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٨٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

َّمتطلبات اإلعداد الدعوي لمعلمات العلوم الشرعية لتحقيق  ِّ ِّ َّ

َّالمتوسطة والثانوية: ِّاألمن الفكري لدى طالبات المرحلتين ِّ  

ِخديجة بنت عبداهللا بن محمد البشر ٍ ِِ ِ َ  

ملكـة  الم- المعهـد العـالي للـدعوة واالحتـساب- اإلسـالميةقسم الـدعوة والثقافـة 

  .العربية السعودية

  Fiqreasercher@gmail.com: البريد االلكتروني

  :َّملخص
ِّهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إىل الكـــــشف عـــــن متطلبـــــات اإلعـــــداد الـــــدعوي  َّ ُ َ  -َّالتنظيميـــــة (َ

ِّملعلمـــات العلـــوم الـــشرعية لتحقيـــق األمـــن الفكـــري لـــدى طالبـــات املـــرحلتني) َّالشخـــصية َّ ِّ :
َّاملتوســطة والثانويــة، و ِّاســتخدمت الباحثــة املــنهج الوصــفي بأســلوبه املــسحي يف الدراســة، ِّ َّ ُ

َّواالســــتبانة أداة للدراســــة، وتكــــون جمتمــــع الدراســــة مــــن مجيــــع معلمــــات العلــــوم الــــشرعية  ِّ َ َّ ً َ
ــــاملرحلتني ــــاض، البــــالغ عــــددهن : ب ــــة، يف منطقــــة الري ُاملتوســــطة والثانوي ِ َّ ًمعلمــــة ) ١٤٨٤(ِّ ِّ

َّمعلمــــة باملرحلــــة الثانويــــة، ومت أخــــذ عينــــة عــــشوائية، بلــــغ ) ٩٨١(ِّباملرحلــــة املتوســــطة، و َِّّ ََّ ً ِّ
ًمعلمــة) ٣٣٢(ُعـددها  ِّ أن مفــردات عينــة الدراســة - :وقــد كانــت أبــرز نتــائج الدراســة. ِّ ِ

ِّموافقـــات بدرجـــة متوســـطة علـــى وجـــود متطلبـــات شخـــصية لإلعـــداد الـــدعوي ملعلمـــات  ِّ َّ َّ ِّ ٌ
َّاملتوســــطة والثانويــــة : ِّكــــري، لــــدى طالبــــات املــــرحلتنيَّالعلـــوم الــــشرعية لتحقيــــق األمــــن الف ِّ

ِّ أن مفـــردات عينـــة الدراســـة موافقـــات بدرجـــة متوســـطة علـــى -).٣ مـــن ٢.٥٥(ِّمبتوســـط  ٌ ِّ ِ

َّوجــــود متطلبــــات تنظيميــــة لإلعــــداد الــــدعوي ملعلمــــات العلــــوم الــــشرعية لتحقيــــق األمــــن  َِّّ ِّ َّ
ِّلثانويـة مبتوسـط ِّاملتوسطة وا: ِّالفكري، لدى طالبات املرحلتني  وجـود -). ٣ مـن ٢.٠٧(َّ

َّفــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  ِّفأقــل يف اجتاهــات مفــردات الدراســة ) ٠,٠١(ِ َّ
َّاملتطلبــات التنظيميــة، واملتطلبــات الشخــصية(حــول  ََّّ َّبــاختالف متغــري املرحلــة الدراســية، ) َّ ِّ

ِّلـــصاحل معلمـــات املرحلـــة املتوســـطة ْتقـــدمي دورات  - :ســـة بمـــا يلـــيوقـــد أوصـــت الدرا. ِّ َ
َّتدريبيـــــة ملعلمـــــات العلــــــوم الـــــشرعية يف األســــــاليب احلديثـــــة لــــــدعوة طالبـــــات املــــــرحلتني َِّّ :

َّاملتوســــطة والثانويــــة َّنــــشر الــــوعي بـــــني الطالبــــات ومعلمــــات العلــــوم الــــشرعية بأمهيـــــة  -. ِّ َّ ِّ ِ
ِّالتحصن الفكري َّتدريب وإعـداد معلمـات العلـوم الـشرعية يف -. ُّ  طريقـة دعـوة الطالبـات ِّ

  . ُمبا يتناسب مع املرحلة العمرية هلن
ِّمتطلبـــات اإلعـــداد الـــدعوي: المفتاحيـــةالكلمـــات  َّ معلمـــات العلـــوم الـــشرعية-َّ  األمـــن -ِّ

َّ املتطلبات التنظيمية-ِّالفكري َّ واملتطلبات الشخصية-َّ َّ.  
  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

The Advocacy Preparation Requirements among Sharia 

Sciences Teachers to Achieve Intellectual Security 

among the Preparatory and Secondary Stages Students 

Khadija bint Abdullah bin Mohammad Al-Bishr 

Assistant Professor of Higher Institute for Advocacy, 

Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: Fiqreasercher@gmail.com 

ABSTRACT: 

This study aimed to uncover the requirements of advocacy 

preparation (organizational - personal) among Sharia sciences 

teachers to achieve intellectual security among the preparatory 

and secondary stage students. The researcher used the 

descriptive survey method and a questionnaire was developed 

as a tool for collecting the study data. The study population 

consisted of all the Sharia sciences teachers in the preparatory 

and secondary stages in Riyadh region totaling (١٤٨٤) teachers 

in the preparatory stage, and (٩٨١) teachers in the secondary 

stage, and a random sample was also adopted totaling (٣٣٢) 

teachers. The results of the study revealed that the study 

participants agree to a medium degree concerning the 

availability of the personal requirements for the advocacy 

preparation of Sharia sciences teachers to achieve intellectual 

security among students of the preparatory and secondary 

stages (mean = ٢.٥٥ out of ٣). The study participants agree with 

a medium degree concerning the existence of the 

organizational requirements for achieving intellectual security 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

among students of the preparatory and secondary stages (mean 

= ٢.٠٧ out of ٣). There is a statistically significant differences at 

(٠.٠١) level in the study participants attitudes concerning (the 

organizational and personal requirements) in the light of the 

variables of school stage in favor of the middle school teachers. 

The study recommended providing training courses for 

teachers of Sharia sciences tackling the modern methods of 

advocacy among female students in the preparatory and 

secondary stages, spreading awareness among female students 

and teachers of sharia sciences concerning the importance of 

intellectual immunity. Training and preparing teachers of 

Sharia sciences concerning the method of inviting students in a 

way that suits their age. 

Keywords: advocacy preparation requirements, Sharia science 

teachers, intellectual security, organizational 

requirements, personal requirements. 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  

������ �
ُاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أش  ِّ   :ُرف األنبياء واملرسلني، وبعدُ
 ، ا�تمعةي حلماوىل األنةِبَّاللللطالب والطالبة هو  ِّاألمن الفكري إن احلفاظ علىف

سالمة ب َعنايةني الِّ يستلزم من الدعاة واملربوهذا ،وأمنهه  من عوامل استقرارٌّعامل مهمو

ل يف مجيع جوانب ِ املعتدِّحنراف عن املنهج الوسطي ومحايتهم من اال،كر الطالبف
 إىل ةي �م يف النهاَيِّؤدن أن تِاليت ميك ،َّية يف اجلوانب الدينُاالحنرافات وال سيما ،احلياة

 ،ض الدينُرفَة اليت تَّ أو اعتناق املناهج الضال،ُّلتطرف واُُِّالغلو ِكَرَ إما يف ش،الوقوع

  .   وتنادي بعزله عن جوانب احلياة األخرى
 ًدعاةبوصفهما ة ِّعلم واملِّعلم باملُعناية ال:ِّاألمن الفكري حتقيق ماتِّ مقوِّومن أهم

غرس القيم واملبادئ  نوا منَّ ليتمك؛َّية واملهارات الدعوِّحني بالعلم الشرعيِّمتسل

 من األفكار – بعد عون اهللا – ِ والطالباتَ الطالب الصحيحة اليت حتميَّيةاإلسالم
كل  على اًذلك واجب كان نئول.  املنشودَّاألمن الفكريق هلم ِّ وحتق،ة واملنحرفةَّالضال

 اتِّمعلمي وِّمعلم على ُأوجبباب أوىل من  وه فة التعليم،َّهمَمب وكالُ أةِّمعلمِّمعلم أو 

 من مكانة يف نفوس م وملا هل،َّية من معرفة شرعونهميلكما ِ ل؛َّيةالعلوم الشرع ِّوادم
 ورفع م فإن إعداده؛لذا . األخالق والسلوك يفَ القدوةمالطالبات باعتبارهالطالب و

  . َّية األمهةي يف غاٌ لتحقيق هذا اهلدف أمرَّية الدعوممستوى كفاء�

ََوال جرم أ  اليت حيتاجها َّيةات الدعوَّتطلبن حتقيق العديد من املَّات يتضمِّعلم املن إعدادَ
ات إلعداد َّتطلب تلك املِ قائمةضمن و،كمل وجهأن بدورهن على ْمُقَ ليـُاتِّعلمهؤالء امل

 ،َّيةة باجلوانب التنظيمِّتعلق املُاتَّتطلب امل: حتقيقهاَّيةات اليت ترى الباحثة أمهِّعلمهؤالء امل

  . َّيةة باجلوانب الشخصِّتعلق املُاتَّتطلبوامل
ات ِّعلم إلعداد املَّيةات الدعوَّتطلب باملَةِّتعلق املِالبيانات أخرى، فإن ةيمن ناح    و

ة ِّتوسط امل:ات املرحلتنيِّمعلملدى  َّاصة، وخبًحمدودةزالت  ام ِّاألمن الفكريحقيق لت

مزيد من إىل ا الطالبة م اليت حتتاج فيه، التعليميفة َّ من املراحل املهما ومه– َّيةوالثانو
 ةَّ والفكريةَّ األخالقي، الطالبةَّيةاجلوانب املختلفة من شخصوتطوير  ،وجيهوالتالدعم 

 من ِّ هذا اجلانب املهمةيبتغطعىن ُت َالدراسةهذه  فإن ؛لذا –ة َّواالجتماعي ةَّلوكيالسو



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ،ِّ التنظيميِّعداد الدعوياإلوالرتكيز على جانب ، ا�ات دعويِّعلمجوانب إعداد امل

ما هلما ِ ل؛َّيةة والثانوِّتوسط امل:تنياملرحليف  َّيةات العلوم الشرعِّعلم ملِّالشخصياإلعداد و
  .ِّاألمن الفكريحتقيق   يفٍّدور مهممن 

  : الدراسةتساؤالت

ُما متطلبات - األمـن  لتحقيـق َّيةات العلـوم الـشرعِّعلم ملِّ التنظيميِّعداد الدعوياإل َّ
َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني لدى طالبات ِّالفكري   ؟ِّ

ُمــــا متطلبــــات - ِّالــــدعوي الشخــــصيعــــداد اإل َّ لتحقيــــق  َّيةات العلــــوم الــــشرعِّعلمــــ ملِّ

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني لدى طالبات ِّاألمن الفكري   ؟ِّ
 الدراسـة ِّعينـة أفـراد اسـتجابة ِّمتوسـطبـني  َّية داللة إحـصائُل توجد فروق ذاته -

 يف جمـــال َّيـــةرات التدريبْوَّعـــدد الـــد -  اخلدمـــة– َّيةاملرحلـــة الدراســـ( ِّتغـــري ملىعـــزُت

  ؟)ِّاألمن الفكري
  :أهداف الدراسة

 َّيةات العلـــوم الـــشرعِّعلمـــ ملِّ التنظيمـــيِّعـــداد الـــدعوياإلات َّتطلبـــالكـــشف عـــن م -

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني لدى طالبات ِّاألمن الفكريلتحقيق  ِّ.  
ِّالــدعوي الشخــصيعــداد اإلات َّتطلبــحتديــد م -  لتحقيــق َّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــ ملِّ

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني لدى طالبات ِّاألمن الفكري ِّ. 

 ىعـزُ الدراسـة تِّعينـة أفـراد استجابة ِّمتوسط بني َّية على الفروق اإلحصائُّلتعرفا -
األمـــن  يف جمـــال َّيـــةعـــدد الـــدورات التدريب-  اخلدمـــة– َّيةاملرحلـــة الدراســـ( ِّتغـــريمل

  ).ِّالفكري

  : الدراسةَّيةأهم
 الـــذي ِّالـــدور الــدعوي يف ِّ هـــذه الدراســة علـــى املــستوى العلمــيَّيــةز أمهُربَتــ -١

ــــق َّية الــــشرعِّات املــــوادِّمعلمــــتقــــوم بــــه   لــــدى طالبــــات ِّاألمــــن الفكــــري يف حتقي

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني ِّ.  
  توصــيات مــن خــالل تقــدميِّمهيتهــا علــى املــستوى العملــيأ الدراســة ُّدِتــستم-٢

ِتــــسهم ن أن ِ والــــيت مــــن املمكــــ،ولني بــــوزارة التعلــــيمؤللمــــس ات َّتطلبــــ تــــوفري ميفُ

 لـــــدى ِّاألمـــــن الفكـــــري لتحقيـــــق َّيةات العلـــــوم الـــــشرعِّعلمـــــ ملِّعـــــداد الـــــدعوياإل
َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتنيطالبات  ِّ.  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 

  :مصطلحات الدراسة

ُالعدة" :ًاإلعداد لغة َّ ُ ما أعد ألمر حيدث:ُ ُ َْ َ َّ ِ ُ ِ األهبةَ مثل؛َ
َ ْ ُيـقال. ُ َ أعددت لألمر :َُ ُ ْ َ ْ َ

َعدته َّ َّأعد و،ُ َ َه ألمر كذاَ َ ُ هيأه له:َ َ َاالستعداد لألمرو. ََّ ُ َ ْ
ِ
ُ التـهيـؤ له:ْ َ ُ ُّ َ َّ")١(.  

ُما أ" -  ُعد ألمر حيدثَ ٍ َّ ُ أعددت:َُيـقال. ُ مثل األهبة؛ِ ْ َ َ لألمر عدتهَ َّ ُ ِ َْ ْ
ِ ")٢(.  

  
  :ُّعداد الدعوياإل

ات العلوم ِّمعلم(تأهيل القائمات  ":أنها يف هذه الدراسة ب�جرائيإ فه الباحثةِّتعر

  ."ا� وشخصيا� تنظيميًة الدعوة تأهيالَّهمَمِل) َّيةالشرع
  

 :ُّاألمن الفكري

 من أجل اإلحساس بالطمأنينة والثقة مبجموعة ؛ وتوفري الظروف،ناخُمْ�يئة ال" 
 ُها الوحيُ واليت مصدر،ات واملبادئ والعقائد اليت يؤمن �ا اإلنسانُّتصورمن املفاهيم وال

"ِّ اإلهليِ بالوحيطةِاملنضب َّيةات البشرُّتصورال أو ،ُّاإلهلي
)٣(. 

المة فكر س ":الدراسة هوهذه ا يف �يه الباحثة إجرائيِعنَالذي ت ُّاألمن الفكريو
 ويكون ، سليمٍّ وشـرعيٍّ بناء عقليَ نتيجة؛ومواقفهن يف احلياة الطالبات يف اختيارا�ن

 "ندة ألمنهنحرفة املهدِّ فكر الطالبات من األفكار املَه حتصنيُنتيجت

                                                           

 ُّعىِفْيَوُّ الرُّ األنصاريٍ منظورُ، أبو الفضل، مجال الدين بنٍّي علِ بنِمَّ مكرُ بنُحممد لسان العرب، )١(

 .٢٨٤/ ٣، فصل العني املهملة هـ،١٤١٤ ،٣ طدار صادر بريوت، ،ُّاإلفريقي

دار  حممد عوض مرعب،: قِّاحملق و منصور،، أبُّويََر اهلِّ األزهريِ بنَ أمحدُ بنُحممد �ذيب اللغة، )٢(

 .٦٩/ ١م، باب العني والدال، ٢٠٠١، ١ط بريوت، ،إحياء الرتاث العريب

َّالتنشئة األسـرية ودورهـا يف األمـن الفكـري رؤيـة إسـالمية، :انظر )٣( املـؤمتر  عمـاد عبـداهللا الـشريفني، َِّّ

 .ة امللك سعودجامع ،)ياتِّمفاهيم وحتد (ِّ األول لألمن الفكريُّالوطين



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  ُّياإلطار النظر

  :ُّعداد الدعوياإل :ًأوال
ُأعده ألمر كذا َّ ِّوالعدة بالضم ،ُؤ لهُّ التهيـ:ُ واالستعداد لألمر،أه لهَّ هي:َ ُ َّ .  االستعداد:ُ

ٍ كونوا على عدة:قالُي َّ َ ما أعددته حلوادث الدهر من املال والسالحوهي ،ُ ْ َ َ أخذ :قالُ ي،ْ
َّلألمر عد َته وعتاده،ُ  )١(َّ َّ يي ىي مي خي   ُّ :ومنه قوله تعاىل َُ

ْالشيء َّدَعَ أ:يقال.)٢(  َؤ لألمر واالستعداد له قبلُّالتهي :هو، و)٣(زهَّأه وجهَّ هي: يعين؛َّ

 خم حم جم يل ىل مل   ُّ :َّوجل َّعز قال ؛وقوعه

 ٌّ ُّ : تعاىلوقال . )٤( َّ َّ حن جن يم ىم مم
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

   .)٥( َّ زب

 اهللا لرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم َّدَعَأ" :ةي يف تفسري هذه اآلُّاإلمام الطربييقول 
وهي البساتني، جتري من حتت أشجارها األ�ار خالدين  ،)جنات(وللذين آمنوا معه 

 ذلك الفوز العظيم، ذلك النجاء ،نون عنهاَظعَفيها، البثني فيها، ال ميوتون فيها، وال ي

                                                           

 ).٢( اهلمزة )١(

 حامـــد ، أمحـــد الزيــات،إبـــراهيم مــصطفى(َّاملعجــم الوســـيط، جممــع اللغـــة العربيــة بالقــاهرة  :انظــر )٢(

الـــصحاح  :وانظــر. ٥٨٧/٢بــاب العـــني،  ت،.د م،.د  دار الـــدعوة،،) حممـــد النجــار،عبــدالقادر

أمحد عبـدالغفور : حتقيق ،ُّ الفارايبُّوهري اجلٍ محادُ بنُ إمساعيلٍأبو نصر َّتاج اللغة وصحاح العربية،

  م، بـــاب الـــدال فـــصل العـــني،١٩٨٧ ،  هــــ١٤٠٧، ٤، ط بـــريوت،دار العلـــم للماليـــني عطـــار،

ــــصحاح :وانظــــر. ٥٠٦/٢ ــــار ال ــــف،خمت ــــدين:  املؤل ــــن ال ــــداهللا حممــــدِزي ــــو عب  ِ بــــنِ أيب بكــــرُ بــــنُ أب

َّ الـــدار النموذجيـــة، -َّملكتبـــة العــصرية ا يوســف الـــشيخ حممــد،: قِّاحملقـــ ،ُّ الــرازيُّعبــدالقادر احلنفـــي
تـــاج  :وانظـــر. ٢٠٢/ ١ د،. ع د بـــاب العـــني،، م١٩٩٩/ هــــ ١٤٢٠، ٥، ط صـــيدا–بـــريوت 

ُحممد العروس من جواهر القاموس، ِ حممدُ بنّ
ُّ عبدالرزاق احلسيينِ بنّ ب مبرتضى َّ، أبو الفيض، امللقّ

ِّالزبيدي  .٣٥٨/٨ت، .د م،.د هلداية،دار ا قني،ِّجمموعة من احملق: قِّاحملق ،َّ

، أبــو ُّ اآلملــيٍ غالــبِ بــنِ كثــريِ بــنَ يزيــدِ بــنِ جريــرُ بــنُجــامع البيــان يف تأويــل القــرآن، حممــد :انظـر )٣(

 م، ٢٠٠٠ ، هــ١٤٢٠، ١ طم،.د مؤسـسة الرسـالة، أمحد حممد شـاكر،: قِّ، احملقُّجعفر الطربي

٤١٥/١٤. 

