض13المعلـ){دكرو

لمتوالبلحث وقضقدو:وضقرة(14نؽواألمفوالي رموالكقلئ )تحقوض لدكرهلو:ومعكقلتوا دارةوالمدرسن والمحور الثاني

فسلتذةوب وبعددومفوتقكنـوال تبوالجلمعن وكايستعلودراسلتوسلبق  وكعدةبعدةوومستعنب و لببالنلغ وضقراتوايستب

كايستعلب وونرنفالمعرضنفوكالمدالجلمعلتوالمتخالال وبعلـوايجتملعوكا دارةوالتربكن وكفالكؿوالتربن وكعددومفو

والميتكح و والقدس وبجلمع  والتربكم والبيس وعلـ وك تلب والتربكم والمبهلج وك تلب والعلم  والبحث ومبلهج ب تلب

  .لبتنبوضقراتوايستب واختنلروكتروكبليستعلب وبللمعرؼواأل لدنم وض
 ( 6جدول )

 أدوات الدراسة ومحاورىا وعدد الفقرات لكل محور عمى حده يوضح 

 عدد الفقرات  المحاور م

وقنلـو.1 ودرج  واألكؿ: ا دارةووالمحكر

و واألالمدرسن  وتحقنؽ وض  مفولدكرهل

ولطللبلتوالمرحل والثلبكن والي رموالكقلئ 

وا دارةووبمحلضظلتوغزة وبظر وكجه  مف

و.لنلوللمدارسالع

و13وتيعنؿودكروالمعلـ. .أ

و15وتيعنؿودكرواألسرة. .ة

و14وتيعنؿودكروايبعط والط بن . .ط

و9وتيعنؿودكروالمجتمع. .ك

 51وعددواليقراتوال ل و

و14وتحقنؽوايمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت.ومعكقلتوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض والمحكروالثلب :و.2

 65 الدرجة الكميةو
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 تصحيـح االستبانة: 
قلمتوالبلحث وبلستخداـومقنلسولن رتوالخملس ولتالحنحوضقراتوايستبلب  وبحنثونتػـوتالحنػػحوايسػتبلب وو

وكضؽومقنلسوخملس و للتلل و:
 ( 7جدول )

 نموذج مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح المقياسيوضح 

 أبداً  نادرا أحيانا غالبا دائما البند

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 الخصائص السيكومترية لبلستبانة: -اً سادس
وبحسلبومترن الخاللئصوالسن كووإل وللتعرؼ والبلحث  وقلمت ول ستبلب  وول ستبلب   وكالثبلت الالدؽ

كللتحقؽومفوالالدؽواستخدمتوالبلحث والدؽوالمح منفوكالدؽوايتسلؽوالداخل  و ملوتـوالتحقؽومفوالثبلتو
 ل ستبلب  وكقدوتـوذلؾو ملونل :بطرنق وفليلو ركببلخوكطرنق والتجزئ والبالين و

 : معامبلت الصدق لبلستبانة:6.1
ول ستبلب  والالدؽ ومعلم ت ومف والدؽوو للتحقؽ وكهمل  وبطرنقتنف والالدؽ وبحسلب والبلحث  قلمت

والمح منفوكالدؽوايتسلؽوالداخل  وكسكؼوبعرلهلوبللتيالنؿومفوخ ؿوالتلل :
 : صدق المحكمين:6.1.1

وجلمعننفومفوالمتخالالنفوممفو مف المح منف مف مكع مج عل  المقنلس الباحثة عرضت فسلتذة
جلمع وو-جلمع واألقال و-جلمع والقدسوالميتكح و -ا س من  }الجلمع ونعملكفوض والجلمعلتواليلسطنبن 

واألزهرو-القدسوالميتكح  و{جلمع  و). ورقـ والملحؽ و(1)ابظر وحكؿو(  وكم حظلتهـ وآرائهـ وبإبدا  وقلمكا حنث
بلب  وكمدلوابتمل واليقراتوإل و ؿومحكرومفوالمحكرنفول ستبلب  وك ذلؾوكلكحوالنلغتهلومبلسب وضقراتوايست

 تسجنلهل بعد بعلهلواآلخر وتعدنؿبعضواليقراتوفكو حذؼ مف نلـز مل تـوإجرا  اللغكن  وكض ولك وتلؾواآلرا 
 العنب  عل  تطبنق  لنتـ (وضقرة65م كفومفو)والبهلئن  الكرت  ض  المقنلس خرج إعداده وكبذلؾ تـ بمكذج ض 

و. عنايستط 
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   Internal consistencyصدق االتساق الداخمي 6.2.1

 و ملوتـول ستبلب والدرج وال لن معومحلكروايستبلب وومحكرومفتـوحسلبومعلمؿوايرتبلطوبنفو ؿو
معرض وكذلؾول وةعوالدرج وال لن ول ؿومحكروعل وحدضقرةومحسلبومعلم توايرتبلطولبنرسكفوبنفودرج و ؿو

وضقرة و ؿ وارتبلط وحدومدل وعل  ومحكر ول ؿ وال لن  وال لن ووة بللدرج  وبللدرج  والمحلكر وارتبلط ومدل كمعرض 
و (:ومدلوارتبلطو ؿومحكرومفومحلكروايستبلب وبللدرج وال لن ول ستبلب :8ل ستبلب  وكنكلحوالجدكؿو)

 

 ( 8جدول )

  الكمية لممحور معامبلت االرتباط بين أبعاد المحور األول والدرجةيوضح 

 انقًَح االحتًانَح يؼايالخ االرتثاط انًحور

**0.001 0.67 دور انًؼهى

**0.001 0.65 دور األضرج

**0.001 0.76 دور األَشطح انطالتَح

**0.001 0.57 دور انًجتًغ

ؽٖبئٛبئغٛوكانخ\\0.05ؽٖبئٛبػُلئ*كانخ0.01**كانخاؽٖبئٛبػُل

من الفكري في تحقيق األلدورىا اإلدارة المدرسية  درجة قيام(وففومحلكرومقنلسو8بنفومفوالجدكؿو)نت

ووالوقائي ومف وفقؿ وديل  ومستكل وعبد وإحاللئنل وكدال  وقكن  وبمعلم توارتبلط وحنثوتراكحتو(0.01)تتمتع  

ض ولدكرهلوالمدرسن وا دارةوورج وقنلـ( وكهذاوندؿوعل وففومقنلسود0.76و–و.570معلم توايرتبلطوبنفو)

ا دارةوورج وقنلـ.وكبملوففوالمحكرواألكؿو"ودئ وكمحلكرهونتمتعوبمعلمؿوالدؽوعلؿووتحقنؽواألمفوالي رموالكقل

ضقدوتـوحسلبومعلم توايرتبلطوو :ول وفربع وفبعلدللطللبلتومفوالي رموالكقلئ ض وتحقنؽواأللدكرهلوالمدرسن و

فوخ ؿوالجداكؿوالتللن :كنتبنفوذلؾوموة ل ؿوبعدوكضقرات وعل وحد
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 (9جدول )

 معامبلت االرتباط بين فقرات بعد دور المعمم والدرجة الكمية لمبعد يوضح 

 القيمة االحتمالية معامبلت االرتباط الفقرة

1 0.76 0.001**

2 0.38 0.041*

3 0.44 0.015*

4 0.56 0.001**

5 0.32 0.085//

6 0.51 0.004**

7 0.47 0.010**

8 0.40 0.027**

9 0.21 0.274//

10 0.09 0.643//

11 0.68 0.001**

12 0.70 0.001**

13 0.74 0.001**

ؽٖبئٛبئغٛوكانخ\\0.05ؽٖبئٛبػُلئ*كانخ0.01ؽٖبئٛبػُلئ**كانخ

بمعلم تووتتمتعو  وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ(وففوضقراتوبعدودكروالمعلـوض9نتبنفومفوالجدكؿو)

( وحنثوتراكحتومعلم توايرتبلطوبنفو0.05 و0.01قكن وكدال وإحاللئنلوعبدومستكلوديل وفقؿومفو)ورتبلطإ

نتمتعوبمعلمؿوالدؽوو( وكهذاوندؿوعل وففوبعدودكروالمعلـوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ 0.76و–و.380)

وحذضهلومفوالمقنلس.بوكقلمتوالبلحث و  وإحاللئنلنوكجدوفبهلوغنرودالو(وضقد10 و9 و5.وملعداواليقراتو)علؿوو

و
.  
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 ( 10جدول )

 معامبلت االرتباط بين فقرات بعد دور األسرة والدرجة الكمية لمبعديوضح 

 انقًَح االحتًانَح يؼايالخ االرتثاط فقرجان

1 0.70 0.001**

2 0.70 0.001**

3 0.67 0.001**

4 0.78 0.001**

5 0.74 0.001**

6 0.76 0.001**

7 0.73 0.001**

8 0.69 0.001**

9 0.76 0.001**

10 0.62 0.001**

11 0.49 0.007**

12 0.058 0.760//

13 0.63 0.001**

14 0.43 0.019*

15 0.73 0.001**

غٛوكانخاؽٖبئٛب\\0.05*كانخاؽٖبئٛبػُل0.01**كانخاؽٖبئٛبػُل
و

و

الكقلئ ووتتمتعوبمعلم توو(وففوضقراتوبعدودكرواألسرةوض وتحقنؽواألمفوالي رم10الجدكؿو)ونتبنفومف
( وحنثوتراكحتومعلم توايرتبلطوبنفو0.05 و0.01قكن وكدال وإحاللئنلوعبدومستكلوديل وفقؿومفو)وارتبلط

متعوبمعلمؿوالدؽورموالكقلئ ونتاألسرةوض وتحقنؽواألمفوالي و( وكهذاوندؿوعل وففوبعدودكر0.78و–و.430)
وحذضهلومفوالمقنلس.بوكقلمتوالبلحث و (وضقدوجل توغنرودال وإحاللئنلنو12ملعداواليقرةو)و.علؿوو

و

و
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  (11جدول )

 معامبلت االرتباط بين فقرات بعد دور األنشطة الطبلبية والدرجة الكمية لمبعد يوضح

 انقًَح االحتًانَح يؼايالخ االرتثاط فقرجان

1 0.69 0.001**

2 0.56 0.001**

3 0.74 0.001**

4 0.74 0.001**

5 0.63 0.001**

6 0.71 0.001**

7 0.56 0.001**

8 0.73 0.001**

9 0.61 0.001**

10 0.58 0.001**

11 0.76 0.001**

12 0.74 0.001**

13 0.75 0.001**

14 0.48 0.008**

غٛوكانخاؽٖبئٛب\\0.05ػُل*كانخاؽٖبئٛب0.01**كانخاؽٖبئٛبػُل

(وففوضقراتوبعدودكرواألبعط والط بن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ووتتمتعو11نتبنفومفوالجدكؿو)
( وحنثوتراكحتومعلم توايرتبلطو0.01بمعلم توارتبلطوقكن وكدال وإحاللئنلوعبدومستكلوديل وفقؿومفو)

رموالكقلئ ونتمتعوفوبعدودكرواألبعط والط بن وض وتحقنؽواألمفوالي ( وكهذاوندؿوعل وف0.76و–و.480بنفو)
و.بمعلمؿوالدؽوعلؿوو
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  (12جدول )

 معامبلت االرتباط بين فقرات بعد دور المجتمع والدرجة الكمية لمبعد يوضح

 انقًَح االحتًانَح يؼايالخ االرتثاط فقرجان

1 0.81 0.001**

2 0.81 0.001**

3 0.78 0.001**

4 0.67 0.001**

5 0.77 0.001**

6 0.74 0.001**

7 0.79 0.001**

8 0.81 0.001**

9 0.57 0.001**

غٛوكانخاؽٖبئٛب\\0.05*كانخاؽٖبئٛبػُل0.01**كانخاؽٖبئٛبػُل

و

تعوبمعلم توتتم رموالكقلئ و(وففوضقراتوبعدودكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفوالي12نتبنفومفوالجدكؿو)

و.570( وحنثوتراكحتومعلم توايرتبلطوبنفو)0.01ارتبلطوقكن وكدال وإحاللئنلوعبدومستكلوديل وفقؿومفو)

و.رموالكقلئ ونتمتعوبمعلمؿوالدؽوعلؿوو( وكهذاوندؿوعل وففوبعدودكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفوالي .810و–
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 ق األمن الفكري الوقائي لمطالبات:تحقيلدورىا في معوقات اإلدارة المدرسية  - المحور الثاني
 ( 13جدول )

 معامبلت االرتباط بين فقرات محور معوقات اإلدارة المدرسية والدرجة الكمية لممحوريوضح 

 انقًَح االحتًانَح يؼايالخ االرتثاط فقرجان

1 0.67 0.001**

2 0.60 0.001**

3 0.64 0.001**

4 0.60 0.001**

5 0.60 0.001**

6 0.41 0.024*

7 0.49 0.006**

8 0.45 0.013*

9 0.64 0.001**

01 0.47 0.008**

00 0.560.001**

01 0.550.002**

02 0.570.001**

03 0.430.018*

غٛوكانخاؽٖبئٛب\\0.05*كانخاؽٖبئٛبػُل0.01**كانخاؽٖبئٛبػُل
و

ض وتحقنؽواألمفوالي رمولدكرهلولمحكرومعكقلتوا دارةوالمدرسن و(وففوضقراتوا13نتبنفومفوالجدكؿو)
( و0.05 و0.01الكقلئ وللطللبلتوتتمتعوبمعلم توارتبلطوقكن وكدال وإحاللئنلوعبدومستكلوديل وفقؿومفو)

و) وبنف و.670و–و.410حنثوتراكحتومعلم توايرتبلط والثلب  والمحكر وفف وعل  وندؿ وكهذا ونتبلكؿو(  الذم
 . وللطللبلتونتمتعوبمعلمؿوالدؽوعلؿووةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئمعكقلتوا دارو

 :  معامبلت الثبات لممقياس:6.2

وووو وطرنق  وكهمل  وبطرنقتنف والثبلت وبحسلب والبلحث  وقلمت وللمقنلس والثبلت ومعلم ت ومف ليلوفللتحقؽ

ول :عرلهلوبللتيالنؿومفوخ ؿوالتلونم فبلخوكطرنق والتجزئ والبالين  وكو ركب
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 كرونباخ: –: معامبلت الثبات بطريقة ألفا 6.2.1

بلب وبعدوتطبنؽوايستبلب وتـواحتسلبومعلمؿوفليلو ركببلخولقنلسوالثبلت وضقدوكجدومعلمؿوالثبلتول ست

 وبملوففوايستبلب وتبقسـوإل وعل وففوايستبلب وال لن وتتمتعوبمعلمؿوثبلتومرتيعو وكهذاودلنؿو لؼوو0.95ال لن و

 وكهذاودلنؿو0.84لجز والثلب و وض وحنفوبلغومعلمؿوالثبلتول0.93دوبلغومعلمؿوالثبلتوللجز وايكؿونف وضقفجزو

 أداةولجمعوالبنلبلتوعل وففوايستبلب وتتمتعوبمعلمؿوثبلتومرتيع.وكبذلؾواعتمدتوالبلحث وهذاوالمقنلسوو لؼوو

و(.14ضركضوكتسلؤيتوالدراس .و ملوهكومكلحوض والجدكؿو)وفكلإلجلب وع

 (14ل )جدو

 في تحقيق األمن الفكري الوقائي ومحاورىالدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قياممعامل ألفا كرونباخ الستبانة ديوضح  

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات مقايس الدراسة

0.82 10 دور انًؼهى

0.91 14 دور األضرج

0.90 14 دور األَشطح انطالتَح

0.91 9 دور انًجتًغ

اإلدارج  األول "درجح قَاو  انًحور

فٌ تحقَق األيٍ نذورها  انًذرضَح

 "انفكرً انوقائٌ نهطانثاخ

47 0.93

انًحور انثاٌَ "يؼوقاخ اإلدارج 

فٌ تحقَق األيٍ نذورها  انًذرضَح

 "انفكرً انوقائٌ

14 0.84

610.95 انًقَاش انكهٌ 
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 : الثبات بطريقة التجزئة النصفية:6.2.2
وتطبنؽواي وايستبلب وإل وبعد وببكد والبالين  وحنثوتـوقسم  والتجزئ  ستبلب وتـوحسلبوالثبلتوبطرنق 

ك ذلؾوببكدو ؿومجلؿوإل وقسمنف وحنثوتـوحسلبومعلمؿوايرتبلطوبنفومجمكعوضقراتوالبالؼواألكؿوو بالينف
و) وال لن  ول ستبلب  وبنرسكف وارتبلط ومعلمؿ وبلغ وضقد ول ستبلب   والثلب  والبالؼ وضقرات وكبعدو0.65كمجمكع  )

( وكهذاودلنؿوعل وففوايستبلب وتتمتعو0.79براكفوالمعدل وفالبحومعلمؿوالثبلتو)و-استخداـومعلدل وسبنرملفو
( و0.50نف وضقدوبلغومعلمؿوارتبلطوبنرسكفوللمحكرواألكؿ)فإل وجزوبمعلمؿوثبلتومرتيع وبملوففوايستبلب وتبقسـو

( بنبملوبلغومعلمؿوارتبلطوبنرسكفو0.67معلمؿوالثبلتو)براكفوالمعدل وفالبحوو-كبعدواستخداـومعلدل وسبنرملفو
(ومملو0.66براكفوالمعدل وفالبحومعلمؿوالثبلتو)و-( وكبعدواستخداـومعلدل وسبنرملفو0.49للمحكروالثلب و)

وتتمتعوبمعلمؿوثبلتوعلؿوووسبؽونتبنفوففوايستبلب  ونعنروإل وال حن و15 و ملوض والجدكؿو)بيقراتهل ( وممل
لإلجلب واوالمقنلسو أداةولجمعوالبنلبلتوكوع ه وكبذلؾواعتمدتوالبلحث وهذفلمجليتوالمذ كرةوالمقنلسولقنلسوا

 ضركضوكتسلؤيتوالدراس .وفع
 (15جدول )

 في تحقيق األمن الفكري الوقائي ومحاورىا لدورىا اإلدارة المدرسية رجة قياميقة التجزئة النصفية الستبانة دمعامبلت الثبات بطر يبين  

 المقياس
معامل ارتباط 

 بيرسون

معامل الثبات بطريقة 

 سبيرمان براون المعدلة

و0.77 0.62 دور انًؼهى

و0.85و0.73 دور األضرج

و0.88و0.78 دور األَشطح انطالتَح

و0.86و0.75 دور انًجتًغ
 اإلدارج انًذرضَح انًحور األول "درجح قَاو

 "نذورها فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ 
و0.67و0.50

 حور انثاٌَ "يؼوقاخ اإلدارج انًذرضَحانً

 " فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ نذورها
و0.66و0.49

و0.79و0.65 االضتثاَح انكهَح 
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 األساليب اإلحصائية: -سابعاً 
 Statistical Packageقلمتوالبلحث وبتيرنغوكتحلنؿوايستبلب ومفوخ ؿوبربلمجوالتحلنؿوا حاللئ 

for the Social Sciences و (SPSS 21.0): و وكقدوتـواستخداـواألسللنبوا حاللئن والتللن
 إحالل اتوكالين ومبهل:والبسب والمئكن وكالمتكسطوالحسلب . -1

المتكسطوالحسلب والبسب و)الكزفوالبسب (:وكنيندوض ومعرض ومقداروالبسب والمئكن ول ؿومجلؿومفو -2

 المجليت.

 توضقراتوايستبلب .و(:ولمعرض وثبلCronbach's Alphaمعلمؿوفليلو ركببلخو) -3

:وكنستعمؿوللتأ دومفوففوايستبلب و (Split half methods)معلمؿوالثبلتوبطرنق والتجزئ والبالين و -4

 لدنهلودرجلتوثبلتومرتيع .

(:وللتحقؽومفوالدؽوايتسلؽوالداخل وPerson Correlation Coefficientمعلمؿوارتبلطوبنرسكفو)  -5

  ستبلب وكلقنلسودرج وايرتبلط.وبنفوضقراتوايستبلب وكالدرج وال لن ول

مدلووإل عنبتنفومستقلتنف:وكذلؾوللتعرؼو(:ولبنلفوديل واليركؽوببفومتكسطلتوT- Testاختبلرووتو) -6

 كجكدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن وتعزلولمتغنروثبلئ و.

عنبلتو(:ولبنلفوديل واليركؽوببفومتكسطلتوث ثوOne-Way ANOVA)ووتحلنؿوالتبلنفواألحلدم -7

 مدلوكجكدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن وتعزلوللمتغنراتوالدنمغراضن .وإل  وللتعرؼوضأ ثر

:ولمعرض واتجلهواليركؽوكوديلتهلوبنفوضئلتو ؿومتغنرومفومتغنراتوالعكامؿوالدنمكغراضن ووLSDاختبلرو -8

 كتأثنرهلوعل ومجليتوايستبلب .

