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 األمن أبعاد تحقيق في اإلبداعية القيادة نمط دور
 األطفال رياض معلمات لدى الفكري

 

 *.خميس ىسماح رمضان مصطفد/  *                        
 

 : ملخص البحث
 

 مةة  تتواكةة  حتةة  وتتطةةور تتغيةةر والمعةةفر  التربويةة  األنظمةة    
  فتنفت أو تتفق قد وأفكفر قيم من يحمله مف بكل العصر متغيرات

 وتتةةة  ر اآلخةةرين فةةة  تةةر ر أن  وتسةةةتطي  المصةةر  المجتمةةة  مةة 
 متم لة  الروضة   فة اإلبداعية  القيةفد  دور يبةر  هنةف ومن  ، بهم
(  األولة  المعلم  –الروض  وكيل  –وجد إن الروض  مدير)  ف 
 أمةةةةن مسةةةفرات عةةةن  الفكةةةر  نحةةةةرا اال مةةةن المعلمةةةفت وقفيةةة  فةةة 

 مواجهةة  وتعلةةم والحةةوار ظةةرالن وجهةةفت وتقبةةل والمجتمةة ، الةةوطن
 الفكريةة  التغيةةرات مةةن تنب ةةق التةة و ،  ءف المتكةةف والحةةوار الصةةرا 
 ال قففةةةفت علةةة  الرشةةةيد غيةةةر نفتةةةف اال بفعةةةل المتسةةةفرع  وال قففيةةة 
  وبفلتةفل ومعتقةداتهم، أفكةفرهم علة  بةدورهف تةنعك  الت و  األخرى
 فةةةة  وتسةةةةهم الروضةةةة  أطفةةةةفل إلةةةة  مبفشةةةةر   بشةةةةكل   تتنقةةةةل سةةةةو 

                                                           

 المنصورةجامعة  –كلية التربية للطفولة المبكرة – مدرس أصول تربية الطفل. 
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 يةةدل ممةةف ، لهةةم  واألخالقةة  والوجةةدان  والسةةلوك  الفكةةر  التشةةكيل
 إلةةة  البحةةة  سةةةع  ذلةةة  ولتحقيةةةق ، البحةةة  قضةةةي  خطةةةور  علةةة 

 ريفض ف  اإلبداعي  القيفد  لنمط  المففهيم اإلطفر عل  التعر 
 فة  خفصة    هتحقيقة وسةبل ب بعةفد   الفكةر  األمةن وأيضةف   األطففل،
 دع ةةةةت    التةةةة لمةةةة للمع  التربةةةةو  الةةةةدور خةةةةالل مةةةةن األطفةةةةفل ريةةةةفض
 البحةةةة  اسةةةةتخدم وقةةةةد ،الروضةةةة  فةةةة  التعليميةةةة  العمليةةةة  عصةةةة 
 اسةةتبفن  خةةالل مةةن المعلمةةفت راءآ علةة  للوقةةو  ف الوصةة المةةنه 
 تحقيةةق فةة  يسةةهم مقتةةر  تصةةور وضةة  إلةة  وصةةوال   لهةةم  موجهةة
  .األطففل ريفض معلمفت لدى  الفكر  األمن أبعفد
 

The role of the creative leadership style in 

achieving the dimensions of intellectual 

security among kindergarten teachers 

Abstract 
 

       Educational systems and knowledge change 

and evolve to cope with the variables of the age 

with all the values and ideas that they carry that 

may be consistent or contradict with the 

Egyptian society and can influence others and be 

affected by them, and from here the role of 

creative leadership in the kindergarten is 
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exemplified by (the kindergarten director if any - 

the kindergarten representative - the first 

teacher) in protecting the teachers from 

intellectual deviation from the homeland and 

community security paths, and accepting views 

and dialogue and learning to confront conflict 

and equal dialogue that emerge from the rapid 

intellectual and cultural changes by opening up 

Unreasonable over other cultures, which in turn 

are reflected in their thoughts and beliefs, and 

thus will be transmitted directly to kindergarten 

children and contribute to the intellectual, 

behavioral, emotional and moral formation of 

them, which indicates the seriousness of the 

research issue, and to achieve this, the research 

sought to identify The conceptual framework of 

the creative leadership style in kindergarten, as 

well as intellectual security in its dimensions and 

ways to achieve special in kindergarten through 

the educational role of the teacher, which is the 

backbone of the educational process in 

kindergarten. The research used the descriptive 

method to find the opinions of the teachers 

through a questionnaire directed to them to reach 
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a proposed conceptualization it contributes to 

achieving the dimensions of intellectual security 

among kindergarten teachers. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Creative leadership .          اإلبداعي  القيفد  -1
     .الفكر  األمن أبعفد -2

Dimensions of intellectual security                  
 .األطففل ريفض معلمفت -3

Kindergarten teachers                                    
 

 مقدمة
 

د العفلم تغيرات عفلمي  سريع  ومتالحق  وانفجفر هفئل يشه   
ف   ور  المعرف  والمعلومفت والتكنولوجيف، وأصبحت المعرف  ال 
تق  عند حد معين من التطور، ففألنظم  التربوي  والمعفر  
تتغير وتتطور حت  تتواك  م  متغيرات العصر، بكل مف يحمله 

،  مجتم  المصر م  ال  فمن قيم وأفكفر قد تتفق أو تتنف
من هذ   وانطالقف   وتستطي  أن تر ر ف  اآلخرين وتت  ر بهم،

النظر  نجد أن المجتم  يسع  جفهدا  بكل مرسسفته إل  
 وريفض األطففل خفص    مواكبتهف، والمرسسفت التعليمي  عفم   
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وذل  لل يفد  المستمر  فيهف  ؛عن كل هذا التغيير  ليست بعيد
 وتشع  وتعقد العمل بهف. 

 

ولذا أصبحت الحفج  مفس  إل  التغيير والتطوير المالئم    
  ، وه يضمن لهف االستمراري  والتمي  المجتمع الذ بفلشكل 

ظل قيفد  واعي  تمتل  من مهفرات  ف مهم  لن تتحقق إال 
مف يمكنهف من توظي  كل الجهود والطفقفت  اإلبداعي القيفد  

فظ  عل  استمراريتهف لتحقيق مستوى أفضل من اإلنجف ، والمحف
 ف  اإلبداعي وممف ي يد من ففعلي  دور القيفد   بيئ  تنففسي  ، ف 

المجتم  م ل) الالمبفال   ف ريفض األطففل ظهور قيم سلبي  
نتشفر الجرائم اوكذل   ،والخروج عل  القفنون بكفف  أشكفله

المختلف  والسلوكيفت الفكري  المنحرف  ( لدى الشبف  ومن بينهم 
 مفت ريفض األطففل.معل

 

 الت تجفهفت الفكري  والتربوي  ممف ينعك  سلبف  عل  اال   
 ف تكوين شخصي  طفل الروض   ف تستخدمهف المعلم  

 ف المستقبل، ويلق  بفلع ء األكبر عل  إدار  الروض  المبدع  
هتمفم ستوى المعلم  والطفل، من خالل االت مين العقول عل  م

المختلف ، واعتبفر تشكيل   وأبعفد  الفكر بتحقيق متطلبفت األمن 
يج  أن تشفر    لطفل الروض  قضي  أمن قوم  األمن الفكر 
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الروض   ف فيهف معلمفت ريفض األطففل والقفد  المبدعين 
 بفلنصي  األكبر فكرا  وسلوكف . 

 

لذا تعد القيفد  ه  العنصر الذ  يربط أفراد الجمفع  بعضهم    
ق األهدا  المنشود ، كمف أنهف ويشجعهم عل  تحقي البعض

العنصر الفعفل ف  المرسسفت التعليمي ، وعليه ف همي  القيفد  
تكمن ف  كونهف حلق  الوصل بين العفملين وبين خطط المرسس  

تنصهر  التعليمي  وتصوراتهف المستقبلي ، وكونهف البوتق  الت 
ستراتيجيفت والسيفسفت، وه  كذل  داخلهف كفف  المففهيم واإل

الت  تدعم القوى اإليجفبي  ف  المرسس ، وتقلص الجوان  
عل  مشكالت العمل التربو   السلبي  قدر اإلمكفن، وتسيطر

وحسم الخالففت والترجيح بين اآلراء، بفإلضفف  إل  تنمي   وحلهف
األفراد وتدريبهم ورعفيتهم بفعتبفرهم أهم مورد للمرسس  التربوي ، 

وتوظيفهف لخدم  المرسس  م  مواكب  المتغيرات المحيط  
 ). 22، ص 2٠٠٢التربوي  )طشطوش، 

 

واإلبدا  من سمفت القفئد النفجح الذ  يتمي  بفلرري     
 ستراتيجي  الشفمل  الت  تسهم ف  تطور الفرد والمنظم  بشكل  اإل
، وبنفء  قفف  تهتم بحفجفت العفملين والنظر إليهم ك عضفء عفم  
ورف  الرو  المعنوي  لديهم،  هموتحفي هم وتشجيع وتدريبهم فريق
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تفح  الفرص  إدار   ف  وخفص    لمشفركتهم ف  العملي  اإلداري  وا 
 واعي    دار  ريفض األطففل تتطل  إدار   إألن  ؛ريفض األطففل

ظل فلسف  هذ  المرحل   ف تنظم حركتهف وتقود العمل فيهف 
 الذ مستهدف  تحقيق مف وض  لهف من أغراض وأهدا ، األمر 

دار  هذ  المرسسفت أن يكونوا عل  دراي  إض عل  القفئمين بيفر 
كفمل  بفلسف  وأهدا  ريفض األطففل واألسفنيد القفنوني  

دار  شئونهف ف تستند إليهف  الت والتشريعي    .                   تنظيم وا 
 (223،ص2٠٠2) شري ،                                 

  
ريفض  ف المتمي    ء اإلدار وممف سبق يتضح أن األدا  

المشكالت   مواجه  قفدر علقفئد مبد    األطففل بحفج  إل
لمعلمفت ريفض األطففل،   إذا تعلقت بفلكيفن الفكر  وخفص   

وتقبل حتيفجفت المعلمفت الفكري ، اوتنسيق الجهود الستيعف  
وجهفت النظر والحوار وتعلم مواجه  الصرا  والحوار 

الفرد  والجمفع . وقد  ىالمستو   لتمي  عللتحقيق ا ؛ءف المتكف
( عل  أهمي  2٠13أكدت نتفئ  دراس  )عبفين  والشقران، 

ممفرس  القفد  التربويين لإلبدا  ألنه ينعك  عل  أداء المرسس  
،  التعليمي ، وف  السيفق نفسه أكدت نتفئ  دراس  )صبر 

( أن ممفرس  اإلبدا  ف  المرسسفت التعليمي  أصبح 2٠12
كمف أكدت  ،وجود  الخدمفت التعليمي    ملح  لتقييم األداءضرور 
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( أن المعلم المنحر  معوق من 2٠12دراس  )الحوشفن ،
تع    الت أن العمليفت  ، وأكدت أيضف   معوقفت األمن الفكر 
القدو  وتنمي  عالقفت التعفون م    ه  تنمي  األمن الفكر 

شرائح المجتم  يتعدى كل   ألن اإلخالل بفألمن الفكر  ؛اآلخرين
ألنه بتحقيق  ؛عل  اختال  مستويفتهف ولذا فهو مسئولي  كل فرد

 . نحرا  الفكر عل  اال  نقض  األمن الفكر 
  

 :مشكلة البحث
 

مةةن خطةةور  التةة  ير اإليجةةفب   تنطلةةق مشةةكل  البحةة  الحةةفل 
فةةةةةة  ريةةةةةةفض األطفةةةةةةفل علةةةةةة  مواجهةةةةةة   اإلبداعيةةةةةة لةةةةةةنمط القيةةةةةةفد  

الت  تتعرض لهف ريفض األطففل المشكالت والظواهر المجتمعي  
كج ء مةن المجتمة  مةن وقةت آلخةر، مةن خةالل اسةتخدام أبعفدهةف 

          آل  )الطالقةةةةةةة  والمرونةةةةةةة  واألصةةةةةةةفل  وغيرهةةةةةةةف( كمةةةةةةةف فةةةةةةة  دراسةةةةةةة 
  Phimkoh, P.Tesaputa ((2017دراسةة   (،2٠12 )حسةةين

وتظهةر قضةي  األمةن  التقدم والمبفدر  بتقديم حلةول مبتكةر  لهةف،  م
كةةة هم القضةةةفيف المجتمعيةةة  فةةة  العصةةةر الحةةةفل  النتشةةةفر  الفكةةةر 

مةةن فئةة  ضةةفل  تهةةد  إلةة    األفكةةفر المتشةةدد  المنحرفةة  التةة  تةة ت
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السيطر  عل  عقول من لةم يتحصةنوا بفألفكةفر والقةيم والمعلومةفت 
 الشبف  ومنهم معلمفت ريفض األطففل. الصحيح  وخفص   

          تم لةة  فةة فةة  الروضةة  م اإلبداعيةة وهنةةف يبةةر  دور القيةةفد   
المعلمةة  األولةة  (  –وكيلةة  الروضةة   –) مةةدير الروضةة  إن وجةةد 

فةةة  وقفيةةة  المعلمةةةفت مةةةن االنحةةةةرا  الفكةةةر  عةةةن مسةةةفرات أمةةةةن 
الةةوطن والمجتمةة ، وتقبةةل وجهةةفت النظةةر والحةةوار وتعلةةم مواجهةة  

( والتةةةةة  2٠12)الوشةةةةةفح   الصةةةةةرا  والحةةةةةوار المتكةةةةةفف ء دراسةةةةة 
وال قففيةةة  المتسةةةفرع  بفعةةةل االنفتةةةف   تنب ةةةق مةةةن التغيةةةرات الفكريةةة 

غيةةةر الرشةةةيد علةةة  ال قففةةةفت األخةةةرى والتةةة  تةةةنعك  بةةةدورهف علةةة  
أفكةةةفرهم ومعتقةةةةداتهم، وبفلتةةةةفل  سةةةةو  تتنقةةةل بشةةةةكل مبفشةةةةر إلةةةة  
أطففل الروض  وتسةهم فة  التشةكيل الفكةر  والسةلوك  والوجةدان  
واألخالق  لهم ، ممف يدل عل  خطور  قضي  البحة . وقةد أكةدت 

، (2٠12 )دراسةةة  علةةة  ( ،2٠12 )دراسةةة  ال هرانةةة     ذلةةة علةةة
والتةة  توصة  بضةةرور   Butroyed&Somekh(2014) دراسة 

تشةةجي  المةةديرات علةة  اسةةتمراري  الممفرسةةفت العفليةة  مةةن القيةةفد  
الةةةنمط الةةةديمقراط  فةةة  اإلدار  والبعةةةد عةةةن واسةةةتخدام  ، اإلبداعيةةة 

القيةةةةفد  الةةةةنمط الفوضةةةةو  ، والتةةةة  أوصةةةةت بضةةةةرور  نشةةةةر  قففةةةة  
إلحةةةةةدا  ؛  لةةةةةدى معلمةةةةةفت ريةةةةةفض األطفةةةةةفل اإلبداعيةةةةة التربويةةةةة  
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التغييةةر اإليجةةفب  فةة  نفةةو  األفةةراد علةة  شةةت  المسةةتويفت سةةواء 
 .أكفن عل  المستوى الفكر  أو السلوك  أو األخالق 

ومن هنف يمكن أن تتحدد مشكل  البح  ف  التسفرل الرئي  
 التفل : 

لتحقيةةق أبعةةفد األمةةن  اإلبداعيةة  مةةف الةةدور الةةذ  يرديةةه نمةةط القيةةفد 
 ؟الفكر  لدى معلمفت ريفض األطففل 

 تي : وينب ق من هذا التسفرل مجموع  من التسفرالت اآل  

 فةةةةةة  ريةةةةةةفض  اإلبداعيةةةةةة مةةةةةةف اإلطةةةةةةفر الفكةةةةةةر  لةةةةةةنمط القيةةةةةةفد   -1
 األطففل ؟

 مف اإلطفر المففهيم  لألمن الفكر  وأبعفد  المختلف ؟ -2

فة  تحقيةق أبعةفد األمةن  اإلبداعي فد  إسهفم نمط القي مف مدى -3
 الفكر  لمعلمفت ريفض األطففل ؟ 

 اإلبداعيةةة مةةةف المعوقةةةفت التةةة  تحةةةول دون  قيةةةفم نمةةةط القيةةةفد  -2
 بدور  ف  تحقيق أبعفد األمن الفكر  لمعلمفت ريفض األطففل ؟ 

علةةةة  معوقةةةةفت تحقيةةةةق نمةةةةط القيةةةةفد   كيةةةة  يمكةةةةن التغلةةةة  -2
مةةةةةن الفكةةةةةر  لمعلمةةةةةفت ريةةةةةفض لةةةةةدور  فةةةةة  تحقيةةةةةق األ اإلبداعيةةةةة 
  األطففل؟
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 :أهداف البحث
 

  -تتعدد األهدا  البح ي  لهذا البح  فتشمل:  

التعةةةةةر  علةةةةة  اإلطةةةةةفر المفةةةةةفهيم  لكةةةةةل مةةةةةن ) نمةةةةةط القيةةةةةفد   .1
 أبعفد األمن الفكر (.  – اإلبداعي 

 اإلبداعية الوقو  علة  طبيعة  الةدور الةذ  يرديةه نمةط القيةفد   .2
 معلمفت ريفض األطففل.ف  تحقيق األمن الفكر  لدى 

 اإلبداعية الكش  عةن المعوقةفت التة  تعةوق دور نمةط القيةفد   .3
 ف  تحقيق األمن الفكر  لدى معلمفت ريفض األطففل .

صةةةيفغ  تصةةةور مقتةةةر  لتحديةةةد اآلليةةةفت الال مةةة  لتفعيةةةةل دور  .2
فةةةةة  تحقيةةةةق أبعةةةةةفد األمةةةةن الفكةةةةةر  لةةةةةدى  اإلبداعيةةةة نمةةةةط القيةةةةةفد  

 معلمفت ريفض األطففل. 
 

 :البحث أهمية
وأهمية  دورهةف  اإلبداعية هذا البح  هةو بلةور  لمفهةوم القيةفد       

ف  تحقيق أبعفد األمن الفكر  ف  ضوء الواق  بريةفض األطفةفل، 
وتحقيةق  اإلبداعية األمر الذ  يبر  مدى الربط  بين دور القيةفد  

أبعةةفد األمةةن الفكةةر  لةةدى معلمةةفت ريةةفض األطفةةفل، ممةةف يةةنعك  
 فكرا  وسلوكف  لالرتقفء بفلمجتم  وتطور  .عل  طفل الروض  
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 ومن هنف يمكن أن تتحدد أهمي  البح  فيمف يل :
 :األهمية النظرية

القةةةرار فةةة   ريةةةفض  قةةةد تسةةةفعد نتةةةفئ  هةةةذا البحةةة  متخةةةذ   -1
ليسمح بتحقيق  ؛األطففل ف  تطوير األداء اإلدار  ليكون إبداعيف  
 . أبعفد األمن الفكر  لدى معلمفت ريفض األطففل

وتنمية   اإلبداعية ت ويد المكتب  العربية  بمةف يهةم أدوار القيةفد  - 2
الموارد لكة  يسةتفيد منهةف المتخصصةون والبةفح ون المهتمةون فة  
مجفل اإلدار  التربوي ، ويمكن اإلففد  من نتفئ  البح  وتوصيفته 

وتنميةةةة   اإلبداعيةةةة واالسترشةةةةفد بهةةةةف فةةةة  تطبيةةةةق القيةةةةفد  التربويةةةة  
 . الموارد البشري

 األهمية التطبيقية 

فةةةة   اإلبداعيةةةة تصةةةةور مقتةةةةر  لةةةةنمط القيةةةةفد   التوصةةةةل إلةةةة  – 1
مرسسفت ريفض األطففل، بحي  تصبح ج ءا  من ال قفف  الال م  
 ،لتحقيق أبعفد األمن الفكةر  والتة  تةنعك  بةدورهف علة  الروضة 

األمر الذ  يستل م تغيير ال قفف  المرسسةي  وبةذل الجهةود إلدخةفل 
 ل قفف  والفكر  المنشود.  التغيير ا
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  وتطبيقةةةةةه علةةةةة اإلبداعيةةةةة إمكفنيةةةةة  اسةةةةةتخدام نمةةةةةط القيةةةةةفد    -2
، وفةةةة  ريةةةةفض األطفةةةةفل خفصةةةة    اإلدار  التعليميةةةة  عفمةةةة    ىمسةةةةتو 

 بفعتبفر  أحد األنمفط الحدي   للفكر اإلدار  المعفصر. 
 

 حدود البحث

 تحدد مجفل البح  بفلحدود التفلي :

( : اقتصةةةةر البحةةةة  فةةةة  حةةةةةد  الحةةةةد الموضةةةةوع  )األكةةةةفديم  -
فةةة  تحقيةةةق  اإلبداعيةةة ع  علةةة  دراسةةة  دور نمةةةط القيةةفد  الموضةةو 

 أبعفد األمن الفكر  لدى معلمفت ريفض األطففل. 

الحد البشر  : اقتصر البح  عل  عينة  مةن معلمةفت ريةفض  -
 األطففل بمحففظ  الدقهلي . 

الحد ال من : اقتصر البح  عل  الفصةل الدراسة  ال ةفن  مةن  -
 .2٠12/2٠1٢م الجفمع  العف

 

 :مصطلحات البحث
عل  أنهف عملي  الت  ير ف  األفراد للقيفم بعملهم تعرف القيادة  : 

بحمةةةف  وطواعيةةة  دون حفجةةة  إلةةة  اسةةةتخدام السةةةلط  الرسةةةمي  ، 
الفعليةة  مةةن شخصةةي  الحقيقيةة  هةة  التةة  تسةةتمد سةةلطتهف  ففلقيةةفد 
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تشةةةكل  يقةةة ه علةةة  التعفمةةةل مةةة  األفةةةراد بطر القفئةةةد وخبرتةةةه وقدرتةةة
        الداف  الداخل  للقيفم بفلعمل من أجل تحقيق أهدا  المنظم . 

 (  82،ص 2٠٠2) عيفصر  والففضل،                        
هة  تلة  القيةفد  التة  تنةته  : علة  أنهةف اإلبداعيةوتعرف القيادة 

إلدار  وتغييةر وتطةوير المرسسة  بمةف يحقةق لهةف  ف  غير تقليةدي نهجف  
المسةةةتمر مةةة  التغيةةةرات المصةةةفحب  لمجةةةفل العمةةةل علةةة   التكييةةة 

المسةةةةةةتويين المحلةةةةةة  والةةةةةةدول  ، ويمتلةةةةةة  مةةةةةةن يمفرسةةةةةةهف سةةةةةةمفت 
ومهفرات خفص  متمية   تةتالءم مة  متطلبةفت تطبيةق واالتجفهةفت 

 (.  3٢1،ص2٠12الحدي   ف  اإلدار  )عيد،
مجموعة  الممفرسةفت علىى أنهىا :  ويعرفها البحث الحالي إجرائيا  

مةةدير  أو وكيلةة  الروضةة  (  تبعهةةف )تالتةة   اإلبداعيةة ت والسةةلوكيف
ف  محففظ  الدقهلي  من أجل تهيئ  معلمفت ريفض األطففل فكرا  
وسةةةةةةلوكف  لتحقيةةةةةةق أبعةةةةةةفد األمةةةةةةن الفكةةةةةةر  ك حةةةةةةد أهةةةةةةدا  ريةةةةةةفض 

 األطففل. 

يشةةةير األمةةةن الفكةةةر   إلةةة  حفةةةظ العقةةةول مةةةن   األمىىىن الفكىىىري :
المنحرف  عن طريق االسةتقفم  المر رات الفكري  وال قففي  الضفر  و 

جمةةةفال  هةةةو الحفةةةفظ علةةة  الفةةةرد والمجتمةةة  ا  و  فةةة  كةةةل المجةةةفالت ،
ه ئةةةواألمةة  مةةن كةةةل قرصةةن  فكريةةة  أو  قففيةة  أو تغيةةةرات تهةة  مبفد
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علةةة   مطمئنةةةف   مةةةه وتمةةة   وابتةةةه حتةةة  يعةةةيش آمنةةةف  ي  وتةةةر ر فةةة  ق  
مكونفتةةةه الشخصةةةي  وتميةةة   ال قةةةفف  والمعرفةةة  ومنظومتةةةه الفكريةةة  

 .(33،ص 2٠٠2)الحفر    د  من الكتف  والسن المستم

وهو أيضةف : وجةود بيئة  ذات خصةفئص محةدد  تمكةن الفةرد مةن   
الشعور بفألمن والمشةفرك  الفعفلة  فة  اآلراء واألفكةفر دون خةو  

 . ( (Justin, 2015,p 10من االضطهفد أو التعص 
  ب نةه: مجموعة  الفعفليةفت واألنشةط  التة ا  وتعرفه الباحثىة إجرائيى
الروضةة  ( لتحصةةين عقةةول المعلمةةفت وكيلةة   يقةوم بهةةف ) مةةدير  أو

بفألفكةةفر السةةليم  المتعلقةة  بفلةةدين والسيفسةة  وال قففةة  فةة  مواجهةة  
األفكةةةفر التةةة  تتعةةةفرض مةةة  الفكةةةر الصةةةحيح إلعةةةداد الشخصةةةةي  

 .السوي  الفعفل  والت  تنتقل لطفل الروض  فكرا  وسلوكف  
 

 الدراسات السابقة
 

 المرتبطةةة  السةةةفبق  الدراسةةةفت مةةةن عةةةدد يلةةة  فيمةةةف البفح ةةة  تعةةةرض
   :يل  كمف محورين وفق البح  من بفلهد 

 

 : اإلبداعية بالقيادة يرتبط: األول المحور
 

  درجةةةةة  تعةةةةةر  الدراسةةةةة  هةةةةةدفت( 2٠12)  حسةةةةةين آل دراسةةةةة 
 -المرونةة  – األصةةفل ) أبعةةفد أربعةة  فةة  اإلبداعيةة  القيةةفد  ممفرسةة 
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 المرحلةة  مةةدار  قفئةةد  لةةدى وذلةة (  الطالقةة  – المشةةكالت حةةل
 مةةةن دونهةةةف تحةةةول التةةة  والمعوقةةةفت حوطةةة ، بمحففظةةة  االبتدائيةةة 

 وتوصةلت ،معلمة    (1٢3)  بلغت المعلمفت من عين  نظر وجه 
 بدرجة    اإلبداعية  القيةفد  يمفرسةن المدار  قفئدات أن إل  الدراس 
 فة  متوسةط    وبدرجة    والطالقة  والمرون  األصفل  أبعفد ف  عفلي   

 شخصةةةةةي  معوقةةةةفت وجةةةةةود مةةةةن وبةةةةفلرغم ، المشةةةةةكالت حةةةةل عةةةةدب  
داريةة   إحصةةةفئي  داللةةة  ذات فةةروق وجةةةود مةةة  متوسةةط ، بدرجةةة  وا 
  .اإلداري  والخبرات العلم  المرهل من لكل تع ى

 

  علةةة  التعةةةر  الدراسةةة  هةةةدفت :(2٠12) سةةةفلم نجةةةوى دراسةةة 
 واألكفديميةةةة  اإلداريةةةة  القيةةةةفدات لةةةةدى اإلدار  اإلبةةةةدا  مسةةةةتويفت

 الهيكةةةل وهةةة  فيةةةه، المةةةر ر  العوامةةةل وتحديةةةد الليبيةةة ، جفمعةةةفتبفل
دار  التنظيميةةةة ، وال قففةةةةة  التنظيمةةةة ،  اختيةةةةةفر وكةةةةذل  المعرفةةةةة ، وا 

يجفد المتغيرات، هذ  بين العالق   العالقة  يوضةح الةذ  النموذج وا 
 اإلبةةةدا  مسةةةتويفت فةةة  المعنويةةة  الفةةةروق علةةة  والتعةةةر  بينهمةةةف،
 الوظيفيةةةةةةةةة  للتغيةةةةةةةةرات وفقةةةةةةةةف   يةةةةةةةة الجفمع القيةةةةةةةةفدات لةةةةةةةةدى اإلدار 

 .والشخصي 
 

  علةةةةة  التعةةةةةر  الدراسةةةةة  هةةةةةدفت :(2٠12)  ال هرانةةةةة  دراسةةةةة 
 التنظيمةةةةةة  وااللتةةةةةة ام للمةةةةةةديرات اإلبداعيةةةةةة  القيةةةةةةفد  بةةةةةةين العالقةةةةةة 
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 المكرمةة  مكةة  بمدينةة  األهليةة  األطفةةفل ريةةفض دور فةة  للمعلمةةفت
 الوصةةةةف  المةةةةنه  الدراسةةةة  اسةةةةتخدمت وقةةةةد نظةةةةرهن،  وجهةةةة مةةةةن

  الدراس  استخدمت وقد ، واالرتبفط  المقفرن إل  إضفف    المسح 
 ، عبةفر   ( 38) علة  واشةتملت عدينب   من وتكونت ك دا  االستبفن 

 ارتبفطية  عالقة  وجةود أهمهةف مةن نتةفئ  إل  الدراس  توصلت وقد
 بمدينةة  األهليةة  األطفةةفل ريةةفض دور مةةديرات ممفرسةة  درجةة  بةةين
 التنظيمةةةةةة  االلتةةةةةة ام رجةةةةةةفتود اإلبداعيةةةةةة  للقيةةةةةةفد  المكرمةةةةةة  مكةةةةةة 

 اسةةةتمراري  علةةة  المةةةديرات بتشةةةجي  الدراسةةة   وتوصةةة ،للمعلمةةةفت
  . اإلبداعي  القيفد  من العفلي  الممفرسفت

 

  علةةةة  التعةةةةر إلةةةة   الدراسةةةة  هةةةةدفت: ( 2٠12)  علةةةة دراسةةةة 
 السةةةةلو  علةةةة  وانعكفسةةةةفتهف الروضةةةة  معلمةةةة  لةةةةدى القيةةةةفد  أنمةةةةفط

 بفلروضةةةةةفت مختلفةةةةة  تعليميةةةةة  بيئةةةةةفت فةةةةة  الطفةةةةةل لةةةةةدى القيةةةةةفد 
 اختيةفر ،وتةم المتغيرات، من عدد ضوء ف  ، والخفص  الحكومي 
 معلمةةةةةةةة   ( 1٠٠) وقوامهةةةةةةةةف العشةةةةةةةةوائي  بفلطريقةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةة  عينةةةةةةةة 

 لةةةةدى القيةةةةفد  أنمةةةةفط اسةةةةتبفن )  أداتةةةةين علةةةة  الدراسةةةة  واعتمةةةةدت
 ،( الروضة  طفةل لةدى القيةفد  السلو  مالحظ  بطفق  ، المعلم 
 الةةةةةةةنمط أن منهةةةةةةةف متعةةةةةةةدد  نتةةةةةةةفئ   إلةةةةةةة الدراسةةةةةةة  توصةةةةةةةلت وقةةةةةةةد

 المحةةفور، ترتيةة  حيةة  مةةن األولةة  المرتبةة  فةة  جةةفء الةةديمقراط 
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 الدراسةةةة   وتوصةةةة الفوضةةةةو  الةةةةنمط جةةةةفء األخيةةةةر  المرتبةةةة  وفةةةة 
 .األطففل ريفض معلمفت لدى التربوي  القيفد   قفف  نشر بضرور 

 

  (2017 ):دراسة  Phimkoh, P.Tesaputa الدراسة  هةدفت 
 اإلبداعيةةة  القيةةفد  وتكةةوين لصةةنفع  ومعةةفيير فصةةرعن إيجةةفد إلةة 

 واحتيفجةةةةفت الحةةةةفل  الوضةةةة  وتحليةةةةل بتفيالنةةةةد، المةةةةدار  إلدار 
 القيةةةفد  لرعفيةةة  برنةةةفم  وتطةةةوير ،اإلبداعيةةة  القيةةةفد  سةةةتراتيجيفتا  و 

