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الصف األمن الفكري واالنضباط الذاتي لدى طالب  أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في توطين
  المملكة العربية السعودية بمحافظة القريات في األول متوسط

 موسى يحيى الجباري 
 * صالح أحمد عبابنهد. 

 ملخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في توطين األمن الفكري 

، استخدمت الدراسة في المملكة العربية السعودية الصف األول متوسطواالنضباط الذاتي لدى طالب 
 طالباألمن الفكري واالنضباط الذاتي لدى  المنهج شبه التجريبي، عن طريق تطبيق مقياسي

بواقع  تة مجاالتسعألداة األولى )األمن الفكري( وتضمنت ا بمحافظة القريات، لصف األول متوسطا
توزيعها على عينة  ، تم( فقرة03( فقرة. واألداة الثانية )مقياس االنضباط الذاتي( بواقع )55)

بية تجري؛ ، وتوزيع الطالب عشوائيا إلى مجموعتينا تم اختيارها بطريقة عشوائيةطالب (03من)
 .( طالباً 03( طالبًا وضابطة)03وعددها )خضعت للتجربة، 

المجموعتين  درجات بين متوسطيفروق ذات داللة إحصائية  وجودأظهرت النتائج   
األمن الفكري في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية،  التجريبية، والضابطة على مقياس

المجموعتين التجريبية  درجات بين متوسطيائية فروق ذات داللة إحص وجودكما أظهرت النتائج 
ولصالح االنضباط الذاتي في التطبيق البعدي تعزى لنوع المجموعة  والضابطة التي على مقياس

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها استخدام اللوحات االلكترونية في التجريبية،  المجموعة
 عملية التعلم والتعليم.

الصف األول  الطالب، الذاتي،اللوحات االلكترونية، األمن الفكري، االنضباط  ة:الكلمات المفتاحي
 . متوسط
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The Impact of Employing the Electronic Boards in the Settlement of 

Intellectual Security and Self-Discipline among First Intermediate 

Students in Al Qurayat Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia 

Mousa Yahya Al- jabbari  
* Saleh Ahmad Ababneh. Dr 

Abstract: 

The study aimed to detect the impact of employing electronic boards in 

the settlement of intellectual security and self-discipline among the first 

intermediate class stage students in the Kingdom of Saudi Arabia.  

The study employed the quasi-experimental method by applying the 

intellectual security scale and self-discipline one on first intermediate class 

students in Qurayat Governorate. The intellectual security scale consisted of 

(9) domains with (55) items while the self-discipline scale consistted of (30) 

items distributed among (60) randomly chosen students.  The students were 

distributed into experimental group of (30) students and a control group of 

(30) students who were chosen randomly. 

The results indicated that there were statistically significant differences 

in the means of the two groups related to the intellectual security scale in 

post application in favor of the experimental group. The results also showed 

that there were statistically significant differences in the means of the two 

groups related to the self-discipline scale in post application due to the 

group type and in favor of the experimented group. The researchers 

recommended using  the electronic boards in the process of teaching and 

learning. 

Keywords: Electronic Boards، Intellectual Security، Self–discipline، 

Students، The First Intermediate Class.      
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 المقدمة 
فهي  ،وتشكله في بناء المجتمعتسهم  المهمة التي االجتماعيةالمدرسة إحدى المؤسسات  د  تع

 ،دهم بالمعرفةتزويعمل على ، و اتهموصقل شخصي المؤسسة المكلفة من المجتمع في رعاية األجيال
وقد تزايد الدور المكلفة في الوقت الحالي لتزايد الضغوط عليها في ظل  ،السلوكيات الحسنةتعلمهم و 

 واالنفجار المعرفي. التقدم العلمي والتكنولوجيالمعلومات و ثورة 
إذ  ،يعد مدير المدرسة من أكثر اإلداريين الذين يقع على عاتقهم تنمية القيم اإليجابية والتربوية

المتمثلة  وأولياء األمور والمجتمع، ومعالجهات الرسمية والمعلمين بةوصل بين الطلالحلقة يشكل نه إ
المباشر أمام إدارة التعليم عن إدارة شؤون و  المسؤول األولالوزارة، فهو بو  التربية والتعليم مديريةب

إذ  ،ون المدرسة بشكل خاصإن أهمية الدور الذي يقوم به المدير ال يقتصر على إدارة شؤ مدرسته، 
على تقبل وجهات النظر المختلفة  ةقدرة الطلبماالهتمام بتطوير  المدرسة يستوجب على مدير