 .)١٣٣ (آل عمران )٤(

 .)٨٩(التوبة  )٥(



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 فاإلعداد هو ؛ؤُّ على أن معىن اإلعداد هو التهيٌففيها دليل. )١(" زيل اجلُّالعظيم، واحلظ

  . للوصول به إىل أفضل حال؛َّل ألمر معنيُّتكثيف اجلهد والنشاط حول موضوع للتأه
من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعي القائم بإيصال دين  ُّ هو كلداعيةوال

  وحيثُّ، من يقوم بالدعوة:وهو، )٢(دعوة القومي كافة وفق منهج الالناساإلسالم إىل 

 التأهيل ُر فيه عواملَّن تتوفَ مُّكلوبذلك يتبني أن الداعية هو  ،)٣(الناس على الطاعة
 فالدعاة إىل .ًةَّ إىل الناس كافِّ والقائم على إيصال الدين اإلسالمي،ِّوالتكليف الشرعي

 وإيصاهلا هلم بالوسائل واألساليب ،وة للناسة تبليغ الدعَّهمَ مبوااهللا تعاىل هم من يقوم

  .اً واملقبولة شرع،املناسبة لواقعهم وحاهلم
 وذلك ، �تمعهاً نافع، صاحلة لغريهًه جلعله قدوةَعين �يئتي داعيةفإن إعداد الََّ   ومن مث 

 يتناول بناء شخصيته وتكوينها على أساس قائم على العقيدة ًبالقيام بتأهيله تأهيال

 وذلك ؛ لهَ الالزمةِ وإكسابه املهارات، واألخالق الكرمية، والعبادة الصحيحة،يمةالسل
ين مبا يناسب واقعهم على الوجه املطلوب ِّ للمدعوِّة تبليغ الدين اإلسالميَّهمَللقيام مب

  .اًشرع

 :ا ودوره في التوجيه� دعويِّمعلم إعداد الَّيةأهم
 لتقوم بالدعوة إىل دين ً من بينها طائفةئِّن �ية أَّ على هذه األمَّوجل َّأوجب اهللا عز

لكنها حتتاج إلمكانيات ؛ و اإلجيادَ، وليست سريعةاًنِّا هيـًوالتهيئة ليست أمر ،اهللا

 .)٤(ذلك أن اإلنسان هو أصعب الصناعات يف هذا الوجود؛ عةِّفة ومتنوَّمكث
ُمعلم و،ٍّ بشكل عامونِّعلموامل  هم من يقع على ،ٍّص بشكل خاَّية الشرعِّ املوادوِّ

ًخاصة و، ونشر الوعي بني فئات ا�تمع، الدعوة واإلرشاد والتوجيهَّيةعاتقهم مسؤول َّ 

  و�يئتـهِّعلم بإعداد املُّ �تمِّ فإن الكثري من الدول السائرة حنو النمو؛لذا.  منهمَالطالب
                                                           

 .١٤/٤١٥امع البيان يف تأويل القرآن، الطربي، ج )١(

َّاألســس العلميــة ملــنهج الــدعوة اإلســالمية :انظــر )٢(  َّ دراســة تأصــيلية علــى ضــوء الواقــع املعاصــر،..َّ

-هـــــ٢،١٤٣١ طالريــــاض، للنــــشر والتوزيــــع، دار احلــــضارة املغــــذوي، لــــدكتور عبــــدالرحيم حممــــدا

 .٥٠٤ص  م،٢٠١٠

 .٥٠٤ص  املرجع السابق، :انظر )٣(

ِّالدعوة، سلسلة مناهج دورات العلوم الشرعية، فئة املتخص: انظر )٤( . د.َّصني يف العلـوم الـشرعية، أَّ

َّ، كنــوز إشــبيليا للنــشر والتوزيــع، اململكــة العربيــة الــسعودية، الريــاض، طُ العمــارٍ ناصــرُ بــنُمحــد َّ١ ،

 .١٠١م، ص٢٠٠٤،  هـ١٤٢٥



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

َوفق  ْ يات  حتدِّةجها ملوَّيةمته التعليء من جهة، وبتطوير أدائه ورفع كفاات التعليمَّتطلبمَ

 ألن العنصـر ؛ والتغيريات اليت تشهدها ا�تمعات من جهة أخـرى،العصر احلديث
ًخاصة و، املوارد وأمثنها على اإلطالقِّ من أهمَّالبشري  ،ا باملعرفةًحَّل عنـدما يكـون مسَّ

 على ٍ قادرةَّيةبشـرر إال مبا متلكه من ثـروة َّا، وألن األمم ال تتطوً مناسبً تأهيالًالَّومؤه

  .)١(العمل واإلنتاج
ات ُّز بسرعة التغريَّتمييا يف هذا العصر الذي ً خصوص،ِّعلم بتأهيل املُعناية الِّفمن املهم

ظم ُ ونةَينْقِّم يف وسائل التـُّ اهلائل يف املعرفة والفكر، والتقدِّ والنمو،احلادثة يف العامل

ي إىل ِّ وهذا يؤد،َّية إىل عاملَّيةئة اإلنسان من حملساع يف النظرة إىل بيِّاملعلومات، واالت
َّية والوطنَّية اإلسالمَّيةُِو مع احلفاظ على اهل،َّية للعاملاًهتمام بإعداد النشء إعداداال

)٢(.  

  اًزِّ متميـا� علمياًإعدادليكونوا دعاة �تمعهم، ني ِّعلم إعداد املولذلك فال بد من 

ق ِّ مبا حيق، عنهمِ واألخذ، وجمالستهم،انيني العاملنيَّاء الرب العلممن خالل  ا،�إميانيو
والقيم واآلداب  ،ون إليه يف موضوع العقيدة والعبادة واملعامالتُعَْدر فيما يُّهلم التبص

؛ َّية والبدنَّية والنفسَّية والروحَّيةا يف مجيع اجلوانب العقل�دنيَهم بِوإعداد ،واألخالق

  .ن القيام برسالة الدعوةِسُ حيَّية الشخصَ متكاملا�ويَ سًاليكون إنسان
 ، اإلمكان يف مجيع ا�االتَ منه قدرُ األخذداعية جيب على الٌّ مهمٌ زادَّعامةوالثقافة ال

 وعليه ،َّية وجماالت العلوم اإلنسان،َّية واالقتصادَّيةجتماع واال،َّية منها والعلمَّيةالفكر

 وقدراته َّية مهاراته الفكرتنمية ا يتناول فيهً إعدادالعمل على تطوير شخصيته وإعدادها
ات املعاصرة اليت تساعده يف إيصال َنيْقِّد بقدر املستطاع بالعلوم والتـُّ والتزو،َّيةالذات

  .)٣(دعوته

                                                           

ِّملتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية، إعداد املعلم يف  َّنسانية،َّجملة العلوم االجتماعية واإل: انظر )١(

مجعــة، جامعــة قاصــدي مربــاح  ســالم بــو . أ،ســعدة قاســم  أبــو،َّضــوء االجتاهــات الرتبويــة احلديثــة

 .٢٤٤ت، ص.ورقلة، اجلزائر، د

ليفة، مكتبة حسن جعفر اخل، )ثانوي ِّ متوسط،،ابتدائي(َّفصول يف تدريس اللغة العربية، : انظر )٢(

 ).٣٩٧- ٣٩٦) (م٢٠٠٤(، ٤الرشد، الرياض، ط

َّاألسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية: انظر )٣(  .د.أ، َّدراسة تأصيلية على ضوء الواقع املعاصر.. َّ

-٥٥٨ص  م، ٢٠١٠، هــ ١٤٣١، ٢ط، الريـاض، ةحلـضار  املغـذوي، داراٍ حممدُعبدالرحيم بن

٥٥٩ . 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ة، وتوضع لغري َّ مستمرَّية عملَّية السعودَّيةني يف اململكة العربِّعلم وتدريب امل    

 وجتديد ،لني لرفع مستواهمَّة للمؤهَّطُيبهم وتأهيلهم، كما توضع خ لتدرٌةَّطُلني خَّاملؤه
ني ليقوموا بدورهم ِّعلمل اجلهود لتأهيل املَبذُ أن تِّ ألنه من املهم؛)١(معلوما�م وخربا�م

 . والوعي بني الطالب،ِّاألمن الفكري ونشر قيم ، ينبغي يف الدعوة للخريكما

 ِّاألمن الفكري بِّ يف نشر الوعي اخلاصِّمعلم الكبري للِّ الدور الدعويَّية يف أمهَّالشكو
 املدرسة َا �موعة الشباب داخلًكِّا وحمرًهِّ موجِّعلم املُّدَعُبني الطالب، حيث يـ

 ،ٌه عظيمةِ فإن مسؤوليات؛ لذا.ه مسموعةُ كلمت، هلمً ويعتربونه قدوة،هاَوخارج

ةَّ ملحٌه ضرورةِوتوجيهات
 يف أقواله وأفعاله ِّعلمرون باملَّيتأثا ما ًفالطالب غالب، )٢(

  .هونصائحه وتوجيهات

   :ُّاألمن الفكري :اًثاني

ـــَِم أ:األمـــن يف اللغـــة ـــا آمـــُتْن ـــَ، وآمٌنِ فأن ـــا غـــريي، إذُتْن ـــاؤه َّ جـــلُواهللا، ه األمـــانُ أعطيت  ثن
ٌ أمنـةٌلُجـَور. )٣(مِظلــَ األمـان مـن أن يَده أعطـى عبــاُاملـؤمن ً أيــضََ َذا كـان يطمـئإ: اَْ َ ِّ إىل كــلُّنَ ُ َ ِ 

َقــال .أحــد ُومسعــت: َ ٍ أبــا زيــادَ
َ َِ ُ يـقــولَ َأنــت: َ ٍ يف أمــنَْ َْ ٍيف أمــان: َ أي؛َ مــن ذاكِ

ََ  َنَآمــ: َُويـقــال. ِ

َفالن الع ًو إمياناُدٌ َ ِ ُفأمن يأمن، َّ ََ َْ
ٌ مؤمنُّوالعدو، َِ َ ُْ

)٤(.  
ه ِوممتلكات شعور الفرد باالطمئنان على حياته ُحالة"ف بأنه َّيعر :األمن يف االصطالحو

  .)٥("عهَ جمتمَداخل

                                                           

يـــرتاك إميـــد حكـــيم، لحجيـــد بـــن عبـــدالم عبـــداُ بـــنمحيـــدلعبـــدا.د سياســـته،نظـــام التعلـــيم و :انظـــر )١(

 . ٢٥٤ م،٢٠١٢، هـ١٤٣٣، ١طالقاهرة،  للطباعة والنشر والتوزيع،

ِّدور املعلــــم يف تعزيــــز األمــــن الفكــــري يف نفــــوس الطــــالب، :انظــــر )٢(  ليلــــى عبــــداملعني عبدالــــشكور ِّ

 .ط.د مكـة املكرمـة،  جامعـة أم القـرى،،َّكليـة الرتبيـة ماجـستري غـري منـشورة، رسـالة طاشكندي،

 .٥٦ ص ،م٢٠١٦

زهــــري :  حتقيــــق،، أبــــو احلــــسنيُّ الــــرازيُّزويينَ زكريــــا القــــِ بــــنِ فــــارسُ بــــنُأمحــــد جممــــل اللغــــة، :انظــــر )٣(

بــاب   كتــاب ألــف،، م١٩٨٦ ، هـــ١٤٠٦، ٢ط بــريوت، ، مؤســسة الرســالة،عبداحملـسن ســلطان

 .١٠٢ص  اهلمزة وامليم وما يثلثهما،

حممــد عــوض : قِّاحملقــ ، أبــو منــصور،ُّرويَ اهلــِّ األزهــريِ بــنَ أمحــدُ بــنُ�ــذيب اللغــة، حممــد :نظــرا )٤(

 .٣٦٧/ ١٥ باب النون وامليم، م،٢٠٠١، ١ ط بريوت،، ِّدار إحياء الرتاث العريب مرعب،

م َّحبث مقد ،ُّ البقميٍ سعدُ بنُسعود ِّحنو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة الرتبية والتعليم، )٥(

  =  مجـــادى٢٥-٢٢يف الفـــرتة مـــن، )املفـــاهيم والتحـــديات( ِّ األول لألمـــن الفكـــريِّللمـــؤمتر الـــوطين



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ةيلطة حلماُّذها السِخَّ اليت تتَّية والعقابَّية والوقائَّية وهو جمموعة من اإلجراءات الرتبو

ة، وال تتعارض َّن �ا األمِا من املبادئ اليت تؤمً انطالق،ا�ا وخارجي�الوطن واملواطن داخلي
 .)١(ةَأو تتناقض مع املقاصد واملصاحل املعترب

ُبالكسر ويـفتح -  ًكر لغةِالفو َ ِإعمال النظر يف الشيء :-  ُْ َِ َّ ُ ِ)٢(.  

سات َّ، وصيانة املؤسِّهو احلفاظ على العقل من االحتواء اخلارجي" :ُّ الفكريُاألمنو
  .)٣("يف الداخل من االحنراف َّيةالثقاف

 ه،ِتومنتجا ه، ومعارفه،ِومبتكرات ، عقل اإلنسان وفكرهةيمحا" : بأنه كذلكفَّويعر

  .)٤("رِّ مؤثِّ من أي، رأيهَّيةوحر  نظره،ِووجهات
 د خاطئ،َومعتق  عقول الناشئة من فكر شائب،ةيمحا" :كذلك من تعريفاته أنه

سالمة فكر ه نأو ،حنراف يف السلوكاي إىل ِّويؤد ،يتعارض مع تعاليم اإلسالم

همه َدال يف ف واالعتَّيةهمه من االحنراف، واخلروج عن الوسطَاإلنسان، وعقله، وف
  .)٥(" ه للكونُّتصور، وَّية، والسياسَّيةلألمور الدين

 ُُِّالغلو لسالمة العقل من ةيومحا عتدال التفكريا هو حفاظ على ُّاألمن الفكريف

  .ُّلتطرفوا

                                                                                                                                           

ِّكرســــــي األمــــــري نــــــايف بــــــن عبــــــدالعزيز لدراســــــات األمــــــن الفكــــــري، جامعــــــة امللــــــك  ، األوىل=
 .٧هـ، ص١٤٣٠سعود،

 ،َّالـصادرة مـن وزارة الداخليـة جملـة األمـن، اجلحـين، علـي فـايز  يف اإلسـالم،َّاملفهوم األمـين :انظر )١(

 .١٢ص هـ،١٤٠٨ ذي احلجة ،)٢( العدد

مكتــب : حتقيــق ،ي الفريوزآبــادَ يعقــوبُ بــنُ حممــدٍ الــدين أبــو طــاهرُجمــد القــاموس احملــيط، :انظــر )٢(

مؤســسة الرســالة للطباعـــة  ُحممــد نعــيم العرقـــسوسي،: حتقيــق الــرتاث يف مؤســسة الرســـالة بإشــراف

 .٤٥٨/ ١ باب الراء فصل القاف، ، م٢٠٠٥ ، هـ١٤٢٦، ٨، طوالنشر والتوزيع، بريوت

ـــة اإلســـالمية )٣(  للدراســـات ُّاملركـــز العـــريب ،لجالـــدعي  عبـــدالعزيزُ بـــنُ فهـــد،َّاألمـــن واإلعـــالم يف الدول

 .١٠٤ص  م،١٩٨٦ ط،.د الرياض، َّاألمنية والتدريب،

َّمفهوم األمن الفكري يف اإلسالم وقضاياه الرتبوية :انظر )٤(  رسالة ماجـستري، مل بنت حممد نورأ، ِّ

 .٣٠ص م،٢٠٠٧  القرى، مكة املكرمة،أمَّ كلية الرتبية، جامعة ،منشورة

 ،)١٨٧: (جملـــــة األمـــــن واحليـــــاة، عــــــدد، ســــــعيد الـــــوادعي ،َّ اإلســـــالميَّاألمـــــن الفكـــــري: انظـــــر )٥(

 .هـ١٤١٨



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  :ِّاألمن الفكري َّيةأهم

ن م أهل مكة ميف بيان نع  قال تعاىل؛م اهللا على العبادَِع عظيمة من نٌاألمن نعمة     

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ   ُّ األمن واالطمئنان على أرواحهم

ً يـروا أنا جعلنا حرمملَوَأ( : أي؛)١( ﴾هب مب خب َ َ ََ ََْ ََّ ً آمناْ ْ ويـتخطف الناس من اِ ُ
ِ

ُ َّ ُ َّ َ َ َ
ْحوهلم
ِِ
ْ َا، وأهل مكة آمنون، ً بعضمهُسيب بعضَ ي):َ ُ ِ َ َّ َ ُ ْ ِأفبالباطل(ََ ِ ْ َِ ِ باألصنام والشيطان، ):َ َ ْ َّ ََ

ِ َ ْ ْ ِ

ِيـؤم( ِنون وبنعمة اللهُْ ِ َِّ َ َْ ِ َ ِ مبحمد واإلسالم، ):ُ َ ْ ِْ َ
ٍ َّ َ َيكفرون(ُِ ُُ ْ  ،ع به الناسَّيتمت  مماُواألمن .)َ

ُيـقول الله " : يف تفسريها-   رمحه اهللا تعاىل-  ُّ قال اإلمام الطربي؛ به معايشهمُّوتستقر َّ ُ ُ َ
َِِِّلنبيه

ْ فـقل :ِ ُ ُ يـقول،، }مئ خئ حئ جئ{ َ ُ َُ أومل نـوطئ هل:َ َْ ِّ َُ ْ َم بـلدا حرمنا على ََ ََ َ َّْ َ ًَ ْ
ماء فيه، ومنـعناهم من أن يـتـناولوا سكانه فيه بسوء، وأمنا على أهله  ِالناس سفك الدِّ ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ َ َّ َ َ َََّ َّ َ َ َ
ٍ ِ

ُ
ِ َُ َّ

ُ َُ َ َ ََ ََ ْ َ َْ ْ ُ ْ ْ ِ

ٌمن أن يصيبـهم �ا غارة، أو قـتل، أو سباء َ َ ُ ْ
ِ ِ

ْ َْ َ ٌَ َْ ٌَ َ َ ُ
ِ

ْ
ِ ْ" )٢(.  

 اليت ةيومن الغايات السام ة اليت أنعم اهللا �ا على عباده،م العظيمَعِّ فاألمن من النـ   

 ،وحتفظ به الدماء واألوطان ،صانُ احلياة وتُّوباألمن تستقر ،يسعى إليها ا�تمع وأفراده

 ٌّمطلب مهم  وهو،لألمن مبفهومه الشامل َّية األساسَ الركيزةُّدَعُ يـُّاألمن الفكريو
  . لألفرادَّية االحتياجات األمنهرم ةَّ فهو يأيت على قم؛للمجتمعات

 فإنه كلما ؛ بينه وبني األمنَّية يف العالقة الوظيفِّاألمن الفكري َّيةح أمهِضَّوتت    

د ب على ذلك احنراف يف السلوك يهدَِّّ وترت،ر به األمن واستقرارهَّ تأث،اضطرب جانبه
  : وتلخص أمهية األمن الفكري فيما يلي،األمن

ة َّ األمِ دين:اتَّ وأعظم الضروري،باتَ املكتسِّ ألهمةي محاَّالفكرياألمن أن . ١

  .اِوعقيد�
 ،َّية اجلنائ:ة يف اجلوانب األخرىَّي إىل اختالل األمِّ يؤدِّاألمن الفكريأن اختالل . ٢

  . وغريها،َّيةواالقتصاد

                                                           

 ).٥٧: (القصص )١(

 ِ بـنِكثـري بـنِ َ يزيـدِ بـنِ جريـرُ بـنُلقرآن، حممـد جامع البيان عن تأويل آي ا،ِّتفسري الطربي :انظر )٢(

 بالتعــاون مــع ،الــدكتور عبــداهللا بـن عبداحملــسن الرتكــي: حتقيــق ،ُّ، أبــو جعفــر الطـربيُّ اآلملــيٍغالـب

َّمركـــز البحـــوث والدراســـات اإلســـالمية بـــدار هجـــر الـــدكتور عبدالـــسند حـــسن ميامـــة، دار هجـــر 
 .٢٨٦/ ١٨ م، ٢٠٠١ ، هـ١٤٢٢ة األوىل،  الطبع،للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٨٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ، والتصادمدُّي يبدأ بالتمرذ الُُِّالغلوارات َّ من مناذج تيٌَجوذَُأن الفكر املنحرف من. ٣

  .)١(وينتهي بالقتل والتفجري
 دِّيؤك  مما؛ج عن اختاللهِنتَنف واإلرهاب من االحنرافات اليت تُفارتكاب اجلرائم والع    

 ومن ،َّية املكتسبات الوطنمحايةق َّ وبه تتحق،مات األمنِّ مقوُّ أهمَّاألمن الفكريأن 

 ،ينالدِّ( : الضرورات اخلمس مقاصد الشريعة يف احملافظة علىُّق أهمَّخالله تتحق
األمن  فتحقيق ؛تستقيم احلياة بدو�ا اليت ال ،) واملال،ضْرِوالع ،والعقل، فسَّوالن

 بني فئة َّخاصة و، ونشر مفهومه، البد من حتقيقه يف ا�تمعٌّ مهمبلط مِّالفكري

فيها، اهق ات اليت حتصل للمرُّ وذلك خلطورة مرحلة املراهقة والتغري؛قني والشبابِاملراه
  .)٢( من غريهمَأكثر ِّ من خطر الوقوع يف االحنراف الفكريعنايةهتمام وافهم موضع 

 ، أمنِّ بل هو ركيزة كل؛ يف ا�تمعِّ جزء من منظومة األمن العامُّمن الفكرياألو

 َّيةلتزام باآلداب والضوابط الشرع وإن مبعثه ومظهره اال، استقرارِّوأساس كل
 .)٣( فرد يف ا�تمعُّ اليت ينبغي أن يأخذ �ا كل،َّيةكر والفَّيةجتماعواال

 :ِّاألمن الفكري للمدرسة في تحقيق ُّالدور الدعوي :ًاثالث

 ، لدى طالب املدرسةِّاألمن الفكريا يف حتقيق ًا بارز�ا دعويًال شك أن للمدرسة دور
ني ِّعلملى توفري امل عُها احلرصِّ اليت من أمه،َّيةماته الدعوِّوذلك بتحقيق وسائله ومقو

 القائمة على األصول ، وتوفري املناهج املناسبة املعتدلة،اًدِّ جيًلني تأهيالَّات املؤهِّعلموامل

   .بة لواقع الطالبِ واملناس، والدين الصحيحَّيةالشرع
 والكتابة دون َ ال تقتصر على تعليم الناس القراءةَّيةسات التعليمَّة املؤسَّهمَإن مو     

 وترمجة هذه العلوم إىل واقع ،َّية والعملَّية على ما حيتاجون إليه يف حيا�م العلمالعمل
                                                           

َّدراســــة تطبيقيــــة علــــى مدينــــة  رســــالة ماجــــستري، ِّدور األســــرة يف حتقيــــق األمــــن الفكــــري، :انظــــر )١(
، ِّلكــرتويناإل  علــى موقــع اجلامعــةةســكاكا، حممــد بــن أمحــد املويــشري، أطروحــة ماجــستري، منــشور

َّجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص َّ٢٤-٢١. 