 الوصةف  المةنه  الدراس  واستخدمت ، المدار  إلدار  اإلبداعي 
 تفيلنةةد مةةدار  فةة  إداريةةين مةةن الدراسةة  مجتمةة  وتكةةون المسةةح ،
 الدراسةةةة  أدا  وكفنةةةةت ،مدرسةةةة   ( 382) العشةةةةوائي  العينةةةة  وبلغةةةةت

 اإلبداعيةةةة  القيةةةةفد  أبعةةةةفد مةةةةن أن  النتةةةةفئ  أبةةةةر  ومةةةةن االسةةةةتبفن ،
 أهةةةةةةةةم مةةةةةةةةن وأن وال قةةةةةةةة ، والجةةةةةةةةدار  الرريةةةةةةةة  المرونةةةةةةةة ، الخيةةةةةةةةفل،

 الذاتيةةةة ، الدراسةةةة  التةةةةدري ، هةةةة  اإلبداعيةةةة  القيةةةةفد  سةةةةتراتيجيفتإ
 أهةم مةن توكفنة الممفرسة ، م  الفرضي  وتكفمل اني ،الميد ال يفر 

 بتفيالنةةةةد المةةةةدار  إدار  إدرا  ضةةةةرور  الدراسةةةة  هةةةةذ  توصةةةةيفت
 فةة  المةةواد لكةةل مدرسةةين تةةوفر وضةةرور  ،اإلبداعيةة  القيةةفد  أهميةة 

 .اإلبداعي  القيفد  لتطبيق الدراسي  الفصول
 

 

  2013 دراسة ) Botha, R. J  : )إلةة  الدراسةة  هةةدفت 
 مةةةدار  لقةةةفد  المنفسةةة  اإلبةةةداع  القيةةةفد  المةةةنه  علةةة  التعةةةر 
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 المةةةةنه  الدراسةةةة  هةةةةذ  اسةةةةتخدمت المسةةةةتقبل، فةةةة  أفريقيةةةةف جنةةةةو 
 المحيطةة  العوامةةل طبيعةة  فهةةم نتفئجهةةف أبةةر  مةةن تكفنةة النةةوع ،
 تقةةة  التةةة  والتحةةةديفت فيهةةةف المةةةر ر  والتغيةةةرات المدرسةةةي  بةةةفإلدار 
 اإلبةةةداع  لقيةةةفد ا األسةةةلو  لمعرفةةة  األولةةة  الخطةةةو  هةةة  أمفمهةةةف

 تطبيةةةق يجةةة  توصةةةيفتهف أبةةةر  ومةةةن ،إبداعيةةة    بيئةةة    فةةة  المنفسةةة 
 المةةدار  لقةةفد  القةةفدم التحةةد  هةة  تعتبةةر ألنهةةف ؛التعليميةة  الرريةة 
 علةة  يجةة  لةةذا أفريقةة ، الجنةةو  المجتمةة  ظةةل فةة  المسةةتقبل فةة 
 .واالبتكفر بفإلبدا  تتسم مختلف  بطريق  يقودوا أن المدار  قفد 

 

  : الفكري األمن محور: ثانيال المحور 
 

  إلة  الدراسة  هةدفت :(2٠18)  فةوا  بةن المطلة ، عبد دراس 
 طفةةةل كسةةةف إ فةةة  األطفةةةفل ريةةةفض معلمةةةفت دور علةةة  التعةةةر 
 علة  والتعةر  نظةرهن وجهة  مةن الفكةر  األمةن لمفةفهيم الروض 
 الوصةةةف  المةةةنه  الدراسةةة  اسةةةتخدمت وقةةةد لةةةه، إكسةةةفبهف معوقةةةفت
 الدراس  أدوات وتم لت ،معلم   ( 12٠) من الدراس  عين  وتكونت

 إلةةة  الدراسةةة  توصةةةلت وقةةةد البةةةفح تين، إعةةةداد مةةةن اسةةةتبفنتين فةةة 
 مرتفعةةة ، كفنةةةت لةةةدورهم المعلمةةةفت تقةةةديرات أن أهمهةةةف مةةةن نتةةةفئ 
 والمرهةل الخبةر  متغيةرات إلة  تعة ى دالة  فروق وجود عدم وأيضف  
 دون تحةول التة  المعوقفت بعض ووجود ، الروض  ونو  العلم 
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 ألطفةةةفل الفكةةةر  األمةةةن لمفةةةفهيم األطفةةةفل ريةةةفض معلمةةة  إكسةةةف 
   .الروض 

 

  علةةة  التعةةةر  إلةةة  الدراسةةة  هةةةدفت :(2٠12)  حمةةةفد  دراسةةة 
 مسئولي  وتحديد ، وأبعفدا   مفهومف   الفكر  واألمن االنحرا  مفهي 
 االنحرافةفت مةن المدرسة  قبةل مةف طفةل حمفي  ف  األطففل ريفض
 تحقيةةق فةة  األطفةةفل ريةةفض لةةدور تةةر مق تصةةور ووضةة  الفكريةة 
 األمنية  التحةديفت ضةوء فة  المدرسة  قبةل مف لطفل الفكر  األمن
 واسةةةةةتخدمت ،السةةةةةعودي  العربيةةةةة  المملكةةةةة  فةةةةة  المنحةةةةةر  والفكةةةةر
 دور لتحديةةةد اسةةةتبيفنف   الدراسةةة  وقةةةدمت ،الوصةةةف  المةةةنه  الدراسةةة 
 مةةةن المدرسةةة  قبةةةل مةةةف طفةةةل حمفيةةة  تحقيةةةق فةةة  األطفةةةفل ريةةةفض
 :أهمهةةةف مةةةن نتةةةفئ  إلةةة  الدراسةةة  توصةةةلت وقةةةد، لمنحةةةر ا الفكةةةر

 مةةن المدرسةة  قبةةل مةةف طفةةل حمفيةة  فةة  األطفةةفل ريةةفض مسةةئولي 
 األهةةةدا  هةةةذ  يحقةةةق مقتةةةر  تصةةةور ووضةةة  الفكريةةة  االنحرافةةةفت

 .   منفسب بطرق  
 

  تعةةةةر ال إلةةةة  الدراسةةةة  هةةةةد ت :( 2٠12) الواحةةةةد عبةةةةد دراسةةةة 
 لةةةدى لفكةةةر ا األمةةةن تحقيةةةق فةةة  ريةةةفض كليةةةفت دور واقةةة علةةة  

( 222) قوامهةةةةف عينةةةة  علةةةة  الميدانيةةةة  الدراسةةةة  وتمةةةةت طفلبفتهةةةةف،
 مةةةةن مكونةةةة  اسةةةةتبفن  فةةةة  الميدانيةةةة  الدراسةةةة  أدا  ،وتم لةةةةت طفلبةةةة   
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 عينةةة  نظةةةر وجهةةة  مةةةن محةةةفور أربعةةة  علةةة  مو عةةة  عبةةةفر   ( 22)
 ضةع  :أهمهةف مةن نتةفئ  عةد  إلة  الدراسة  توصلت وقد ،البح 
 لةةةةةدى الفكةةةةةر  األمةةةةةن يةةةةةقتحق فةةةةة  األطفةةةةةفل ريةةةةةفض كليةةةةةفت دور

 الطالبيةة ، بفألنشةةط  تتعلةةق معوقةةفت إلةة  ذلةة  وأرجعةةت طفلبفتهةةف
 تتعلةةةةةةةق معوقةةةةةةةفت التةةةةةةةدري ، هيئةةةةةةة  ب عضةةةةةةةفء تتعلةةةةةةةق معوقةةةةةةةفت
 تصةةور وقةةدمت للكليةة ، الخةةفرج  والمجتمةة  ، الدراسةةي  بةةفلمقررات
 األمةةةةن تحقيةةةةق فةةةة  األطفةةةةفل ريةةةةفض كليةةةةفت دور لتفعيةةةةل مقتةةةةر 
 . الفكر 

 

  دور علة  التعةر  الدراسة  وهدفت :( 2٠12)الوشفح  دراس 
 خةةالل مةةن ، طالبهةةف لةةدى الفكةةر  األمةةن تحقيةةق فةة  التربيةة  كليةة 

 تصةور ووضة  المجتمة ، وخدمة  العلمة  والبحة  التعليم وظفئفهف
 الطةةةال  لةةةدى الفكةةةر  األمةةةن لتحقيةةةق الةةةدور هةةةذا لتفعيةةةل مقتةةةر 

  النتةةفئ أهةةم ومةةن ،التحليلةة  الوصةةف  المةةنه  البفح ةة  واسةةتخدمت
 األمةن تنمية  تعة   التة  العمليةفت أن الدراسة  ليهةفإ توصلت الت 

 وتقبةةل اآلخةةرين، مةة  التعةةفون عالقةةفت وتنميةة  القةةدو  هةة  الفكةةر 
 والحةةةةةةةةوار الصةةةةةةةةرا   مواجهةةةةةةةة وتعلةةةةةةةةم والحةةةةةةةةوار النظةةةةةةةةر وجهةةةةةةةفت

 شةةةةةةرائح كةةةةةةل يتعةةةةةةدى الفكةةةةةةر  بةةةةةةفألمن اإلخةةةةةةالل نإ المتكةةةةةةفف ء،
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 ؛فةةةرد كةةةل سةةةئولي م فهةةةو ولةةةذا مسةةةتويفتهف اخةةةتال  علةةة  المجتمةةة 
  .الفكر  االنحرا  عل  نقض  الفكر  األمن بتحقيق ألنه

 

  (2014) :دراسة Butroyed&Somekh إلة  الدراسة  هةدفت 
 علمة  مةنه  خالل من األمني  القيم غر  ف  المعلم دور معرف 
( 22) مةةن الدراسةة  عينةة  ،تكونةةت انجلتةةرا فةة  العليةةف المةةدار  فةة 

 إلةةة  إضةةةفف    ،معهةةةم شخصةةةي  التمقةةةفب إجةةةراء تةةةم ومعلمةةة    معلمةةةف  
 بفلمةةةةةةفد  المتعلقةةةةةة  الصةةةةةةف  السةةةةةةلو  مالحظةةةةةة  بطفقةةةةةة  اسةةةةةةتخدام
دار  التعليميةةةةة   دالةةةةة  فةةةةةروق أ  أن النتةةةةةفئ  وأظهةةةةةرت ،الصةةةةة  وا 
 تعةةةةة ى األمنيةةةةة  القةةةةةيم غةةةةةر  فةةةةة  المعلمةةةةةين أدوار فةةةةة  إحصةةةةةفئيف  
 .والجن  العلم  للمرهل

 

  (2013) :دراسة Kutash دور معرفةة  إلة  الدراسة  هةدفت 
 عينةةةة  وتكونةةةةت ،فكريةةةةف   آمنةةةة  مدرسةةةةي  بيئةةةة  إيجةةةةفد فةةةة  المعلمةةةةين
 المةةةنه  الدراسةةة  واسةةةتخدمت ،ومعلمةةة    معلمةةةف  ( 2٢) مةةةن الدراسةةة 
 لقيةف  صممت فقر   ( 22) من مكون  استبفن  خالل من الوصف 
 وتوصةةةلت ،فكريةةةف   آمنةةة  مدرسةةةي  بيئةةة  إيجةةةفد فةةة  المعلمةةةين أدوار

 البيئةة  إيجةةفد فةة  لةةدورهم نةة العي أفةةراد تقةةديرات جةةفءت إلةة  الدراسةة 
 . المجفالت جمي  ف  مرتفع  فكريف   اآلمن  المدرسي 
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 : السابقة الدراسات على تعليقال
 

 النقفط استخالص يمكن السفبق ، الدراسفت عرض خالل ومن 
 :اآلتي 

 االنحةةةةرا  مفهيةةةة  علةةةة  التعةةةةر  اإلبداعيةةةة  القيةةةةفد  مهةةةةفم مةةةةن 
 األطفةةفل ريةفض مسةئولي  دوتحدية وأبعةفدا ، مفهومةف   الفكةر  واألمةن

 البةرام  ووضة  الفكرية  االنحرافةفت مةن الروضة  طفةل حمفية  ف 
 ضةةةةةوء فةةةةة  الفكةةةةةر  األمةةةةةن تحقيةةةةةق فةةةةة  األطفةةةةةفل ريةةةةةفض لةةةةةدور

 وجةةةةةود ،(2٠12)  حمةةةةةفد. المنحةةةةةر  والفكةةةةةر األمنيةةةةة  التحةةةةةديفت
 األطفةفل ريةفض معلمة  إكسةف  دون تحةول الت  المعوقفت بعض

         المطلةةةة  عبةةةةد دراسةةةة  الروضةةةة  ألطفةةةةفل الفكةةةةر  األمةةةةن لمفةةةةفهيم
 األمةةةةةن تنميةةةةة  تعةةةةة   التةةةةة  العمليةةةةةفت علةةةةة  التعةةةةةر : (2٠18) 

 وتقبةةل اآلخةةرين، مةة  التعةةفون عالقةةفت وتنميةة  القةةدو  هةة  الفكةةر 
 والحةةةةةةةةوار الصةةةةةةةةرا  مواجهةةةةةةةة  وتعلةةةةةةةةم والحةةةةةةةةوار النظةةةةةةةةر وجهةةةةةةةفت

 شةةةةةرائح كةةةةةل يتعةةةةةدى الفكةةةةةر  بةةةةةفألمن اإلخةةةةةالل ألن ؛المتكةةةةةفف ء
 ؛فةةةرد كةةةل مسةةةئولي  فهةةةو ولةةةذا مسةةةتويفتهف ال اخةةةت علةةة  المجتمةةة 

 وقةةد الفكةةر  االنحةةرا  علةة  نقضةة  الفكةةر  األمةةن بتحقيةةق ألنةةه
 (.2٠12الوشفح ،) دراس  ذل  تأكد
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  أبةةةةةر  وبيةةةةفن الفكةةةةر ، األمةةةةن مفهةةةةوم علةةةة  التعةةةةر  ضةةةةرور 
 طالبةةةه بتحفيةةة  المعلةةةم قيةةةفم و الفكةةةر ، األمةةةن لتحقيةةةق التحةةةديفت

 خطةةةور  وتوضةةةيح وقوانينةةةه تمةةة المج بقةةةيم التمسةةة  ضةةةرور  علةةة 
 أيضةف   يجة  والممتلكةفت، الدولة  ضد الموجه  الهدام  السلوكيفت

 التقنيةةةفت بهةةةف يتةةةوفر ، لإلبةةةدا  محفةةة   التعليميةةة  البيئةةة  تكةةةون أن
 األصةةةةةيل  األفكةةةةةفر طةةةةةر  علةةةةة  المعلمةةةةةين تحفةةةةة  التةةةةة  الحدي ةةةةة ،

 واإلسةةةةةةةتراتيجيفت الوسةةةةةةةفئل أحةةةةةةةد  اسةةةةةةةتخدام علةةةةةةة  وتشةةةةةةةجيعهم
 ذلةةة  توأكةةةد لةةةذل  والفنيةةة  المفديةةة  اإلمكفنةةةفت وتةةةوفير التعليميةةة ،

 (. Marlon,2016); (Botha, R. J,2013) دراس 
 

 تحديةةةةد فةةةة  السةةةةفبق  الدراسةةةةفت مةةةةن الحةةةةفل  البحةةةة  أفةةةةفد وقةةةةد 
 تسةةتدع  التةة  والعوامةةل المبةةررات علةة  التعةةر  وفةة  منهجيتهةةف،

 ،واسةةةتخدامه األطفةةةفل ريةةةفض فةةة  اإلبداعيةةة  القيةةةفد  نمةةةط تفعيةةةل
 ،وكةذل  الروضة  أطفةفل لدى الفكر  األمن أبعفد لتحقيق لكمدخ
 مراجةة  مةةن بهةةف ورد بمةةف واالسترشةةفد النظريةة  المفةةفهيم عةةرض فةة 

 ويختلةةة  البحةةة ، أدا  عةةةدادإ فةةة  منهةةةف االسةةةتففد  إلةةة  بفإلضةةةفف 
 بةةةين األصةةةيل التةةةرابط فةةة  السةةفبق  الدراسةةةفت عةةةن الحةةةفل  البحةة 
 معلمةة  لةةدى الفكةةر  مةةناأل أبعةةفد وتحقيةةق اإلبداعيةة  القيةةفد  نمةةط

 تشةةةةةكيل علةةةةة  توأكةةةةةد مبفشةةةةةر   بشةةةةةكل   يةةةةةنعك  والةةةةةذ  الروضةةةةة 
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 أيةةة  توجةةةد فلةةةم -البفح ةةة  علةةةم حةةةد علةةة  الروضةةة  طفةةةل شخصةةةي 
 . القضي  هذ  تنفولت عربي  دراس 

 

 اإلطار النظري :
 

إن الهد  من التعليم هةو صةقل شخصةي  الفةرد والوصةول بهةف    
  ل وفةةق منظومةة  موجهةةإلةة  الكمةةفل والصةةال  ، مةةن خةةالل العمةة

بفإليمةةةةفن وتحقيةةةةق األمةةةةن الةةةةذ  يةةةةنعك  علةةةة  سةةةةالم  وطم نينةةةة  
الجميةةة  فةةة  مختلةةة  مجةةةفالت الحيةةةف ؛ وذلةةة  ألن تحقيةةةق األمةةةن 
الفكةر  لةةدى الفةرد يةةرمن لةه تحقيقةةف  تلقفئيةف  ألمةةن الجوانة  األخةةرى 

ذل  ألن العقل هو منفط القيفد  العليف والواعي  الممي   لدى  ؛كفف 
،كمف يم ةةل الجفنةة  القيةةفد  الموكةةل إليةةه بجميةة  أصةةنف  اإلنسةةفن

األمةةةةن األخةةةةرى، لةةةةذل  فةةةةإن صةةةةال  هةةةةذ  القيةةةةفد  سةةةةبيل لصةةةةال  
األمةةةةور جميعهةةةةف سةةةةواء أكفنةةةةت تةةةةرتبط بةةةةفلفرد أم بةةةةفلمجتم  الةةةةذ  
ذا فسدت تل  القيةفد  كفنةت سةبيال  لةدمفر الفةرد ومةن  يعيش فيه، وا 

 (. 12٠، ص2٠٠2حوله )الشدى:
   

يةةةتم تنةةةفول اإلطةةةفر النظةةةر  مةةةن خةةةالل محةةةور   ولةةةذا سةةةو     
 البح  كفلتفل : 
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 : اإلبداعيةالمحور األول : القيادة 
 

علةةةةة  يةةةةةد مةةةةةفلكون نةةةةةفول   اإلبداعيةةةةة ظهةةةةةرت نظريةةةةة  القيةةةةةفد      
(Malcom knowles) ( حيةةةة  قةةةةفم بدراسةةةة  1٢٢٠عةةةةفم )م

، اإلبداعيةةة العالقةةة  بةةةين القيةةةفد  واإلبةةةدا   ةةةم طةةةور نظريةةة  القيةةةفد  
مةةةن خةةةالل دراسةةةته ررى جديةةةد  للممفرسةةةفت القيفديةةة ،  ةةةم ونةةةفقش 

 (.33،ص 2٠٠2)الشمر ،  اإلبداعي القيفد   أطلق عليهف الحقف  
 

، اإلبداعية وممف الش  فيةه أن هنةف  محفة ات لممفرسة  القيةفد     
وأهمهةةةةف اهتمةةةةفم الررسةةةةفء ب فكةةةةفر واقتراحةةةةفت العةةةةفملين، وضةةةةرور  

ل ب ةةبةة  ال قةة  بةةفلنف  مةةن ق  ، و كبيةةر   االنفتةةف  علةة  الررسةةفء بشةةكل  
الررسةةفء واسةةت مفر الظةةرو  التةة  تسةةفعد علةة  التجديةةد والتطةةوير 
وتحديةةد البةةرام  ال منيةة  الال مةة  للتنفيةةذ وبلةةوا األهةةدا ، وبفلتةةفل  

بحفجة  إلةة  منةفد إبةةداع ، والعمةةل  اإلبداعيةة فةإن ممفرسةة  القيةفد  
تشةجي  عل  استمراري  التحسين، وتطبيق الجود  بكفف  أبعفدهف، و 

األفراد للعمل والم فبر ، والنظر إل  األفراد ب نهم المةورد األهةم فة  
المدرسة ، وانتهةف  الفةرص والةتعلم مةن األخطةفء ونشةر المعلومةةفت 

 المتعلق  بتطبيق الجود ، واالهتمفم بمسفهمفت األفراد الفردي . 
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 : اإلبداعيةمفهوم القيادة 
 

تففعةل وتكفمةل مجموعة  يعد اإلبدا  اإلدار  سلو  ينش  مةن     
من العوامل تتم ل ف  السمفت الشخصي  والقدرات المعرفية  للفةرد 
المبةةةد  مةةة  العوامةةةل التنظيميةةة  والبيئيةةة ، والةةةذ  ينةةةت  عنةةةه فكةةةر  

وينظةةةةر إليةةةةه  جديةةةةد  ومالئمةةةة  أ  صةةةةحيح  ومفيةةةةد  وذات قيمةةةة ،
فةةةة  المرسسةةةفت التعليميةةةة  ب نةةةه قةةةةدر  اإلدار  علةةة  امةةةةتال   أيضةةةف  

فكير اإلبداع  والتة  يمكةن تنميتهةف مةن خةالل أسةفلي  مهفرات الت
اإلبةةدا  اإلدار ، وذلةة  مةةن أجةةل ابتكةةفر أسةةفلي  وأفكةةفر ووسةةفئل 
جديةةةد  تسةةةفعد علةةة  إنجةةةف  عمليةةةفت إداريةةة  جديةةةد  وتقةةةديم بةةةرام  
تطويريةة  للمرروسةةين تحفةة  علةة  اسةةت مفر كففةة  قةةدراتهم ومةةواهبهم 

 ،) مصةةةةةطف  ممةةةةةف يمكةةةةةن اإلدار  مةةةةةن تحقيةةةةةق أهةةةةةدا  المرسسةةةةة 
 .( 12،ص2٠٠2

 

ولةذا  ،وجهفن لعملة  واحةد  اإلبداعي واإلبدا  اإلدار  والقيفد      
التغلة  علة  جمة    عل  أنهف :القدر  علة اإلبداعي عرفت القيفد  

األفكةةةةفر الجديةةةةد ، سةةةةواء عةةةةن طريةةةةق العةةةةفملين أو مةةةةن مصةةةةفدر 
داخليةة  أو مصةةفدر خفرجيةة ، وتحليلهةةف وتبنةة  الفكةةر  المفيةةد  التةة  
تةةدعم وتسةةفند المدرسةة ، والبحةة  عةةن مصةةفدر تةةرد  إلةة  التغييةةر 

ه   اإلبداعي والتحويل نحو أسفلي  عمل فعفل  ونفجح . ففلقيفد  
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الت  تستخدم قدرتهف االستكشففي  واالستطالعي  وأصفلتهف الفكرية  
بةةةدا  آلخةةةرين وا  ةةةفر  حمفسةةةهم  وتحفيةةة  اإلوقةةةدراتهف للتةةة  ير فةةة  ا

 ,W., Macfntosh, Alison Doherty) داخةةل المدرسةة 

2009, p116).  
 

عبةفر  عةن قةدر  المةدير علة  تطةوير أسةلو   اإلبداعية والقيفد     
العمةةةل اإلدار  واسةةةتحدا هف تقنيةةةفت حدي ةةة  تةةةتالءم مةةة  متطلبةةةفت 
البيئةةةةة  المدرسةةةةةي ، ومنفسةةةةةب  لتطلعةةةةةفت العصةةةةةر الحةةةةةدي ، وتلبةةةةة  
حفجةةةةفت المسةةةةتفيدين؛ وذلةةةة  مةةةةن خةةةةالل أسةةةةفلي  عمةةةةل مبتكةةةةر ، 

  فريةةةةق العمةةةةل والعةةةةفملين علةةةة  إبةةةةرا  مةةةةواهبهم، وقةةةةدراتهم يةةةةحفتو 
 . (Marlon, 2016,p214) واست مفرهف لتحقيق أهدا  المدرس 

 

( أن القيةةفد  النفجحةةة  121، ص2٠13وأشةةفر صةةفلح وبةةةفن  )   
تتطلة  مجموعةة  مةن الصةةففت والخصةةفئص والسةمفت، حيةة  تعةةد 

دا ، هةةذ  السةةمفت والخصةةفئص والصةةففت محكةةفت لتحقيةةق األهةة
 وأهمهةةةف المهةةةفرات الفنيةةة ، اإلنسةةةفني ، التنظيميةةة  والفكريةةة ، إضةةةفف   

، 2٠٠٢إلةةة  المهةةةفرات الذاتيةةة  والمهةةةفرات اإلداريةةة  )أبةةةو  عيتةةةر، 
( أن 13، ص2٠13(، وفةة  نفةة  السةةيفق أكةةد الشةةري  )82ص

أهةةةةةم سةةةةةةمفت القفئةةةةةةد التمتةةةةةة  برريةةةةة   فقبةةةةةة ، ومهةةةةةةفرات األصةةةةةةفل ، 
  والحسفسةةي  للمشةةكالت، بمعنةةةوالطالقةة ، والمرونةة ، والمخةةفطر ، 
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أن القفئةةد يجةة  أن يتمتةة  بقةةدرات ومهةةفرات إبداعيةة ، ليكةةون أك ةةر 
علةةةة  مواجهةةةة  المخةةةةفطر، والوقةةةةو  بوجةةةةه تحةةةةديفت العمةةةةل  قةةةةدر   

اليوميةةةة ، والقفئةةةةد المبةةةةد  يمكنةةةةه رريةةةة  األشةةةةيفء والم يةةةةرات بطةةةةرق 
مختلفةةةة ، وبفلتةةةةفل  تتولةةةةد لديةةةةه قةةةةدرات علةةةة  عةةةةالج المشةةةةكالت، 

 جه القصور، والت  ير اإليجفب  لآلخرين.وتحسين أو 
 

  :هةةةةة  اإلبداعيةةةة ونسةةةةتخلص مةةةةن هةةةةذ  التعريفةةةةةفت أن القيةةةةفد     
الت  ير ف  اآلخرين لتحقيةق األهةدا  المرجةو  والمخطةط لهةف، مة  
مواكبةةة  تطةةةورات العصةةةر، واالنفجةةةفر المعرفةةة ، واالسةةةتففد  منةةةه، 

وضةةة  وهةةة  تتميةةة  ب صةةةفل  األفكةةةفر، وقةةةدر  مواجهةةة  المشةةةكالت و 
حلةةةةوال  مبدعةةةة  لهةةةةف، ففلقفئةةةةد اإلبةةةةداع  لديةةةةه شخصةةةةي  فةةةةذ  وا قةةةة  
بنفسةةهف، وم ةةفبر ، ومبةةفدر  وهةةذ  الصةةففت وغيرهةةف يجةة  أن تتةةوافر 
فةةة  قةةةفد  مرسسةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل وذلةةة  لخصوصةةةي  جمهةةةور 

المجتمةةةة   -أوليةةةةفء األمةةةةور –األطفةةةةفل  –المسةةةتفيدين )المعلمةةةةفت 
 .بح الت  نتنفولهف بفل الخفرج  ( وهذا ي ت  لخصوصي  المرحل 

 

 : اإلبداعيةأهمية القيادة  
 

أهمي  بفلغ  ف  ظل التطورات العفلمي ، فهة   اإلبداعي للقيفد     
          تتجةةةه نحةةةو المرونةةة  فةةة  التفكيةةةر، والقةةةدر  علةةة  المواجهةةة ، وأشةةةفر
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ترجةةة  إلةةة   اإلبداعيةةة ( إلةةة  أن أهميةةة  القيةةةفد  2٠٠2) الفةةةردو ،
 -نحو التفل :عد  أسبف  وه  عل  ال

تعةدد العنفصةر المشةفرك  فة  أداء األعمةفل والمهةفم بفلمرسسة  -1
 التعليمي ، واختال  تكوينهم النفس  واالجتمفع . 

التطةةةةور المسةةةةتمر فةةةة  مسةةةةتويفت الكفةةةةفء  واإلنتفجيةةةة  وأهميةةةة  -2
 است مفرهف لصفلح العمل. 

لتة  تتعفمةل معهةف المرسسة ، م ةل تعدد الجهفت ذات العالقة  ا-3
ا  التربةةةةةةو ، واإلدرا  التعليميةةةةةة ، وو ار  التربيةةةةةة  والتعلةةةةةةيم، شةةةةةةر اإل

 والمجتم  المحل . 
منظمةةةةفت   االعتمةةةةفد المت ايةةةةد فةةةة  ك يةةةةر مةةةةن المنظمةةةةفت علةةةة-2

متخصصةةة  إلنجةةةف  مهةةةفم ال تسةةةتطيعهف المنظمةةة  المعنيةةة   ىأخةةةر 
ذاتهف، وعل  مستوى المدرسة ؛ فإنهةف تعتمةد علة  مةديريفت التربية  

تربي  والتعليم، ومصفدر التعلم، ومراكة  التةدري  والتعليم، وو ار  ال
 المختص ، وغيرهف من المنظمفت. 

التغييةر المسةتمر والمتسةفر  فةة  الظةرو  المحيطة  بفلمدرسةة ، -2
وظهةةةور مفةةةفهيم تتعلةةةق بفلمدرسةةة  المعفصةةةر ، ومدرسةةة  المسةةةتقبل، 
والمدرسةةةة  اإللكترونيةةةة  والتةةةة  تةةةةنعك  علةةةة  الروضةةةة  كجةةةة ء مةةةةن 

 المدرس .  
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الظةةةرو  واألوضةةةف  االقتصةةةفدي ، والسيفسةةةي ، التقنيةةة ،  تطةةةور-2
االجتمفعي  وال قففي  ومف ينت  عنهف مةن فةروض متجةدد  للمدرسة  
ومةةف تسةةةببه لهةةةف مةةةن معوقةةةفت، وتكةةون هةةةذ  المعوقةةةفت عبةةةفر  عةةةن 

،ص 2٠٠2،تحةةديفت بحفجةة  إلةة  جهةةود للتغلةة  عليهةةف )الفةةردو 
12 ). 
يتضةةةح أنهةةةف  اعيةةة اإلبدومةةةن خةةةالل اسةةةتعراض أهميةةة  القيةةةفد     

عملي  دينفميكية  تعبةر عةن العالقة  التبفدلية  والتففعلية  بةين القفئةد 
فةةة  مرسسةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل ومرروسةةةيه وهةةةن المعلمةةةفت التةةة  

عةةةة ء العمليةةةة  التعليميةةةة ، والقيةةةةفد  عمليةةةة  تواصةةةةل  نعلةةةةيه نيقعةةةة
مسةةةةتمر ومتغيةةةةر حسةةةة  الموقةةةة ، وتعبةةةةر عةةةةن قةةةةدر  التةةةة  ير فةةةة  

رشة فدهم مةن أجةل كسة  تعةفونهم وتحفية هم اآلخرين، وتةوجيههم وا 
 للعمل بدرجفت كففء  عفلي  لتحقيق األهدا .