و

و

و
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  انفصم اخلايس
 نتائج اندراسة ويناقشتها وتفسريها

و
  تساؤالت الدراسةنتائج 

 نتائج فروض الدراسة 
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 مقدمة:
واليالؿ وهذا وكالمعللجلتوونتبلكؿ والدراس  وفدكات وبلستخداـ وعلنهل والحالكؿ وتـ والت  وللبتلئج عرض

وا حاللئن وكضقلوألسئل والدراس  وكسنتـوعرضوالبتلئجوالخلال وبتسلؤيتوالدراس .وو

 نتائج تساؤالت الدراسة
قيام اإلدارة المدرسية لدورىا في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المرحمة  / ما درجةيسالتساؤل الرئ

 الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس؟
والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل و وض وتحقنؽواألمف ولدكرهل والمدرسن  وا دارة وقنلـ للتعرؼوإل ودرج 

علنلوللمدارس وقلمتوالبلحث وبحسلبوالمتكسطلتوكايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفوالثلبكن ومفوكجه وبظروا دارةوال

 البسب وللدرج وال لن وللمحكرواألكؿ وكنتلحوذلؾومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :
(16جدول )  

في تحقيق لدورىا  اإلدارة المدرسية النسبية لمقياس درجة قيام  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

 األمن الفكري الوقائي لمطالبات

 األتؼاد
ػذد 

 انفقراخ

انذرجح 

 انكهَح
 انًتوضط

االَحراف 

 انًؼَارً

انوزٌ 

 انُطثٌ%

 نذورها اإلدارج انًذرضَح درجح قَاو

 انكهٌ
47 235 178.8 21.4 76.08 

100ىٙوةانُبرظفٙٚزىؽَبةانٕىٌانَُجٙثمًَخانٍٕٜانؾَبثٙنكمثؼلػهٗانلهعخانكهٛخنكمثؼلص  
و

تبنفومفوخ ؿوالجدكؿوالسلبؽوففوالمتكسطوالحسلب و"لدرج وقنلـوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽو

والثلبكن  والمرحل  ولطللبلت والكقلئ  والي رم وغزةواألمف وبمحلضظلت وكجه  ومف و" وا دارة وللمدارسوالعلنلبظر

%(وفموففومدرا و76.08ففوالكزفوالبسب وبلغو)و(ودرج  و ملوتبنف21.4(ودرج وكابحراؼومعنلرمو)178.8)

والمرحل والثلبكن ونطبقكفودكرهـوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبدرج وعللن .

و

و
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 ات المرحمةالبفي تحقيق األمن الفكري الوقائي لطلدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قيامما دالتساؤل األول: 
 خبلل تفعيل دور المعمم؟ من ت غزةبمحافظا الثانوية

وقنلـدوإل للتعرؼو وورج  والمدرسن  وا دارة والي رموالكقلدكرهل لئ ولطللبلتوالمرحل وض وتحقنؽواألمف

خ ؿوتيعنؿودكروالمعلـ وقلمتوالبلحث وبحسلبوالمتكسطلتوكايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفوالبسب ووالثلبكن ومف

و:ومفوالي رموالكقلئ  وكنتلحوذلؾومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل ليقراتوبعدودكروالمعلـوض وتحقنؽواأل
 

 ( 17جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمبعد األول دور المعمم وفقراتوالتكرارات و يبين 

ج 
قر

نف
 ا
قى

ر

 ٌ
ف

َح
ثا

ضت
ال
 ا

 انفقرج

%ً
ذا

أت
 

%ً
را

اد
َ 

%ً
َا
َا

ح
 أ

%ً
ثا

ان
غ

 

%ً
ًا

ائ
 د

ط 
ض

تو
نً

ا

ات
ط

ح
ان

ٌ
 

 ٌ
وز

ان

ٌ
طث

نُ
 ا

ة
تَ

تر
ان
 

 10 67.03 3.35 7.0 39.8 39.1 9.4 4.7 رُظىيؾبٙوادنزًُٛخٔػٙانًؼهًبدثبأليٍانفكو٘. 1

2 
األفكبه نًالؽظخ انطبنجبد ٍهٕن يزبثؼخ ػهٗ انًؼهًبد رؾش

 انًُؾوفخ.
.0 .8 1.5 40.0 57.7 4.55 90.92 2 

3 
ػزُبقأفكبهيُؾوفخرٕٙؼنهًؼهًبداٜصبهانٚبهحانًزورجخػهٗا

 نلٖانطبنجبد.
.0 .8 14.8 42.2 42.2 4.26 85.16 4 

4 
ػٍ انطبنجبد إلفٖبػ انؾٕاه صمبفخ رفؼٛم ػهٗ انًؼهًبد رؾش

 أفكبهٍْ.
.0 .0 16.9 45.4 37.7 4.21 84.15 6 

6 
انلهاٍٛخ انًموهاد يؾزٕٖ هثٜ ٙؤهح ػهٗ انًؼهًبد رؾش

 ثبنٕالغانفكو٘نهًغزًغ.
.0 2.3 12.3 43.1 42.3 4.25 85.08 5 

7 
رًٍٚػلو انطبنجبدثطوٚمخ ػهٗرٕىٚغ رؾشيوثٛبدانفٖٕل

 ركٌٕانْهمانًُؾوفخفكوٚبً.
.0 .8 10.0 28.5 60.8 4.49 89.85 3 

8 
ؽٛبح فٙ ٔأصوْب ثبنٖالح انطبنجبد رنكٛو ػهٗ انًؼهًبد رٕعّ

 انًَهى.
.0 .8 3.8 30.0 65.4 4.60 92.00 1 

11 
انًؼ انطبنجبدثبنزؾلٚبدانفكوٚخرْغغ رٕػٛخ هًبدػهٗٙؤهح

 انزٙرٕاعّاأليخانؼوثٛخٔاإلٍاليٛخ.
.0 4.7 12.5 46.9 35.9 4.14 82.81 7 

12 
ػهٗرفؼٛمرمُٛبداالرٖبلفٙاكَبةدرؾشيؼهًب انزكُٕنٕعٛب

 انطبنجبديفبْٛىاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.
1.6 3.9 25.6 44.2 24.8 3.87 77.36 9 

13 
غٛو يغ االٍالو ثزَبيؼ انطبنجبد رجٖٛو ئنٗ انًؼهًبد رٕعّ

 انًَهًٍٛ.
.8 3.1 19.7 50.4 26.0 3.98 79.53 8 

 - 83.52 41.76 انثؼذ األول "دور انًؼهى فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ"
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 تبين من خبلل الجدول السابق ما يمي:

 وللبعدواألكؿو)دكروالمعلـوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ (وظهرومفوالبتلئجوبأفوالكزفوالبسب وللدرج وال لنوو

لكفودكرونيع وو المدارسوالثلبكنونرمدرج  وكهذاونعنروإل وففومدو41.76% وبمتكسطوحسلب و83.52نسلكمو

 .المعلـوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبدرج وعللن 

و دراؾوا دارةوالعلنل:وكوالبلحث وهذهوالدرج والعللن كتعزو

 بأهمن ودكروالمعلملتوض وحراس والعقكؿومملونتطلبواستععلروفهمن وغرسوالقنـوكايتجلهلتوالتربكن و

والالحنح وض وفذهلفوالطللبلتوحت ويونتـواختطلؼوعقكلهـ.

 وبلرهلبلعتوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ والمبعكدولطللبلتوالمرحل والثلبكن  و للمعلموبللدكرواألبرز

دكرومهب ونتمثؿوض وتقكـوبعدةوفدكار:ولمعلم واوبلعتبلروفف.وكوالسلكؾكووالي روحسب وض وتعدنؿالقدكةوال

و وللطللبلت  وكالدنبن  والعلمن  والمعلكملتوكالميلهنـ وككقلن واناللؿ وتحالنف وض  وكتربكم وتكجنه  كدكر

وقب والي رن  وايبحراضلت ولمعللج  وع ج  وكدكر والي رم  وايبحراؼ ومف والطللبلت واستيحللهل  كدكروؿ

 كطب ونتمثؿوض وغرسوالععكروبليبتمل وكالكي وللكطفوكمحلرب واألض لروالهدام .

 لتطكنرو و ؿواست ملؿودكرواألسرةوكالمجتمعض وتبعئ وعخالن والطللب ومفوخوزوللمعلم بلروالودكرللب

و وكا  سلبهل وسلك هل والالحنح  وكالميلهنـ والمؤثراتوالي ومم لالقنـ ومهملونحالفوالطللب ولد والسلبن  رن 

  لفومالدرهل.

 بللقنم وا جتملعن وللمعلم ولدلوالععبواليلسطنب  والذمونبظروإل والمعلـوبلعتبلرهوقطبوالرح وض و

 ت لمؿوعخالن والطللب .واألض لروالت وتعمؿوعل تحالنفوالطللب وض رنلنولدواألض لروالهدام  وكتقدنـو

وتعب  وولذا والمدرسن  والمعلم وبتيعنؿا دارة ولطللبلتوالمرحل وودكر والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ ض 

واآلخرلواآلتن وتيكؽوعل كالذموو-والثلبكن  وكاحتؿواألبعلد والمجتمع(  والط بن   واألبعط  و)األسرة  :

بللتأثنروض واقت عواألض لروالهدام وكغرسوالت وتسمحوكواألبعط والمختلي ومفوخ ؿو و-فعل ودرج 

متلبع وسلكؾوعل ووفكع والمعلملتوبلألمفوالي رموكحثهلراتولتبمن وتبظنـومحلاألض لروالببل ةومثؿ:و
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كتكج والمعلملتوعل وتذ نروالطللبلتوبللال ةوكفثرهلوض وحنلةوو ض لروالمبحرض الطللبلتولم حظ واأل

المسلـ وكتحثومربنلتواليالكؿوعل وتكزنعوالطللبلتوبطرنق وتلمفوعدـوت كفوالعلؿوالمبحرض وض رنلن و

و والمعلملت وكتكلحوكحث وللمجتمع  والي رم وبللكاقع والدراسن  والمقررات ومحتكل وربط ولركرة عل 

وكتحثوالمعلملتوعل و ولدلوالطللبلت  والمترتب وعل واعتبلؽوفض لرومبحرض  للمعلملتواآلثلروالللرة

وتيعنؿوثقلض والحكارو ضاللحوالطللبلتوعفوفض لرهف.

ذ نروالطللبلتوبللال ةوكفثرهلوض وحنلةو"تكج والمعلملتوعل وتوالتي تنص عمى (8أما الفقرة رقم ) 

و"المسلـ واألكل ومفوحنثوالتطبنؽوبكزفوضقد. والمرتب  واليقرة وبمتكسطوحسلب و(92.0%)بسب و احتلتوهذه  

ض ووالدنبن  ا دارةوالعلنلوبأهمن والععلئرإدراؾووكهذاونعنروإل و الحنحو"دائملن"درج وفموفقربولدرج والتو(4.6)

وكمبطلؽواألمفوض وحنلةوا بسلف و وبلعتبلروففوالدنفومحر لنوفسلسنلنوض وحنلةوالمسلـ الحنلةوالي رن وللطللبلت

والطللبلتو وفف و مل والهدام . واألض لر ومحلرب  ومف ونيم ف وسلنملن  وكاعتقلدنلن وض رنلن وببل ن والمسلـ وببل  وض  كنسهـ

ولدنفو أسلسولتعدنؿوالي روكالسلكؾ.نستجبفول

وتيعب و تهـوعل وتذ نروالطللبلتوبللال ة ووووووولمعلملتوعل واخت ؼوتخالاللبتكجن واوإدارةوالمدرس ولذا

وكذلؾومفوخ ؿواألبعط والالين وكال الين و ل ذاع وكالرح توكالمسلبقلتوكالمحللرات وكغنروذلؾ.

وتعب وو وكتكزنعوو مل والال ة  وكالمعلملتوبإملم  والمدنرة وكقنلـ وفمل فوللال ة  وبتكضنر والمدرسن  ا دارة

وكمطكو والال ة وبعرات وضلؿ وفك والسلنم   والال ة ولخطكات و لكحلت والال ة  وفح لـ وحكؿ وكلكحلت نلت

كا ع فوعفوال ةوايستسقل وض وحلؿوابحبلسوالمطر وكتعزنزوالطللبلتواللكات ونكاظبفوعل وفدا والال ة و

لطللب وعل وكعل وا دارةوالمدرسن وقنلدةوهذهوالبعلطلتولت كفوفدع وض والتأثنر وكمملويوعؾوضن وففوحثوا

فدا والال ةوذكوفثروعظنـوض وبيسوالطللب وكض وتهذنبوسلك هل وكترسنخوالقنـوا نملبن وض وبيسهلوكبللتلل و

 تحالنبهلومفواليسلدوكايبحراؼ.

و.وضقد"ـومحللراتولتبمن وكع والمعلملتووبلألمفوالي رمن"وتبظوتي تنص عمى( ال1أما الفقرة رقم ) 

والمرتب واأل واليقرة ومفوحنثوالتطبنؽوبكزفاحتلتوهذه ؾوادرو وتعزكوالبلحث وذلؾكوو و67.03%)) بسب  خنرة
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وللمعلملتو والكظنين  وبتردمواألكللع والعلنل وا دارة واألخنرةكخلال  والسنلسن وبسببوض واآلكب  مملوو الحزبن 

و وفثرت وعل  و بنر وببع ؿ والمعلملت واهتملـ وي ومحللرات والمدرس مبهجن حلكر وإدارة وتدرؾ وكفنللن ففوو.

وبقل واهتملـوالمعلم وبلألبعط وال مبهجن .و بنروقلرنروالسبكن وللمعلملتولهلوفثرالت

ووو و)ضحجلف  ودراس  وفعلرتوإلنهل والت  والبتنج  ومع وتتيؽ والبتنج  وففو2012كهذه وفعلرتوإل  وكالت   )

 و ملو%(79.58)ومدنرموالمدارسوالثلبكن ونيع لكفوفدكارهـوض وتعزنزواألمفوالي رمولدلوالطلب وبدرج وعللن 

( وكالت وفعلرتوإل وففودكروا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽو2011اتيقتوهذهوالبتنج وفنللنومعودراس و)الحرب  و

 و ملواتيقتوهذهوالبتنج وواألمفوالي رموالكقلئ ولدلوط بوالمرحل والثلبكن ونتـومفوخ ؿوتيلعلهلومعوالمعلـ

ودراس  ومعوالبتنج والت وفعلرتوإلنهل و)القحطلب وفنللن ( وكالت وفعلرتوإل وففوالمعلـونتنحوللط بو2010 

ودراس  وبتلئج ومع وكاتيقت ومبهل  والمبحرؼ وتعدنؿ وكنحلكؿ واألض لر  وكطرح وللبقلش ومت لضئ  )خرنؼ ووضراللن

والجنؿو2006 ولتبعئ  والمعلمنف وجمنع وتكظنؼوجهكد وض  والمدرسن  وا دارة ودكر وفهمن  وفعلرتوإل  وكالت   )

 وبمحلضظلتوغزةوبمخلطروا بتربتولنسلهمكاومعلنوض وببل والمكاطفوالالللحوالبلضعوكتكعن وطلب والمرحل والثلبكن

ولبيس وكمجتمع وككطب .

في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المرحمة لدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قيامالتساؤل الثاني: ما د

 األسرة؟ يا معماعمن خبلل تف بمحافظات غزة الثانوية

وقنلـدوإل للتعرؼو  والمدرسن ورج  ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وولدكرهلوا دارة

الثلبكن ومفوخ ؿوتيعنؿودكرواألسرة وقلمتوالبلحث وبحسلبوالمتكسطلتوكايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفوالبسب و

وكؿوالتلل :ليقراتوبعدودكرواألسرةوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ  وكنتلحوذلؾومفوخ ؿوالجد

و
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 ( 18جدول )

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمبعد الثاني دور األسرة وفقراتو
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1 
أٔنٛبءأيٕهانطبنجبدنزٕعّٛرؾشانًؼهًبدػهٗانزٕإميغ

 ثُبرٓىفكوٚبً.
.8 3.1 7.8 48.4 39.8 4.23 84.7 5 

2 
يْكالرٍٓ ؽم ػهٗ انطبنجبد يَبػلح فٙ انًؼهًبد رلػى

 انفكوٚخيغأٍوٍْ.
.8 3.1 9.4 56.3 30.5 4.13 82.5 8 

3 
انٕػٙثقطٕهح رؼمليؾبٙوادألٔنٛبءأيٕهانطبنجبدنيٚبكح

 فكوٚخنجُبرٓى.انًوؽهخانؼًوٚخان
0 3.1 24.0 47.3 25.6 3.95 79.1 10 

4 
نٕلبٚخ انطبنجبد أٍو رٕػٛخ فٙ انزوثٕٚخ انًوّلح كٔه رفؼم

 ثُبرٍٓفكوٚبً.
0 1.6 7.1 41.7 49.6 4.39 87.9 1 

5 
رٕعّانًؼهًبدالٍزضًبهفجوادأٔنٛبءاأليٕهفٙرؾمٛكاأليٍ

 انفكو٘انٕلبئٙنهطبنجبد.
1.5 5.4 23.8 53.1 16.2 3.77 75.4 14 

 4 85.4 4.27 40.0 48.5 10.0 1.5 0 يٕهانطبنجبدػهٗرجُٙصمبفخانؾٕاهيغثُبرٓى.أرؾشأٔنٛبء 6

7 
االرٖبلثأٍوانطبنجبدرَزفٛلئٍٍبئماالرٖبلانؾلٚضخفٙ

 يٍانفكو٘انٕلبئٙ.نزؾمٛكاأل
.8 7.7 26.9 37.7 26.9 3.82 76.5 13 

8 
انطبنج أٍو نزؾمٛكرٕعّ ثُبرٓى ٍهٕن يزبثؼخ بدئنٗٙؤهح

 األيٍانفكو٘انٕلبئٙ.
0 2.3 14.6 44.6 38.5 4.19 83.8 7 

 3 85.9 4.30 43.8 44.5 9.4 2.3 0 رملوانُٖبئؼألٍوانطبنجبدثزٕعّٛثُبرٓىفٙافزٛبهانٖلٚك. 9

10 
ثًب أٍوانطبنجبدئنٗٙؤهحّغمأٔلبدفواؽثُبرٓى روّل

 انفكو٘انٕلبئٙ.ًٍٚٚاأليٍ
0 1.6 13.3 48.4 36.7 4.20 84.1 6 

11 
ثٍٛ اإلٚغبثٛخ انؼاللخ رٕصٛك ٙؤهح ئنٗ انًؼهًبد رٕعّ

 انًلهٍخٔأٍوانطبنجبد.
0 1.5 7.7 49.2 41.5 4.31 86.2 2 

12 
رْونأٔنٛبءأيٕهانطبنجبدانًزغٛجبدفٙثؾشيْكهخانغٛبة

انًزكوهنجُبرٓى.
01.6 7.6 44.8 38.5 4.18 85.9 15 

13 
رؼملَلٔادألٔنٛبءأيٕهانطبنجبدنوفغيَزٕٖاأليٍانفكو٘

 نجُبرٓى.
1.5 2.3 31.5 40.8 23.8 3.83 76.6 11 

 9 81.4 4.07 31.5 47.7 17.7 2.3 8. رطهغأٔنٛبءأيٕهانطبنجبدفٙنمبءادكٔهٚخػٍٍهٕنثُبرٓى. 14

 12 76.5 3.82 19.2 49.2 26.2 5.4 0 الَؾوافانفكو٘.رؼوفأٍوانطبنجبدثأْىٛوقيٕاعٓخا 15

 - 81.7 57.21 انثؼذ انثاٌَ "دور األضرج فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ"
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 تثٍَ يٍ خالل انجذول انطاتق يا ٍهٌ:
 (وظهرومفوالبتلئجوبأفوالكزفوالبسب وللدرج وال لن وللبعدوالثلب و)دكرواألسرةوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ -

 ومفوحنثوالدرج والعللن والبعدونأت وبللمرتب والثلبندرج  وكهذاوو(57.2) وبمتكسطوحسلب و(%81.7)نسلكمو
 :إدراؾوا دارةوالعلنلوللمدرس وبلآلت وكتعزكوالبلحث وذلؾوإل .والمعلـكهكونل وبيعدو

 وللمدرس  وض  وبأفواألسرةوه والخلن والجذعن واألكل وض وببل والمجتمعوكتسلـوالندومفوحنثوالكظنيو 
وكالمسل نلتو وكغرسواألض لر والالحنح   وكالمسل نلتوغنر واألض لر ومحلرب  وعل  وتعم ف المؤسستنف

وكمعرض وكووالالحنح . وب  والمحنط والمجتمع ومع وكايبدملج وللعنش والالغر ومبذ والمجتمع وفضراد تهنئ 
 م كبلت وك نؼوالتعلنشوضن وكالتعلمؿومعوفضراده.