 مؤســسة الرســالة، عبــدالرمحن معــال اللوحيــق، الغلــو يف الــدين يف حيــاة املــسلمني املعاصــرة، :انظــر )٢(

 .٧٠٥ص م،٢٠٠٤ ط،.بريوت، د

ِّسرتاتيجية تعزيز األمن الفكري، إ:انظر )٣(  ِّم للمـؤمتر الـوطينَّحبث مقد اهلماش، متعب شديد حممد َّ

  مجــــــــــادى األوىل٢٥-٢٢الفــــــــــرتة مــــــــــن يف ، )املفــــــــــاهيم والتحــــــــــديات( ِّاألول لألمــــــــــن الفكــــــــــري

 ِّهــــ،كرسي األمـــري نـــايف بـــن عبـــدالعزيز لدراســـات األمـــن الفكـــري جبامعـــة امللـــك ســـعود،١٤٣٠

َّاململكة العربية السعودية،  .٩ ص م،٢٠٠٩ َّ



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 َّية الذي هو مسؤول، ما حيتاجه الناس هو األمن يف األوطانَّن أهمإ إذ ؛سه الناسِلمَي

  .)١(اجلميع
 ُه ينطلق منها دعات،ا لدعاة الفكر املنحرفً تكون موطنَّسات أالَّوعلى املؤس    

 ِّتطرف مالئمة لنشر الفكر املً تكون بيئةَّ فكر الطالب وتضليل أفكارهم، وأالإلفساد

 رتبية للمدرسة يف نظر اإلسالم هي حتقيق الَّية األساسُ فالوظيفة؛ املدرسةَداخل
َّيةدَقَ والعَّيةسسها الفكرُ بأَّيةاإلسالم

)٢(.  

 ِعْسُ الوُلَْذ اجلميع ب وإن مرحلة املراهقة والشباب من املراحل احلامسة اليت على    

 �ا اإلنسان يف ُّ وأحرج املراحل اليت مير من أشدُِّّدَعُ إذ تـ؛ �اعنايةوالطاقة يف ال
  .)٣(حياته

 ورغبة يف ، وكثرة تساؤل، واضطراب،َّيةالت فكرُّز بتحوَّون مبرحلة تتميُّوالطالب مير

اطبة عقوهلم  وخم، هم حباجة إىل حتقيق الطمأنينة يف نفوسهم؛االكتشاف، لذا
ِّجداينِ والوِّستقرار الفكري وحماور�م مبا يصل �م إىل اال،جدا�مِوو

)٤( .  

 ُةَِّق ور،ِّهافة احلسَر  هوَز هذه الفئةِّن ما مييإ إذ ؛ من تكثيف اجلهود هلاَّ البد؛لذا    

ب الرتكيز  مما يوج؛)٥(ي واملغامرةشـديد يف التحدِّالندفاع اال و،رُّ التأثُ وسرعة،عورُّالش
  . واألخذ بيدها للطريق الصحيح،هتمام �ا واال،عليها

 ؛ بل هي ال تقع على املدرسة فقط، عليهَ، واحلفاظِّاألمن الفكري َّيةوإن مسؤول

 فاألسرة، واملدرسة، واجلامعة، ؛ة مؤسسات ا�تمع وأفرادهَّ مشرتكة بني كافَّيةمسؤول

                                                           

َّكليــة  نـدوة ا�تمـع واألمـن، القــرين، حممـد بـن ناصـر َّالـدور األمـين للمؤسـسات التعليميــة، :انظـر )١(
 . م٢٠٠٤/  ٢/  ٢٤ -٢١الرياض،  َّمنية،امللك فهد األ

ِّبنـــاء إســـرتاتيجية وطنيـــة لتحقيـــق األمـــن الفكـــري يف مواجهـــة حنـــو :انظـــر )٢( َّ عبـــداحلفيظ  اإلرهـــاب، َّ

 .م٢٠٠٦الرياض،  َّجامعة نايف العربية، غري منشورة، رسالة ماجستري، عبداهللا املالكي،

 عبـداهللا بـن ناصـر الـسدحان، مكتبـة العبيكـان، .د وقت الفراغ وأثره يف احنراف الشباب، :انظر )٣(

 . ١٥ص ط،.الرياض، د ت،.د

َّدور اإلدارة املدرســـية يف تعزيـــز األمـــن الفكـــري لـــدى طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة مبحافظـــة غـــزة : انظـــر )٤( َِّّ
 فلــسطني، َّاجلامعــة اإلســالمية، غــزة، حمجــان، رســالة ماجــستري غــري منــشورة،  نــصر،وســبل تفعيلــه

 .٣٧ص م،٢٠١٢

دار  حممــــد مــــصطفى زيــــدان، .د َّالنمــــو النفــــسي للطفــــل واملراهــــق ونظريــــات الشخــــصية، :انظــــر )٥(

 .١٧١،١٧-١٧٠ص  د ط، م،.د ت،.الشروق، د



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ؛)١(قه اهللاَّق من وفَّب به، واملسؤول عنه، واملوفَطالُمْه الُ له جهدٌّواملسجد، وغريها، كل

  . اجلهود يف ذلكُ وعلينا بذل،ة اجلميعَّهمَفهي م
ة أهم:اًرابعــ  َّية الـــشرعِّات المـــوادِّمعلمـــ لِّ والشخـــصيِّ التنظيمــيِّعـــداد الـــدعوياإل َّـــي

 :ِّاألمن الفكريلتحقيق 

األمن  لتحقيق َّية الشرعِّات املوادمِّعل ملُّ والشخصيُّ النظاميُّعداد الدعوياإل ُّدَعُيـ     
 ومستوى ،نيِّعلمامل  يقوم على أساسها مستوى أداء،ةَّهمُ مً لدى الطالب ركيزةِّالفكري

 ؛ة اإلعدادَّ على قوٌبةِّة األداء مرتتَّ قوأنذلك  ؛ لدى الطالبَّية التعليمَّيةتأثريهم يف العمل

  .  ارتفع مستوى األداء،اًا ونوع�كمفت فيه اجلهود ِّ اإلعداد وكثَيِوَما قَّفكل
 ،ٍ سواء على حدٍَّّية والدعوَّيةسات التعليمَّذا اإلعداد على املؤس �عناية الءيقع عبو

 لتحقيقه َن توفريه من وسائلِميك  وتوفري ما، الدراسات للنهوض بهومن ذلك إجراء

رات يف ْ الدونظيموت اء،فْكني األِّعلم املَاريخت ويشمل كذلك ا،على الوجه املطلوب
سات َّعلى أن دور املؤس، الوسائل واألساليب املناسبةة باختيار ِّتعلقاملوضوعات امل

 ،ِّ يف التأهيل واإلعداد الشخصيهمِني أنفسِّعلمملا ي دورِلُ ال خيَّية والدعوَّيةالتعليم

 ،َّيةم الشرعد بالعلوُّ والتزو،ِّ وذلك باإلعداد العلمي،َّيةي العلوم الشرعِّمعلم َّخاصةو
 َعنايةه الَيِولُين أالذي جيب  ِّهتمام باجلانب املهاري واال، على كل جديدالعِّواالط

من ب اآلخرين ِ من جتارواالستفادة ،اًا ونظامً ومواكبة اجلديد املقبول شرع،بالتطوير

 .  جمال الدعوةز يفُّ ومتيٌ هلم كفاءةالذين لنيَّ ومن املؤه،والفضلالعلم أصحاب 
ومدى تأثريه وفاعليته  ،ِّعداد الدعوياإل َّية أمهنتَّبيالدراسات اليت  من ُ العديدَََّمثةو    

ال َّ الفعَعتبارهم العنصر با،ِّ للمعلمني اإلعدادَجوانب تتناول و،َّية التعليمَّيةيف العمل

  .)٢( الدعوة إىل اهللار يفِّواملؤث

                                                           

خطيــب جــامع اجلهيمــي  حممــد بــن عــدنان الــسمان، ِّمــن وســائل حتقيــق األمــن الفكــري، :انظــر )١(

ـــــــــــــــــاض، ـــــــــــــــــصحافة والطباعـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــ يف مقـــــــــــــــــال بالري  العـــــــــــــــــدد شر،صـــــــــــــــــحيفة اجلزيـــــــــــــــــرة لل

٠٨/٠٢/٢٠٠٩،١٣٢٨٢. 

ا�لــة  حممــد هــالل الــصادق هــالل،  الــدعوة إىل اهللا، للــدعاة وأثــره يفاالجتمــاعياإلعــداد  :انظــر )٢(

، ١٢٧٠-١٢١٧، )٢ (٢٨ ، جامعــــة األزهــــريق، والــــدعوة بالزقــــازني أصــــول الــــدَّيــــة لکلَّيــــةالعلم

 .١٢٦٣ -١٢٢٠ ص، ٢٠١٦



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

صال اليت تساعدهم ِّتفنون االدام الستخالدعاة  ُ تأهيل:ومن جوانب هذا اإلعداد     

ين على أفضل ِّ باملدعوصالِّباالت للقيام َ الالزمةِكسبهم املهاراتُ وت،على أداء العمل
ُّيم احلضارُّ اليت أفرزها التقدَّية على القضايا العصرُّلتعرفلتهم وحاجى، ًمستو

ومن . )١(

 حملاربة الفكر ؛َّيةلعنكبوتعرب الشبكة ا للدعوة ا� وفكريا� تأهيلهم علمي:اًذلك أيض

ِتسهم طرح القضايا اليت  لُ اليت يرتادها الشبابُاملواقع َّاصةوخب، ِّتطرفامل األمن يف حتقيق ُ
َّية عرب الشبكة العنكبوتِّالفكري

)٢(.  

سات إعداد َّبول يف مؤسَ املعايري للقُرُّ توفـ:اليت ينبغي االنتباه هلا ةَّومن األمور املهم    

ِتسهم  ،نيِّعلم من املَّيةات نوعَ لضمان احلصول على خمرج؛ وتوظيفهمنيِّعلمامل يف ُ
  .)٥)(٤)(٣(التعليمنهوض مبستوى ال

ِّالدعوي الشخصيعداد اإلات َّتطلب مبَّيتعلقأما فيما       فهي وإن كانت إحدى ،ِّ

َمعلمعفي ُإن ذلك ال يف ،َّيةمسؤوليات املؤسسات الدعو
 دِّاحل ليأخذ بَّية العلوم الشرعِّ

تها من َّ بإتقان مسائل العقيدة بأدل،َّيةاألدىن من اإلعداد والكفايات يف العلوم الشرع

 ،حاحِّتب الصُ خمتصرة لكٍ وقراءة،ِّرة يف الفقه اإلسالميَ خمتصٍودراسة، ةَّالكتاب والسن

                                                           

دراســـة ..  جمـــال االتــصال واجتاهـــا�م حنــو مـــستحدثاتهیعاة فــ للـــدَّالتدريبيــة اجـــاتياالحت :انظــر )١(

  ، من الدعاةنةي على عَّيةدانيم

 .٦٩-٦٨، ٢٠٠١ ،)١٦ (١٦ َّاإلعالمية، البحوث جملة،  مشسديزي أبو الشعبان

 أمحــد خليفــة الــدهاش، َّاســتخدام الــشبكة العنكبوتيــة يف مواجهــة انتــشار الفكــر املتطــرف، :انظـر )٢(

َّجامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة، كليـــة  ماجـــستري، راهيم مـــشرف الـــشاعر،عبـــدالرمحن بـــن إبـــ َّ َّ
 .٢٠٠٩َّالدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، 

ِّواقـــع إعـــداد معلـــم الـــصفوف األوىل باململكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي : انظـــر )٣( َِّّ َّ
ِّمبحافظــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلمــي الـــصفوف َّومــديري املــدارس االبتدائيــة  الـــصفوف األولـــى،

،  عـــــدد يوليـــــو، دراســـــات وحبـــــوث، جملـــــة تكنولوجيـــــا الرتبيـــــة،َّاألوىل ومـــــديري املـــــدارس االبتدائيـــــة

٢٠١٧. 

�جتارب عاملية يف إعداد وتنمية املعلم مهني) ٤( َّ الثالـث لكليـة العلـوم الرتبويـة،ُّاملؤمتر العلمـي ـا،َِّّ جامعـة  َّ

ِّعلم العريبتربية امل جرش،  . م٢٠١٠ردن، األ هالة خبش، رؤى معاصرة،  وتأهيلـه،ِّ

َّمعــايري اختيــار وإعـــداد املعلمــني يف كليـــات الرتبيــة باجلامعــــات الفلــسطينية بغـــزة يف ضــوء معـــايري  )٥( ِّ

ـــامن للرتبيــة، جــودة واعتمــاد مؤســسات التعلــيم ُّالعــاجز، املــؤمتر العلمـــي اجلــودة الــشاملة، فــؤاد  الث

 . م٢٠٠٧، مصر ،ِّ يف الوطن العريبِّمالعا



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

برز مصادر العلوم أ و،ة واجلماعةَّي عند أهل السنِّي دورات يف مصادر التلقِّوتلق

 ،َّية والدعوَّية وتطبيقا�ا العلم،ة واجلماعةَّهل السنأ ودورات يف معامل منهج ،َّيةعالشر
 كاإلقناع، ؛ً يف احلوار مثالُداعية تطوير الذات اليت حيتاجها الِّ وفن،ينِّتقان لغة املدعوإو

ل ئيف استخدام الوسابني، وَهم سلوكيات املخاطَ لف؛ويف علم النفس ، واخلطابة،واإللقاء

  .)١(ينِّ للتواصل مع املدعوَّية الدعوِّعداد املوادإ احلديثة يف َّيةنْقِّتـال
 ُإخالص األمر الذي يقتضيالدعاة، بإعداد هتمام اال -  ذلك ِّ كلَقبل -وعليهم      

والفهم الصحيح لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه عليه أفضل الصالة ،  هللا تعاىلَّيةالن

 أحوال، ومعرفة وفهم الواقع، سن اخللقحبِّالتحلي ، وايف واإلعداد اللغوي الك،والسالم
  .الوعظ واإلرشاد املتبعة يف اآلدابوإدراك أمهية الدعوة إىل اهللا، و، املدعوين

  :الدراسات السابقة

 لدى ِّاألمن الفكرية تعزيز َّهمَ مبَّيةبدراسة حول قيام املدرسة الثانو) ٢(قام القضيب    
 ،ول دون ذلكَُوالصعوبات اليت حت ات،َّقرر وامل، يف ذلكِّعلممل ودور ا،َّيةطالب الثانو

ِتسهم  الدراسة إىل العوامل اليت َّتوصلت وقد ،نيِّعلممن وجهة نظر امل يف قيام األنظمة ُ

 ،فِ السلوك املنحرُ اليت من أبرزها مراقبة،نيِّعلم بدورها من وجهة نظر املَّيةاملدرس
 يف تعزيز ِّعلم دور املِّتبنياليت برز العوامل أ إىل تَّتوصل كما ،وتوجيهه لدى الطالب

 َّيةات املدرسَّقرر كذلك إىل بيان دور املَّتوصلت و، واملناقشةَها احلوارُ أبرز كان،األمن

قد  و، الروابط يف ا�تمعةي على تقوها احلثَُّ أبرز كان،فِيف تعزيز الفكر املنحر
  .سة يف الدراَّاستخدم الباحث املنهج الوصفي

                                                           

ة والواقع  ضوء الکتاب والسنَّ الالزمة لذلك يفةَّي األساساتي الدعاة إىل اهللا والکفاليتأه: انظر )١(

 للبنـات ةَّيـ والعربَّية الدراسـات اإلسـالمةَّيـ کلةَّيـحولی، تـي الثبوضي معِ عبداهللا بنُ بنُعابد، املعاصر

 .٢٣م، ص٢٠١٦ ف،ي سوببين

ِّدور املدرســة الثانويـــة يف تعزيــز األمـــن الفكــري لـــدى طال�ـــا مــن وجهـــة نظــر املعلمـــني يف مدينـــة  )٢( ِّ َّ
 َّ اإلسـالمية،ٍ سـعودِ بـنِفهد القضيب، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام حممـد الرياض،

 .م٢٠٠٨، الرياض



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 َّيةصات العلمُّات التخصِّمعلم على مدى إسهام ُّلتعرفإىل ا) ١(وهدفت دراسة العتييب

ات ِّعلم من وجهة نظر املِّاألمن الفكري ِاتَّتطلب مَّيةطالبات املرحلة الثانويف إكساب 
ل البحث إىل َّ وتوص، يف الدراسةَّواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي مبدينة الرياض،

 ِّاألمن الفكريات َّتطلبسهمن يف إكساب مُ يَّيةصات العلمُّ التخصِتاِّمعلمن أ

ات ِّعلم ملٍ ودوراتَقامة برامجإب ، وأوصت الدراسة بدرجة كبريةَّيةلطالبات املرحلة الثانو
عداد إ ضمن موضوعات برنامج ِّاألمن الفكريدراج موضوع إ و،ةَّيصات العلمُّالتخص

  .َّيةصات العلمُّات التخصِّمعلم

  أبرز ماوكان  باحلوار للشباب،رتبية التوجيه والَّيةأوضحت أمه) ٢(ويف دراسة فلمبان
َية له الدراسة أمهَّتوصلت  ،السليمة  لبيان العقيدة وأنه سبيل،لشبابمع ا احلوار َّ

 هلم النتهاج املنهج الصحيح، ٌعونأنه ا عن الشبهات، وًيضاح ملفهومها بعيدإو

 ،ِّعد عن الفساد األخالقيُ والب،سن واألخالق الكرميةستقامة على السلوك احلواال
  . يف مواجهة اإلرهابٌةَّ وقو،ِّحنراف الفكري هلم من االٌمحايةو

ات َّقرر وإسهام امل،ِّاألمن الفكريإىل بيان مفهوم ) ٣("بكر الطيب أبو"وهدفت دراسة 

وسلك  ،َّيةرحلة الثانو يف امل التوحيدَّمقررعلى   من خالل الرتكيـز، يف تعزيزهَّيةالدراس
عن أن للعقيدة الصحيحة وأسفرت النتائج   يف هذه الدراسة،َّالباحث املنهج الوصفي

 َّية والدور البارز للمناهج الدراس، األمن الشاملِّ بثَّيةوأمه ،ِّاألمن الفكري يف تعزيز ًادور

  .هاُها ومضامينُ من حيث أهدافِّاألمن الفكرييف تعزيز 
األمن " الدراسة باملزيد من البحث يف ضبط مفهوم مصطلح أوصتقد و     

فالبد من إعداد  ،َّاألمن الفكريم ُدَ وخت،م املنهجَدعَ وإدراج قضايا أخرى ت،"ِّالفكري
                                                           

ُّمـــدى إســـهام معلمـــات التخصـــ )١( ِّبـــات األمـــن الفكـــري لطالبـــات َّيف إكـــساب متطل َّصات العلميـــةِّ
  وضحى بنت حباب بـن عبـداهللا العتيـيب،،ِّاملعلمات مبدينة الرياض َّاملرحلة الثانوية من وجهة نظر

َّقسم املناهج وطـرق تـدريس العمـوم، كليـة الرتبيـة، جامعـة األمـرية نـورة بنـت عبـدالرمحن، الريـاض، 
 ).٦١٠٢-٠١-١٤( حبث منشور َّالسعودية،

، هــــالل حــــسني فلمبــــان، رســــالة ِّ يف وقايــــة الــــشباب مــــن اإلرهــــاب الفكــــريِّر الرتبــــويدور احلـــوا )٢(