هم الندوات وحلقات الحوار والبحث التي تحثعقد وذلك من خالل  ،والتأثير في أخالقياتهم ومفاهيمهم
 واقف والتحديات المحتملة.عمليات التفكير لمواجهة المالتعلم والتعليم والتدرب على  على

بذل جهود أكبر؛ لكي تتخذ إدارته المدرسية مسارات  مديريهاتتطلب من  الحديثةفالمدارس 
تتجاوز األمور التقليدية لتصل إلى اإلبداع من خالل، التخطيط لألهداف ووضعها، أو تحديد 

اركة والمناقشة واللقاءات اإلجراءات المناسبة للتنفيذ والمتابعة، وذلك ال يكون إال عن طريق المش
المتنوعة والمختلفة داخل المدرسة وخارجها، وهذا كله يهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسة التربوية 
التي يرأسها، وتفويض الصالحيات للعاملين معه في المدرسة ليشاركوه المسؤولية، والقيام بأعباء 

  .(Al-Khawaja,2004) المدرسة، واإلشراف عليها
أن مهمة المؤسسات التعليمية ال تقتصر على تعليم القراءة  (Al-Qarni,2004) ويذكر

والكتابـة وإعطاء مفاتيح العلوم للطالب دون العمل على تعليم الناس ما يحتاجون إليـه في حيـاتهم 
العلميـة والعملية وترجمة هذه العلوم إلى واقع يلمسه الناس إذ أهم شيء يحتاجونه وال حياة لهم بدونـه 

 .ـو األمن في األوطان ألن األمن هو مسؤولية الجميعه
أن ال يتوقف عند حد معين من و لتطورات والتغييرات ا ةمدير المدرسة مواكبعلى ينبغي و 

متطلبات العصر؛ عن طريق مع ألن يتكيف  ستعداً وم عليه أن يكون طموحاً و الفعالية والكفاءة، 
بحيث يصبح اإلبداع والتجديد والمرونة  ،االبتكاريةقدراته مالطاقات الكامنة لديه، وتحفيز  تفجير

 .(Shakur,2014) المحك األساس الذي يدير به مدرسته
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ويهدف االنضباط  ،إلدارة المدرسيةا مهماتيعد انضباط الكادر البشري داخل المدرسة من و 
 ،ة وخارجهاداخل المدرس نوتحقيق األم ،المدرسي إلى إيجاد المناخ المناسب لعملية التعلم الفعال

، وترجع أهمية االنضباط الطالبي إلى كونه شرط أساس للتعليم ةلطلبلدى اوتنمية السلوك المرغوب 
ومعلميهم وإدارة المدرسة، ويعلم أهمية التعاون بين  ةوالتعلم، وهو مهم للجانب االجتماعي بين الطلب

يم والتخطيط إلنجاز أي أفراد المجتمع المدرسي خاصة والمجتمع بشكل عام، ويساعد على التنظ
عمل، وبدونه تعم الفوضى والعشوائية، كما أنه يؤدي إلى تحقيق مجتمع ذي سلوك حضاري في 

 ،(Al-Shaeer,2014) تعامله مع اآلخرين وفي التزامه باألنظمة والقوانين السائدة في المجتمع

 ومحاولة ،الضعف نقاط واكتشاف الخسائريؤدي إلى تقليل  الذاتي االنضباط بسلوك االلتزامف
 .(Hassan,2014) تفاقمها قبل االنحرافات وتعديل ،هاعالج

 مساهمتهم في تقويم أداء المعلمين في مجالمن مديري المدارس وتتطلب األسس التربوية 
الة ومعالجة الخلل إن وجد كما تتطلب مراجعة األوعية العلمية ، تحقيق األمن الفكري بصورة فع 

ها مما يدعو إلى الُغُلو والتطرف، وتوفير المراجع العلمية المناسبة لمعالجة لتنقيت للطلبةالمتاحة 
وعناصر العملية التعليمية باإلضافة  الطلبةاالنحرافات الفكرية والعقدية والسلوكية لتكون في متناول 

 إلى ربط مناهج التعليم بواقع الحياة ومشكالت المجتمع الفكرية المعاصرة، وتوظيف بعض المقررات
في مواجهته  ةالدراسية واألنشطة التعليمية إليضاح درجة خطورة االنحراف الفكري لتحصين الطلب

(9101Nakpodia,،.) 
إنهـا تفرز  إذإن لالنحراف الفكري واألفكار السلبية الدخيلة على المجتمع سلبيات ومخاطر، 