 و وكفثر والم بأهمن  واألسرة ووكالمعلرؾومؿدكر ولدكر والي رموالكقلئ ونالمدرسا دارة وض وتحقنؽواألمف  
واستبلق وككقلئ ومفوفجؿللطللبلت و وحت ون كفودرعلنوكحالبلنوبوضدكرهل بل وسنلجوض رموآمفوألببلئهل

 كاقنلنولهـومفواختطلؼوعقكلهـ.
 األض لروالهدام وو لربض ومحوعل وببلتهـوالتأثنروال بنرولقربوالبيس ولألسرةومفواألببل ونيم بهلومفبل

وض رنلنووكتحالنبهـ والذمو. وا نجلب  وايبحراؼووتلعب ضللدكر ومف وكض وكقلنتهـ وفضرادهل وض وحنلة األسرة
واألمب والي رم.نزندومفورغب وا دارةوالعلنلوض وتيعنؿودكرواألسرةوض وزنلدةوالكع والي رمو

وو ووتعب لذا والمدرسن  وا دارة ودكر واألمفواألسرةبتيعنؿ وتحقنؽ والمرحل ووض  ولطللبلت والكقلئ  الي رم
 ونتيعنؿودكروالمرعدةوالتربكن وض وتكعن وفسروالطللبلتولكقلن وببلتهفوض رنلن وكتكجوذلؾ:ومفوخ ؿوالثلبكن 

وكتقد والطللبلت  وكفسر والمدرس  وبنف وا نجلبن  والع ق  وتكثنؽ ولركرة وإل  وألسرونالمعلملت والباللئح ـ
حثواألسرةوعل وتبكعوض وفسللنبهلوالتربكن  وكتو الللح نلروالرضق والحسفواختوإل والطللبلتوبتكجن وببلتهـ

وفسللنبهـو وكالتخل وعف وكاألببل   واآلبل  وبنف واليعلؿ والتيلهـ ومف ومسلح  وكتكجد وبللحكار  واألببل  كففوتأخذ
اتوايستبدادن وتجلهواألببل وكالعمؿوعل والتعلمؿومعهـوبطرؽوف ثروتبلسبلنومعوالمعطنلتوالحللرن وكالمتغنرو

وتمع.الت وتطرفوعل والمج
ودراس ووو والت وفعلرتوإلنهل وتتيؽومعوالبتنج  والبتنج  ( وكه وكجكدوع ق و2012)فبكوجحجكح وكهذه

سهلـوهذهوالع ق وض وتبمن والكع واألمب ولدلوطلب والمرحل والثلبكن و إنجلبن وبنفواألسرةوكا دارةوالمدرسن  وكا 
و واتيقتومعودراس  و مل و)الحبمحلضظلتوغزة  وض و2011رب   والمدرسن  وكالت وفعلرتوإل وففودكروا دارة  )



 118  

 

واتيقتوهذهون ونتـومفوخ ؿوتيلعلهلومعواألسرةتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولدلوط بوالمرحل والثلبكو  و مل
و و)خرنؼ  ودراس  وإلنهل وفعلرت والت  والبتنج  ومع وفنللن و2006البتنج  وإل  وفعلرت وكالت  وتكاالؿو(  لركرة

ب غوكل واألمروعفوفموتغنراتوتطرفوعل والطللب وحنثو لبالمدرس ومعواأل توبسب والمكاضق وعل وذلؾوسرةوكا 
و)البرع  93.3) ودراس  وإلنهل وتكاللت والت  والبتلئج ومع وبسبنلن والدراس  وبتنج  واتيقتوهذه و مل ( و%2002( 

و(.2006( وكدراس و)خرنؼ و2006( وكدراس و)السلنملف و2006كدراس و)الملل   و
في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات  لدورىا اإلدارة المدرسية رجة قيامد ثالث: ماالتساؤل ال

 من خبلل تفعيل دور األنشطة الطبلبية؟ بمحافظات غزة المرحمة الثانوية
ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ولدكرهلوا دارةوالمدرسن وورج وقنلـدإل وللتعرؼو

يعنؿودكرواألبعط والط بن  وقلمتوالبلحث وبحسلبوالمتكسطلتوكايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفومفوخ ؿوت
وخ ؿو ومف وذلؾ وكنتلح والكقلئ   والي رم واألمف وتحقنؽ وض  والط بن  واألبعط  ودكر وبعد وليقرات البسب 

والجدكؿوالتلل :
 ( 19جدول )

 وفقراتو بعد الثالث دور األنشطة الطبلبيةلم يةنسبيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان ال
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 7 73.69 3.68 18.5 44.6 25.4 10.0 1.5رٚغفطخفكوٚخٔلبئٛخنألَْطخانطالثٛخ. 1

 8 73.08 3.65 14.6 48.5 27.7 6.2 3.1ٚخانٕلبئٛخ.رْونانطبنجبدفٙرطٕٚواألَْطخانفكو 2

 14 59.69 2.98 4.6 20.0 50.0 20.0 5.4رغو٘ثؾٕصبًٔيَبثمبدنزٖؾٛؼانًفبْٛىانفكوٚخنلٖانطبنجبد. 3

4 
رْغغانطبنجبدػهٗانًْبهكخفٙفؼبنٛبدأَْطخاأليٍانفكو٘

انٕلبئٙ.
2.4 15.7 29.1 43.3 9.4 3.42 68.35 12 

5 
رَزضًواألَْطخانفكوٚخانٕلبئٛخفٙرؾٍٖٛانطبنجبدنٕلبٚزٍٓ

يٍاإلَؾوافبدانفكوٚخ.
2.3 4.7 26.4 48.1 18.6 3.76 75.19 6 

6 
ثبأليٍ انؼاللخ ماد انزوثٕٚخ انًُبٍجبد فٙ انطبنجبد رْون

انفكو٘انٕلبئٙ.
.8 9.2 22.3 46.2 21.5 3.78 75.69 5 

7 
نجبدثًبٚزُبٍتيغهغجبرٍٓٔيٕٛنٍٓرملواألَْطخانفكوٚخنهطب

ٔارغبْبرٍٓ.
2.3 5.4 22.5 44.2 25.6 3.85 77.05 3 

 1 82.19 4.11 34.4 45.3 17.2 3.1 رؾشانطبنجبدػهٗرُظٛىأَْطخفكوٚخروٍـانٕالءنهٍٕٛ. 8

نًؾبٔهح 9 انٕلبئٙ انفكو٘ األيٍ لٛبكاد ثؼ٘  10 71.09 3.55 18.0 32.8 38.3 8.6 2.3رَزٚٛف
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انطبنجبد.

 9 72.00 3.60 12.3 48.5 26.9 11.5 8.رملوأَْطخٛالثٛخفكوٚخٔلبئٛخمادعبمثٛخػبنٛخ. 10

 2 80.31 4.02 34.6 39.2 19.2 6.9 0.االٍزفبكحيٍاإلماػخانًلهٍٛخفٙرؼيٚياأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. 11

 4 76.85 3.84 17.3 54.3 23.6 4.7 0.نغزٓب.اإلٛالعػهٗرٖٕهادانطبنجبدانفكوٚخنزؼيٚيْبٔيؼب 12

13 
رؾشانًغًٕػبدانطالثٛخنؼوٗيهٖمبدٔهلٛخنزؾمٛكاأليٍ

انفكو٘انٕلبئٙ.
.8 11.5 34.6 40.0 13.1 3.53 70.62 11 

 13 65.51 3.28 11.8 30.7 35.4 17.3 4.7البيخأَْطخفكوٚخٔلبئٛخرلػٕئنٗآَبءاالَمَبو. 14

نث "دور األَشطح انطالتَح فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ"انثؼذ انثا  51.49 73.55 - 

 تبين من خبلل الجدول السابق ما يمي:
والثللثو)دكرواألبعط والط بن وض وتحقنؽوو - وللبعد وال لن  ظهرومفوالبتلئجوبأفوالكزفوالبسب وللدرج 

كهكونأت وبللمرتب والثللث ودرج  وو(51.5) وبمتكسطوحسلب وو(%73.55)األمفوالي رموالكقلئ (ونسلكمو
 :إدراؾوا دارةوالعلنلوبلآلت وتعزكوالبلحث وذلؾوإل كوو.مفوحنثوالدرج والعلنل وهكونل وبيعدوالمعلـوكاألسرة

 بأهمن والدكرواليعلؿولألبعط والط بن وض وتعزنزوثقلض واألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وو
 رم و كفواألبعط والط بن وتحقؽوالعدندومفواألهداؼومبهل:والثلبكن وككقلنتهفومفوايبحراؼوالي

تبمن والهكن والمدرسن والثقلضن والكطبن وللطللبلت وبملون يؿوبمكوعخالن والطللب وبالكرةومت لمل و
واألكل  وبللدرج  وكطب  وركح وذات وثقلضن  وبرامج وتطكنر وخ ؿ وتعرضهمف والكطبن  و  وبللثكابت ل

 .والالهنكب وايحت ؿادوالحقكؽوالت وسلبهلولمعركع ويستردرهلوبللسبؿواكتبال
 عل وإبرازوم لب وضلسطنفوكالقدس.وكربطوالطللب وبللمدفوكالبلداتواليلسطنبن  وكذلؾووتعمؿبأبهلوو

وبتالحنحواألسمل والت وفطلقهلوايحت ؿوالالهنكب وعلنهلوإل وفسملئهلوالحقنقن .
وو والمدرسن وتيعب لذا وفببوا دارة وتبظنـ وعل  والطللبلت وللكطف وحث والكي  وترسخ وض رن  عط 

نتبلسبومعووـواألبعط والي رن وبملنتقدوكايستيلدةومفوا ذاع والمدرسن وض وتعزنزواألمفوالي رموالكقلئ  
و.لجتهللي رن ولتعزنزهلوكمعلعل وتالكراتوالطللبلتواوكا ط ع وفتجلهلتهاكووفرغبلتوالطللبلتوكمنكله

وتيعب  واألو مل وبلستثملر والمدرسن  والكروإدارة ول ؿ ومللد واجتملع  ومكقؼ وببل  وض  والط بن  بعط 
وو.ايبحراؼوالي رم
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وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ  وو والط بن  وتعزنزودكرواألبعط  وبلركرة والمدرسن  كترلوإدارة
ولتغننرواوهلألب والي رموالعكامؿوا نجلبن وض والببل ويتجلهلتوالسلبن  وكتبم تمثؿوفضقلنوكسبن ن تعمؿوكو.

ثوركحواألخكةوالكطبن وبنفوالطللبلتوكغرسوقنـوالكحدةوالكطبن وض وبيكسهـوكبعروثقلض والحكاروعل وب
 لتقلربوكالتيلهـوكالتبالنروبمخلطرتعززواكوتمل اتوالحزبن والمختلي  وكالتسلمحوبنفوالطللبلتوذكاتوايب

وايبقسلـ.
ل وإضراغوعحبلتوالحر  وايهتملـوبللمسرحوالمدرس و كب وكسنوتع وإدارةوالمدرس وبلركرةو ملوكوو

وال تبوكووكالبعلطوكالمكاهبولدلوالطللبلت. وتلخنصوفحد وتدكروحكؿ ومعنب  والطللبلتوإل ومسلبق  دضع
وبتربت.إل وايستخداـوالسلنـوكالرعندولإللدضعوالطللبلتووا بتربتالميندةوالمبعكرةوعل و

ثمروففوا دارةوالمدرسن وتست( و2012 ويض كهذهوالبتنج وتتيؽومعوالبتنج والت وفعلرتوإلنهلودراس و)وو
و وتكعن  وض  والمدرسن  واألبعط  وطلب  والثلبكن  وا بتربتالمرحل  و)الحرب  وبمخلطر ودراس  ومع واتيقت و مل  

والمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولدلوط بوالمرحل و2011 وكالت وفعلرتوإل وففودكروا دارة  )
معوالبتلئجوالت وتكاللتوواتيقتوهذهوالبتنج وبسبنلنو و ملوالمدرسن و بعطالثلبكن ونتـومفوخ ؿوتيلعلهلومعواأل

و(.2006)خرنؼ و( ودراس 2006( وكدراس و)السلنملف 2006( وكدراس و)الملل   2002إلنهلو)البرع  
في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات لدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قيامالتساؤل الرابع: ما د

 من خبلل تفعيل دور المجتمع؟ بمحافظات غزة ةالمرحمة الثانوي
ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ولدكرهلوا دارةوالمدرسن وورج وقنلـدوإل للتعرؼو

مفوخ ؿوتيعنؿودكروالمجتمع وقلمتوالبلحث وبحسلبوالمتكسطلتوكايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفوالبسب و
وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ  وكنتلحوذلؾومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :وليقراتوبعدودكروالمجتمع
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 ( 20جدول )

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمبعد الرابع دور المجتمع وفقراتو
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1 
يلهٍٛخ فٙٔٙغفطخ رْونانًإٍَبدانًغزًؼٛخ

نزؾمٛكاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.
9.4 19.5 32.0 34.4 4.7 3.05 61.09 6 

2 
انًزؼهمخ انطبنجبد يْبكم ػهٗ انًَبعل أئًخ رطهغ

ثبأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.
8.5 20.0 36.2 27.7 7.7 3.06 61.23 5 

3 
أَْط انطبنجبدفٙ نزؼيٚيرْون رطٕػٛخ يغزًؼٛخ خ

األيٍانفكو٘انٕلبئٙ.
8.5 20.0 27.7 35.4 8.5 3.15 63.08 4 

4 
ؽبعبد فٙكػى انًغزًؼٛخ انًإٍَبدانضمبفٛخ رْون

انطبنجبدنزؾمٛكاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.
3.1 10.8 33.1 46.9 6.2 3.42 68.46 2 

5 
انفكو٘ األيٍ انغبيؼبدفٙرؼيٚي أٍبرنح يٍ رَزفٛل

انٕلبئٙنهطبنجبد.
3.1 17.8 37.2 30.2 11.6 3.29 65.89 3 

6 
رْوناألعٓيحاأليُٛخفٙؽمئّكبنٛبداأليٍانفكو٘

انٕلبئٙنهطبنجبد.
13.1 22.3 33.8 21.5 9.2 2.92 58.31 7 

7 
انطبنجبدثبأليٍ فٙرٕػٛخ اإلػالو رزؼبٌٔيغأعٓيح

انفكو٘انٕلبئٙ.
11.6 22.5 39.5 20.2 6.2 2.87 57.36 8 

8 

ٕٕه يؼبهٗ إللبيخ انلافهٛخ ٔىاهح يغ رزؼبٌٔ

يٖغوحمادػاللخثبأليٍانفكو٘انٕلبئٙفٙيلاهً

انضبَٕٚخنهطبنجبد.

23.1 35.4 27.7 11.5 2.3 2.35 46.92 9 

9 
فكو رزُبٔل انزٙ انًٕالغ ثًقبٛو انطبنجبد رٕػٛخ

ٚزؼبهٗيغرؼبنٛىاإلٍالو.
1.5 6.2 24.6 40.8 26.9 3.85 77.08 1 

"دور انًجتًغ فٌ تحقَق األيٍ انفكرً انوقائٌ" راتغانثؼذ ان  27.94 62.08 - 

 تبين من خبلل الجدول السابق ما يمي:
ظهرومفوالبتلئجوبأفوالكزفوالبسب وللدرج وال لن وللبعدوالرابعو)دكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفووو

مرتب والرابع ونأت وض والوذاوالبعدهدرج  وكوو27.9% وبمتكسطوحسلب و62.08الي رموالكقلئ (ونسلكمو
 و.:و)المعلـ واألسرة واألبعط والط بن (بعدوبيعد
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مؤسسلتوالمجتمعوو دارةوالمدرسن ومعاتكاالؿوولعؼإل ووهذهوالدرج والمتكسط وتعزكوالبلحث كووو
وللطللبلتالمدب و والكقلئ  والي رم واألمف وتعزنز والجلمعلتومف:وض  وكوفسلتذة وا ع ف  وكوـجهزة واألجهزة 

وفئم والمسلجد.واألمبن  وكو
تيعنؿودكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ والقنلـوبدكرهلوض وونجبوعل وا دارةوالمدرسن لذاو
ولط وخ ؿ: ومف والثلبكن  والمرحل  وكالمسؤكلنللبلت والعخالنلت وكاستللض  والبدكات والع ق وعقد وذكم ف

ووالي رم.بمكلكعلتواألمفو
والبتنج وو ودراس و)يض  ووكهذه والمدرسن وتعمؿو2012تتيؽومعوالبتنج والت وفعلرتوإلنهل ( وففوا دارة

ودراس و واتيقتومع و مل وا بتربت  وبمخلطر والثلبكن  والمرحل  وطلب  وتكعن  وض  والمحل  والمجتمع واستثملر عل 
ئ ولدلوط بو( وكالت وفعلرتوإل وففودكروا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقل2011)الحرب  و

ومعوالبتلئجوالت وتكاللتو والبتنج وبسبنلن واتيقتوهذه ومعوالمجتمع و مل المرحل والثلبكن ونتـومفوخ ؿوتيلعلهل
و)البرع   و)الملل   2002إلنهل وكدراس  و)السلنملف 2006(  وكدراس  و2006(  ودراس )خرنؼ   و(2006( 

و.(2006كدراس و)المطنرم 
طالبات ل من الفكري الوقائيتحقيق األ فيدورىا ل المدرسيةات اإلدارة التساؤل الخامس: ما معوق

 المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس؟
طللبلتوالمرحل ومفوالي رموالكقلئ ولتحقنؽواألض وودكرهللمعكقلتوا دارةوالمدرسن ووإل للتعرؼوو

والعل وا دارة وبظر وكجه  ومف وغزة وبمحلضظلت والمتكسطلتوالثلبكن  وبحسلب والبلحث  وقلمت وللمدارس  نل
كايبحراضلتوالمعنلرن وكالكزفوالبسب وليقراتوالمحكروالثلب ومعكقلتوا دارةوالمدرسن  وكنتلحوذلؾومفو

وخ ؿوالجدكؿوالتلل :
و
و
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 ( 21جدول )

 المدرسية وفقراتو دارةية لممحور الثاني معوقات اإليبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسب

رقم
 الفقرة ال

ق 
واف
ال أ

% ً
شدة

 ب

ق%
أواف

 ال 

د%
حاي

 م

ق%
أواف

 

ة%
شد

ق ب
أواف

 

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

 

بي
نس
ن ال

وز
 ال

يب
ترت
 ال

 8 65.94 3.30 9.4 40.6 25.8 18.8 5.5وتدب ومستكلوالتأهنؿواألمب والي رموالكقلئ وللمعلملت. 1

 9 63.69 3.18 10.0 40.8 13.8 28.5 6.9وكالمدرس .ولعؼوالرابط وبنفومؤسسلتوالمجتمعوالمدب  2

 14 40.16 2.01 8. 11.0 7.9 48.8 31.5والعكب والتعلكفوبنفوإدارةوالمدرس وكالمعلملت. 3

دارةوالمدرس . 4  12 53.69 2.68 4.6 26.2 16.9 37.7 14.6ولعؼوالع ق وبنفوفكلنل وامكروالطللبلتوكا 

 10 59.84 2.99 10.1 30.2 20.2 27.9 11.6وسن .محدكدن وال حنلتوا دارةوالمدرو 5

 13 41.54 2.08 3.8 10.8 10.8 38.5 36.2وسك والمبب والمدرس . 6

 11 54.73 2.74 5.4 26.4 19.4 34.1 14.7ولعؼوالتجهنزاتوالمسلعدةوعل والتعلـ. 7

8 
 بروحجـوالمقرراتوالدراسن ومملونحدومفوفبعط والمدرس وض و

والكقلئ .وتحقنؽواألمفوالي رم
.8 5.4 11.6 49.6 32.6 4.08 81.55 2 

9 
وض و والمدرسن  وكا دارة وايع ـ وكسلئؿ وبنف والتعلكف العكب 

ومعللج والمعل ؿوالمتعلق وبلألمفوالي رم.
1.5 15.4 23.8 43.8 15.4 3.56 71.23 5 

 3 77.85 3.89 31.5 43.8 10.8 10.0 3.8وقل والمكاردوالمللن وللمدرس ومملونحدومفوفبعطتهلوالمجتمعن . 10

 4 73.69 3.68 20.0 45.4 20.0 12.3 2.3ولعؼوالثقلض واألمبن والي رن وض والمقرراتوالدراسن . 11

 6 68.84 3.44 17.1 35.7 26.4 16.3 4.7والتعقنداتوض وا جرا اتوايدارن . 12

 7 67.23 3.36 13.1 41.5 20.0 19.2 6.2وابعغلؿوا دارةوالمدرسن وبلألعملؿوايدارن والركتنبن . 13

 1 82.50 4.13 37.5 45.3 10.2 6.3 8.وتأثنروالزم  وكاألقرافوعل والطللبلت. 14

 - 64.66 45.26 المحور الثاني "معوقات اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري الوقائي"
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 تبين من خبلل الجدول السابق ما يمي:
وللمحكروالثلب سبمفوالبتلئجوبأفوالكزفوالبوظهر   وال لن  والمدرسن و وللدرج  للقنلـو)معكقلتوا دارة

و درج  وكهذاوو(45.26) وبمتكسطوحسلب و(%64.66)ض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ (ونسلكموبدكرهل
قلتوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوكودارسوالمرحل والثلبكن ونكاجهفومعمونراتنعنروإل وففومد
و وبدرج ومتكسط .المرحل والثلبكن

و:للتلل إدراؾوإدارةوالمدرس وبوإل المتكسط والبلحث وهذهوالدرج ووكتعزكو
بظرانوألفوالمعلملتونبظرفوبظرةوسلبن ووالمعلملت التعلكفوبنفوإدارةوالمدرس وكوض ووالعكب كجكدو .1

 وتجلهوالمدنرةوكبلئبتهلوقبؿوالتعلمؿومعهف.
 لكـوالعرعن .المعلملتوكبخلال وض ومكادوالعوتأهنؿمستكلوتدب و .2
 عمؿوالمعلملتوض وغنروتخالاللتهـ. .3
 .كسك والمبب والمدرس والتجهنزاتوالمسلعدةوعل والتعلـ وض ولعؼكجكدو .4
 اتبلعوالبمطوا دارلوالمر زم. .5
وتكضرهلوعفوالطللب.قل ومخالاللتواألبعط والمدرسن والمللن  و .6  قل والمعلكملتوال ـز
 .عدـوكلكحوميلهنـوكمللمنفواألمفوالي رموكفهمنت  .7
 لعؼوتجلكبوفكلنل واألمكرومعوالمدرس . .8
 دـوايهتملـوبهلومفوقبؿوالمختالنف.لعؼوالثقلض واألمبن وض والمبلهجوالمدرسن وكع .9

وال حن .10 ومحدكدن  والمدرسن   وا دارة و  وكخلال ن وبللتكاالؿ ونتعلؽ والمجتمعوضنمل ومؤسسلت مع
وكبلئبوةمدنرووبلعتبلروالمدب   وإدارونتمقندوتهلالمدرس  وبمكاضق  والتروف والقرارة واللحب  وكالتعلنـ وبن 

 و.األعل ومبهـ
ألالدقل والسك ودكرو بنروض وابحراؼوالطللبلت وكنعتبروتأثنروالزم  وكاألقرافوعل والطللبلتو .11

سلعلتوو5 و كبهفونقلنفومفوالمعنقلتوذاتواألثروال بنروعل وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ 
 متكاالل وداخؿوغرض ودراسن وكاحدة.
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مطوالحؽوض والتعلم توالمدرسن وبنفوإدارةوالمدرسن وكالمعلملت وألفوذلؾوالتملنزوالبلطؿوكغ .12
 نؤدموإل وابحراؼوالعلملنفوبع ؿوعلـ.