 .م٢٠٠٦ مكة املكرمة، م القرى،أماجستري، جامعة 

َّدور املناهج التعليمية يف إرساء األمن الفكري، مقر )٣( ِّ َّر التوحيد يف املرحلة الثانوية باململكـة العربيـة َّ َّ
ًالــسعودية منوذجـــ أبـــوبكر  ،)املفــاهيم والتحـــديات( ِّ لألمــن الفكـــريِّم للمــؤمتر الـــوطينَّحبــث مقـــد ا،َّ

 .الطيب



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 َ وتوجيه الطالب التوجيه،َّقررالتفاعل مع امل ا علـىً حىت يكون قادر؛س وتأهليهِّاملدر

  .السليم
ني واألنشطة يف تفعيل دور ِّعلمات واملرَّن دور املقرإىل بيا) ١( دراسة القرطونهدفتو

 ،من النتائج  الدراسة إىل عددَّتوصلتو، اإلرهاب  يف مواجهةَّيةطالب املرحلة الثانو

 بينما كان دور ، كبري يف دعم الطالب يف مواجهة اإلرهابٌأن األنشطة هلا دور :هاُأبرز
ًمتوسطاملدرسة    . يف الدراسةَّنهج الوصفيواستخدم الباحث امل  يف ذلك،اِّ

 رقهاُ املدرسة وطَّية ومسؤولِّاألمن الفكري إىل حتديد مفهوم )٢(وهدفت دراسة احلوشان

 ِّ لألمن الفكريٌ واضحٌمفهومََّمث ليس   النتائج إىل أنهَّتوصلت و،يف تعزيزه لدى الطالب
 ونشر منهج ، من ترسيخ العقيدة الصحيحةَّكذلك أنه البد لدى العاملني يف املدرسة،

تعمل بشكل   كذلك الِاتَّقرر وأن امل،ُُِّالغلو وُّلتطرفاإلسالم املعتدل البعيد عن ا

 ُّدَعُتـ ، وغياب األنشطة، املنحرفِّعلم وامل،اًأيض َُُّالغلو وأن ،ُّلتطرفبيان خطر ال ٍكاف
 األمور املهمة يف  منُّدَعُد تـِ املرشةَّعاليوأن ف ،ِّاألمن الفكريقات ِّا من معوًقِّها معوُّكل

   . لدى الطالبِّاألمن الفكريتعزيز 

 ، الصحيحة والفكر املعتدلَّيةهتمام بنشر العقيدة اإلسالمباال أوصت الدراسةقد و    
هتمام  له االَّ ليتسىن؛د وختفيف أعبائهِ باملرشعنايةوال ،ني لذلكِّعلمهتمام بإعداد املواال

اعتمدت الباحثة املنهج قد و ،نشطة حوهلا وتكثيف األ، لدى الطالبَّية�ذه القض

  . يف الدراسةَّالوصفي
  

  

  : الدراسات السابقةىالتعليق عل
 وجدت أ�ا ،ه من الدراسات السابقةُه وبيانُرِْكسبق ذ ع الباحثة ملاُّمن خالل تتب    

 ر ودو،ِّاألمن الفكري بِات يف نشر الوعيِّعلمني واملِّعلم دور املَّيةدت على أمهَّقد أك

 وأثر العقيدة السليمة ،ٍّب عليه من أثر إجيايبَّيرتت قد  ونشر ما،ات يف تعزيز ذلكَّقررامل

                                                           

 ،ُ القرطـونَ سـليمانُ بـنُفهـد َّأثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانوية ملواجهـة اإلرهـاب، )١(

 .م٢٠٠٧ َّجامعة نايف العربية، الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة،

 َّللعلـــوم األمنيـــة، َّجامعـــة نـــايف العربيـــة احلوشـــان، ِّزيـــز األمـــن الفكـــري، بركـــةَّأمهيـــة املدرســـة يف تع) ٢(

 .م٢٠١٥ ، هـ١٤٣٦



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 وحاجتهم إىل ،وخطورة مرحلة الشباب ،يتهاِلَْواملنهج القومي يف بيان هذه احلقائق وجت

  .اء اهلادفَّفتح جماالت احلوار البن
 ودور ،ِّاألمن الفكري َّيةان أمه مع الدراسات السابقة يف بيُ هذه الدراسةَِّتتفقو    

  .َّخاصة وأثرها على الطالب والطالبات من املراهقني ، بهةي الكبري يف نشر التوعِّعلمامل

 ِّعداد الدعوياإلات َّتطلببيان م  عن الدراسات السابقة يفُوختتلف هذه الدراسة
 لدى طالبات ِّكرياألمن الف لتحقيق ؛َّيةات العلوم الشرعِّعلم ملِّ والشخصيِّالتنظيمي

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني ات العلوم ِّمعلم  من إسهامُّدَُقات اليت حتِّوبيان املعو ،ِّ

ِتسهم ن أن ِات اليت ميكَقرتح، وتقدمي املَّيةالشرع ات العلوم ِّمعلميف تفعيل دور ُ
ِّ املتوسطة :املرحلتني لدى طالبات ِّاألمن الفكري يف الدعوة إىل حتقيق قيم َّيةالشرع

  .َّوالثانوية

  
  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  الدراسةَّيةمنهج

  :منهج الدراسة

 بدراسة ُّ وهو املنهج الذي يهتم،َّ المسحيَّالمنهج الوصفيالدراسة  تماستخد

ل بذلك َّفها ليتوصِصَ مث هو ي، الباحثَم غرضُدَ اليت خت،الظواهر كما هي يف الواقع

 .َّيةإىل إثبات احلقائق العلم

  :ع الدراسةَمجتم

ــــشرعِّمعلمــــ مــــن مجيــــع َّيــــةن جمتمــــع الدراســــة احلالَّتكــــوي  بــــاملرحلتني َّيةات العلــــوم ال

 ،ةِّتوســط باملرحلــة املًةِّمعلمــ) ١٤٨٤(هن ُ عــددِ البــالغ، مبنطقــة الريــاضَّيــةة والثانوِّتوســطامل

 خــــــــالل العــــــــام ، خــــــــالل فــــــــرتة إجــــــــراء الدراســــــــة،َّيــــــــة باملرحلــــــــة الثانوًةِّمعلمــــــــ) ٩٨١(و
  .هـ١٤٤٠/١٤٤١

  : الدراسةنةِّعي 

ًمعلمـــة،) ٣٣٢( مـــن ًنـــةَّ بـــسيطة مكوَّية عـــشوائِّعينـــةأخـــذت الباحثـــة   خـــالل فـــرتة ِّ

  .١٤٤٠/١٤٤١ خالل العام ،إجراء الدراسة

  : الدراسةِّعينةخصائص مفردات 

 : الدراســـة، وتـــشملِّعينـــة لوصـــف مفـــردات ةات الرئيـــسِّتغـــري حتديـــد عـــدد مـــن املََّمت

 ذلـــك فيمـــا ُ، وتفـــصيل)َّيــة ســـنوات اخلـــربة الوظيف-عوة  عـــدد الـــدورات يف الــد–املرحلــة (
  :يلي

  : المرحلة-١

َ وفق  الدراسةِّعينة توزيع مفردات :)١(جدول رقم  ْ   المرحلةِّمتغيرَ

  %النسبة   َّالتكرار  املرحلة

  ٦٠.٢  ٢٠٠  ةِّتوسط املرحلة املاتِّمعلم

 ٣٩.٨  ١٣٢ َّية املرحلة الثانواتِّمعلم

  %١٠٠ ٣٣٢  ا�موع



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ِّ، ميـــثلن مـــا  الدراســـةِّعينـــةمـــن مفـــردات ) ٢٠٠(أن ) ١( مـــن اجلـــدول رقـــم ِضحَّيتـــ
ِّمن إمجايل مفردات عينة الدراسة،% ٦٠.٢ ُنسبته  بينمـا ،ةِّتوسـطات املرحلة املِّمعلم من ِّ

ُ، ميـــــثلن مــــا نـــــسبتهمــــنهن) ١٣٢( ِّمــــن إمجـــــايل مفــــردات عينـــــة الدراســــة،% ٣٩.٨ ِّ  مـــــن ِّ

  .ةَّيات املرحلة الثانوِّمعلم

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

َ وفق  الدراسةِّعينة توزيع مفردات :)١(شكل رقم  ْ    المرحلةِّمتغيرَ

  

  :رات في الدعوةْوَّ عدد الد-٢

َ وفق  الدراسةِّعينة توزيع مفردات :)٢(جدول رقم  ْ  عدد الدورات في ِّمتغيرَ

 الدعوة

  %النسبة   َّالتكرار  عدد الدورات يف الدعوة

  ٤٧.٣  ١٥٧  دورة واحدة

  ٣١.٠  ١٠٣   من مخس دوراتُّقلأن وادورت

 ٢١.٧  ٧٢ ُمخس دورات فأكثر

  %١٠٠ ٣٣٢  ا�موع

 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ِيتــضح   ِّ، ميــثلن مــا  الدراســةِّعينــةمــن مفــردات ) ١٥٧(أن ) ٢( مــن اجلــدول رقــم َّ
ِّمـــــن إمجـــــايل مفـــــردات عينـــــة الدراســـــة،% ٤٧.٣ ُنـــــسبته  ٌ دورا�ـــــن يف الـــــدعوة دورةُ عـــــددِّ
ــــسبتهِّ، ميــــثلن مــــنهن) ١٠٣( بينمــــا ،واحــــدة ــــة % ٣١.٠ ُمــــا ن ِّمــــن إمجــــايل مفــــردات عين ِّ

ِّ، ميــثلن مـنهن) ٧٢( و، مــن مخـس دوراتُّقـلأن وا دورا�ـن يف الــدعوة دورتـُ عـددالدراسـة،
ِّمــن إمجــايل مفــردات عينــة الدراســة،% ٢١.٧ ُمــا نــسبته  دورا�ــن يف الــدعوة مخــس ُ عــددِّ

  .ُدورات فأكثر

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
َ وفق الدراسة ِّعينة توزيع مفردات :)٢(شكل رقم  ْ    عدد الدورات في الدعوةِّمتغيرَ

  :َّية سنوات الخبرة الوظيف-٣

َ وفق  الدراسةِّعينة توزيع مفردات :)٣(جدول رقم  ْ  َّية سنوات الخبرة الوظيفِّمتغيرَ

  %النسبة   َّالتكرار  َّيةسنوات اخلربة الوظيف

  ٥.٧  ١٩   من ثالث سنواتُّأقل

  ٦.٦  ٢٢   من ست سنواتُّقلأوثالث سنوات 

 ٨٧.٧  ٢٩١ ُ سنوات فأكثرُّست

  %١٠٠ ٣٣٢  ا�موع

 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ِيتــضح   ِّ، ميــثلن مــا  الدراســةِّعينــةمــن مفــردات ) ٢٩١(أن ) ٣( مــن اجلــدول رقــم َّ
ِّمــــن إمجــــايل مفـــردات عينــــة الدراســــة،% ٨٧.٧ ُنـــسبته  ُّ ســــتَّيــــة خــــرب�ن الوظيفُ ســـنواتِّ

ُ، ميــثلن مــا نــسبتهمــنهن) ٢٢( بينمــا ،ُســنوات فــأكثر ِّمــن إمجــايل مفــردات عينــة % ٦.٦ ِّ ِّ
) ١٩( و، ســــنواتِّ مــــن ســــتُّقــــلأ ثــــالث ســــنوات وَّيــــة ســــنوات خــــرب�ن الوظيفالدراســــة،

ُ، ميــــثلن مــــا نـــسبتهمـــنهن ِّمــــن إمجــــايل مفــــردات عينـــة الدراســــة،% ٥.٧ ِّ  ســــنوات خــــرب�ن ِّ
  . من ثالث سنواتُّ أقلَّيةالوظيف

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
َ وفق دراسة الِّعينة توزيع مفردات :)٣(شكل رقم  ْ   َّية سنوات الخبرة الوظيفِّمتغيرَ

  

  :أداة الدراسة
ً أداة جلمع البيانات؛ وذلك نظرِستبانة استخدام االََّمت  ملناسبتها ألهداف اً

  .  تساؤال�انولإلجابة عالدراسة، ومنهجها، وجمتمعها، 

  :بناء أداة الدراسة  )أ 
 الصلة مبوضوع الدراسة ِت ذا، والدراسات السابقة،اتَّالع على األدبيِّبعد االط

، )االستبانة(بناء األداة ََّ مت ،، ويف ضوء معطيات وتساؤالت الدراسة وأهدافهاَّيةاحلال

 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 بنائها، َّية لكيفٌ وفيما يلي عرض، من ثالثة أجزاءَّيةنت يف صور�ا النهائَّوتكو

  : وثبا�ادقهاِ من صُّلتحققعة لَبَّواإلجراءات املت
 بأهداف الدراسة، واملعلومات اليت َّيةمة تعريفلى مقدِّ حيتوي ع:القسم األول -١

 َّيةرِ الدراسة، مع تقدمي الضمان بسِّعينةها من مفردات َ الباحثة مجعُّتود

  . فقطِّمة، واستخدامها ألغراض البحث العلميَّاملعلومات املقد
راسة،  الدِّعينة مبفردات َّاصة اخلَّيةلَّ حيتوي على البيانات األو:القسم الثاني -٢

 ).َّية سنوات اخلربة الوظيف-  عدد الدورات يف الدعوة –املرحلة  (:لة يفِّواملتمث

 ، واحــدٍّ علــى حمــور أساســيًعــةَّ، موزًعبــارة) ٢٩(ن مــن َّ ويتكــو:القــسم الثالــث -٣
 . توزيعها على احملاورَّية عدد عبارات االستبانة، وكيفِّيوضح) ٤(واجلدول 

  

  اتها محاور االستبانة وعبار:)٤(جدول 

  المحور
عدد 

  العبارات
  المجموع

ات العلوم ِّعلم ملِّعداد الدعوياإلات َّتطلبم  ١٥  َّيةات التنظيمَّتطلبامل

 لدى ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةالشرع

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتنيطالبات  ِّ.  
  ١٤  َّيةات الشخصَّتطلبامل

   عبارة٢٩

  االستبانة
٢٩ 
  عبارة

  

  الدراســة،ِّعينــة مفــردات اســتجابات للحــصول علــى ِّمقيــاس ليكــرت الثالثــي اســتخدام ََّمت
َوفق  ْ   ).  منخفضة-ة ِّمتوسط – عالية (:تاليةدرجات املوافقة الَ

، وهكــــذا أصــــبح طــــول ِّاســــتخدام مقيــــاس ليكــــرت الثالثــــيََّ مت ؛ولتحديــــد طــــول الفئــــات
  : يف اجلدول التايلَّموضحالفئات كما هو 

  

  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

   
  )ستجاباتات االِّمتوسطحدود  (ِّفئات مقياس ليكرت الثالثي تقسيم :)٥(جدول 

  حدود الفئة
  الفئة  م

  إلى  من

  ٣.٠٠  ٢.٣٥  عالية  ١

  ٢.٣٤  ١.٦٨  ةِّمتوسط  ٢

  ١.٦٧  ١.٠٠  منخفضة  ٣

  :صدق أداة الدراسة  )ب 

َلتأكدصدق أداة الدراسة يعين ا َّما أعدت لهيس َِق من أ�ا تُّ ِ ُ .  

  :)ينَّمحكمصدق ال(ة  ألداة الدراسُّالصدق الظاهري -١

ـــَ مـــن أ�ـــا تُّلتأكـــد لالســـتبانة، واِّ علـــى مـــدى الـــصدق الظـــاهريُّلتعـــرف ل يس مـــا ِق
ني يف ِّني املختـــصَّكمـــ علـــى جمموعـــة مـــن احملَّيـــةها بـــصور�ا األولُعرضـــََّ مت ؛عت لقياســـهِضـــُو

  .ني تقييم جودة االستبانةَّكمب من السادة احملُِموضوع الدراسة، وقد طل

إجــراء التعــديالت الالزمــة الــيت ََّ مت الع علــى امللحوظــات،ِّ أخــذ اآلراء، واالطــ      وبعــد
  ).٣ملحق رقم  (َّيةني، ومن مث إخراج االستبانة بصور�ا النهائَّكم احملَّيةق عليها غالبَفَّاتـ

 : لألداةِّ الداخليِّتساقصدق اال -٢

ــــاط حــــساب مََّ مت ؛ لالســــتبانةِّ الــــداخليِّتــــساق مــــن صــــدق االُّلتحقــــقل عامــــل ارتب
 علــى درجــة ُّلتعــرف؛ ل(Pearson's Correlation Coefficient)بريســون 

  . للمحور الذي تنتمي له العبارةَّية عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلِّارتباط كل

  

  

  

  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 َّية معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة مع الدرجة الكل:)٦(الجدول رقم   

  لالستبانة

 ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةات العلوم الشرعِّمعلم لِّعداد الدعوياإلات بَّتطلم (

َّالمتوسطة والثانوية: المرحلتينلدى طالبات  ِّ(  

 المحور
رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

  بالمحور

رقم 

 العبارة

معامل االرتباط 

 بالمحور

٠.٦٢٨  ٩  **٠.٦٤٨  ١**  

٠.٧٧٠  ١٠  **٠.٧١٠  ٢**  

٠.٧٤٩  ١١  **٠.٧٧٨  ٣**  

٠.٧٨١  ١٢  **٠.٧٣٤  ٤**  

٠.٨١١  ١٣  **٠.٧٦٠  ٥**  

٠.٨٠٦  ١٤  **٠.٧٧١  ٦**  

٠.٨٣٠  ١٥  **٠.٦٣١  ٧**  

  َّيةات التنظيمَّتطلبامل

٠.٦٧٠  ٨**  -  -  

٠.٨٢١  ٨  **٠.٧١١  ١**  

٠.٨١٠  ٩  **٠.٧٥٠  ٢**  

٠.٨٤٢  ١٠  **٠.٦١٨  ٣**  

٠.٦٥١  ١١  **٠.٧٥٤  ٤**  

٠.٥٩٨  ١٢  **٠.٨٢٩  ٥**  

٠.٧٢٦  ١٣  **٠.٧٦١  ٦**  

  َّيةشخصالات َّتطلبامل

٠.٧٥٧  ١٤  **٠.٨١٠  ٧**  

   .َّ فأقل٠.٠١ مستوى الداللة ٌّدال عند ** 

ِيتضح  عبارة من العبارات مع حمورها ِّأن قيم معامل ارتباط كل) ٦( من اجلدول َّ

 ؛ مما يشري إىل صدقَّفأقل) ٠.٠١( عند مستوى الداللة ا�ة إحصائيَّ، ودالٌموجبة
َّما أعدت ل ومناسبتها لقياس ، بني عبارات االستبانةِّ الداخليِّتساقاال ِ    . قياسهُ

      :ثبات أداة الدراسة  )ج 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  

 من ثبات أداة الدراسة من خـالل اسـتخدام معامـل الثبـات ألفاكرونبـاخ ُّلتأكد اََّمت
) ٧( اجلـدول رقـم ِّيوضـح، و)Cronbach's Alpha (α)) (معادلـة ألفـا كرونبـاخ(

  . حمور من حماور االستبانةِّالت الثبات ألفاكرونباخ لكلقيم معام

  

   معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة:)٧(جدول رقم 

  عدُالب  محاور االستبانة
عدد 

  العبارات

ثبات 

  المحور

ات َّتطلبامل

  َّيةالتنظيم
٠.٩٤١٠  ١٥  

ات ِّعلم ملِّعداد الدعوياإلات َّتطلبم

 ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةالعلوم الشرع
ِّاملتوسطة : املرحلتنيلدى طالبات 

  .َّوالثانوية
ات َّتطلبامل
  َّيةشخصال

٠.٩٣٥٩  ١٤  

  ٠.٩٥١٠  ٢٤  ُّالثبات العام

  

ِيتــــــضح  حيـــــــث بلـــــــغ ،ٍ عـــــــالِّأن معامـــــــل الثبـــــــات العــــــام) ٧( مـــــــن اجلـــــــدول رقــــــم َّ
 ُ االعتمـادنِ ميكـ،ع بدرجـة ثبـات مرتفعـةَّعلى أن االسـتبانة تتمتـُّ يدل ، وهذا)٠.٩٥١٠(

  . للدراسةِّعليها يف التطبيق امليداين

  :إجراءات تطبيق الدراسة

 مـــن صـــدق االســـتبانة وثبا�ـــا، وصـــالحيتها للتطبيـــق، قامـــت الباحثـــة ُّلتأكـــدبعـــد ا
   :تاليةباع اخلطوات الِّ باتا�بتطبيقها ميداني

 .توزيع االستبانة -١

 . ًبانةاست) ٣٣٢( وقد بلغ عددها ،مجع االستبانات بعد تعبئتها -٢

 . من صالحيتها، ومالءمتها للتحليلُّلتأكدمراجعة االستبانات، وا -٣

  
  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  

 :َّيةأساليب المعالجة اإلحصائ

ـــات الـــيت اســـتخدام ََّ مت  فقـــد؛جتميعهـــاََّ مت لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة، وحتليـــل البيان