ـباب المنحرف فكريًا، إما منحل لمجتمـع، فالشانفوسًا ضعيفة، ومجتمعًا مفككًا وضعيفًا، وتهدد بنيـة 
يلهث وراء شهواته، فيقع في براثن المخدرات، أو يبقى منعزاًل عن المجتمع كارهًا له، أو قد تصيبه 

في العمل واإلنتاج وبناء المجتمع،  أمراض نفسية وجسمية، مما يؤدي إلى تعطيل مشاركة الشباب
االنحالل  خلـة منظومة القيم واألخالق، وسيادةوفقدان الثقة عند الناشئة في مجتمعهم ورمـوزه، وخل

 .(Thabet,2012) والفوضى، وفقدان التفاعل االجتماعي بـين أبناء المجتمع الواحد
كما أن مكافحة االنحرافات الفكرية تتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية على مختلف األصعدة 

ه، وظهورها يؤدي إلى عدم االسـتقرار في الدولة، ذلك أن هذا العمل يشكل قضية تهم المجتمع بأسر 
وانعدام الطمأنينة والشعور بالخوف على األنفس والممتلكات، األمر الذي يتطلب من الدولة مضاعفة 

 . (Al-Harbi,2014) ة المواطنين والحد من انتشار جرائم أخرى في المجتمعينجهودها األمنية لطمأن
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، كالتسهم في حل الكثير من المشتات تكنولوجية تغييرات وتطور  ما يشهده العالم اليوم من إن
، التي تواجه الحقل التعليمي في كافة مراحله، ومن هذه التطورات اللوحات اإللكترونية تلك وخاصة

إذ أنها تقوم على  ،اللوحات اإللكترونية من أهم الوسائل المستخدمة الجتذاب اهتمام اآلخرينتعد و 
لى لوحات تتغير من وقت إلى آخر. وكما هو معروف، كلما توظيف الصور المتحركة المعروضة ع

زادت إمكانية الحصول على االنتباه لدى الفرد، زاد أثر الرسالة الموضوعة على اللوحة وهذا ما 
 (.Dukic,2013تحققه اللوحات اإللكترونية )

ز سلوك ستخدمت اللوحات اإللكترونية في العديد من الدول كوسيلة إعالنية أو كطريقة لتعزيا
معين، أو تعديل سلوكات غير مرغوبة، إذ من الشائع رؤية اللوحات اإللكترونية في العديد من الدول 

وأكدت التجارب المبنية على استخدامها في تعديل  ،كالواليات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا
على جذب انتباه اآلخرين وقادرة  ،نظرًا ألنها تتماشى مع التطورات التكنولوجية ،السلوك فاعليتها

 (.Transit,2008للرسالة المستهدفة مما يعني فاعليتها في تغيير سلوكات األفراد )
( إلى أن استخدام Campbell,2011)كامبل  الدراسات مثل دراسة وأشارت نتائج بعض

أن  كما ،ةالمرغوبة لدى الطلب غير اللوحات اإللكترونية في المدارس كان فاعاًل في تعديل السلوكات
 . ةاستخدام اللوحات اإللكترونية يعزز من السلوكات المرغوبة لدى الطلب

إن تحقق األمن الفكري وتنمية قدرة الفرد على االنضباط الذاتي يساعد على تحقيق األمن 
كما أنها تسهم في زيادة فعالية اإلدارة المدرسية؛ إذ إن  ،بشكل تلقائي في الجوانب األخرى كافة

وقد شهدت  ،كما أنه الجهة القيادية لباقي أصناف األمن ،القيادة العليا الواعية المميزة العقل يمثل
مـن التغي رات التي ات ضحت  مجموعـة-خاصةعام ة، واإلدارة المدرسية، بصفة   بصفة  -اإلدارة التربوية 

سس وطرق ترسيخ واتساع مجاالت العمل فيهـا، والتـي تغي ر أ ،من مفاهيمها تغيير الكثيرآثارها في 
 .عن تشجيع استخدام التكنولوجيا في ذلك فضالً -الطالبالمفاهيم والقيم لدى 

 ،اللوحات اإللكترونية في توطين األمن الفكري  أثر توظيفجاءت هذه الدراسة للوقوف على و  
 المملكة العربية السعودية.ب الصف األول متوسط في محافظة القراياتواالنضباط الذاتي لدى طالب 

 مشكلة الدراسة
الممارسات الخاطئة للعاملين في مجال التعليم؛ والتي تسهم في تعزيز بعض  هنالك العديد من