 

 :اإلبداعيةمهارات القيادة التربوية 
 

تتطلةةةة  تمتةةةة   خةةةةفص   والقيةةةةفد  التربويةةةة  بشةةةةكل   القيةةةفد  عمومةةةةف     
القفئةةد التربةةو  بمجموعةة  مةةن المهةةفرات التةة  ترهلةةه لشةةغل منصةةبه 

واجبفتةةةه ومسةةةئوليفته الرسةةةمي  القيةةةفد ، وتمكنةةةه كةةةذل  مةةةن تنفيةةةذ 
كمف تتطل  المهفر  اإلنسةفني  للقفئةد التربةو  تةوافر  وغير الرسمي .
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مجموع  من السمفت األسفسي ، من أهمهةف كمةف تةرى البفح ة ، مةف 
 يل :

 

بهةةف قةةدر  القفئةةد علةة  التعفمةةل  قصةةدوي  : المهىىارات اإلنسىىانية: أول  
مةةةن العةةةفملين مةةة  الغيةةةر بنجةةةف  وتكةةةوين بنةةةفء متمفسةةة  ومتعةةةفون 

معةةةةه، و يةةةةفد  إنتةةةةفجيتهم فةةةة  مجةةةةفل العمةةةةل، مةةةةن خةةةةالل احتةةةةرام 
الشخصةةةةةي  اإلنسةةةةةفني ، ودفعهةةةةةف إلةةةةة  العمةةةةةل بنةةةةةو  مةةةةةن الترغيةةةةة  
واالسةةةةةتمفل ، ولةةةةةي  بةةةةةفلقهر واإلرهةةةةةف ، وببنةةةةةفء ال قةةةةة  واالحتةةةةةرام 

،ص 2٠٠8المتبةةةةفدل بةةةةين أفةةةةراد المجموعةةةة  الواحةةةةد  )المعفيطةةةة ، 
322 ). 

 

قصد بفلمهةفرات الفنية  مةدى كفةفء  القفئةد ي  ية: : المهارات الفنثانيا  
فةةة  اسةةةتخدام األسةةةفلي  والطةةةرق الفنيةةة  أ نةةةفء ممفرسةةةته لوظيفتةةةه، 
 ا  ومعفلجته للمواق  المتعلق  بفلعمل، وتتطل  المهةفرات الفنية  قةدر 

من المعفر  والحقفئق العلمي  والعملية  التة  يتطلبهةف نجةف   ف  معين
 .(322 ،ص2٠٠8،العمل اإلدار  )المعفيط 

 

 ومن أهم السمفت المرتبطة  بفلمهةفرات الفنية  السةمفت التفلية :    
ال ق  بفلنف ، والقدر  عل  اتخفذ القةرارات الحفسةم ، القةدر  علة   )

إنجةةةةف  مهةةةةفم العمةةةةل بفعفليةةةة  وكفةةةةفء ، تقبةةةةل النقةةةةد البنةةةةفء والرغبةةةة  
 الداخلي  ف  النجف (.
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لتربةةةو  علةةة  رريةةة  هةةة  قةةةدر  القفئةةةد ا: المهىىىارات اإلدراكيىىىة: ثالثىىىا  
مرسسةةته ككةةل، وتفهمةةه لشةةبك  العالقةةفت التةة  تةةربط بةةين وظفئفهةةف 
ومكونفتهةةف الفرعيةة  المتنوعةة ، وكةةذل  إدرا  القفئةةد التربةةو  لشةةبك  
العالقفت بين النظفم الذ  يعمل فيه والنظم االجتمفعية  الم املة ، 
وتبصر  للعنفصر الرئيسي  والمهم  ف  أ  موق  يعيشه ويتعفمل 

 (. 22، ص2٠12) حمفيل، معه 
 

وترى البفح   أن المهفرات اإلدراكي  للقفئد التربو  المبد  ف      
ريةةةةفض األطفةةةةفل  تعتمةةةةد علةةةة  مجموعةةةة  مةةةةن العوامةةةةل المةةةةر ر ، 
وتتم ةةةةةل هةةةةةذ  العوامةةةةةل فةةةةة  اآلتةةةةة : ) البيئةةةةة  االجتمفعيةةةةة  للقفئةةةةةد 
التربةةو ، الخبةةرات السةةفبق  للقفئةةد التربةةو ، تجةةفر  النجةةف  والفشةةل 

 لت  مر بهف القفئد التربو (.ا
 

 :وعالقتها باألمن الفكري اإلبداعيةسمات القيادة 
  

 ال االهتمفم بفإلبدا  والمبدعين م فر اهتمفم مختل  فئفت  مف   
المجتمة  اإلنسةةفن ؛ وذلةة  مةةن أجةل التطةةور الحضةةفر ، ومواجهةة  
مشكالت التطر  واالنحرا  الفكر ، وتحديفت المستقبل، والتقدم 

حةةةةد، ولةةةةم يعةةةةد الحةةةةدي  عةةةةن أهميةةةة     الةةةةذ  ال يقةةةة  عنةةةةدالعلمةةةة
بةةةدا  بةةةل أصةةةبح الحةةةدي  عةةةن سةةةبل اكتسةةةف  اإلبةةةدا  وفقةةةط، اإل

وتنميتةةةه وتطةةةوير ، كونةةةه أهةةةم عوامةةةل نجةةةف  المنظمةةةفت فةةة  أداء 
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فإنةةةةه يجةةةة  أن  ن القفئةةةةد مبةةةةدعف  و مهفمهةةةةف وتحقيةةةةق أهةةةةدافهف، وليكةةةة
 ،ص2٠٠2يتميةة  بعةةد  سةةمفت وأهمهةةف مةةف ذكةةر  ) جلةةد  وعبةةود  

 ( كصففت للقفئد المبد  كمف يل : 21-2٠ص 
البصير  الخالق : ويعن  ذل  القدر  علة  تصةور بةدائل عديةد  -1

للتعفمل م  المشكالت، وطر  األسئل  الصةحيح  والتة  لةي  لهةف 
أن يصةةر  المبةةد  وقتةةف  أطةةول فةة   أجوبةة  محةةدد ، ولةةي  غريبةةف  

هةف، وهةو تحليل المعلومفت أك ر من الوقت الذ  يقضةيه فة  جمع
 ال يمل من تجري  الحلول، وال يفقد صبر  بسرع . 

ال قةة  بةةفلنف  وبةةفآلخرين: المبةةد  ال يستسةةلم بسةةهول ، ففلفشةةل -2
. ففلمبةةد  يعتبةةر شة ء يتوقعةةه المبةد ، وال ي يةةد  ذلةة  إال تصةميمف  

 الفشل تجرب  من أجل الوصول إل  النجف . 
د  يتعفمل مة  القدر  عل  التعفمل م  مقتضيفت التغيير: المب-3

المواقةة  الغفمضةة ؛ ألنهةةف ت يةةر فةة  نفسةةه البحةة  عةةن حلةةول وهةةو 
 أحد أركفن اإلبدا . 

القةةدر  علةة  التكيةة  والتجديةةد والتجريةة  : المبةةد  لديةةه القةةدر  -2
علةةة  التكيةةة  والتجديةةةد ويشةةة  بفلقضةةةفيف التةةة  يمكةةةن أن يعتبرهةةةف 
عفمةة  النةةف  مسةةلمفت، وقةةد يصةةل األمةةر بةةه أن يةةرمن بفلصةةوا  

خطةةةةة  المطلةةةةةق إذ يعتبةةةةةر أن تلةةةةة  أمةةةةةور نسةةةةةبي  تعتمةةةةةد علةةةةة  وال
 المنظور الذ  ينطلق منه اإلنسفن. 
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الجرأ  ف  إبداء اآلراء والمقترحفت: وتنعك  هذ  الجرأ  عل   -2
منفقش  التعليمفت واألوامر الصفدر  من اإلدار  العليف، وهة  صةف  

وافقةةةفت ال تتةةةوفر فةةة  المتملقةةةين الةةةذين ال يتقنةةةوا إال فةةةن ترديةةةد الم
مةةةةةن  دونمةةةةةف تفكيةةةةةر طمعةةةةةف  فةةةةة  كسةةةةة  رضةةةةةف ررسةةةةةفئهم أو خوفةةةةةف  

 غضبهم. 
االسةةةةتقاللي  الفرديةةةة : يتمتةةةة  المبةةةةد  بفسةةةةتقاللي  فةةةة  األفكةةةةفر -2

واآلراء، والفرد المبد  ال تفرض عليةه سةلط  غيةر  وال يفةرض هةو 
سةةةةةلطته علةةةةة  اآلخةةةةةرين وهةةةةةو بعيةةةةةد عةةةةةن مصةةةةةفدر ت بةةةةةيط الةةةةةرو  

ون الغفلبية  العظمة  فة  أ  تنظةيم؛ المعنوي  للعفملين الذين يشةكل
 الروض .  خفص   

 

وتةةرى البفح ةة  أن السةةمفت والصةةففت الخفصةة  بفلقفئةةد المبةةد      
، حية  يتفةق بن  عليهةف األمةن الفكةر تعد من أهم الشروط الت  ي  

العلمةةةةفء األمةةةةن نتفجةةةةف  للبيئةةةة  االجتمفعيةةةة  واالقتصةةةةفدي  والفكريةةةة  
لطبيعةة  لألفةةراد الةةذين تتشةةكل وال قففيةة ، ولكةةون التربيةة  المحضةةن ا

هةةويتهم وتتطةةور مهةةفراتهم وخبةةراتهم مةةن خاللهةةف، ويصةةبحون بعةةد 
تخةةةةةرجهم عوامةةةةةل بنةةةةةفء للمجتمعةةةةةفت التةةةةة  يعيشةةةةةون فيهةةةةةف وأمنهةةةةةف 

فةةةة  ريةةةةفض األطفةةةةفل  اإلبداعيةةةة ومن هنةةةةف فةةةةإن القيةةةةفد  وتحةةةةدي هف.
تحقةةق أهةةدا  وأبعةةفد  مبفشةةر   ووفةةق هةةذ  السةةمفت منوطةة  وبشةةكل  

لدى معلم  الروضة ، وفة  ظةل هةذا اإلطةفر تظهةر األمن الفكر  
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أهميةةةةةةة  التعةةةةةةةفون بةةةةةةةين الجميةةةةةةة  لتفعيةةةةةةةل دورهةةةةةةةف فةةةةةةة  المشةةةةةةةفرك  
االجتمفعي ، وتنمية  قةيم االنتمةفء الةوطن ، وتع ية  قةيم المسةرولي  

 بمف يحقق أبعفد األمن الفكر . األمني  الفردي 
 

لتحقيىىىق أبعىىىاد األمىىىن الفكىىىري فىىىي  اإلبداعيىىىةمتطلبىىىات القيىىىادة 
 :ض األطفالاري

 

فةةإن القيةةفدات التربويةة  فةة  الروضةة   اإلبداعيةة لممفرسةة  القيةةفد     
يجةةةة  أن ي خةةةةذوا بعةةةةين االعتبةةةةفر بعةةةةض المتطلبةةةةفت والجوانةةةة ، 

 وأهمهف: 
تهيئةةة  بيئةةة  العمةةةل مةةةن خةةةالل بةةة  رو  التعةةةفون بةةةين أعضةةةفء  .1
ق العمل، وتحفي هم من خالل التغذي  الراجع  للعمةل والتعةفون يفر 

وير األنشةةةةط  وتنميتهةةةةف والكشةةةة  عةةةةن طفقةةةةفتهم معهةةةةم علةةةة  تطةةةة
 الكفمن  غير المستففد  منهم ف  عملهم لحدو  تعليم فعفل. 

االهتمفم بفلنمو المهن  للمعلمفت من خالل ت ويدهم بفلخبرات  .2
 الضروري  المنفسب  لتنظيم العملي  التعليمي .

دار  وتنسةةيق العمةةل فةة  الروضةة  فةة  ظةةل التطةةورات  .3 تنظةةيم وا 
مجةةفل العلةةم والتكنولوجيةةف، ومراقبةة  العمةةل المرسسةة   الحدي ةة  فةة 

 لتحقيق األهدا . 
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، وقيةةفد  فشةةرا  علةة  بةةرام  النشةةفط فةة  الروضةة  وتحسةةينهاإل .2
المرسسةةةة  التعليميةةةة  بفلصةةةةور  الديموقراطيةةةة  السةةةةليم  التةةةة  تةةةةوفر 

 األمن والحري  واألمفن لحدو  التعلم الفعفل. 
علمية ، تحديةد تفويض السلطفت والصالحيفت وفةق األصةول ال .2

 ىالوظةةةةفئ  والمهمةةةةفت ووسةةةةفئل تحقيقهةةةةف فةةةة  ضةةةةوء أهةةةةدا  ورر 
 ورسفل  المرسس . 

أن تعكةةةةة  إدار  المرسسةةةةة  فةةةةة  عملهةةةةةف وأدائهةةةةةف قيمةةةةة  العمةةةةةل  .2
التربو  المطلو  وتعك  خصفئص المعلمفت واألطفةفل فة  هةذ  

 المرحل .
أن تسةةةتخدم إدار  المرسسةةة  كةةةل الوسةةةفئل واإلمكفنةةةفت المتفحةةة   .8

والتةة  تسةةفعد فةة  حةةل المشةةكالت التةة  تواجههةةف حةةال   فعةةفل   بشةةكل  
 منفسبف . 

إقفمةة  عالقةةفت طيبةة  مةة  المجتمةة  المحلةة  بطريقةة  تسةةفعد فةة   .2
 . صحيح    سهول  تحقيق أهدا  المرسس  بصور   

تطةةةوير وتحسةةةين قنةةةوات االتصةةةفل بةةةين المسةةةتفيد مةةةن الخدمةةة   .٢
 التعليمي  )األطففل( ومقدميهف )المعلمفت(. 

ليميةة  ذات جةةود  مميةة   تحقةةق أهةةدا  التربيةة  تقةةديم خدمةة  تع .1٠
وخفصةةةة  أبعةةةةفد األمةةةةن الفكةةةةر  التةةةة  يجةةةة  أن تبةةةة  فةةةة  نفةةةةو  

 النفشئ  منذ الصغر. 
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تحقيق مستويفت أداء أفضل، إذ يعد الوصةول إلة  المسةتوى  .11
المطلو  من الخدمة  المقدمة  الهةد  األسةف  مةن تطبيةق اإلدار  

علة   بفشةر بنةفء  ويظهر ذلة  فة  سةلو  األطفةفل بشةكل م ،الجيد 
 األداء المتمي  للمعلمفت ف  الروض  . 

تحسةةين معنويةةفت المعلمةةفت بفلمرسسةة ، و تع يةة  ال قةة  لةةدى  .12
العفملين لديهف وجعلهم يشةعرون بة نهم أعضةفء يتمتعةون بفلففعلية  

وبفلتفل  الحصول علة  أفضةل  ،ممف يرد  إل  تحسين معنويفتهم
حرافةفت الفكرية  الهدامة  النتفئ  ومستوى أداء ففعل بعيدا  عةن االن
 وتحقيقف  ألبعفد األمن الفكر  الجيد  . 

وضةةةة  الحلةةةةول المنفسةةةةب  للمشةةةةكالت التعليميةةةة  التةةةة  تواجةةةةه  .13
فيمةةةةةف يتعلةةةةةق  المعلمةةةةةفت فةةةةة  الروضةةةةة  وأوليةةةةةفء األمةةةةةور وخفصةةةةة   

 بفألنشط  والت صيل الفكر  للتعفون بينهمف. 
تحقيةةةةةق مبةةةةةدأ اتفةةةةةفق الوصةةةةة  الةةةةةوظيف  مةةةةة  األداء الفعلةةةةة   .12
معلمةةفت، ويعنةة  ذلةة  مواصةةففت الطفلبةة  التةة  تةةم إعةةدادهف فةة  لل

ينفسةةة    كليةةةفت متخصصةةة  ومةةةف خضةةةعت لةةةه مةةةن تشةةةكيل فكةةةر 
 . سليم    فكري    وظيفتهف ودورهف الحيو  ف  تربي  النشء تربي   

 (228 ص ،2٠11)منصور وو ان،                      
 

 رسةة  وفكةةرفة  عفلمنةةف المعفصةر ممف وتةرى البفح ةة  بة ن القيةةفد    
بةةةدا  إتختلةة  جةةةذريف  عةةةن القيةةفد  فةةة  العصةةةور السةةفبق ، وأصةةةبح 
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القفئد من أهم متطلبفت النجف ، حي  تةرمن البفح ة  بة ن الفعفلية  
والكفةةةفء  تخةةةص المعلمةةةفت، أمةةةف القيةةةفد  فهةةة  بحفجةةة  ألك ةةةر مةةةن 

مةةةةن البراعةةةة  والمعرفةةةة ،  ىالفعفليةةةة  والكفةةةةفء ، فهةةةة  تتطلةةةة  مسةةةةتو 
كفري  والوجدانية ، وبفلتةفل  فةإن قفئةد الروضة  والقدر  الذهني  واالبت

) وكيلةة  الروضةة ( يجةة  أن ينتقةةل مةةن إدار  المةةوظفين إلةة  إدار  
تفكيةةةرهم ووجةةةدانهم، وهةةةذا يحةةةتم علةةة  المةةةدير أن يطةةةور مهفراتةةةه 

التعفمل م  كفف  خصةفئص المعلمةفت،  عل  ن قفدرا  و وصففته ليك
التةةةة  ير عفتقةةةةه مسةةةةروليفت  علةةةة وعقةةةةولهم ومعةةةةفرفهم، حيةةةة  تقةةةة  

اإليجفب  ف  تفكيرهم وممفرستهم لعملي  التدري ، وتوجيههةف نحةو 
 .تحقيق أهدا  الروض  المعفصر 

 

يتطلةة  تحقيةةق  اإلبداعيةة ومةةن هنةةف ولكةة  يةةتم تطبيةةق القيةةفد      
حةةدا  التغيةةرات الال مةة  فةة   المرونةة  الكففيةة  فةة  العمةةل التربةةو  وا 

حةةةةة  فةةةةة  إدار  وقتهةةةةةف المنفسةةةةة ، واالسةةةةةتففد  مةةةةةن التجةةةةةفر  النفج
يتطلة  مةنح  اإلبداعي المرسسفت التعليمي ؛  ألن ممفرس  القيفد  

المعلمةةفت الحريةة  الكففيةة  لتجريةة  وتطبيةةق أفكةةفرهم، والعمةةل علةة  
تةةةوفير منةةةةفد تعةةةةفون  يسةةةفعد علةةةة  إشةةةةراكهم فةةة  تجويةةةةد أدائهةةةةم، 
وتحديةةةد االحتيفجةةةفت التدريبيةةة ، وتشةةةجيعهم علةةة  االلتحةةةفق بهةةةذ  
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علةةةة  تجةةةةفو  التحةةةةديفت، ومواجهةةةة  األ مةةةةفت الةةةةدورات، للتةةةةدري  
 األصيل .  اإلبداعي ب فكفرهم 

 

 : اإلبداعيةمعوقات اإلبداع اإلداري والقيادة 
 

ن أبةةدا ، حيةة  لةة  البةةفح ون حةةول تصةةني  معوقةةفت اإلاخت    
سةةب  االخةةتال  يرجةة  إلةة  اخةةتال  الفئةة  المسةةتهدف ، واخةةتال  

  مجموعةةفت البيئةة ، وهنةةف  مةةن صةةن  هةةذ  المعوقةةفت فةة  خمةة
 -النحو اآلت :  عل
المعوقفت العقلي : والت  تتم ل بإصدار األحكفم المسةبق  غيةر -1

األشةةخفص والمشةةكالت، وضةةع    المدروسةة  وغيةةر المت نيةة  علةة
المالحظةة  والنظةةر  السةةطحي  للمشةةكالت واألمةةور المهمةة ، واتبةةف  
عةةةةةةةفدات التفكيةةةةةةةر النمطيةةةةةةة ، وقلةةةةةةة  الحركةةةةةةة  الفكريةةةةةةة  )السةةةةةةةويدان 

 (. 12،ص 2٠12 ،والعدلون
المعوقةةفت االنفعفليةةة  : م ةةةل ال قةة  بةةةفلنف ، والميةةةل للمخةةةفطر ، -2

واالسةةةتقالل فةةة  التفكيةةةر، ولالنفعةةةفل قةةةو  دافعيةةة  تةةةدف  الفةةةرد إلةةة  
تنويةة  سةةلوكه حتةة  يحقةةق الهةةد  ويخفةةض مةةن حةةد  التةةوتر الةةذ  

أو القلةةةةق قةةةةد يسةةةةببه، ولكةةةةن المغةةةةفال  فةةةة  االنفعةةةةفل م ةةةةل الخةةةةو  
 (.12،ص 2٠12بدا  )السويط ، اإل تتسب  ف  الحد من
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المعوقفت الدافعي : لقد أ بتت األبحف  أن توصل الفرد للجديد -3
يتطلةةة  رغبةةة  حقيقيةةة  مةةةن جفنبةةةه تدفعةةةه للتوصةةةل إليةةةه، والبةةةد أن 

للدرجةةة  التةةة  تجعلةةةه يبةةةذل الجهةةةد اإليجةةةفب   يكةةةون الفةةةرد مةةةدفوعف  
  المحقةةةق لإلبةةةةدا ، ويةةةةرد  عةةةةدم تشةةةجي  الفةةةةرد وتحفيةةةة   بفلطريقةةةة

المالئمةة  وعةةدم حصةةوله علةة  احتةةرام وتقةةدير اآلخةةرين ومسةةفندتهم 
                       ضةةةةةةةةةةد األفكةةةةةةةةةةفر  لةةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةةة  إعفقةةةةةةةةةة  اإلبةةةةةةةةةةدا  ووضةةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةةفج ا  

 . (Dibbets & Jolles, 2006, p64)الجديد  
المعوقةةةةفت التنظيميةةةة : يةةةةرد  التنظةةةةيم الةةةةذ  يسةةةةمح للررسةةةةفء -2

شةةةةترا  فةةةة  لين بفإلفةةةة  أيةةةةديهم وال يسةةةةمح للعةةةةفمبتركيةةةة  السةةةةلط  
منفقش  أوضةف  العمةل والمسةفهم  فة  رسةم خططةه، والةذ  تحةدد 

إلةةة   دقيةةةق   مفصةةةل   اللةةةوائح والتعليمةةةفت فيةةةه أدوار العةةةفملين بشةةةكل  
عةةدم تشةةجي  األفةةراد علةة  اإلبةةدا  واالبتكةةفر بةةل يجعلهةةم يتهربةةون 

مةةةن الفشةةةل والعقةةةف . المعيقةةةفت التنظيميةةة   مةةةن المسةةةرولي  خوفةةةف  
يةفد  إلةة  المرك ية  فةة  اتخةفذ القةةرارات، والتحية  مةةن كميةل نمةةط الق

ل الررسةةةةةةةفء لةةةةةةبعض المرروسةةةةةةةين، وتةةةةةة  ر القةةةةةةةرارات المتخةةةةةةةذ  ب ةةةةةةق  
لةةة ام العةةةفملين  بفلعالقةةةفت الشخصةةةي ، وانعةةةدام تفةةةويض السةةةلط ، وا 
بفلتقيةةةد بةةةفإلجراءات واألنظمةةة  المتبعةةة  فةةة  العمةةةل، ضةةةع  نظةةةم 

و يةةة  المكففةةة ت الحةةةواف  المفديةةة  والمعنويةةة  وغيةةةف  العدالةةة  فةةة  ت
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والحةةةةةةةةةواف ، وغيةةةةةةةةةف  أنظمةةةةةةةةة  االتصةةةةةةةةةفل الفعفلةةةةةةةةة  )السةةةةةةةةةويط ، 
 (.18،ص 2٠12

المعوقفت البيئي : تلع  الظرو  البيئي  دورا  كبيرا  ف  تشجي  -2
أو الحةةد منهةةف، فةةإذا كفنةةت البيئةة  التةة  يعيشةةهف  اإلبداعيةة القةةدرات 

فة   الفرد مرن ، تحترم حري  الفرد ف  التفكير والتعبير، وال تتسةر 
، و تسةةةةمح  إصةةةةدار األحكةةةةفم علةةةة  مةةةةن يفكةةةةر ويعبةةةةر عةةةةن فكةةةةر 

بةةةفلتفكير الحةةةر الةةةذ  يعتبةةةر بحةةةق البدايةةة  فةةة  اإلبةةةدا ، وتعطةةة  
ن بةةدا علةة  الفكةةر   للفكةةر  والةةرأ  النةةفت  فرصةة  للتجريةة ، حتةة  وا 

 لو  أو الشةةةفئ ، فإنهةةةف بحةةةق بيئةةة  تسةةةفعد علةةة  مةةةخةةةروج عةةةن الال
 ( .Ran, john&shira, 2009, 28)اإلبدا  

 

بةةةةدا  يعبةةةةر عةةةةن مجموعةةةة  مةةةةن القةةةةدرات أن اإل وتةةةةرى البفح ةةةة    
والسةةمفت والخصةةفئص التةة  تميةة  الفةةرد عةةن غيةةر  مةةن العةةفديين، 
لكةةةن هنةةةف  عةةةد  معوقةةةفت تواجةةةه القفئةةةد المبةةةد ، أهمهةةةف الظةةةرو  
المحيط  التة  تحةول دون قدرتةه علة  جمة  البيفنةفت والمعلومةفت 

نتفج األفكفر، ونقص اإلمكفنفت الال م   لتطبيةق بعةض األفكةفر وا 
، وضةةةع  تقبةةةل العةةةفملين لألفكةةةفر الجديةةةد  ومقةةةفومتهم اإلبداعيةةة 

وقةةد ظهةةر مةةن خةةالل عةةرض لمنةةفه  وفلسةةف  التغييةةر اإلبةةداع . 
 هذ  المعوقفت :
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أن اإلبدا  يت  ر بفستعدادات الفرد الفكرية  وعفداتةه الذهنية ،      
فةةةةة  ومعتقداتةةةةةه األسفسةةةةةي  والتةةةةة  مةةةةةن خاللهةةةةةف تظهةةةةةر تصةةةةةرففته 

المواق  المختلف ، وأنه يت  ر بفألوضةف  ال قففية  واالجتمفعية  فة  
المجتم  الذ  يعيش ويعمل فيه الفرد، ومف به من عفدات وتقفليةد 

ن عةةةوأعةةةرا  تشةةةج  علةةة  اإلبةةةدا  واالبتكةةةفر أو تةةةرفض الخةةةروج 
المةة لو . وأك ةةةر العوامةةل تةةة  يرا  هةةة  العوامةةل التنظيميةةة  أو منةةةفد 

كمةةف أن الةةنمط القيةةفد   ،ه الشةةخص المبةةد مةل الةةذ  يتواجةةد فيةةالع
  وهةةو إمةةف يكةةون محفةة ا  لإلبةةدا  أو محبطةةف  وهفدمةةف  لألفكةةفر تب ةةالم  

الجديةةةةد  وألصةةةةحفبهف ، العمةةةةل الجمةةةةفع  ومةةةةف تمفرسةةةةه جمفعةةةةفت 
العمةةل مةةن ضةةغوط وقيةةود علةة  المبةةد  أو التشةةجي  والت ييةةد لةةه، 

تبةةفدل تةةوافر اتصةةفل حةةر مفتةةو  فةة  جميةة  االتجفهةةفت، ممةةف يتةةيح 
المعلومةةةفت بةةةين المررسةةةين بسةةةهول  ودقةةة ، وبفلتةةةفل  تةةةوافر قفعةةةد  
بيفنةةفت ومعلومةةفت مو ةةوق بهةةف إليجةةفد حلةةول إبداعيةة  للمشةةكالت 

مةةةةةةنح المررسةةةةةةين العديةةةةةةد مةةةةةةن  ،التةةةةةة  تواجةةةةةةه القيةةةةةةفدات التربويةةةةةة 
الصالحيفت واإلرشفدات والتوجيهفت ، لممفرس  هذ  الصالحيفت 

 ه ةةفن  مةةن القيةةفدات لديةة بسةةهول  ، ممةةف يسةةفعد علةة  خلةةق صةة 
 الن ع  لوض  حلول ابتكفري  لمشكالت التنظيم.

 
 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (676)                          0202يوليو   -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

  :في المؤسسات التربوية اإلبداعيةأبعاد ممارسة القيادة 
 

بةةةةر ت فةةةة  اآلونةةةة  األخيةةةةر  تطةةةةورات متعةةةةدد  هةةةةذ  التطةةةةورات     
انعكسةةت علةة  أداء المرسسةةفت التربويةة  ومنهةةف ريةةفض األطفةةفل ، 

فت متعةةةةدد  لمواكبةةةة  التطةةةةورات، ولقةةةةد واجهةةةةت المرسسةةةةفت تحةةةةدي
لهةةةف والقيةةةفد   معفصةةةر    وأن هةةةذ  التطةةةورات أظهةةةرت أهةةةدافف   خفصةةة   

التربوي  من أك ر الوظفئ  الت  يوكل عل  عفتقهف تحقيق أهدا  
التربيةةةة ، والرقةةةة  بةةةةفألداء التنفيةةةةذ  ، وذلةةةة  لقنفعفتهةةةةف بةةةة ن الفةةةةرد 
 المبةةةد ، والقفئةةةد المبةةةد  هةةةو ذلةةة  الشةةةخص القةةةفدر علةةة  تحقيةةةق
األهدا  ب قصةر الطةرق، ويمكنةه تع ية  ممفرسةفته لمهفمةه بطةرق 

 عل  نتفئ  العمل التربو .  عفم   إبداعي ، وهذا ينعك  بشكل  
 

علةةةةة  أنهةةةةةةف بةةةةةةديل  اإلبداعيةةةةةة وظهةةةةةرت فلسةةةةةةف  ونهةةةةة  القيةةةةةةفد     
للممفرسةةةةة  التقليديةةةةة  لوظيفةةةةة  القيةةةةةفد  التقليديةةةةة ، والتجديةةةةةد وطةةةةةر  

أطةةةةةرا  العمليةةةةة  التربويةةةةة ،  األفكةةةةةفر والشةةةةةعور بفلمسةةةةةرولي  تجةةةةةف 
والوقةةةو  عنةةةد حفجةةةفت العةةةفملين وتلبيتهةةةف بشةةةت  الوسةةةفئل، وتعةةةد 

مةةةن العوامةةةل التةةة  تسةةةهم فةةة  مواجهةةة  وتجةةةفو   اإلبداعيةةة القيةةةفد  
األ مةةفت فةة  البيئةة  التربويةة  ، ولقةةد حةةددت البفح ةة  أبعةةفد القيةةفد  

 -عل  النحو اآلت : اإلبداعي 
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، اإلبداعية م سةةمفت القيةةةفد  أهةة وه  من :الحساسية للمشكالت-
ألن القفئةد المبةد  لديةه القةدر  علةة  مواجهةة  موقةة  ينطةةو  علةة  
مشةةةةكل  أو مشةةةةكالت عةةةةد  تحتةةةةةفج إلةةةةة  حةةةةةل أو إحةةةةةدا  تغييةةةةةر، 
        وقةةةةةةةةد تكةةةةةةةةون هةةةةةةةةذ  المشةةةةةةةةكل  أدبيةةةةةةةة  أو علميةةةةةةةة  أو منطقيةةةةةةةة  أو 

 عل  عنفصر أسفسي : مواقةة  ، وبنيت هذ  الطريق  
وتم ل القدر  عل  فهم  إدرا  مف يدور فعال    الحسفسي : وتعن -1

 بمف فيه من سلوكيفت ومشفعر تجف  اآلخرين. معين   تفم لموق   
القدر  عل  التشخيص: وتم ةل المهةفرات فة  تقةدير مةف يةدور  -2 

ف  المواق  اليومي  بطريق  تسفعد عل  العمةل الفعةفل مةن خةالل 
  متغيرات األسفسي  ف  التففعالت اإلنسفني .تفهم ال

مرونةةةة  التصةةةةر : وهةةةة  القةةةةدر  علةةةة  السةةةةلو  الفعةةةةفل وفقةةةةف   -3
 للمواق .