 .كجكدوالحزبن وبنفوالمعلملتوفكوبنفوالطللبلت .13
والبتنج وتتيؽومعوالبتوو جكدومعكقلتوه وكو( و2012 ونج والت وفعلرتوإلنهلودراس و)فبكوجحجكحكهذه

 و ملولمدرسن وض وتبمن والكع واألمب ولدلوطلب والمرحل والثلبكن وض ومحلضظلتوغزةتحدومفوإسهلـوا دارةوا
ا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوومستكلومعكقلت( وكالت وفعلرتوإل وففو2011اتيقتومعودراس و)الحرب  و

والثلبكن و المدارسوبمحلضظ والطلئؼومفوكجه وبظرومدنرموكك   وتلؾوالي رموالكقلئ ولدلوط بوالمرحل 
وكه و(2006دراس )خرنؼ ووهل ملواتيقتوهذهوالبتنج وبسبنلنومعوالبتلئجوالت وتكاللتوإلنو لفوبدرج وعللن  

و.ارتيلعومستكلوالمعكقلتوالت وتحكؿودكفوقنلـوا دارةوالمدرسن وبدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رم
و

 نتائج فروض الدراسة:
بين  α ≤ ( 0.05ئية عند مستوى داللة )األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصا الفرض .1

في تحقيق األمن  لدورىا اإلدارة المدرسية رجة قيامات مدراء المدارس الثانوية في دمتوسط
ومن وجية نظر اإلدارة العميا لممدارسالفكري الوقائي لطالبات المرحمة الثانوية بمحافظات غزة 

 )مديرة مدرسة، نائب مديرة(. :تعزى لطبيعة العمل
و لدراس واليركقلتوض ودرجتـوإنجلدواختبلرو"ت"ولعنبتنفومستقلنفووعفوهذاواليرضولإلجلب وووو

مفوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةولدكرهلوا دارةوالمدرسن وقنلـو
وللمدارسو والعلنل والعمؿكجه وبظروا دارة وبلو:تعزلويخت ؼوطبنع  ومدرس   وكالبتلئجوئبومدنرة()مدنرة  

والمتعلق وبهذهواليرلن ومكلح ومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :
و
و
و
و



 126  

 

 ( 22جدول )

في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات لدورىا  اإلدارة المدرسية قيام ةفي درج نتائج اختبار "ت" لكشف الفروقاتيوضح 

 تعزى الختبلف طبيعة العملبمحافظات غزة المرحمة الثانوية 

 اور واألبعادالمح

 (=68Nنائب مديرة ) (=78Nمديرة مدرسة )

 قيمة "ت"
مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.04* 2.09 6.2 40.5 4.3 42.3ودكروالمعلـ

 0.09// 1.70 7.9 55.9 6.3 57.9ودكروايسرة

 0.10// 1.67 9.1 50.3 8.3 52.7ودكرواألبعط والط بن 

 0.65// 0.46- 6.9 28.2 6.3 27.7ودكروالمجتمع

والمحكرواألكؿ

و"لدكرهلوا دارةوالمدرسن ورج وقنلـ"د
181.7 18.1 175.5 24.5 1.75 //0.08 

والمحكروالثلب 

و"لدكرهلو"معكقلتوا دارةوالمدرسن 
45.7 9.5 44.8 7.1 0.62 //0.53 

 0.08// 1.74 26.8 220.3 22.3 227.4 الدرجة الكمية لممقياس

وحاللئنلإغنرودال وو\\ووووووووو0.05حاللئنلوعبدوإ*ودال ووووووووو0.01حاللئنلوعبدوإ**ودال و

 تبين من خبلل النتائج ما يمي: 

 ضركؽوجكهرن وذاتوديل واحاللئن و)ووجودαدكروالمعلـوض وتحقنؽواألمفوالي رموض ودرجلتوو0.05)و≥و

تعزلويخت ؼومفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللمدارسوبمحلضظلتوغزةوو والثلبكن الكقلئ ولطللبلتوالمرحل

 .كاليركؽو لبتولالللحومدنرةوالمدرس  وطبنع والعمؿ)مدنرةومدرس  وبلئبومدنرة(

و وتعزك وذلؾوإل وإدراؾومدنراتوالمدارسوالثلبكن  واليلعؿالبلحث  ووللمعلم وبللدكر واألمفوض وإرسل  دعلئـ

وكه والكقلئ   وكتبته والي رم وككقلنتهف  والطللبلت وبتكعن  وتبدف والت  والكظلئؼ ومف وعددان ونجمع والدكر ذا

 وكهـواليئ واأل ثروض وفكجوبعلطهـوكحنكتهـوبللتقكنـوكالمعللج  وخلال وففوطللبلتوالمرحل والثلبكن ون يف و
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ل والقنـوالركحن و ملوتع والمدنراتوض ودكروالمعلم وض وإرسو.تأثرانوبللتغنراتوالي رن وكالتطكراتومفوحكلهـ

 لدلوالطللبلت.وكاألخ قن وكالي روا س م والالحنحوكملونتلمب ومفومكاعظوتربكن وكمفوتسلمحوكاعتداؿ

 ووعدم وجود وديل  وذات وجكهرن  وإضركؽ و)وعبدحاللئن  وديل  وال لن و 0.05)و≥وαمستكل والدرج  ض 

مفوكجه وبظروا دارةوبمحلضظلتوغزةوالثلبكن ووض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل وللمقنلس

دكروا دارةوال لن ولدرجلتوالفموففوو )مدنرةومدرس  وبلئبومدنرة(:ويخت ؼوطبنع والعمؿوالعلنلوللمدارس

والثلبكن  ولطللبلتوالمرحل  والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ وض  ووالمدرسن  ومدنراتوومفبأبعلدهل وبظر كجه 

 سكا .وفالمدارسوكبكابه

ض ووختلؼنيوفوطبنع وعمؿومدنراتوالمدارسوكبكابهففوإل و والسلبق ولهذهواليرلن و والبتنجكتعزكوالبلحث

و وكاليبن (الكظنين المهلـ وومفكالكاجبلتوالت ونقو)ا دارن  ومعضنهل والتعلمؿ وكبللتلل وت كفووتجله الطللبلت 

معواألسرةوكاألبعط وض وتحقنؽواألمفوالي رموللطللبلتومفوخ ؿوتيلعلهلووبعلهلوالبعضلم مل ووففدكاره

و. و ملونكاجهفوبيسوالمعكقلتوض والقنلـوبأدكراهفوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ المدرسن وكالمجتمع

 الت وفظهرتوعدـواخت ؼوكجهلتوبظرومدنرموالمدارسو(و2011لبتنج ومعودراس و)الحرب  وكتتيؽوهذهوا

و والعمؿ. وتبعلنويخت ؼوطبنع  وكك  ئهـ واتيقتوبتنج وهذه (و2012الدراس ومعودراس و)فبكوجحجكح  مل

الت وفظهرتوبعدـوكجكدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن ولدرج وقنلـوا دارةوالمدرسن وبتبمن والكع واألمب ولدلو

 .طلب والمرحل والثلبكن وتعزلولمتغنروالمسم والكظني 

ت بين متوسطا α ≤ ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ثاني:ال الفرض. 2

في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات لدورىا اإلدارة المدرسية رجة قيام مدراء المدارس الثانوية في د

  .)بكالوريوس، دراسات عميا(: تعزى لممؤىل العممي لثانوية بمحافظات غزة المرحمة ا

وا دارةوقنلـو جيركقلتوض ودرونفولدراس والتـوإنجلدواختبلرو"ت"ولعنبتنفومستقلعفوهذاواليرضولإلجلب و  

مفوكجه وبظروولثلبكن وبمحلضظلتوغزةض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل واولدكرهلوالمدرسن 
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وللمدارسو والعلنل والعلم ا دارة ودراسلتوعلنل(و:تعزلويخت ؼوالمؤهؿ وبهذهو)ب للكرنكس  والمتعلق  وكالبتلئج  

ولل :اليرلن ومكلح ومفوخ ؿوالجدكؿوالت
 (23جدول )

لدورىا في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المرحمة  اإلدارة المدرسية قيام ةنتائج اختبار "ت" لكشف الفروقات في درج 

 تعزى الختبلف المؤىل العمميالثانوية بمحافظات غزة 

 المحاور واألبعاد

 (N=25دراسات عميا ) (=121Nبكالوريوس )

المتوسط  مستوى الداللة قيمة "ت"

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 577.// 558.- 5.5 42.0 5.3 41.4ودكروالمعلـ

 515.// 652.- 6.2 57.8 7.3 56.8وسرةدكرواأل

 282.// 1.079- 10.3 53.3 8.4 51.2ودكرواألبعط والط بن 

 248.// 1.159- 6.0 29.3 6.6 27.6ودكروالمجتمع

ا دارةوورج وقنلـد"والمحكرواألكؿ

و"لدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالمدرسن 
178.2 21.5 181.7 21.2 -.750 //.454 

 108.// 1.619- 8.7 47.8 8.4 44.8و"معكقلتوا دارةوالمدرسن " المحكروالثلب 

 0.2// 1.2- 24.1 229.5 24.8 223.0 الدرجة الكمية

وحاللئنلإغنرودال وو\\ووووووووو0.05حاللئنلوعبدوإ*ودال ووووووووو0.01حاللئنلوعبدوإ**ودال و

 ما يمي: تبين من خبلل النتائج

 مستكلوديل و)عبدوحاللئن وإضركؽوجكهرن وذاتوديل و عدم وجودαوال لن وض وو0.05)و≥و الدرج 
 والثلبكن ولتوالمرحلض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبولدكرهلوا دارةوالمدرسن ورج وقنلـدلمقنلسو

)ب للكرنكس وو:تعزلويخت ؼوالمؤهؿوالعلم ةومفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللمدارسوبمحلضظلتوغزو
ودراسلتوعلنل( وفموفف ولمقنلسودرجال  وال لن  وقنلـ  وودرج  والمدرسن  وا دارة ض وتحقنؽواألمفولدكرهل

 سكا .وفكبكابهمفوكجه وبظرومدنراتوالمدارسووالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن 
 



 129  

 

 إل واآلت :البتنج وهذهوكتعزكوالبلحث و 
  تحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوبيس وض وايهتملـووفلدنهوف كفوالمدنراتوكبكابهوإل

المرحل والثلبكن  وضلألمفوالي رمومسؤكلن والجمنع وكمعللج وايبحراضلتوالي رن وتعغؿواهتملـو
 ذهوايبحراضلتونمتدولنلروب ؿوجكاببوالحنلة.ثروهف ؿوالمستكنلتوالعلمن  وحنثوففو

 و وكبكابهفف وكتبظنـ وونقمفوفالمدنرات و)متلبع   ومف وكالتربكن  وكاليبن  وا دارن  واألدكار ببيس
عراؼ وكرقلب  وكتقننـ لخكا   .( وكا 

 وكبلئبلتهف والمدنرات ومعظـ واوفف ونيدر فعل  والعلمن  واألمفووفهمن وخت ؼومؤه تهـ تحقنؽ
 .لبلتوالمرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةوبدرجلتومتقلرب الي رموالكقلئ ولطل
و لض وووقد لمست الباحثة واستثملر وض  ولدنهف و بنرة ورغب  والعنب  وفضراد واستجلبلت وخ ؿ مف

ا م لبلتوالملدن وكالبعرن وسعنلنوبحكوتحقنؽواألمفوالي رمولدلوطللبلتوالمرحل والثلبكن ولتقدنرهـو
لفوالت ونم فوففوتتمخضوعفواألمفوالي رم وكابع لسلتهلوعل وال بنروليلؿوحلل وايستقراروكاألم

والحنلةوالمدرسن وكالمجتمعن .
 والبتنج كوو و)ضحجلف وتتيؽوهذه ودراس  وبتلئج ووكالت وفظهرتو (2012مع وضركؽوذاتوديل وكوكجعدـ د

لدرج ومملرس ومدنرموالمدارسوالثلبكن وبمحلضظلتوغزةولدكرهـوض واللئن وبنفوآرا وعنب والدراس وحإ
و وبظروالمدنرنفوكبكابهـ وتتيؽوهذهولمتغنروالمؤهؿوالعلم ولتعزوتعزنزواألمفوالي رمومفوكجه  و مل  

اللئن وحإدوضركؽوذاتوديل وكوكجبعدـووالت وفعلرتو (2012البتنج ومعوبتلئجودراس و)فبكوجحجكح 
والمدرسن وبتبمن والكع واألمب ولدلوطلب والمروبنفوآرا وعنب والدراس و حل والثلبكن ولدرج وقنلـوا دارة

 بمدارسومحلضظلتوغزةوتعزلولمتغنروالمؤهؿوالعلم .
   و)الحرب ودراس  ومع والدراس  وهذه وبتلئج وضركؽ2011كاختليت وكجكد وإل  وفعلرت والت  ذاتوديل وو(

واليركؽواللئن حإ وك لبت والعلم   والمؤهؿ ولمتغنر وعل ووتبعلن والعلنل والدراسلت ومؤهؿ وحلمل  لالللح
 .حلمل ومؤهؿوالب للكرنس

و
و
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بين متوسطات  α ≤ ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ثالث:ال الفرض .3
في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات  لدورىا اإلدارة المدرسية رجة قيامالمدارس الثانوية في د يراتمد

سنوات، 10-سنوات 5سنوات،  5)أقل من  :المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لعدد سنوات الخدمة
 .سنوات(10أكثر من 

واليرضولإلجلب     راس و(ولدOne -Way ANOVAتـوإنجلدواختبلروتحلنؿوالتبلنفواألحلدمو)وعفوهذا
وقنلـاليركقلتوض ودرجلتومقنلسو والمدرسن ودرج  والي رموالكقلئ ولطللبلتوولدكرهلوا دارة ض وتحقنؽواألمف

و5سبكات وو5)فقؿومفوو:لؾوتعزلويخت ؼوعددوسبكاتوالخدم المرحل والثلبكن وبمحلضظلتوغزةوكمعكقلتوذ
كالبتلئجوالمتعلق وبهذهوو غزةومحلضظلتسبكات(ولدلوا دارةوالعلنلوللمدارسوض و10سبكات وف ثرومفو10-سبكات

و:لن ومكلح ومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل اليرو
 ( 24جدول )

لدورىا في  اإلدارة المدرسية درجة قيامس ات درجات مقيايوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في بين متوسط

 تعزى الختبلف عدد سنوات الخدمة تحقيق األمن الفكري الوقائي لمطالبات

 يصذر انتثاٍٍ انًقَاش
 يجًوع

 انًرتؼاخ

 درجاخ

 انحرٍح

 يتوضط

 انًرتؼاخ
 انًحطوتح Fقًَح 

 يطتوى

 انذالنح

 دور انًؼهى

 1.66 46.5 2 93.0 تٍَ انًجًوػاخ

 

 

//0.19 

 

 

 27.9 143 3994.9 داخم انًجًوػاخ

  145 4087.9 انًجًوع

ضرجدور األ  

 1.92 97.2 2 194.4 تٍَ انًجًوػاخ

 

 

//0.15 

 

 

 50.6 143 7235.6 داخم انًجًوػاخ

  145 7430.0 انًجًوع

 دور األَشطح انطالتَح

 2.34 174.9 2 349.8 تٍَ انًجًوػاخ

 

 

//0.10 

 

 

 74.7 143 10678.1 انًجًوػاخداخم 

  145 11027.9 انًجًوع

 دور انًجتًغ

 5.06 206.0 2 412.0 تٍَ انًجًوػاخ

 

 

**0.01 

 

 

 40.7 143 5817.4 داخم انًجًوػاخ

  145 6229.4 انًجًوع

 انًحور األول

اإلدارج  رجح قَاو"د

 1.96 890.3 2 1780.7 تٍَ انًجًوػاخ

 

//0.14 

 453.6 143 64867.1 داخم انًجًوػاخ 
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 يصذر انتثاٍٍ انًقَاش
 يجًوع

 انًرتؼاخ

 درجاخ

 انحرٍح

 يتوضط

 انًرتؼاخ
 انًحطوتح Fقًَح 

 يطتوى

 انذالنح

    145 66647.7 انًجًوع "نذورها انًذرضَح

 انًحور انثاٌَ

"يؼوقاخ اإلدارج 

"نذورها انًذرضَح  

 0.92 66.0 2 132.1 تٍَ انًجًوػاخ

 

 

//0.40 

 

 

 71.8 143 10269.6 داخم انًجًوػاخ

  145 10401.7 انًجًوع

 انذرجح انكهَح نهًقَاش

 313.// 1.17 713.0 2 1426.0 ػاختٍَ انًجًو

 608.3 143 86993.0 داخم انًجًوػاخ

  145 88419.0 انًجًوع

وحاللئنلإغنرودال وو\\ووووووووو0.05حاللئنلوعبدوإ*ودال ووووووووو0.01**ودال واحاللئنلوعبدو

 تبين من خبلل النتائج ما يمي:

 ضركؽوجكهرن وذاتوديل واحاللئن و)وعدم وجودαض ولدكرهلوا دارةوالمدرسن ووج وقنلـدروض وو0.05)و≥و
بمحلضظلتوغزةوكفبعلدهلو)دكروالمعلـ ودكرواألسرة ووتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن 

عددوسبكاتوالخدم ووتعزلويخت ؼدكرواألبعط والط بن (وكمعكقلتوذلؾولدلومدرا والمدارسوالثلبكن و
وو5)فقؿومفو وف ثرومفو10-سبكاتو5سبكات  وفموسبكات(10سبكات  وقنلـدرجوفف  والمدرسن وو  ا دارة

)دكروالمعلـ ودكرواألسرة ودكرواألبعط والط بن (ووبعلدهلوالتللن بألدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ و
دارسوكمعكقلتهلوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوكجه وبظروا دارةوالعلنلوللم

 بلخت ؼوسبكاتوالخدم ولدنهفوسكا .
 و والبلحث  وكبكابهوذلؾكتعزك والمدنرات وفف وبدكرهوفإل  ودكروفنقمف وتيعنؿ وكاألوض  وكاألالمعلـ بعط وسرة

عفوسبكاتوخدمتهـوض والتعلنـ وحنثوتعتبروهذهواألدكاروومفوالي رموبغضوالبظرالط بن وض وتحقنؽواأل
والمومفدكاروالت وتقمفواألو الث ث بع ؿودائـوكمستمر وبح ـوحلج والطللبلتوالملس ووفدنراتوكبكابهبهل
كتعزكوالبلحث وذلؾوفنللنوإل وففوهبلؾوتقنندوإدارموومفوفموابحراضلتوض رن .وفدكارولحملنتهاألذهوإل وه

ومفوقبؿومدنرن والتربن وكالتعلنـول ؿومفومدنرةوالمدرس وكبلئبتهل.
 " جكهرن وذاتو وجود فروقوظهرواألمن الفكري الوقائي": تفعيل دور المجتمع في تحقيق البعد الرابع

وض وتيعنؿودكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفووض ودرجلتوحاللئن إديل و كجه وبظرومدرا والمدارسوالعلنل
و5عددوسبكاتوالخدم و)فقؿومفووبللبسب ويخت ؼغزةووقلئ ولدلوطللبلتوالثلبكن وض ومحلضظلتالي رموالكو
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و وف10-سبكاتو5سبكات  وسبكات  ومف و10 ثر وبنفوو( F=5.06, α =0.01)سبكات( واليركؽ كل عؼ
و واستالمجمكعلت والبعدن  وLSDاختبلروخداـتـ وففوللمقلربلت وتبنف واللكات ووضقد والثلبكن  والمدارس مدرا 

سبكاتولدنهفودرجلتوتيعنؿودكروالمجتمعوض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وو10سبكاتوخدمتهفوف ثرومفو
ض وسبكات(و و10-سبكاتو5سبكات وو5الثلبكن واللكات وسبكاتوخدمتهفو)فقؿومفووف ثرومفومدرا والمدارس

 األخرل.وحلضظلتحنفولـون حظوكجكدوفموضركؽوذاتوديل وإحاللئن وبنفوالم
  كالتجلربوالت وعلهدكهلو لبكاوالعللن وبح ـوالخبراتوالت ومركاوبهلو دم ض وففوذكموالختعزو الباحثة ذلك

ض وتقننـودرج وقنلـوا دارةوالمدرسن ولدكرهلوض وتحقنؽواألمفوالخدم واآلخرنفوواستجلبلتوذكمومختلينفوعف
لهـوض ووبح ـوالمملرس والطكنل والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن ومفوخ ؿوتيعنؿودكروالمجتمع 

ومجتمعلتعلنـا واستجلبلت وتبلنبت وكبللتلل  والخدم .و  وسبكات ولعدد وتبعلن وندر كفوالدراس  مفوو ببأوضهـ
وبأئم وال وايتاللؿ وخ ؿ ومف وللطللبلت والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ وض  والمجتمع ودكر وتعزنز لركرم

ومفو وبللطللبلتولمبلالحتهـ والخلال  والي رن  والمع  تواألمبن  وعل  ط عهـ وكا  والخطبوالمسلجد خ ؿ
و وايعكدركسوالكعظوكا رعلد  والطللبلتوإل  والمسجدكتكجن  وض  والقرآف وتحينظ وض  وتراؾ ومعو  كالتعلكف

دعكةوالمسؤكلنفوعفواألمفوكوون وللطللبلتوكالمبلسبلتوالتربكن  األجهزةواألمبن وللمعلر  وض والتكعن واألمب
 لحلكرومجللسواآلبل وكالمعلملتوكتقدنـوالباللئحوكالتكعن والمبلعرةولهـ.