الحنيف، كما أن التغير التكنولوجي السريع  اإلسالمي األفكار غير المنسجمة مع مبادئ تعاليم الدين
في إتاحة نظم  بكل مكوناتهامدرسية يمثل تحديًا لإلدارة ال أدى إلى تغير اجتماعي واقتصادي كبيرين
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معلومات ذات نوعية جيدة ومناسبة للتربية الحديثة، مما يترتب عليها من آثار تربوية تحتاج 
لالهتمام الجوهري عند تطبيق المستحدثات التقنية المعاصرة وربطها بالبيئة التعليمية وتحديث 

ة الحديثة على تغير دور الطالب وتفعيله، أساليب التربية بناًء على ما أحدثته، وترتكز العملية التربوي
، إضافة إلى تحسين العملية هموميول همورغبات الطلبة قدراتموتوفير مصادر متنوعة تتناسب مع 

 التربوية بإدخال وسائل حديثة.
وقد انتشرت مع بدايات القرن الحالي حاالت من التطرف الفكري في العديد من دول المنطقة 

مملكة العربية السعودية، مما استدعى انتباه هذه الدول إلى مواجهة ذلك من العربية ومن بينها ال
خالل مناهجها التعليمية وبرامجها التربوية المختلفة، وتوظيف التقنيات اإللكترونية وذلك من أجل 
تربية الطلبة على الوسطية واالعتدال الفكري والبعد عن التطرف، وتحقيق االنضباط الذاتي لدى 

إلى وجود أثر للوحات اإللكترونية في تعديل بعض  (Hastings,2004)هيستنغ،  أشارقد و  ،الطلبة
تعرف أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في توطين األمن  وتسعى هذه الدراسة إلىالسلوكيات، 

في المملكة العربية السعودية، ويمكن  الصف األول متوسطالفكري واالنضباط الذاتي لدى طالب 
 ة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية:صياغة مشكل

( في مستوى األمن الفكري α=1.10هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
يعزى  في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية الصف األول متوسطلدى طالب 

 ؟للمجموعة )تجريبية، ضباطة(
( في مستوى االنضباط α=1.10الداللة ) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9

يعزى  في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية الصف األول متوسطالذاتي لدى طالب 
 ؟لمجموعة )تجريبية، ضابطة(ل

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في توطين األمن الفكري 
وبالتحديد فإن في المملكة العربية السعودية،  الصف األول متوسطى طالب واالنضباط الذاتي لد

 تهدف إلى تحقيق ما يلي: الدراسة
يعزى الستخدام  الصف األول متوسطالفروق في مستوى األمن الفكري لدى طالب  إلىالتعرف  .0

 اللوحات اإللكترونية.
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يعزى  متوسطاألول الصف الفروق في مستوى االنضباط الذاتي لدى طالب  إلىالتعرف  .9
 الستخدام اللوحات اإللكترونية.

المدارس في توطين األمن الفكري واالنضباط الذاتي لدى طالب  لمسؤولين عنتقديم اقتراحات ل .3
 في المملكة العربية السعودية من خالل اللوحات اإللكترونية. الصف األول متوسط

 أهمية الدراسة
عة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد كل تتجلى أهمية هذه الدراسة في تقديم مجمو 

 من:
على  ةمديري المدارس في توظيف اللوحات اإللكترونية في تنمية األمن الفكري ومقدرة الطلب .0

 االنضباط الذاتي.

واضعي السياسات التربوية ومتخذي القرارات في تقويم أثر استخدام التكنولوجيا في توطين األمن  .9
 ذاتي تقويمًا عمليًا.الفكري واالنضباط ال

ي القرارات في المؤسسات والجمعيات التربوية في توطين األمن الفكري واالنضباط الذاتي ذمتخ .3
 لدى الطالب من خالل استخدام اللوحات اإللكترونية.

 المكتبات العربية في تقديم مادة علمية يؤمل أن تسهم بشيء جديد في مجال الدراسة. .4

كيفية استخدام اللوحات االلكترونية في توطين األمن الفكري فتح آفاق بحثية جديدة حول  .0
 واالنضباط الذاتي.

 حدود الدراسة:
الكشف عن أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في  اقتصرت الدراسة علىحدود موضوعية: 

في المملكة العربية  الصف األول متوسطتوطين األمن الفكري واالنضباط الذاتي لدى طالب 
 .السعودية
بالمملكة العربية  في محافظة القريات الصف األول متوسططالب  :ومكانية ود البشريةحد
 .السعودية

 .9102/9102العام الدراسي تم تطبيق الدراسة خالل الفصل األول من : حدود الزمانية

 التعريفات اإلجرائية
خص الموضوع لوحات إعالنية تتم برمجتها بحيث تظهر المفاهيم التي تاللوحات اإللكترونية: 

عرضها  من خالل(، وبعد ذلك اوغيره ،واألمن الفكري  ،والصحة ،والرياضة ،المطلوب مثل )النظافة
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تحقيق األهداف التي تم إنشاء لوالمدارس(،  ،وواجهات المباني ،في أماكن مخصصة مثل )الشوارع
ن برمجيات وتعرف إجرائيًا باللوحات التي تتضم .(Al-Wahidi,2009) هذه اللوحات من أجلها

تم تصميمها وعرضها داخل المدارس التي تم و خاصة تظهر مفاهيم األمن الفكري واالنضباط الذاتي 
 إجراء الدراسة فيها.