وتعتمةةد طريقةةة  التةةدري  علةةة  الحسفسةةي  للمشةةةكالت إطةةةالق      
بةداء آرائهةم  تفمة    الحري  لألفةراد للتعبيةر عةن مشةفعرهم بصةراح    وا 
فعةةةفت للتنةةةفف  بةةةال فةةة  اآلخةةةرين وتصةةةرففتهم، ولةةةذل  تعقةةةد اجتم

سةةلو  يةةتم هةةد  محةةدد أو جةةدول أعمةةفل، ول يةةفد  ففعليةة  هةةذا األ
ويتم االستمف  إليه فيمف بعد ليت كد كل  تسجيل مف يدور من نقفش

متةةةةةةةةدر  مةةةةةةةةن اتجفهفتةةةةةةةةه نحةةةةةةةةو اآلخةةةةةةةةرين واتجفهةةةةةةةةفت اآلخةةةةةةةةرين 
 (.٢2،ص2٠٠2نحو )القرش ، 
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 تعةةد األصةفل  أعلةة  درجةةفت اإلبةةدا ، ففألصةةفل  ال : األصىىالة-
التةةة  يولةةةدهف الفةةةرد كمةةةف فةةة   اإلبداعيةةة تشةةةير إلةةة  كميةةة  األفكةةةفر 

الطالقةة  وال تشةةير إلةة  رفةةض الفةةرد تكةةرار تصةةوراته أو أفكةةفر  هةةو 
شخصةةةيف ، كمةةةف فةةة  المرونةةة ، فهةةة  االبتعةةةفد عةةةن تقليةةةد اآلخةةةرين، 
ومحفولةةةة  توليةةةةد أفكةةةةفر مرتبطةةةة  بفلمشةةةةكل ، علةةةة  أن تكةةةةون ذات 

هف، واالبتعةفد علة  الجوانة  يسةبق ألحةد تقةديم مصبغ  أصيل ، ولة
 . (22،ص 2٠13الروتيني  )ال هران ، 

 

إحةدى السةمفت وهة   وتعنة  قةو  الع يمة  واإلصةرار، : المثىابرة-
المبدع  القفدر  عل  تحقيق اإلنجف ، وتحمل المسئوليفت والتحكم 
ف  االنفعفالت واالستمرار ف  العمل للوصول إل  الحلول المفيد  

 2٠11،التصةةةةل  العقلةةةة  )ر ق والحديةةةةد والنفجحةةةة  بعيةةةةدا  عةةةةن 
   ).2٠٢،ص

 

وهة  قةدر  الفةةرد علة  التغيةر مةةن موقة  إلة  آخةةر  : المرونىة-
بسهول ، والتفكير ف  اتجفهفت مختلف  عد ، وينظر إلة  المشةكل  

علةة  إنتةةفج  اإلبداعيةة مةةن  وايةةف عةةد ؛ األمةةر الةةذ  يسةةفعد القيةةفد  
نة  الخةروج بةفلتفكير عدد من األفكفر المختلفة  والمتمية  ، وهةذا يع

عةةن اإلطةةفر المحةةدد، وأن المرونةة  تعنةة  قةةدر  الفةةرد علةة  النظةةر 
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للمشكل  من أبعفد مختلف  وه  درج  من السهول  وعدم التعص  
 (.2٢،ص2٠٠٢ألفكفر بحد ذاتهف )العلج ، 

 

القدر  عل  توليد عدد كبير من البدائل أو المترادففت  : الطالقة-
 االسةةتعالمفت عنةةد االسةةتجفب  لم يةةر   أو األفكةةفر أو المشةةكالت أو

، والسرع  والسهول  ف  توليدهف ، وهة  فة  جوهرهةف عملية   معين  
                تةةةةةةةةةةةذكر واسةةةةةةةةةةةتدعفء اختيفريةةةةةةةةةةة  أو خبةةةةةةةةةةةرات أو مفةةةةةةةةةةةفهيم سةةةةةةةةةةةبق

 .(22،ص2٠٠2تعلمهف )جروان ،
 

تعنةة  بةة ن اإلدار  موجهةة  نحةةو هةةد  أو أهةةدا   : القصىىدية-
تعمةةل علةة  صةةيفغ  أهةةدافهف  بداعيةة اإلمحةةدد  مقصةةود ، والقيةةفد  

وتطلعفتهةةةةةف ب سةةةةةلو  تشةةةةةفرك  يقةةةةةودهم بفتجةةةةةف  أهةةةةةدا  مسةةةةةتقبلي  
 . يعملون معف  لتحقيقهف

قةةدر  القفئةةد فةة  تبنةة  األفكةةفر واألسةةفلي  الجديةةد   : المخىىاطرة-
واسةةتعداد  لتحمةةل المخةةفطر  النفتجةة  عةةن األعمةةفل التةة  يقةةوم بهةةف 

  ومكففةةة ت تشةةةجعهم مةةةن خةةةالل اسةةةت مفر الطفقةةةفت ووضةةة  أنظمةةة
علة  قبةول المخةفطر  وتحمةل نتفئجهةف مةن قبةل العةةفملين)ال هران ، 

 ).22، ص2٠13
 

اختيةفر أبعةفد  البحة  اعلة  مةف تقةدم، فقةد تةةم فة  هةذ واسةةةتنفدا      
)الحسفسةةةةةي  بفلمشةةةةةةكالت، المرونة ،الطالقةةةةةة  ،  اإلبداعيةةةةة القيةةةةةةفد  
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وذلةةة  ؛ البحةة  األصةةةفل  ( حيةةة  إنهةةةف األقةةةر  لموضةةةو  ومجتمةة 
فةةةةة  تحقيةةةةق أبعةةةةفد األمةةةةةن  اإلبداعيةةةة للوقةةةةةو  علةةةةة  دور القيةةةةةفد  

الفكةةةر  لةةةدى معلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل والتةةة  يمكةةةن مةةةن خاللهةةةف 
وتوظيفهةف فة  المواقة   استغالل قدرات معلمةفت ريةفض األطفةفل،

المختلفةةةةة  التةةةةة  يةةةةةتم فيهةةةةةف التففعةةةةةل مةةةةةن أجةةةةةل تحقيةةةةةق األهةةةةةدا  
 المشترك .

 

نيىىة التىىي يجىىل أن يلتىىلم بهىىا القائىىد المبىىدع فىىي المعىىايير المه
 :رياض األطفال

 

 دبيفت أن :األتوصلت البفح   من خالل االطال  عل   
ووضة  الرسةفل  والررية   وتبنة  تقةوم بتطةوير  اإلبداعي القيفد   .1

والقةةيم األسفسةةي  المشةةترك  للتعلةةيم عةةفل  الجةةود  لضةةمفن النجةةف  
 األكفديم  لكل فرد ف  الروض .

علةةةة  التحسةةةةين المسةةةةتمر للعمليةةةة   اإلبداعيةةةة القيةةةةفدات  تعمةةةةل .2
لتحقيق المسفوا  ف  فةرص التعلةيم والممفرسةفت ال قففية   ؛التعليمي 

 لكل عضو ف  أسر  الروض .
تعةةةةة   المجتمةةةةة  المهنةةةةة  ألسةةةةةر  العمةةةةةةل  اإلبداعيةةةةة القيةةةةةفدات  .3

كمةةةف تقةةةوم بتطةةةوير القةةةدرات المهنيةةة  للعةةةفملين لتحقيةةةق  ،بفلروضةةة 
 أهدا  الروض .
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تعمةل علة  غةر  ورعفية  مجتمة  الروضة   اإلبداعي القيفدات  .2
الداعم والشفمل،وتسل  سلوكف  أخالقيف  وفقف  للمعفيير المهني  يعة   

 النجف  األكفديم  للروض .
تقوم بإشرا  األسر والمجتم  م  المعلمفت  اإلبداعي القيفدات  .2

لتحقيةةةةةةق  ؛وتبفدليةةةةة  فةةةةة  الروضةةةةة   فةةةةةة  وسةةةةةفئل مجديةةةةة  ونففعةةةةةة 
   األكفديمي  والمجتمعي  للروض . األهدا

يجةةةة  أن تمتةةةة  بقةةةةو  الشخصةةةةي  المغلفةةةة   اإلبداعيةةةة القيةةةةفدات  .2
درا  ومراعةةف  الفةةروق الفرديةة  بةةين المرروسةةين  ،بفلتواضةة  والةةود وا 

واالهتمةةفم  واإللمةةفم بمهةةفم عملةةه ،عنةةد تو يةة  المهةةفم والمسةةئوليفت
 بمصلح  العمل.

 

يةةةة  تعكةةةة  أبعةةةةفد فنيةةةة  ويركةةةةد البحةةةة  أن هةةةةذ  المعةةةةفيير المهن   
نسةةفني ، وهةة  معةةفيير غيةةر جفمةةد  بةةل يجةة  مراجعتهةةف  وتعليميةة  وا 
بفنتظةةفم وتنقيحهةةف لةةتعك  بدقةة  التوقعةةفت المتغيةةر  للمهةةفم المهنيةة  
التربويةة ، وينبغةة  متفبعةة  اعتمفدهةةف وتنفيةةذهف وتقيةةيم ت  يرهةةف علةة  
المهنةةةة  وممفرسةةةة  أدوار القيةةةةفد  التربويةةةة ، حتةةةة  يتحقةةةةق التطبيةةةةق 

فعةةةةفل للمعةةةةفيير عبةةةةر مسةةةةتويفت التعلةةةةيم، والسةةةةيفقفت التعليميةةةة ، ال
والمراحةةةل المهنيةةة ، بمةةةف يحةةةففظ علةةة  معةةةفيير ذات جةةةدوى وقفبلةةة  
للبقةفء واالسةتمرار.وبتوافر هةذ  المعةفيير فممةف الشة  فيةه أن أبعةفد 
األمةةةن الفكةةةةر  سةةةو  يةةةةتم تحقيقهةةةف بطريقةةةة  مبفشةةةر  وعةةةةن إيمةةةةفن 
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للنمةةةةو والتطةةةور المجتمعةةةة  إال وقنفعةةة  مةةةن القيةةةةفد  أنةةةه ال سةةةبيل 
وذلة  بتحقيةق  ،بحمفيته من االنحرا  والجمةود واالنغةالق الفكةر 

       وقةةةةد أكةةةةدت علةةةة  ذلةةةة  دراسةةةةفت عبةةةةد المطلةةةة  .األمةةةةن الفكةةةةر 
 (2013 (،2٠12( ، الوشةةةةفح )2٠12(، حمةةةةفد ) 2٠18) 

Botha, R. J .) 
 

 : : األمن الفكري )المفهوم والماهية واألبعاد(يالمحور الثان
 

نسةةبيف ، حيةة  نجةةد  ف  يعةةد مفهةةوم األمةةن الفكةةر  مصةةطلحف  حةةدي    
بةةةة ن معةةةةفجم اللغةةةة  قةةةةد خلةةةةت مةةةةن إيةةةةراد  وتوضةةةةيح معفنيةةةةه كلفةةةةظ 

ن كفن مضمونه قديم ق   م المجتم  اإلنسةفن ، ومةن هنةف د  مرك ، وا 
فإن المتمعن بمف كتة  حةول مفهةوم األمةن الفكةر  يجةد أن معظةم 

وحصةةةفنته مةةةن الخةةةروج عةةةن تعريففتةةةه تةةةدور حةةةول حمفيةةة  العقةةةل 
مةةةنه  الوسةةةطي ، ولهةةةذا لةةةم نجةةةد مةةةن يعةةةر  األمةةةن الفكةةةر  ب نةةةه 
سةةالم  فكةةر اإلنسةةفن وعقلةةه وفهمةةه مةةن االنحةةرا  والخةةروج عةةن 
الوسةةطي  واالعتةةدال فةة  فهمةةه لألمةةور الدينيةة  والسيفسةةي  وتصةةور  
 ،للكةةون بمةةف يةةرول إلةة  الغلةةو واإللحةةفد والعلمنةة  الشةةفمل  )المةةفلك 

 . (228،ص2٠٠8
  ومن الةدالالت اإلصةطالحي  لمفهةوم األمةن الفكةر  أنةه يعنة    

ت مين أفكفر وعقول أفراد المجتم  من كل شفئ  ومعتقد خةفط ء 
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الةةذ  يشةةةكل خطةةرا  علةةة  نظةةفم الدولةةة  وأمنهةةف ، وبمةةةف يهةةد  إلةةة  
وذلة  مةن خةالل  ،تحقيق األمن واالستقرار ف  الحيةف  االجتمفعية 

علة  االرتقةفء بةفلوع  العةفم ألبنةفء  برام  وخطط الدول  الت  تقوم
المجتمةة  مةةن جميةة  النةةواح  االقتصةةفدي  والسيفسةةي  واالجتمفعيةة  
والتعليميةةة  وغيرهةةةف التةةة  تعمةةةل علةةة  تحقيقهةةةف أجهةةة   الدولةةة  عبةةةر 
        مرسسةةةةةةةةةةةفتهف وأجه تهةةةةةةةةةةةف ذات االهتمةةةةةةةةةةةفم والتةةةةةةةةةةة  تتةةةةةةةةةةةرابط فةةةةةةةةةةة  

 ( .22،ص2٠٠2،خدمتهف )الحيدر
 

ن  نجةةد أن األمةةن الفكةةر  يةةدور حةةول وبفلتةدقيق فةة  تلةة  المعةةف   
ضد األفكفر المنحرف    جوهر رئي  يتم ل بتحصين الفكر البشر 

وذلة  للحفةفظ ؛ وغير المنضبط  بفلضوابط الشرعي  واالجتمفعي  
علةة  المعتقةةةد الةةدين  وال قةةةفف  وتحقيةةق االسةةةتقرار والطم نينةة  فةةة  

، ومةن مجفالت الحيف  المختلفة  وصةوال  إلة  تحقيةق األمةن الفكةر 
تلةةة  المنطلقةةةفت الفكريةةة  لمختلةةة  التعريفةةةفت نجةةةد بةةة ن القةةةفد  فةةة  
مرسسفت تربي  الطفةل وفة  مختلة  المرسسةفت التعليمية  يم لةون 

ويلعبون دورا  كبيرا  ف  الت  ير عل  المرروسين ف   ،قدو  لطالبهم
تجسةيد األفكةةفر الجيةةد  والمحمية  مةةن االنحرافةةفت التة  تةةر ر علةة  

 تم  ككل.مسفر حيفتهم والمج
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وتتضةةةح الحفجةةة  إلةةة  التربيةةة  األمنيةةة  ) األمةةةن الفكةةةر  ( مةةةن     
خةةةةةالل كةةةةةون التربيةةةةة  واألمةةةةةن يشةةةةةكالن حفجةةةةةفت فطريةةةةة  أسفسةةةةةي  

 :( 132،ص2٠٠3لإلنسفن؛ لألسبف  اآلتي  )السمفر ، 
أ( أن اإلنسةةةةةةةفن مةةةةةةةدن  بطبعةةةةةةةه؛ فهةةةةةةةو بحفجةةةةةةة  إلةةةةةةة  العالقةةةةةةةفت  

 من معف .االجتمفعي  الت  ال تةستقيم دون التربي  واأل
 ( أن اإلنسفن قفبل للخير وللشر؛ لذا يحتفج دائمف  إل  التوجيه  

ب سةةةةفلي  ووسةةةةفئل مختلفةةةة  عبةةةةر مرسسةةةةفت التنشةةةةئ  االجتمفعيةةةة  
 .واألمني  معف  

 :جةةة( أن سةةالم  الجةةن  البشةةر  متوقفةة  علةة  عةةد  عوامةةل منهةةف 
الحفجةةةةة  إلةةةةة  األلفةةةةةة  والطم نينةةةةة  والسةةةةةكين ، وهةةةةةذ  ال تتحقةةةةةق إال 

ولمةف كفنةت أبعةفد العملية  التربوية  تحةددهف  . ية  واألمةن معةف  بفلترب
طبيعةة  المجتمةة  الةةذ  تعمةةةل فيةةةه واحتيفجفتةةه؛ فةةإن تطبيةةق التربيةة  
األمنيةةة  يهةةةد  إلةةة  إعةةةداد األفةةةراد لممفرسةةة  أدوارهةةةم فةةة  تحقيةةةق 
الضةةةةةبط االجتمةةةةةفع ، مةةةةةف يسةةةةةفعدهم علةةةةة  فهةةةةةم طبيعةةةةة  النظةةةةةفم 

 ، وكذل  التففعل مة  القةيم ال قفف ، ويرد  إل  تكيفهم االجتمفع
ويتطلةة  تطبيةةق التربيةة  األمنيةة   ،والمعةةفيير السةةفئد  فةة  المجتمةة 

م يةةةدا  مةةةن التعةةةفون والتنسةةةيق بةةةين مرسسةةةفت التربيةةة  ومرسسةةةفت 
مةةةن أجةةةل -بمةةةف فةةة  ذلةةة  المرسسةةةفت األمنيةةة  -المجتمةةة  المختلفةةة 

تحقيةةةةةق الغفيةةةةةفت االجتمفعيةةةةة  للتربيةةةةة ، والتخفيةةةةة  مةةةةةن ضةةةةةغوط 
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قيميةةة  والمعرفيةةة  التةةة  قةةةد يتعةةةرض لهةةةف الطفلةةة  مةةةن اال دواجيةةة  ال
 (. 22،ص1٢22 ،خالل تعدد مصفدر التنشئ  والتوجيه) السيد

 

 :أهمية األمن الفكري
 

 ويمكن استيضف  أهمي  األمن الفكر  وفق النقفط التفلي : 
إن األمن الفكر  يحقق لألم  أهةم خصفئصةهف، وذلة  بتحقيةق  .1

   والغفي . التالحم والوحد  ف  الفكر والمنه
إلةة  خلةةل فةة  األمةةن بجميةة    إن غيةةف  األمةةن الفكةةر  سةةيرد .2

 فروعه .
إن الفكةةةةر فةةةةة  هةةةةةذ  األمةةةة  يسةةةةةتمد جةةةةةذور  مةةةةن عقيةةةةةد  األمةةةةة   .3

 ومسلمفتهف و وابتهف، وهو الذ  يحدد هويتهف وشخصيتهف وذاتيتهف.
ووقفيةة   والشةةبف  خفصةة    إن فةة  تحقيقةةه حمفيةة  للمجتمةة  عفمةة    .2

 كفر هدام .لهم ممف يرد عليهم من أف
إن تحقيةق األمةةن الفكةةر  هةةو المةةدخل الحقيقةة  لإلبةةدا  والنمةةو  .2

 لحضفر  المجتم  و قففته .
،  عفمةة   إن األمةةن الفكةةر  يبحةة  فةة  كيفيةة  التصةةد  للجريمةة   .2

 .خفص   وجرائم العن  
 إن ف  تحقيق األمن الفكر  ضمفن الستقالل األم  وتمي هف. .8
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أعظةم الضةرورات، إن األمن الفكر  حمفية  ألهةم المكتسةبفت و  .2
ألن اإلخالل بفألمن الفكةر  لةي  مةن عمةل ؛ دين األم  وعقيدتهف

عفم  البشر وتة  يرهم علة  اآلخةرين، بةل التة  ير الكبيةر نتيجة  مةف 
يقدمه النخب  للمجتمة  مةن أفكةفر ومعتقةدات قةد تةر ر علة  سةلو  
اآلخةةةرين، ك صةةةحف  ال قففةةة  العليةةةف وأصةةةحف  الةةةدرجفت العلميةةة ، 

الةةةدور المهةةةم للقةةةفد  والتربةةةويين فةةة  تع يةةة  األمةةةن ومةةةن هنةةةف يةةة ت  
الفكةةةةر  لةةةةدى معلمةةةةفت طفةةةةل الروضةةةة  وتحصةةةةينهم مةةةةن األفكةةةةفر 
والمعتقةةةدات المنحرفةةة  لضةةةمفن ت صةةةيلهف فةةة  نفةةةو  النفشةةةئ  منةةةذ 

 . ( 2٢،ص 2٠٠٠)الترك ، نعوم  أظففرهم
 

 أبعاد األمن الفكري :   
 

 :    تتعدد أبعفد األمن الفكر  فيمف يل    
فمهمة  األمةن الفكةر  فة  بعةد  العقفئةد   :يد النتمىا  العقىدعب  -

تتم ل ف  توفير السةالم  والطم نينة  للجمية  ضةد كةل االتجفهةفت 
ذات الطواب  الفكري  وغير الفكري  الت  من شة نهف تفةويض البنةفء 

فكفر ومفةفهيم بديلة  ه يلة  ذات أحالل ا  المتين للعقيد  اإلسالمي  و 
شةةة نهف أن تةةةرد  بشةةةكل أو بةةة خر إلةةة  منطلقةةةفت ال إنسةةةفني  مةةةن 

االنهيفر الفكةر  واالنحةالل الخلقة  لةبعض أفةراد األمة ، لةذا تعمةل 
الشةةةريع  االنسةةةفني  علةةة  المحففظةةةة  علةةة  عقةةةل اإلنسةةةفن المسةةةةلم 
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يمتلةةةةةة  القةةةةةةدر  علةةةةةة  و ن األمةةةةةةور بمةةةةةةوا ين النقةةةةةةد  ف  قويمةةةةةة ف  سةةةةةةليم
 (. 22،ص 2٠٠2والتمحيص ) الدغيم ،

 

مةن أهةم  هيعةد حة  الةوطن واالنتمةفء إلية : عد النتما  للىوطنب  -
ألن كل مةن يريةد  ؛عوامل بنفء األمن الفكر  لدى الفرد والجمفع 

أن يعب  بفألمن الفكةر  ألبنةفء الةوطن كةفن االنتمةفء الةوطن  هةو 
لةةةذا كةةةفن االهتمةةةفم تنميةةة  الشةةةعور  ،التحةةةد  الكبيةةةر الةةةذ  يواجهةةةه

يركةةة  عليهةةةف بفلمواطنةةة  واالنتمةةةفء للةةةوطن مةةةن أهةةةم األبعةةةفد التةةة  
 (. 23،ص2٠٠٢تحقيق األمن الفكر  لدى األبنفء )الصعق ، 

 

: يقةةوم األمةةن الفكةةر  علةة   عىىد النتمىىا  الثقىىافي والحضىىاريب  -
ف  هذا العصةر الةذ  يعةيش  االنتمفء ال قفف  والحضفر  وخفص   

وهةةةذا يسةةةتل م الةةةوع   ،فيةةةه اإلنسةةةفن عصةةةر الفضةةةفءات المفتوحةةة 
فلمخفطر الت  يمكن أن تهدد هوية  وتبصير األفراد والمجتمعفت ب

مةة  العولمةة  ال قففيةة   األمةةن مةةن هةةذ  الفضةةفءات المفتوحةة  خفصةة   
التةةة  تركةةةد إ الةةة  الحةةةةدود ال قففيةةة  واالعالميةةة  والحضةةةفري  لألمةةةةم 

سةةةةةةةةلو  الحيةةةةةةةةف  أواقتحمةةةةةةةةت البنةةةةةةةة  ال قففيةةةةةةةة  وأنمةةةةةةةةفط التفكيةةةةةةةةر و 
 (.1٠،ص2٠٠٢ ،الغريب )الهمفش
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عةةد أهةةم أبعةةفد األمةةن الفكةةر  ب   مةةن :عىىد الحىىوار وقبىىول ا خىىرب   -
الحةةةوار وقبةةةول اآلخةةةر المختلةةة  معةةة  ، بمعنةةة  إيجةةةفد حفلةةة  مةةةن 
التوا ن ف  التعفمل وقد حقق اإلسالم هذا التوا ن ف  العالقة  مة  
اآلخةةةةر حيةةةة  يتميةةةة  اإلسةةةةالم أنةةةةه وضةةةة  قواعةةةةد لتنظةةةةيم عالقةةةة  
 ،المسلمين م  غيرهم حت  ال تتر  للمصةفلح واألهةواء والتعصة 

يةة ت هةةةذ  القواعةةد بفلسةةمفح  وحفةةةظ الحقةةوق ومةةن القواعةةةد وقةةد تم
المنظمةةةةة  لعالقةةةةة  المسةةةةةلمين عةةةةةن غيةةةةةرهم مةةةةةن األمةةةةةم: التعةةةةةةفون 
والمعرفةةةة  المشةةةةترك  ولةةةةو قفمةةةةت العالقةةةة  بةةةةين النةةةةف  علةةةة  هةةةةذ  
المبةةفد ء لتجنبنةةف العديةةةد مةةن المشةةكالت التةةة  تةةر ر علةة  األمةةةن 

 ( .28،ص2٠٠٢الفكر  )العتيب ، 
 

مةةن  مهمةةف   عةةدا  يعةةد التفكيةةر اإليجةةفب  ب   يجىىابي :عىىد التفكيىىر اإلب  -
أبعةةةفد األمةةةن الفكةةةر  حيةةة  يتحقةةةق التفكيةةةر اإليجةةةفب  مةةةن خةةةالل 
امةةةتال  أفةةةةراد المجتمةةة  لمهةةةةفرات التفكيةةةر المختلفةةةة  سةةةواء أكفنةةةةت 

لقةةةةةدراتهم  مهةةةةفرات تفكيةةةةر أسفسةةةةي  أو مهةةةةفرات تفكيةةةةر عليةةةةف وفقةةةةف  
ات التفكيةةةر ففكتسةةةف  الفةةةرد لمهةةةفر  ،ومسةةةتويفت نضةةةجهم المختلفةةة 

ألنهةةف ترتقةة   ؛يسةةفعد  علةة  تجةةفو  الك يةةر مةةن األفكةةفر المنحرفةة 
ومةن هةذ   المهةفرات التة  يمكةن أن تحقةق  ،بمستوى تفكير  وآرائةه

األمةن الفكةر : التميية  بةين الةةرأ  والحقيقة  والتميية  بةين الحقةةفئق 
وتحديةةد مصةةداقي   ،التةة  يمكةةن إ بفتهةةف وبةةين اإلدعةةفءات والمةة اعم
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ودقةةة  الخبةةةر وتجنةةة  التحيةةة  والتحفمةةةل والقةةةدر  علةةة  المعلومةةةفت 
 (. 2٠،ص2٠٠٢ ،)جروان معرف  أوجه التنفقض المختلف 

 

وتةةةةةرى البفح ةةةةة  أن هةةةةةذ  األبعةةةةةفد ال يةةةةةتم تنفيةةةةةذهف فةةةةة  ريةةةةةفض    
األطفةةفل إال بوجةةود قيةةفد  إبداعيةة  واعيةة  بتحقيةةق أهةةدا  الروضةة  

كةل  ومرمن  ب ن معلم  ريفض األطففل ه  حجةر األسةف  لتنفيةذ
بةةةةةدور األسةةةةةر   هةةةةةذ  األبعةةةةةفد وتكةةةةةون داعمةةةةة  لهةةةةةف، وتةةةةةرمن أيضةةةةةف  

والمعلمفت ف  تنفيةذ وتحقيةق هةذ  األبعةفد بطريقة  ابتكفرية  تتحقةق 
فيهةةةةف الطالقةةةة  والمرونةةةة  واألصةةةةفل  والحسفسةةةةي  للمشةةةةكالت التةةةة  

بتنفولهةةةةف كةةةةل محةةةةفور العمليةةةة   اإلبداعيةةةة أرسةةةةت قواعةةةةدهف القيةةةةفد  
والقيةفد   ض  بطريق  إبداعي  وابتكفري .التربوي  والتعليمي  ف  الرو 

عملي  دينفميكي  وتعبر عن قدر  الت  ير ف  اآلخةرين ، وتةوجيههم 
رشةفدهم مةةن أجةةل كسة  تعةةفونهم وحفةة هم للعمةل بةةدرجفت كفةةفء  ا  و 

وال يةةتم كةةل ذلةة  إال مةةن خةةالل العالقةة   ،عفليةة  لتحقيةةق األهةةدا 
عمليةةة  تواصةةةل  ألنهةةةف ؛التبفدليةةة  والتففعليةةة  بةةةين القفئةةةد ومرروسةةةيه

 .    التربو  ف  الروض  مستمر ومتغير حس  الموق 
    

 : سبل تحقيق األمن الفكري
   

إن تحقيةةق األمةةن الفكةةر  فةة  المجتمةة  مسةةئولي  مشةةترك  تقةة     
علةةة  جميةةةة  المرسسةةةةفت فةةة  المجتمةةةة  انطالقةةةةف  مةةةن األسةةةةر  إلةةةة  
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 الروض  إل  مرسسفت التعليم العفل ، مرورا  بفلمدرس  ومرسسفت
التنمي  االجتمفعي  والمسفجد والمجفل  العلمي ،إذ بتكفمل الجهود 
بةةةةين تلةةةة  المرسسةةةةفت نضةةةة  حجةةةةر األسةةةةف  فةةةة  تحقيةةةةق األمةةةةن 

 الفكر  لدى شبف  المجتم  وشرائحه المختلف .
 

وتظهر الطرق المختلف  لتحقيق األمن الفكر  بداي  من األسر     
بفلروض  والمدرس   بفعتبفرهف الوسيط األول ف  حيف  الطفل مرورا  

 كفلتفل :   ،والجفمع  ودور العبفد  ووسفئل اإلعالم
األسةر  فة  تحقيةق األمةن الفكةر  وحمفية  أفرادهةف مةن  دورإن     

االنحرا  تتم ل ف  عةدد مةن األمةور منهةف: تعلةيم األبنةفء أدوارهةم 
االجتمفعي ، وتوعي  األبنفء بفلشروط والمواصففت السليم  إلقفم  

الجتمفعيةة ، وتعويةةد أفةةراد األسةةر  علةة  االقتصةةفد وعةةدم العالقةةفت ا
اإلسةةرا  ، وحةة  العمةةل، والكسةة  الشةةري ، وتحمةةل المسةةروليفت 
ومعرفةة  حقةةوقهم وواجبةةفتهم وتةةدريبهم عليهةةف. كمةةف أن دور األسةةر  
أن تعمةةةةل علةةةة  تع يةةةة  وت قيةةةة  األفةةةةراد بفللغةةةة  والقةةةةيم واألعةةةةرا  

مةةةود  والرحمةةة  واأللفةةة  والتقفليةةةد والسةةةلو  المقبةةةول، وتع يةةة  قةةةيم ال
 ،الخطيةةةةةةةةةة  والتسةةةةةةةةةةفمح والرضةةةةةةةةةةف والتفةةةةةةةةةةفهم والحكمةةةةةةةةةة  والعفةةةةةةةةةة )

 .(22،ص2٠٠2
بنةةفء مةةن وقةةد يكةةون مةةن أهةةم أدوار األسةةر  أيضةةف  تحصةةين األ    

                    خةةالل ت قةةيفهم بمةةف يةةةدور مةةن حةةولهم وبيةةةفن الخطةة  مةةن الصةةةوا 
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علةةة   فيةةه ، وتحفظهةةم مةةن خطةةةر الفكةةر المتطةةر  دون االرتكةةف 
 أس  ديني  سليم  ومرجعي  حكيم .

 

أمةةةةةف دور المرسسةةةةة  التعليميةةةةة  فةةةةة  تحقيةةةةةق األمةةةةةن الفكةةةةةر       
ومواجهةةة  االنحةةةرا  فقةةةد يظهةةةر فةةة  اآلتةةة : احتةةةرام حةةةق الطفلةةة  
كسةةةةف  الطفلةةةة  القةةةةيم والمفةةةةفهيم الدينيةةةة   درا  حفجتةةةةه للتعليم،وا  وا 
الصةةةةحيح ،  ر  قةةةةيم حةةةة  العمةةةةل فةةةة  نفةةةةو  الطةةةةال ، ارتقةةةةفء 

خةةفء والسةةالم ونبةةذ األفكةةفر ه  بةةفلفكر وتحقيةةق التسةةفمح واإلمنةةفال
المشوه  المضلل  لعقول الطةال ، إعطةفء الطلبة  فرصة  ممفرسة  
    األنشةةةةط  غيةةةةر المنهجيةةةة  ، وفةةةةرص التعبيةةةةر عةةةةن ذواتهةةةةم وعةةةةن 

 ،هةةةةةةةةةم ، واتجفهةةةةةةةةةفتهم نحةةةةةةةةةو التعلةةةةةةةةةيم ومتطلبفتةةةةةةةةةه )الحوشةةةةةةةةةفنئآرا
 (. 21،ص2٠٠2

 

  مواجهة  االنحةرا  الفكةر  يتم ةل بينمف نجد دور اإلعالم ف     
عةةةةةةد  ال مةةةةةةفن والمكةةةةةةفن، وترسةةةةةةي  بةةةةةةربط األفكةةةةةةفر المطروحةةةةةة  بب  

اسةةةتيعف  األفكةةةفر المطروحةةة  للقةةةراء والمسةةةتمعين، وتوسةةةي  دائةةةر  
األفكةةةةةةفر المطروحةةةةةة  مةةةةةةن  وايةةةةةةف متعةةةةةةدد  لتوضةةةةةةيحهف لآلخةةةةةةرين، 
والحرص علة  تقةديم مضةمون األفكةفر المطروحة  دون تةروي  أو 

 ( . ٢8،ص2٠٠2، ن )الخطي ترهي  لآلخري
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كمةةف أن مةةةن أدوار اإلعةةالم التةةة  تبةةة  عبةةر قنةةةوات االتصةةةفل     
المرئيةة  والمسةةموع  ، تقةةديم البةةرام  الت قيفيةة  والتوعيةة  واإلرشةةفدي  
ونقةةةةل األحةةةةدا  علةةةةة  حقيقتهةةةةف دون تغييةةةةةر أو تبةةةةديل أو تهويةةةةةل 

 بجوانبهف المختلف .
 

