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 الملخص

والع مناهج اللؽة العربٌة فً تنمٌة األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة  دراسة البحث اهدؾ هذ

األمن الفكري لدى  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  تعزٌز والعالصعوبات التً تحول دون ماهٌة العمبات وبٌان ، والسعودٌة

ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن متوسطات استجابات أفراد العٌنة  اتالفرولباإلضافة إلى بٌان مستوى طالب المرحلة المتوسطة، 

 المنهج الوصفً تخداماسللتعرؾ على ذلن لام الباحث بت الخبرة. ووفك متؽٌرات: العمل، ومكتب التعلٌم، والمؤهل، وسنوا

ا ومشرف ا، و224)على  توزٌعها عشوائٌا  واستبانة  ومن ثم لام بتصمٌم، التحلٌلً خلصت الدراسة إلى عددا  من النتائج ( معلم 

األمن الفكري لدى طالب  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً لتفعٌل  α≤0.05أثر احصائٌة عند مستوى الداللة ال ٌوجد كان أهمها: 

(، باإلضافة إلى وجود مستوى 0.085بلؽت مستوى الداللة االحصائٌة )المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة، حٌث 

بالمملكة العربٌة األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة  احصائً للصعوبات التً تواجه مناهج اللؽة العربٌة فً تنمٌة

االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والع تعزٌزوأوصى البحث . السعودٌة

 العربٌة السعودٌة، من خالل دعم المحتوي الدراسً بمفاهٌم األمن الفكري.

 

.األمن الفكري -الكلمات المفتاحٌة: مناهج اللغة العربٌة  
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The reality of the Arabic language curricula in developing intellectual security 

among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Abstract 

The aim of this research is to study the reality of the Arabic language curricula in 

developing intellectual security among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia، 

and to clarify what obstacles and difficulties prevent the promotion of the reality of Arabic 

language curricula in developing intellectual security among middle school students، in addition 

to indicating the level of statistically significant differences between Average responses of 

respondents according to variables: work، education office، qualification، and years of 

experience. To identify this، the researcher used the descriptive analytical method، and then 

designed a questionnaire and distributed it randomly to (224) teachers and supervisors، and the 

study concluded a number of results، the most important of which were: There is no statistical 

effect at the level of significance α≤0.05 to activate the Arabic language curricula in developing 

security Intellectual among middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia، where the 

level of statistical significance reached (0.085)، in addition to the presence of a statistical level of 

the difficulties facing the Arabic language curricula in developing intellectual security among 

middle school students in the Kingdom of Saudi Arabia. The research recommended enhancing 

the reality of the Arabic language curricula in developing intellectual security among middle 

school students in the Kingdom of Saudi Arabia، by supporting the academic content with 

concepts of intellectual security. 

KEY WORDS :Arabic Language Curricula _ Intellectual Security.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الممدمة .1

حٌاة االنسان ٌمنح بوجود األمن ، وفبدون ٌفمد اإلنسان طمأنٌنته ،األساسٌة لكل شًءدعامة الاألمن موضوع  ٌشكل

باألمن عناٌة بالؽة، وجعله ضرورة للفرد واألسرة والمجتمع واألمة، بل لإلنسانٌة جمعاء، لٌعٌش  ولمد عنً اإلسالم .كرٌمة

ٌَْت َمثَابَة  ِللنَّاِس َوأَْمن ا َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم  ن لوله تعالى:الجمٌع فً أمن، واستمرار، وطمأنٌنة، ومما ٌؤكد على ذل َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَ

ًَ ِللطَّائِِفٌَن َواْلعَا َم ُمَصلًّى ۖ َوَعِهْدنَا إِلَىإِْبَراِهٌ ٌْتِ َرا بَ كَّعِ السُُّجودِ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَْن َطّهِ (، واألمن 125ة: )البمرة، آٌ ِكِفٌَن َوالرُّ

َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل َهـَذَا بَلَدا   واالستمرار كان المطلب األول لنبً هللا إبراهٌم علٌه السالم، كما جاء فً لول هللا تعالى:

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس آِمنا  َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاّلّلِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر لَاَل  َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ لَِلٌال  ثُمَّ أَْضَطرُّ

ًَّ أَن نَّْعبَُد اأْلَْصنَاَم  ذاْبَراِهٌُم َرّبِ اْجعَْل هَ َوإِْذ لَاَل إِ  (، ولوله تعالى:126)البمرة، آٌة: اْلَمِصٌرُ  )إبراهٌم، اْلبَلََد آِمن ا َواْجنُْبنًِ َوبَِن

 .(35آٌة: 

َمْن أَْصبََح ): -صلَّى هللا علٌه وسلَّم هللا علٌه وسلم األمن من ممومات الحٌاة األساسٌة الثالثة فمال صلَّىوجعل النبً 

ْنٌَا  (.4141، 1999)ابن ماجه،  (ِمْنُكْم آِمن ا فًِ ِسْربِِه، ُمعَاف ى فًِ َجَسِدِه، ِعْنَدهُ لُوُت ٌَْوِمِه فََكأَنََّما ِحٌَزْت لَهُ الدُّ

ا راشد ا ،بل ٌعد األساس لكل أمن ،وٌعد األمن الفكري أحد فروع األمن ا سلٌم   ،على اعتبار أن الفرد إذا ما امتلن فكر 

 ،وٌعتبر حماٌة لألمة ولمكتسباتها ،(2013 ،واالستمرار الشامل الذي ٌنشده المجتمع من حوله )شلدان ،استطاع أن ٌنعم باألمن

 ،ل فً األمن الفكري ٌؤدي إلى اختالل فً الجوانب األخرى فً الحٌاة المجتمعٌة )اللوٌحكواالختال ،وحماٌة لوجودها

 (.2011 ،المرعول ؛2005

لذا، أصبح من الواجب نشر األمن الفكري فً المؤسسات التعلٌمٌة ألثره البالػ فً تنشئة جٌل معرفً لوي ٌدفع 

لمفاهٌم فً المناهج الدراسٌة ٌساهم فً تعزٌز مستوٌات الوسطٌة المجتمع نحو التمدم واالزدهار، وعلٌه فإن تضمٌن هذه ا

واالعتدال، والتسامح وؼٌرها من المٌم فً نفوس أفراد المجتمع. حٌث أثبتت الدراسات بأنها تحول المناهج من مناهج جامدة 

هً المنظومة المنوط بها إعداد إلى مناهج حٌة تساهم فً بناء أفراد المجتمع وتنشئته التنشئة الصحٌحة، فالمناهج الدراسٌة 

األجٌال بالصورة التً تتفك مع اإلطار الفكري للمجتمع، ولم ٌعد دور المنهج  بمفهومه الحدٌث ممصورا  على مجرد إكساب 

ا نحو إعداد األفراد إعداد ا متكامال  من جمٌع الجوانب؛ لتحمٌك النمو الشامل الذي  المعلومات للطالب، بل أصبح دوره موجه 

 دي إلى تحمٌك األهداؾ المنشودة.ٌؤ

 مشكلة البحث: .2

لمً بظاللها حتى فً داخل بدأت تظهر وتُ ففً اآلونة األخٌرة بالمجتمع السعودي جرائم االنحراؾ الفكري تزاٌدت 

ا  أشارتاألسرة الواحدة؛ حٌث  بٌانات وزارة الداخلٌة السعودٌة العدٌد من هذه الجرائم التً حدثت فً المجتمع السعودي مؤخر 

بل إنها تمادت فً الطؽٌان حتى طالت النفوس  ،واستهداؾ رجال األمن ،بٌن األبناء والوالدٌن وبٌن أبناء العمومة واأللارب

ولكً ٌتحمك األمن الفكري فً المجتمع ٌجب  .ات والمرافك العامةوكذلن المستشفٌ ،للعبادة عكفتالمعصومة فً المساجد التً 

وأهم نظام ٌحمك األمن الفكري المنشود هو النظام  ،ثم تعزٌزه فً نفوس أبنائه ،أن تشارن كافة نظم المجتمع فً تحمٌمه

س فٌه مناهج محددة لتحمك أهداؾ منشودة تخدم المجتمع وتسهم فً تطوٌره و ،التعلٌمً  رلٌه.الذي تُدرَّ

التً ٌجب أن تسهم فً عناصر أهم ال ىأحد ومناهجها كونهاالمؤسسات التعلٌمٌة لذا، بات من المهم التركٌز على 

ٌجب أن تكون  ،لذا .وتعمل على تحصٌنهم وولاٌتهم من األفكار المنحرفة ،والجانب المٌمً لدى الطالب ،األمن الفكري تنمٌة

وتترجم من خالل الممررات الدراسٌة المختلفة  ،مفاهٌم األمن الفكري ومتطلباته أحد المكونات األساسٌة فً أهداؾ التعلٌم

 (.2011،)األكلبً

األمن الفكري؛ والترح العلً  تنمٌةالمناهج فً  ضرورة التعرؾ على والعولمد أكدت البحوث والدراسات على 

وٌرى الباحث أن هنان تحمٌك األمن الفكري فً المجتمع فً مناهج التعلٌم فً مختلؾ المراحل.  ( تضمٌن أهمٌة2012)



 
 

ا للؽة العربٌةالضوء على ذلن كونه ٌعمل الباحث  ، وسلطمناهج اللؽة العربٌةلصور فً   بحٌث لدٌها لصور تضمٌن ،معلم 

والع مناهج  دراسةالبحث الحالً هدؾ فإن  ،وعلٌه .مضامٌن األمن الفكري وعدم مواكبة المتؽٌرات الطارئة على المجتمع

 اللؽة العربٌة فً تنمٌة األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة.

 

 أسئلة البحث: .3

ما والعع منعاهج اللؽعة العربٌعة فعً تنمٌعة األمعن الفكعري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة بالمملكعة العربٌعة السععودٌة   -

 وٌنبثك من السؤال األساسً األسئلة الفرعٌة التالٌة:

  ًاألمععن الفكععري لععدى طععالب المرحلععة  تنمٌععةمععا الصعععوبات التععً تحععول دون تحمٌععك منععاهج اللؽععة العربٌععة لععدورها فعع

 المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة 

  ًبالمملكة العربٌة  الب المرحلة المتوسطةاألمن الفكري لدى ط تنمٌةما االلتراحات التً تُعٌن مناهج اللؽة العربٌة ف

 السعودٌة 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر العمل 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر مكتب التعلٌم 

  العٌنة وفك متؽٌر المؤهل هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر سنوات الخبرة 

 أهداف البحث: .1

ٌهععدؾ البحععث الحععالً إلععى التعععرؾ علععى والععع منععاهج اللؽععة العربٌععة فععً تنمٌععة األمععن الفكععري لععدى طععالب المرحلععة 

 وٌتفرع عنه األهداؾ اآلتٌة:المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة. 