  : كالتايل املناسبةَّيةالعديد من األساليب اإلحصائ

  .َّيةات، والنسب املئوَّالتكرار -١

  ". Weighted Mean) "املرجح( املوزون ُّ احلسايبِّتوسطامل -٢

  ".Mean "ُّ احلسايبِّتوسطامل -٣

 ."Standard Deviation" ُّاالحنراف املعياري -٤

 . "Independent Sample T-test" :"ت"اختبار  -٥

 .)One Way ANOVA" ( ِّحتليل التباين األحادياختبار  -٦



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

، َّيــة إليهــا الدراســة احلالَّتوصــلت للنتــائج الــيت ا�ا تفــصيليًل هــذا الفــصل عرضــيتنــاو
َ وفق وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ْ  ََّبة، ومـن مثِ املناسـَّيةاملعاجلات اإلحصائَ

  : وذلك على النحو التايل،تفسري هذه النتائج

ــــدعوياإلات َّتطلبــــلتحديــــد م ــــشرعات العلــــوم اِّعلمــــ ملِّعــــداد ال األمــــن  لتحقيــــق َّيةل
َّاملتوســطة والثانويــة: املــرحلتني لــدى طالبــات ِّالفكــري  هلــذه ِّ احلــسايبِّتوســطحــساب املََّ مت ؛ِّ

  . هلذا احملورَّعامة النتائج الِّيوضح) ٨ (ُ واجلدول،األبعاد

  

عداد اإلات َّتطلب الدراسة على مِّعينة مفردات استجابات :)٨(جدول رقم 

: المرحلتين لدى طالبات ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةات العلوم الشرعِّمعلم لِّالدعوي

َّالمتوسطة والثانوية ِّ  

 ِّتوسطامل  عدُالب  م

  ُّاحلسايب

االحنراف 

  ُّاملعياري

  الرتبة

  ٢  ٠.٥٧٤  ٢.٠٧  َّيةات التنظيمَّتطلبامل  ١

  ١  ٠.٤٦٢  ٢.٥٥  َّيةشخصالات َّتطلبامل  ٢

ات العلوم ِّعلم ملِّعداد الدعوياإلات َّتطلبم

 لدى ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةالشرع

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتنيطالبات  ِّ  

٠.٤٥٩  ٢.٣٠ - 

ِيتـــضح  ٌ الدراســـة موافقـــاتِّعينـــة ِ أعـــاله أن مفـــرداتِةَّوضـــح مـــن خـــالل النتـــائج املَّ

األمـن   لتحقيـقَّيةات العلـوم الـشرعِّعلمـ ملِّعداد الـدعوياإلات َّتطلبة على مِّمتوسطبدرجة 

َّاملتوســطة والثانويــة: املــرحلتني لــدى طالبــات ِّالفكــري  َّاتــضح و، )٣ مــن ٢.٣٠ (ِّتوســط مبِّ
األمــن  لتحقيــق َّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــ ملِّعــداد الــدعوياإلات َّتطلبــمــن النتــائج أن أبــرز م

َّاملتوسطة والثانويـة: املرحلتني لدى طالبات ِّالفكري  َّيةشخـصالات بـَّتطلاملُلـت يف بعـد َّ متث،ِّ

 ٣ مــن ٢.٠٧( ِّتوسـط مبَّيـةات التنظيمَّتطلبــُ جـاء بعـد املًا وأخــري،)٣ مـن ٢.٥٥( ِّتوسـطمب
.(  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ِأن معلمـاتبـ َر الباحثة هـذه النتيجـةِّوتفس ات َّتطلبـ املَّيـة أمهَنْيَرَتــة ِّتوسـط املرحلـة املِّ

 ِّعــــــداد الــــــدعوي لإلَّيــــــةات التنظيمَّتطلبــــــُ وذلــــــك ألن وزارة التعلــــــيم تعــــــىن بامل؛َّيةالشخــــــص
َّاملتوســطة والثانويــة: املرحلتني بــَّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــمل َية الشخــصِاتَّتطلبــ، وألن املِّ  ُّدَعــُ تـَّ

، وهـــو مــا دعـــت إليـــه  وأســـلوب دعــو�ن، لتعـــديل أســلوب التعامـــل مــع الطالبـــاتاًأساســ

  . )١( بعض الدراسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األمن  لتحقيق َّيةات العلوم الشرعِّعلمم لِّعداد الدعوياإلات َّتطلب م:)٤(شكل 

َّالمتوسطة والثانوية: المرحلتين لدى طالبات ِّالفكري ِّ.  

  

  

  

  

                                                           

ِّأمهيـــة املدرســـة يف تعزيـــز األمـــن الفكـــري، بركـــة) ١(  َّللعلـــوم األمنيـــة، َّجامعـــة نـــايف العربيـــة احلوشـــان، َّ

 .م٢٠١٥ ، هـ١٤٣٦



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ات ِّمعلم لِّعداد الدعوي لإلَّية التنظيمُاتَّتطلب ما الم: إجابة السؤال األول:اًثاني

ِّالمتوسطة : المرحلتين لدى طالبات ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةالعلوم الشرع
  ؟َّانويةوالث

األمــن  لتحقيـق َّيةات العلـوم الـشرعِّعلمـ ملِّعـداد الـدعوياإلات َّتطلبـ علـى مُّلتعـرفل

ــــات ِّالفكــــري َّاملتوســــطة والثانويــــة: املــــرحلتني لــــدى طالب د َّيتعلــــقفيمــــا  ِّ ِببـع
ــــ ْ ــــالم ُ ات َّتطلب

ةالتنظيم واالحنرافــات ، َّيةات احلــسابِّتوســط، واملَّيــةات، والنــسب املئوَّالتكــرارحــساب ََّ مت ؛َّــي

ـــة مفـــردات ســـتجابات، والرتـــب الَّيـــةاملعيار ـــالم ُبعـــد الدراســـة علـــى عبـــارات ِّعين ات َّتطلب

  : وجاءت النتائج كما يلي،َّيةالتنظيم

  

عداد اإلات َّتطلب الدراسة حول مِّعينة مفردات استجابات :)٩(جدول رقم 

: المرحلتينى طالبات  لدِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةات العلوم الشرعِّمعلم لِّالدعوي
َّالمتوسطة والثانوية ِببـعد َّيتعلق فيما ،ِّ

ْ  حسب ا� تنازليًبةَّ مرتَّيةات التنظيمَّتطلب المُ

  ات الموافقةِّمتوسط

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م
ة 

سب
الن

 %
%

 
  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال
 ُّالحسابي

االنحراف 
تبة ُّالمعياري

لر
ا

 

 ٢٣  ١٠٥  ٢٠٤ ك

٩ 

 ثُّحتــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 
 ِاتِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 َّيةالوســــــــــــــط

واالعتـــــــدال 

% 

٦.٩  ٦١.٥٣١.٦ 

١ ٠.٦٢٣  ٢.٥٥ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

يف 
التعامـــــــــــــــــــل 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــات الطالب
.  

 ٣٨  ١٠٦  ١٨٨ ك

٧ 

 حتــــــــــــــــــــــــــــــثُّ
 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 

 ِاتِّمعلمـــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع

علــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ِّالتحلـــــــــــــــــــي 

بأخالقيـــــــــــــا

ت 
ــــــــــــــــــــةال  داعي

املـــــــــــــــــــــــسلم 

يف ضــــــــــــــــوء 
مـــــــــــــــــــــــــــنهج 

الــــــــــــــــــسلف 

  .الصاحل

% 

١١.٤  ٥٦.٧٣١.٩ 

٢ ٠.٦٩١  ٢.٤٥ 

  ٣٧  ١١٩  ١٧٦ ك
٨ 

 إدارةد ِّتؤكــــــ
 ١١.١  ٥٣.١٣٥.٨ %املدرســـــــــــــــــــة 

٣ ٠.٦٨٤  ٢.٤٢ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

علــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
اســـــــــــتخدام 

أســــــــــــــــاليب 

ـــــــــــــــب  الرتغي
وضـــــــــــــــــــرب 

ــــــــــــــــــــــة  األمثل

لكـــــــــــــــــسب 
ــــــــــات الطالب

.  

 ٧٤  ١٢١  ١٣٧ ك

١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــابع  تت

 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 
 ِاتِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
 دعـــــــــــــــوة يف

 توعيــــــــــــــــــــــةو

ــــــــــات الطالب
.  

% 

٢٢.٣  ٤١.٣٣٦.٤ 

٤ ٠.٧٧٥  ٢.١٩ 

 ٥ ٠.٧٩٩  ٢.١٦ ٨٣  ١١٢  ١٣٧ ك إدارةز ِّحتفـــــــ١٢



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

املدرســـــــــــــــــــة 
 ِاتِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

تنويـــــــــــــــــــــــــــــع 

األســــــــاليب 
يف دعـــــــــــــــوة 

ــــــــــات  الطالب

وطـــــــــــــــــــــــــــرح 
األفكـــــــــــــــــار 

واألنـــــــــشطة 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت 
تـــــــــــــــــــــساعد 

علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 محايــــــــــــــــــــــــــــة
 عقـــــــــــــــــــوهلن

حتقيـــــــــــــــــــــق و

األمـــــــــــــــــــــــــــن 
 ِّالفكـــــــــــــــــري

  .هلن

% 

٢٥.٠  ٤١.٣٣٣.٧ 

 ٨٨  ١١٩  ١٢٥ ك
٥ 

تعمـــــــــــــــــــــــــــل 

 ٢٦.٥  ٣٧.٧٣٥.٨ % إدارة
٦ ٠.٧٩٤  ٢.١١ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

املدرســـــــــــــــــــة 
علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

تطـــــــــــــــــــــــــوير 

املهــــــــــــــارات 
 َّيــــــــــــــــــةالدعو

ات ِّعلمــــــــــــــمل

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
 َّيةالـــــــــــــــــشرع

مـــن خـــالل 

الـــــــــــــــــسماح 
هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

حبـــــــــــــــــــــضور 

دورات 
 يف َّيـــــــةتدريب

أســــــــــــــــاليب 

  .احلوار

 ٩٣  ١١٨  ١٢١ ك

١١

ــــــــــزُت  إدارةم ِل

املدرســـــــــــــــــــة 
 ِاتِّمعلمـــــــــــــ

م العلــــــــــــــــــــــــــو

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
 بـــــــــــــــــــــــــدعوة

 توعيــــــــــــــــــــــةو

% 

٢٨.٠  ٣٦.٥٣٥.٥ 

٧ ٠.٨٠٠  ٢.٠٨ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

ــــــــــات  الطالب
حـــــــــــــــــــــــــــــول 

خمــــــــــــــــــــــــــاطر 

األفكـــــــــــــــــار 
ة ِّتطرفـــــــــــــــــــامل

مـــن خـــالل 

املـــــــــــــــــــــــــنهج 
  .ِّالدراسي

 ١٠٧  ١٢٦  ٩٩ ك

٤ 

 إدارةتـــــــيح ُت
املدرســـــــــــــــــــة 

الفرصـــــــــــــــــــــة 

ات ِّعلمــــــــــــــمل
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع

إلحلـــــــــــاقهن 
 َبــــــــــــــــــــــــربامج

 ٍودورات

ـــــــــــــــــــــةتدريب  َّي
خــــــــــــــــــــــــــارج 

املدرســـــــــــــــــــة 

يف 
موضـــــــــــــــــوع 

ن األمـــــــــــــــــــــــــــ

% 

٣٢.٢  ٢٩.٨٣٨.٠ 

٨ ٠.٧٨٩  ١.٩٨ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

  .ِّالفكري

 ١٠٨  ١٢٥  ٩٩ ك

٦ 

تــــــــــــــــــــــسمح 

 إدارة
املدرســـــــــــــــــــة 

ات ِّعلمــــــــــــــمل

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
 َّيةالـــــــــــــــــشرع

بإقامــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــسابقات 
 َّيــــــــــــــــــــــــــةثقاف

ـــــــــات  للطالب

حـــــــــــــــــــــــــــــول 
موضــــــــــــــوعا

ق َّت تتعلــــــــــ

األمن بــــــــــــــــــــــ
  .ِّالفكري

% 

٣٢.٥  ٢٩.٨٣٧.٧ 

٩ ٠.٧٩٠  ١.٩٧ 

 ١١٥  ١١٤  ١٠٣ ك

١٥

كــــــــــــــــسب ُت

 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 
 ِاتمـــــــــــــِّمعل

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
 ِمهــــــــــــــــارات

% 

٣٤.٧  ٣١.٠٣٤.٣ 

١٠ ٠.٨١١  ١.٩٦ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

التقــــــــــــــــــــــــومي 
 ؛ِّالـــــــــــــــــــــذايت

حـــــــــــــــــــــــــــــــــىت 

يـــــــــــــستطعن 
تطـــــــــــــــــــــــــوير 

أدائهـــــــــــــــــــــن 

يف جمــــــــــــــــال 
ــــــــــــــــــــــدعوة  ال

بــــــــــــــــــــــــصورة 

  .ةَّمستمر

 ١٢٥  ٩٩  ١٠٨ ك

٣ 

ـــــــــــــــــــــشج ع ِّت

 إدارة
املدرســـــــــــــــــــة 

 ِاتِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
 َّيةالـــــــــــــــــشرع

علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

دعـــــــــــــــــــــــــــــوة 
 توعيــــــــــــــــــــــةو

ــــــــــات  الطالب

بإقامــــــــــــــــــــــــــة 
النـــــــــــــــدوات 

واحملاضــــــــــــــرا

% 

٣٧.٧  ٣٢.٥٢٩.٨ 

١١ ٠.٨٣٧  ١.٩٥ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

ت 
لتحقيــــــــــــــــــق 

األمـــــــــــــــــــــــــــن 

 ِّالفكـــــــــــــــــري
  .هلن

 ١٢٦  ١٠٦  ١٠٠ ك

٢ 

تــــــــــــــــــــــسمح 
 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 

ات ِّعلمــــــــــــــمل
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع

بتفعيــــــــــــــــــــــل 
دورهــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــدعوي  ِّال

يف 
ى َّاملــــــــــــــــــــصل

 توعيـــــــــــــةيف 

ــــــــــات  الطالب
مبخــــــــــــــــــاطر 

ِّالغلــــــــــــــــــــــــــــــو ُُ 

 ُّلتطــــــــــــرفوا
  .ِّالفكري

% 

٣٨.٠  ٣٠.١٣١.٩  

١٢ ٠.٨٢٣  ١.٩٢ 

 ١٣ ٠.٨٢١  ١.٨٢ ١٤٧  ٩٨  ٨٧ ك بتطلـــــــــــــــــــــــ١٣



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

 إدارة
املدرســـــــــــــــــــة 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ات ِّمعلمـــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع

املـــــــــــــــــشاركة 
يف الـــــــدعوة 

ـــــــــــــــــــــــــــشر  ون

ـــــــــــــــــــوعي  ،ال
وذلـــــــــــــــــــــــــك 

بإعــــــــــــــــــــــداد 

حبـــــــــــــــــــــــــوث 
ودراســــــــات 

األمــــــــــــن يف 

 ِّالفكـــــــــــــــــري
علــــــــــــــــــــــــــــــــى 

مـــــــــــــــــستوى 

املدرســـــــــــــــــــة 
ومــــــــــــستوى 

  .الوزارة

% 

٤٤.٣  ٢٦.٢٢٩.٥ 

 ١٥١  ١٠٦  ٧٥ ك
١٤

 إدارةد ِّتؤكــــــ

 ٤٥.٥  ٢٢.٦٣١.٩ %املدرســـــــــــــــــــة 
١٤ ٠.٧٩٤  ١.٧٧ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

علــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع
ضـــــــــــــــــــــــرورة 

متابعـــــــــــــــــــــــــة 

البحــــــــــــــوث 
 َّيـــــــــــــــــــــةالعلم

اجلديـــــــــــــــــدة 

يف جمــــــــــــــــال 
ــــــــــــــــــــــدعوة  ال

 َّاصــــــــــــــــــــةاخل

األمن بــــــــــــــــــــــ
  .ِّالفكري

 ١٦٨  ٩٨  ٦٦ ك

١ 

ف ِّختفــــــــــــــــــــــــ
 إدارة

املدرســـــــــــــــــــة 

جــــــــــــــــــــــدول 
احلـــــــــــــصص 

 َّاألســــــبوعي

ة ِّعلمـــــــــــــــــــــــــمل
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــشرع

% 

٥٠.٦  ١٩.٩٢٩.٥ 

١٥ ٠.٧٨٢  ١.٦٩ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

 ِّمتوسطال

 ُّالحسابي

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

 ُّلتفـــــــــــــــــــــــــرغل
لـــــــــــــــــــــــــدعوة 

ــــــــــات  الطالب

حـــــــــــــــــــــــــــــول 
موضــــــــــــــوعا

األمـــــــــن  ت

 ِّالفكـــــــــــــــــري
  .هلن

  ٠.٥٧٤  ٢.٠٧ ُّ العامِّمتوسطال

ِيتضح ة علـى ِّمتوسـط بدرجـة ٌ الدراسـة موافقـاتِّعينـة ِأن مفـردات) ٩( يف اجلـدول َّ

 لـــــدى ِّاألمـــــن الفكـــــري لتحقيـــــق َّيةات العلـــــوم الـــــشرعِّعلمـــــ ملِّعـــــداد الـــــدعوياإلات َّتطلبـــــم

َّاملتوســطة والثانويـة: املــرحلتنيطالبـات  ِببـعد َّيتعلــق فيمــا ،ِّ
ْــ ةات التنظيمَّتطلبــالم ُ  ِّتوســط مبَّــي

مـن  (ِّ مـن فئـات املقيـاس الثالثـيثانيـة يقـع يف الفئـة الِّمتوسـط، وهـو )٣.٠٠ من ٢.٠٧(

  .ة على أداة الدراسةِّمتوسط، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار بدرجة )٢.٣٤ إىل ١.٦٨

 ِّعــداد الــدعوياإل يف اً بالغــاًهتمامــا إىل أن وزارة التعلــيم تــويل ُعــزى هــذه النتيجــةُوت
َّاملتوســطة والثانويــة: املرحلتني بــَّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــمل ؛ ملــا هلــن مــن دور كبــري يف التــأثري ِّ

ـــسليمَ وعلـــى تـــوجيههن التوجيـــه،علـــى ســـلوك وفكـــر الطالبـــات عـــد عـــن األفكـــار ُ والب، ال

  . ة املنحرفةَّالضال

ِيتــضحو  بدرجــة ٌ الدراســة موافقــاتِّعينــة ِأن مفــردات) ٩( مــن النتــائج يف اجلــدول َّ

األمـن  لتحقيـق َّيةات العلـوم الـشرعِّعلمـ ملِّعـداد الـدعوياإلات َّتطلبـ على ثالثة مـن معالية

َّاملتوســــطة والثانويــــة: املــــرحلتني لــــدى طالبــــات ِّالفكــــري د َّيتعلــــقفيمــــا  ،ِّ ِببـع
ْــــ ات َّطلبــــتالم ُ



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ةالتنظيم ـــ،َّـــي  حـــسب موافقـــة ا�ترتيبهـــا تنازليـــََّ مت الـــيت) ٨ ،٧، ٩(ل يف العبـــارات رقـــم َّ تتمث

  : كالتايل،عالية الدراسة عليها بدرجة ِّعينةمفردات 

 علــى َّية العلــوم الــشرعِاتِّمعلمــ املدرســة إدارة حتــثُّ ":وهــي) ٩(جــاءت العبــارة رقــم  - ١

 ُ، مــــن حيــــث موافقــــةباملرتبــــة األوىل"  الطالبــــات واالعتــــدال يف التعامــــل مــــعَّيةالوســــط

 ).٣ من ٢.٥٥ (ِّتوسط مبعالية الدراسة عليها بدرجة ِّعينةمفردات 
 دور املدرســـة يف َّيـــة ألمه؛صوهلا علـــى املرتبـــة األوىلحبـــ َر الباحثـــة هـــذه النتيجـــةِّ وتفـــس

 َّيةط وذلــــك مـــن خــــالل دعـــو�ن للوســــ،َّيةات العلــــوم الـــشرعِّعلمـــ ملِّعـــداد الــــدعوياإل

 ، ملـــا فيـــه مـــن ترغيـــب للطالبـــات، وكـــسبهن؛واالعتـــدال يف تعـــامال�ن مـــع الطالبـــات
ِيتـــضحو هلـــن، ِّاألمـــن الفكـــري وحتقيـــق ،والتـــأثري علـــى فكـــرهن  ذلـــك مـــن خـــالل مـــا َّ

 . )١( القرين له دراسة َّتوصلت

علــى  َّية العلــوم الــشرعِاتِّمعلمــ املدرســة إدارة حتــثُّ ":وهــي) ٧(جــاءت العبــارة رقــم  - ٢
ثانيــة، املرتبــة الب"  املــسلم يف ضــوء مــنهج الــسلف الــصاحلداعيــةبأخالقيــات الِّالتحلــي 

 مــن ٢.٤٥ (ِّتوســط مبعاليــة الدراســة عليهــا بدرجــة ِّعينــة مفــردات ُمــن حيــث موافقــة