ذا كةةفن مةةف سةةبق هةةو دور الوسةةفئط المخ      تلفةة  لتع يةة  األمةةن وا 
الفكر  فقد يكون لمحتةوى العملية  التعليمية  دورا  أكبةر فة  تجسةيد 
الفكةةةر السةةةليم لةةةدى الطةةةال  وتحصةةةينهم مةةةن األفكةةةفر المنحرفةةة  ، 
حيةةة  يجةةة  أن يتم ةةةل فةةة  محتويةةةفت ومقةةةررات التعلةةةيم الجةةةفمع  
للطفلبةة  المعلمةة  والتةة  سةةو  تخةةرج للعمةةل فةة  مرسسةةفت ريةةفض 

لةة   قففةة  الحةةوار البنةةفء والنقةةفش الهةةفد ، األطفةةفل، مةةف يشةةج  ع
بتنفول قضفيف المجتم  ومشكالته، أن تكون أبعفدهف وطني  تعة   
الوالء واالنتمةفء للةوطن وقفدتةه عنةد الطةال  ،أن يتضةمن محتةوى 
التعليم مف يرس  عقيد  الدين ف  نفو  الطال ، وبعض المففهيم 

نتمةةةةفء الةةةةوطن ، ذات االرتبةةةةفط بةةةةفألمن الفكةةةةر ، والمسةةةةرولي ، واال
،ص 2٠٠٢والتعةةفون والعةةدل والمسةةفوا ، والنقةةد البنةةفء )الشةةهران ، 

22 . ) 
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 :مراحل تحقيق األمن الفكري 
 

يتطل  تحقيق األمن الفكر  ف  ريفض األطفةفل تضةففر كففة     
 الجهود ويمر تحقيقه بمجموع  من المراحل:

مسةتوى  : مرحل  الوقفي  من االنحرا  وتشةخيصالمرحلة األولى 
م األفكفر الموجود  لدى الطال ، ف  هذ  المرحل  يتطلة  أن تقةو 

جةةةراءات الممكنةةة  لمنةةة  حةةةدو  الجهةةةفت المعنيةةة  بفتخةةةفذ جميةةة  اإل
وموجه  إل  جمية  أفةراد   االنحرا  والعمل ف  هذ  المرحل  عفم

                 المجتمةةةةةةةة  دون اسةةةةةةةةت نفء علةةةةةةةة  أن يكةةةةةةةةون ذلةةةةةةةة  وفةةةةةةةةق خطةةةةةةةةط 
 ( .22،ص 2٠12 ) الدوسر ، مدروس 

 

سةةتراتيجيفت إمرحلةة  المنفقشةة  والحةةوار وتحديةةد  : المرحلىىة الثانيىىة
تعةةديل هةةذ  األفكةةفر، قةةد ال تةةنجح جهةةود الوقفيةة  فةة  صةةد األفكةةفر 

تةةةدخل   ممةةف يسةةتدع ،المنحرفةة  مةةن الوصةةول إلةة  بعةةض األفةةراد
قةةفد  الفكةةر والةةرأ  مةةن العلمةةفء والمفكةةرين للتصةةد  لتلةة  األفكةةفر 

     ترتةةةةة  عليهةةةةةف مةةةةةن آ ةةةةةفر خطيةةةةةر  تهةةةةةدد المجتمةةةةة وبيةةةةةفن مةةةةةف قةةةةةد ي
 (. 22،ص2٠12ب كمله )الشهران  ، 

 

تعةديل األفكةفر ستراتيجيفت إمرحل  التقييم وتنفيذ  :المرحلة الثالثة
المنحرف  لدى الفرد، تقةوم الجهةفت المعنية  فة  هةذ  المرحلة  التة  
ر تلةة  الحةةوار والمنفقشةة  بتقيةةيم مةةف يحملةةه هةةرالء األفةةراد مةةن أفكةةف
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 ،منحرف  وتقييم مخفطرهف ومف قد يترت  عليهف من أعمفل تخريبي 
شةةةفر إليةةةه فةةة  المرحلةةة  السةةةفبق  قةةةد ال يةةةرد  حيةةة  أن الحةةةوار الم  

الغةةةرض منةةةه وال يةةةنجح فةةة  الوصةةةول إلةةة  إقنةةةف  الطةةةر  اآلخةةةر 
بفلعةةدول عةةن انحرافةةه، ولةةذل  فةةإن مةةن واجةة  المرسسةةفت المعنيةة  

الوسةةفئل والسةةبل المتفحةة ،  العمةةل علةة  تقةةويم هةةذا االنحةةرا  بكةةل
 ،بمةةةةةةف ال يتعةةةةةةفرض مةةةةةة  القواعةةةةةةد الشةةةةةةرعي  واألنظمةةةةةة  )اللويحةةةةةةق

 ( .22،ص2٠٠2
 

: مرحلةةةة  المسةةةةفءل  والمحفسةةةةب ، يةةةةتم فةةةة  هةةةةذ   المرحلىىىىة الرابعىىىىة
المرحلةةةةة  مواجهةةةةة  أصةةةةةحف  الفكةةةةةر المنحةةةةةر  ومسةةةةةفءلتهم عمةةةةةف 

وهةةذ  مهمةة  األجهةة   الرسةةمي  وصةةوال   ،يحملونةةه مةةن فكةةر منحةةر 
ضةةةفء الةةةذ  يتةةةول  إصةةةدار الحكةةةم الشةةةرع  فةةة  حةةةق مةةةن إلةةة  الق

لحمفيةة  المجتمةة  مةةن المخةةفطر التةة  قةةد  ؛يحمةةل م ةةل هةةذا الفكةةر
 (.23،ص2٠٠2تترت  عليه )السعد ، 

 

مرحلة  العةالج واإلصةال ، وفة  هةذ  المرحلة   :المرحلة الخامسىة
ويةةتم  ،يك ةة  الحةةوار مةة  األشةةخفص المعنيةةين فةة  أمةةفكن حجةة هم

 ذل  من خةالل العلمةفء المختصةين القةفدرين علة  اإلقنةف  اسةتنفدا  
صةةةل  ا  عليةةةه -إلةةة  أدلةةة  وبةةةراهين مةةةن كتةةةف  ا  وسةةةن  نبيةةةه 
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للوصول إل  تراج  هرالء المنحرفين فكريف  عن معتقةداتهم  -وسلم
 .( 22،ص 2٠٠8 ،الخفص )المفلك 

 

حقيةةق األمةةةن ومةةن أهةةم األمةةور التةةة  البةةد مةةن االلتةةة ام بهةةف لت    
ومةةن مظفهرهةةف االهتةةداء بهةةدى ا   الفكةةر  فةة  األمةة  اإلسةةالمي ،

واالعتصةةةفم بكتةةةف  ا  وسةةةن  رسةةةوله، طلةةة  العلةةةم النةةةفف ، العمةةةل 
 الصفلح.

 

وتعد التربي  أحد األنسفق االجتمفعي  الت  تلع  دورا  مهمف  فة    
حي  يةرى علمةفء الةنف  أن  ،الحففظ عل  بنفء المجتم  واستقرار 

ه مةةن خةةالل ئةةللتربيةة  وظيفةة  مهمةة  وحيويةة  فةة  بنةةفء المجتمةة  وبقف
مف يقدمه النظفم التعليم  من معفيير وقيم للمجتم  من جيةل إلة  

أن مهمةة  المرسسةةفت التعليميةة  ال  ( 2٠٠2)ويةةذكر القرنةة  .آخةةر
عطفء مففتيح العلوم للطال   تقتصر عل  تعليم القراء  والكتفبة  وا 

ف  مةةةةف يحتةةةةفجون إليةةةةةه فةةةة  حيةةةةةفتهم دون العمةةةةل علةةةة  تعلةةةةيم النةةةة
إذ  ،العلميةةة  والعمليةة  وترجمةة  هةةذ  العلةةوم إلةة  واقةة  يلمسةةه النةةف 

 ؛أهم ش ء يحتفجونه وال حيف  لهم بدونةه هةةو األمةن فة  األوطةفن
وبمف أن المرسسفت التربوي  ه   .ألن األمن هو مسرولي  الجمي 

فيةةه، لةةذا التةة  قةةد تحةةول دون انحةةرا  الطةةال ، فإنهةةف قةةد تتسةةب  
أن تعمةةةل المرسسةةةفت ) 222ص ،2٠٠2 )يةةةرى  المةةةةفلك  
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لالنحرافةةةفت الفكريةةة ، وأال يجةةةد  التعليميةةة  علةةة  أال تكةةةون منطلقةةةف  
دعفتهف منفخف  مالئمف  لنشر أفكفرهم داخل المرسس  التعليمية  التة  
تم ةةةةل بيئةةةة  مغريةةةة  ومنفسةةةةب  لك يةةةةر مةةةةةن دعةةةةةف  الفكةةةةةر المنحةةةةر  

فةة  األسفسةةي  للمرسسةة  التعليميةة  فةة  لهةةذا كفنةةت الوظي؛والمتطر 
تحقيةةةةةق التربيةةةةة  اإلسةةةةالمي  ب سسةةةةهف الفكريةةةة   هةةةة نظةةةةر اإلسةةةةالم 

 والعقيدي .
 

أن تحقيق األمن الفكر  لةدى النفشةئ  مةن  وممف سبق يتضح     
أقصةةةةةةةة  الطةةةةةةةةرق وأفضةةةةةةةةل الوسةةةةةةةةفئل لتحقيةةةةةةةةق المجتمةةةةةةةة  اآلمةةةةةةةةن 

ذا كفنت األمم تسع  لإلبدا  والرق  والحضةفر ؛ وأك ةر  المستقر،وا 
حرصف  عل  أمنه واسةتقرار ، ففلحضةفرات الراقية  علة  مةر التةفري  

كمةةف أن الرخةةفء  ،مةةف قفمةةت إال علةة  فكةةر حةةر وبيئةة  آمنةة  مطمئنةة 
االقتصةةةةفد  ال يتحقةةةةق فةةةة  مجتمةةةة  مةةةةف بةةةةدون وجةةةةود بيئةةةة  آمنةةةة  

، ((Makaiau 2016,p 20وقد أكةدت علة  ذلة  دراسة  .مستقر 
تعةر  علة  دور معلمةفت ( ضرور  ال2٠18دراس )عبد المطل ، 

ريفض األطففل ف  إكسةف  طفةل الروضة  لمفةفهيم األمةن الفكةر  
ومدى تعةفون األسةر  مة  القيةفدات فة  الروضة   نمن وجه  نظره

فةة  تحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر ، وكةةذل  التعةةر  علةة  المعوقةةفت 
التةةة  تحةةةول دون إكسةةةف  معلمةةة  ريةةةفض األطفةةةفل لمفةةةفهيم األمةةةن 

واليةةةةتم ذلةةة  إال بفلت كيةةةةد علةةة  تعةةةةر   ،الفكةةةر  ألطفةةةةفل الروضةةة 
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 -المرونةة  –فةة  أبعةةفد )األصةةفل   اإلبداعيةة درجةة  ممفرسةة  القيةةفد  
الطالقةةةة  ( فةةةة  ريةةةةفض األطفةةةةفل واسةةةةتخدامهف  –حةةةةل المشةةةةكالت 

 كمدخل لتحقيق أبعفد األمن الفكر  . 
 

 

 :للبحث  ياإلطار الميدان
 

 لذ وا البح  تنفوله الذ  النظر  اإلطفر عل  ت سيسف     
 األمن أبعفد تحقيق ف  اإلبداعي  القيفد  نمط دور يتضمن
 للتعر  ؛الميداني  الدراس   ت ت الروض  معلمفت لدى الفكر 
 القيفد  نمط دور ف  المعلمفت نظر لوجه  الفعل  الواق  عل 

 الفكر  األمن قضي  تحقيق ف  الهفم ودورهف بفلروض  اإلبداعي 
 الروض  طفل عل  ينعك  مفب تطويرهف بغرض وذل  ؛ب بعفدهف
 : يل  كمف وذل 

 

 :البحث مجتمع: أول   
 

 تفبع  إدارات أرب  ف  األطففل ريفض معلمفت من يتكون  
 راعت وقد ،الدقهلي  بمحففظ  الحكومي  والتعليم التربي  لو ار 

 مم ل  والصنفعي  والحضري  الريفي  البيئفت كل تكون أن البفح  
 البح ، أدا  تطبيق عليهف يتم سو   الت اإلدارات اختيفر ف 
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 – أجف إدار  – المنصور  شرق إدار )  عل  االختيفر وق  ولذا
 (.السنبالوين دار إ –بلقف  إدار 

 

 : البحث عينة
 

 ريفض معلمفت من عشوائي  عين  عل  البح  تطبيق تم   
 للتعر  معلم   ( 1٠2) عددهم وبلغ إدارات، األرب  ف  األطففل
 ف  فودوره اإلبداعي  القيفد  نمط حول نظرهن وجهفت عل 

  .الفكر  األمن أبعفد تحقيق
 الكلي  العين  إل  إدارتهن ف  ونسبتهن العين  أفراد يوضح(  1) جدول

 النسبة % العدد اإلدارة م
 % 2872 2٢ غر  المنصور  1
 %2372 22 أجف 2
 %2372 22 بلقف  3
 %2272 28 السنبالوين 2

 %1٠٠ 1٠2 ل العدد الك ----
 

 الخفص  االستبفن  عين  أن السفبق الجدول من ويتضح   
 اإلدارات بعض ف ( البح  أدا ) األطففل ريفض بمعلمفت
 نسبتهن ويتضح معلم   ( 1٠2)من الدقهلي  بمحففظ  التعليمي 

 .بفلجدول موضح هو كمف إداراتهن إل 
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  :   البحث أداة: ثانيا  
 

 تحقيق ف  اإلبداعي  القيفد  نمط ردو  حول استبفن  إعداد تم    
 خالل من األطففل ريفض معلمفت لدى الفكر  األمن أبعفد

 وتتكون ،السفبق  الدراسفت من مجموع  عل  البفح   طال إ
 مو ع  سراال  ( 21) عل  مو ع  مجفالت( 2)  من االستبفن 

 األمن أبعفد تحقيق ف  األسر  دور ،اإلبداعي  القيفد  أبعفد عل 
 من الفكر  األمن أبعفد لتحقيق تنفيذهف الواج  اآلليفت  ،الفكر 
 محففظ  إدارات بعض ف  األطففل ريفض معلمفت نظر وجه 

 .الدقهلي 
 

-: رئيسي ( مجفالت) أقسفم  ال   من البح  استبفن  تتكون    
 عل  اإلبداعي  القيفد  نمط أبعفد عن عبفر  وهو:  األول القسم-

 ،الطالق   ، المرون  ، للمشكالت الحسفسي . )أبعفد أربع 
 .( األصفل 

 دور ف  الروض  معلمفت نظر وجه  عن عبفر : ال فن القسم -
 .الفكر  األمن أبعفد لتحقيق األسر 

 األمن أبعفد لتحقيق تنفيذهف الواج  اآلليفت: ال فل  القسم-
   .الفكر 
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 هفعدد وبلغ المعلمفت من العين  أفراد عل  االستبفن  تو ي  تم   
 استمفراتهم استيففء تم الت  العين  أفراد عدد وبلغ استمفر ( 12٠)
 وعدد للتحليل وصفلح  البيفنفت مكتمل  استمفر ( 1٠2)

 الت  العبفرات صيفغ  وتم.  استمفر ( 22) المفقود  االستمفرات
  ال   من بديل بفختيفر عليهف اإلجفب  تكون عبفر ( 21) بلغت
        من الدرجفت وتعط (  مهم ،غير مهم ، جدا   مهم) ه  بدائل
 .التصحيح عند( 3-1) 
 

 :اآلتي  بفلطرق االستبفن  و بفت صدق من التحقق تم
 

 أسئل  تقي  أن االستبفن  بصدق قصدي   :الستبانة صدق
 من بفلت كد البفح   قفمت وقد لقيفسه، ضعتو   مف االستبفن 
  :بطريقتين االستبفن  صدق
  ":الظاهري الصدق"  المحكمين صدق :أول  

 

 ت لفت المحكمين من مجموع  عل  االستبفن  البفح   عرضت   
 ومنفه  الطفل تربي  أصول مجفل ف  متخصصين خبراء من

 ؛محكمف  ( 12) وعددهم الطفل نف  وعلم الطفل تعليم وطرق
 وصالحي  صيفغتهف وكيفي  المفردات صدق عل  للحكم

 استجفبت وقد فيهف، دتعأ   الت  للبيئ  عفم بشكل االستبفن 
 وتعديل حذ  من يل م مف بإجراء وقفمت المحكمين آلراء البفح  
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 ف  االستبفن  خرجت وبذل  م ،قد  الم   المقترحفت ضوء ف 
  .للتطبيق الصفلح  النهفئي ، صورتهف

 

 : الداخلي التساق: ثانيا  
 

 من فقر  كل اتسفق مدى الداخل  االتسفق بصدق قصدي     
 وقد الفقر ، هذ  إليه تنتم  الذ  المجفل م  بفن االست فقرات
 من وذل  لالستبفن ، الداخل  االتسفق بحسف  البفح   قفمت
 مجفالت فقرات من فقر  كل بين االرتبفط معفمالت حسف  خالل

 .نفسه للمجفل الكلي  والدرج  االستبفن 

 من فقرات"أبعفد القيفد   ( معفمل االرتبفط بين كل فقر 2جدول رقم )
 المرتبط  بفلحسفسي  للمشكالت" والدرج  الكلي  للمجفل اإلبداعي 

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

البعد األول:   الحساسية 
 للمشكالت

 م

0,0001 228. تمتلةة  القيةةةفد  القةةدر  فهةةةم مشةةةفعر  
وسلوكيفت المعلمةفت فة  المواقة  

 المختلف .

1 

0,0001 812. تتمتةةةةة  القيةةةةةةفد  بمهةةةةةةفرات اتصةةةةةةفل  
 صل فعفل  م  المعلمفت .وتوا

2 

0,0000 831. تكتش  القيةفد  أوجةه القصةور فة    3 
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 العمل التربو  داخل الروض  . 
0,0000 222. تحةةدد القيةةفد  العوامةةل التةة  تسةةب   

 مشكالت العمل.
4 

0,0001 222. تسةةةةةةةةةتطي  القيةةةةةةةةةفد  الةةةةةةةةةتحكم فةةةةةةةةة   
العوامةةةةةل التةةةةةة  تسةةةةةةب  مشةةةةةةكالت 

 داخل الروض  .

5 

0,0000 22٢. لقيةةةةةةفد  المعلمةةةةةةفت علةةةةةة  تشةةةةةةج  ا 
 التعبير عن أنفسهم فكريف .  

6 

0,0001 21٢. تتجنةةةة  القيةةةةفد  التحيةةةة  والتحفمةةةةل  
 عل  المعلمفت المخفف  لهف فكريف .

7 

0,0001 2٠8. تمتلةةةة  القيةةةةفد  قةةةةدرات فةةةة  التنبةةةةر  
بمشةةةةةةكالت العمةةةةةةل التربةةةةةةو  قبةةةةةةل 

 حدو هف . 

8 

0,0001 212.   تحرص القيفد  عل  قةراء  شةكفو  
 مفت .المعل

9 

0,0000 8٠٠. تقةةدم القيةةفد  مجموعةة  مةةن البةةدائل  
 الت  تقود لحل مشكالت العمل.

01 

٠7٠2=αعند مستوى دالل   إحصفئيف  *االرتبفط دال   

( معفمل االرتبفط بين كل فقر  من 2يوضح جدول رقم )
المرتبط  بفلحسفسي  للمشكالت"  رات " أبعفد القيفد  اإلبداعي فق
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مجفل، والذ  يبين أن معفمالت االرتبفط المبين  والدرج  الكلي  لل
عد األول وبذل  يعتبر الب  ،  ٠7٠2=αدال  عند مستوى دالل  

 ض  لقيفسه.لمف و   )الحسفسي  للمشكالت( صفدقف  

  من فقرات  "أبعفد القيفد  ( معفمل االرتبفط بين كل فقر 3جدول رقم )
 فلالمرتبط  بفلمرون "والدرج  الكلي  للمج اإلبداعي 

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 م البعد الثاني:  المرونة

0,0001 821. ف تتقبةةةل القيةةةفد  النقةةةد ولةةةو كةةةفن مخفلف ةةة 
 نظرهف .  لوجه

1 

0,0000 282. تمتلةة  القيةةفد  القةةدر  علةة  التكيةة  مةة   
  .المواق  المختلف 

2 

0,0000 821. فكةةفر الجديةةد  لتطةةوير تتقبةةل القيةةفد  األ 
 .العمل

3 

0,0000 813. تمةةةةةةةةةةةنح القيةةةةةةةةةةةفد  العةةةةةةةةةةةفملين بعةةةةةةةةةةةةض  
 الصالحيفت الت  تسهل العمل .

4 

0,0001 821. تتةةةيح القيةةةفد  لآلخةةةةرين فرصةةة  إلبةةةةداء  
 رأيهم لالستففد  منهم .

5 

0,0000 2٢2. فةة  التعفمةةل مةة   تمتلةة  القيةةفد  أسةةلوبف   
المعلمةةةفت يسةةةفعد فةةة  تنميةةة  االبةةةدا  

 لديهم.

6 
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0,0001 22٢. ت فةةةةةة  دراسةةةةةة  تسةةةةةةت مر القيةةةةةةفد  الوقةةةةةة 
 .فكفر اإلبداعي األ

7 

0,0001 213. تغيةةةر القيةةةفد  مةةةن أفكفرهةةةف فةةة  طريقةةة   
فضةةةةل أحةةةةل المشةةةةكل  للوصةةةةول إلةةةة  

 .البدائل

8 

0,0001 82٢. تعط  القيةفد  الوقةت المنفسة  لدراسة   
 .الحلول للمشكالت

9 

0,0001 212. تواجه القيفد  التحديفت المختلفة  بفكةر  
 إبداع .

01 

٠7٠2=αل إحصفئيف  عند مستوى دالل  *االرتبفط دا  

( معفمةةةل االرتبةةةفط بةةةين كةةةل فقةةةر  مةةةن 3يوضةةةح جةةةدول رقةةةم )   
المرتبط  بفلمرونة " والدرجة   اإلبداعي فقرات مجفل " أبعفد القيفد  

الكليةةة  للمجةةةفل، والةةةذ  يبةةةين أن معةةةفمالت االرتبةةةفط المبينةةة  دالةةة  
)المرونة (  عد ال ةفن وبذل  يعتبر الب   ٠7٠2=αعند مستوى دالل  

 صفدقف  لمف وض  لقيفسه.
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( معفمل االرتبفط بين كل فقر  من فقرات"أبعفد القيفد  2جدول رقم )
 المرتبط  بفلطالق " والدرج  الكلي  للمجفل اإلبداعي 

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 م البعد الثالث:  الطالقة

0,0000 223. تمتلةةةةةة  القيةةةةةةفد  القةةةةةةدر  علةةةةةة  اقتةةةةةةرا   
  .المنفسب  لمواجه  المشفكلالحلول 

1 

0,0001 881. تمتلةةةةة  القيةةةةةفد  القةةةةةدر  علةةةةة  توظيةةةةة   
أكبر قدر ممكن مةن األلفةفظ لتوضةيح 

   .فكر  معين 

2 

0,0000 22٠. تضةةةةةة  القيةةةةةةفد  بةةةةةةدائل عةةةةةةد  للحلةةةةةةول  
 .المقترح  

3 

0,0000 22٠. تمتلةةةةةة  القيةةةةةةفد  سةةةةةةرع  البديهةةةةةة  فةةةةةة   
  .التعفمل م  الظرو  المعقد 

2 

0,0000 2٢1.  2  .تعبر القيفد  عن أفكفرهف بكل وضو  
0,0000 22٢. تتحةةةةةةةةد  القيةةةةةةةةفد  بفستففضةةةةةةةة  حةةةةةةةةول  

  .المواضي  المتعلق  بفلعمل
2 

0,0001 211. تتمت  القيفد  بفلقةدر  علة  طةر  أفكةفر  
 .متنوع  

8 

0,0001 82٠. فكةةةةةةفر تشةةةةةةج  القيةةةةةةفد  المبةةةةةةفدرات واأل 
الجديد  الت  يقدمهف المحيطين به فة  

 .ض الرو 

2 
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0,0000 282. تبفدر القيفد  بمواجه  مشكالت العمل  
 .برو  الفريق

٢ 

0,0001 222. تتحمل القيةفد  مسةئولي  الةدور القيةفد   
 .للروض  

1٠ 

0,0000 282. تهةةة ء القيةةةفد  مواقةةة  العمةةةل اليوميةةة   
 .للتعلم الذات  

00 

٠7٠2=αعند مستوى دالل   إحصفئيف  *االرتبفط دال   

( معفمةل االرتبةفط  بةين كةل  فقةر  مةن 2رقةم ) يوضح جةدول     
المرتبط  بفلطالق " والدرجة   اإلبداعي فقرات مجفل " أبعفد القيفد  

الكليةةة  للمجةةةفل، والةةةذ  يبةةةين أن معةةةفمالت االرتبةةةفط المبينةةة  دالةةة  
عد ال فل  )الطالقة ( وبذل  يعتبر الب   ٠7٠2=αعند مستوى دالل  

 صفدقف  لمف وض  لقيفسه.

من فقرات  "أبعفد القيفد   فقر ( معفمل االرتبفط بين كل 2جدول رقم )
 المرتبط  بفألصفل "  والدرج  الكلي  للمجفل اإلبداعي 

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 م البعد الرابع:  األصالة

تبحةةةةةةةة  القيةةةةةةةةفد  بفسةةةةةةةةتمرار األفكةةةةةةةةفر  .2٢٢ 0,0000
  .بداعفتاإليجفبي  الجديد  واإل

1 

القيةةةةةةفدات بمهةةةةةةفرات فةةةةةةن إدار  تتمتةةةةةة   .828 0,0001
المنفقشةةةةةةةةة  والحةةةةةةةةةوار بةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةفملين 

2 
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 ب سلو  جيد. 
تمتل  القيفد  قدر  عل  إقنف  اآلخرين  .2٢٠ 0,0000

  .أ نفء التعفمل معهم ب فكفر جديد 
3 

تنج  القيفد  مةف يسةند إليةه مةن أعمةفل  .22٢ 0,0000
 .ب سلو  مبتكر ومتجدد

2 

عالقةةةفت مةةة  العةةةفملين تةةةدر  القيةةةفد  ال .8٠2 0,0001
 .بطريق  مختلف  م  اآلخرين

2 

تميةةل القيةةفد  لألعمةةفل التةة  فيهةةف تحةةد  .222 0,0000
مكفنيفتهف  .لقدراتهف وا 

2 

تبتعةةةد القيةةةفد  عةةةن تقليةةةد اآلخةةةرين فةةة   .888 0,0001
 .التعبير عن األفكفر

8 

 وأصةةةيل    متنوعةةة    تطةةةر  القيةةةفد  حلةةةوال   .223 0,0001
 .لمشكالت العمل 

2 

تدير القيفد  العالقفت االنسةفني  داخةل  .22٠ 0,0001
 .الروض  ب سلو  تشفرك  فعفل

٢ 

تبتعةةةةةد القيةةةةةفد  عةةةةةن العمةةةةةل الروتينةةةةة   .833 0,0001
 .وتكرار إجراءات العمل المتبع 

1٠ 

٠7٠2=αعند مستوى دالل   إحصفئيف  *االرتبفط دال   

( معفمةةةل االرتبةةةفط بةةةين كةةةل فقةةةر  مةةةن 2يوضةةةح جةةةدول رقةةةم )    
المرتبطةةةةةة  بفألصةةةةةةفل "  اإلبداعيةةةةةة قةةةةةةرات مجةةةةةةفل " أبعةةةةةةفد القيةةةةةةفد  ف

والدرج  الكلي  للمجفل، والذ  يبين أن معفمالت االرتبةفط المبينة  
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 (649)                          0202يوليو   -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

عةةةةد الرابةةةة  وبةةةةذل  يعتبةةةةر الب   ٠7٠2=αدالةةةة  عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةة  
 )األصفل ( صفدقف  لمف وض  لقيفسه.