  األمععن الفكععري لععدى طععالب المرحلععة تنمٌععة  علععى ولععدرتهاالصعععوبات التععً تحععول دون تحمٌععك منععاهج اللؽععة العربٌععة

 المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة.

  ًكعة العربٌعة األمن الفكعري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة بالممل تنمٌةااللتراحات التً تُعٌن مناهج اللؽة العربٌة ف

 السعودٌة.

 .التعرؾ على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر العمل 

 .التعرؾ على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر مكتب التعلٌم 

 ٌنة وفك متؽٌر المؤهل.التعرؾ على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد الع 

 .التعرؾ على الفروق ذات الداللة اإلحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر سنوات الخبرة 

 أهمٌة البحث: .2

 تكمن أهمٌة البحث الحالً فٌما ٌلً:

 األهمٌة النظرٌة: -

 ؛مجتمع االستؽناء عنهاتتبلور أهمٌة البحث من أهمٌة موضوع األمن الفكري الذي ٌعد حاجة ضرورٌة ال ٌمكن ألي  .1

 لتحمٌك أمنه واستمراره.



 
 

األمن الفكري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة، ممعا لعد ٌسعهم  تنمٌةٌسهم بالولوؾ على والع مناهج اللؽة العربٌة فً  .2

 فً تطوٌرها.

اإلضعافة تسلٌط الضوء على واضعً مناهج اللؽة العربٌة بضرورة العناٌة باألمن الفكعري، وتزوٌعد المكتبعة العربٌعة ب .3

 العلمٌة فً مجال ألمن الفكري، وكٌفٌة تنمٌته عن طرٌك مناهج اللؽة العربٌة.

 األهمٌة التطبٌمٌة:

األمععن الفكععري لععدى طععالب المرحلععة  تنمٌععةتمععدٌم الممترحععات التععً تُسععهم فععً تعزٌععز والععع منععاهج اللؽععة العربٌععة فععً  .1

 المتوسطة.

معن الفكعري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة ومعن وجهعة نظعر األ تنمٌعةالتعرؾ على والعع منعاهج اللؽعة العربٌعة فعً  .2

 المعلمٌن.

 تزود المعلمٌن بأسالٌب وأنشطة متنوعة تعزز مفاهٌم األمن الفكري لدى الطالب بالمرحلة المتوسطة. .3

 األدب النظري: .4

 النحو اآلتً::لام الباحث بتمسٌم اإلطار النظري إلى أوال : والع اللؽة العربٌة، وثانٌا : األمن الفكري، على 

 أوالً: والع اللغة العربٌة:: 

 مفهوم اللغة العربٌة: 

( فً لسان العرب إلى )اللؽو واللؽا( وهما 2005ٌرجع المعنى اللؽوي للفظة )اللؽة( كما ذكرها )ابن منظور، 

ٌَْمانُِكْم اَل  ٌعنٌان السمط، وما ال ٌعتد به من كالم وؼٌره، وال ٌحصل منه فائدة وال نفع، لال تعالى: ُ بِاللَّْؽِو فًِ أَ ٌَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ

ٌَْماَن ۖ فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُمو َن أَْهِلٌُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة ۖ فََمْن َولكن ٌَُؤاِخذُُكْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْلَ

ُ لَْم ٌَِجْد فَ  ٌَْمانَُكْم ۚ كذلن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ ٌَْمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم ۚ َواْحفَُظوا أَ )سورة المائدة،   لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ ِصٌَاُم ثاََلثَِة أٌََّاٍم ۚ ذلن َكفَّاَرةُ أَ

(، ولد أورد العلماء المحدثون تعرٌفات عدٌدة ومتباٌنة للؽة، منها: بأنها وسٌلة للتعبٌر عن األفكار والمشاعر واآلراء، 89آٌة: 

ممثال  بالوسائل الصوتٌة التً تدل علٌها، كما أنها مجموعة عاللات ذات دالالت جمعٌة مشتركة ٌمكن النطك بها من كل افراد 

ع الواحد، باإلضافة إلى أنها نظام من األصوات اللفظٌة االصطالحٌة التً تستخدم فً االتصال المتبادل بٌن جماعة من المجتم

 (2014الناس بحٌث ٌمكن من خالل هذا النظام تسمٌة االشٌاء واألحداث وتصنٌفها )صومان، 

 أهمٌة اللغة العربٌة: 

هر السلون البشري، وهً وسٌلة لنمل المعلومات والمشاعر وتنبـع أهمٌة اللؽة العربٌة فً أنها مظهر من مظا

واآلراء، فاللؽة ظاهرة اجتماعٌة وهً مركب معمد، وهً عامل من عوامل ربط الفرد بالجماعة، وهً مجموعة منظمة من 

ٌة للتعبٌر عن العادات الصوتٌة التً بواسطتها ٌتبادل أفراد المجتمع الواحد األفكار والمعـارؾ. ومن هنا فإن اللؽـة ضرور

ا أساسٌ ا فً تكوٌن المفاهٌم، والمدركات الكلٌة، وفً المٌام بكثٌر من العملٌات  األفـكار، فاأللفاظ مفتاح التفكٌر كونها تؤدي دور 

 (.2003العملٌة كالتحلٌل والتعمٌم، والتجرٌد، واإلدران والحكم واالستنتاج )فضل هللا، 

 خصائص اللغة:  

معرفة المعلم لخصائص اللؽة بشكل عام تساعده على تدرٌس اللؽة العربٌة، ألن التدرٌس فعً حعد ذاتعه عملٌعة تفاععل 

بٌن المرسل والمستمبل، بٌن المعلم والمتعلم، فٌصوغ المعلم أفكاره فعً لوالعب لؽوٌعة مناسعبة لمسعتوٌات تالمٌعذه وتكعون وسعٌلة 



 
 

تالمٌذه بلؽعة ممبولعة معن كلٌهمعا لعذا ٌمكعن أن نحعدد خصعائص اللؽعة بشعكل ععام كمعا لهذا التفاعل، ألن المعلم ٌجٌب على أسئلة 

 (، كاآلتً: 2011لسمها اسماعٌل )

اللؽععة اإلنسععانٌة شععاملة، وتعبععر عععن مطالععب الفععرد وحاجاتععه بهععدؾ تؽطٌععة جمٌععع جوانععب حٌاتععه، تعععد  اللغةةة العربٌةةة: 

 وتستخدم فً إكساب الخبرات واكتسابها.

هللا اللؽعة معع خلعك اإلنسعان، لعذا نعرى الطفعل منعذ والدتعه التعبٌعر ععن حاجاتعه ودوافععه بأصعوات  خلعك اللغة مكتسةبة: 

ممصودة تهدؾ إلى إشباع هذه الحاجات، ثم تتبلور هذه األصوات فً صورة رموز مكتسعبة للتعبٌعر بشعكل أكثعر 

ا عن مطالب الفرد، ثم تتطور لؽته عن طرٌك التملٌد والمحاكعاة وتنمعو بنمعوه  الشعامل. ولكعن اللؽعة نفسعها وضوح 

هً التً ٌكتسبها الفعرد نتٌجعة احتكاكعه بعأفراد مجتمععه، وتنتمعل معن جٌعل إلعى جٌعل إمعا ععن طرٌعك المحادثعة أو 

 طرٌك الحفظ والتلمٌن.

تعتبر األصعوات معادة اللؽعة اإلنسعانٌة، وال معدلول لهعذه األصعوات إذا لعم تعنظم فعً وحعدات، وكعل منهعا  اللغة أصوات: 

معٌن ا، فحرؾ الراء مثال  ال ٌدل على شًء إذا لم ٌتحد مع حرؾ آخعر أو مجموععة حعروؾ تععارؾ تحمل معنى 

 أفراد المجتمع على تسمٌة هذه الوحدة ودالالتها على شًء معٌن.

 ثانٌاً: األمن الفكري::

 

االجتماعٌة، ولعل توضٌح مفهوم األمن الفكري ٌعد األمن الفكري من المصطلحات الحدٌثة نسبٌ ا فً مجال العلوم 

ٌدعو إلى تناول مصطلح األمن والفكر، وتعرٌؾ كّلٍ منهما على حدة، من أجل الوصول إلى المفهوم الحمٌمً لألمن الفكري، 

 وسوؾ ٌتناول الباحث ذلن من خالل ما ٌلً:

ه على اختالؾ مستوٌاتها، بهدؾ تحمٌك ٌعد األمن أحد أهم مطالب الحٌاة التً تسعى جمٌع المجتمعات إلى تحمٌم

التنمٌة البشرٌة المستدامة التً تنشدها هذه المجتمعات، وتسعى للمحافظة علٌه، ففً ظل األمن ٌتحمك االستمرار بكافة صوره 

( األمن الفكري بأنه: إحساس الفرد والجماعة البشرٌة بإشباع دوافعها 1981) عرؾ الجحنًفٌما  (.2002وأشكاله )الحٌدر، 

وعلى لمتها دافع األمن بمظهرٌه المادي والنفسً، والمتمثلٌن فً اطمئنان المجتمع إلى زوال ما ٌهدد ، العضوٌة والنفسٌة

تموم بها الدولة لحماٌة التً مارسات مالو، جراءاتمن اإلكما عرفه البعض باعتباره مجموعة  مظاهر هذا الدافع المادي،

 المجتمع بأكمله.األفراد و

توفٌر لدر كاؾ من اإلجراءات التً ٌمكن أن ٌتحمك بها  المدرة على األمن بأنهإلى ( 2001ٌاسٌن )فٌما أشار  

لدولة ضد أي وٌوفر الولاٌة من األخطار، وحماٌة أراضً ا، الشعور بعدم الخوؾ أو الفزع، من أي تهدٌد للفرد أو األمة

 اعتداءات خارجٌة، أو تدخالت أجنبٌة، واستمالل المرار السٌاسً على أراضٌها فً كل األحوال.