 وتكو وتيؽ والبتنج  وهذه ودراس  وبتلئج وجحجكح مع و2012)فبك و( وفعلرتوبعدـ وكوكجالت  وضركؽ ذاتوديل ود
وإ والدراس  وعنب  وآرا  وبنف والمرحل وحاللئن  والكع واألمب ولدلوطلب  وبتبمن  والمدرسن  وا دارة وقنلـ لدرج 

والخدم  وسبكات ولمتغنر وتعزل وغزة وبمدارسومحلضظلت و)يض  ووفنللنووكاتيقتو الثلبكن  ودراس  وبتلئج مع
والت وتكاللتو2012 وبنفومتكس(  وإحاللئن  وضركؽوذاتوديل  وكجكد والدراس وإل وعدـ طوتقدنراتوعنب 

 ملوولدرج وقنلـوا دارةوالمدرسن وبدكرهلوض وتكعن والطلب وبمخلطروا بتربتوتعزلولمتغنروسبكاتوالخدم  
ودراس  وبتلئج ومع وواختليت وبنفو2012)ضحجلف  وإحاللئن  وديل  وذات وضركؽ وكجكد وإل  وتكاللت والت  )

الثلبكن وبمحلضظلتوغزةولدكرهـوض وتعزنزوومتكسطوتقدنراتوعنب والدراس ولدرج ومملرس ومدنرموالمدارس
وسبكات و10األمفوالي رمومفوكجه وبظروالمدنرنفوكبكابهـوتعزلولمتغنروسبكاتوالخدم ولالللحوف ثرومفو

ودراس  ومع والدراس  وهذه واختليتوبتلئج وو مل وفظهرتو2011)الحرب   والت  وذاتوديل وو(  وضركؽ كجكد



 133  

 

و10سب وكالذنفوخبرتهـومفوو15للحوالذنفوخبرتهـوف ثرومفوتبعلنولمتغنروعددوسبكاتوالخدم ولالإحاللئن و
و5فقؿومفوو-1سبكاتوكالذنفوخبرتهـومفوو10فقؿومفوو–و5سب وعل والذنفوخبرتهـومفوو15فقؿومفوو–

حاللئن وإالت وفظهرتوكجكدوضركؽوذاتوديل وو (2005)المطنرم ودراس وبتلئجومعاختليتو ملوكووسبكات 
 لمتغنروسبكاتوالخدم .ولتعزووضرادوالعنب فمتكسطلتودرجلتووبنف

 ( 25جدول )

 بعد دور المجتمع في تحقيق األمن الفكري الوقائيلمتعرف إلى اتجاه الفروق في البعدية  لممقارنات  LSDنتائج اختبار

 3 2 1 انًتوضط N ضُواخ انخذيح انثؼذ

 

 دور انًجتًغ

 

ضُواخ 4: أقم يٍ  1 19 25.4 1 0.89 0.05*  

ضُواخ 4-01:  2 42 26.2  1 0.03*  

ضُواخ 01: أكثر يٍ 2  85 29.3   1 

و

 

بين متوسطات  α ≤ ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) رابع:ال الفرض .4
في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات لدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قيامالمدارس الثانوية في د يراتمد

شرق غزة، الوسطى،  غرب غزة، شرقغزة،  مالشالمحافظة ) موقعافظات غزة تعزى لالثانوية بمح المرحمة
 .رفح(يونس،  خان يونس، خان
واليرضولإلجلب وو (ولدراس وOne -Way ANOVAتـوإنجلدواختبلروتحلنؿوالتبلنفواألحلدمو)وعفوهذا

وقنلـمقنلسودواليركقلتوض ودرجلت والمدرسن ورج  لي رموالكقلئ ولطللبلتوض وتحقنؽواألمفواولدكرهلوا دارة
والثلبكو والمرحل  ويخت ؼ وتعزل وغزة وبمحلضظلت وغزة )و:المحلضظ ومكقعن  وغزة وعملؿ وغرب وغزة  وعرؽ

كالبتلئجوالمتعلق وو غزةومحلضظلتخلبنكبس ورضح(ولدلوا دارةوالعلنلوللمدارسوض ووعرؽوخلفونكبس والكسط  
وبهذهواليرلن ومكلح ومفوخ ؿوالجدكؿوالتلل :

و
و
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 ( 26)جدول 

لدورىا في  اإلدارة المدرسية رجة قيامق في بين متوسطات درجات مقياس ديوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفرو

 المحافظة موقعالختبلف تعزى لمطالبات  تحقيق األمن الفكري الوقائي

 يصذر انتثاٍٍ انًقَاش
 يجًوع

 انًرتؼاخ

 درجاخ

 انحرٍح

 يتوضط

 انًرتؼاخ
 حانًحطوت Fقًَح 

 يطتوى

 انذالنح

 دور انًؼهى

 50.8 4 203.0 تٍَ انًجًوػاخ

1.8 

//.124 

 

 

 27.6 141 3884.9 داخم انًجًوػاخ

  145 4087.9 انًجًوع

ضرجدور األ  

 105.8 4 423.3 تٍَ انًجًوػاخ

2.1 

//.080 

 

 

 49.7 141 7006.7 داخم انًجًوػاخ

  145 7430.0 انًجًوع

تَحدور األَشطح انطال  

 153.4 4 613.4 تٍَ انًجًوػاخ

2.1 

//.087 

 

 

 73.9 141 10414.5 داخم انًجًوػاخ

  145 11027.9 انًجًوع

 دور انًجتًغ

 53.2 4 212.9 تٍَ انًجًوػاخ

1.2 

//.294 

 

 

 42.7 141 6016.5 داخم انًجًوػاخ

  145 6229.4 انًجًوع

 انًحور األول

اإلدارج  رجح قَاو"د

 "نذورها رضَحانًذ

 938.9 4 3755.5 تٍَ انًجًوػاخ

2.1 

//.083 

 

 

 446.0 141 62892.2 داخم انًجًوػاخ

  145 66647.7 انًجًوع

 انًحور انثاٌَ

"يؼوقاخ اإلدارج 

"نذورها انًذرضَح  

 155.6 4 622.3 تٍَ انًجًوػاخ

2.2 

//.067 

 

 

 69.4 141 9779.4 داخم انًجًوػاخ

  145 10401.7 انًجًوع

 انذرجح انكهَح 

 332.07 4 1328.3 تٍَ انًجًوػاخ

 617.66 141 87090.7 داخم انًجًوػاخ 0.71// 0.54

  145 88419.0 انًجًوع

وغنرودال واحاللئنلو\\ووووووووو0.05*ودال واحاللئنلوعبدووووووووو0.01**ودال واحاللئنلوعبدو

وملونل :تبنفومفوخ ؿوالبتلئجو
و وقنلـدرجودرجلتوض و0.05)و≥وαمستكلوديل و)عبدوحاللئن وإضركؽوجكهرن وذاتوديل ووعدم وجودوو

و والمدرسن  وا دارة وغزةولدكرهل وبمحلضظلت والثلبكن  والمرحل  ولطللبلت والكقلئ  والي رم واألمف وتحقنؽ ض 



 135  

 

والمعلـ:كفبعلدهل والط بن و )دكر واألبعط  ودكر واألسرة  ومعو دكر والمجتمع  والمددكر ولدلوكقلتوا دارة رسن (
عرؽووالكسط  وغربوغزة وغزة ورؽغزة وععملؿو)و:المحلضظ ومكقعلمدارسوالثلبكن وتعزلويخت ؼواونراتمد

)دكروالمعلـ وو:بأبعلدهلوالتللن لدكرهلوا دارةوالمدرسن وورج وقنلـدرجلتودفموففوو خلبنكبس ورضح(وخلفونكبس 
ومعكق والمجتمع  ودكر والط بن   واألبعط  ودكر واألسرة  والي رمودكر واألمف وتحقنؽ وض  والمدرسن ( وا دارة لت

ولدنهفوسكا .وـلعلنلوللمدارسوبلخت ؼوم لفوس بها دارةواومفوكجه وبظروالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن 
واآلت :وكتعزكوالبلحث وذلؾوإل 

 ض وولنوتعلب والظركؼوالسنلسن وكايقتاللدن وكايجتملعن وكالجغراضن ولمحلضظلتوغزة ومملوجعؿوتعلبه
وض وتحقنؽواألمفوال ودكروالمدنراتوكبكابهـ وففوقطلعوغزة وخلال  وكبحرانوي رموالكقلئ   محلالروبران

 كجكانومفوقبؿوال نلفوالالهنكب  وكتعلب والقللنلوالت ونحرالكفوعل وغرسهلوفكوع جهل.
 تسهـووتعلب وا م لبلتوالت ونم فوففوتكضرهلوا داراتوالمدرسن وض وجمنعوالمحلضظلت وكالت ونم فوفف

و وحنثوتتمتع والثلبكن   والي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل  وض وتحقنؽواألمف المحلضظلتوبكجكدومعظـ
عددومفوالمؤسسلتوايجتملعن وكالتربكن وكالتبمكن والت ونم فوففوتقدـوبعضوخدملتهلولإلسهلـوض و

 إبجلحوالمعلرنعوالتربكن وكالتكعكن .
 كن  وضقدوتقعوالمدارسوالثلبكن وض ومحنطواجتملع ونحرصوالخلين وايجتملعن ولطللبلتوالمدارسوالثلب

ةوالمدرسن ومملونجعؿو ثنرانوبتكعن وككقلن وفببلئ ومفوايبحراضلتوالي رن  وكبللتلل ونمدكاوندوالعكفولإلدارو
ولمعللج و والي رموال زم  واألمف وملدة والطللبلتويستقبلؿ وعخالنلتوهؤي  وتهنئ  وض  ونسنرة مهمتهل

 عمرن والت ونمركفوبهل.مع  توالمرحل وال
 تعلب وفسلكبوا دارةوالت وتتبع ومدنرنلتوالتربن وكالتعلنـوض ومعظـومحلضظلتوغزة وضه وتتنحولإلدارةو

المدرسن والتالرؼوبحرن وكضؽوتيكنضومدركسومفوفجؿوالبهكضوبمستكلوالتكعن واألمبن والي رن و
وإم لبل وكتستثمر وقدراتهل ولتيبرز والمجلؿ ولهل وكتتنح واألمفولطللبلتهل  وتحقنؽ وض  وكالملدن  والبعرن  تهل

 الي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن .
 وضجمنعهفونلمسفو جملين وكا  والمدنراتوكبلئبلتهفوبمحلضظلتوغزة  ول لض  والكاحدة والدنبن وكالثقلضن  الخلين 

وكا واستعداد وعل  وكهف والثلبكن   والمرحل  ولطللبلت والي رم واألمف وتحقنؽ وإل  والحقنقن  لحوالحلج 
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ؼوعل والتبينذولخططوألفونعمدفوإل والتخطنطوكا عراو ضقراتوايستبلب وستببطومفواستجلبلتهفوعفنيو
واأل وفسروتحقنؽ والع قلتومع وبسج وخ ؿ وكذلؾومف والثلبكن   ولطللبلتوالمرحل  والكقلئ  والي رم مف

وض وتحقنؽ والط بن  وض وحؿومع  تهف وكمفوخ ؿواستثملرهفولألبعط  األمفووالطللبلتولإلسهلـ
وض وتحقنؽو والت ونم فوففوتسهـ وكمفوخ ؿواستخدامهفولألسللنبوالتربكن  الي رمولدلوالطللبلت 

 األمفوالي رموالكقلئ .
 المدنراتوكبلئبلتهفوض وا داراتوالمدرسن وض ومدارسو ثنرومفووكبع ؿوإجملل وترلوالبلحث وففإذفو

ض وتحقنؽواألمفولدكرهلودارةوالمدرسن وا ولـدرج وقنونهفوالمقدرةوعل وتحدندالثلبكن وبمحلضظلتوغزةولد
والي رموا والثلبكن  وكمكاضقتهفولكقلئ ولطللبلتوالمرحل  واستجلبلتهف وكذلؾومفوخ ؿ بمحلضظلتوغزة 

والعللن وعل وضقراتوايستبلب والممثل وض والمحلكرواألربع والت وتغطنهلوهذهواليقرات.
كجكدوضركؽوذاتوديل ووعدـو(والت وتكاللتوإل 2012)ضحجلف وومعوبتلئجودراس وتيؽتوهوالبتنج كهذوو

إحاللئن وبنفومتكسطوتقدنراتوعنب والدراس ولدرج ومملرس ومدنرموالمدارسوالثلبكن وبمحلضظلتوغزةولدكرهـوض و
ومعوبتلئجودراس وو المدنرن تعزنزواألمفوالي رمومفوكجه وبظروالمدنرنفوكبكابهـوتعزلولمتغنرو كاتيقتوفنللن

تكاللتوإل وعدـوكجكدوضركؽوذاتوديل وإحاللئن وبنفومتكسطوتقدنراتوعنب والدراس وو( والت 2012)يض  و
وبمخلطروا والطلب  وض وتكعن  وبدكرهل والمدرسن  وا دارة وقنلـ وض ولدرج  والتعلنمن   بتربتوتعزلولمتغنروالمبطق 

وكهمل وكالثللث والثلب  ولألو:المجللنف والمدرسن  وا دارة وااستثملر وتكعن  وض  والمدرسن  بمخلطروولطلب بعط 
وبمخلطرو والطلب  وتكعن  وض  وتسهـ وفف ونم ف والت  والتربكن  ولألسللنب والمدرسن  وا دارة وكاستخداـ ا بتربت 

دوضركؽوذاتوكوكجعدـووالت وفعلرتكو(و2012)فبكوجحجكح معوبتلئجودراس وهذهوالبتنج وواتيقتو و ملا بتربت
والمبحكثنفوللدراس وحاللئن وإديل و وقنلـوض واستجلب  وبتبمن والكع واألمب ولدلوطلب ولدرج  والمدرسن  ا دارة

وتعزو وغزة ومحلضظلت وبمدارس والثلبكن  والتعلنمن المرحل  والمبطق  ولمتغنر ودراس وو ل وبتلئج ومع كاتيقت
وذاتوديل و2008العدكم ) وضركؽوجكهرن  وكجكد والت وفظهرتوعدـ وبنفومتكسطلتودرجلتوإ( ضرادوفحاللئن 

كجكدوضركؽوو( والت وتكاللتوإل 2012)يض  وبتلئجودراس واختليتومعوو ملوولمتغنروالمدنرن .ولالعنب وتعزو
ذاتوديل وإحاللئن وبنفومتكسطوتقدنراتوعنب والدراس ولدرج وقنلـوا دارةوالمدرسن وبدكرهلوض وتكعن والطلب و

كهمل:وض والمجللنفواألكؿوكالرابعولالللحومدنرن وخلفونكبسو بتربتوتعزلولمتغنروالمبطق والتعلنمن وبمخلطروا
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تكعن والطلب وكاستثملروا دارةوالمدرسن وللمجتمعوالمحل وض و ودكروالمعلـوض وتكعن والطلب وبمخلطروا بتربت
واختليتومعوبتلئجودراس  وبمخلطروا بتربت والت وتكاللتوإل وكجكدوضركؽوذاتو2012)فبكوجحجكح و مل )

والمعكقلت ومجلؿ وض  والعنب  وتقدنراتوفضراد ومتكسط وض  وإحاللئن  والمبطقديل  ومتغنر وإل  وتعزل والتعلنمن و   
الت وفظهرتوكجكدوضركؽوذاتوديل وو (2008 جدم)الولالللحومبطق وغربوغزة وكاختليتومعوبتلئجودراس 

و.المبطق والتعلنمن لمتغنروولضرادوالعنب وتعزوفحاللئن وبنفومتكسطلتودرجلتوإ
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 توصيات الدراسة
وببل وعل وبتلئجوالدراس وتكال والبلحث وبملونل :

 توصيات لممعممين:

 تقبنلتوايتاللؿوض وا سلبوالطللبلتوميلهنـواألمفوالي رموالكقلئ .المعلملتوتيعنؿو .1

 تبالنروالطللبلتوبتسلمحوا س ـومعوغنروالمسلمنف. .2

 .لئ لألمفوالي رموالكقبوكعنهـوبمن لتوحلكرومحللرات .3

 توصيات لؤلسرة:

لتت لمؿوفدكارهملوض واليلعؿوكالمستمرومعهلوكاالؿوكالتوالمدرس تكثنؽوالع ق وا نجلبن ومعوإدارةولركرةو .1

 .تحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ وللطللبلت

 لركرةوتبب وثقلض والحكارومعوفببلئهـ. .2

 .بخطكرةوالمرحل والعمرن والي رن وألببلئهـوهـكعنبدكاتولزنلدةوحلكرو .3

 :لممجتمع المحميتوصيات 

لطللبلتوبأسللنبوايحت ؿوالالهنكب وض وا سقلطوتكعن واض ومعوالمدرس واألجهزةواألمبن وتعلكفوولركرة .1

 .األمب 

ض وتكعن والطللبلتوبأع لؿوكفبملطوايبحراضلتوالي رن وكحملنتهـومبهل ومعوالمدرس وفجهزةوا ع ـوتعلكفو .2

 .كبعروالمعلننرواألخ قن ولألمفوالي رم وك عؼومخلطروايبيتلحوالحروعل والغرب

عل ومعل ؿوالطللبلتوالمتعلق وبلألمفوالي رمووا ط عارسوالثلبكن  وفئم والمسلجدوالقرنب ومفوالمدعل و .3

 الكقلئ .
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 :لئلدارة المدرسيةتوصيات 

 مملرس وفدكارهـوض وتعزنزواألمفوالي رمولدلوالطللبلتمفووتم بهـوالت و لضن الال حنلتوالوالمطللب وبأخذ .1

والمدرسن وكالهنئ والتدرنسن وبحنو .2 ثونسكدوجكومفواألمفوكا طمئبلفوض وإقلم وع قلتوطنب وبنفوا دارة

 المدرس .

 بهل وايبقسلـ.إاقلم وفبعط وض رن وكقلئن وتدعكوإل و .3

تبظنـومحللراتوللمعلملتولتبمن وكعنهـوبلألمفوالي رموالكقلئ  ولن كبكاوقلدرنفوعل وتبمنت ولدلوطللبلتهفو .4

 ضنملوبعد.

الكقلئ ولدلواألمفوالي رموتولتعزنزوتقدنـومحللراالعمؿوعل واستللض واأل لدنمننفوكالمتخالالنفوض و .5

 الطللبلت.

 مقترحات الدراسة
 

تكجن وطلب والدراسلتوالعلنلوض والجلمعلتواليلسطنبن وبحكوإجرا والمزندومفوالبحكثوكالدراسلتوالبكعن و .1

 حكؿو نين وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ومفوقبؿوا دارةوالمدرسن وض وجمنعومراحؿوالتعلنـوالعلـ.