األسر   من فقرات دور فقر ( معفمل االرتبفط بين كل 2جدول رقم )
 ف  تحقيق أبعفد األمن الفكر  والدرج  الكلي  للمجفل

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 م دور األسرة

0,0000 211. مةةةةور علةةةة  تشةةةةجي  القيةةةةفد  أوليةةةةفء األ 
 .االتصفل المستمر بفلروض  

1 

0,0000 ٢٠2. تحرص القيفد  عل  معرف  المشكالت  
 .الموجود  ف  محيط الطفل األسر  

2 

0,0000 ٢21. توظةةةةةة  القيةةةةةةفد  مجلةةةةةة  اآلبةةةةةةفء فةةةةةة   
 .تحقيق أبعفد األمن الفكر 

3 

0,0000 222. تحةةةةةةرص القيةةةةةةفد  علةةةةةة  تةةةةةةوفير سةةةةةةبل  
 .التعفون بين األسر  والروض  

2 

0,0000 ٢12.   تسةتفيد القيةفد  مةن أوليةفء األمةةور ذو  
الخبةةةةةةةةر  فةةةةةةةة  تحقيةةةةةةةةق أبعةةةةةةةةفد االمةةةةةةةةن 

  .الفكر 

2 

0,0000 222. د أهةةةةةةةدا  تعلةةةةةةةن القيةةةةةةةفد  عةةةةةةةن وجةةةةةةةو  
واضةةح  للروضةة  منهةةف لتحقيةةق أبعةةفد 

 .األمن الفكر  

2 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (662)                          0202يوليو   -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

0,0000 ٢3٢. تحةة  القيةةفد  علةة   تعةةفون المعلمةةفت  
دار  الروض    .م  أسر األطففل وا 

8 

0,0000 ٢2٢. تةةةةوفير وسةةةةفئل اتصةةةةفل حدي ةةةة  لةةةةربط   
 .المن ل بفلروض  

2 

0,0000 211. قنفعة  القيةفد  بفلةدور اإليجةفب  لألسةةر   
 .بعفد األمن الفكر ف  تحقيق أ

٢ 

0,0000 ٢٠٠. تمنةةةةة  األسةةةةةر  أطففلهةةةةةف مةةةةةن مشةةةةةفهد   
 .األفالم العنيف  والسلبي 

1٠ 

٠7٠2=αعند مستوى دالل   إحصفئيف  *االرتبفط دال   

( معفمةةةل االرتبةةةفط بةةةين كةةةل فقةةةر  مةةةن 2يوضةةةح جةةةدول رقةةةم )    
فقرات القسم ال ةفن  المةرتبط بةدور األسةر  فة  تحقيةق أبعةفد األمةن 

ر  "والدرجةةةةةة  الكليةةةةةة  للمجةةةةةةفل، والةةةةةةذ  يبةةةةةةين أن معةةةةةةفمالت الفكةةةةةة
وبةةذل  يعتبةةر  ٠7٠2=αاالرتبةةفط المبينةة  دالةة  عنةةد مسةةتوى داللةة  

 القسم ال فن  )دور األسر ( صفدقف  لمف وض  لقيفسه.
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 (667)                          0202يوليو   -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

من فقرات اآلليفت  فقر ( معفمل االرتبفط بين كل 8جدول رقم )
 لدرج  الكلي  للمجفلالمستخدم  لتحقيق أبعفد األمن الفكر  " وا

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 م ا ليات

0,0002 22٠. تةةةةدري  الكةةةةوادر األمنيةةةة  لتقةةةةديم  
المحفةةةةةةةةةةةةة ات  التوعويةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةة  

  .الروض 

1 

0,0001 22٠. االسةةةةةةتعفن  بفلعلمةةةةةةفء فةةةةةة  علةةةةةةم  
االجتمةةةف  وعلةةةم الةةةنف  لمنفقشةةة  

  .قضفيف األمن الفكر 

2 

0,0000 888. الحةةةوار ضةةةرور  تفعيةةةل أسةةةفلي   
والمنفقشةةة  لتحقيةةةق أبعةةةفد األمةةةن 

  .الفكر 

3 

0,0000 ٢82. التعةةفون مةة  الجهةةفت اإلعالميةة   
 .بعفد أللتعري  بفألمن الفكر  و 

2 

0,0001 2٢1. تنظةةةةةيم بةةةةةرام  مشةةةةةترك  لجميةةةةة   
العفملين بفلروض  للتعر  عل  

 .أهدا  األمن الفكر 

2 

0,0000 21٠. تدري  المعلمفت والمشرففت ف   
علةةة  اسةةةتحدا  طةةةرق  الروضةةة 

  .تحقق أبعفد األمن الفكر 

2 

0,0002 21٠. سةةةةةةةةةر  تع يةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةل  بةةةةةةةةةين األ  8 
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 لتحقيق أبعفد األمن الفكر . 
0,0000 222. إعةداد المةواد السةمعي  والبصةةري   

لدعم المحتوى التعليمة  لتحقيةق 
 .أبعفد األمن الفكر 

2 

0,0000 22٠. إنتةةةةةةفج تقنيةةةةةةفت تعليميةةةةةة  بغرفةةةةةة   
عد ف  تحقيق أبعةفد المنفهل تسف
  .األمن الفكر 

٢ 

0,0001 2٢٢. تشةةكيل فةةرق عمةةل مشةةترك  بةةين  
و ار  الداخلية  وقيةفدات الروضة  
لمتفبعةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةرام  المسةةةةةةةةةتحد   

 .لتحقيق أبعفد األمن الفكر 

1٠ 

٠7٠2=αعند مستوى دالل   إحصفئيف  *االرتبفط دال   

 ( معفمةةةل االرتبةةةفط بةةةين كةةةل فقةةةر  مةةةن8يوضةةةح جةةةدول رقةةةم )   
فقرات القسم ال فل  المرتبط بتحديد اآلليفت الت  تسهم ف  تحقيق 
أبعةةةةفد األمةةةةن الفكةةةةر  "والدرجةةةة  الكليةةةة  للمجةةةةفل، والةةةةذ  يبةةةةين أن 

 ٠7٠2=αمعةةةةفمالت االرتبةةةةفط المبينةةةة  دالةةةة  عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةة  
وبةةةةذل  يعتبةةةةر القسةةةةم ال فلةةةة  )آليةةةةفت التنفيةةةةذ( صةةةةفدقف  لمةةةةف وضةةةة  

 لقيفسه.
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    :     الصدق البنائي

يعتبر الصدق البنفئ  أحد مقفيي  صدق األدا  الذ  يقةي  
مدى تحقق األهدا  الت  تريد األدا  تحقيقهف، ويبين مدى ارتبفط 
كل مجفل من مجةفالت الدراسة  بفلدرجة  الكلية  لفقةرات االسةتبفن . 
يعتبر الصدق البنفئ  أحد مقفيي  صدق األدا  الذ  يقي  مدى 

دا  تحقيقهةةف،ويبين مةةدى ارتبةةفط كةةل تحقةةق األهةةدا  التةة  تريةةد األ
مجفل من مجفالت الدراس  بفلدرج  الكلي  لفقرات االستبفن  ويبين 

( أن جميةةةة  معةةةةفمالت االرتبةةةةفط فةةةة  جميةةةة  مجةةةةفالت 2جةةةةدول )
وبةةةةذل   ٠7٠2=αعنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةة   إحصةةةةفئيف  االسةةةةتبفن  دالةةةة  

 تعتبر جمي  مجفالت االستبفن  صفدق  لمف وضعت لقيفسه.
( معفمل االرتبفط بين درج  مجفالت االستبفن  والدرج  2)جدول رقم 

 الكلي  لفقراتهف
 المجال معامل الرتباط  مستوى الدللة

المجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل األول: الحسفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   .٢23 دال 
  .للمشكالت

 .المجفل ال فن  : المرون  .٢2٠ ٠7٢23
 .المجفل ال فل : الطالق  .٢1٠ ٠7٢٠8
 .فل  المجفل الراب  : األص .٢٠8 ٠7٢1٠
المجفل الخةفم : دور األسةر  فة   .٢٠2 ٠7٢21
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 .تحقيق أبعفد األمن الفكر 
المجةةةةفل السةةةةفد : آليةةةةفت تحقيةةةةق  .٢٠2 .٢8٢

 .األمن الفكر  

عند  إحصفئيف  يبين الجدول أن معفمالت االرتبفط دال   
االستبفن   وعل  ذل  فإن مجفالت ٠7٠2=αمستوى دالل  

 . دا صفدق  لقيف  الدرج  الكلي  لأل

  :ثبات الستبانة

لقد تحققت البفح   من  بفت االستبفن  من خالل معفمل ألفف 
كرونبفد لقيف   بفت االستبفن ، وكفنت النتفئ  كمف ه  مبين  ف  

 (.٢جدول رقم )
( معفمل كرونبفد لقيف   بفت مجفالت االستبفن  ٢جدول رقم )

 والدرج  الكلي  لفقراتهف
لفا أمعامل 

 كرونباخ
عدد 

فقراتال  
 م المجال

.المجفل األول: الحسفسي  للمشكالت 1٠ ٠7٢2٠  1 
.المجفل ال فن  : المرون  11 ٠7٢23  2 
.المجفل ال فل :الطالق  1٠ ٠7٢٠8  3 
.المجفل الراب  : األصفل  1٠ ٠7٢1٠  2 
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من المجفل الخفم : دور األسر  ف  تحقيق أبعفد األ 1٠ ٠7٢21
.الفكر   

2 

7٢8٢ .د : آليفت تحقيق األمن الفكر المجفل السف 1٠   2 
٢21.   الدرج  الكلي  لالستبفن  21 

( أن قيم  ٢ويتضح من النتفئ  الموضح  ف  جدول رقم )
معفمل ألفف كرونبفد مرتفع  لكل مجفل، حي  تتراو  بين 

( بينمف بلغت لجمي  فقرات االستبفن  ٠7٢1٠،٠7٢8٢)
تمي  ب بفت مرتف  (، وهذ  القيم تدل عل  أن االستبفن  ت٠7٢21)

عند مستوى دالل   إحصفئيف  للدرج  الكلي  لالستبفن  ودال  
α=٠7٠2. 

 ثالثا : المعالجات واألساليل اإلحصائية المستخدمة في البحث : 

لتحقيق أهدا  الدراس  الميداني  تم استخدام مجموع  من    
األسفلي  والمعفلجفت اإلحصفئي  حي  تم تفريغ وتحليل 

النس  المئوي ،  مستخدم    SPSS)ن خالل برنفم  )االستبفن  م
والتكرارات والمتوسط الحسفب ، اختبفر ألفف كرونبفد 

(Cronbach’s Alpha) معفمل ارتبفط بيرسون ،Pearson 

Correlation Coefficient) ). 



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر
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ت ( لحسف  دالل  الفروق بين التكرارا2استخدام قيم  )كفتم  -  

  : هو م ،لفروق بين التكرارات: ه  النسب  الحرج  ل 2حي  كف
 المجمو  الكل .

 ت م : هو التكرار المالحظ. ، أمف ت و : هو التكرار المتوق 
 

 (1٠جدول رقم ) 
للفروق بين تكرارات اختيفرات أفراد العين  لمرشرات بعد  2يبين قيم  كف

 ف  مرسسفت ريفض األطففل الحكومي  الحسفسي  للمشكالت
 الحكومية رياض األطفال العبارة م

قيمة   غير مهم مهم مهم جدا  
 2كا

مستوى 
 % ت % ت % ت الدللة

تمتلىىا القيىىىادة القىىدرة فهىىىم  0
مشىىىىىىىىىىىىىاعر وسىىىىىىىىىىىىىلوكيات 
المعلمىىىىىات فىىىىىي المواقىىىىىف 

 المختلفة.

 دالة 8668 0% 0 25% 27 74% 78

تتمتىىىىىع القيىىىىىادة بمهىىىىىارات  2
اتصىىال وتواصىىل فعالىىة مىىع 

 المعلمات .

 دالة 0466 1% - 42% 44 68% 72

تكتشىىىىىىف القيىىىىىىىادة أوجىىىىىىىه  4
القصور في العمل التربىوي 

 داخل الروضة . 

78 7465 
% 

27 2565
% 

 دالة 2468 1% -

تحىدد القيىادة العوامىل التىي  4
 تسبل مشكالت العمل.

 دالة 4762 2% 2 51% 54 % 48 50

تستطيع القيادة التحكم فىي  5
العوامىىىىىىىىل التىىىىىىىىي تسىىىىىىىىبل 

 دالة 865 1% - 46% 48 % 64 68
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معلمفت  البيفنفت الخفص  بفستجفبفت( 1٠)يوضح جدول   
عد الحسفسي  ريفض األطففل حول المرشرات الخفص  )بب  

ف   اإلبداعي عد األول من أبعفد القيفد  للمشكالت ( ويم ل الب  
من العرض اإلحصفئ   -: الروض . ويتضح من الجدول مف يل

             لمرشرات البعد األول  2للتكرارات، والنس  المئوي ، ودالل  كف
ت( ف  االستبفن  الموجه  لمعلمفت ريفض ) الحسفسي  للمشكال

 -1372  - 2272األطففل الحكومي ، بلغت عل  الترتي . )
2272- 2872 - 272 - 2273 - 217٢ - 127٢- 2272- 

 مشكالت داخل الروضة .
تشىىىىجع القيىىىىادة المعلمىىىىات  6

علىىى التعبيىىر عىىن أنفسىىهم 
 فكريا .  

 دالة 5664 0% 0 41% 42 % 59 64

تتجنىىىىىىل القيىىىىىىادة التحيىىىىىىل  7
والتحامىىىل علىىىى المعلمىىىات 

 المخافة لها فكريا .

 دالة 5069 4% 4 48% 41 59% 64

تمتلىىىا القيىىىادة قىىىدرات فىىىي  8
التنبىىىىىؤ بمشىىىىىكالت العمىىىىىل 

 ي قبل حدوثها . التربو 

 دالة 0569 1% - 40% 44 69% 74

تحرص القيىادة علىى قىرا ة  9
 شكاوى المعلمات .

 دالة 4668 4% 4 42% 45 55% 58

تقىىدم القيىىادة مجموعىىة مىىن  01
البىىىىدائل التىىىىي تقىىىىود لحىىىىل 

 مشكالت العمل.

 دالة 44696 % 1 - 22% 24 % 78 84
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( ٠7٠2( وه  قيم دال  إحصفئيف  عند مستوى دالل  ) 337٢2
وجود اتجف  إيجفب  لدى معلمفت  -ويتضح من ذل  مف يل :

عد األول الذ  طرحهف مي  نحو مرشرات الب  ريفض األطففل الحكو 
البح  الحفل  ، وقد اتضح هذا االتجف  اإليجفب  من خالل 
االتففق إل  حد كبير بينهن عل  أهمي  هذ  المرشرات لتقوم بهف 

لتحقيق أبعفد األمن الفكر  بفعتبفرهف قضي   اإلبداعي القيفد  
ت هذ  واتفق حضفري  هفم  البد من إكسفبهف لطفل الروض .

(، والت  2٠12 ،) آل حسين النتفئ  م  بعض الدراسفت كدراس 
ف   اإلبداعي أكدت عل  ضرور  تعر  درج  ممفرس  القيفد  

                           الطالق  ( –حل المشكالت  -المرون  –أبعفد )األصفل  
لدى القفد  ف  المرسسفت التعليمي  ، 

لت  تركد أن ا ,(Butroyed&Somekh,2014)ودراس 
الوصول إل  مستوى اإلبدا  اإلدار  هو هد  يجذ  كل 
األكفديميين والتربويين واإلداريين ويشكل لديهم اهتمفمف بفلغف  م  
التركي  عل  أهم العوامل الت  تر ر عل  الكففء  واإلبدا  
اإلدار  لدى المديرين والقيفدات االداري  وكفن من أهمهف ال قفف  

ى ت  ير العوامل الداخلي  والخفرجي  عل  تل  التنظيمي  ، ومد
( الت  تركد عل  القيفم  2٠12الوشفح ،  )العالق . ودراس  
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بكل مف يع   تنمي  األمن الفكر  م ل القدو  وتنمي  عالقفت 
التعفون م  اآلخرين، وتقبل وجهفت النظر والحوار وتعلم 

قيفد  مواجه  الصرا  والحوار المتكفف ء،وصوال  إل  تعر  ال
 . أوجه القصور ف  العمل التربو  داخل الروض 

 ( 11جدول رقم ) 
للفروق بين تكرارات اختيفرات أفراد العين  لمرشرات بعد  2يبين قيم  كف

 المرون  ف  مرسسفت ريفض األطففل الحكومي  
 رياض األطفال الحكومية العبارة م

قيمة   غير مهم مهم مهم جدا  
 2كا

مستوى 
 % ت % ت % ت الدللة

تتقبىىىىل القيىىىىىادة النقىىىىد ولىىىىىو كىىىىىان  0
 مخالفا لوجهة نظرها .

 دالة 4466 1% - 08% 09 82% 87

تمتلا القيىادة القىدرة علىى التكيىف  2
  .مع المواقف المختلفة

 دالة 6660 0% 0 4465% 45 6565% 69

تتقبىىىىىل القيىىىىىادة األفكىىىىىار الجديىىىىىدة  4
 .لتطوير العمل

 دالة 4568 6% 7 52% 55 42% 44

تمىىىىىني القيىىىىىادة العىىىىىاملين بعىىىىىض  4
 الصالحيات التي تسهل العمل .

 دالة 4660 4% 4 44% 46 54% 57

تتىىىىىيي القيىىىىىادة ل خىىىىىرين فرصىىىىىة  5
 إلبدا  رأيهم لالستفادة منهم .

 دالة 5664 4% 4 45% 47 62% 66

تمتلىىا القيىىادة أسىىلوبا فىىي التعامىىل  6
مىىىع المعلمىىىات يسىىىاعد فىىىي تنميىىىة 

 البداع لديهم.

 دالة 5662 4% 4 44% 45 64% 67

تسىىتثمر القيىىادة الوقىىت فىىي دراسىىة  7
 .اإلبداعيةالفكار 

76 72% 41 28% - 1% 0969
6 

 دالة
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تغيىىىىر القيىىىىىادة مىىىىن أفكارهىىىىىا فىىىىىي  8
طريقة حىل المشىكلة للوصىول إلىى 

 .افضل البدائل

 دالة 8462 0% 0 26% 28 74% 77

تعطىىىىى القيىىىىادة الوقىىىىت المناسىىىىل  9
 .للمشكالتلدراسة الحلول 

 دالة 564 1% - 49% 40 60% 65

تواجىىه القيىىادة التحىىديات المختلفىىة  01
 بفكر إبداعي.

 دالة 6766 2% 2 40% 44 67% 70

 

( البيفنةةةةةفت الخفصةةةةة  بفسةةةةةتجفبفت معلمةةةةةفت 11يوضةةةةةح جةةةةةدول ) 
عةةد المرونةة ( ويم ةةل ريةةفض األطفةةفل حةةول المرشةةرات الخفصةة  )بب  

ف  الروض . ويتضةح مةن  بداعي اإلعد ال فن  من أبعفد القيفد  الب  
الجةةةدول مةةةف يلةةة :  مةةةن العةةةرض اإلحصةةةفئ  للتكةةةرارات، والنسةةة  

لمرشةةةةرات البعةةةةد ال ةةةةفن ) المرونةةةة  (  فةةةة   2المئويةةةة ، وداللةةةة  كةةةةف
االسةةةتبفن  الموجهةةة  لمعلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل الحكوميةةة ، بلغةةةت 

 -2272- 2273-2271-3272-2271-2372علةةةةة  الترتيةةةةة  )
(  وه  قيم دال  إحصفئيف  عند  2872- 272-  2272 -1٢7٢2

وجةود اتجةف  إيجةفب  لةدى -( يتضح مةف يلة :٠7٠2مستوى دالل  )
عةةةد ال ةةةفن  معلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل الحكوميةةة  نحةةةو مرشةةةرات الب  

الةةذ  طرحهةةف البحةة  الحةةفل ، وقةةد اتضةةح هةةذا االتجةةف  اإليجةةفب  
من خالل االتففق إل  حد كبير بينهن عل  أهمي  هذ  المرشرات 

لتحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر  بفعتبةةفر  اإلبداعيةة بهةةف القيةةفد   لتقةةوم
 اإلبداعية م  الواج  توافرهةف فة  القيةفد  المرون  من الصففت الهف
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والتة  يظهةةر مةةن توافرهةةف تحقيةةق أهةةدا  المرسسةة  التعليميةة  علةة  
 ,Marlon)وقةد أكةدت ذلة  دراسة : مسةتوى المعلمةفت واألطففل.

2016(، ) Butroyed&Somekh,2014 )  أهميةةةة  تحديةةةةد
خصفئص البيئ  المدرسي  المحف   لإلبدا  ف  المدار  ال فنوي  ، 
وتبين أن من أهم خصفئص اإلبدا  الواج  توفيرهف بفلمرسسةفت 
التعليميةةةة  ،االعتمةةةةفد علةةةة  التقنيةةةةفت الحدي ةةةة ، وتحفيةةةة  المعلمةةةةين 
علةةة  طةةةر  األفكةةةفر األصةةةيل  وتشةةةجيعهم علةةة  اسةةةتخدام أحةةةد  

جيفت التعليميةةةة ، وتةةةةوفير اإلمكفنةةةةفت المفديةةةة  الوسةةةةفئل واإلسةةةةتراتي
   والفني  لذل .

أفراد للفروق بين تكرارات اختيفرات  2( يبين قيم  كف 12جدول رقم ) 
 ف  ريفض األطففل الحكومي العين  لمرشرات الطالق  

 رياض األطفال الحكومية العبارة م
قيمة   غير مهم مهم مهم جدا

 2كا
مستوى 
 % ت % ت % ت الدللة

تمتلىىا القيىىادة  0
القىىىىىىدرة علىىىىىىى 
اقتىراح الحلىول 
المناسىىىىىىىىىىىىىىىىىبة 
لمواجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

  .المشاكل

 دالة 6464 1% - 00% 02 89% 94

تمتلىىا القيىىادة  2
القىىىىىىدرة علىىىىىىى 
توظيىىىف أكبىىىر 

 دالة 01968 0% 0 09% 21 81% 85
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قدر ممكن من 
األلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاظ 
لتوضىىيي فكىىرة 

  .معينة 
تضىىىع القيىىىادة  4

بىىىىىىىدائل عىىىىىىىدة 
للحلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول 

 .ة المقترح

 دالة 6666 4% 4 28% 41 68% 72

تمتلىىا القيىىادة  4
سرعة البديهىة 
فىىىىىي التعامىىىىىل 
مىىىىع الظىىىىروف 

 .المعقدة 

 دالة 4965 2% 4 41% 42 58% 60

تعبىىىىر القيىىىىادة  5
عىىىىىن أفكارهىىىىىا 

  .بكل وضوح

 دالة 6968 1% - 9% 01 90% 96

تتحدث القيادة  6
باستفاضىىىىىىىىىىىىىة 
حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول 
المواضىىىىىىىىىىىىىىىيع 
المتعلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

  .بالعمل

 دالة 5564 2% 2 48% 41 61% 64

تتمتىىىع القيىىىادة  7
بالقىىىىدرة علىىىىى 
طىىىىىىرح أفكىىىىىىار 

  .متنوعة

 دالة 8669 0% 0 25% 27 74% 78

تشىىجع القيىىادة  8
المبىىىىىىىىىىىىىىىىادرات 
والفكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 دالة 47614 6% 6 44% 47 51% 54
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الجديىىىدة التىىىي 
يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمها 
المحيطىىين بىىىه 

 .في الروضة
تبىىىادر القيىىىادة  9

بمواجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكالت 
العمىىىىىل بىىىىىروح 

 .الفريق

 دالة 4466 1% - 08% 09 82% 87

تتحمىل القيىادة  01
مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىئولية 
الدور القيىادي 

 .للروضة 

 دالة 4067 1% - 24% 24 77% 82

تهىىي  القيىىادة  00
مواقىىف العمىىل 
اليومية للىتعلم 

  .الذاتي

 دالة 0262 1% - 44% 45 67% 70

( البيفنةةةفت الخفصةةة  بفسةةةتجفبفت معلمةةةفت 12يوضةةةح جةةةدول)    
عد الطالق  ( ويم ل المرشرات الخفص  ) بب   ريفض األطففل حول

ف  الروض . ويتضح من  اإلبداعي عد ال فل  من أبعفد القيفد  الب  
: مةةةةن العةةةةرض اإلحصةةةةفئ  للتكةةةةرارات، والنسةةةة   الجةةةةدول مةةةةف يلةةةة

عةةةةد ال فلةةةة ) الطالقةةةة  ( فةةةةة  لمرشةةةةرات الب   2المئويةةةة ، وداللةةةة  كةةةةف
، بلغةةةت االسةةةتبفن  الموجهةةة  لمعلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل الحكوميةةة 

 -2٢72 -2٢72 -2272-1٠٢72 - 2372علةةةةةةةةةةةة  الترتيةةةةةةةةةةةة  )



 جامعة بورسعيد - ياض األطفالالمجلة العلمية لكلية ر

 (666)                          0202يوليو   -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

(  وهةةة  قةةةيم 1272 -3178 -2372 -387٠2 - 2273-227٢
( ويتضةةح مةةن ذلةة  مةةف ٠7٠2دالةة  إحصةةفئيف  عنةةد مسةةتوى داللةة  )

يل :وجود اتجةف  إيجةفب  لةدى معلمةفت ريةفض األطفةفل الحكومية  
قةةةد عةةةد ال فلةةة  الةةةذ  طرحهةةةف البحةةة  الحةةةفل ، و نحةةةو مرشةةةرات الب  

اتضةةح هةةةذا االتجةةةف  اإليجةةةفب  مةةةن خةةةالل االتفةةةفق إلةةة  حةةةد كبيةةةر 
 اإلبداعيةةة بيةةةنهن علةةة  أهميةةة  هةةةذ  المرشةةةرات لتقةةةوم بهةةةف القيةةةفد  

مةةةةةن  اإلبداعيةةةةة لتحقيةةةةةق أبعةةةةةفد األمةةةةةن الفكةةةةةر  حيةةةةة  أن القيةةةةةفد  
مقومفتهةةةةف الطالقةةةةة  بةةةةةفلمعن  الواضةةةةةح مةةةةةن امةةةةةتال  القةةةةةدر  علةةةةة  

وتشةجي  المبةفدرات الجديةد  الحلول المنفسب  والمتعدد  للمشكالت 
والعمل عل  وجود رو  الفريق ف  التعفمل م  األ مفت والقضةفيف 

وقةةةد أكةةدت ذلةةة  دراسةةة  المجتمعيةة  الهفمةةة  ومنهةةف األمةةةن الفكةةر . 
( والت  تةرى أن يجة  2٠12 ) ( ، عبد الواحد 2٠12الوشفح )

علةة  إدار  المرسسةة  ممفرسةة  العمليةةةفت التةة  تعةة   تنميةة  األمةةةن 
  القةةدو  وتنميةة  عالقةةفت التعةةفون مةة  اآلخةةرين، وتقبةةل الفكةةر  هةة

        الصةةةةةةةةرا  والحةةةةةةةةوار   وجهةةةةةةةفت النظةةةةةةةةر والحةةةةةةةةوار وتعلةةةةةةةةم مواجهةةةةةةةة
اإلخالل بفألمن الفكةر  يتعةدى كةل شةرائح المجتمة   إالمتكفف ء ،

عل  اختال  مستويفتهف ولذا فهو مسئولي  كل فرد، ألنةه بتحقيةق 
 ر . األمن الفكر  نقض  عل  االنحرا  الفك
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 ( 13جدول رقم ) 
للفروق بين تكرارات اختيفرات أفراد العين  لمرشرات بعد  2يبين قيم  كف

 األصفل  ف  ريفض األطففل الحكومي 
 رياض األطفال الحكومية العبارة م

قيمة   غير مهم مهم مهم جدا  
 2كا

مستوى 
 % ت % ت % ت الدللة

تبحث القيادة باستمرار عن  0
يجابيىىىة الجديىىىدة األفكىىىار اإل

 والبداعات. 

 دالة 2966 1% - 24% 25 76% 80

تتمتىىىىع القيىىىىادات بمهىىىىارات  2
فن إدارة المناقشىة والحىوار 
 بين العاملين بأسلول جيد. 

74 6965% 42 4165% - 1% 0661
0 

 دالة

تمتلىىىا القيىىىادة قىىىدرة علىىىى  4
إقنىىىىىىىىاع ا خىىىىىىىىرين أثنىىىىىىىىا  
التعامل معهم بأفكار جديدة 

. 

84 78% 24 22% - 1% 4469
6 

 دالة

تنجل القيادة مىا يسىند إليىه  4
مىن أعمىىال بأسىىلول مبتكىىر 

 ومتجدد.

 دالة 6968 1% - 9% 01 90% 96

تىىدرا القيىىادة العالقىىات مىىع  5
العىىىاملين بطريقىىىة مختلفىىىة 

 مع ا خرين.

 دالة 2765 1% - 25% 26 75% 81

تميل القيادة لألعمىال التىي  6
فيهىىىىىىىىىىا تحىىىىىىىىىىد لقىىىىىىىىىىدراتها 

مكانياتها.  وا 

 دالة 6466 0% 0 45% 47 64% 68

تبتعىىىىد القيىىىىادة عىىىىن تقليىىىىد  7
ا خىىىرين فىىىي التعبيىىىر عىىىن 

 األفكار.

 دالة 7468 0% 0 41% 42 69% 74

تطرح القيادة حلول متنوعة  8
 وأصيلة لمشكالت العمل .

 

 دالة 0766 04% 05 42% 45 44% 46
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تىىىىىىدير القيىىىىىىادة العالقىىىىىىات  9
اإلنسىىىانية داخىىىل الروضىىىة 

 اركي فعال.بأسلول تش

 دالة 4968 4% 4 47% 49 59% 64

تبتعىىىد القيىىىادة عىىىن العمىىىل  01
الروتينىىىي وتكىىىرار إجىىىرا ات 

 العمل المتبعة.

 دالة 2966 8% 9 4465% 47 4765% 51

( البيفنةةةةفت الخفصةةةة  بفسةةةةتجفبفت معلمةةةةفت 13يوضةةةةح جةةةةدول)   
بعةةةةةد األصةةةةةفل  ( ريةةةةفض األطفةةةةةفل حةةةةةول المرشةةةةرات الخفصةةةةة  ) ب  

فةةةة  الروضةةةة .  اإلبداعيةةةة رابةةةة  مةةةةن أبعةةةةفد القيةةةةفد  عةةةةد الويم ةةةةل الب  
ويتضح من الجةدول مةف يلة : مةن العةرض اإلحصةفئ  للتكةرارات، 

عةةد ال فلةة ) الطالقةة  ( لمرشةةرات الب   2والنسةة  المئويةة ، وداللةة  كةةف
ف  االستبفن  الموجه  لمعلمفت ريفض األطففل الحكومية ، بلغةت 

-2872-2٢72 -337٢2 -127٠1- 2٢72علةةةةةةةةةة  الترتيةةةةةةةةةة  )
( وه  قةيم دالة  إحصةفئيف   8372-1872-2٢72-2٢72 -2372

وجةةةود -( ويتضةةةح مةةةن ذلةةة  مةةةف يلةةة :٠7٠2عنةةةد مسةةةتوى داللةةة  )
اتجةةةةف  إيجةةةةفب  لةةةةدى معلمةةةةةفت ريةةةةفض األطفةةةةفل الحكوميةةةة  نحةةةةةو 

عد الراب  الذ  طرحهف البح  الحفل ، وقد اتضح هذا مرشرات الب  
هن علةة  االتجةةف  اإليجةةفب  مةةن خةةالل االتفةةفق إلةة  حةةد كبيةةر بيةةن

لتحقيةةق أبعةةةفد  اإلبداعيةة أهميةة  هةةذ  المرشةةرات لتقةةوم بهةةةف القيةةفد  
ويجةة  أيضةةف  أن تقةةوم القيةةفد  بمةةف يسةةند إليهةةف مةةن  ،األمةةن الفكةةر 

أعمةةةفل ب سةةةلو  مبتكةةةر ومتجةةةدد وتطةةةر  حلةةةوال  متنوعةةة  وأصةةةيل  
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عد عةن الةروتين وتستخدم األسلو  التشفرك  م  المعلمفت م  الب  
(، علةة  2٠12 )ل حسةةين آوأكدت ذلةة  فةة  العمةةل فةة  الروضةة .

ف  أبعفد  اإلبداعي ( ضرور  تعر  درج  ممفرس  القيفد  2٠12)
الطالقةةة  ( لةةةدى القةةةفد   –حةةةل المشةةةكالت  -المرونةةة  –)األصةةفل  

فةة  المةةدار  االبتدائيةة  والمعوقةةفت التةة  تحةةول دون تحقيقهةةف مةةن 
 .وجه  نظر المعلمفت

تكرارات اختيفرات أفراد العين  للفروق بين  2( قيم  كف 12يبين جدول ) 
 لدور األسر  ف  تحقيق أبعفد األمن الفكر    

 رياض األطفال الحكومية العبارة م
مستوى  2قيمة  كا غير مهم مهم مهم جدا  

 % ت % ت % ت الدللة
تشجيع القيادة أوليا  األمور على  0

 التصال المستمر بالروضة 
 دالة 7969 1% - 7% 7 94% 99

تحرص القيادة على معرفة  2
المشكالت الموجودة في محيط 

 الطفل األسري .

 دالة 05762 0% 0 8% 9 90% 96

توظف القيادة مجلس ا با  في  4
 تحقيق أبعاد األمن الفكري.

 دالة 01267 0% 0 20% 22 78% 84

تحرص القيادة على توفير سبل  4
 التعاون بين األسرة والروضة .

 دالة 2767 00% 02 46% 48 54% 56

تستفيد القيادة من أوليا  األمور  5
األمن  تحقيق أبعادذوى الخبرة في 

  .الفكري

 دالة 02565 0% 0 05% 06 84% 89

تعلن القيفد  عن وجود أهدا   6
واضح  للروض  منهف لتحقيق أبعفد 

 األمن الفكر  .

 دالة 7662 0% 0 29% 40 71% 74
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معلمات تحث القيادة على  تعاون ال 7
دارة الروضة .  مع أسر األطفال وا 

 دالة 7664 1% - 8% 8 92% 98

توفير وسائل اتصال حديثة لربط   8
 المنلل بالروضة .

 دالة 7969 1% - 7% 7 94% 99

قناعة القيادة بالدور اإليجابي  9
لألسرة في تحقيق أبعاد األمن 

 الفكري.