٣.( 
ِأن معلمـاتبـ َر الباحثـة هـذه النتيجـةِّ وتفس  دارة دور اإلَّيـة أمهنر تقـدَِّّية العلـوم الـشرعِّ

ل تــوجيههن ُسهَ ليــ؛ دور القــدوة الــصاحلة يف التــأثري علــى الطالبــاتَّيــة أمه يفَّيةاملدرســ

، وهـــــــو مـــــــا أشـــــــارت إليـــــــه بعـــــــض  هلــــــنِّاألمـــــــن الفكـــــــريل دعـــــــو�ن لتحقيـــــــق ُّوتقبــــــ
 . )٢(الدراسات

 َّيةات العلــوم الــشرعِّمعلمــ املدرســة علــى إدارةد ِّتؤكــ ":وهــي) ٨(جــاءت العبــارة رقــم  - ٣

، مــن باملرتبــة الثالثــة "ألمثلــة لكــسب الطالبــاتاســتخدام أســاليب الرتغيــب وضــرب ا

                                                           

َّكليــة  نـدوة ا�تمـع واألمـن، ،ُّالقــرين ٍ ناصـرُ بـنُحممـد َّالـدور األمـين للمؤسـسات التعليميــة، :انظـر) ١(
 . م٢٠٠٤/  ٢/  ٢٤ -٢١الرياض،  َّامللك فهد األمنية،

، ٢، طدار األنوار للنشر والتوزيع، نور الدين أبو حلية، َّأساليب الرتبية وضوابطها الشرعية: انطر) ٢(

  هـ١٤٣٨



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ،)٣ مــن ٢.٤٢ (ِّتوســط مبعاليــة الدراســة عليهــا بدرجــة ِّعينــة مفــردات ُحيــث موافقــة

  .)١(العيدان والظفريي  دراسة إليهَّتوصلتمع ما  ُنتيجة هذه الَِّتتفقو

ِأن معلمـــات إىل َوتعــزو الباحثــة هـــذه النتيجــة      عاليـــةرجــة  علـــى دَّية العلــوم الــشرعِّ

ـــةمرُمـــن الـــوعي باحتياجـــات الطالبـــات الع ـــيت يـــ،َّي ـــأثري ُسهَ وهـــي فـــرتة املراهقـــة ال ل الت

 فـإن أنـسب أسـاليب التعامـل معهـن يف هـذه املرحلـة ا؛ لـذ، والتغرير �ن فيها،عليهن
رهن افكـأ وحفـظ ،ل دعـو�نُّ وتقبـ، لكـسب الطالبـات؛ وضرب األمثلة،هو الرتغيب

 .  ومعتقدا�ن

ِيتــضحو  بدرجــة ٌ الدراســة موافقــاتِّعينــة ِأن مفــردات) ٩(مــن النتــائج يف اجلــدول  َّ
 َّيةات العلـوم الـشرعِّعلمـ ملِّعـداد الـدعوياإلات َّتطلبـمـن م ًَّمتطلبـا َرَشَ عثيناة على ِّمتوسط

َّاملتوســطة والثانويــة: املــرحلتني لــدى طالبــات ِّاألمــن الفكــريلتحقيــق  د َّيتعلــقفيمــا  ،ِّ ِببـع
ْـــ ُ 

ةات التنظيمَّتطلبــالم  ،٣، ١٥ ،٦ ،٤، ١١ ،٥ ،١٢، ١٠(ل يف العبــارات رقــم َّ تتمثــ،َّــي
 الدراســـة عليهـــا ِّعينـــة حـــسب موافقـــة مفـــردات ا�ترتيبهـــا تنازليـــََّ مت الـــيت) ١ ،١٤، ١٣ ،٢

  : كالتايل،ةِّمتوسطبدرجة 

 يف َّية العلــوم الــشرعِاتِّمعلمــ املدرســة إدارةتتــابع  ":وهــي) ١٠(جــاءت العبــارة رقــم  - ١
 الدراســـة ِّعينـــة مفـــردات ُ، مـــن حيـــث موافقـــةاملرتبـــة الرابعـــةب"  الطالبـــاتةيـــوة وتوعدعـــ

 ).٣ من ٢.١٩ (ِّتوسطة مبِّمتوسطعليها بدرجة 

ِأن معلمـاتبـ َر الباحثة هذه النتيجـةِّوتفس       إدارةن أن متابعـة يَرَتــ َّية العلـوم الـشرعِّ
؛ ألن ٌّ طبيعـيٌ هلـن أمـرِّلفكـرياألمـن اات يف دعوة الطالبـات لتحقيـق ِّمعلماملدرسة لل

 انظــر ؛ةِّمتوســط جــاءت العبــارة بدرجــة ؛، لــذاَّية أدوارهــن األساســِّ مــن أهــمُّدَعــُهــذا يـ

 . )٢( دراسة احلوشانًمثال
 علـى َّية العلـوم الـشرعِاتِّمعلمـ املدرسـة إدارةز ِّحتفـ ":وهـي) ١٢(جاءت العبـارة رقـم  - ٢

 محايـةكار واألنشطة اليت تساعد على تنويع األساليب يف دعوة الطالبات وطرح األف

                                                           

َّ�لــــة الرتبويــــة، الكويــــت، مــــارس، الظفــــريي، ا فهــــد مســــاوي العيــــدان، عايــــدة عبــــدالكرمي: انظــــر) ١(
 .١٦٣-١٠١:، ص ص٢، جزء ١٠٢، عدد ٢٠١٢

ِّأمهيـــة املدرســـة يف تعزيـــز األمـــن الفكـــري، بركـــة) ٢(  َّللعلـــوم األمنيـــة، َّجامعـــة نـــايف العربيـــة احلوشـــان، َّ

 .م٢٠١٥ ، هـ١٤٣٦



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 مفــردات ُ، مــن حيــث موافقــةاملرتبــة اخلامــسةب"  هلــنِّاألمــن الفكــريحتقيــق  و،عقــوهلن

 ).٣ من ٢.١٦ (ِّتوسطة مبِّمتوسط الدراسة عليها بدرجة ِّعينة
 َّيــة املدرســة علــى تطــوير املهــارات الدعوإدارةتعمــل  ":وهــي) ٥(جــاءت العبــارة رقــم  - ٣

 يف أسـاليب َّيـة مـن خـالل الـسماح هلـن حبـضور دورات تدريبَّيةوم الشرعات العلِّعلممل

 الدراســـة عليهـــا بدرجـــة ِّعينـــة مفـــردات ُ، مـــن حيـــث موافقـــةاملرتبـــة الـــسادسةب" احلـــوار
 ).٣ من ٢.١١ (ِّتوسطة مبِّمتوسط

ِأن معلمــات إىل َوتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة       َّيــة علــى أمهندِّ تؤكــَّية العلــوم الــشرعِّ

 وذلـــك مـــن خـــالل تطـــوير مهـــارا�ن ،َّية العلـــوم الـــشرعِاتِّمعلمـــ املدرســـة إدارةدعـــم 
َية التدريبِ الدوراتن حبضورهَّيةالدعو األمـن  لتحقيق ؛ِّ ألمهيتها يف إعدادهن الدعوي؛َّ

َيــةن الدعوِ ألن مهــارا�؛ للطالبــاتِّالفكــري ل الطالبــات ُّ تــنعكس باإلجيــاب علــى تقبــَّ

  . )١(  هلنِّمن الفكرياألن لتحقيق هوتوجيه
  

ات ِّمعلمــ لِّعــداد الــدعوي لإلَّية الشخــصُاتَّتطلبــ مــا الم: إجابــة الــسؤال الثــاني:اًثالثــ

ــــشرع ــــوم ال ــــق َّيةالعل ــــن الفكــــري لتحقي ــــات ِّاألم ــــدى طالب طة : المــــرحلتين ل ــــالمتوس ِّ
  ؟َّوالثانوية

األمـــن  لتحقيـــق ةَّيات العلـــوم الـــشرعِّعلمـــ ملِّعـــداد الـــدعوياإلات َّتطلبـــ علـــى مُّلتعـــرفل    

ــــات ِّالفكــــري َّاملتوســــطة والثانويــــة: املــــرحلتني لــــدى طالب د َّيتعلــــقفيمــــا  ِّ ِببـع
ــــ ْ ــــالم ُ ات َّتطلب

، واالحنرافـات َّيةات احلـسابِّتوسـط، واملَّيـةات، والنـسب املئوَّالتكرارحساب ََّ مت ؛َّيةالشخص

ـــة مفـــردات ســـتجابات، والرتـــب الَّيـــةاملعيار ـــالم ُبعـــد  الدراســـة علـــى عبـــاراتِّعين ات َّتطلب

  : وجاءت النتائج كما يلي،َّيةالشخص

  

  

                                                           

َّرؤيـة اململكـة العربيـة َّالـشرعية يف ضـوء  ِّمعلـم العلـومد ُّتصور مقرتح ملخرجات برنـامج إعـدا: انظر) ١(
، م٢٠١٩،  مــارس،هـــ١٤٤٠ ، رجــب،العــدد الرابــع، أمحــد حممــد التــوجيري، )٢٠٣٠(َّالــسعودية 

َّللعلوم اإلنسانية والرتبوي جملة جامعة بيشة  .ةَّ



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

عداد اإلات َّتطلب الدراسة حول مِّعينة مفردات استجابات :)١٠(جدول رقم 

: المرحلتين لدى طالبات ِّاألمن الفكري لتحقيق َّيةات العلوم الشرعِّمعلم لِّالدعوي
َّالمتوسطة والثانوية ِببـعد َّيتعلق فيما ،ِّ

ْ  حسب ا� تنازليًبةَّ مرتَّيةت الشخصاَّتطلب المُ

  ات الموافقةِّمتوسط

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية
ال

ط
وس

مت
ِّ

بي 
سا

ح
ال

ُّ
 

االنحراف 
تبة ُّالمعياري

لر
ا

 

 ١٠  ٧١  ٢٥١ ك

١٢ 

م ِسَّتتــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُاتِّمعلمــــــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــــشرع

  .بالتواضع

% 

٣.٠  ٧٥.٦٢١.٤ 
١ ٠.٥١٠  ٢.٧٣ 

 ١٠  ٨٢  ٢٤٠ ك

١ 

ى َّتتحلــــــــــــــــــــــــ

ة ِّمعلمـــــــــــــــــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــــوم 

 َّيةالـــــــــــــــــــشرع

بالــــــــــصرب يف 

ـــــــــــــــــــــــــــصري  تب

الطالبـــــــــــــات 

مبخـــــــــــــــــــــاطر 

االحنرافــــــــات 

  .َّيةالفكر

% 

٣.٠  ٧٢.٣٢٤.٧ 

٢ ٠.٥٢٣  ٢.٦٩ 

  ١١  ٨٣  ٢٣٨ ك

١٣ 

د َّتتجــــــــــــــــــــــــــر

ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

% 
٣ ٠.٥٣٢  ٢.٦٨ ٣.٣  ٧١.٧٢٥.٠ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
األهـــــــــــــــــــــواء 

 َّيةالشخــــــص

ثنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء أ
دعــــــــــــــــــــــــــــــوة 

الطالبـــــــــــات 

ــــــــــــــــــق  لتحقي
األمـــــــــــــــــــــــــــن 

  .ِّالفكري

 ١٦  ٨٠  ٢٣٦ ك

٤ 

ــــــــــــــــــــــ ى َّتتحل

ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

بالقـــــــــــــــــــدوة 

احلــــــــــــــــــــــسنة 
للطالبــــــــــات 

يف 

 َّيةالوســـــــــــــــط
واالعتـــــــدال 

  .يف الفكر

% 

٤.٨  ٧١.١٢٤.١ 

٤ ٠.٥٦٦  ٢.٦٦ 

 ١٨  ٨٢  ٢٣٢ ك
١٤ 

تــــــــــــــــــــــــــــدعو 

ــــــــــــــــشج ع ِّوت
ات ِّمعلمـــــــــــــ

% 
٥ ٠.٥٨٢  ٢.٦٥ ٥.٤  ٦٩.٩٢٤.٧ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

 ِالطالبـــــــــــات

علـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
املبـــــــــــــــــــــــادرة 

يف 

صحيح تـــــــــــــــ
االحنرافــــــــــــــــــا

ت 

  .َّيةالفكر

 ٢٢  ٨٨  ٢٢٢ ك

٨ 

تـــــــــــــستخدم 

ة ِّمعلمـــــــــــــــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

مـــــــــــــــــــــــــــنهج 
الـــــــــــــــــــسلف 

الــــــــــــــــــــــصاحل 

يف دعـــــــــــــــوة 
الطالبـــــــــــات 

وتبـــــــصريهن 

مبخـــــــــــــــــــاطر 
الغــــــــــــــــــــــــــــــزو 

  .ِّالفكري

% 

٦.٦  ٦٦.٩٢٦.٥ 

٦ ٠.٦١١  ٢.٦٠ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

 ٢٠  ٩٧  ٢١٥ ك

١٠ 

تراعــــــــــــــــــــــــــي 
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  ةَّيال
الفـــــــــــــــــــــروق 

 َّيــــــــــــــــــــــةالفرد

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
الطالبـــــــــــات 

أثنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

دعـــــــــــــــــــو�ن 
وتـــــــــوعيتهن

.  

% 

٦.٠  ٦٤.٨٢٩.٢ 

٧ ٠.٦٠٣  ٢.٥٩ 

 ٢٠  ١١٥  ١٩٧ ك

٥ 

تـــــــــــــستخدم 

ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

األســــــــــلوب 

 َّالعلمـــــــــــــــــــــي
يف دعـــــــــــــــوة 

الطالبـــــــــــات 

ــــــــــــــــــق  لتحقي
األمـــــــــــــــــــــــــــن 

 ِّالفكــــــــــــــــــري

% 

٦.٠  ٥٩.٤٣٤.٦ 

٨ ٠.٦٠٩  ٢.٥٣ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

  .هلن

 ٢٩  ٩٧  ٢٠٦ ك

٧ 

ف ِّتوظــــــــــــــــــــــ

ات ِّمعلمـــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

 َاألحــــــــداث
يف دعـــــــــــــــوة 

الطالبـــــــــــات 

ــــــــــــــــــق  لتحقي
األمـــــــــــــــــــــــــــن 

  .ِّالفكري

% 

٨.٧  ٦٢.١٢٩.٢ 

٩ ٠.٦٥٢  ٢.٥٣ 

 ١٩  ١٢٣  ١٩٠ ك

٢ 

تـــــــــــــستخدم 

 ةِّمعلمـــــــــــــــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

أكثــــــر مـــــــن 
أســــــــــــــــــلوب 

يف دعـــــــــــــــوة 

الطالبـــــــــــات 
ــــــــــــــــــق  لتحقي

األمـــــــــــــــــــــــــــن 

 ِّالفكــــــــــــــــــري
  .هلن

% 

٥.٧  ٥٧.٣٣٧.٠ 

١٠ ٠.٦٠٤  ٢.٥٢ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

 ٣١  ١٠٥  ١٩٦ ك

٩ 

ز ِّحتفــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال
 ِالطالبـــــــــــات

علـــــــــــــــــــــــــــــــــى 

إبــــــــــــــــــــــــــــــداء 
هـــــــــــــــــــــــن آرائ

 يف َّيـــــــــــــــــةحبر

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
خمــــــــــــــــــــــــــاطر 

الفكــــــــــــــــــــــــــر 

  .ِّلاالض

% 

٩.٣  ٥٩.١٣١.٦ 

١١ ٠.٦٦٢  ٢.٥٠ 

 ٤٢  ١٠٧  ١٨٣ ك

٦ 

حتــــــــــــــــــــــــرص 

ة ِّمعلمـــــــــــــــــــــــــ
العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال

علـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الع ِّطـــــــــــــاال

 ِّعلـــــــى كـــــــل

ــــــــــد يف  جدي
أســــــــــــــــاليب 

دعــــــــــــــــــــــــــــــوة 

% 

١٢.٧  ٥٥.١٣٢.٢ 

١٢ ٠.٧٠٦  ٢.٤٣ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

الطالبـــــــــــات
.  

 ٤٦  ١١٧  ١٦٩ ك

١١ 

 َّتطلــــــــــــــــــــبُي
 ُالفـــــــــــصاحة

والبالغــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال
لـــــــــــــــــــــــــدعوة 

الطالبـــــــــــات

 ؛
حلمــــــــــايتهن 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ياالتحــــــــــــــــــدِّ
ت 

ـــــــــــــــــــةالفكر  َّي

  .ةَّلاالض

% 

١٣.٩  ٥٠.٩٣٥.٢ 

١٣ ٠.٧١٥  ٢.٣٧ 

 ٨٤  ١٠٩  ١٣٩ ك

٣ 

تـــــــــــــستخدم 
ات ِّمعلمـــــــــــــ

العلــــــــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــشرع  َّيةال
وســــــــــــــــــــــائل 

% 

٢٥.٣  ٤١.٩٣٢.٨ 
١٤ ٠.٨٠٤  ٢.١٧ 



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 درجة الموافقة َّالتكرار

 العبارات م

ة 
سب

الن
 %

%
 

  منخفضة  ةِّمتوسط  عالية

ال
ط

وس
مت

ِّ
بي 

سا
ح

ال
ُّ

 

االنحراف 

تبة ُّالمعياري
لر

ا
 

ل التواصــــــــــــــــ
االجتمــــــــــاع

 يف ِّي

دعــــــــــــــــــــــــــــــوة 
ــــــــــــــــــــــةو  توعي

الطالبـــــــــــات 

خبطـــــــــــــــــــــــــــــر 
ِّالغلــــــــــــــــــــــــــــــو ُُ 

  .ُّلتطرفوا

  ٠.٤٦٢  ٢.٥٥ ُّ العامِّمتوسطال

  

ِيتــضح  علــى عاليــة بدرجــة ٌ الدراســة موافقــاتِّعينــة ِأن مفــردات) ١٠( يف اجلــدول َّ
 لـــــدى ِّاألمـــــن الفكـــــري لتحقيـــــق َّيةالعلـــــوم الـــــشرعات ِّعلمـــــ ملِّعـــــداد الـــــدعوياإلات َّتطلبـــــم

َّاملتوســطة والثانويـة: املــرحلتنيطالبـات  ِببـعد َّيتعلــق فيمــا ِّ
ْــ  ِّتوســط مبَّيةات الشخــصَّتطلبــالم ُ

مـن  (ِّ يقـع يف الفئـة الثالثـة مـن فئـات املقيـاس الثالثـيِّمتوسـط، وهـو )٣.٠٠ مـن ٢.٥٥(
  . على أداة الدراسةعاليةيار بدرجة ، وهي الفئة اليت تشري إىل خ)٣.٠٠ إىل ٢.٣٥

ة َّ املعرفـــة التامـــَّيةات العلـــوم الـــشرعِّمعلمـــ إىل معرفـــة َ الباحثـــة هـــذه النتيجـــةعـــزو وت

ــ تــوفري املَّيــةبأمه  أل�ــا ؛ِّاألمــن الفكــري هلــن لتحقيــق ِّعــداد الــدعوي لإلَّيةات الشخــصَّتطلب
 فكـر الطالبـات مـن محايـة وهـي ،وةة مـن الـدعَّ لتحقيـق األهـداف املرجـواً رئيـساً مطلبـُّدَعُتـ



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 َّيةات الشخــصَّتطلبــرت املَّق إال إذا تــوفَّن أن تتحقــِ الــيت ال ميكــ،امــةَّة واهلدَّاألفكــار الــضال

  . )١( فالته ً انظر مثال؛داعيةة الِّعلميف امل

ِيتضحو  بدرجـة ٌ الدراسـة موافقـاتِّعينـة ِأن مفـردات) ١٠( مـن النتـائج يف اجلـدول َّ

 َّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــ ملِّعــداد الــدعوياإلات َّتطلبــ مــن مًَّ متطلبــاَرَشَ عــَثــة علــى ثالعاليــة

َّاملتوســـطة والثانويـــة: املـــرحلتني لـــدى طالبـــات ِّاألمـــن الفكـــريلتحقيـــق  د َّيتعلـــقفيمـــا  ِّ ِببـع
ْـــ ُ 

ــــالم  ،١٠ ،٨، ١٤ ،٤ ،١٣، ١، ١٢(ل يف العبــــارات رقــــم َّ تتمثــــ،َّيةات الشخــــصَّتطلب

 الدراســــة ِّعينــــة حــــسب موافقــــة مفــــردات ا�ترتيبهــــا تنازليــــََّ مت الـــيت) ١١ ،٦، ٩ ،٢ ،٧، ٥

  : كالتايل،عاليةعليها بدرجة 

املرتبــة ب"  بالتواضـعَّيةات العلـوم الـشرعِّمعلمـم ِسَّتتــ ":وهـي) ١٢(جـاءت العبـارة رقـم  - ١

 ِّتوســـــط مبعاليـــــة الدراســــة عليهـــــا بدرجـــــة ِّعينـــــة مفـــــردات ُ، مــــن حيـــــث موافقـــــةاألوىل

ِأن معلمــاتوتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل . )٣ مــن ٢.٧٣(  علــى َّية العلــوم الــشرعِّ
 . علـــى التواضـــع حـــثََّ وأن ديننـــا اإلســـالم، التواضـــعَّيـــة مـــن الـــوعي بأمهعاليـــةدرجـــة 

 انظـــــر دراســــــة ؛ة لكــــــسب الطالبـــــات ودعــــــو�نِّعلمـــــز بــــــه املَّ أن تتميـــــَّ البــــــد؛وعليـــــه

 . )٢(املطلق
 بالـــصرب يف تبـــصري َّيةة العلـــوم الـــشرعِّمعلمـــى َّتتحلـــ ":وهـــي) ١(جـــاءت العبـــارة رقـــم  - ٢

 مفـــردات ُثانيـــة، مـــن حيـــث موافقـــةاملرتبـــة الب" َّيـــةالطالبـــات مبخـــاطر االحنرافـــات الفكر

 ).٣ من ٢.٦٩ (ِّتوسط مبعالية الدراسة عليها بدرجة ِّعينة
ِأن معلمــــات إىل َ الباحثــــة هــــذه النتيجــــةعــــزووت      ــــشرعِّ أن  َّيــــة تعــــي أمهَّية العلــــوم ال

ة واملرحلـــة ِّتوســـط ألن املرحلـــة امل؛ بالـــصرب يف دعـــوة الطالبـــاتُداعيـــةة الِّعلمـــى املَّتتحلـــ

                                                           

امعة ، جماجستري، حنان فالته، رسالة َّ�ج الرتبية اإلسالمية يف إعداد الداعية يف العصر احلاضر) ١(

َّلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، أم القرى، ك َّ٢٠٠٦. 