وبرامجووتبب وتدرنب .2 وببل  وض وضلسطنفوعل و نين  والعلـ وض ومدارسوالتعلنـ والمدرسن  العلملنفوبل دارة

 نم فومفوخ لهلوتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولدلوالطلب .

والعلـولمفو .3 والتعلنـ والي رن ولطلب  وض والتكعن واألمبن  السع وبحكوجعؿوالمجتمعوالمحل ونؤدمودكره

 البظلـوالتعلنم وكالمؤسسلتوالمجتمعن والمسلبدةول .مبظكم وعمؿومت لمل ونعلرؾوضنهلو
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 املراجغ
 :المصادر  . أ
و.القرففوال رنـ -

 المراجع . ب
 المراجع العربية: -أوالً 
و وم تب والعركؽوالدكلن  والطبع والرابع .المعجم الوسيط(.و2004إبراهنـومالطي وكآخركفو) .1
و) .2 وا وعبد وبف والللح وحمند  و2008ابف محللرةووووووووووووووووووووووووووو.ي ضوء مقاصد الشريعةاألمن الفكري ف(.

واألمن و رس  واضتتلح وحيؿ واألض  ولدراسلت والعزنز وعبد وبلنؼوبف ور وض  والي رم وغ12/5/2008مف ومبعكرةـ   ونر
 والرنلض.

وو وبنركت.2.وت/عبدوالس ـوهلركف وط/وداروالي ر وجمعجم مقاييس المغة(.و1979ابفوضلرس وفحمدو) .3
و)ابفومبظكر و .4   ودارواللدر وبنركتو والطبع واألكل و.لسان العرب(.و1997محمدوبفوم ـر
دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طمبة المرحمة (.و2012فبكوجحجكحورعندومحمدوعبدواللطنؼو) .5

 بن  وضلسطنف. ورسلل وملجستنر والجلمع وا س من  وقسـوفالكؿوالترووسبل تفعيمو والثانوية بمدارس محافظات غزة
 و وطرابلس والجلمع والميتكح .2 وطاإلدارة المدرسيةـ(.و1997فبكوضركة وإبراهنـومحمدو) .6
 و وم تبلتوتهلم  ومر زوالران  والرنلض.1 وطألف باء الحب والجنس(.و2003األحدب ولنل و) .7
 وندة وايس بدرن ..وداروالمطبكعلتوالجد2 وط(. نحو تطوير اإلدارة المدرسية1991فحمد وفحمدوإبراهنـو) .8
 و وا س بدرن :وم تب والمعلرؼوالحدنث .اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة(.و2001فحمد وفحمدوإبراهنـ) .9

و وداروالمعرض  وبنركت.و4(.والميرداتوض وغرنبوالقرآف.وط2005األاليهلب  والحسنفوبفوعل و) .10
و) .11 والالمد وعبد و2000األغبرم  وطخطيطي والتنظيمي المعاصراإلدارة المدرسية البعد الت(. ودارو1  وبنركت:  

 والبهل والعربن .
.وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلكـواألمبن  وأزمة الشباب الخميجي واستراتيجيات المواجية(.و2004البلز وراعدوبفوسعد) .12

 والرنلض.
 و وداروالتعلنـوالجلمع  ومالر.إدارة التعميم والجودة الشاممة(.و2010بدرم ومحمكد) .13
رسلل ود تكراةومبعكرة وايس بدرن  وداروودور الجامعة في مواجية التطرف الفكري،(.و2002 وكضل ومحمدو)البرع  .14
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والمعرض .
 ورسلل ود تكراهوتصور مقترح لمعالجة مشكبلت اإلدارة المدرسية في محافظة غزة(.و2003بسنسك وبلدرةوضلدمو) .15

 وغنرومبعكرة و لن والببلت وجلمع وعنفوعمسوالقلهرة.
 و وم تب والرعد والرنلض.تنمية التفكير من خبلل المنيج المدرسي(.و2002 ر ورعندوالبكرمو)الب .16
واألمبن .األمن الفكري(.و2012تربلف و ملؿومحمدو) .17  و وف لدنمن وضلسطنفوللعلـك
  و وم  والم رممن الفكري وعناية المممكة العربية السعودية بواأل(.و2001التر   وعبدواوبفوعبدوالمحسفو) .18

 ورابط والعللـوايس م .
 والقلهرة وإدارةوالعمؿومعجم مصطمحات التنمية االجتماعية والعموم المتصمة بيا(.و1983جلمع والدكؿوالعربن  و) .19

وايجتملع .و
.والمجل والعربن وللدراسلتورؤية لؤلمن الفكري وسبل مواجية الفكر المنحرف(.و1999الجحب  وعل وبفوضلنزو) .20

وايمبن  والرنلض.27( والعددو)14ب والمجلدو)األمبن وكالتدرن  ( وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
و) .21 وضلنز وبف وعل  و2000الجحب   وجلاإلعبلم االمني والوقاية من الجريمة(. وايمبن   وللعلكـ وبلنؼوالعربن   ومع 

 والرنلض.
 و4 وع13لدو ومجالعرط و ومجل والي روظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري(و.و2004الجحب  وعل وبفوضلنزو) .22

وايمبن  والرنلض.  جلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
وعل وضلنزو) .23 و2006الجحب   والرنلض ولمحات في تنمية الحس األمني(. واألمبن   وللعلكـ وبلنؼوالعربن  وجلمع   

والسعكدن .و
ثانوية بمحافظات دور اإلدارة المدرسية في حل مشكبلت الطالبات في المرحمة الو.(2008الجدم وعلندةومحمدو) .24

 و ورسلل وملجستنروغنرومبعكرة و لن والتربن  والجلمع وايس من  وغزة.غزة
( والمجلسوالكطب و91.وسلسل والمعرض  والعددو)تربية البشر وتخمف التنميةو.الج ؿ وعبدوالعزنزوعبدواو)د.ت( .25

 وللثقلض وكاليبكفوكاآلداب وال كنت.
و) .26 وفحمد وزاند وبف وزند إسيام اإلعبلم التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى طبلب المرحمة و.(2007الحلرث  

 ورسلل وملجستنروغنروالثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديري ووكبلء المدارس والمشرفين التربويين
 و و لن والتربن  وجلمع وفـوالقرل والممل  والعربن والسعكدن .مبعكرة

من الفكري الوقائي لطبلب دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األ(.و2011سلنرو)الحرب  وسلطلفوبفومجلهدوبفو .27
 ورسلل وملجستنروغنرومبعكرة و لن والمرحمة الثانوية بمحافظة الطائف من وجية نظر مديري ووكبلء تمك المدارس

  وم  والم رم .التربن  وجلمع وفـوالقرل
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 و وداروالي روللبعروكالتكزنع وعملف.التربوي اإلدارة والتخطيط(.و2007الحرنرم وراضدةوكآخركفو) .28
 وبحثومقدـوض وايجتملعوالتبسنق والعلعرولمدنرمومرا زوالبحكثومن الفكرياأل(.و2005حرنز ومحمدوالحبنبو)و .29

وايمبن وخ ؿواليتالجبلئن وكم لضح والجرنم وحكؿواألكالعدال و و6رةومفوالي رموالذموبظمت وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
 و.ـ والمدنب والمبكرة8/2004و–
و) .30 والعزنز وعبد ومكضؽ و2010الحسبلكم  وا س ـ ودور الجامعة في بناء شخصية الطالب(. ومبتدنلت ومكقع  

www.14noon.comو.و
 و.عملف الي ر  دار  تحديات القيادة لئلدارة الفاعمة (.2005) س م  حسنف  .31
وس م وع .32 و)حسنف  والعظنـ و2004بد وطاتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة(. ودارو1  وعملف. واألردف   

 .الي روللبعر
و) .33 وا وعبد و1999الحكراب   وللدراسلتوالتطبيع الثقافي في دائرة الصراع العربي الصييوني(. والقكم  والمر ز  

وكالتكثنؽ.و
والرحمفو) .34 وحندروبفوعبد و2001الحندر  ومبعكرةفي مواجية المؤثرات الفكريةاألمن الفكري (. ود تكراه ورسلل   و 

والعرط  و لن والدراسلتوا س من وبأ لدنمن والعرط  وجمهكرن ومالروالعربن .  ومقدم وض وعلـك
و) .35 وبفومحمد وسعكد و(2006خرنؼ  ورسلل ومن الفكري لدى الطبلبدور وكبلء اإلدارة المدرسية في تحقيق األ.  

وا دارنملجستنروغنرومبعكرة وقسـوا واأللعلـك  ومبن .  وجلمع وبلنؼوالغربن وللعلـك
 و. والرنلاالنحراف الفكري وعبلقتو باألمن الوطني والدولي(.و2005الخطنب ومحمدوعحلت و) .36
االنحراف الفكري وأثره عمى األمن الوطني في دول مجمس التعاون لدول الخميج (.و2005الدغنـ ومحمدوالدغنـو) .37

 وال كنت.و.وال كنت وجلمع العربي
  ومداروالكطفوللبعر والرنلض.4 وطالُمَدّرُس وميارات التوجيو(.و2000الدكنش ومحمدوبفوعبدواو) .38
 و وداروالجلمع والجدندةوللبعر وايس بدرن .اإلدارة المدرسيةو.(2001دنلب وإسملعنؿومحمد) .39
 و وم تب ولببلفو وبنركت.مختار الصحاح(.و1989الرازم وزنفوالدنفومحمدو) .40
 ورسلل وملجستنروغنرومبعكرة ودور اإلدارة المدرسية في األمن الوقائي(.و1996ربحلف ومحمدوسعندوعبدواو) .41

واألمبن  والرنلض والسعكدن .و وجلمع وبلنؼوللعلـك
و) .42 والعزنز وعبد وبف ومحمد و2009الربع   من الفكري لدى طبلب دور المناىج الدراسية في تعزيز مفاىيم األ(.

لألمفوالي رموالميلهنـوكالتحدنلت وغنرو وبحثومقدـوللمؤتمروالكطب واألكؿومكة العربية السعوديةالجامعات في المم
و25و-و22 ومفوايمفوالي رموبجلمع والملؾوسعكد والرنلضو و رس وايمنروبلنؼوبفوعبدوالعزنزولدراسلتمبعكر

 وـ.5/2009/

http://www.14noon.com/
http://www.14noon.com/
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 ومبكرة. والمدنب وال والجلمع وا س من العولمةو.(0220 والللحو)الرقب .43
 و وعللـوال تب والقلهرة.6 وطالتوجيو واإلرشاد النفسيو.(1988زهراف وحلمدوعبدوالس ـ) .44
و)زنكد .45 وحلضظ وحسب  وحلـز ومبعكرةالتربية الوقائية في القرآن الكريمو.(2009  وغنر وملجستنر ورسلل  و لن و   

 و وضلسطنف.نل وجلمعوالبجلحوالكطبن  وبلبلسالدراسلتوالعل
والروالسدنس .46 وعبد و)  ومحمد ومر زومن الفكريالشريعة اإلسبلمية ودورىا في تعزيز األو.(2005حمف والرنلض:  

واألالدراسلتوكالبحكو  ومبن .ثوبجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
و) .47 وآمب  و2004السعدم  والتبسنق واألمن الفكري: المفيوم والمحددات وكيفية التحقيق(. ول جتملع ومقدـ وبحث  

كالعدال والجبلئن وكم لضح والجرنم وحكؿو)األمفوالي رم( والذموبظمت وجلمع وبلنؼوالعلعرولمدنرمومرا زوالبحكثو
واألمبن وبللمدنب والمبكرةوخ ؿواليترةومفو و.8/8/2004و-6العربن وللعلـك

 ورسلل وملجستنرومن الفكري لدى الطبلبدور اإلدارات المدرسية في تعزيز األ(.و2006السلنملف وإبراهنـوسلنملفو) .48
واألمبن والرنلض.غنرومبعكو  ورة وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك

.ورسلل وملجستنر وجلمع وبلنؼوالعربن والتدابير الواقية من االنحراف الفكري(.و2006السلنملف وتمنـوبفوعبدواو) .49
وايمبن .  للعلـك

ومهدمو لمؿو) .50 المدارس معوقات العمل في اإلدارة المدرسية من وجية نظر مديري ومديرات (.و1999سلنملف 
 ورسلل وملجستنروغنرومبعكرة وجلمع والبجلحوالكطبن  واألساسية والثانوية الحكومية في محافظة نابمس وطولكرم

وبلبلس وضلسطنف.و
و) .51 وإبراهنـ وايمفوكالمجتمع والمسؤولية األمنية ودور المؤسسات التعميمية في تحقيقيا(.و2004العلضع   وبدكة  

و.و لن والملؾوضهدواألمبن  والرنلض
 والجلمع وا سػ من  ومن الفكريدور كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تعزيز األ(.و2012علداف وضلنزو) .52

 غزة.
 ورسػلل وملجسػتنروتصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق األمـن الفكـري(.و2009العهراب  وببػدرو) .53

وغنرومبعكرة وجلمع وفـوالقرل والسعكدن .و
 ورسػػلل وملجسػػتنروغنػػرومبعػػكرة وجلمعػػ ودور المــدارس الثانويــة فــي نشــر الــوعي األمنــي(.و2006رم وضػػلنزو)العػػه .54

واألمبن  والرنلض والسعكدن .و وبلنؼوالعربن وللعلـك
 وداروبفواإلدارة المدرسية أطروحات فكرية، وخبرات عممية، وتجارب ميدانية(.و2003الالرنالرم ودخنؿواو) .55

ووحـز وجدة والسعكدن .
.ومجل وأدوار المدرسة الحديثة في التفاعل مع قضايا المجتمع والبيئة المحيطةو.(1993لحلكم وبنكم ومحمدو) .56
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 و( ومر زوالتبمن والبعرن وكالمعلكملت والقلهرة.3التربن وكالتبمن  والعدد)
محللراتوالمكسـو وسلسل ووباء المخدرات ودور وسائل اإلعبلم في التوعية بمخاطرهو.(1992طلش وعبدوالقلدرو) .57

 والثقلض والرابع والمر زوالعرب وللدراسلتواألمبن وكالتدرنب والرنلض.
 و وتحقنؽواحمدومحمدوعل ر ومؤسس والرسلل جامع البيان عن تأويل القرآنو.(0020 ومحمدوبفوجرنرو)الطبرم .58

 والطبع وايكل .
و)الطرنق  .59 وإبراهنـ وا وعبد والرنلض:والحاضر واستشراف المستقبل اإلسبلم وحوار الحضارات قراءةو.(2008   

 و وجلمع وا ملـومحمدوبفوسعكدوا س من .عملدةوالبحثوالعلم 
 الرنلض.ومطلبعوالعالر و 2 وطنحو أمن فكري إسبلمي.و(1999الط عو ورلكافوبفوظلهرو) .60
 و. ودارواللدر وبنركتموسوعة عمم النفس والتحميل النفسيو.(2003ط و وضرجوعبدوالقلدروكآخركفو) .61
 و.وداروالعركؽوللبعروكالتكزنع وعملف.1 وطاإلدارة المدرسية الحديثةو.(2001علبدنف ومحمدو) .62
والدراس :وا دارةوالتربكن وض وضلسطنفميام مدير المدرسة كقائد تربويو.(1998العلجز وضؤادوعل و) .63 الكاقعوو- والنـك

 و(.98-81 وغزة وص)12/11/9981كالطمكح وجمعن والبحكثوكالدراسلتوالتربكن واليلسطنبن  و
و) .64 وعل  ومحمد و2003علعكر  ودراسلتوالدور المستقبمي لمدير المدرسة كقائد تربوي في مدرسة المجتمع(.  

و.50-9صو:وو–( ومر زودراسلتوالمستقبؿ وجلمع وفسنكط وصو7( والعدد)6مستقبلن  والسب )
 واروالمنسرةوللبعروكالتكزنع وعملف. ودإدارة المدرسة نظرياتيا وتطبيقاتيا التربويةو.(2009علنش وفحمد) .65
وزند) .66 والعرب و  المعمم المدرسي الناجح)اإلدارة المدرسية بين النظرية والتطبيق(و.(2010عبكم  والمجتمع م تب 

 وللبعروكالتكزنع واألردف.
و) .67 وبفوعطلنل وفسلم  و2009العتنب   والعلرق  ومشكمة التسرع في التكفير وما يترتب عمييا من فساد ودمار.(.

 وم تب واألاللل وكالتراث.
وبفوالللحوبفورانؿو) .68 وسعد و(2009العتنب    واألمن الفكري في مقررات التربية اإلسبلمية في المرحمة الثانوية.

  والممل  والعربن والسعكدن .رسلل وملجستنروغنرومبعكرة وجلمع وفـوالقرل و لن والتربن 
و) .69 ورضلع وبف وسهؿ و(2009العتنب   وللمؤتمرويدين في تعزيز األمن الفكريدور خطب الجمعة والع. وبحثومقدـ  

ايمفوو و رس واألمنروبلنؼوبفوعبدوالعزنزولدراسلتلألمفوالي رموالميلهنـوكالتحدنلت وغنرومبعكرالكطب واألكؿو
 ـ.25/5/2009-22 ومفوالي رموبجلمع والملؾوسعكد والرنلض

 و والعللمن وللبعروكالتكزنع والقلهرة.صراإلدارة المدرسية ومتطمبات العو.(2003العجم  ومحمدوحسبنفو) .70
 ورسلل ودور مديري المدارس تجاه الحد من ظاىرة العنف لدى طمبة المدارس الثانويةو.(2008العدكم وفسلم ) .71

 وملجستنروغنرومبعكرة و لن والتربن  والجلمع وا س من وغزة.
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 ورسلل وء معايير اإلدارة االستراتيجيةواقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضو و.(2005عسلؼ ومحمكد) .72
 وملجستنر و لن والتربن  والجلمع وا س من  وغزة.

 وداروالثقلض وللبعرواإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا العمميةو.(2012عطكم وجكدتوعزت) .73
 وكالتكزنع:وعملف.

 و وداروالمسنرةوللبعروكالتكزنعوكالطبلع  وعملف.3طو مبادئ اإلدارة المدرسيةو.(2001العملنرة ومحمدوحسفو) .74
 ورؤن وثقلضن  وبحثوقدـوض وأسباب ظاىرة اإلرىاب في المجتمعات اإلسبلمية(.و2004العمرك وعبدواوبفومحمدو) .75

وبفوسعكدوا س من وبللرنلضوخ ؿو المؤتمروالعللم وعفومكقؼوا س ـومفوا رهلبوالذموبظمت وجلمع وا ملـ
 و.3/3/2004-1مفواليترةو

و)ضلرس .76 ورام  وغنراألمن الفكري في الشريعة اإلسبلميةو.(2012  وملجستنر ورسلل  والعرنع وو  و لن  و  مبعكرة
 و وغزة.كالقلبكف والجلمع وا س من 

و)ضحجلف .77 وخلنؿ وبالر و2012  من الفكري لدى طمبة المرحمة الثانوية دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األ(.
 وس من  وغزة.بعكرة و لن والتربن  والجلمع وا  ورسلل وملجستنروغنرومل تفعيموبمحافظات غزة وسب

ميمة مدير المدرسة الثانوية تجاه السموك المنحرف لدى الشباب من وجية (.و2004ضرجوعبدواللطنؼوحسفو) .78
دواألمبن وبللرنلضو وكرق وعمؿومقدم ولبدكةوالمجتمعوكاألمفوالمبعقدةوب لن والملؾوضهنظر مديري المدارس الثانوية

 و.24/2/2004-21مفو
 ورسلل وملجستنر و لن والتربن  ودور الحوار في وقاية الشباب من اإلرىاب الفكريو.(2006ضلمبلف وحنفوبفوه ؿ) .79

 وجلمع وفـوالقرل وم  والم رم .
 راثوالعرب .و وبنركت:وداروإحنل والت2 وطالقاموس المحيط(.و1993الينركزآبلدم ومجدوالدنفومحمدوبفونعقكبو) .80
دور معمم التربية الوطنية في تعزيز األمن الفكري لدى طبلب المرحمة الثانوية (.و2010القحطلب  وبلالروهلدمو) .81

واألمبن  والرنلض والسعكدن .بمنطقة نجران و ورسلل وملجستنروغنرومبعكرة وجلمع وبلنؼوللعلـك
ودنلبو) .82 وا وعبد وفحمد و2012يض   ي المدارس الثانوية بمحافظات غزة في توعية دور اإلدارة المدرسية ف(.