 دالة 4869 1% - 06% 07 84% 89

0
1 

أطفالها من مشاهدة تمنع األسرة 
 األفالم العنيفة والسلبية

 دالة 6464 1% - 00% 02 89% 94

 

( البيفنةةةةةفت الخفصةةةةة  بفسةةةةةتجفبفت معلمةةةةةفت 12يوضةةةةةح جةةةةةدول)  
ريفض األطففل حول المرشرات الخفص  بدور األسر   ف  تحقيق 
  -أبعفد األمن الفكر  ف  الروض . ويتضح مةن الجةدول مةف يلة :

 2رارات، والنسة  المئويةة ، وداللة  كةةفمةن العةةرض اإلحصةفئ  للتكةة
لمرشرات ) دور األسر  ( ف  االستبفن  الموجه  لمعلمةفت ريةفض 

 -12872 -8٢7٢األطفةةةةةفل الحكوميةةةةة ، بلغةةةةةت علةةةةة  الترتيةةةةةة  )
1٠278-2878- 12272- 8272- 8272 - 8٢7٢- 227٢- 
( ٠7٠2( وهةةةةة  قةةةةةيم دالةةةةة  إحصةةةةةفئيف  عنةةةةةد مسةةةةةتوى داللةةةةة  )2372

إيجةةةفب  لةةةدى معلمةةةفت  وجةةةود اتجةةةف ويتضةةةح مةةةن ذلةةة  مةةةف يلةةة : 
ريةةفض األطفةةفل الحكوميةة  نحةةو مرشةةرات المجةةفل الخةةفم  الةةذ  
طرحةةةه البحةةة  الحةةةفل ، وقةةةد اتضةةةح هةةةذا االتجةةةف  اإليجةةةفب  مةةةن 
خةةالل االتفةةفق إلةة  حةةد كبيةةر بيةةنهن علةة  أهميةة  هةةذ  المرشةةرات 

لتحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر  بفعتبةةفر  اإلبداعيةة لتقةةوم بهةةف القيةةفد  
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سةةةةر  فةةةة  تحقيةةةةق أبعةةةةفد األمةةةةن الفكةةةةر  دور جةةةةوهر  فةةةة  دور األ
تحقيق أهدا  الروضة  مةن خةالل توظية  القيةفد  لمجلة  اآلبةفء 

وأكةدت ذلةة    مة  تةوفير الوسةةفئل المختلفة  لةربط المنةة ل بفلروضة .
( ،  عبةةةةةد 2٠12 )( ،ودراسةةةةة  حمةةةةةفد 2٠12 )دراسةةةةة  الوشةةةةةفح 

  ( والتةة  أكةةدت علةة  ضةةرور  التعةةر  علةة  مفهيةة2٠12 )الواحةةد
االنحرا  واألمن الفكر  مفهومف  وأبعفدا ، وتحديد مسئولي  ريةفض 
األطففل ف  حمفي  طفل مف قبةل المدرسة  مةن االنحرافةفت الفكرية  
ووضةةة  تصةةةور مقتةةةر  لةةةدور ريةةةفض األطفةةةفل فةةة  تحقيةةةق األمةةةن 
الفكر  لطفل مف قبل المدرس  ف  ضوء التحةديفت األمنية  والفكةر 

  ريةةفض األطفةةفل فةة  حمفيةة  المنحةةر  كمةةف توصةةلت إلةة  مسةةئولي
طفل الروض  من االنحراففت الفكري  ووض  تصور مقتر  يحقق 

 هذ  األهدا  بطرق منفسب .
 (12جدول رقم ) 

للفروق بين تكرارات اختيفرات أفراد العين  لمرشرات آليفت  2يبين قيم  كف
 تحقيق أبعفد األمن الفكر 

 رياض األطفال الحكومية العبارة م
قيمة   غير مهم مهم مهم جدا  

 2كا
مستوى 
 % ت % ت % ت الدللة

تىىىدريل الكىىىوادر األمنيىىىة لتقىىىديم  0
 المحفلات  التوعوية في الروضة 

 دالة 2668 1% - 25% 26 75% 79

السىىىىىتعانة بالعلمىىىىىا  فىىىىىي علىىىىىم  2
الجتمىىاع وعلىىم الىىنفس لمناقشىىة 

 .قضايا األمن الفكري 

 دالة 5864 2% 2 46% 48 62% 66
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ورة تفعيىىىل أسىىىاليل الحىىىوار ضىىىر  4
والمناقشىىة لتحقيىىق أبعىىاد األمىىن 

 .الفكري 

 دالة 4964 5% 5 45% 48 51% 54

التعىىاون مىىع الجهىىات اإلعالميىىة  4
 .للتعريف باألمن الفكري وأبعاده

 دالة 6468 4% 4 40% 44 66% 71

تنظىىىىيم بىىىىرام  مشىىىىتركة لجميىىىىع  5
العىاملين بالروضىة للتعىرف علىىى 

 .أهداف األمن الفكري

 دالة 5464 4% 4 44% 46 62% 66

تدريل المعلمات والمشىرفات فىي  6
الروضىىىة علىىىى اسىىىتحداث طىىىرق 

  .تحقق أبعاد األمن الفكري

 دالة 967 1% - 45% 47 65% 69

تعليل الصلة بين األسرة لتحقيق  7
 أبعاد األمن الفكري. 

 دالة 4764 2% 2 47% 51 50% 54

إعداد المىواد السىمعية والبصىرية  8
دعم المحتوى التعليمىي لتحقيىق ل

 .أبعاد األمن الفكري

 دالة 4865 4% 4 48% 41 58% 62

إنتىىىىان تقنيىىىىات تعليميىىىىة بغرفىىىىة  9
المناهل تساعد في تحقيىق أبعىاد 

 .األمن الفكري 

 دالة 2565 1% - 25% 27 75% 79

تشىىكيل فىىرق عمىىل مشىىتركة بىىين  01
ولارة الداخليىىة وقيىىادات الروضىىة 

لمسىىىىىىتحدثة لمتابعىىىىىىة البىىىىىىرام  ا
 .لتحقيق أبعاد األمن الفكري

 دالة 5968 4% 4 44% 45 64% 68

( البيفنةةةةةفت الخفصةةةةة  بفسةةةةةتجفبفت معلمةةةةةفت 12يوضةةةةةح جةةةةةدول)  
ريةةةفض األطفةةةفل حةةةول المرشةةةرات الخفصةةة  ب ليةةةفت تحقيةةةق أبعةةةفد 
األمةةن الفكةةر  فةة  الروضةة . ويتضةةح مةةن الجةةدول مةةف يلةة : مةةن 

 2يةةةة ، وداللةةةة  كةةةةفالعةةةةرض اإلحصةةةةفئ  للتكةةةةرارات، والنسةةةة  المئو 
لمرشرات )آليفت التنفيذ( فة  االسةتبفن  الموجهة  لمعلمةفت ريةفض 
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 -2273 -2272األطفةةةةةةةفل الحكوميةةةةةةة ، بلغةةةةةةةت علةةةةةةة  الترتيةةةةةةة  )
3٢72- 2372- 2272- ٢78- 2872- 2272- 2272- 
( ٠7٠2( وهةةةةة  قةةةةةيم دالةةةةة  إحصةةةةةفئيف  عنةةةةةد مسةةةةةتوى داللةةةةة  )2٢72

معلمةةةفت ويتضةةةح مةةةن ذلةةة  مةةةف يلةةة : وجةةةود اتجةةةف  إيجةةةفب  لةةةدى 
ريةةفض األطفةةفل الحكوميةة  نحةةو مرشةةرات المجةةفل السةةفد  الةةذ  
طرحةةةه البحةةة  الحةةةفل ، وقةةةد اتضةةةح هةةةذا االتجةةةف  اإليجةةةفب  مةةةن 
خةةالل االتفةةفق إلةة  حةةد كبيةةر بيةةنهن علةة  أهميةة  هةةذ  المرشةةرات 

لتحقيق أبعفد األمةن الفكةر  مةن خةالل  اإلبداعي لتقوم بهف القيفد  
تعليمي  بغرف  المنفهل وتشةكيل فةرق نتفج تقنيفت إ :اآلليفت اآلتي 

وكةذل  إعةداد  ،عمل مشترك  بين و ار  الداخلي  وقيفدات الروض 
المةةةواد السةةةمعي  والبصةةةري  لةةةدعم المحتةةةوى التعليمةةة  مةةةن أنشةةةط   

، ضةرور  التعةر  علة  مفهةوم األمةةن لتحقيةق أبعةفد األمةن الفكةر 
قيقةةه الفكةةر  ، وبيةةفن أبةةر  التحةةديفت  التةة  تواجةةه المعلةةم فةة  تح

 (،2٠12 )دراسةةة  الوشةةةفح  كةةةر  لطالبةةةه ، وقةةةد أكةةةدتلألمةةةن الف
قيةةفم المعلةةم بتحفيةة  طالبةةه  علةة  ضةةرور  ( 2٠12 ) عبةةد الواحةةد

علةةة  ضةةةرور  التمسةةة  بقةةةيم المجتمةةة  وقوانينةةةه وتوضةةةيح خطةةةور  
والعمل عل  ، السلوكيفت الهدام  الموجه  ضد الدول  والممتلكفت

نوا من فر  مف يعةرض علةيهم مةن تنمي  التفكير النفقد لديهم ليتمك
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أفكةةةفر وآراء، وعةةةدم االنسةةةيفق وراء الةةةدعوات الهدامةةة  التةةة  تضةةةر 
( الت  تركةد 2٠12 ) و دراس  آل حسين.بفستقرار وأمن المجتم 

علةة  تنميةة  االسةةتعدادات والقةةدرات علةة  مواجهةة  التحةةديفت التةة  
تواجه المجتم ، وتع ية  السةلوكيفت التة  تقةود نحةو مسةفير  ركة  

حضةةفر ، والخةةروج بفكةةةر إسةةالم  وطنةة  معفصةةةر يحةةففظ علةةة  ال
ال وابةةةةت ويةةةةرمن بةةةةفلتطوير، تعلةةةةيمهم بعةةةةض المفةةةةفهيم المرتبطةةةة  

 بقضي  األمن الفكر . 

 نتائ  البحث: 

بفنتهةةةةفء البحةةةة   فةةةة  جفنبيةةةةه النظةةةةر  والميةةةةدان  قةةةةد توصةةةةلت   
 البفح   إل  النتفئ  التفلي :

 أول : النتائ  النظرية: 

واألبعةفد  اإلبداعي لمففهيم المختلف  لنمط القيفد  التعر  عل  ا .1
وكةةةةةذل  التعةةةةةر  علةةةةة  أبعةةةةةفد األمةةةةةن  ،والمرشةةةةةرات الدالةةةةة  عليهةةةةةف

 الفكر .
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لتحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر   اإلبداعيةة إن تطبيةةق نمةةط القيةةفد   .2
  يسهم بال ش  ف  تطةور أداء معلمةفت ريةفض األطفةفل ، ويحمة

 ف  المستقبل.أطففلنف من المخفطر الت  يتعرضون لهف 
لكةل  اإلبداعية إلقفء الضوء عل  أهمية  أنمةفط القيةفد  التربوية   .3

القضفيف المتعلق  بمجفل األمن الفكر  والتربي  األمني  أمرا  لم يعد 
المتالحقةة  ترفةةف  ولكنةةه ضةةرور  قصةةوى فرضةةتهف التغيةةرات السةةريع  

 االنحرا  الفكر .وظهور ظواهر اإلرهف  و 
فكةر  فة  مرسسةفت تربية  الطفةل مةن إن تحقيق أبعفد األمن ال .2

يعةةد حفجةة  مجتمعيةة  وذات  اإلبداعيةة خةةالل تطبيةةق نمةةط القيةةفد  
لمعظةةةةم   واق   أ ةةةةر فعةةةةفل فةةةة  تطةةةةوير المرسسةةةةفت التعليميةةةة  ودر   

 التحديفت الت  يمر بهف المجتم  المصر .
بفلت كيةةد المسةةتمر علةة  األدوار  اإلبداعيةة البةةد أن تقةةوم القيةةفد   .2

ألنهةةف عصةة  العمليةة  التعليميةة   ؛ض األطفةةفل"الهفمةة  "لمعلمةة  ريةةف
ولةةذا البةةد مةةن االهتمةةفم  ويعةةد إعةةدادهف فكريةةف  أمةةر شةةديد األهميةة ،

بهف ف  جمي  النواح  حت  نضمن طفال  يواجه المسةتقبل القرية  
 بجدار  وفعفلي . 

وأبعةفد  اإلبداعية إن التعر  عل  أبعفد ومرشرات نمةط القيةفد   .2
لقةةفء الضةةو  ء عليهةةف يسةةفعد القةةفد  والسفسةة  علةة  األمةةن الفكةةر ، وا 
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تةةةةوفير متطلبةةةةفت تطةةةةوير األداء الةةةةوظيف  لةةةةدى معلمةةةةفت ريةةةةفض 
 األطففل.

إن األداء الجيةةةد لمعلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل مةةة  األطفةةةفل فةةة   .8
الروضةةة  ودعمهةةةم فكريةةةف  مرهةةةون بوجةةةود نمةةةط قيةةةفد  إبةةةداع  يةةةتم 
 بموجبه بتحقيق المرشرات الدال  عل  تحقيةق أبعةفد األمةن الفكةر 

 ف  المرسسفت التربوي .
 

 ثانيا :نتائ  الدراسة الميدانية  :

) العينةةة (  أظهةةةرت النتةةةفئ  موافقةةة  معلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل     
 البحة هةف التة  طرح اإلبداعية عل  جمي  أبعفد ومرشرات القيةفد  

 ولكن بنس  متففوت  كمف ي ت :  الحفل 
قيةةفد  يوجةةد لةةدى المعلمةةفت شةةعور ب هميةة  تحقيةةق أبعةةفد نمةةط ال .1

 -والمرونةةةة   -الطالقةةةة  –مةةةةن )الحسفسةةةةي  للمشةةةةكالت  اإلبداعيةةةة 
 األصفل  ( ف  ريفض األطففل.  

عد تقبل القيفد  لألفكفر الجديد  مةن تدن  درج  الموافق  عل  ب   .2
ممةةةةف يشةةةةعرهم بفإلحبةةةةفط ويةةةةر ر علةةةة   ،المعلمةةةفت لتطةةةةوير العمةةةةل

األداء الةةةةةوظيف  مةةةةة  األطفةةةةةفل ويجةةةةة  علةةةةة  إدار  المرسسةةةةة  أن 
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اع  ضرور  مسفعد  المعلمفت علة  إحةدا  هةذا التةوا ن بتقبةل تر 
 أفكفرهم الجديد  والت  تسهم ف  تحقيق أبعفد األمن الفكر  .

يوجةد درجةة  موافقةة  مرتفعة  علةة  أهميةة  وجةود دور لألسةةر  فةة   .3
وال يةةتم ذلةة   ،تحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر  بفلمشةةفرك  مةة  الروضةة 

الفةةرص المختلفةة  للتعةةفون إال مةةن خةةالل نمةةط قيةةفد  إبةةداع  يةةوفر 
وصوال  إل  تحقيق أهدا  المرسس  التعليمي  ومنهف قضفيف األمةن 

 الفكر .
تةة  يرا  علةة   اإلبداعيةة أن أهةةم أبعةةفد نمةةط القيةةفد   البحةة  أ بةةت .2

مسةةةتوى تحقيةةةق أبعةةةفد األمةةةن الفكةةةر  مةةةن وجهةةة  نظةةةر المعلمةةةفت 
 –) الحسفسةةي  للمشةةكالت بكففةة  أنواعهةةف ومسةةتويفتهف  :تتم ةةل فةة 
دور األسةر   –األصفل   –المرون  ف  التعفمالت كفف   –الطالق  

اآلليةةةفت التةةة   -وأوليةةةفء األمةةةور فةةة  تحقيةةةق أبعةةةفد األمةةةن الفكةةةر 
والت  تسهم ف  تحقيةق  اإلبداعي يج  استخدامهف من قبل القيفد  

األمةةن الفكةةر  لةةدى المعلمةةفت ومةةن  ةةم تشةةكيل األفكةةفر االيجفبيةة  
العملي  التربوي  ف  الروضة  (، فة   لدى الطفل بفعتبفرهف عص 

ومةن  ةم يقة  علة  عةفتق القةفد   نالمرتب  األولة  مةن وجهة  نظةره
الفكةةةةر   التطةةةةور والسفسةةة  اسةةةةتغالل هةةةةذ  النتةةةفئ  ممةةةةف يسةةةةهم فةةة 

والمجتمع  واإلدار  والوظيف  المنشود، لنضمن بهف انعكفسف  قويف  
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بعية  عل  أداء معلمفت ريةفض األطفةفل فة  هةذ  المرسسةفت وبفلت
ومةةن  ةةم بنةةفء المجتمعةةفت ونهضةة   ،انعكفسةةف  علةة  طفةةل الروضةة 

 وهذا يتفق م  الدراسفت السفبق  واألدبيفت النظري . ،األمم 
 

، كية  يمكةن معفلجة  وللرد علىى السىؤال األخيىر مىن البحىث    
لةةةدور  فةةة  تحقيةةةق أبعةةةفد  اإلبداعيةةة معوقةةةفت تحقيةةةق نمةةةط القيةةةفد  

، فقةد قفمةت البفح ة   ؟ألطففلاألمن الفكر  لدى معلمفت ريفض ا
بطر  تصور مقتر  يسهم ف  تفعيل أبعةفد ومرشةرات نمةط القيةفد  

بغرض تحقيق أبعفد األمن الفكر  لدى معلمفت ريفض  اإلبداعي 
 األطففل.

 : التصور المقترح

 اإلبداعيةة وت سيسةةف  علةة  مةةف سةةبق مةةن حقةةفئق تةةرتبط بفلقيةةفد      
مجتمعةةفت، واسةةتنفدا  إلةة  مةةف لواألمةةن الفكةةر  كظةةفهر  واقعيةة  فةة  ا

مةةن نتةةفئ  اتضةةح أنةةه يمكةةن إلدار    الميةةدان  البحةة إليةةه  توصةةل
ريةةفض األطفةةفل إيجةةفد طةةرق وآليةةفت مختلفةة  لتنفيةةذ وتحقيةةق أبعةةفد 
األمةةن الفكةةر   مةةن خةةالل وضةة  تصةةور مقتةةر  يتضةةمن )فلسةةف  
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ومبةةررات ومنطلقةةفت ومعوقةةفت تنفيةةذ وآليةةفت وسةةبل التغلةة  علةة  
 .    هذ  المعوقفت 

  :فلسفة ومنطلقات التصور المقترح

يقصد بفلسف  التصور المقتةر  المنطلقةفت األسفسةي  التة  تحةدد   
المالمح الممي   لدور القيةفدات ) مةدير الروضة  إن وجةد ، وكيلة  
الروضةةة ( فةةة  ريةةةفض األطفةةةفل فةةة  تحقيةةةق أبعةةةفد األمةةةن الفكةةةر  

 وتتضح هذ الفلسف  فيمف يل :

فة  ريةفض األطفةفل يحةدد بوضةو  آلية  إن نمط القيفد  السةفئد  .1
وعنةدمف تعتمةد الروضة  علة  نمةط  ،تحقيق األهةدا  الخفصة  بهةف

 تكون فرص تحقيق األهدا  أكبر .  اإلبداعي القيفد  
ضةةةرور  لتحقيةةةق أبعةةةفد األمةةةن الفكةةةر   اإلبداعيةةة نمةةط القيةةةفد   .2

 وخفص  م  إتفح  فرص النقد الحر والبنفء ف  الروض . 
مةةةل مشةةةجع  ومسةةةفند  تتةةةوافر فيهةةةف قةةةيم ضةةةرور  وجةةةود بيئةةة  ع .3

االحترام وال ق  وتبفدل العالقفت االجتمفعي  الطيب  بين المعلمةفت 
وبةةذل  يسةةهل تحقيةةق مصةةلح  المجتمةة  الةةداخل   ،وقةةفد  المرسسةة 

 والخفرج .
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 التحسةةةةةةين المسةةةةةةتمر فةةةةةة  أنمةةةةةةفط القيةةةةةةفد  فةةةةةة  الروضةةةةةة  تبعةةةةةةف   .2
خطةةةةفر أو للمتغيةةةةرات المجتمعيةةةة ، ومنهةةةةف األمةةةةن الفكةةةةر  لمنةةةة  األ

تقليلهف وتجفو  التوقعفت السيئ  لدى المعلمفت وبةفق  فريةق عمةل 
 المرسس  م  الت كيد عل  القيم اإليجفبي .

إن تةةةةوفير بيئةةةة  عمةةةةل جيةةةةد  فةةةة  الروضةةةة  مةةةةن خةةةةالل القيةةةةفد   .2
ويقةود إلة  عملية   ،يرد  إل  تعميق رو  العمةل كفريةق اإلبداعي 

يحقةةةةق أهةةةةدا   التحةةةةول فةةةة  األداء وتطةةةةوير  لةةةةدى المعلمةةةةفت بمةةةةف
 الروض  .

إن قضي  التطر  الفكر  وت ع   األمةن مةن القضةفيف التة  ال  .2
يمكةةن التعفمةةل معهةةف بفلمحةةفوالت الفرديةة  واالجتهةةفدات الشخصةةي  

نمف من خالل العمل المرسس  الجمفع  .  وا 
 

 أهداف التصور المقترح: 

البةةةةةد مةةةةةن وجةةةةةود رريةةةةة  واضةةةةةح  لةةةةةدى القيةةةةةفدات التةةةةة  تعمةةةةةل  .1
بريةفض األطفةفل تحةدد اتجفهفتهةف وتحةدد األدوار  بفلجهف  اإلدار 

المنوطةةة  لكةةةل فةةةرد بفلمرسسةةةة  للقيةةةفم بفلمهةةةفم المطلوبةةة  والسةةةةمف  
 بفلمشفرك  ف  اتخفذ بعض القرارات الخفص  بهف.
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أن تتوافر لدى قفد  ريفض األطففل الرغب  الحقيقي  ف  تحقيق  .2
أبعةةةةةةةفد األمةةةةةةةن الفكةةةةةةةر  وتطبيقهةةةةةةةف مةةةةةةة  معلمةةةةةةةفت الروضةةةةةةة  فةةةةةةة  

فت الواقع  تحةت إدارتهةم ومةن  ةم االنتقةفل المبفشةر لطفةل المرسس
 الروض . 

أن تتةةةوافر لةةةدى قةةةفد  الروضةةة  االسةةةتعداد الكفمةةةل لةةةدم  جميةةة   .3
معلمةةةةفت( فيهةةةةف واألسةةةةر فةةةة  المجتمةةةة   -العةةةفملين ) جهةةةةف  إدار 

الخةةفرج  فةة  عمليةة  التغييةةر والتطةةوير ممةةف لةةه عظةةيم األ ةةر فةة  
 االلت ام التنظيم .

والمعلمةةةفت  اإلبداعيةةة كةةةل مةةةن قةةةفد  اإلدار   تحديةةةد مسةةةروليفت .2
والعفملين ف  ريفض األطففل بدق  سواء كفنت ) أكفديمي ،مهنية ، 

 خدمي (.
توعيةةةةة  المعلمةةةةةفت بمخةةةةةفطر التطةةةةةر  واالنحةةةةةرا  فةةةةة  الغةةةةة و  .2

 ألنه يدمر الفكر والعقيد  وي ع   المواطن  واالنتمفء. ؛الفكر 
يةةةة  بةةةةين المعلمةةةةفت بنشةةةةر ال قففةةةة  الواع اإلبداعيةةةة قيةةةةفم القيةةةةفد   .2

واالداريةةين واألسةةر وتشةةجيعهم علةة  األخةةذ بهةةف والعمةةل بمقتضةةفهف 
ونقلهةةةةف لألطفةةةةفل بصةةةةور تنفسةةةة  أعمةةةةفرهم والفةةةةروق الفرديةةةة  بةةةةين 

 األطففل.  
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ف  مرسسفت ريفض  اإلبداعي ل القيفد  ب  الحرص الشديد من ق   .8
األطفةةةفل علةةة  إيفةةةفد المعلمةةةفت للحصةةةول علةةة  البةةةرام  التدريبيةةة  

 وتطبيةةق ذلةة  فةة  مةةواقعهم الوظيفيةة  علةة  كةةل المسةةتويفت  والةةتعلم
 ) األكفديم  ،المهن ، الخدم ( .

 

 :أسس التصور المقترح  

ودور  فةة   اإلبداعيةة تقةةدم البفح ةة  تصةةورا  مقترحةةف  لةةنمط القيةةفد     
تحقيةةةةةق أبعةةةةةفد األمةةةةةن الفكةةةةةر   لمعلمةةةةةفت ريةةةةةفض األطفةةةةةفل فةةةةة  

لتطةةر  واالنحةةةرا  مرسسةةفت التربيةة  والتعلةةيم لمواجهةةة  مخةةفطر ا
ومواكب  التغيرات والتقدم السري  والمتالحةق فة  ضةوء المنطلقةفت 

 اآلتي :

: ت ايةةةةد التحةةةةديفت المعفصةةةةر  التةةةة  تواجةةةةه  األسىىىىاس العقلىىىىي -
المجتم  المصر  وبخفصة  مةف يتعلةق منهةف بفلعولمة  وقةو  ت  يرهةف 
علةةة  األنظمةةة  اإلداريةةة  والعةةةفملين بهةةةف وعلةةة  األخةةةص مرسسةةةفت 

ومعلمةفت ريةفض األطفةفل، ممةف يولةد ضةرور  إلنتةفج  تربية  الطفةل
لقضةةةفيف التةةة  تم ةةةل خطةةةرا  العقةةةول المفكةةةر  النفقةةةد  والتركيةةة  علةةة  ا

 عل  سالم  المجتم . حقيقيف   
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:ألنةه يعةد قفعةد  أسفسةي  لمشةفرك   األساس األخالقي والقيمي -
القيةةةفد  فةةة  الروضةةة  والمعلمةةةفت واألسةةةر  فةةة  المنةةة ل فةةة  تحقيةةةق 

 لفكر  والتصد  أل  سلو  خفرج.أبعفد األمن ا
: ت ويةةةةةد المعلمةةةةةفت بفلمعةةةةةفر  والمهةةةةةفرات األسىىىىىاس التربىىىىىوي -

وبةةفألخص  ،واألنشةةط  الال مةة  لفهةةم الحفضةةر بمشةةكالته وقضةةفيف 
األمةةةةةن الفكةةةةةر  ومحفولةةةةة  التعفمةةةةةل بشةةةةةت  الطةةةةةرق لت بيةةةةةت هةةةةةذ  

 المعفر  والمففهيم.     
فةةة    : حيةةة  أنةةةه فةة  ظةةةل ال ةةةور  الهفئلةةةاألسىىىاس التكنولىىىوجي -

الشةةةةةبف  مةةةةةن المعلمةةةةةفت فةةةةة  جميةةةةة  مجةةةةةفل االتصةةةةةفالت يحتةةةةةفج 
المرسسةفت التعليمية  إلةة  التوجيةه واإلرشةةفد فة  الحةةد مةن التعفمةةل 

 م  وسفئل االتصفل ب دواتهف للحففظ عل  األمن الفكر  . 
 

 جوانل التصور المقترح:

وبنةةفء  علةة  مةةف سةةبق قةةفم البحةة  الحةةفل  بتحديةةد جوانةة  التصةةور 
 : المقتر  كمف يل

عةةةةد الحسفسةةةةي  للمشةةةةكالت المةةةةرتبط بجوانةةةة  ب   المجىىىىال األول:  
 ويتضمن: ،واألمن الفكر  اإلبداعي القيفد  
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تمتلةةة  القيةةةفد  القةةةدر  فهةةةم مشةةةفعر وسةةةلوكيفت المعلمةةةفت فةةة    .1
 المواق  المختلف .

 تتمت  القيفد  بمهفرات اتصفل وتواصل فعفل  م  المعلمفت . .2
مةةةةةل التربةةةةةو  داخةةةةةل تكتشةةةةة  القيةةةةةفد  أوجةةةةةه القصةةةةةور فةةةةة  الع .3

 الروض  . 
 تحدد القيفد  العوامل الت  تسب  مشكالت العمل. .2
تسةةةةتطي  القيةةةةفد  الةةةةتحكم فةةةة  العوامةةةةل التةةةة  تسةةةةب  مشةةةةكالت  .2

 داخل الروض  .
 تشج  القيفد  المعلمفت عل  التعبير عن أنفسهم فكريف .   .2
تتجنةة  القيةةفد  التحيةة  والتحفمةةل علةة  المعلمةةفت المخففةة  لهةةف  .8

 فكريف .
فةة  لهةةف ل  القيةةفد  التحيةة  والتحفمةةل علةة  المعلمةةفت المخفتتجنةة .2

 فكريف .
تمتلةة  القيةةفد  قةةدرات فةة  التنبةةر بمشةةكالت العمةةل التربةةو  قبةةل  .٢

 حدو هف . 
 تحرص القيفد  عل  قراء  شكفو  المعلمفت . .1٠
تقةةدم القيةةفد  مجموعةة  مةةن البةةدائل التةة  تقةةود لحةةل مشةةكالت  .11

 العمل.
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 اإلبداعيةة رتبط بجوانةة  القيةةفد  عةةد المرونةة  المةةب  المجىىال الثىىاني: 
 ، ويتضمن:واألمن الفكر 

 لوجه  نظرهف . تتقبل القيفد  النقد ولو كفن مخفلفف   .1
 .تمتل  القيفد  القدر  عل  التكي  م  المواق  المختلف   .2
 .تتقبل القيفد  االفكفر الجديد  لتطوير العمل .3
  .تمنح القيفد  العفملين بعض الصالحيفت الت  تسهل العمل .2
 تيح القيفد  لآلخرين فرص  إلبداء رأيهم لالستففد  منهم .ت .2
فةة  التعفمةةل مةة  المعلمةةفت يسةةفعد فةة   تمتلةة  القيةةفد  أسةةلوبف   .2

 .نتنمي  اإلبدا  لديه
 .اإلبداعي تست مر القيفد  الوقت ف  دراس  األفكفر  .8
تغيةةر القيةةفد  مةةن أفكفرهةةف فةة  طريقةة  حةةل المشةةكل  للوصةةول  .2

 .إل  أفضل البدائل
 .يفد  الوقت المنفس  لدراس  الحلول للمشكالتتعط  الق .٢

 تواجه القيفد  التحديفت المختلف  بفكر إبداع . .1٠
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 اإلبداعيةة عةةد الطالقةة  المةةرتبط بجوانةة  القيةةفد  ب  المجىىال الثالىىث : 
 ، ويتضمن :واألمن الفكر 

  تمتلةةة  القيةةةفد  القةةةدر  علةةة  اقتةةةرا  الحلةةةول المنفسةةةب  لمواجهةةة .1
  .المشفكل

القدر  عل  توظي  أكبر قدر ممكن مةن األلفةفظ تمتل  القيفد   .2
   .لتوضيح فكر  معين 

 .تض  القيفد  بدائل عد  للحلول المقترح   .3
  .تمتل  القيفد  سرع  البديه  ف  التعفمل م  الظرو  المعقد  .2
 .تعبر القيفد  عن أفكفرهف بكل وضو   .2
 .تتحد  القيفد  بفستففض  حول المواضي  المتعلق  بفلعمل  .2
  .القيفد  بفلقدر  عل  طر  أفكفر متنوع تتمت   .8
تشةةةةةةج  القيةةةةةةفد  المبةةةةةةفدرات واألفكةةةةةةفر الجديةةةةةةد  التةةةةةة  يقةةةةةةدمهف  .2

 .المحيطين به ف  الروض 
 .تبفدر القيفد  بمواجه  مشكالت العمل برو  الفريق .٢

تتحمةةل القيةةفد  مسةةئولي  الةةدور القيةةفد  للروضةة  فةة  تحقيةةق  .1٠
 .أبعفد األمن الفكر  

   .عمل اليومي  للتعلم الذات ته ء القيفد  مواق  ال .11
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 اإلبداعيةة عةةد األصةةفل  المةةرتبط بجوانةة  القيةةفد  :" ب  المجىىال الرابىىع
 فة  المرسسة  بةةفلجود  واألمةن الفكةر  يتمية  دور المعلمةةفت دائمةف  

 ، ويتضمن :تقفنواإل

تبحةةةةةة  القيةةةةةةفد  بفسةةةةةةتمرار عةةةةةةن األفكةةةةةةفر اإليجفبيةةةةةة  الجديةةةةةةد   .1
  .واإلبداعفت

فةةةةةن إدار  المنفقشةةةةة  والحةةةةةوار بةةةةةين تتمتةةةةة  القيةةةةةفدات بمهةةةةةفرات  .2
 العفملين ب سلو  جيد. 