 دراســـة .. والطلبـــةاالختـــصاصينيكفايـــات املـــدرس النـــاجح وصـــفاته مـــن وجهـــة نظـــر املـــوجهني ) ٢(

َّميدانية يف املرحلة الثانوية َّلق، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم فرح سليمان املط،  دمشق،َّ
 .  ١٠٢٦بع عشر، العدد الثاين، النفس، ا�لد الرا



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ات ُّه الطالبـات مـن التغـريب ُّ وذلك ملا متر؛ إىل صرب يف التعامل معهنان حتتاجَّيةالثانو

 .  )١( َّية هذه املرحلة العمريفث للطالبة ُدَ اليت حتَّيةاهلرمون

  مــــن األهــــواءَّيةات العلــــوم الــــشرعِّمعلمــــد َّتتجــــر ":وهــــي) ١٣(جــــاءت العبــــارة رقــــم -٣

 ُ، من حيـث موافقـةباملرتبة الثالثة" ِّاألمن الفكري اثناء دعوة الطالبات لتحقيق َّيةالشخص

  ). ٣ من ٢.٦٨ (ِّتوسط مبعالية الدراسة عليها بدرجة ِّعينةمفردات 
ة ِّعلمـــد املُّ جتـــرَّيـــة تـــرى أمهَّية الـــشرعة العلـــومِّمعلمـــوتعـــزو الباحثـــة هـــذه النتيجـــة إىل أن      

 لوجــه ً أن تكــون خالــصةَّ والبــد،بة يف الــدعوةِ أل�ــا حمتــس؛َّية مــن أهوائهــا الشخــصداعيــةال

  .  للطالبات يف دعو�نِّاألمن الفكري لتحقيق ؛اهللا تعاىل
ِيتضحو  بدرجـة ٌ الدراسـة موافقـاتِّعينـة ِأن مفـردات) ١٠( مـن النتـائج يف اجلـدول َّ

 لتحقيــق َّيةات العلــوم الــشرعِّعلمــ ملِّعــداد الــدعوياإلات َّتطلبــة علــى واحــدة مــن مِّوســطمت

َّاملتوسـطة والثانويـة: املـرحلتني لـدى طالبـات ِّاألمن الفكري ِببـعد َّيتعلـقفيمـا  ِّ
ْـ ات َّتطلبـالم ُ

  وسـائلَّيةات العلـوم الـشرعِّمعلمـتستخدم  ":وهي) ٣(ل يف العبارة رقم َّ تتمث،َّيةالشخص

ِّالغلــو الطالبــات خبطـر توعيـة يف دعــوة وِّالتواصـل االجتمـاعي  ٢.١٧ (ِّتوســطمب" ُّلتطـرف واُُ

  ).٣من 

  

ط بــين َّيةحــصائإة لــ دالُ ذاتٌ هــل يوجــد فــروق: إجابــة الــسؤال الثالــث:اًرابعــ  ِّــمتوس

 - سـنوات الخدمـة – َّيةالمرحلـة الدراسـ( ِّـمتغير لىعزُ الدراسة تِّعينةفراد أاستجابة 
  ؟)ِّاألمن الفكريلدورات التدريبة في مجال عدد ا

   :َّية المرحلة الدراسِّمتغيرالفروق باختالف  )١

 مفـردات اسـتجابات يف َّية داللـة إحـصائُ ذاتٌ فروقَََّمثة على ما إذا كانت ُّلتعرفل
 :ت "  اســـتخدمت الباحثـــة اختبــــار ؛َّية املرحلـــة الدراســـِّمتغـــريخـــتالف ال اًالدراســـة طبقـــ

Independent Sample T-test "  اســتجاباتلتوضــيح داللــة الفــروق بــني 

  :ها اجلدول التايلِّيوضح وجاءت النتائج كما ،مفردات الدراسة

                                                           

دار  حممــــد مــــصطفى زيــــدان، .د َّالنمــــو النفــــسي للطفــــل واملراهــــق ونظريــــات الشخــــصية، :انظــــر) ١(

 .١٧١،١٧-١٧٠ص  د ط، م،.د ت،.الشروق، د



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

-Independent Sample T :ت "  نتائج اختبار :)١١(الجدول رقم 

test "  المرحلة ِّمتغير الختالف اً مفردات الدراسة طبقاستجاباتللفروق بين 
  َّيةالدراس

 المحور

لم
ا

لة
رح

 

دد
الع

 

ال
ط

وس
مت

ِّ
ف  

حرا
الن

ا
ري

عيا
لم

ا
ُّ

 

ت
ة 

يم
ق

 

 الداللة
يق

عل
الت

 

ة ِّمعلم

للمرحلة 
ِّتوسطامل

  ة

٢٠

٠  

٢.١٤

٧  

٠.٥٧

٤  

ات َّتطلبامل

 َّيةالتنظيم
ة ِّمعلم

للمرحلة 

 َّيةالثانو

١٣

٢  

١.٩٥

١  

٠.٥٥

٧  

٣.٠٨

٤  
  

٠.٠٠٢*

*  
  

  دالة

ة ِّمعلم

للمرحلة 

ِّتوسطامل
  ة

٢٠

٠  

٢.٦١

٦  

٠.٤١

٩  
اَّتطلبامل

ت 

شخصال
 َّية

ة ِّمعلم
للمرحلة 

 َّيةالثانو

١٣
٢  

٢.٤٣
٨  

٠.٥٠
٢  

  

٣.٣٧

٣  

  

٠.٠٠١*

*  

  دالة

ة ِّمعلم
للمرحلة 

ِّتوسطامل
  ة

٢٠
٠  

٢.٣٧
٣  

٠.٤٤
٠  

ات َّتطلبم
عداد اإل

 ِّالدعوي

ات ِّعلممل
العلوم 

 َّيةالشرع

لتحقيق 

ة ِّمعلم

للمرحلة 
 َّيةالثانو

١٣

٢  

٢.١٨

٦  

٠.٤٦

٦ 

٣.٧٠
٩  

٠.٠٠٠*
* 

  دالة



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 المحور
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ا
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رح

 

دد
الع
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ط
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الن
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يق
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األمن 

 لدى ِّالفكري
طالبات 

: املرحلتني

ِّاملتوسطة 
َّوالثانوية  

                .َّ فأقل٠,٠١ة عند مستوى َّدال** 

ِيتـــضح  فـــروق ذات داللـــة ُوجـــود) ١١(ة يف اجلـــدول َّوضـــح مـــن خـــالل النتـــائج املَّ
ات َّتطلبــامل(اهــات مفــردات الدراســة حــول ِّ يف اجت،َّفأقــل) ٠,٠١( عنــد مــستوى َّيةإحــصائ

ـــاملو ،َّيـــةتنظيمال ـــاختالف ) َّيةشخـــصالات َّتطلب ات ِّمعلمـــ لـــصاحل َّية املرحلـــة الدراســـِّمتغـــريب

  .ةِّتوسطاملرحلة امل

 َة حباجــة إىل أســاليبِّتوســط املرحلــة املِ إىل أن طالبــاتَ الباحثــة هــذه النتيجــةعــزووت

ٍيـــةدعو  ،َّيـــةلـــة انتقال فهـــي مرح؛َّيـــة لطالبـــات املرحلـــة الثانوَّيـــة ختتلـــف عـــن األســـاليب الدعوَّ

 املرحلــــة ِ يف حــــني أن طالبــــات،َّيــــة واملرحلــــة الثانوَّيــــةط بــــني املرحلــــة االبتدائَّومرحلــــة تتوســــ
  .)١( القحطاين انظر ؛ ماضج إىل حدٍُّّزن بالنَّتميت َّيةالثانو

   :َّية سنوات الخبرة الوظيفِّمتغيرالفروق باختالف  )٢

 مفـردات اسـتجابات يف َّيةداللـة إحـصائ ُ ذاتٌ فروقَََّمثة على ما إذا كانت ُّلتعرفل
حتليــــل " اســــتخدمت الباحثــــة ؛َّيــــة ســــنوات اخلــــربة الوظيفِّمتغــــريخــــتالف ال اًالدراســــة طبقــــ

؛ لتوضـــيح داللــــة الفــــروق يف )One Way ANOVA" (ِّالتبـــاين األحــــادي

 وجـــاءت ،َّيـــة ســـنوات اخلـــربة الوظيفِّمتغـــريخـــتالف  الاً مفـــردات الدراســـة طبقـــاســـتجابات
  :ها اجلدول التايلِّيوضح كما النتائج

                                                           

ســنة ، ُّ وهــف القحطــاينِ بــنِّ علــيُ بــنُســعيد، ةمــات الداعيــة النــاجح يف ضــوء الكتــاب والــسنَِّّمقو) ١(

 .١٩٩٤ - ١٤١٥: نشر الكتاب



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 One Way " (ِّتحليل التباين األحادي"  نتائج :)١٢(الجدول رقم 

ANOVA ( ِّمتغير الختالف اً مفردات الدراسة طبقاستجاباتللفروق في 
  َّيةسنوات الخبرة الوظيف

 المحور
مصدر 

 التباين

مجموع 

 عاتَّمربال

درجات 

 َّيةالحر

 ِّمتوسط

عاتَّالمرب
قيمة ف

داللة ال

َّيةاإلحصائ
التعليق

بني 

 ا�موعات

٠.٦٢٨  ٢  ١.٢٥٦  

داخل 

 ا�موعات

٠.٣٢٨  ١٠٧.٩٨٧٣٢٩  
ات َّتطلبامل

 َّيةالتنظيم

  -  ١٠٩.٢٤٣٣٣١ ا�موع

١.٩١٣

  

٠.١٤٩  

  

غري 

 دالة

بني 
 ا�موعات

٠.١١٠  ٢  ٠.٢٢١  

داخل 

 تا�موعا

٠.٢١٤  ٣٢٩  ٧٠.٣٠٣  
ات َّتطلبامل
 َّيةشخصال

  -  ٣٣١  ٧٠.٥٢٤ ا�موع

٠.٥١٧
  

٠.٥٩٧  
  

غري 
 دالة

بني 
 ا�موعات

٠.٢٨٦  ٢  ٠.٥٧٢  

داخل 

 ا�موعات

٠.٢١٠  ٣٢٩  ٦٩.٢٥٠  

عداد اإلات َّتطلبم
ات ِّعلم ملِّالدعوي

 َّيةالعلوم الشرع

األمن لتحقيق 
 لدى طالبات ِّالفكري

ِّاملتوسطة : املرحلتني
َّوالثانوية  

 ا�موع
٣٣١  ٦٩.٨٢١  -  

١.٣٥٨٠.٢٥٩  
غري 
 دالة

  

ِيتـــضح ـــائج املَّ  ِ وجـــود فـــروق ذاتُعـــدم) ١٢(ة يف اجلـــدول َّوضـــح مـــن خـــالل النت
ـــــة إحـــــصائ ـــــد مـــــستوى َّيةدالل اهـــــات مفـــــردات الدراســـــة حـــــول ِّ يف اجتَّفأقـــــل) ٠,٠٥( عن

  .ةَّي سنوات اخلربة الوظيفِّمتغريباختالف ) َّيةشخصالات َّتطلباملو ،َّيةات التنظيمَّتطلبامل(



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

ب خـرب�ن علـى رأيهـن يف َ حبـسٌ إىل أنـه ال يوجـد تـأثريَ الباحثـة هـذه النتيجـةعـزووت

 يف الــرأي ٌاخــتالف وذلــك ألنــه ال يوجــد ؛ فــأظهرت النتــائج أ�ــا هــي واحــدة،اتَّتطلبــامل
  .حبسب اخلربة

   : عدد الدورات في الدعوةِّمتغيرالفروق باختالف  )٣

 مفـردات اسـتجابات يف َّية داللـة إحـصائُ ذاتٌ فروقَََّمثة على ما إذا كانت ُّلتعرفل
حتليـــل " اســـتخدمت الباحثـــة ؛ عـــدد الـــدورات يف الـــدعوةِّمتغـــري الخـــتالف اًالدراســـة طبقـــ

؛ لتوضـــيح داللــــة الفــــروق يف )One Way ANOVA" (ِّالتبـــاين األحــــادي

 وجــاءت ، عــدد الــدورات يف الــدعوةِّمتغــري الخــتالف اً مفــردات الدراســة طبقــاســتجابات
  :ها اجلدول التايلِّيوضحئج كما النتا

  

 One Way " (ِّتحليل التباين األحادي"  نتائج :)١٣(الجدول رقم 
ANOVA ( عدد ِّمتغير الختالف اً مفردات الدراسة طبقاستجاباتللفروق في 

  الدورات في الدعوة

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 عاتَّمربال

درجات 
 َّيةالحر

 ِّمتوسط
عاتَّالمرب

قيمة ف
لداللة ا

َّيةاإلحصائ
التعليق

بني 
 ا�موعات

٠.٦٨٥  ٢  ١.٣٦٩  

داخل 

 ا�موعات

٠.٣٢٨  ١٠٧.٨٧٤٣٢٩  
ات َّتطلبامل

 َّيةالتنظيم

  -  ١٠٩.٢٤٣٣٣١ ا�موع

٢.٠٨٨
  

٠.١٢٦  
  

غري 
 دالة

بني 

 ا�موعات

٠.٠.٦٢ ٢ ٠.١٢٤

داخل 

 عاتا�مو

٠.٢١٤  ٣٢٩  ٧٠.٤٠٠  
ات َّتطلبامل

 َّيةشخصال

  -  ٣٣١  ٧٠.٥٢٤ ا�موع

٠.٢٨٩

  

٠.٧٤٩  

  

غري 

 دالة

عداد اإلات َّتطلبم
بني 

غري   ١.١٥٨٠.٣١٥  ٠.٢٤٤  ٢  ٠.٤٨٨



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

 ا�موعات

داخل 

 ا�موعات

٠.٢١١  ٣٢٩  ٦٩.٣٣٣  

ات ِّعلم ملِّالدعوي

 َّيةالعلوم الشرع
األمن لتحقيق 

 لدى طالبات ِّالفكري

ِّاملتوسطة : املرحلتني
َّوالثانوية  

 ا�موع
٣٣١  ٦٩.٨٢١  -  

 دالة

  

ِيتـــضح ـــائج املَّ  وجـــود فـــروق ذات ُعـــدم) ١٣(ة يف اجلـــدول َّوضـــح مـــن خـــالل النت
اهـــــات مفـــــردات الدراســـــة حـــــول ِّ يف اجت،َّفأقـــــل) ٠,٠٥( عنـــــد مـــــستوى َّيةداللـــــة إحـــــصائ

  .وة عدد الدورات يف الدعِّمتغريباختالف ) َّيةشخصالات َّتطلبوامل ،َّيةات التنظيمَّتطلبامل(

ِأن معلمات إىل َ الباحثة هذه النتيجةعزووت  ٌالتَّ هن باألصـل مـؤهَّية العلوم الشرعِّ
 علــى َّيــة الــدورات التدريبِّمتغــري مل يظهــر تــأثري يف ؛، لــذاِّصهن الــشرعيُّللــدعوة حبكــم ختصــ

  . )١(اتَّتطلبرأيهن يف امل

  

                                                           

ة والواقـع  ضـوء الکتـاب والـسنَّ الالزمة لذلك يفةَّي األساساتي الدعاة إىل اهللا والکفاليأه: انظر) ١(

 للبنـات ةَّيـ والعربةَّي الدراسـات اإلسـالمةَّيـ کلةَّيـحولی، تـي الثبوضي معِ عبداهللا بنُ بنُعابد، املعاصر

 .٢٣م، ص٢٠١٦ ف،ي سوببين



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

�������������������� �

� �
عـــداد اإلات َّتطلبـــة علـــى مِّمتوســـطدرجـــة  بٌ الدراســـة موافقـــاتِّعينـــة مفـــردات :ًأوال

ــــدعوي ــــدى طالبــــات ِّاألمــــن الفكــــري لتحقيــــق َّيةات العلــــوم الــــشرعِّعلمــــ ملِّال : املــــرحلتني ل
َّاملتوســطة والثانويــة ِببـعد َّيتعلــق فيمــا ،ِّ

ْــ ةات التنظيمَّتطلبــالم ُ  تاليــة الات وحــصلت العبــار،َّــي
  :ا� تنازليًبةَّ مرتٍّ حسايبِّمتوسطعلى أعلى 

 واالعتـدال يف التعامـل مـع َّية على الوسطَّية العلوم الشرعِاتِّمعلم املدرسة إدارة ثُّحت - ١
 .الطالبات

 املـسلم داعيةبأخالقيات الِّالتحلي على  َّية العلوم الشرعِاتِّمعلم املدرسة إدارة حتثُّ - ٢
 .يف ضوء منهج السلف الصاحل

ســـــتخدام أســـــاليب الرتغيـــــب  اَّيةات العلـــــوم الـــــشرعِّمعلمـــــ املدرســـــة علـــــى إدارةد ِّتؤكـــــ - ٣
 .وضرب األمثلة لكسب الطالبات

  . الطالباتتوعية يف دعوة وَّية العلوم الشرعِاتِّمعلم املدرسة إدارةتتابع  - ٤
عــــداد اإلات َّتطلبــــ علــــى معاليــــة بدرجــــة ٌ الدراســــة موافقــــاتِّعينــــة مفــــردات :اًثانيــــ

ــــدعوي ــــدىِّاألمــــن الفكــــري لتحقيــــق َّيةات العلــــوم الــــشرعِّعلمــــ ملِّال : املــــرحلتني طالبــــات  ل
َّاملتوســـطة والثانويـــة ِببـعـــد َّيتعلـــق فيمـــا ،ِّ

ْ  تاليـــة وحـــصلت العبـــارات ال،َّيةات الشخـــصَّتطلبـــ املُ
  : على النحو التايلا� تنازليًبةَّ مرتٍّ حسايبِّمتوسطعلى أعلى 

 . بالتواضعَّيةات العلوم الشرعِّمعلمم ِسَّتت - ١
يف تبـــــصري الطالبـــــات مبخـــــاطر االحنرافـــــات  بالـــــصرب َّية العلـــــوم الـــــشرعةِّمعلمـــــى َّتتحلـــــ - ٢

 .َّيةالفكر
ثنـاء دعـوة الطالبـات لتحقيـق أ َّية من األهواء الشخـصَّيةات العلوم الشرعِّمعلمد َّتتجر - ٣

 .ِّاألمن الفكري
ــ - ٤  واالعتــدال َّية بالقــدوة احلــسنة للطالبــات يف الوســطَّيةات العلــوم الــشرعِّمعلمــى َّتتحل

  .يف الفكر
اهـــــات ِّ يف اجتَّفأقـــــل) ٠,٠١( عنـــــد مـــــستوى َّية داللـــــة إحـــــصائِت وجـــــود فـــــروق ذا:اًثالثـــــ

عــداد اإلات َّتطلبــ م،َّيةشخــصالات َّتطلبــامل ،َّيــةات التنظيمَّتطلبــامل(مفــردات الدراســة حــول 
ــــدعوي ــــدى طالبــــات ِّاألمــــن الفكــــري لتحقيــــق َّيةات العلــــوم الــــشرعِّعلمــــ ملِّال : املــــرحلتني ل

َّاملتوسطة والثانوية   . ةِّتوسطات املرحلة املِّمعلم لصاحل َّية املرحلة الدراسِّغريمتباختالف ) ِّ



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

اهــات ِّ يف اجتَّفأقــل) ٠,٠٥( عنــد مــستوى َّية داللــة إحــصائِ وجــود فــروق ذاتُ عــدم:اًرابعــ
عــداد اإلات َّتطلبــ م،َّيةشخــصالات َّتطلبــامل ،َّيــةات التنظيمَّتطلبــامل(مفــردات الدراســة حــول 

ــــدعوي ــــِّعلمــــ ملِّال ــــدى طالبــــات ِّاألمــــن الفكــــري لتحقيــــق َّيةشرعات العلــــوم ال : املــــرحلتني ل
َّاملتوسطة والثانوية   .َّية سنوات اخلربة الوظيفِّمتغريباختالف ) ِّ

 يف ،َّفأقـــــل) ٠,٠٥( عنـــــد مـــــستوى َّية داللـــــة إحـــــصائِ وجـــــود فـــــروق ذاتُ عـــــدم:اًخامـــــس
ات َّتطلبـ م،َّيةشخـصالات َّتطلبـامل ،َّيـةات التنظيمَّتطلبـامل(اهات مفـردات الدراسـة حـول ِّاجت
ـــــدعوياإل ـــــشرعِّعلمـــــ ملِّعـــــداد ال ـــــوم ال ـــــق َّيةات العل ـــــات ِّاألمـــــن الفكـــــري لتحقي ـــــدى طالب  ل

َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني   . عدد الدورات يف الدعوةِّمتغريباختالف ) ِّ
   :توصيات الدراسة

ديثة يف دعـوة طالبـات  يف األساليب احلَّيةات العلوم الشرعِّعلم ملَّيةرات تدريبْوَتقدمي د-١
َّاملتوسطة والثانوية: املرحلتني ِّ . 