ورسلل وملجستنر والجلمع وا س من  وقسـوفالكؿوالتربن  وضلسطنف.وطمبتيا بمخاطر اإلنترنت، وسبل تفعيمو. 
 ورسلل ومن الفكري في مواجية اإلرىابنحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األو.(2006الملل   وعبدوالحينظو) .83

واألوةد تكراهوغنرومبعكرو  ومبن و والرنلض. وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
 و ومطبع ودارواليل وللبعروكالتكزنع وعملف.الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسيةو.(2005محلندة وبدل) .84
وجلسـ) .85 ومحمد و2004محمد  وطسيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسية وآفاق التطوير العام(. ودارو1  وعملف:  

 وكالتكزنع.الثقلض وللبعرو
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وتر   .86 وضهد و)المحنل  وا وعبد وسلنملف براهنـ وكا  دراسة تحميمية لآلثار المترتبة عمى نظامي التعامبلت و.(2007 
 وبحثومقدـولمؤتمرو"وتقبن والمعلكملتوكاألمفوالكطب و"والذموبظمت ورئلس وايستخبلراتوالعلم ووالجرائم االلكترونية

 وبللممل  والعربن والسعكدن .
و والقلهرة وعللـوال تب.اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقيا(.و2001محمدومبنرو)مرس  و .87
 و والرنلض. ومطبع وداروالمرنخاإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر .(2002 وال حو)مالطي  .88
الفكري من وجية أساليب إدارة المدرسة الثانوية لوقاية الطبلب من االنحراف (.و2005المطنرم وعبدواوزكند) .89

وغنرونظر اإلداريين ومعممي ومشرفي التربية اإلسبلمية بالمدارس الثانوية بمدينة الطائف وملجستنر ورسلل   
 ومبعكرة وجلمع وفـوالقرل.

وبفوضللحو) .90 وبحثوقدـوض والتربية اإليمانية وأثرىا في تحصين الشباب من االنحراف(.و2003المغلمس  وسعند  
علتومفوالغزكوالي رموالت وعقدتوض والجلمع وا س من وض والمدنب والمبكرة وكبعروعل و:وتحالنفوعبلبوالجلمبدكة

 وع ؿو تنبومفواالداراتوم تب والعلكـوبللمدنب والمبكرة.
و) .91 وببتوضهند وبنب  و2000الملحـ   وقراءة سوسيولوجية لعبلقة الجامعة باألمن الفكري في المجتمع السعودي(.

 ق( و رس واألمنروبلنؼ وجلمع والملؾوسعكد.1430جملدواألكؿوو22 25الي رم و)المؤتمروالكطب واألكؿولألمفو
وو.مطبع والحلب  والقلهرة و3 وطاإلدارة واإلشراف التربويو.(4199بعكاف ونعقكبوحسنف) .92
واو)بكر .93 وعبد وفحمد وفمؿومحمد و2006  وملجسمن الفكري في اإلسبلم وتطبيقاتومفيوم األ(. ورسلل  تنرو)غنرو 

 و وم  والم رم .لمع وفـوالقرل و لن والتربن مبعكرة(وج
وبفوعل و)الهذنل  .94 وبفومحمد وملجد ورسلل و"من الفكري "دراسة تأصيمية في ضوء اإلسبلممفيوم األو.(2011   

ومبعكرة وغنر و لنملجستنر وا   والثقلض  وقسـ والعرنع  وا مس من   وجلمع  وا   وسعكد وبف ومحمد والممل  وس من لـ  
 والعربن والسعكدن .

وإبراهنـوسلنملفو) .95 والعربن وللدراسلتواألمبن وكالتدرنبومقومات األمن في القرآن الكريم(.و2000الهكنمؿ   والمجل 
واألمبن  والرنلض.39ع  و وجلمع وبلنؼوالعربن وللعلـك
مدى مساىمة برامج التوعية اإلسبلمية في تحصين طبلب المرحمة (.و2006كدعلب  وجبرافوبفونح وبفوسلملفو) .96

و لن ونية ضد االنحراف الفكري من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمحافظة القرياتالثا وملجستنر  ورسلل   
 و.القرلالتربن  وجلمع وفـو

و والسلط والكطبن واليلسطنبن  وضلسطنف.اإلصدار األول(.و1997كزارةوالتخطنطوكالتعلكفوالدكل و) .97
 وخط والمبهلجواليلسطنب واألكؿ واإلدارة العامة لممناىج التربوية(.و8199كزارةوالتربن وكالتعلنـوالعلل واليلسطنبن و) .98

ومطبع والمعلرؼ والقدس.
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 االستبانة في صورتيا األولية -( 1ممحق رقم )

 

 

و                 

 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد :  ،،،حفظو/ ىا اهلل  _____________________السيد / ة : 
 

 استبانة حتكيى : املىضىع

و" والبلحث وبدراس وبعبكاف: المرحمة الثانوية في  دور اإلدارة المدرسية في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالباتتقـك
".وكذلؾواست ملينولمتطلبلتوالحالكؿوعل ودرج والملجستنروض ومحافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس

وا دارةوكالقنلدة.
والثلبكن وووتعرف الباحثة األمن الفكري الوقائي بأنو: ولطللبلتوالمرحل  والمب رة والي رن  والحاللب  والعمؿوعل وتقدنـ "

و وا دارةوكالكين ومفوخ ؿوقنلـ وكالسنلسن وكايجتملعن   بهفوإل ومستكلوالكسطن وكايتزافوض وضهمهفولألمكروالدنبن 
المدرسن وبدكرهلومعوتيعنؿودكرو)المعلـوكاألسرةوكاألبعط والط بن وكالمجتمع(وض وتحقنؽواألمفوالي رم وكتبمن والتي نرو

وض ".وووالبلقدولدلوالطللبلتولكقلنتهفومفوايض لروالمبحرو
 عدت الباحثة االستبانة المرفقة وتتكون من قسمين:أوقد 

والتلل :ووووووو:القسم األول والبحك وعل  والمدارسوكبكابهـ ومدنرات ومف والدراس  ومجتمع وفضراد وعف ومعلكملتوعلم  نتلمف
و)العمؿوالحلل  والمؤهؿوالعلم  وسبكاتوالخدم  والمحلضظ (.

ارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتوالمرحل والثلبكن وض والمـولقنلسوكاقعودكروا د :القسم الثاني
و(وضقرةومكزعنفوعل ومحكرنف:96محلضظلتوغزةومفوكجه وبظروالمدنراتوكبكابهـ وكنعمؿو)

ووالمحور األول: ودكر وتيعنؿ وخ ؿ ومف والكقلئ  والي رم وايمف وتحقنؽ وض  والمدرسن  وا دارة ضقرة( و20المعلـ){دكر
و.و}(13ضقرة( وكالمجتمع)ضقرة19ضقرة( وكاألبعط والط بن )20كايسرة)

وضقرة(.24معكقلتوا دارةوالمدرسن وض ومجلؿوتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ )والمحور الثاني:
و والت ـر وضإبب وفرجكومفوسنلدت ـ وكالتعلنمن   واألهداؼوالتربكن  ولخدم  وكالمبيع  والماللح  وضن  كمفومبطلؽوالبالحولمل

للض وملوتركب ومبلسبلن.وبقرا ةوضقرات بدا وآرائ ـومفوحنثوابتمل واليقراتوألبعلدهل وكتعدنؿوكحذؼوكا  وووووووووووووووايستبلب وكا 
وشاكرين لكم سديد رأيكم،،،                                                  
 0597872013/  رقم الجوال:   الباحثة: إيناس المشيراوي  عممًا بان المشرف عمى الرسالة د.درداح حسن الشاعر

 
 انؼهَا نهذراضاخ أكادًٍَح اإلدارج وانطَاضح

 جتخصص : إدارج وقَاد
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 ( في الخانة المناسبة فيما يمي :يرجى وضع عبلمة )
 العمل الحالي :  .1

وودراسلتوعلنلوووووووووووووووب للكرنكسوووووووووووووووووووودبلـكوو
و

 ة المدرسية :سنوات الخدمة في العمل في اإلدار  .3
ووووسبكاتو10ف ثرومفوووووووسبكاتو10و–سبكاتوو5سبكاتوووووووووووو5فقؿومفووو

و
 لمحافظة :ا .4

ووووووووونكبسوخلفعرؽووووووووووالكسط وووووووووغزةوغربوووووووووغزةوعرؽووووووووووغزةملؿوع     
و

ورضحوووووووووخلبنكبسوووووو
 

 
 القسم الثاني : 
من خبلل  لمطالبات في تحقيق األمن الفكري الوقائيلدورىا اإلدارة المدرسية رجة قيام / د المحور األول

 تفعيل :
 دور المعمم في تحقيق االمن الفكري الوقائي . أ

 
 

 يُتًَح انفقرجو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

   أؤْمانًؼهًبدنإلنًبوثًفٕٓواأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .1

   ٗأٍبنٛتانغئانفكو٘.أٔعّانًؼهًبدػهٗاإلٛالعػه .2

3. 
ثبأليٍ نؾميْبكمانطبنجبدانًزؼهمخ أفٖٔنهًؼهًبدٔلزبً

انفكو٘.


4. 
األفكبهأ ٍهٕنانطبنجبدنًالؽظخ ؽشانًؼهًبدػهٗيزبثؼخ

انًُؾوفخ.


ؽشانًؼهًبدػهٗيُبلْخانطبنجبدؽٕلاالفكبهانًُؾوفخ.أ .5

ٕنانطبنجبد.أّونانًؼهًبدفٙنغبٌيزبثؼخٍه .6

 بلئبومدنرة            مدنرةومدرس        
 

 المؤىل العممي : .2

وو
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 يُتًَح انفقرجو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

7. 
ػهٗ انًزورجخ انٚبهح اٜصبه رٕٙٛؼ ػهٗ انًؼهًبد أٔعّ

اػزُبقانطبنجبدنهفكوانًُؾوف.


8. 
انؾٕاهإلفٖبػانطبنجبدػٍ أؽشانًؼهًبدػهَْٗوصمبفخ

أفكبهٍْ.


9. 
ثبنٕالغ أؽشانًؼهًبدػهٗهثٜيؾزٕٖانًموهادانلهاٍٛخ

انفكو٘نهًغزًغ.


ادنزًُٛخٔػٙانًؼهًبدثبأليٍانفكو٘.أَظىيؾبٙو .10

11. 
انفكو أًْٛخ ئنٗ انطبنجبد رٕعّٛ ػهٗ انًؼهًبد أؽش

اإلٍاليٙ.


12. 
رًٍٚ ثطوٚمخ انطبنجبد رٕىٚغ ػهٗ انفٖٕل يوثٛبد رؾش

ػلوركٌٕانْههٛخانًُؾوفخفكوٚبً.


13. 
رُٓٙػٍ ألَٓب انًؼهًبدػهٗرنكٛوانطبنجبدثبنٖالح أٔعّ

ءٔانًُكو.انفؾْب


14. 
أًْٛخ انزوثٕ٘ نهًوّل انطبنجبدأثٍٛ ٍهٕن رؼلٚم فٙ كٔهِ

انًُؾوفبدفكوٚبً.


15. 
يؼ كٔهْأؽش ػهٗ اإلٍاليٛخ انزوثٛخ ٍٔهًبد لبٚخفٙ

.غٛوانٖؾٛؾخانطبنجبديٍاألفكبه


16. 
انزٙ انطبنجبدثبنزؾلٚبدانفكوٚخ انًؼهًبدػهٗرٕػٛخ أّغغ

ٔاالٍاليٛخ.رٕاعٓٓباأليخانؼوثٛخ


17. 
فٙ االرٖبل رمُٛبد يٍ نالٍزفبكح انزكُٕنٕعٛب يؼهًبد أؽش

اكَبةانطبنجبديفبْٛىاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.


أّونانًؼهًبدفٙئمكبءهٔػاالَزًبءانُٕٛٙنهطبنجبد. .18

فبكحانًؼهًبدػٍاالرغبْبدانفكوٚخنهطبنجبد.ئ .19

20. 
طبنجبدثزَبيؼاالٍالويغغٛوأٔعّانًؼهًبدػهٗرجٖٛوان

انًَهًٍٛ.


 من الفكري الوقائي :دور األسرة في تحقيق األ . ب
 

 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

ثُبرٍٓ .1 نزٕعّٛ االيٕه أٔنٛبء يغ انزٕإم انًؼهًبد أؽش

فكوٚبً.



انطبنجبد .2 يْكالد ؽم فٙ انًَبػلح ػهٗ انًؼهًبد أؽش

انفكوٚخيغأٍوْى.



ثقطٕهح .3 اْزًبيٓى نيٚبكح األيٕه ألٔنٛبء يؾبٙواد أَظى

انًوؽهخانؼًوٚخانفكوٚخنهطبنجخ.



ثُبرٍٓ .4 نٕلبٚخ األٍوح انزوثٕ٘فٙرٕػٛخ أفؼمكٔهانًوّل

فكوٚبً.



رؾمٛك .5 فٙ األيٕه فجوادأٔنٛبء انًؼهًبدالٍزضًبه أٔعّ

األيٍانفكو٘انٕلبئٙنهطبنجبد.



انطبنجبدػهٗرجُٙصمبفخانؾٕاهيغثُبرٍٓ.ٍوأأؽش .6
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 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

7.  يٕاعٓخأأىٔك ٍجم أْى ػٍ ثُْواد انطبنجبد ٍو

االَؾوافانفكو٘.



أٍزفٛلئٍٍبئماالرٖبلانؾلٚضخثبالرٖبلثأٍوانطبنجبد .8

نزؾمٛكااليٍانفكو٘.



أؽشأٍوانطبنجبدػهٗيزبثؼخٍهٕنثُبرٍٓنزؾمٛكاأليٍ .9

ٕلبئٙ.انفكو٘ان



يْبْلح .10 يٍ نهؾنه ثُبرٍٓ رٕعّٛ انطبنجبدػهٗ أؽشاٍو

انجوايظانًُؾوفخفكوٚبً.



ٍوانطبنجبدثزٕعّٛثُبرٍٓفٙافزٛبهٕبؽجبرٍٓ.أأَٖؼ .11

ٍوانطبنجبدثاّغبلثُبرٍٓثأٔلبدفواؽثًبًٍٚٚأأهّل .12

األيٍانفكو٘.



ٍوانطبنجبدأٛخثٍٛأٔعّانًؼهًبدػهٗرٕصٛكػاللخئٚغبث .13

ٔانًلهٍخ.



انزمبهٚوانْٓوٚخػٍٍٛويٕهانطبنجبدػهٗأأٛهغأٔنٛبء .14

.ٍٔرؾٖٛهٍٓثُبرٓ



15.  أٔنٛبء رغًغ نمبءاد نيٚبكحأأػمل ثجُبرٍٓ انطبنجبد يٕه

ًٕٛؽٍٓ.



يٕهانطبنجبدفٙؽميْكهخانغٛبةانًزكوهأأّونأٔنٛبء .16

نجؼ٘انطبنجبد.



لٔادألٔنٛبءايٕهانطبنجبدنوفغانًَزٕٖانزؾٖٛهٙأػملَ .17

نهطبنجبدٙؼٛفبدانزؾٖٛم.



ثُبرٍٓ .18 لٚبٚب انطبنجبد ايٕه أٔنٛبء يغهٌ يغ أَبلِ

انفكوٚخ.



19.  رلػٕأأٔعّ انزٙ انكزت رٕفٛو ٙؤهح ئنٗ انطبنجبد ٍو

ئنٍٗٔطٛخاالٍالو.



ئهّبك .20 َْواد رملٚى ػهٗ انزوثٕ٘ انًوّل ألٍوأٔعّ ٚخ

انطبنجبدؽٕلاٍبنٛتانزٕإمانفكو٘يغثُبرٍٓ.



 من الفكري الوقائي:ور األنشطة الطبلبية في تحقيق األد . ج
 

 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

أٔٙؼأًْٛخاألَْطخانطالثٛخ. .1

أّونانطبنجبدفٙرطٕٚواألَْطخ. .2

أللوأَْطخٛالثٛخمادعبمثٛخػبنٛخ. .3

نلٖ .4 انفكوٚخ انًفبْٛى رٖؾؼ ٔيَبثمبد ثؾٕس أعو٘

انطبنجبد.



االَْطخ .5 فؼبنٛبد فٙ انًْبهكخ ػهٗ انطبنجبد أّغٛغ

انطالثٛخ.



أكووانطبنجبدانًْبهكبدفٙاألَْطخانطالثٛخ. .6

أؽشانطبنجبدػهٗرُظٛىأَْطخنزوٍٛـلٛىانًٕاُٛخ. .7
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 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

8.  رؾٍٖٛ فٙ األَْطخ يٍأٍزضًو ٔٔلبٚزٍٓ انطبنجبد

االَؾوافبدانفكوٚخ.



انًُبٍجب .9 األاٍزضًو اًْٛخ ػهٗ نهزأكٛل انزوثٕٚخ يٍد

انفكو٘انٕلبئٙ.



أللواألَْطخٔفمبًنوغجبدانطبنجبدٔيٕٛنٍٓالكزَبةلٛى .10

األيٍانفكو٘انٕلبئٙ.



أفٖٔفؼبنٛبدنغوًاالَزًبءانُٕٛٙنلٖانطبنجبد. .11

االيُٛخأَظ .12 ٔاألعٓيح نهؼهًبء كٔهٚخ ٛالثٛخ ىٚبهاد ى

إلثواىأًْٛخاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.



يُٛخنًؾبٔهحانطبنجبدكُٕعاٍزٚٛفثؼ٘انمٛبكاداأل .13

يٍانُْبٛانًؼيىنأليٍانفكو٘.



أػليَبثمبدصمبفٛخنزؼيٚياأليٍانفكو٘نلٖانطبنجبد. .14

جبدنهزًٛٛئػلولجٕلاألفكبهئالأًَٙانزفكٛوانُبللانطبن .15

ثؼلانزؾمكفٛٓب.



كضويٍاألَْطخانلاػٛخنهٕؽلحَٔجنانفولخ.أ .16

فٙأ .17 انٍٕطٛخ ٔرؾمٛك نفٓى أَْطخ فٙ انطبنجبد ّون

اإلٍالو.



انفكوأ .18 انزٙرجٍٛفطٕهح انُْوادٔانًهٖمبدانٕهلٛخ ٍزقلو

انًُؾوف.


ٔليٕٕٙعاأليٍانفكو٘.ػوٗأفالؤصبئمٛخرزُب .19

 من الفكري الوقائي:دور المجتمع في تحقيق األ . د
 

 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

ّونانطبنجبدفٙأَْطخانؾٙانلػٕٚخٔانوٚبٙٛخٔانضمبفٛخ.أ .1

انًمجٕلأ .2 نهفكو انطبنجبد ٍهٕن نزٕعّ انًَبعل أئًخ كػٕ

ٔانًؼزلل.



هٗئثواىًَبمطفكوٚخيؼزلنخ.أؽشأئًخانًَبعلػ .3

فٙ .4 انطبنجبد نزؼيٚيأّون انًغزًغ نقليخ رطٕػٛخ أَْطخ

االَزًبءنهٍٕٛ.



ؽبعبد .5 نزهجٛخ انًؾهٙ انًغزًغ فٙ انًإٍَبدانضمبفٛخ أٍزضًو

انطبنجبدٔئهّبكٍْ.



إلّجبع .6 انًؾهٙ انًغزًغ فٙ انوٚبٙٛخ انًإٍَبد أٍزضًو

ؽبعبدانطبنجبد.



أرؼبٌٔيغيإٍَبدانًغزًغثزجبكلانيٚبهادنزؾمٛكانٕؽلح .7

انُٕٛٛخ.



نُْو .8 انًلهٍخ فٙ األيُٛخ األعٓيح يٍ انًَإٔنٍٛ أٍزٚٛف

انضمبفخاأليُٛخثٍٛانطبنجبد.



نهطبنجبد .9 انًؾبٙواد ئنمبء فٙ انغبيؼبد أٍبرنح يغ أرؼبٌٔ

نزؼيٚياأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.
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 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

ػجواإلػالوٚؾشػهٗأًْٛخاأليٍانفكو٘.أللوثوَبيظ .10

11.  يغ األأرٕإم نزؾمٛك انًلَٙ انًغزًغ انفكو٘يإٍَبد يٍ

انٕلبئٙنلٖانطبنجبد.



ََبٌنؼًمفٛهىٔصبئمٙنؾٕاكسأرؼبٌٔيغيإٍَبدؽمٕقاإل .12

هْبةانُبرغخػٍاالَؾوافانفكو٘.اإل



ثبؽٛخأٔانزٙرزُبٔلأٔػٙانطبنجبدثًقبٛوثؼ٘انًٕالغاإل .13

فكوٚزؼبهٗيغرؼبنٛىانلٍٚانؾُٛف.



 في تحقيق األمن الفكري الوقائي:لمقيام بدورىا المحور الثاني/ اإلجراءات واألساليب التربوية التي تتخذىا اإلدارة المدرسية 
 

 

 يُتًَح انفقراخو
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

ٛخانًؼزلنخ.رُْئخانطبنجبدػهٗأٌٍانزوثٛخاإلٍالي .1

األيُٛخ .2 نهزٕػٛخ يلهٍٛخ نقطٜ انًلهٍٛخ انقطخ رًٍٚٛ

انفكوٚخ.



يُٙٔانفكو٘نهطبنجبد.ىٚبكحانٕػٙاأل .3

يوالجخانطبنجبدمٔادانَهٕنانًُؾوفٔرٕػٛزٍٓ. .4

َْوانوأ٘انْوػٙنهطبنجبدفًٛبٚزؼهكثمٚبٚبانغهٕٔانزكفٛو. .5

مٛمٛخنهَهٕنٔانفكوانًُؾوف.ثواىاألٍجبةانؾئ .6

َْوصمبفخانؾٕاهٔانًُبلْخنهجؼلػٍانفكوانًُؾوف. .7

انؼًمانًَزًوػهٗؽميْكالدانطبنجبد. .8

ركضٛفثوايظاإلهّبكانلُٚٙٔاألفاللٙنزجُٙافكبهيؼزلنخ. .9

انًؼبٕوح .10 انزمُٛخ يقبٛو اٍزقلاو ػهٗ انطبنجبد رلهٚت

ثاٚغبثٛخ.