يمكن فكار خاطئة أانحرافات و  أي سالمة فكر الفرد وخلو عقله ومعتقداته من األمن الفكري:
مما ينعكس باألمن  ،لتكوين رجاحة الفكرباألمور الدينية والدنيوية  يتعلقتؤدي إلى انحراف فكري  أن

ويعرف إجرائيا  (Al-Anzi & AL-Zubun,2015) والطمأنينة واالستقرار على الفرد والمجتمع
 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس االمن الفكري.

ه عن : أسلوب معرفي يقوم الفرد من خالله بالتحكم بسلوكاته وأفعاله وانفعاالتاالنضباط الذاتي
طريق المراقبة الذاتية، والتقييم الذاتي، والتعزيز الذاتي، ومن ثم توظيف هذا األسلوب في المواقف 

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على ويعرف إجرائيًا  (.(Schaefer,1992,223المختلفة 
 .مقياس االنضباط الذاتي

 اإلطار النظري 
ال أنه في مضمونه قديم قدم المجتمع اإلنساني، ال شك إن مفهوم األمن الفكري حديث نسبًيا إ

ولهذا حاول كثير من المهتمين المعاصرين بظاهرة األمن إيجاد التعريفات في هذا المجال، فمنهم 
من يعرفه بأنه: سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطية واالعتدال في 

ويعرفه  ،ه للكون بما يؤول إلى الغلو واإللحاد والعلمنة الشاملةفهمه لألمور الدينية والسياسية وتصور 
آخرون بأنه: تأمين أفكار وعقول أفراد المجتمع من األفكار الخاطئة التي تشكل خطرا على قيم 
المجتمع وأمنه بوسائل وبرامج وخطط متعددة شاملة لجميع النواحي السياسية واالجتماعية 

 (.Al-Faridi,2016 (، (Al-Anzi & AL-Zubun,2015) والتعليميةواالقتصادية 
تأمين العقل البشري ضد أي نوع  وحول هدف واحد وهفمهما تعددت التعاريف إال أنها تدور 

من أنواع االنحراف، كما نالحظ من التعاريف السابقة أن مفهوم األمن الفكري مرتبط ارتباًطا وثيًقا 
ثوابت تحكم ذلك العقل الذي كرم به هللا اإلنسان وأعلى و  ،وأعراف اجتماعية ،عليا ومثل   ،بوجود قيم

من شأنه، وال يعني ذلك عدم المحاكاة لآلخر واالستفادة منه، فالمعيار هنا هو الوسطية واالعتدال 
 وتقبل الرأي والحوار بما ينسجم مع معتقدات وقيم المجتمع.



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

711 

هتمام اآلخرين إذ أنها تقوم تعد اللوحات اإللكترونية من أهم الوسائل المستخدمة الجتذاب ا 
وكما هو معروف،  ،على توظيف الصور المتحركة المعروضة على لوحات تتغير من وقت إلى آخر

كلما زادت إمكانية الحصول على االنتباه لدى الفرد، زاد أثر الرسالة الموضوعة على اللوحة وهذا ما 
في العديد من الدول كوسيلة إعالنية أو  تحققه اللوحات اإللكترونية، واستخدمت اللوحات اإللكترونية

كطريقة لتعزيز سلوك معين، أو تعديل سلوكات غير مرغوبة، إذ من الشائع رؤية اللوحات 
اإللكترونية في العديد من الدول كالواليات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا. وأكدت التجارب المبنية 

رًا ألنها تتماشى مع التطورات التكنولوجية وقادرة على على استخدامها في تعديل السلوك فاعليتها نظ
-Al) جذب انتباه اآلخرين للرسالة المستهدفة مما يعني فاعليتها في تغيير سلوكات األفراد

Shady,2008) . 
ويرى بعض الباحثين مدى الحاجة إلى األمن الفكري وأهميته التي تعود إلى عدة اعتبارات 

 :(Al-Maliki,2012) أتييمنها ما 
إن تحقيق األمن الفكري يعد حماية للثوابت، فهو ينبع من ارتباطه بدين األمة المتمث لة في سالمة  -

يؤدي بذلك إلى وحدة التالحم والترابط  إذالعقيدة، واستقامة السلوك، وإثبات الوالء واالنتماء لها، 
 في المجتمع.