تعزٌعز  بهعدؾ التشوٌه والتدنٌسوعمائده من  ( بأن األمن الفكري ٌعنً حماٌة فكر المجتمع1987وعرؾ المجدوب )

عملعً ألهعم لعٌم العدٌن التطبٌك بعال( األمن الفكعري 1981ً )واالستمرار. كما عرؾ الجحن، والطمأنٌنة، اإلنسان بالهدوءشعور 

شععور باالنتمعاء إلعى الوسعطٌة، والعتعدال، وااللتعزام، واال: اشعار إلٌهعا بأنهعاحٌعث ، والتً تشمل االعتدال والوسطٌة، اإلسالمً

، إطعار الثوابععت األساسععٌة ورأٌعه فععً، وفكععره، ولٌمهعا، فضععال  ععن أنععه ٌعنعً فٌمععا ٌعنعً إلٌععه حماٌعة عمععل اإلنسعان، ثمافعة األمععة

 والحموق المشروعة المنبثمة من اإلسالم عمٌدة وشرٌعة وحٌاة.، والمماصد المعتبرة



 
 

 أهمٌة األمن الفكري: 

 هو البشري المخلولات، فالعمل سائر اإلنسان على به هللا مٌز الذي البشري العمل أهمٌة من الفكري األمن أهمٌة تنبع

 العرئٌس المحعرن والتمرٌعر، وهعو والتمعدٌر والنمعد والتحلٌعل التفكٌعر محعل واإلنتعاج، وهعو اإلبعداع محعل التكلٌعؾ، وهعو منعاط

 عنه، ومن االمتناع أو معٌن للمٌام بعمل الفرد ٌدفع الذي المعاصرة، وهو المضاٌا مختلؾ تجاه مولفه ٌحدد الذي لإلنسان، وهو

)المعالكً  اإلنسعان حٌعاة فعً موالعؾ معن اتخعاذه ٌجعب وتصرفات، وما لمن أعما به المٌام ٌنبؽً لما المدرن االختٌار ٌتم خالله

ا لحساسعٌته، وأهمٌتعه المنبثمعة معن كونعه ٌخاطعب العمعل 2006 (. وٌحتل األمن الفكري الصدارة فً لائمة األمن بأنواعه، نظعر 

التكلٌعؾ، ومعوطن التفكعر والتأمعل البشري العذي مٌعز هللا بعه اإلنسعان ععن سعائر المخلولعات، والعذي هعو منبعع المعرفعة، ومنعاط 

واإلدران والتصور، ومحل الوعً والمٌادة العلٌا لألفكار، وموجه رئٌس لتصرفات الفرد وأفعاله، فمن خالل االختٌعار العواعً 

( بمولعه: أن األمعن الفكعري ٌعأتً فعً الدرجعة 2010والمدرن ٌُمدم الفرد على عمل، أو ٌمتنع عنه، حٌث ٌؤكد ذلعن الدوسعري )

لى من حٌث األهمٌة بالممارنة بمجعاالت األمعن األخعرى، وذلعن ألن تصعرفات األفعراد وسعلوكهم تنطلعك معن لناععاتهم التعً األو

ترتبط بما لدٌهم من فكر واعتماد، فكل ما ٌصدر عنهم من لول أو فعل ما هو إال تعبٌر عن معا ٌؤمنعون بعه، ومعا ٌعتمعدون فٌعه، 

 وٌرون صحته.

 

 الدراسات السابمة: .5

( بعنوان: دور األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة فً تعزٌز األمن الفكري نحو بناء نموذج تربوي لتعزٌز 0212دراسة األشمر )

 األمن الفكري فً المرحلة الثانوٌة.

سة من هدفت إلى التعرؾ على دور األنشطة الطالبٌة ؼٌر الصفٌة فً تعزٌز األمن الفكري ولد تكون مجتمع الدرا

جمٌع المدٌرٌن والمعلمٌن والطالب فً المرحلة الثانوٌة بمدٌنة الرٌاض، واستخدمت المنهج الوصفً، وكانت أداة الدراسة 

وأن المدٌرٌن والمعلمٌن  ،من أهمها: للة البرامج التً تعزز األمن الفكري ،استبانة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج

وأن من  ،كما أن األنشطة الطالبٌة تعمل على نشر ثمافة التسامح بٌن الطالب ،طٌة واالعتدالٌعملون على ترسٌخ منهج الوس

أبرز المعولات التً تؤثر فً دور األنشطة الطالبٌة نحو تعزٌز األمن الفكري ضعؾ الحوافز المشجعة، وكثرة األعباء على 

فٌة. ولد أوصت الدراسة بجملة من التوصٌات منها: المعلم وضعؾ المخصصات المالٌة لممارسة األنشطة الطالبٌة ؼٌر الص

االعتماد على األسلوب الموضوعً والمنهجً فً التربٌة األمنٌة كما هو مشار إلٌه فً النموذج الممترح لتعزٌز األمن 

دود المٌم وتعوٌد الطالب على احترام اآلخرٌن وتمدٌر مشاعرهم، وتمدٌر الرأي اآلخر وإن كان مخالف ا ما دام فً ح ،الفكري

والمنطلمات الشرعٌة اإلسالمٌة، وفتح لنوات للحوار والمجادلة بالحسنى، والتأكٌد على أهمٌة احترام حرمات ومحارم 



 
 

ا فً النشاط الدٌنً،  ،اآلخرٌن وؼرس لٌم الوسطٌة والتوازن واالعتدال عند استخدام األنشطة الطالبٌة ؼٌر الصفٌة خصوص 

 األصٌل. ألنها تمثل محور الفكر اإلسالمً

 ( بعنوان: دور الجامعات السعودٌة فً تحمٌك األمن الفكري. 0211دراسة الهجهوج )

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على دور الجامعات السعودٌة فً تحمٌك األمن الفكري لدى الطالب الجامعٌٌن، 

واستخدام الباحث المنهج الوصفً الوثائمً فً المسم النظري من دراسته، كما استخدم المنهج الوصفً المسحً فً المسم 

اتذة ألسام وكلٌات التربٌة من حملة الدكتوراه فً الجامعات المٌدانً من هذه الدراسة، وتكونت عٌنة الدراسة من جمٌع أس

السعودٌة التالٌة )جامعة الملن سعود، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمٌة، الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة، جامعة أم 

اد العٌنة بشدة على إسهام األستاذ المرى(، ولد استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته، وأظهرت نتائج الدراسة موافمة أفر

الجامعً فً تحمٌك األمن الفكري لدى طالب، كما أظهرت نتائج الدراسة )الموافمة( على إسهام المناهج الدراسٌة فً تحمٌك 

األمن الفكري لدى الطالب، فً حٌن أظهرت نتائج الدراسة الموافمة بشدة على دور اإلرشاد التربوي فً تحمٌك األمن الفكري 

 لدى الطالب. 

4102

لتربٌة اإلسالمٌة وبٌان أثره على تنمٌة ( بعنوان: تصور ممترح لتضمٌن األمن الفكري بممررات ا0212دراسة الٌوسف )

 لٌم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوٌة.

هدفت إلى تمدٌم تصور ممترح لتضمٌن األمن الفكري بممررات التربٌة اإلسالمٌة وبٌان أثره على تنمٌة لٌم المواطنة 

الدراسات السابمة لبناء التصور الممترح وتصمٌم لدى طالب المرحلة الثانوٌة. ولتحمٌك ذلن تم بناء اإلطار النظري ومراجعة 

ولد استخدم الباحث المنهج شبه التجرٌبً بتصمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة؛ حٌث تكونت المجموعة  ،ممٌاس المواطنة

وجود ( طالب ا من طالب مدٌنة تبون. وخلص البحث إلى 71وتكونت المجموعة الضابطة من ) ،( طالب ا67التجرٌبٌة من )

فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌك البعدي لممٌاس المواطنة بصفة 

 عامة ولٌمها كل على حدة لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 التعمٌب على الدراسات السابمة .6

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

البحوث والدراسات السابمة فً استخدام المنهج الوصفً، وفً استخدام االستبانة كأداة لجمع البٌانات. وٌختلؾ البحث الحالً 

األمن الفكري، حٌث استخدم البحث الحالً  لتنمٌةعن البحوث والدراسات السابمة من حٌث المتؽٌر المستمل الذي استخدم 

ناهج اللؽة العربٌة، وٌختلؾ هذا البحث عن ؼٌره بأنه ُطبك على المرحلة المتوسطة واختلؾ البحث الحالً، كما هدؾ البحث م

الحالً على التعرؾ على والع مناهج اللؽة العربٌة فً تنمٌة األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة 

  السعودٌة.



 
 

 إجراءات البحث: .7

 أوال : مجتمع الدراسة وعٌنتها: 

اشتمل مجتمع البحث على جمٌع معلمً اللؽة العربٌة ومشرفٌها فً المرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومٌة بإدارة 

ا ومشرف ا، موزعون على )459، وعددهم )همعملالذٌن هم على رأس و ،جازان التعلٌم بمنطمة ( مدرسة، تتبع 164( معلم 

اللؽة  ً(. وتم اختٌار عٌنة البحث من معلم2017 -  هــ1439دارة العامة للتعلٌم بمنطمة جازان، ( مكاتب تعلٌم )اإل6)

صامطة، وفرسان، والعربٌة ومشرفٌها بالمدارس المتوسطة الحكومٌة، التابعة لمكاتب التعلٌم التالٌة: )وسط جٌزان، 

تم اختٌار عٌنة عشوائٌة طبمٌة و العربٌة السعودٌة.العارضة( بمنطمة جازان بالمملكة وأبو عرٌش، والمسارحة والحرث، و

( لتصبح عٌنة الدراسة 459( من إجمالً المجتمع من معلمً المرحلة المتوسطة ومشرفٌها والبالػ عددهم )٪50بنسبة )

ا ومشرف ا. تم اختٌارهم بالطرٌمة العشوائٌة البسٌطة. 230الفعلٌة )  الدٌموؼرافٌة للعٌنة.( ٌبٌن الخصائص 1والجدول )( معلم 

 (: توزٌع أفراد العٌنة تبعاً للمتغٌرات الدٌموغرافٌة1الجدول )

 النسبة المئوٌة التكرار المستوى المتغٌر

 العمل

 5.8 13 مشرؾ تربوي

 94.2 211 معلم

 ٪122 002 المجموع

 21.0 47 المسارحة والحرث المكتب

 25.0 56 صامطة

 22.8 51 ابوعرٌش

جٌزانوسط   27 12.1 

 16.1 36 العارضة

 3.1 7 فرسان

 ٪122 002 المجموع

 96.9 217 بكالورٌوس المؤهل

 2.2 5 ماجستٌر

 0.9 2 دكتوراه

 ٪122 002 المجموع

سنوات( 5ـ  1من ) سنوات الخبرة  4 1.8 

سنوات( 10ـ  6من )  17 7.6 

سنوات( 10أكثر من )  203 90.6 

 ٪122 002 المجموع 

الدراسات السابمة ذات الصلة االطالع على  من خالللتحمٌك أهداؾ البحث لام الباحث ببناء األداة ثانٌاً: أداة البحث: 

مدى  بؽٌة التعرؾ على ن فً نفس المجالعرضها على عدد من المختصٌبموضوع الدراسة الحالٌة، ومن ثم تصمٌم األداة و



 
 

وفً ضوء توجٌهاتهم تم تعدٌل وحذؾ وإضافة بعض العبارات إلى أن أصبحت وضوح عباراتها، ومدى مناسبتها لمحاورها، 

 األداة فً صورتها النهائٌة.