تمتلةةة  القيةةةفد  قةةةدر  علةةة  إقنةةةف  اآلخةةةرين أ نةةةفء التعفمةةةل معهةةةم  .3
 .ب فكفر جديد  

 .تنج  القيفد  مف يسند إليه من أعمفل ب سلو  مبتكر ومتجدد .2
تةةةةةدر  القيةةةةةفد  العالقةةةةةفت مةةةةة  العةةةةةفملين بطريقةةةةة  مختلفةةةةة  مةةةةة   .2

 .اآلخرين
مكفنيفتهفتميل القيفد  لألع .2  .مفل الت  فيهف تحد لقدراتهف وا 
 .تبتعد القيفد  عن تقليد اآلخرين ف  التعبير عن األفكفر .8
 .لمشكالت العمل  وأصيل    متنوع    تطر  القيفد  حلوال   .2
تةةةةةدير القيةةةةةفد  العالقةةةةةفت اإلنسةةةةةفني  داخةةةةةل الروضةةةةة  ب سةةةةةلو   .٢

 .تشفرك  فعفل
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العمةةةل  تبتعةةةد القيةةةفد  عةةةن العمةةةل الروتينةةة  وتكةةةرار إجةةةراءات .1٠
 .المتبع  

المجىىىال الخىىىامس: دور األسىىىرة فىىىي المنىىىلل فىىىي تحقيىىىق أبعىىىاد 
 ، ويتضمن :األمن الفكري

تشةةةةةةةجي  القيةةةةةةةفد  أوليةةةةةةةفء األمةةةةةةةور علةةةةةةة  االتصةةةةةةةفل المسةةةةةةةتمر  .1
  .بفلروض 

تحةةةرص القيةةةفد  علةةة  معرفةةة  المشةةةكالت الموجةةةود  فةةة  محةةةيط  .2
 .الطفل األسر  

 .من الفكر توظ  القيفد  مجل  اآلبفء ف  تحقيق أبعفد األ .3
  .تحرص القيفد  عل  توفير سبل التعفون بين األسر  والروض  .2
تستفيد القيفد  مةن أوليةفء األمةور ذو  الخبةر  فة  تحقيةق أبعةفد  .2

 .األمن الفكر  
تعلن القيفد  عن وجةود أهةدا  واضةح  للروضة  منهةف لتحقيةق  .2

 .أبعفد األمن الفكر  
دار  تحةة  القيةةفد  علةة   تعةةفون المعلمةةفت مةة  أسةةر األط .8 فةةفل وا 

 .الروض  
  .توفير وسفئل اتصفل حدي   لربط المن ل بفلروض   .2
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قنفعة  القيةفد  بفلةدور اإليجةفب  لألسةر  فة  تحقيةق أبعةفد األمةن  .٢
 .الفكر 
 .تمن  األسر  أطففلهف من مشفهد  األفالم العنيف  والسلبي  .1٠

 

وقةةةد توصةةةل البحةةة  الحةةةفل  لةةةبعض المعوقةةةفت التةةة  تحةةةد مةةةن    
فةة  تحقيةةق أهةةدافهف وخصوصةةف  فةة  تحقيةةق  بداعيةة اإلدور القيةةفد  

، وهةةةةةةذ  أبعةةةةةةفد األمةةةةةةن الفكةةةةةةر  لةةةةةةدى معلمةةةةةةفت ريةةةةةةفض األطفةةةةةةفل
 المعوقفت تتم ل ف  :

ضةةع  التنسةةيق بةةين المرسسةةفت التربويةة  والمرسسةةفت األمنيةة   .1
 ف  نشر قضي  األمن الفكر  ب بعفدهف ومتطلبفت تحقيقهف.  

المعلمةةفت فةة   ك ةةر  المهةةفم التةة  يطلبهةةف قيةةفدات الروضةة  مةةن .2
 مدى  من  قصير.

افتقفر المحتوى التعليم  المنفس  لتحقيق أبعفد األمن الفكةر   .3
رشفدي  ومجالت حفئط.  منشورات توعوي  وا 

قلةةة  التعةةةفون بةةةين األسةةةر  والروضةةة  بةةةفلطرق المنفسةةةب  لتحقيةةةق  .2
   .األمن الفكر 

يشةةةكل األمةةةن الفكةةةر  ب بعةةةفد  عبئةةةف  جديةةةدا  علةةة  القيةةةفدات فةةة   .2
 .الروض  
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عةةةةةدم وجةةةةةود أهةةةةةدا  واضةةةةةح  لتحقيةةةةةق أبعةةةةةفد األمةةةةةن الفكةةةةةر   .2
 عد عن التفكير النفقد.فيمف يتعلق بفلتفكير اإليجفب  والب   وخفص   

ضةةع  تعةةفون المعلمةةفت مةة  إدار  الروضةة  لضةةع  االقتنةةف   .8
ب همية  األمةن الفكةر  وتة  ير  علة  أطفةفل الروضة  بشةكل مبفشةةر 

 من خاللهف.
ر  لةةةةدى القةةةةفئمين علةةةة  ضةةةةع  القنفعةةةة  ب هميةةةة  األمةةةةن الفكةةةة .2

العمليةة  التربويةة  مةةن الهيئةة  المعفونةة  اإلداريةة  والتدريسةةي  للعمليةة  
 التعليمي  ف  الروض .

 

ولمحفول  التغل  عل  هذ  المعوقفت والت  توصل لهف البحة     
  :الحفل  فيمكن العمل عل  تنفيذ اآلليفت اآلتي 

 

  .ف  الروض  تدري  الكوادر األمني  لتقديم المحف ات التوعوي  .1
االسةةةتعفن  بفلعلمةةةفء فةةة  علةةةم االجتمةةةف  وعلةةةم الةةةنف  لمنفقشةةة   .2

 .قضفيف األمن الفكر  
ضةةةةةرور  تفعيةةةةةل أسةةةةةفلي  الحةةةةةوار والمنفقشةةةةة  داخليةةةةةف وخفرجيةةةةةف   .3

 .لتحقيق أبعفد األمن الفكر  
التعةةةةفون مةةةة  الجهةةةةفت اإلعالميةةةة  بفلروضةةةة  والبيئةةةة  المحيطةةةة   .2

 .هللتعري  بفألمن الفكر  وأبعفد  وأهداف
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تنظيم بةرام  مشةترك  لجمية  العةفملين بفلروضة  للتعةر  علة   .2
 .أهدا  األمن الفكر 

تةةةةدري  المعلمةةةةفت والمشةةةةرففت فةةةة  الروضةةةة  علةةةة  اسةةةةتحدا   .2
 –مةن الفكةر  م ةل التعبيةر بمجةالت للحةفئط طرق تحقق أبعةفد األ

 أنشط  فني  مختلف  م  األطففل. –بوسترات 
حوارية  ومجةفل  تع ي  الصل  بةين األسةر  مةن خةالل جلسةفت  .8

 اآلبفء ولع  االدوار لتحقيق أبعفد األمن الفكر . 
إعةةةةةداد المةةةةةواد السةةةةةمعي  والبصةةةةةري  لةةةةةدعم المحتةةةةةوى التعليمةةةةة   .2

 .لتحقيق أبعفد األمن الفكر 
إنتةةفج تقنيةةفت تعليميةة  بغرفةة  المنفهةةل تسةةفعد فةة  تحقيةةق أبعةةفد  .٢

 .األمن الفكر  
دات تشةةةةةكيل فةةةةةرق عمةةةةةل مشةةةةةترك  بةةةةةين و ار  الداخليةةةةة  وقيةةةةةف .1٠

 الروض  لمتفبع  البرام  المستحد   لتحقيق أبعفد األمن الفكر .
 

 توصيات البحث:
ضةةةةةرور  االتفةةةةةفق علةةةةة  رريةةةةة  مشةةةةةترك  مةةةةةن خةةةةةالل جلسةةةةةفت  .1

فةة  الروضةة  وتبنةة  كففةة   اإلبداعيةة العصةة  الةةذهن  مةة  القيةةفد  
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األفكةةفر التةة  تسةةفعد فةة  تحقيةةق أبعةةفد األمةةن الفكةةر   للمعلمةةفت 
 تقبال .والعفملين واألطففل مس

اإلداريةةة  فةةة  المرسسةةةفت التعليميةةة   اإلبداعيةةة اسةةةتعداد القيةةةفد   .2
بضرور  تقديم الدعم المفل  والبشر  والمفد  الال م لتةدعيم وبنةفء 
كففةةةةةةة  بةةةةةةةرام  تحقيةةةةةةةق األمةةةةةةةن الفكةةةةةةةر  التةةةةةةة  يحتفجهةةةةةةةف الخبةةةةةةةراء 

 والمختصون وتوفيرهف ألفراد المرسس .
سسةةةةةةفت ضةةةةةةرور  تبنةةةةةة  فكةةةةةةر  تبةةةةةةفدل الخبةةةةةةرات الداخليةةةةةة  للمر  .3

التعليمي  والخفرجي  بمف يسهم فة  تطةور بيئة  العمةل بكةل أبعفدهةف 
 والت  لهف خبر  ف  هذا المجفل.

إدرا  قةةةفد  ريةةةفض األطفةةةفل أن تحقيةةةق أهةةةدافهف يتوقةةة  علةةة   .2
مجموع  من الوسفئل والطرق أهمهف تحقيةق أبعةفد األمةن الفكةر ، 
وبفلتةةةةةةفل  يجةةةةةة  أن يقةةةةةةوم قةةةةةةفد  الروضةةةةةة  بتحديةةةةةةد أهةةةةةةم الفةةةةةةرص 

                   مشةةةةةةةةةكالت مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل معرفةةةةةةةةة  آراء واتجفهةةةةةةةةةفت المعلمةةةةةةةةةفت وال
و العةةةةفملين و تحديةةةةد مطةةةةفلبهم مةةةةن خةةةةالل )المقفبالت،اللقةةةةفءات 

 ةةم تحديةةد مةةدى تةةوافر اإلمكفنيةةفت  ،المفتوحةة ، قةةوائم االستقصةةفء(
 الفنيةة  والتقنيةة  لتةةوفير بيئةة  عمةةل تتصةة  بتحقيةةق األهةةدا  عفمةة   

 .ص   وأهدا  األمن الفكر  خف
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 المراجع
 : المراجع العربية:أول  
 
درجةةةة  مةةةةدير  المةةةةدار   .(2٠٠٢أبةةةةو  عيتةةةةر، منيةةةةر حسةةةةن ) -

رسفل   .ال فنوي  ف  محففظ  غ   للمهفرات القيفدي  وسبل تطويرهف
 غ  .ب الجفمع  اإلسالمي  .كلي  التربي  .مفجستير 

القيةةةةةةةفد   .(2٠12آل حسةةةةةةةين، سةةةةةةةفر  عبةةةةةةةدا  عبةةةةةةةد الع يةةةةةةة  ) -
المجلةة  الدوليةة  للعلةةوم  .ى قفئةةدات المرحلةة  االبتدائيةة لةةد اإلبداعيةة 
( 12) ،المرسسة  العربية  للبحة  العلمة  والتنمية  البشةري .التربوي 

 . 18٢-٢8ص ص 
وحةةةةد  الموضةةةةو  فةةةة  الجةةةةوهر  .( 2٠٠٠التركةةةة ، عبةةةةد ا  ) -

وعالقةةة  متبفدلةةة  فةةة  الوظيفةةة  " النةةةدو  العلميةةة  ال فل ةةة  " مسةةةئولي  
المركة  العربة   .الريةفض  .الةدول العربية  المرافق اإلعالمية  فة  

 للدراسفت األمني  والتدري .
                تعلةةةةيم التفكيةةةةر مفةةةةفهيم وتطبيقةةةةفت .(2٠٠٢جةةةةروان، فتحةةةة  ) -

 .عمفن دار الفكر. . ) الطبع  ال فني  (
إدار  اإلبةةةةةةةدا   .(2٠٠2)   يةةةةةةةد منيةةةةةةةر ؛منيةةةةةةةرجلةةةةةةةد ، سةةةةةةةليم  -

 .عمفن و ي .دار كنو  المعرف  للنشر والت. واالبتكفر
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المجتمةةةةةة  واألسةةةةةةر  فةةةةةة   .(1٢٢8) الجةةةةةةواب ، محمةةةةةةد طةةةةةةفهر -
 الريفض. .دار عفلم الكت  للنشر والتو ي   . اإلسالم

إسةهفم اإلعةالم التربةو   .(2٠٠2الحفر  ،  يد بن  ايد أحمد ) -
ف  تحقيق األمن الفكر  لدى طال  المرحل  ال فنوي  بمدين  مك  

المةةةةدار  والمشةةةةرفين المكرمةةةة  مةةةةن وجهةةةة  نظةةةةر مةةةةدير  ووكةةةةالء 
 رسفل  مفجستير ، جفمع  أم القرى.  .التربويين 

تصةةةور مقتةةةر  لتطةةةوير  .(2٠12) الحةةةفر  ، سةةةفلم بةةةن سةةةي  -
اإلبةةدا  اإلدار  لةةدى مةةدير  لةةدى مةةدير  المةةدار  فةة  محففظةة  

رسةةةةفل  مفجسةةةةتير غيةةةةر منشةةةةور   .شةةةةمفل الشةةةةرقي  بسةةةةلطن  عمةةةةفن
 جفمع  ن وى الج ائر.        .
تربي  طفل مةف  .(2٠12 ،ديسمبر -يوليو حمد )نهل  م ،حمفد -

قبةةل المدرسةة  فةةة  ضةةوء التحةةةديفت األمنيةة  والفكةةةر المنحةةر  فةةة  
المجلةة  العلميةة  لكليةة  ريةةفض األطفةةفل  .المملكةة  العربيةة  السةةعودي 

 .، العدد التفس  بورسعيدب
القيةةةةةةةفدات التربويةةةةةةة  وتطلبةةةةةةةفت  .(2٠12حمفيةةةةةةةل، عطةةةةةةةف ا  ) -

عمةةةةةفد  البحةةةةة  العلمةةةةة   .عصةةةةةرت هيلهةةةةةف لمواجهةةةةة  مسةةةةةتجدات ال
 فلسطين..  جفمع  القد  المفتوح .والدراسفت العليف 

دور النشةةةةفطفت المدرسةةةةي  غيةةةةر  .(2٠٠1الحمةةةةدان، بشةةةةرى ) -
الصفي  ف  تنمي  بعض المفةفهيم التربوية  لةدى الطفلبةفت المرحلة  
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 .جفمعةة  الملةة  سةةعود .رسةةفل  مفجسةةتير غيةةر منشةةور   . ال فنويةة 
 الريفض.

 .اإلعالم األمن  واألمن اإلعالمة  .(2٠٠2ل )الحوشفن،  ام -
 الريفض. .جفمع  نفي  العربي  للعلوم األمني 

األمةةةن الفكةةةر  فةةة  مواجهةةة   .(2٠٠2) الحيةةةدر، عبةةةد الةةةرحمن -
  .جمهوري  مصر العربي  .أكفديمي  الشرط  . المر رات الفكري 

االنحةرا  الفكةر  وعالقتةه  .(2٠٠2الخطي ، محمد شحفت ) -
 الريفض.  .مكتب  المل  فهد الوطني .والدول   بفألمن الوطن 

درجةةة  ممفرسةةة  القيةةةفد  االبتكفريةةة   .(2٠٠2)، سةةةعد بةةةندبيةةةفن -
رسةةةةفل   . لةةةةدى القةةةةفد  التربةةةةويين فةةةة  المملكةةةة  العربيةةةة  السةةةةعودي 

 ردن.األ .جفمع  مرت  .مفجستير غير منشور 
االنحةةرا  الفكةةر  وأ ةةر  علةة  األمةةن  .(2٠٠2الةةدغيم، محمةةد ) -

. األمفنةة   دول مجلةة  التعةةفون لةةدول الخلةةي  العربيةة الةةوطن  فةة  
 .الريفضالعفم  .

األسةةةفلي  الوقفئيةةة  مةةةن  .(2٠12)  عبةةةدا  ، محمةةةدالدوسةةةر  -
 .االنحةةةرا  الفكةةةةر  لةةةةدى طةةةةال  المةةةةرحلتين المتوسةةةةط  وال فنويةةةة 

 جفمع  أم القرى. .رسفل  دكتورا  
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دور الجفمعةةةةة  فةةةةة   .(2٠13) عبةةةةةد النفصةةةةةر ، محمةةةةةدراضةةةةة  -
المجلةةةةةةةة  التربويةةةةةةةة  .مةةةةةةةةن الفكةةةةةةةةر  التربةةةةةةةةو  لطالبهةةةةةةةةف تفعيةةةةةةةةل األ
 . 33،بسوهفج

د  القيةةةةةف .(2٠12ال هرانةةةةة ، مةةةةةريم بنةةةةةت أحمةةةةةد بةةةةةن محمةةةةةد )  -
بفاللت ام التنظيم  للمعلمفت ف  دور للمديرات وعالقتهف  اإلبداعي 

 . ريفض األطففل األهلي  بمدين  مكة  المكرمة  مةن وجهة  نظةرهن
 ك  المكرم . جفمع  أم القرى بم .رسفل  مفجستير 

دور العوامةةةةةل التنظيميةةةةة   .(2٠12)  سةةةةةفلم، نجةةةةةوى رمضةةةةةفن -
والمتغيةةةةةرات الوظيفيةةةةة  فةةةةة  اإلبةةةةةدا  اإلدار  للقيةةةةةفدات الجفمعيةةةةة : 

 جفمع  المنوفي ..كلي  التجفر   .رسفل  دكتورا .  دراس  تطبيقي 
المفهةوم والمحةددات  :األمن الفكر   .(2٠٠2السعد ، آمن  ) -

ف  التنسةةةةةيق  لمةةةةةدير  مراكةةةةة  البحةةةةةو  وكيفيةةةةة  التحقيةةةةةق ،االجتمةةةةة
جفمعةة   .المدينةة  المنةةور  . "والعدالةة  الجنفئيةة  حةةول األمةةن الفكةةر 

 نفي  العربي  للعلوم األمني .
معوقةةةةةفت تنميةةةةة  التفكيةةةةةر  .(2٠12) السةةةةةويدان، فةةةةةفر  عمةةةةةر -

مجلةةةة  علةةةةوم اإلدار   .اإلبةةةةداع  فةةةة  منظمةةةةفت األعمةةةةفل العربيةةةة  
 .38-2( 2)18،واالقتصفد بجفمع  الج ائر
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واق  اإلبدا  اإلدار  لدى إدارات  .(2٠12)  ، فال السويط  -
رسةةةفل  مفجسةةةتير غيةةةر  . المصةةةفر  العفملةةة  فةةة  الضةةةف  الغربيةةة 

 نفبل .. جفمع  النجف  الوطني   .منشور  
دار الفكةةةةةر . علةةةةةم اجتمةةةةةف  التربيةةةةة (. 1٢22السةةةةةيد، سةةةةةمير  ) -

 .القفهر العرب . 
المجتمةةة  عةةةن  مسةةةئولي  .(123٠)  الشةةةدى، عةةةفدل بةةةن علةةة  -

ورقةةةةة  عمةةةةةل مقدمةةةةة  إلةةةةة  نةةةةةدو   . حمفيةةةةة  األمةةةةةن الفكةةةةةر  ألفةةةةةراد 
 -21المجتمةة  واألمةةن المنعقةةد  بكليةة  الملةة  الفهةةد بفلريةةفض مةةن 

22      . 
إدار  ريةةةةفض األطفةةةةةفل  (.2٠٠2)شةةةةري ، السةةةةةيد عبةةةةد القةةةةةفدر -

  .عمفن. دار المسير  للنشر والتو ي  .وتطبيقفتهف 
العالقةةة  بةةةين أنمةةةفط القيةةةفد   .(2٠13) الشةةةري ، أنةةةور الرمةةةف  -

التربوي  والمنفد التنظيم  لررسةفء األقسةفم األكفديمية  فة  جفمعة  
جفمعةة  العلةةوم  .رسةةفل  دكتةةورا  غيةةر منشةةور  .الجبةةل الغربةة  بليبيةةف
 مفلي يف. .اإلسالمي  المفلي ي 

االنحرا  الفكر  وأ ر  عل  األمةن  .(2٠٠2الشهران ، عل  ) -
 .  التعةةفون بةةدول الخلةةي  العربيةة  الةةوطن  والجةةفمع  لةةدول مجلةة

 الريفض. .جفمع  نفي  للعلوم األمني   .ندو  األمن الفكر  
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تصةةور مقتةةةر  لتفعيةةةل دور  .(2٠12الشةةهران ، بنةةةدر علةةة  )  -
رسفل  مفجستير غير  . المدرس  ال فنوي  ف  تحقيق األمن الفكر 

 مك  المكرم ..جفمع  أم القرى  .منشور  
 اإلبداعيةةةة القيةةةةفد   .(2٠13)   نبةةةةف ،بفسةةةةم  ؛صةةةةفلح، قةةةةي   -

  وعالقتهةةةف بمتطلبةةةفت إدار  المعرفةةة  فةةة  جفمعةةة  الكوفةةة  مةةةن وجهةةة
مجلةةةة  القفدسةةةةةي  للعلةةةةوم اإلداريةةةةة  .نظةةةةر القيةةةةةفدات اإلداريةةةة  فيهةةةةةف 

 . 132 -113، (2)12 ،واالقتصفدي 
أبعةةةةفد تربويةةةة  وتعليميةةةة  لتع يةةةة   .(2٠٠٢) ، مةةةةروانالصةةةةعق  -

المفةةفهيم )األول األمةةن الفكةةر  المةةرتمر الةةوطن   .األمةةن الفكةةر  
  .الريفض. جفمع  المل  سعود . والتحديفت(

أسفسةيفت فة  القيةفد  .( 2٠٠٢) المةول طشطوش، هفيل عبةد  -
 إربد.. دار الكند  .واإلدار 

دور التربيةة  اإلسةةالمي  فةة   .(2٠٠2) ، خفلةةد صةةفلحالظةةفهر  -
 الريفض. .دار علم الكت . مواجه  اإلرهف 

دار المسةةةةةير   .فسةةةةةيفت علةةةةةم اإلدار أس .(2٠٠2)عبةةةةةف  علةةةةة  -
 عمفن. .للنشر والتو ي  والطبفع 

يونيةةةةةةةو، رامةةةةةةة  إبراهيم) والشةةةةةةةقران،؛ عبفينةةةةةةة ، رامةةةةةةة  محمةةةةةةةود -
درج  ممفرس  اإلبدا  اإلدار  لدى القفد  التربةويين فة   .(2٠13
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مجلة  العلةوم التربوية   .مديريفت التربية  والتعلةيم فة  محففظة  إربةد
  ( .2) 12،  والنفسي 

 .(2٠18، ففطم  فوا ) السلم ؛د المطل ، أم هفشم محمدعب -
دور معلمةةةفت ريةةةفض األطفةةةفل فةةة  إكسةةةف  أطفةةةفل الروضةةة  فةةة  
مدينةة  الريةةفض بفلمملكةة  العربيةة  السةةعودي  لمفةةفهيم األمةةن الفكةةر  

 . مجل  دراسفت العلوم التربوي  .نظرهن  ومعوقفت ذل  من وجه
 ( . 3) 22األردن ، 

تقةةةةويم جهةةةةود الشةةةةئون اإلسةةةةالمي   .(2٠٠2) سةةةةعد العبيسةةةة ، -
رسةةةةفل   . واألوقةةةف  والةةةةدعو  واإلرشةةةةفد فةةةة  تع يةةةة  األمةةةةن الفكةةةةر 

جفمعةةة  نةةةفي  العربيةةة  للعلةةةوم . كليةةة  الدراسةةةفت العليةةةف. مفجسةةةتير 
 األمني .

مقةةررات التربيةة   األمةةن الفكةةر  فةة  .(2٠1٠)  ، سةةعدالعتيبةة  -
لتربيةةةة  كليةةةة  ا .رسةةةةفل  مفجسةةةةتير  .سةةةةالمي  بفلمرحلةةةة  ال فنويةةةة  اإل
 جفمع  أم القرى..
اإلبةةةةدا  اإلدار  وعالقتةةةةه  .(2٠٠٢)  العجلةةةة ، توفيةةةةق عطيةةةة  -

بةةةةفألداء الةةةةوظيف  لمةةةةدير  القطةةةةف  العةةةةفم "دراسةةةة  تطبيقيةةةة  علةةةة  
الجفمعةةةةة   .رسةةةةةفل  مفجسةةةةةتير غيةةةةةر منشةةةةةور  .و ارات قطةةةةةف  غةةةةة  

 اإلسالمي  بغ  .
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دراسةةةة  مقفرنةةةة  ألنمةةةةفط  .(2٠12علةةةة ،  ينةةةة  علةةةة  محمةةةةد ) -
معلمةة  الروضةة  وأ رهةةف فةة  السةةلو  القيةةفد  لألطفةةفل  القيةةفد  لةةدى

معهةةةةةد  .كمةةةةةف تدركةةةةةه المعلمةةةةةفت فةةةةة  ضةةةةةوء عةةةةةدد مةةةةةن المتغيةةةةةرات
 .جفمع  القفهر  .الدراسفت التربوي  

االتصفل اإلدار  . (2٠٠2) الففضل ،محمد ؛عيفصر ، عل   -
دار الحفمةةةد  .وأسةةةفلي  القيةةةفد  اإلداريةةة  فةةة  المرسسةةةفت التربويةةة  

 عمفن. للنشر والتو ي .
تصةةةةةور مقتةةةةةر  لتحقيةةةةةق القيةةةةةفد   .(2٠12عيد،هفلةةةةة  فةةةةةو   )  -

لةةةةدى القيةةةةفدات الجفمعيةةةة  بفلمملكةةةة  العربيةةةة  السةةةةعودي   اإلبداعيةةةة 
 .222-328( ،21)٢ ،دراسفت عربي  ف  التربي  وعلم النف .
مةةةةةةةةةدخل إلةةةةةةةة  التربيةةةةةةةةة  (. 1٢٢8) الةةةةةةةةرحمنالغفمةةةةةةةةد ، عبةةةةةةةةد  -

  .يفضالر دار الخريج  للنشر والتو ي . .اإلسةالمي 
درجةة  جةةود  أداء القيةةفد   .(2٠13) الغفمةةد ، علةة  بةةن محمةةد -

التربويةة  وتنميةة  المةةوارد البشةةري  فةة  المةةدار  ال فنويةة  والمتوسةةط  
 2٠الجفمعةة  األردنيةة ، .دراسةةفت العلةةوم التربويةة  .بفلمدينةة  المنةةور 

(3) ،1٠22-1٠٢2 . 
مهمةةةة  مةةةةدير المدرسةةةة   .(2٠٠2) فةةةةرج، سةةةةيد اللطيةةةة  حسةةةةن -

ف  السةةةلو  المنحةةةر  لةةةدى الشةةةبف  مةةةن وجهةةة  نظةةةر ال فنويةةة  تجةةة
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كلي  المل  فهد  .ندو  المجتم  واألمن  . مدير  المدار  ال فنوي 
 الريفض.األمني . 

دار  االبتكةةةةفر .(2٠٠2)  ءالفةةةةردو ، عةةةةال -          القيةةةةفد  اإلداريةةةة  وا 
 . عمفن. دار الفكر للنشر والتو ي  ) الطبع  ال فني (.

والمنةةةةةفد  اإلبداعيةةةةة القيةةةةةفد   .(2٠٠2القرشةةةةة ، ليلةةةةة  حسةةةةةن ) -
 .رسةفل  دكتةورا  غيةر منشةور  . التنظيم  ف  الجفمعفت السةعودي 
 جفمع  أم القرى بمك  المكرم .

الغلةةةو فةةة  الةةةدين فةةة  حيةةةف   .(2٠٠2) الةةةرحمناللويحةةةق، عبةةةد  -
.مرسسةةةةةة  الرسةةةةةةفل .        ) الطبعةةةةةة  الخفمسةةةةةة  (المسةةةةةةلمين المعفصةةةةةةر 

 .بيروت 
نحةو بنةفء اسةتراتيجي  وطنية   .(2٠٠8) ، عبةد الحفةيظالمفلك  -

رسةفل  دكتةورا  غيةر  . لتحقيق األمن الفكر  ف  مواجهة  اإلرهةف 
 .جفمع  نفي  العربي  للعلوم األمني  . الريفض  .منشور  

اإلبةةةةةدا  اإلدار  والتجديةةةةةد  .(2٠٠2)جةةةةةالل مصةةةةةطف ، عةةةةة   -
المكتةةةة   .الةةةةذات  للمدرسةةةة  ال فنويةةةة  العفمةةةة  " رريةةةة  إسةةةةتراتيجي  "

 .اإلسكندري  .مع  الحدي الجف
اإلدار  المدرسةةةي   .(2٠٠8عطةةةف ا  ) ، عبةةةد الع يةةة المعفيطةةة  -

 عمفن.  .دار الحفمد .ف  ضوء الفكر اإلدار  المعفصر
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الجفمعةةةفت وصةةةنفع  األمةةةن الفكةةةر   .(2٠٠٢)  الملحةةةم، بنيةةة  -
قةةةةةةراء  سوسةةةةةةيولوجي  لعالقةةةةةةفت الجفمعةةةةةةفت بةةةةةةفألمن الفكةةةةةةر  فةةةةةة  

لةوطن  األول لألمةن الفكةر  مفةفهيم المرتمر ا .المجتم  السعود 
 جفمع  المل  سعود.. وتحديفت

واقةةةة  الممفرسةةةةفت  .(2٠11روان )  ؛ مسةةةةعود،سةةةةمي منصور، -
دراسةةة   "اإلداريةةة  لمةةةدير  المةةةدار  فةةة  مرحلةةة  التعلةةةيم األسفسةةةي  

مجلةةة  جفمعةةة  تشةةةرين والدراسةةةفت  ".ميدانيةةة  فةةة  مدينةةة  الالذقيةةة  
 (.2)33 ،فني سلس  اآلدا  والعلوم اإلنس .العلمي  

 .إستراتيجي  تع ي  األمن الفكر   .( 2٠٠٢) متع  الهمفش، -
 ".المفةةةةفهيم والتحةةةةديفت "المةةةةرتمر الةةةةوطن  األول لألمةةةةن الفكةةةةر  

 جمفد األول. 22 -22ف  الفتر    .جفمع  المل  سعود
دور كليةة  التربيةة  فةة  تحقيةةق  .(2٠12الوشةةفح ،غفد  السةةيد ) -

 .مجلةةة  كليةةة  التربيةةة  .يدانيةةة األمةةةن الفكةةةر  لةةةدى طالبهةةةف دراسةةة  م
   (.3) 31، جفمع  أسيوط 

دور المدرسةة  فةةة   .(2٠٠2اليوسةة ، عبةةد ا  عبةةد الع يةة  )  -
المرتمر العةفلم  عةن موقة   .مقفوم  اإلرهف  والعن  والتطر  

 .جفمع  اإلمفم محمد بن سعود اإلسةالمي  .اإلسالم من اإلرهف  
 الريفض.
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