فض معدالتها، وبالتالي يقل اإلنفاق إن تعزيز األمن الفكري يعمل على الوقاية من الجرائم فتنخ -
المخصص لمواجهة ِتلك الجرائم، ومن ثم تسخير الميزانيات في إقامة المشاريع بما ينفع المجتمع 

 اقتصادًيا ومعيشًيا بالتقدم واالزدهار.

إن اختالل الفكر وانحرافه يؤدي إلى اختالل األمن بمختلف جوانبه، الذي يؤدي بدوره إلى  -
وشيوع الجريمة، حيث أشارت دراسة حول موضوع دور األمن الفكري في  السلوك المنحرف

الوقاية من اإلرهاب والتي أثبت فيها نتائجه؛ بأن هناك عالقة قوية واضحة بين االنحراف الفكري 
واإلرهاب، فكلما زاد االنحراف بين أفراد المجتمع زادت العمليات اإلرهابية بحيث يصبح الفكر 

 الخصبة النتشار اإلرهاب.المنحرف هو البيئة 
يعد التعليم إحدى الوسائل المهمة التي يسعى إليها المجتمع لتحقيق األمن الفكري، فال يمكن 
ألي أمة أن تنهض فكرًيا وحضارًيا مالم يكن لديها سياسة تعليمية واضحة مرنة مستمدة ومنسجمة 

الفرد وفق معتقدات وثقافة  مع ثقافة ومبادئ المجتمع قائمة على أسس علمية تكفل بناء شخصية
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ويعتمد التعليم في المملكة العربية السعودية على مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة التي ، المجتمع
 .تدعو لحفظ اإلنسان في ضروراته الخمس؛ ما يعزز أمن اإلنسان واستقرار البشرية

-Al) ليتضح عمل التعليم في المملكة في تحقيق األمن الفكري وتعزيزه من خالو 

Ghamdi,2009) العقيدة الصحيحة وفهمها فهًما سليًما متكاماًل، وذلك من خالل ارتكاز  دراسة
التعليم على أسس ومبادئ شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، فهما المصدر للتشريع، ودستور 

باعتباره الدرع  للدولة، بحيث تولي المواد الدينية حيًزا كبيًرا من مناهجها، لجعل الدين واقًعا معاًشا
 الحصين الواقي من كل انحراف.

تعد مناهج التعليم من أهم وسائل نشر الوعي األمني لدى الطالب وحمايتهم من االنحراف، و 
حيث إن مواد التربية اإلسالمية مواد أساسية وتدرس بشكل مكثف في جميع مراحل التعليم العام، 

صور االستراتيجي لتعزيز األمن الفكري حول الت (Al-Anzi & AL-Zubun,2015) ففي دراسة
مقررات العلوم الشرعية أنموذًجا لهذه  دراسةال تمن خالل مناهج التعليم الثانوي السعودي حيث اتخذ

الدراسة، وأثبتت نتائجها بأن مقررات العلوم الشرعية في التربية والتعليم بنيت لتحصين المجتمع من 
ي، وترسيخ المنهج اإلسالمي المبني على االعتدال والوسطية االنحراف الفكري، وتعزيز األمن الفكر 

واالستقامة، كما أوضحت الدراسة أن القيم اإلسالمية يمكن أن تكون أداة بناء ال هدم إذا ما درست 
وكذلك منهج التربية الوطنية الذي يمكن استغالله في ترسيخ مبادئ المواطنة ، تدريًسا مستقيًما

ن خالل تنمية الوعي األمني لدى الطالب، كما أن المناهج األخرى أيًضا ال الصادقة والدفاع عنها م
 تخلو من مواضيع تنمي الوعي واألمن الفكر.