 داة الدراسة )صدق وثبات الدراسة(الخاصة بأ االختباراتثالثاً: 

ختبار معامل ، ومن ثم التحمك من صدق األداة وذلن بعمل امٌدانٌا   الدراسة الباحث بتطبٌكفً هذه المرحلة لام  صدق األداة: -

 ذلن: أدناه ٌوضحوالجداول  ،(SPSSبرنامج )استخدم من خالل  بمحورها، وارتباطها مع االداة الكلٌة،ارتباط كل عبارة 

 

 

 (: لٌم معامالت االرتباط لكل محور من محاور األداة.0جدول)

 معامل االرتباط المحور

 **0.977 األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة. تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والع

األمععن الفكععري لععدى طععالب  تنمٌععةالصعععوبات التععً تواجععه منععاهج اللؽععة العربٌععة فععً 

 المرحلة المتوسطة.
0.709** 

األمن الفكري لدى طالب المرحلعة المتوسعطة معن خعالل منعاهج  تنمًالممترحات التً 

 اللؽة العربٌة.
0.751** 

   0،01)**( دالة عند          

ولد لام الباحث بحساب ثبات أداة الدراسة عن طرٌك معادلة ألفا كرونباخ، وهو ممٌاس ثبات ٌعتبره المحطانً،  ثبات األداة: -

( "من أشهر المماٌٌس المستخدمة لمٌاس الثبات الداخلً" عن طرٌك حساب درجة ثبات كل بعد 239، ص2013وآخرون )

 من أبعاد الدراسة ومحاورها، وكذلن حساب لٌمة الثبات الكلً ألداة الدراسة. 

 (: معامل ألفا كرونباخ لمٌاس ثبات أداة الدراسة 3جدول)

عدد  محاور الممٌاس

 العبارات

ثبات 

 المحور

 0.988 16 البعد االول )األهداؾ( :المحور األول

 0.992 14 البعد الثانً )المحتوي( :المحور األول

 0.989 11 البعد الثالث )طرق التدرٌس( :المحور األول

 0.985 7 البعد الرابع )الوسائل( :المحور األول

 0.989 10 البعد الخامس )األنشطة( :المحور األول

 0.985 6 البعد السادس )أسالٌب التموٌم( :المحور األول

 0.997 64 األمن الفكري  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والعالمحور األول: 

 0.982 10 األمن الفكري  تنمٌةالمحور الثانً: الصعوبات التً تواجه مناهج اللؽة العربٌة فً 



 
 

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

 اللؽة العربٌة
15 0.991 

 2.820 98 الثبات العام

( وأن معامل الثبات العام عال 0.99 – 0.98ٌتضح من الجدول أن معامالت الثبات لمحاور الدراسة تراوحت بٌن )

االعتمععاد علٌهعا فععً التطبٌععك المٌععدانً (، وهععذا ٌعدل علععى أن االسععتبانة تتمتعع بدرجععة عالٌععة مععن الثبعات ٌمكععن 0.96حٌعث بلععػ )

 للدراسة.

ععـلى  االعتمعاد: لتحمٌك أهداؾ الدراسة النظرٌعة معـنها والتطبٌمٌعة، فعإن األمعر ٌتطلعب رابعاً : األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة

الـعلـمٌـة والمماالت والرسائل الكــتـب والمراجع  وتتضمنالمصدر الثانوي  أوال : ، وتشملمصدرٌن للحصول عـلى المعلومات

والتععً تععم البٌانععات التععً تعم الحـععـصول علٌهعا مععـن خععالل إععداد اسععتبانة خاصعة  وتتضعمنالمصعدر األولععً  وثانٌععا :  .المعـنشورة

 ، ولد ؼطت الجوانب التً تناولتها الفرضٌات التً استندت علٌها.اعتمادها لتناسب الدراسة

 خامساً: نتائج الدراسة

االمن  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والعنص السؤال األول على اآلتً: "ما علمة باإلجابة عن السؤال األول: أواًل: النتائج المت

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات  الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة "  . 

، وجاءت النتائج كما حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةالحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة 

 ٌوضحها الجدول التالً:

 والعالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على أبعاد محور (: 2الجدول) 

 .مملكة العربٌة السعودٌةاالمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بال تنمٌةمناهج اللغة العربٌة فً 

الترتٌب 

فً 

 االستبانة

 األبعاد
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

الترتٌب 

فً 

 النتائج

 5 0.708 1.28 البعد االول )األهداؾ( 1

 6 0.694 1.24 البعد الثانً )المحتوي( 2

 4 0.737 1.30 البعد الثالث )طرق التدرٌس( 3

 3 0.782 1.31 البعد الرابع )الوسائل( 4

 2 0.821 1.34 البعد الخامس )األنشطة( 5

 1 0.784 1.34 البعد السادس )أسالٌب التموٌم( 6

االمن الفكري  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والع   1.32 2.008  



 
 

االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  لوالع عدم وجود أثرٌتضح من الجدول 

( ٌلً ذلن األهداؾ من حٌث عدم 5من  1.24بالمملكة العربٌة السعودٌة، وأن المحتوى ال ٌعزز األمن الفكري بمتوسط )

 1.31(، والوسائل بمتوسط لدره )5من 1.30( ثم طرق التدرٌس بمتوسط بلػ )5من  1.28األمن الفكري بمتوسط ) تنمٌة

مناهج اللؽة العربٌة فً  لوالع(. وفٌما ٌلً النتائج التفصٌلٌة 5من 1.34األنشطة وأسالٌب التموٌم بمتوسط لدره )(، و5من

 االمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة: تنمٌة

 أواًل: مدى تعزٌز أهداف مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري

تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات  لإلجابة عـلى هذا السؤال

 وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً: عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسة،

 

 

 ( إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد األهداف مناهج مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة2جدول)

 رلم

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

 تعزٌز مفاهٌم األمن الفكري 9
5 6 12 17 184 

1.35 0.876 
2.2 2.7 5.4 7.6 82.1 

11 
التعرٌععؾ بععالموانٌن واألنظمععة المختلفععة 

 المجتمعفً 

4 4 16 15 185 
1.33 0.831 

1.8 1.8 7.1 6.7 82.6 

7 
تبصعععٌر المعععتعلم بكٌفٌعععة التعامعععل معععع 

 التحدٌات الفكرٌة الناشئة

4 4 15 17 184 
1.33 0.825 

1.8 1.8 6.7 7.6 82.1 

13 
تكسععب مهععارات الحععوار وإبععداء الععرأي 

 ولبول الرأي اآلخر

3 5 13 20 183 
1.33 0.796 

1.3 2.2 5.8 8.9 81.7 

 0.845 1.33 185 21 7 6 5تمكعععٌن المعععتعلم معععن مواجهعععة األفكعععار  2



 
 

 رلم

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

المنحرفععععة والتحعععععدٌات التعععععً تواجعععععه 

 المجتمع
2.2 2.7 3.1 9.4 82.6 

1 
توضعععٌح مظعععاهر االنحعععراؾ الفكعععري 

 وخطورته

5 5 10 17 187 
1.32 0.844 

2.2 2.2 4.5 7.6 83.5 

10 
تهدد األمعن الفكعري تبٌن المشاكل التً 

 )اجتماعٌ ا، التصادٌ ا، سٌاسٌ ا(

5 2 13 20 184 
1.32 0.812 

2.2 0.9 5.8 8.9 82.1 

3 

مساعدة المتعلم فً تنمٌة شخصٌته من 

جوانبهعععا المتععععددة واالعتعععزاز بالهوٌعععة 

 الثمافٌة

3 4 13 16 188 

1.29 0.771 
1.3 1.8 5.8 7.1 83.9 

8 
بممومععععات الععععوطن رفععععع ثمععععة المععععتعلم 

 ومدخراته

4 2 8 24 186 
1.28 0.736 

1.8 0.9 3.6 10.7 83.0 

15 
تكسعععب السعععلوكٌات األمنٌعععة اإلٌجابٌعععة 

 لتفادي الولوع فً الجرائم أو الحوادث

3 3 10 18 190 
1.26 0.726 

1.3 1.3 4.5 8.0 84.8 

12 
توضععععٌح الحمععععوق والواجبععععات تجععععاه 

 الوطن

3 3 8 20 190 
1.25 0.710 

1.3 1.3 3.6 8.9 84.8 

 تنمً لٌم االنتماء والمواطنة الصالحة 16
4 3 7 16 194 

1.25 0.738 
1.8 1.3 3.1 7.1 86.6 

 0.710 1.24 193 19 6 2 4اعتزاز المتعلم برسالة المملكة العربٌعة  4



 
 