رٓٛئخانجٛئخانًلهٍٛخَفَٛبًٔاعزًبػٛبًنًُٕاألفكبهانٖؾٛؾخ. .11

رُفٛنؽًالدرٕػٛخنهؾليٍيظبْواالَؾوافانفكو٘. .12

االَؾوافبد .13 فٙػالط ٔانًؼهًٍٛ انزوثٕ٘ انًوّل كٔه رفؼٛم

انفكوٚخنلٖانطبنجبد.



رئٚليكزجخانًلهٍخثكزترؼيىانفكوانٍٕطٙ. .14

ر .15 انؼبكادٔانزمبنٛل األؼيٚي رؾمك انزٙ انَهًٛخ يٍاالعزًبػٛخ

انفكو٘انٕلبئٙنلٖانطبنجبد.



ثُبءػاللبدٛٛجخثٍٛاالكاهحانًلهٍٛخٔانطبنجبد. .16

رؼيٚيصمبفخانزَبيؼثٍٛانطبنجبدٔانًؼهًٍٛ .17

رْكٛمنغبٌانٍٕبٛخانطالثٛخنؾمانًْكالدثٍٛانطبنجبد. .18
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 تحقيق األمن الفكري الوقائي لمطالبات من وجية نظرك فيلدورىا المحور الثالث / معوقات اإلدارة المدرسية 
 

 يُتًَح انفقراخ و
غَر 

 يُتًَح
 انتؼذٍم

رلَٙيَزٕٖرأْٛمنهًؼهًٍٛفكوٚبً. .1

انًلَٙ .2 يإٍَبدانًغزًغ ثٍٛ ٙؼفانواثطخ

ٔانًلهٍخ.



ٍٛٔئكاهحانًلهٍخ.ٕؼٕثخانزؼبٌٔثٍٛانًؼهً .3

ٔئكاهح .4 األيٕه أٔنٛبء ثٍٛ انؼاللخ ٙؼف

انًلهٍخ.



يؾلٔكٚخٕالؽٛبداإلكاهحانًلهٍٛخ. .5

ٔانزغٓٛياد .6 انًلهٍٙ انًجُٗ ٕالؽٛخ ػلو

نهؼًهٛخانزؼهًٛٛخ.



ٙؼفانٕاىعانلُٚٙٔاألفاللٙنهطبنجبد. .7

انفكو٘ .8 األيٍ رؾمٛك ثوايظ فٙ االهرغبنٛخ

انٕلبئٙ.



اإل .9 ٍٔبئم ثٍٛ انزؼبٌٔ ٔاإلكاهحػلو ػالو

انًلهٍٛخفٙيؼبنغخيْكهخااليٍانفكو٘.



ٍٕءانؼاللخثٍٛانًلهٍخٔانًإٍَخااليُٛخ. .10

يٍ .11 ٚؾل يًب نهًلهٍخ انًبنٛخ انًٕاهك لهخ

أَْطزٓبانًغزًؼٛخ.



يٍ .12 ٚؾل يًب انلهاٍٛخ انًموهاد ؽغى كجو

انًله انفكو٘أَْطخ األيٍ رؾمٛك فٙ ٍخ

انٕلبئٙ.



رلَٙيَزٕٖرؾٖٛمانطبنجبد. .13

ٍٕءانزوثٛخاألٍوٚخ. .14

ٙؼفانضمبفخاأليُٛخفٙانًموهادانلهاٍٛخ. .15

انزؼمٛلفٙاإلعواءاداالكاهٚخ. .16

ػلؤٕٙػيفٕٓواأليٍانفكو٘ٔأًْٛزّ. .17

بنجخ.انًُبؿانزُظًٛٙانًلهٍَٙٔظورّنهط .18

ٙؼفصمخانطبنجخثبإلكاهحانًلهٍٛخ. .19

اإلك .20 ثبألػًبلاَْغبل انؼهٛب انًلهٍٛخ اهح

كاهٚخانؤرُٛٛخ.اإل



انزمٖٛوفٙانزٕعّٛٔاإلهّبك. .21

لهخرغبٔةاكاهحانزؼهٛىيغانًلهٍخ. .22

رأصٛوانييالءٔاأللواٌػهٗانطبنجخ. .23
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 مي االستبانةأسماء محك -(2ممحق رقم )
 

الدرجة  التخصص مكان العمل
 م اسم المحكم العممية

 لدنمن وا دارةوكالسنلس وللدراسلتوف
والعلنل

المعهراكمد.فحمدو فستلذومسلعد إدارةوفعملؿ و.1 

قال .جلمع واألو ستلذومعلرؾف إدارةوالتربكن   س رود.بلج   و.2 

ستلذومسلعدف فالكؿوالتربن  جلمع وغزة. ز  ومرتج د.  و.3 

رئنسوقسـوفالكؿوالتربن وكعلـوو
والبيس وجلمع واألزهر.

فالكؿوالتربن وكعلـو
 البيس

ستلذومعلرؾف األسكدود.ضلنز  و.4 

األغلود.محمد فستلذومسلعد فالكؿوتربن  جلمع واألزهر. و.5 

فحمدوحملدد. فستلذومسلعد إع ـ جلمع واألقال . و.6 

دو لن وا ع ـوسلبقلن وجلمع وعمن
وقال .األ

ولعلم الع قلتوا وستلذومعلرؾف وزهنروعلبدد. و.7

وجلمع واألقال . وعلـوالبيس وستلذومسلعدف ومحنسفود.عكف و.8

وجلمع وايقال . المبلهجوكطرؽو
والتدرنس

وستلذومعلرؾف والزعلبنفود.جملؿ و.9

المبلهجوكطرؽو جلمع واألقال .
والتدرنس

وستلذومسلعدف عبدوال رنـوضرجود.
 ا

و.10
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 في صورتيا النيائيةاالستبانة  –( 3ممحق رقم )
 

 
 

 استبــــــــــــانة

 السيدة : _______________________________        حفظيا اهلل 

 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:
 

والبلحث وبإجرا ودراس ولبنؿودرج والملجستنروض وا دارةوكالقنلدةوبعبكاف:و"و دور اإلدارة المدرسية في تحقيق تقـك
و".كري الوقائي لطالبات المرحمة الثانوية في محافظات غزة من وجية نظر اإلدارة العميا لممدارس األمن الف

والثلبكن وووتعرف الباحثة األمن الفكري الوقائي بأنو: ولطللبلتوالمرحل  والمب رة والي رن  والحاللب  وتقدنـ وعل  "العمؿ
وكايتزافوض وضهمهفولألمكروالدنب وبهفوإل ومستكلوالكسطن  وا دارةوكالكين ومفوخ ؿوقنلـ وكالسنلسن وكايجتملعن   ن 

المدرسن وبدكرهلومعوتيعنؿودكرو)المعلـوكاألسرةوكاألبعط والط بن وكالمجتمع(وض وتحقنؽواألمفوالي رم وكتبمن والتي نرو
والبلقدولدلوالطللبلتولكقلنتهفومفوايض لروالمبحرض ".ووو

وقسمنفو:وكقدواعدتوالبلحث وايستبلب والمرضق وكتت كفومف
والتلل :وو:القسم األول وعل والبحك ومفومدنراتوالمدارسوكبكابهـ والدراس  ومجتمع وفضراد وعف ووووونتلمفومعلكملتوعلم 

والعمؿوالحلل  والمؤهؿوالعلم  وسبكاتوالخدم  والمحلضظ (.)
المرحل والثلبكن وض والمـولقنلسوكاقعودكروا دارةوالمدرسن وض وتحقنؽواألمفوالي رموالكقلئ ولطللبلتو :القسم الثاني

ومحلضظلتوغزةومفوكجه وبظروالمدنراتوكبكابهـ.
وبل جلب وعفوضقراتوهذهو كبظرانولملوتتمتعكفوب ومفوم لب وتربكن وهلم  وضإبب وفرجكومفوسنلدت ـوالت ـر

و(وض والمربعوالذموتركب ومبلسبلومقلبؿو ؿوعبلرة وعلملنوبأفوالمعلكملتوالمدكب ومفايستبلب وبكلعوإعلرةو)
وسنلدت ـوستستخدـوألغراضوالبحثوالعلم وضقط.

وكتقبلكاوضلئؽوالع روكايحتراـ.
والبلحث و/وإنبلسوالمعهراكمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 انؼهَا نهذراضاخ أكادًٍَح اإلدارج وانطَاضح

 تخصص : إدارج وقَادج
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 :( في الخانة المناسبة فيما يمييرجى وضع عبلمة )
 العمل الحالي :   .1

 
 

  المؤىل العممي : .2
وودراسلتوعلنلوووووووووووووووب للكرنكسووووووووووووووووووووووودبلـكوو

و
 سنوات الخدمة في العمل في اإلدارة المدرسية : .3

ووووسبكاتو10ف ثرومفووووسبكاتو10و–سبكاتوو5سبكاتوووووووووووو5فقؿومفوووووو
و

 المحافظة : .4
ونكبسوووووووووخلفعرؽووووووووووالكسط وووووووووووغزةووغربوووووووووغزةووعرؽوووووووووغزةوملؿوع   
و
هفؼٌَٕٚفبٌ

و
 في تحقيق األمن الفكري الوقائي لطالبات المرحمة الثانوية:لدورىا اإلدارة المدرسية  رجة قيامد

 

 انفقراخو
 االضتجاتح

 أتذاً  َادراً  أحَاَاً  غانثاً  دائًاً 

رُظىيؾبٙوادنزًُٛخٔػٙانًؼهًبدثبأليٍانفكو٘. .1

رؾشانًؼهًبدػهٗيزبثؼخٍهٕنانطبنجبدنًالؽظخاألفكبهانًُؾوفخ. .2

رٕٙؼنهًؼهًبداٜصبهانٚبهحانًزورجخػهٗاػزُبقأفكبهيُؾوفخنلٖانطبنجبد. .3

صمبفخانؾٕاهإلفٖبػانطبنجبدػٍأفكبهٍْ.رؾشانًؼهًبدػهٗرفؼٛم .4

رقٖٔأٔلبدنهًؼهًبدنؾميْبكمانطبنجبدانًزؼهمخثبأليٍانفكو٘. .5

انفكو٘ .6 ثبنٕالغ انلهاٍٛخ انًموهاد يؾزٕٖ هثٜ ٙؤهح ػهٗ انًؼهًبد رؾش

نهًغزًغ.



كٌٕانْهمانًُؾوفخرؾشيوثٛبدانفٖٕلػهٗرٕىٚغانطبنجبدثطوٚمخرًٍٚػلور .7

فكوٚبً.



رٕعّانًؼهًبدئنٗرنكٛوانطبنجبدثبنٖالحٔأصوْبفٙؽٛبحانًَهى. .8

رجٍٛنهًوّلحانزوثٕٚخأًْٛخانلٔهانن٘رإكّٚفٙرؼلٚمانَهٕنانًُؾوففكوٚبًنلٖ .9

انطبنجبد.



ٙٔلبٚخانطبنجبديٍاألفكبهرهفذاَزجبِيؼهًبدانزوثٛخاإلٍاليٛخئنٗأًْٛخكٔهٍْف .10

وووبلئبومدنرةوومدنرةومدرس وووووووووووووووووووووو
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 انفقراخو
 االضتجاتح

 أتذاً  َادراً  أحَاَاً  غانثاً  دائًاً 

انًُؾوفخ.

األيخ .11 رٕاعّ انزٙ انطبنجبدثبنزؾلٚبدانفكوٚخ رٕػٛخ انًؼهًبدػهٗٙؤهح رْغغ

انؼوثٛخٔاإلٍاليٛخ.



فٙاكَبةانطبنجبد .12 رمُٛبداالرٖبل رفؼٛم ػهٗ انزكُٕنٕعٛب رؾشانًؼهًبدفبٕخ

يفبْٛىاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.



ٕعّانًؼهًبدئنٗرجٖٛوانطبنجبدثزَبيؼاالٍالويغغٛوانًَهًٍٛ.ر .13

رؾشانًؼهًبدػهٗانزٕإميغأٔنٛبءأيٕهانطبنجبدنزٕعّٛثُبرٓىفكوٚبً. .14

رلػىانًؼهًبدفٙيَبػلحانطبنجبدػهٗؽميْكالرٍٓانفكوٚخيغأٍوٍْ. .15

انطبنجب .16 أيٕه ألٔنٛبء يؾبٙواد انؼًوٚخرؼمل انًوؽهخ ثقطٕهح انٕػٙ نيٚبكح د

انفكوٚخنجُبرٓى.



رفؼمكٔهانًوّلحانزوثٕٚخفٙرٕػٛخأٍوانطبنجبدنٕلبٚخثُبرٍٓفكوٚبً. .17

انٕلبئٙ .18 انفكو٘ األيٍ رؾمٛك فٙ األيٕه أٔنٛبء فجواد الٍزضًبه انًؼهًبد رٕعّ

نهطبنجبد.



ٗرجُٙصمبفخانؾٕاهيغثُبرٓى.رؾشأٔنٛبءايٕهانطبنجبدػه .19

رَزفٛلئٍٍبئماالرٖبلانؾلٚضخفٙاالرٖبلثأٍوانطبنجبدنزؾمٛكااليٍانفكو٘ .20

انٕلبئٙ.



رٕعّأٍوانطبنجبدئنٗٙؤهحيزبثؼخٍهٕنثُبرٓىنزؾمٛكاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .21

ٙافزٛبهانٖلٚك.رملوانُٖبئؼألٍوانطبنجبدثزٕعّٛثُبرٓىف .22

ًٍٚٚاأليٍانفكو٘ .23 ثًب أٍوانطبنجبدئنٗٙؤهحّغمأٔلبدفواؽثُبرٓى روّل

انٕلبئٙ.



رٕعّانًؼهًبدئنٗٙؤهحرٕصٛكانؼاللخاإلٚغبثٛخثٍٛانًلهٍخٔأٍوانطبنجبد. .24

هنجُبرٓى.رْونأٔنٛبءأيٕهانطبنجبدانًزغٛجبدفٙثؾشيْكهخانغٛبةانًزكو .25

رؼملَلٔادألٔنٛبءأيٕهانطبنجبدنوفغيَزٕٖاأليٍانفكو٘نجُبرٓى. .26

رطهغأٔنٛبءأيٕهانطبنجبدفٙنمبءادكٔهٚخػهٍٗهٕنثُبرٓى. .27

رؼوفأٍوانطبنجبدثأْىٛوقيٕاعٓخاالَؾوافانفكو٘. .28

رٚغفطخفكوٚخٔلبئٛخنألَْطخانطالثٛخ. .29

رْونانطبنجبدفٙرطٕٚواألَْطخانفكوٚخانٕلبئٛخ. .30

رغو٘ثؾٕصبًٔيَبثمبدنزٖؾٛؼانًفبْٛىانفكوٚخنلٖانطبنجبد. .31

رْغغانطبنجبدػهٗانًْبهكخفٙفؼبنٛبدأَْطخاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .32

نٕلبٚز .33 انطبنجبد رؾٍٖٛ فٙ انٕلبئٛخ انفكوٚخ األَْطخ اإلَؾوافبدرَزضًو يٍ ٍٓ

انفكوٚخ.
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 انفقراخو
 االضتجاتح

 أتذاً  َادراً  أحَاَاً  غانثاً  دائًاً 

رْونانطبنجبدفٙانًُبٍجبدانزوثٕٚخمادانؼاللخثبأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .34

رملواألَْطخانفكوٚخنهطبنجبدثًبٚزُبٍتيغهغجبرٍٓٔيٕٛنٍٓٔارغبْبرٍٓ. .35

رؾشانطبنجبدػهٗرُظٛىأَْطخفكوٚخروٍـانٕالءنهٍٕٛ. .36

فثؼ٘لٛبكاداأليٍانفكو٘انٕلبئٙنًؾبٔهحانطبنجبد.رَزٚٛ .37

رملوأَْطخٛالثٛخفكوٚخٔلبئٛخمادعبمثٛخػبنٛخ. .38

رَزفٛليٍاإلماػخانًلهٍٛخفٙرؼيٚياأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .39

رزطهغػهٗرٖٕهادانطبنجبدانفكوٚخنزؼيٚيْبٔيؼبنغزٓب. .40

نطالثٛخنؼوٗيهٖمبدٔهلٛخنزؾمٛكاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ.رؾشانًغًٕػبدا .41

رملوأَْطخفكوٚخٔلبئٛخرلػٕئنٗآَبءاالَمَبو. .42

رْونانًإٍَبدانًغزًؼٛخفٙٔٙغفطخيلهٍٛخنزؾمٛكاأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .43

انٕلبئٙ.رطهغأئًخانًَبعلػهٗيْبكمانطبنجبدانًزؼهمخثبأليٍانفكو٘ .44

رْونانطبنجبدفٙأَْطخيغزًؼٛخرطٕػٛخنزؼيٚياأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .45

رْونانًإٍَبدانضمبفٛخانًغزًؼٛخفٙكػىؽبعبدانطبنجبدنزؾمٛكاأليٍانفكو٘ .46

انٕلبئٙ.



رَزفٛليٍأٍبرنحانغبيؼبدفٙرؼيٚياأليٍانفكو٘انٕلبئٙنهطبنجبد. .47

وناألعٓيحاأليُٛخفٙؽمئّكبنٛبداأليٍانفكو٘انٕلبئٙنهطبنجبد.رْ .48

رزؼبٌٔيغأعٓيحاإلػالوفٙرٕػٛخانطبنجبدثبأليٍانفكو٘انٕلبئٙ. .49

رزؼبٌٔيغٔىاهحانلافهٛخإللبيخيؼبهٕٕٗهيٖغوحمادػاللخثبأليٍانفكو٘ .50

انٕلبئٙفٙيلاهًانضبَٕٚخنهطبنجبد.



رٕػٛخانطبنجبدثًقبٛوانًٕالغانزٙرزُبٔلفكوٚزؼبهٗيغرؼبنٛىاإلٍالو. .51

 في تحقيق األمن الفكري الوقائي لمطالبات من وجية نظركلدورىا معوقات اإلدارة المدرسية 

 الفقرات م
 االستجابة

أوافق 
 بشدة

ال  محايداً  أوافق
 اوافق

ال أوافق 
 بشدة

وووووواألمب والي رموالكقلئ وللمعلملت.تدب ومستكلوالتأهنؿوو .1
وووووولعؼوالرابط وبنفومؤسسلتوالمجتمعوالمدب وكالمدرس .و .2
ووووووالعكب والتعلكفوبنفوإدارةوالمدرس وكالمعلملت.و .3
دارةوالمدرس .و .4 وووووولعؼوالع ق وبنفوفكلنل وامكروالطللبلتوكا 
وووووومحدكدن وال حنلتوا دارةوالمدرسن .و .5
وووووو والمدرس .ردا ةوالمببو .6
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 الفقرات م
 االستجابة

أوافق 
ال  محايداً  أوافق بشدة

 اوافق
ال أوافق 
 بشدة

وووووولعؼوالتجهنزاتوالمسلعدةوعل والتعلـ.و .7
 بروحجـوالمقرراتوالدراسن ومملونحدومفوفبعط والمدرس وض وتحقنؽوو .8

واألمفوالي رموالكقلئ .
ووووو

ومعللج وو .9 وض  والمدرسن  وكا دارة وايع ـ وكسلئؿ وبنف والتعلكف العكب 
والمعل ؿوالمتعلق وبلألمفوالي رم.

ووووو

وووووواردوالمللن وللمدرس ومملونحدومفوفبعطتهلوالمجتمعن .قل والمكوو .10
وووووولعؼوالثقلض واألمبن والي رن وض والمقرراتوالدراسن .و .11
ووووووالتعقنداتوض وا جرا اتوايدارن .و .12
ووووووابعغلؿوا دارةوالمدرسن وبلألعملؿوايدارن والركتنبن .و .13
ووووووتأثنروالزم  وكاألقرافوعل والطللبلت.و .14

 من الفكري الوقائي لمطالبات؟لمدرسية في تحقيق األمن وجية نظرك ما أىم معوقات اإلدارة ا
 

 
....................................................................................................................................................... 
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 وزارة التربية والتعميم العالي –( تسييل ميمة بحث 4ممحق رقم )
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 مديرية شمال غزة - حث( تسييل ميمة با5) ق رقمممح
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 مديرية شرق غزة - حث( تسييل ميمة با6) ق رقمممح
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 مديرية غرب غزة - حث( تسييل ميمة با7) ق رقمممح
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 مديرية خان يونس - حث( تسييل ميمة با8) ق رقمممح
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 مديرية شرق خان يونس - حث( تسييل ميمة با9) ق رقمممح
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 مديرية الوسطى - حث( تسييل ميمة با10) ق رقمممح
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 مديرية رفح - ( تسييل ميمة بحث11ممحق رقم )

 