 الدراسات السابقة
دراسة هدفت إلى قياس درجة فاعلية برنامج مبادرة االحترام  (Thabet,2012)أجرى 

ظات غزة، وذلك من وجهة نظر واالنضباط الذي تطبقه وكالة الغوث الدولية في مدارسها بمحاف
وقد استخدم الباحث المنهج  ،المديرين والمعلمين، ثم إلى تحديد أفضل السبل لتطوير هذا البرنامج

الوصفي. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس التي أكملت عامين كاملين في تطبيق 
( معلمًا 9922ي هذه المدارس وعددهم )( مديرًا ومديرة، وجميع معلم44برنامج المبادرة، وعددهم )

( معلمًا ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق 042( مديرًا ومديرة، )04ومعلمة، وقد بلغت )
أداتين استبانة للمديرين والمعلمين ومقابلة للمسئولين والقائمين على البرنامج. وتوصل الباحث للنتائج 

ين ترى أن البرنامج أسهم في تعزيز منظومة القيم اإليجابية أن نسبة مرتفعة من المستجيب التالية:
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وأن نسبة مرتفعة من المستجيبين ترى أن البرنامج أسهم في  ،لدى الطالب وتعزيز االنضباط لديهم
 معالجة الكثير من السلوكيات غير المرغوبة لدى طالب مدارسهم.

كبار السن والصعوبات  دراسة سعت إللقاء الضوء على شريحة (Al-Shaeer,2014)أجرى 
كوسيلة توعوية بحقوق كبار السن،  لوح الكترونيوضع تصور لتوظيف من خالل  التي يواجهونها

واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، من خالل البحث المكتبي واالطالع على األدب التربوي المتعلق 
شروط  يلكترونلوح اإليحقق ال ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه ال بد أن ،بالدراسة

اللوحات النجاح ليكون مؤثرًا وفعااًل، واستهداف صغار السن والعاجزين عن القراءة من خالل 
استغالل فترات االنتظار أمام اإلشارات ومحطات وكذلك  معبرة،التي تحمل صورًا  اإللكترونية

واستغالل فاتورة الحساب في  ،ينية بحقوق المسنو توعلوحات الكترونية القطارات والمطارات بوضع 
وقيام طالب المدارس بزيارة كبار السن في  ،المحالت التجارية لدعم حساب مخصص لكبار السن

 مراكز في مراكز الرعاية وتقديم الخدمات لهم كنوع من النشاط االجتماعي.

بين دراسة هدفت إلى معرفة المبررات التي تفرض تحقيق التكامل  (Al-Harbi,2014)وأجرى 
األجهزة األمنية والمؤسسات التربوية في السعودية، وتحديد متطلبات تحقيق التكامل بين األجهزة 
األمنية والمؤسسات التربوية ومن ثم الخروج بإستراتيجية لتحقيق التكامل بين األجهزة األمنية 

ة إلى أن خلصت نتائج الدراس(. و SWOTالواقع )والمؤسسات التربوية، واعتمدت الدراسة تحليل 
المبررات التي تفرض تحقيق التكامل بين األجهزة األمنية والمؤسسات التربوية تتلخص في التطورات 
والتحديات األمنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، التي يتعرض لها المجتمع السعودي، 

والقصور الواضح  ،موتأثيرات العولمة وتطور وسائل االتصال واإلعال ،والتحوالت العقدية والفكرية
والتأثير القوي للمؤسسات التربوية في أفراد  ،في التواصل بين األجهزة األمنية والمؤسسات التربوية

المجتمع، وحاجة األجهزة األمنية للتعاون مع المؤسسات التربوية لمواجهة بعض الظواهر السلوكية 
والمؤسسات التربوية، وال بد من تحقيق مبدأ وثقة المجتمع في األجهزة األمنية  ،والفكرية والوقاية منها

التكامل والقناعة بأهمية توحيد الجهود لترسيخ األمن وتعزيزه، والتخطيط االستراتيجي لمشاريع وبرامج 
 التكامل األمني.

درجة إسهام اإلدارة المدرسية على تعرف الدراسة هدفت إلى  (Al-Wahibi,2015)وأجرى 
الل تفاعلها مع األسرة والمجتمع، وتفعيل األنشطة المدرسية، ودور في تعزيز األمن الفكري، من خ

الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية وتحول دون تعزيز األمن  الىالمرشد الطالبي، والتعرف 
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الفكري من وجهة نظر المشرفين ومعلمي المرحلة الثانوية بمدينة الطائف، واتبعت الدراسة المنهج 
ومن أهم النتائج التي  ،مشرفا 41معلمًا و 902عت استبانة على عينة بلغت الوصفي المسحي، ووز 

المشرفين إلسهام اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري متوسطًا في  رالدراسة: تقديتوصلت إليها 
 ،معظم المحاور، بينما كانت درجة التأثير من وجهة نظر المعلمين مرتفعة في معظم المحاور

 قة مرتفعة على وجود صعوبات تحد من دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري.ودرجة المواف
ب تحقيقها جدراسة هدفت تعرف أبعاد األمن الفكري التي ي (Al-Faridi,2016) كما أجرى 