 رلم

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

السعودٌة فً إلامة المجتمع على منهج 

 اإلسالم
1.8 0.9 2.7 8.5 86.2 

14 
تنبعععععذ العنعععععؾ والتطعععععرؾ والجرٌمعععععة 

 واإلرهاب الفكري

3 3 6 19 193 
1.23 0.689 

1.3 1.3 2.7 8.5 86.2 

5 

توجٌعععه المعععتعلم إلعععى المحافظعععة علعععى 

الضععععرورٌات الخمععععس التععععً جععععاءت 

 الشرٌعة بحفظها

3 3 7 17 194 

1.23 0.696 
1.3 1.3 3.1 7.6 86.6 

6 

تنمٌعععة روح العععوالء للعععوطن وتعرٌعععؾ 

الناشئة بكفاح الرواد من أئمته وملوكعه 

ومععا بععذلوه مععن جهععود لتوحٌععده وإعععالء 

 شأنه

2 4 5 14 199 

1.20 0.647 
0.9 1.8 2.2 6.3 88.8 

 0.708 1.28 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أهداؾ مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.28) بمتوسط

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

 ثانًٌا: تعزٌز محتوى مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري

واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة 

 ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً: عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسة

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

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

 التوعٌة باألنظمة والموانٌن والثمافة األمنٌة 14
4 2 12 17 189 

1.28 0.761 
1.8 0.9 5.4 7.6 84.4 

13 

تنمٌععععة الععععوعً الولععععائً لععععدى المععععتعلم ضععععد 

الفكرٌععععععة وتزوٌععععععده بععععععالبرامج االنحرافععععععات 

 العالجٌة لمواجهتها

4 3 8 21 188 

1.28 0.754 
1.8 1.3 3.6 9.4 83.9 

9 
تزوٌد المتعلم بمعارؾ مناسبة ععن االتجاهعات 

 الفكرٌة المعاصرة

5 2 9 17 191 
1.27 0.776 

2.2 0.9 4.0 7.6 85.3 

 تنمٌة الوعً األمنً لدى المتعلمٌن 12
4 2 9 18 191 

1.26 0.737 
1.8 0.9 4.0 8.0 85.3 

11 
نبذ العنؾ والتطرؾ والتعصب الفكري وآثاره 

 السلبٌة

4 3 6 18 193 
1.25 0.732 

1.8 1.3 2.7 8.0 86.2 

10 

اسععتخدام أسععلوب االكتشععاؾ الموجععه إلعطععاء 

التالمٌععذ فرصععة لجمععع المعلومععات عععن األمععن 

 الفكري

4 2 7 19 192 

1.25 0.720 
1.8 0.9 3.1 8.5 85.7 

 ربط الموالؾ التعلٌمٌة بوالع المتعلمٌن 8
4 4 5 15 196 

1.24 0.741 
1.8 1.8 2.2 6.7 87.5 

6 
اسعععتخدام طعععرق تعععدرٌس متنوععععة بحسعععب معععا 

 تمتضً الموالؾ التدرٌسٌة

4 3 6 15 196 
1.23 0.727 

1.8 1.3 2.7 6.7 87.5 

 0.719 1.23 196 16 5 3 4 تدرٌب المتعلم على مهارات التفكٌر 2



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

1.8 1.3 2.2 7.1 87.5 

7 
تكععوٌن اتجاهععات إٌجابٌععة تعععزز األمععن الفكععري 

 لدى المتعلمٌن

4 3 6 12 199 
1.22 0.722 

1.8 1.3 2.7 5.4 88.8 

3 
اسعععععتخدام أسعععععلوب الحعععععوار والتفاععععععل معععععع 

 األمن الفكري لتنمٌةالمتعلمٌن 

4 3 4 15 198 
1.21 0.708 

1.8 1.3 1.8 6.7 88.4 

4 
تنمٌة لدرات المتعلم المتعددة فً الحفظ والفهعم 

 والتحلٌل والتموٌم

4 2 5 15 198 
1.21 0.693 

1.8 0.9 2.2 6.7 88.4 

5 
تعععدعٌم  الموالعععؾ التعلٌمٌعععة المختلفعععة باألدلعععة 

 النمٌلة والعملٌة المناسبة

4 2 7 10 201 
1.21 0.704 

1.8 0.9 3.1 4.5 89.7 

1 
تنمٌععة لععدرة المععتعلم علععى حععل المشععكالت التععً 

 تواجهه

4 3 4 8 205 
1.18 0.694 

1.8 1.3 1.8 3.6 91.5 

 0.694 1.24 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك محتوى مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00ٌمع فً الفئة االولى من فئات الممٌاس الخماسً )من (، وهو متوسط 5.00من 1.24بمتوسط )

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات ثالثًا: تعزٌز طرق تدرٌس مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري: 

، وجاءت النتائج كما جال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةالحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لم

 ٌوضحها الجدول التالً:

 (: إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد طرق التدرٌس مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة7جدول)

االنحراف المتوسط  درجة التوافر العبارةرلم 



 
 
بدرجة  العبارة

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

 ال تتحمك

 المعٌاري الحسابً

1 
تنمٌة لدرة المتعلم على حل المشكالت التعً 

 تواجهه

4 4 13 17 186 
1.32 0.811 

1.8 1.8 5.8 7.6 83.0 

11 
تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والمستمر 

 من خالل طرق التدرٌس المستخدمة

4 4 11 20 185 
1.31 0.798 

1.8 1.8 4.9 8.9 82.6 

 تدرٌب المتعلم على مهارات التفكٌر 2
4 4 11 20 185 

1.31 0.798 
1.8 1.8 4.9 8.9 82.6 

10 

استخدام أسلوب االكتشاؾ الموجعه إلعطعاء 

التالمٌذ فرصة لجمع المعلومات عن األمعن 

 الفكري

3 4 13 18 186 

1.30 0.773 
1.3 1.8 5.8 8.0 83.0 

 ربط الموالؾ التعلٌمٌة بوالع المتعلمٌن 8
4 4 6 27 183 

1.30 0.766 
1.8 1.8 2.7 12.1 81.7 

3 
اسععععتخدام أسععععلوب الحععععوار والتفاعععععل مععععع 

 األمن الفكري لتنمٌةالمتعلمٌن 

3 4 13 17 187 
1.30 0.772 

1.3 1.8 5.8 7.6 83.5 

4 
فععً الحفععظ تنمٌععة لععدرات المععتعلم المتعععددة 

 والفهم والتحلٌل والتموٌم

4 4 8 22 186 
1.29 0.777 

1.8 1.8 3.6 9.8 83.0 

9 

تدرٌب المتعلمٌن على االستنباط واالستنتاج 

مثععل إتاحععة الفرصععة للمتعلمععٌن السععتخالص 

المعلومعععات بأنفسعععهم معععن آٌعععة أو حعععدٌث أو 

 لاعدة

4 5 7 20 188 

1.29 0.787 
1.8 2.2 3.1 8.9 83.9 

 0.755 1.28 187 17 13 4 3تععدعٌم  الموالععؾ التعلٌمٌععة المختلفععة باألدلععة  5



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

 ال تتحمك

 83.5 7.6 5.8 1.8 1.3 النمٌلة والعملٌة المناسبة

7 
تكععععوٌن اتجاهععععات إٌجابٌععععة تعععععزز األمععععن 

 الفكري لدى المتعلمٌن

3 5 8 19 189 
1.28 0.754 

1.3 2.2 3.6 8.5 84.4 

6 
بحسععب مععا  اسععتخدام طععرق تععدرٌس متنوعععة

 تمتضً الموالؾ التدرٌسٌة

3 4 11 17 189 
1.27 0.735 

1.3 1.8 4.9 7.6 84.4 

 0.737 1.30 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك طرق تدرٌس مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00الفئة االولى من فئات الممٌاس الخماسً )من (، وهو متوسط ٌمع فً 5.00من 1.30بمتوسط )

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" على أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة رابعًا: تعزٌز وسائل مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري: 

، وجاءت النتائج كما ٌوضحها ة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةواالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراس

 الجدول التالً:

 (:إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد الوسائل مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات االستجابة8جدول)

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 بدرجة

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

6 
تمدٌم برامج تواجه االنحرافات الفكرٌة 

 والتوجهات ؼٌر اآلمنة

5 5 9 22 183 
1.33 0.841 

2.2 2.2 4.0 9.8 81.7 

7 

تزوٌععد المععتعلم بمراجععع ووثععائك حدٌثععة 

ومتطورة تحفز على البحعث والتمصعً 

 الفكريفً مجال األمن 

5 5 12 15 187 

1.33 0.856 
2.2 2.2 5.4 6.7 83.5 



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 بدرجة

كبٌرة 

 جدا

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعٌفة
 ال تتحمك

2 

عععععرض األفععععالم العلمٌععععة والوسععععائل 

التوضٌحٌة التعً تبعٌن بشعاعة األعمعال 

 اإلجرامٌة والتخرٌبٌة

5 4 11 17 187 

1.32 0.832 
2.2 1.8 4.9 7.6 83.5 

3 

استثمار األحداث الجارٌة للتحعذٌر معن 

أفكعععار الفئعععة عوالعععب االنسعععٌاق وراء 

 الضالة

5 3 9 23 184 

1.31 0.804 
2.2 1.3 4.0 10.3 82.1 

4 

توجٌععععه المتعلمععععٌن لمتابعععععة اإلعععععالم 

الموثعععوق بعععه لمعرفعععة معععا ٌسعععتجد معععن 

 معلومات وأحداث

5 5 6 21 187 

1.30 0.818 
2.2 2.2 2.7 9.4 83.5 

5 

توظٌؾ وسائل التمنٌة الحدٌثة من أجل 

الحمٌمٌععععة لإلسععععالم توضععععٌح الصععععورة 

 والتعرٌؾ بها

5 3 9 16 191 

1.28 0.796 
2.2 1.3 4.0 7.1 85.3 

1 
تدرٌب المتعلمٌن على كٌفٌعة الحصعول 

 على المعلومات من المصادر الموثولة

4 3 10 16 191 
1.27 0.765 

1.8 1.3 4.5 7.1 85.3 

 0.782 1.31 المتوسط العام

عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك وسائل مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري ٌتضح من الجدول أن: أفراد 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.31بمتوسط )

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة : اللغة العربٌة لألمن الفكريناهج خامًسا: تعزٌز أنشطة م

، وجاءت النتائج كما ٌوضحها واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسة

 الجدول التالً:

 طة مرتبة تنازلًٌا حسب متوسطات الموافمة(:إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد األنش9جدول)

االنحراف المتوسط  درجة التوافر العبارةرلم 



 
 

بدرجة  العبارة

كبٌرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

ال 

 تتحمك

 المعٌاري الحسابً

1 
تنفٌذ الععروض المسعرحٌة الهادفعة معن لبعل 

 األمن الفكري لتنمٌةالمتعلمٌن 

6 7 13 18 180 
1.40 0.932 

2.7 3.1 5.8 8.0 80.4 

3 
تمدٌم المتعلمٌن أوراق عمل عن االنحعراؾ 

 الفكري ووضع الحلول الممترحة

5 4 18 18 179 
1.38 0.881 

2.2 1.8 8.0 8.0 79.9 

7 

كتابعععة ممعععاالت وأفكعععار ععععن لٌمعععة األمعععن 

والمواطنعععة تنشعععر علعععى صعععفحة اإلنترنعععت 

 الخاصة بالمدرسة

4 8 11 17 184 

1.35 0.871 
1.8 3.6 4.9 7.6 82.1 

10 
تفعٌععل اللوحععات اإلعالنٌععة داخععل المدرسععة 

 من أجل إبراز خطورة الفكر المنحرؾ

5 5 14 13 187 
1.34 0.869 

2.2 2.2 6.3 5.8 83.5 

6 
كتابعة ممعاالت ععن األحعداث المخلعة بععاألمن 

 فً صحٌفة المدرسة

4 8 14 8 190 
1.34 0.884 

1.8 3.6 6.3 3.6 84.8 

5 
إلامة معارض متنوعة تبٌن بشاعة اإلخالل 

 بأمن الوطن وحرمته

4 7 12 15 186 
1.34 0.858 

1.8 3.1 5.4 6.7 83.0 

4 
إلامععة النعععدوات والمحاضعععرات التعععً تعنعععى 

 بتحمٌك األمن الفكري لدى المتعلمٌن

4 4 14 18 184 
1.33 0.819 

1.8 1.8 6.3 8.0 82.1 

2 
توزٌع نشرات على المتعلمٌن تبٌن خطورة 

 الفكر المنحرؾ

5 4 13 16 186 
1.33 0.846 

2.2 1.8 5.8 7.1 83.0 

8 
إعععععداد كلمععععات توجٌهٌععععة عععععن المشععععكالت 

 األمنٌة ودور الزمالء فً البناء والتنمٌة

4 4 15 15 186 
1.33 0.823 

1.8 1.8 6.7 6.7 83.0 



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

ال 

 تتحمك

9 
فعً ؼعرس مبعدأ استثمار اإلذاعة المدرسعٌة 

 المحافظة على األمن الفكري

5 4 8 20 187 
1.30 0.813 

2.2 1.8 3.6 8.9 83.5 

 0.821 1.34 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أنشطة مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من (، وهو متوسط ٌمع فً 5.00من 1.34بمتوسط )

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

لإلجابة عـلى هذا السؤال تم حساب المتوسطات سادًسا: تعزٌز أسالٌب تموٌم مناهج اللغة العربٌة لألمن الفكري: 

، وجاءت النتائج كما الدراسة حسب استجابات عٌنة الدراسة عـلى أداة الدراسةالحسابٌة واالنحــرافات المعٌارٌة لمجال 

 ٌوضحها الجدول التالً:

ًٌا حسب متوسطات الموافمة10جدول)  (: إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات بعد أسالٌب التموٌم مرتبة تنازل

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

ال 

 تتحمك

6 

مالحظععة سععلون المععتعلم الكتشععاؾ 

حعاالت االنحعراؾ الفكعري المبكععر 

 وعالجه

3 5 19 17 180 

1.37 0.836 
1.3 2.2 8.5 7.6 80.4 

2 

لٌاس اتجاهات المتعلمٌن نحو فهعم 

حمععائك الععدٌن اإلسععالمً المرتبطععة 

 األمن الفكري بتنمٌة

3 4 18 21 178 

1.36 0.814 
1.3 1.8 8.0 9.4 79.5 

5 
ربعععط بععععض الواجبعععات المنزلٌعععة 

 بمضاٌا األمن الفكري

4 7 10 21 182 
1.35 0.849 

1.8 3.1 4.5 9.4 81.3 

 0.809 1.33 184 15 18 4 3إععععداد أسعععئلة )شعععفهٌة/ تحرٌرٌعععة(  3



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة التوافر

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
بدرجة 

كبٌرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبٌرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

ضعٌ

 فة

ال 

 تتحمك

للتأكععععد مععععن لععععدرة المععععتعلم علععععى 

اكتشععاؾ اآلراء الضععالة واألفكععار 

 المنحرفة المنافٌة لتعالٌم اإلسالم

1.3 1.8 8.0 6.7 82.1 

1 

اعتمعععاد المنالشعععة والحعععوار للتأكعععد 

مععععن مععععدى اسععععتٌعاب المتعلمععععٌن 

 لمفاهٌم األمن الفكري

3 5 14 19 183 

1.33 0.802 
1.3 2.2 6.3 8.5 81.7 

4 
 لتنمٌععةطععرح أسععئلة أثنععاء الععدرس 

 األمن الفكري لدى المتعلم

3 4 12 18 187 
1.29 0.765 

1.3 1.8 5.4 8.0 83.5 

 0.784 1.34 المتوسط العام

مناهج اللؽة العربٌة لألمن الفكري ٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون على عدم تحمٌك أسالٌب تموٌم 

(، وهً الفئة 1.80إلى  1.00(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة األولى من فئات الممٌاس الخماسً )من 5.00من 1.34بمتوسط )

 التً تشٌر إلى خٌار "ال تتحمك" فً أداة الدراسة.

 ثانًٌا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الثانً

األمن  تنمٌةى اآلتً: "ما الصعوبات التً تحول دون تحمٌك مناهج اللؽة العربٌة لدورها فً نص السؤال الثانً عل

 الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة" ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 لوالعها(: إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات محور الصعوبات التً تحول دون تحمٌك مناهج اللغة العربٌة 11جدول)

ًٌا حسب متوسطات الموافمة تنمٌةفً   األمن الفكري مرتبة تنازل

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

9 
للعععة الولعععت المخصعععص لممارسعععة األنشعععطة 

 التربوٌة التً تعنى باألمن الفكري

189 19 9 4 3 
4.73 0.741 

84.4 8.5 4.0 1.8 1.3 

8 
عععدم إدراج أنشعععطة تربوٌععة للتوعٌعععة بأهمٌعععة 

 األمن الفكري فً الخطة الدراسٌة

183 25 10 3 3 
4.71 0.735 

81.7 11.2 4.5 1.3 1.3 

7 
تعععأخر منعععاهج اللؽعععة العربٌعععة ععععن التطعععوٌر 

 ومواكبة مستجدات األحداث المتسارعة

185 23 8 4 4 
4.70 0.778 

82.6 10.3 3.6 1.8 1.8 

1 
للة مباحث األمن الفكعري فعً ممعررات اللؽعة 

 العربٌة

190 11 13 7 3 
4.69 0.826 

84.8 4.9 5.8 3.1 1.3 

10 
المعععنهج للتوعٌعععة بالتعععأثٌرات ضععععؾ تنعععاول 

 السلبٌة لموالع التواصل االجتماعً المختلفة

187 19 6 7 5 
4.68 0.855 

83.5 8.5 2.7 3.1 2.2 

6 

سععععٌادة الطرٌمععععة التلمٌنٌععععة )اإللمائٌععععة( لععععدى 

المعلمٌن الذٌن ٌمومون بتعدرٌس منعاهج اللؽعة 

 العربٌة

185 18 11 6 4 

4.67 0.835 
82.6 8.0 4.9 2.7 1.8 

5 
عدم تعوفٌر خطعط واضعحة ومسعتمرة للنشعاط 

 الداعم لألمن الفكري

186 14 14 6 4 
4.66 0.853 

83.0 6.3 6.3 2.7 1.8 



 
 

رلم 

 العبارة
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

3 
ضعؾ مخصصعات النشعاط المدرسعً العداعم 

 لألمن الفكري

183 19 11 6 5 
4.65 0.871 

81.7 8.5 4.9 2.7 2.2 

2 
ضعؾ تعاون المؤسسات األمنٌة مع المدرسة 

 للتوعٌة بأهمٌة األمن الفكري

181 18 16 6 3 
4.64 0.835 

80.8 8.0 7.1 2.7 1.3 

4 
ضععععععؾ اإلععععععداد العلمعععععً والتربعععععوي فعععععً 

 مؤسسات إعداد المعلم

184 14 14 8 4 
4.63 0.888 

82.1 6.3 6.3 3.6 1.8 

 0.765 4.68 المتوسط العام

ٌتضح من الجدول أن أفراد عٌنة الدراسة موافمون بشدة على وجود صعوبات تحول دون تحمٌك مناهج اللؽة العربٌة 

(، وهو 5.00من 4.68األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط ) تنمٌةلدورها فً 

(، وهً الفئة التً تشٌر إلى خٌار "موافك 5.00إلى  4.21سً )من متوسط ٌمع فً الفئة الخامسة من فئات الممٌاس الخما

 بشدة" على أداة الدراسة.