 . ِّن الفكريُّ التحصَّية بأمهَّيةات العلوم الشرعِّمعلم بني الطالبات وِنشر الوعي-٢
طريقـــة دعـــوة الطالبـــات مبـــا يتناســـب مـــع ب َّيةات العلـــوم الـــشرعِّمعلمـــتـــدريب وإعـــداد -٣

 .  هلنَّيةاملرحلة العمر
رين علــى الــشباب يف هـــذه ِّني النــاجحني واملــؤثِّ املــربُ متكــنيَّيــةالتعليمسات َّعلــى املؤســ-٤

بل لتحقيــق ُّ عــن أفــضل الــس،نيِّمعلمــ للرتبيــة جتــار�م يف الِ مــن نقــل أفــضلَّيــةمرُاملراحــل الع
 مــن خــالل إشــراكهم يف الــدورات والنــدوات لالســتفادة ، لــدى الطالبــاتِّاألمــن الفكــري

  .من خربا�م
 وتـــــشجيعهم علـــــى اإلبـــــداع ،َّيةات العلـــــوم الـــــشرعِّمعلمـــــي وِّمعلمـــــ النهـــــوض مبـــــستوى-٥

 وذلــك بــاحلوافز ، لــدى الطــالبَّاألمــن الفكــريق ِّ مبــا حيقــَّيــة التعليمَّيــةواالبتكــار يف العمل
  . َّية التقديرَّية واملعنوَّيةاملاد
إىل  واالنطالق �م مـن دائـرة التلقـني والـصمت يف التفكـري ،حترير الطالب والطالبات-٦
 ٍّمــع لــزوم أصــول احلــوار وآدابــه يف جــو ،اءَّ وتوجيــه ذلــك بالنقــد البنــ،فــق احلــوار واملناقــشةُأ
 . �دف التوجيه واإلرشاد؛لفةُ واألِّدُم بالوَفعُم

  

  

  



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

���������������� �

 ، ٢ط شـــــبيليا، الريـــــاض،إ ، دار ،صـــــفات الداعيـــــة:  العمـــــارٍ ناصـــــرُ بـــــنُمحـــــد. د.أ  -
  .هـ١٤٢٠

الـشرعية يف  معلـم العلـوم صور مقرتح ملخرجات برنامج ٕاعدادت: لتوجيرئامحد حممد ا  -

ــــسعودية ــــسانية ، ٢٠٣٠ٔضــــوء رويــــة اململكــــة العربيــــة ال ــــشة، للعلــــوم اإلن جملــــة جامعــــة بي
  .م٢٠١٩ مارس –هـ ١٤٤٠ رجب -العدد الرابع  والرتبوية،

 لعــصر احلاضــر،مــنهج الرتبيــة اإلســالمية يف إعــداد الداعيــة يف ا: بــوبكر فالتــهأحنــان   -

  .م٢٠٠٦جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، ماجستري،

ِّ دور األمن الفكري يف احلمايـة مـن الغـزو الفكـري:صاحل بن حممد املالك  - ، مقـال يف ِّ

  .١١٧٨١َّصحيفة اجلزيرة السعودية، العدد

ِّ األمــن الفكــري، رســالة ماجـــستري، دور األســـرة يف حتقيــق: حممــد بــن أمحــد املويــشري  -
َّدراســـة تطبيقيـــة علـــى مدينـــة ســـكاكا، أطروحـــة ماجـــستري، منـــشور علـــى موقـــع اجلامعـــة 

َّ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةِّلكرتويناإل َّ.  

 مــن وســائل حتقيــق ،)خطيــب جــامع اجلهيمــي بالريــاض: (حممــد بــن عــدنان الــسمان  -
ـــــــشر،صـــــــحيفة يف مقـــــــال ، ِّاألمـــــــن الفكـــــــري ـــــــصحافة والطباعـــــــة والن ـــــــرة لل   العـــــــدداجلزي

٠٨/٠٢/٢٠٠٩،١٣٢٨٢.  

املعجــــــم : ) حممــــــد النجــــــار، حامــــــد عبــــــدالقادر، أمحــــــد الزيــــــات،إبـــــراهيم مــــــصطفى (-
  .ت.د م،.د َّالوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة  دار الدعوة،

فئـــة  ة،َّالـــدعوة، سلـــسلة منـــاهج دورات العلـــوم الـــشرعي:  العمـــارٍ ناصـــرُ بـــنُمحـــد. د. أ-

ـــــة ِّاملتخصـــــ ـــــع، اململكـــــة العربي ـــــشر والتوزي ـــــوز إشـــــبيليا للن ـــــشرعية، ، كن ـــــوم ال َّصني يف العل َّ
  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ١َّالسعودية، الرياض، ط

َّالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، : ُّ الفــارايبُّ اجلــوهريٍ محــادُ بــنُ إمساعيــلٍ أبــو نــصر-
  هــ١٤٠٧ ، الطبعـة الرابعـة، بـريوت،ماليـنيأمحد عبـدالغفور عطـار، دار العلـم لل: حتقيق

  .م١٩٨٧ -



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

زهـــري :  حتقيــق،جممــل اللغــة، أبــو احلــسني: ُّ الــرازيُّزويينَ زكريــا القــِ بــنِ فــارسُ بــنُ أمحــد-

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ، بريوت، الطبعة الثانية،مؤسسة الرسالة، عبداحملسن سلطان

ــــدعوة اإلســــالميةَّاألســــس العلميــــة: لــــدكتور عبــــدالرحيم حممــــد املغــــذويا -  ..َّ ملــــنهج ال

الريـاض، الطبعـة  َّدراسة تأصيلية على ضوء الواقع املعاصر، دار احلضارة للنشر والتوزيـع،

  .م٢٠١٠/ هـ١٤٣١ الثانية،

ــــصادرة مــــن وزارة ُّ املفهــــوم األمــــين- ــــة األمــــن، ال ــــي فــــايز اجلحــــين، جمل  يف اإلســــالم، عل

  .هـ١٤٠٨ ذي احلجة ،)٢(  العدد،َّالداخلية

َّمفهـــوم األمـــن الفكـــري يف اإلســـالم وقـــضاياه الرتبويـــة، رســـالة :  حممـــد نـــورُ بنـــتُلمـــ أ- ِّ
  .م٢٠٠٧ م القرى، مكة املكرمة،أَّكلية الرتبية، جامعة ، منشورة ماجستري

َّأمهيــة املدرســة يف تعزيــز األمــن الفكــري، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم :  بركــة احلوشــان- َِّّ
  .م٢٠١٥ - ه١٤٣٦ط، .َّاألمنية، د

، )ِّ متوســط، ثــانوي،ابتـدائي(َّفــصول يف تــدريس اللغـة العربيــة، :  حـسن جعفــر اخلليفـة-

  .م٢٠٠٤، ٤ طمكتبة الرشد، الرياض،

ِّدور املنـــاهج التعليميـــة يف إرســـاء األمـــن الفكـــري: بكـــر الطيـــب كـــايف أبـــو.  د- َّ مقـــرر ..َّ
َّالتوحيــــد يف املرحلــــة الثانويــــة باململكــــة العربيــــة الــــسعودية  َّ م للمــــؤمتر َّا، حبــــث مقــــدًمنوذجــــَّ

ليلـــــــى عبـــــــداملعني عبدالـــــــشكور  -، )ياتاملفـــــــاهيم والتحـــــــدِّ( ِّ لألمـــــــن الفكـــــــريِّالـــــــوطين

ِّدور املعلــم يف تعزيــز األمــن الفكــري يف نفــوس الطــالب، رســالة ماجــستري : طاشــكندي ِّ

  ).م٢٠١٦(، ط. جامعة أم القرى، مكة املكرمة، د،َّغري منشورة، كلية الرتبية

كفايـات املـدرس النـاجح وصـفاته مـن وجهـة نظـر املـوجهني : رح سليمان املطلـقف.  د-

جملـة احتـاد اجلامعـات  دمـشق،  والطلبة دراسـة ميدانيـة يف املرحلـة الثانويـة،االختصاصيني
  .١٠٢٦ – العدد الثاين-العربية للرتبية وعلم النفس ا�لد الرابع عشر 

دار  َّلطفــل واملراهــق ونظريــات الشخــصية، لُّ النفــسيُّ النمــو:حممــد مــصطفى زيــدان. د -

  .ط. ت، م.الشروق، د



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

خمتــــار  ،ُّ الــــرازيُّ عبــــدالقادر احلنفــــيِ بــــنِ أيب بكــــرُ بــــنُ زيــــن الــــدين أبــــو عبــــداهللا حممــــد-

 –َّ الدار النموذجيـة، بـريوت -َّاملكتبة العصرية  يوسف الشيخ حممد،: حتقيق ،الصحاح
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠صيدا، الطبعة اخلامسة، 

 ِّحنو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بـوزارة الرتبيـة والتعلـيم،: سعود بن سعد البقمي -

يف الفــــرتة ، )املفــــاهيم والتحــــديات( ِّ األول لألمــــن الفكــــريِّم للمــــؤمتر الــــوطينَّحبــــث مقــــد
، كرســـــي األمـــــري نـــــايف بـــــن عبـــــدالعزيز لدراســـــات األمـــــن  مجـــــادى األوىل٢٥-٢٢مـــــن

  .لك سعودجامعة امل هـ،١٤٣٠ِّالفكري، 

ــــوادعي-  ،)١٨٧(، جملــــة األمــــن واحليــــاة، عــــدد ُّ اإلســــالميُّاألمــــن الفكــــري:  ســــعيد ال
  .هـ١٤١٨

مقومـــات الداعيـــة النـــاجح يف ضـــوء الكتـــاب : ســـعيد بـــن علـــي بـــن وهـــف القحطـــاين -

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥م ،الطبعة األوىل ،.د، د.د والسنة،

اليب الرتغيـــــب والثـــــواب أســـــ: الظفـــــريي فهـــــد مســـــاوي العيـــــدان، عايـــــدة عبـــــد الكـــــرمي -

وأســــاليب الرتهيــــب والعقــــاب املــــستخدمة مــــن قبــــل معلمــــي مــــادة الرتبيــــة اإلســــالمية يف 

ا�لــــــة الرتبويــــــة، الكويـــــــت،   م،٢٠١٢ مــــــدارس املرحلــــــة االبتدائيــــــة بدولــــــة الكويــــــت،
  .١٦٣-١٠١:، ص٢ج  ،١٠٢عدد

َّحنــو بنــاء إســرتاتيجية وطنيــة لتحقيــق :  عبــداحلفيظ عبــداهللا املــالكي- ِّاألمــن الفكــري يف َّ
َّمواجهة األمن اإلرهاب، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعـة نـايف العربيـة، الريـاض، 

  .م٢٠٠٦

 نظــــام التعلــــيم وسياســــته، إيــــرتاك : حكــــيماحلميــــد بــــن عبداحلميــــد بــــن عبدا�يــــدعبد -

  .م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٣ للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل،

ــــدالرمحن معــــ- ُّالغلــــو: ال اللوحيــــق عب ــــدين يف حيــــاة املــــسلمني املعاصــــرة، مؤســــسة ُُ  يف ال

  .م٢٠٠٤ط،.الرسالة، بريوت، د

  .م٢٠٠٩ ،أبريل ٢٥ ،ِّخصائص وميزات املعلم املسلم: عبداهللا حممد هنانو -



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

َّالتنــشئة األســرية ودورهــا يف األمــن الفكــري رؤيــة إســالمية، :  عمــاد عبــداهللا الــشريفني- َِّّ
ــــوط جامعــــة امللــــك  هـــــ،١٤٣٠،)ياتمفــــاهيم وحتــــدِّ (ِّ األول لألمــــن الفكــــريُّيناملــــؤمتر ال

  .سعود

ِّدور املدرسة الثانويـة يف تعزيـز األمـن الفكـري لـدى طال�ـا مـن وجهـة :  فهد القضيب- َّ
ِنظـر املعلمـني يف مدينـة الريــاض، رسـالة ماجـستري غـري منــشورة، جامعـة اإلمـام حممـد  ِ بــنِّ

  .م٢٠٠٨ض، َّ اإلسالمية، الرياٍسعود

َّأثر املدرسة يف تفعيل دور طالب املرحلة الثانويـة ملواجهــة :  القرطونَ سليمانُ بنُ فهد-
 ط،.َّجامعــــــة نــــــايف العربيــــــة، الريــــــاض، د اإلرهــــــاب، رســــــالة ماجــــــستري غــــــري منــــــشورة،

  .م٢٠٠٧

ُّاألمـــن واإلعــــالم يف الدولـــة اإلســــالمية، املركـــز العــــريب:  عبـــدالعزيز الــــدعيلجُ بــــنُفهـــد - َّ 

  .م١٩٨٦ط، .َّللدراسات األمنية والتدريب، الرياض، د

َّســرتاتيجية تعزيــز األمــن الفكــري، حبــث مقــدإ: متعــب شــديد حممــد اهلمــاش - ِّ م للمــؤمتر َّ

 مجـــادى ٢٥-٢٢ يف الفـــرتة مـــن ،)ياتاملفـــاهيم والتحـــدِّ (ِّ األول لألمـــن الفكـــريِّالـــوطين

ِّســات األمــن الفكــري جبامعــة ه، كرســي األمــري نــايف بــن عبــدالعزيز لدرا١٤٣٠ األوىل
َّامللك سعود، اململكة العربية السعودية َّ.  

: القــــاموس احملــــيط، حتقيــــق:  الفريوزآبــــادىَ يعقــــوبُ بــــنُ حممــــدٍ جمــــد الــــدين أبــــو طــــاهر-

ُحممــد نعــيم العرقــسوسي، مؤســسة : مكتــب حتقيــق الــرتاث يف مؤســسة الرســالة بإشــراف
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لطبعة الثامنة،  ا،الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

َّ جملـــة العلـــوم االجتماعيـــة واإلنـــسانية، ملتقـــى التكـــوين بالكفايـــات يف الرتبيـــة، إعـــداد - َّ
َّاملعلـــم يف ضـــوء االجتاهـــات الرتبويـــة احلديثـــة مجعـــة، جامعـــة قاصـــدي   قاســـم ســـالم بـــو،ِّ

  .ت. ورقلة، اجلزائر، د،مرباح

حممـد عـوض : قِّاحملقـ  �ـذيب اللغـة،:، أبو منـصورُّرويَ اهلِّ األزهريِ بنَ أمحدُ بنُ حممد-

  .م٢٠٠١، بريوت، الطبعة األوىل، ِّمرعب، دار إحياء الرتاث العريب

ُّحممــد بـــن جريــر بـــن يزيــد بـــنِ كثـــري بــن غالـــب اآلملــي، أبـــو جعفــر الطـــربي - ُّ ٍ ِِ َِ ُِ تفـــسري  : ُ

داهللا بــن عبداحملــسن الــدكتور عبــ: ِّالطــربي، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، حتقيــق



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

َّالرتكـــــي، بالتعـــــاون مـــــع مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات اإلســـــالمية بـــــدار هجـــــر الــــــدكتور 
عبدالــسند حــسن ميامــة، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع واإلعــالن، الطبعــة األوىل، 

  . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢

 جـامع البيـان :ُّي، أبـو جعفـر الطـربُّ اآلملـيٍ غالـبِ بنِ كثريِ بنَ يزيدِ بنِ جريرُ بنُحممد -

م، الطبعـــة األوىل، .أمحـــد حممـــد شـــاكر، مؤســـسة الرســـالة، د: قِّيف تأويـــل القـــرآن، احملقـــ
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

ُحممــد - ِ حممــدُ بــنّ
ِ عبــدالرزاقِ بــنّ ِّب مبرتــضى الزبيــديَّ، أبــو الفــيض، امللقــُّ احلــسيينّ تــاج : َّ

  .ت.م، د.ني، دار اهلداية، دقِّجمموعة من احملق: قِّالعروس من جواهر القاموس، احملق

 ُّييفعــَوُّ الرُّ منظــور األنــصاريُ، أبــو الفــضل، مجــال الــدين بــنٍّ علــىِ بــنِمَّ مكــرُ بــنُحممــد -

  . هـ١٤١٤ ، الطبعة الثالثة،، لسان العرب، دار صادر بريوتُّاإلفريقى

ع واألمــن، َّ للمؤســسات التعليميــة، نــدوة ا�تمــُّالــدور األمــين: ُّ القــرينٍ ناصــرُ بــنُ حممــد-
َّكلية امللك فهد األمنية، الرياض،    .م٢٠٠٤ /٢٤ -٢َّ

الطبعـة  َّ الدعوة اإلسالمية ودعا�ـا، مطبعـة الـسعادة، القـاهرة،:حممد طلعت أبو صري -

  .هـ١٤٠١األوىل، 

عــــات املــــستقبل، ُّيات الواقــــع وتطلإعــــداد الــــدعاة بــــني حتــــدِّ: حممــــد عجــــاج اخلطيــــب -

 ، جامعـة الـشارقة،) الـدعوة يف ضـوء املعطيـات املعاصـرةمقتضيات(م لندوة َّموضوع مقد

  .م٢٠٠١/ ٤/ ١٨ هـ،١٤٢٢/ ١/ ٢٤م، .َّكلية الشريعة والقانون، د

الــــوراق   عمــــان،، اجلامعيــــةالرســــائلٔاســــس البحــــث العلمــــي إلعــــداد : مــــروان ٕابــــراهيم -

  .١٢٦ ص،م٢٠٠٠:الطبعة األوىل ،ت ،األردن،

ِّة يف تعزيـــــز األمـــــن الفكـــــري لـــــدى طلبـــــة املرحلـــــة َّدور اإلدارة املدرســـــي:  نـــــصر حمجـــــان-
َّالثانويــة مبحافظــة غــز َّبل تفعيلــه، رســالة ماجــستري غــري منــشورة، اجلامعــة اإلســالمية، ُ وســَةَّ

  .م٢٠١٢فلسطني،  غزة،

 دار األنـوار للنـشر والتوزيـع،  أساليب الرتبيـة وضـوابطها الـشرعية،:نور الدين أبو حلية -
  . هـ١٤٣٨الطبعة الثانية،  م،.د



       
 
 

 

 

 
  
 

 

٩٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارشاملجلد  

ِّمتطلبات اإلعداد الدعوي ملعلامت العلوم الرشعية لتحقيق األمن الفكري  َّ ِِّّ َّ 

، ِّ يف وقايــة الــشباب مــن اإلرهــاب الفكــريِّدور احلــوار الرتبــوي:  هــالل حــسني فلمبــان-

  .م٢٠٠٦ رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،

ــــيب - ــــداهللا العتي ــــاب بــــن عب ــــت حب ُّ مــــدى إســــهام معلمــــات التخصــــ:وضــــحى بن صات ِّ

ِّالعلميــة يف إكــساب متطلبــات األمــن الفكــري لطالبــات امل َّ َّرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر َّ
ـــة الرتبيـــة، جامعـــة لـــِّاملعلمـــات مبدينـــة الريـــاض، قـــسم املنـــاهج وطـــرق تـــدريس الع َّوم، كلي

  ).٦١٠٢-٠١-١٤(َّاألمرية نورة بنت عبدالرمحن، الرياض، السعودية، حبث منشور 

ــــسدحان.د- ــــداهللا بــــن ناصــــر ال ــــره يف احنــــراف الــــشباب ، مكتبــــة :عب  وقــــت الفــــراغ وأث

  .ط.ت، د. الرياض، د،انالعبيك

 