نص السؤال الثالث على اآلتً: " ما االلتراحات التً تُعٌن ثالثًا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الثالث: 

ة بالمملكة العربٌة السعودٌة "  ، وجاءت النتائج كما األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسط تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً 

 ٌوضحها الجدول التالً:

(: إجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات محور الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلة 12جدول )

 المتوسطة من خالل منهج اللؽة العربٌة مرتبة تنازلٌ ا حسب متوسطات الموافمة

رلم 

 ارةالعب
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

 0.661 4.82 3 3 5 10 203التأكٌد علعى طاععة والة األمعر وععدم الخعروج  1



 
 

رلم 

 ارةالعب
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

 1.3 1.3 2.2 4.5 90.6 علٌهم

14 
التعرٌععؾ بالشععهداء مععن رجععال األمععن ودورهععم 

 البطولً وتكرٌم أبنائهم فً المدرسة

197 14 6 4 3 
4.78 0.705 

87.9 6.3 2.7 1.8 1.3 

13 
إبراز دور رجال األمعن فعً حفعظ أمعن العوطن 

 والذود عن حدوده

196 17 3 5 3 
4.78 0.705 

87.5 7.6 1.3 2.2 1.3 

12 

إععععداد المعععواد السعععمعٌة والبصعععرٌة والشعععرائح 

واأللراص الحاسعوبٌة  والشفافٌات والبرمجٌات

الداعمة لممررات اللؽة العربٌة الخاصة باألمن 

 الفكري، وإمكانٌة إعارتها للطالب

198 13 5 5 3 

4.78 0.718 
88.4 5.8 2.2 2.2 1.3 

10 
وضععع أسععالٌب ووسععائل عالجٌععة للولاٌععة مععن 

 االنحراؾ الفكري لدى الطالب

197 14 6 3 4 
4.78 0.699 

87.9 6.3 2.7 1.3 1.8 

9 
التعرٌععععؾ بالجماعععععات اإلرهابٌععععة والتٌععععارات 

 الفكرٌة المنحرفة وبٌان خطرها

197 12 6 5 4 
4.77 0.726 

87.9 5.4 2.7 2.2 1.8 

2 
تكثٌعععؾ المعععواد والبعععرامج التعععً تععععزز األمعععن 

 الفكري من خالل مناهج اللؽة العربٌة

195 15 8 3 3 
4.77 0.702 

87.1 6.7 3.6 1.3 1.3 

15 
األمععن الفكععري فععً ضععوء رؤٌععة المملكععة  تنمٌععة

2030 

196 16 4 3 5 
4.76 0.753 

87.5 7.1 1.8 1.3 2.2 

 0.768 4.75 3 6 8 14 193تضعععمٌن المسعععتجدات المعاصعععرة ذات العاللعععة  8



 
 

رلم 

 ارةالعب
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

بعععاألمن الفكعععري للمجتمعععع فعععً منعععاهج اللؽعععة 

مركعز  ،العربٌة )االدارة العامة لألمعن الفكعري

األمعععععن  ،مركعععععز العععععوعً الفكعععععري ،اعتعععععدال

لععوانٌن الجععرائم  ،لجععان المناصععحة ،السععٌبرانً

 المعلوماتٌة وااللكترونٌة(

86.2 6.3 3.6 2.7 1.3 

11 
تععوفٌر اإلمكانععات المادٌععة والفنٌععة والتجهٌزٌععة 

 لتنفٌذ برامج وأنشطة األمن الفكري

194 15 8 3 4 
4.75 0.746 

86.6 6.7 3.6 1.3 1.8 

4 
مصفوفة للمدى والتتابع عن مفاهٌم األمعن بناء 

 الفكري إلدراجها فً مناهج اللؽة العربٌة

197 10 7 4 6 
4.75 0.782 

87.9 4.5 3.1 1.8 2.7 

6 

وضععع خطععة تنفٌذٌععة شععاملة لألنشععطة الصععفٌة 

األمعععن الفكععععري وعععععالج  لتنمٌععععةوالالصعععفٌة، 

 االنحرافات الفكرٌة

194 13 10 3 4 

4.74 0.766 
86.6 5.8 4.5 1.3 1.8 

5 

تمععععدٌم مشععععروعات مبسععععطة لحععععل المشععععكالت 

االجتماعٌعععة داخعععل مجتمعععع المدرسعععة، مثععععل؛ 

ظععاهرة العنععؾ، حمععل السععالح، التعععدي علععى 

األشععععخاص والممتلكععععات العامععععة والخاصععععة، 

 االنحراؾ،....

197 10 8 5 4 

4.74 0.761 
87.9 4.5 3.6 2.2 1.8 

7 
االستراتٌجٌات التً تنمعً التأكٌد على استخدام 

 مهارات التحلٌل والتركٌب واالستنتاج

194 14 8 4 4 
4.73 0.769 

86.6 6.3 3.6 1.8 1.8 

3 
تنظععٌم دورات تدرٌبٌععة لمعلمععً اللؽععة العربٌععة 

 األمن الفكري تنمٌةحول 

197 10 7 4 6 
4.73 0.831 

87.9 4.5 3.1 1.8 2.7 



 
 

رلم 

 ارةالعب
 العبارة

 درجة الموافمة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

موافك  المعٌاري

 بشدة
 محاٌد موافك

غٌر 

 موافك

غٌر 

موافك 

 بشدة

 0.698 4.76 المتوسط العام

 تنمٌةٌتضح من الجدول أن: أفراد عٌنة الدراسة موافمون بشدة على االلتراحات التً تُعٌن مناهج اللؽة العربٌة فً 

(، وهو متوسط ٌمع فً الفئة 5.00من 4.76األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة السعودٌة بمتوسط )

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

نص السؤال الرابع على اآلتً: "هل توجد فروق ذات داللة رابعًا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الرابع: 

 الجدول التالً:إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر: العمل"   وجاءت النتائج كما ٌوضحها 

 " Independent Sample T-test: نتائج اختبار " ت (13جدول)

 الداللة لٌمة ت االنحراف المتوسط العدد العمل المحاور

األمن  تنمٌةمناهج اللغة العربٌة فً  والع

 الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة

مشرؾ 

 تربوي 
13 1.14 0.366 

-

0.818 
0.414 

 0.745 1.31 211 معلم

الصعوبات التً تواجه مناهج اللغة 

األمن الفكري لدى  تنمٌةالعربٌة فً 

 طالب المرحلة المتوسطة

مشرؾ 

 تربوي 
13 4.60 0.875 

-

0.366 
0.715 

 0.760 4.68 211 معلم

الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى 

طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

مشرؾ 

 تربوي 
13 4.99 0.018 

4.994 0.000** 

 0.716 4.75 211 معلم

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

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

( فألل فعً إجابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .1

األمعن الفكعري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة، والصععوبات التعً تواجعه  تنمٌعةمناهج اللؽة العربٌة فعً  والعحول )

 األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( باختالؾ متؽٌر العمل. تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً 



 
 

ات أفراد عٌنعة الدراسعة حعول ( فألل فً إجاب0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .2

)الممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللؽعة العربٌعة( بعاختالؾ متؽٌعر 

 العمل، لصالح المشرفٌن التربوٌٌن.

ات داللة نص السؤال الخامس على اآلتً: "هل توجد فروق ذخامًسا: النتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال الخامس: 

 إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر: مكتب التعلٌم"  ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

 

 

 

 

 

 

 (  One Way ANOVA" )  (: نتائج " تحلٌل التباٌن األحادي14الجدول)

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 لٌمة ف

 الداللة

 اإلحصائٌة

مناهج اللغة العربٌة فً  والع

األمن الفكري لدى  تنمٌة

 طالب المرحلة المتوسطة

 2.958 5 14.792 بٌن المجموعات

6.219 0.000** 
داخل 

 المجموعات
103.700 218 0.476 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 

األمن  تنمٌةاللغة العربٌة فً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 3.085 5 15.424 بٌن المجموعات

5.844 0.000** 
داخل 

 المجموعات
115.071 218 0.528 

  223 130.495 المجموع

األمن  تنمًالممترحات التً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

المتوسطة من خالل منهج 

 2.227 5 11.135 بٌن المجموعات
4.983 0.000** 

 0.447 218 97.429داخل 



 
 

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 لٌمة ف

 الداللة

 اإلحصائٌة

 المجموعات اللغة العربٌة

  223 108.563 المجموع

( فألل فعً اجابعات أفعراد 0.01ٌتضح من الجدول: وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة )

األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسعطة، الصععوبات التعً تواجعه  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والععٌنة الدراسة حول )

األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة، الممترحات التً تععزز األمعن الفكعري لعدى طعالب  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً 

ح الفروق بٌن كل فئتٌن من فئعات المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللؽة العربٌة( باختالؾ متؽٌر مكتب التعلٌم، ولتحدٌد صال

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

 للفروق بٌن فئات مكتب التعلٌم" scheffe"  (:نتائج اختبار15جدول )

المسارحة  المتوسط ن مكتب التعلٌم المحاور

 والحرث
وسط  ابوعرٌش صامطة

 جٌزان
 فرسان العارضة

مناهج اللغة  والع

األمن  تنمٌةالعربٌة فً 

الفكري لدى طالب 

 المرحلة المتوسطة

المسارحة 

 والحرث

47 1.56 -  **    

     -  1.26 56 صامطة

    -   1.00 51 ابوعرٌش

  ** - **   1.76 27 وسط جٌزان

  -     1.16 36 العارضة

 -      1.00 7 فرسان

الصعوبات التً تواجه 

مناهج اللغة العربٌة فً 

األمن الفكري  تنمٌة

لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

المسارحة 

 والحرث

47 4.42 -      

     -  4.72 56 صامطة

   ** -  ** 4.98 51 ابوعرٌش

   -    4.20 27 وسط جٌزان

  -     4.80 36 العارضة

 -      5.00 7 فرسان

 تنمًالممترحات التً 

األمن الفكري لدى 

طالب المرحلة 

المسارحة 

 والحرث

47 4.67 -      

     -  4.74 56 صامطة

   ** -   4.99 51 ابوعرٌش



 
 

المسارحة  المتوسط ن مكتب التعلٌم المحاور

 والحرث
وسط  ابوعرٌش صامطة

 جٌزان
 فرسان العارضة

المتوسطة من خالل 

 منهج اللغة العربٌة

   -    4.26 27 وسط جٌزان

  - **    4.91 36 العارضة

 -      5.00 7 فرسان

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

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

( فألل بٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .1

منعاهج اللؽعة  والععوالحرث، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن ٌعملون بمكتعب ابعو ععرٌش حعول ) ٌعملون بمكتب المسارحة

األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( لصالح أفعراد عٌنعة الدراسعة العذٌن بمكتعب المسعارحة  تنمٌةالعربٌة فً 

 والحرث.

( فألل بٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .2

منعاهج  والععٌعملون بمكتب وسط جٌزان، وأفعراد عٌنعة الدراسعة العذٌن ٌعملعون بمكتعب ابعو ععرٌش والعارضعةحول )

توسطة( لصالح أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن بمكتعب وسعط األمن الفكري لدى طالب المرحلة الم تنمٌةاللؽة العربٌة فً 

 جٌزان.

( فألل بٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .3

ٌعملععون بمكتععب ابععو عععرٌش، وأفععراد عٌنععة الدراسععة الععذٌن ٌعملععون بمكتععب المسععارحة والحععرث، وسععط جٌععزان حععول 

األمعن الفكعري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة( لصعالح أفعراد  تنمٌعةعوبات التً تواجه مناهج اللؽة العربٌة فً )الص

 عٌنة الدراسة الذٌن بمكتب ابوعرٌش.

( فألل بٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .4

ش، وأفراد عٌنعة الدراسعة العذٌن ٌعملعون بمكتعب وسعط جٌعزان حعول )الممترحعات التعً تععزز ٌعملون بمكتب ابو عرٌ

األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللؽة العربٌة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة العذٌن بمكتعب 

 ابوعرٌش.

ل بٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسعة العذٌن ( فأل0.01وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة ) .5

ٌعملون بمكتب العارضة، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن ٌعملون بمكتب وسط جٌزان حول )الممترحات التً تعزز األمن 

الفكععري لععدى طععالب المرحلععة المتوسععطة مععن خععالل مععنهج اللؽععة العربٌععة( لصععالح أفععراد عٌنععة الدراسععة الععذٌن بمكتععب 

 العارضة.

نص السؤال السادس على اآلتً: "هل توجد فروق ذات لنتائج المتعلمة باإلجابة عن السؤال السادس: سادًسا: ا

 داللة إحصائٌة بٌن استجابات أفراد العٌنة وفك متؽٌر: المؤهل"  ، وجاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

 

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



 
 

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 لٌمة ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

مناهج اللغة العربٌة فً  والع

األمن الفكري لدى  تنمٌة

 طالب المرحلة المتوسطة

 1.310 2 2.620 بٌن المجموعات

2.498 0.085 
داخل 

 المجموعات
115.872 221 0.524 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 

األمن  تنمٌةاللغة العربٌة فً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 6.487 2 12.973 بٌن المجموعات

12.198 0.000** 
داخل 

 المجموعات
117.522 221 0.532 

  223 130.495 المجموع

األمن  تنمًالممترحات التً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

المتوسطة من خالل منهج 

 اللغة العربٌة

 0.934 2 1.869 بٌن المجموعات

1.936 0.147 
داخل 

 المجموعات
106.694 221 0.483 

  223 108.563 المجموع

( فألعل فعً 0.01): عدم وجود فعروق ذات داللعة إحصعائٌة عنعد مسعتوى الداللعة اإلحصعائٌة أعاله ٌتضح من الجدول

األمععن الفكععري لععدى طععالب المرحلععة المتوسععطة،  تنمٌععةمنععاهج اللؽععة العربٌععة فععً  والعععاجابععات أفععراد عٌنععة الدراسععة حععول )

 العربٌعة( بعاختالؾ متؽٌعر المؤهعل. والممترحات التً تعزز األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللؽعة

( فألعل فعً اجابعات 0.01: وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة اإلحصعائٌة )(30.3ٌتضح من الجدول رلم )و

األمن الفكري لدى طعالب المرحلعة المتوسعطة(  تنمٌةأفراد عٌنة الدراسة حول )الصعوبات التً تواجه مناهج اللؽة العربٌة فً 

 باختالؾ متؽٌر المؤهل.

 scheffeالمؤهعل نحعو االتجعاه حعول هعذا المحعور اسعتخدم الباحعث اختبعار " ولتحدٌد صالح الفروق بٌن كعل فئتعٌن معن فئعات 

 "وهذه النتائج ٌوضحها الجدول التالً:

 للفروق بٌن فئات المؤهل" scheffe"  (: نتائج اختبار17جدول )

 دكتوراه ماجستٌر بكالورٌوس المتوسط ن المؤهل المحاور

الصعوبات التً تواجه مناهج 

األمن  تنمٌةاللغة العربٌة فً 

 **  - 4.71 217 بكالورٌوس

 ** -  4.14 5 ماجستٌر



 
 

 دكتوراه ماجستٌر بكالورٌوس المتوسط ن المؤهل المحاور

الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 -   2.30 2 دكتوراه

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

 ٌتضح من الجدول ما ٌلً: 

( فألعل بعٌن إجابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللعة إحصعائٌة عنعد مسعتوى الداللعة اإلحصعائٌة ) .1

مؤهلهم بكالورٌوس، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم دكتوراه حعول )الصععوبات التعً تواجعه منعاهج اللؽعة العربٌعة فعً 

 لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم بكالورٌوس. األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( تنمٌة

( فألعل بعٌن إجابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة العذٌن 0.01وجود فروق ذات داللعة إحصعائٌة عنعد مسعتوى الداللعة اإلحصعائٌة ) .2

 تنمٌعةفً مؤهلهم ماجستٌر، وأفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم دكتوراه حول )الصعوبات التً تواجه مناهج اللؽة العربٌة 

 األمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسطة( لصالح أفراد عٌنة الدراسة الذٌن مؤهلهم ماجستٌر.

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

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

 (  One Way ANOVA" )  (: نتائج " تحلٌل التباٌن األحادي18جدول )

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 لٌمة ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

مناهج اللغة العربٌة فً  والع

األمن الفكري لدى  تنمٌة

 المرحلة المتوسطة طالب

 0.151 2 0.303 بٌن المجموعات

0.283 0.754 
داخل 

 المجموعات
118.190 221 0.535 

  223 118.492 المجموع

الصعوبات التً تواجه مناهج 

األمن  تنمٌةاللغة العربٌة فً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 0.677 2 1.354 بٌن المجموعات

1.159 0.316 
داخل 

 المجموعات
129.141 221 0.584 

  223 130.495 المجموع

األمن  تنمًالممترحات التً 

الفكري لدى طالب المرحلة 

المتوسطة من خالل منهج 

 0.466 2 0.931 بٌن المجموعات
0.956 0.386 

 0.487 221 107.632داخل 



 
 

 مجموع مربعات مصدر التباٌن المحاور
درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 لٌمة ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

 المجموعات اللغة العربٌة

  223 108.563 المجموع

( فألعل فعً اجابعات 0.01الجدول: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللعة اإلحصعائٌة )ٌتضح من 

األمن الفكري لعدى طعالب المرحلعة المتوسعطة، الصععوبات التعً  تنمٌةمناهج اللؽة العربٌة فً  والعأفراد عٌنة الدراسة حول )

األمعن الفكعري لعدى  تنمعًاألمن الفكري لدى طالب المرحلة المتوسعطة، الممترحعات التعً  تنمٌةتواجه مناهج اللؽة العربٌة فً 

 طالب المرحلة المتوسطة من خالل منهج اللؽة العربٌة( باختالؾ متؽٌر سنوات الخبرة.

 نتائج البحث -

ب المرحلة المتوسطة االمن الفكري لدى طال تنمٌةلمناهج اللؽة العربٌة فً ا ٌوجد أثر ذو داللة احصائٌة لوالعال  .1

( ٌلً ذلن األهداؾ من حٌث 5من  1.24بالمملكة العربٌة السعودٌة، وأن المحتوى ال ٌعزز األمن الفكري بمتوسط )

(، والوسائل بمتوسط 5من 1.30( ثم طرق التدرٌس بمتوسط بلػ )5من  1.28األمن الفكري بمتوسط ) تنمٌةعدم 

 (.5من 1.34ٌم بمتوسط لدره )(، واألنشطة وأسالٌب التمو5من 1.31لدره )

 منالشة نتائج البحث: 

موافمون على أن ستة عشرة من أهداؾ مناهج اللؽة العربٌة لم ٌتم  البحثأظهرت الدراسة إلى أن أفراد عٌنة 

واألنظمة التعرٌؾ بالموانٌن  مفاهٌم األمن الفكري. وثانٌا : تنمٌةاألمن الفكري أبرزها: أوال :  تنمًوضعها ضمن األهداؾ التً 

كسب مهارات الحوار وإبداء  تبصٌر المتعلم بكٌفٌة التعامل مع التحدٌات الفكرٌة الناشئة. ورابعا : المختلفة فً المجتمع. وثالثا :

 الرأي ولبول الرأي اآلخر.

التوعٌة  أظهروا درجة موافمة ممبولة لفمرات تعزز األمن الفكري تتمثل فً: أوال : البحثباإلضافة إلى أن أفراد عٌنة 

تنمٌة الوعً الولائً لدى المتعلم ضد االنحرافات الفكرٌة وتزوٌده بالبرامج وثانٌا :  باألنظمة والموانٌن والثمافة األمنٌة.

 تزوٌد المتعلم بمعارؾ مناسبة عن االتجاهات الفكرٌة المعاصرة.وثالثا :  العالجٌة لمواجهتها.

من تنمٌة لدرة المتعلم على حل المشكالت التً تواجهه،  كما أن عٌنة البحث أظهرت مستوى احصائً ممبول

باإلضافة إلى تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والمستمر من خالل طرق التدرٌس المستخدمة، وتدرٌب المتعلم على مهارات 

 تنمٌة الوعً األمنً لدى المتعلمٌن.والتفكٌر، 

 

 

 

 

 توصٌات البحث: -

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



 
 

بكٌفٌععة التعامععل مععع التحععدٌات الفكرٌععة الناشععئة، مثععل األفكععار المنحرفععة التععً تواجععه المجتمععع،  ضععرورة توعٌععة الطلبععة .1

 وتزوٌده بالبرامج العالجٌة لمواجهتها.

 والموانٌن والثمافة األمنٌة.توعٌة باألنظمة للالعمل على إدراج برامج  .2

مراجع ال، وتزوٌدهم بعالحدٌثةطرق التدرٌس تفعٌل تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والمستمر من خالل العمل على  .3

 حفز على البحث والتمصً فً مجال األمن الفكري.تُ التً متطورة الحدٌثة والوثائك الو

 از خطورة الفكر المنحرؾ.تفعٌل اللوحات اإلعالنٌة داخل المدرسة من أجل إبر .4

 كتابة مماالت عن األحداث المخلة باألمن فً صحٌفة المدرسة.تخصٌص ولت مخصص للطلبة ل .5

 األمن الفكري لدى المتعلم، وربط الواجبات المنزلٌة بمضاٌا األمن الفكري.تنمٌة تهدؾ إلى طرح أسئلة أثناء الدرس  .6
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