لدى طالب المرحلة الثانوية، ومتطلبات تحقيق تلك األبعاد لدى الطالب من وجهة نظر المعلمين 
( معلمًا، و 022ويين، واستخدمت المنهج الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة من )والمشرفين الترب

تدريب  ةالتالية: ضرور وقد توصلت الدراسة للنتائج  ،( مشرفًا، وتم توجيه استبانة لتحقيق الهدف30)
الطالب على المساهمة بالرأي السليم في الشؤون العامة للمجتمع، والربط بين العمل على حماية 

وضرورة التأكيد على المحافظة على التراث الثقافي والحضاري  ،الوطن وقوة العقيدة الدينية وخدمة
العنف الفكري مع  وضرورة نبذ ،لألمة، وحث الطالب على مناقشة القضايا الثقافية والحضارية

 الفكرية. اآلخر، والعمل على تنمية التفكير الناقد، والتأكيد على قبول التعددية في اآلراء واالتجاهات
استخدام اللوحات فقد هدفت إلى الكشف عن فاعلية  )2016Abu Jibla,(دراسة أما 
( وأثرة على تنمية التفكير االبداعي في مادة االحياء Edmod) دباستخدام موقع ادمو  اإللكترونية

ن ي عاستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبو لدى طالبات الصف االول الثانوي في مدينة الرياض، 
( طالبة وزعن 09) تكونت منعلى عينة  طريق تطبيق مقياسي التفكير اإلبداعي واالنضباط الذاتي

على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات التفكير االبداعي وكذلك وجود 

الطالبات لصالح مستوى االنضباط الذاتي لدى فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في 
 المجموعة التجريبية.

في تدريس مادة  باداآلياستخدام  الكشف عن أثرإلى  (Al-Harbi,2017)وهدفت دراسة 
عينة من لدى  االنضباط الذاتي في التعلم،الدراسات االجتماعية والوطنية في تنمية مهارات 

( 31ونت عينة الدراسة من )حساء. تكاإلفي محافظة الطالبات الموهوبات في الصف األول الثانوي 
طالبة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي عن طريق أداة االستبانة، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية 
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في تدريس مادة الدراسات االجتماعية والوطنية في تنمية مهارات  باداآلي استخدام إستراتيجية
 لدى الطالبات الموهوبات. االنضباط الذاتي في التعلم

 على الدراسات السابقة:تعليق 
يتضح أن العديد منها قد ركزت على برامج االنضباط الذاتي بعد استعراض الدراسات السابقة 

لكترونية في ثر توظيف اللوحات االوتبادل االحترام وسبل تطوير هذه البرامج، أو الكشف عن أ
ت الدراسة الحالية من تلك وقد استفاد ،تحقيق بعض أهداف القراءة والكتابة لدى الطلبة في المدارس

النظري للدراسة في المجاالت الثالثة اللوحات اإللكترونية واألمن  اإلطارتحديد  الدراسات في
معظم مشكلة تعاني منها ، إال أن الدراسة الحالية تميزت في معالجتها الفكري، واالنضباط الذاتي

 الدراسات التي تناولته الدراسة من أول ذه إذ تعداألمن الفكري، ، والمتعلقة بقيمة العربيةالمدارس 
الكشف عن أثر توظيف اللوحات اإللكترونية في توطين األمن الفكري واالنضباط الذاتي  موضوع

، وهو ما يميز هذه الدراسة عن غيرها في المملكة العربية السعودية الصف األول متوسطلدى طالب 
 .من الدراسات

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة

الصف األول تم اختيار عينة من طالب  إذالدراسة على المنهج شبه التجريبي، اعتمدت 
تكونت من  تجريبية األولىإلى مجموعتين  عشوائياً هم ، وتم توزيع( طالباً 41والبالغ عددهم ) متوسط

إخضاع المجموعتين إلى قياس قبلي  حيث تم، ( طالباً 31تكونت من )ضابطة  ( طالبًا، والثانية31)
 وبعدي.

 مجتمع الدراسة:
بمحافظة القريات في المملكة  الصف األول متوسطتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب 

( طالبًا موزعين على 0222، والبالغ عددهم حوالي )9102/9102العربية السعودية للعام الدراسي 
 (.9102( مدرسة، حسب إحصائيات إدارة التعليم في القريات )41)

 :عينة الدراسة
عشوائيًا، وتم  الملك عبدهللا المتوسطة، ومدرسة الشيخ محمد بن سعود ةمدرس تم اختيار

التعيين العشوائي ألحدى هذه المدارس كمجموعة تجريبية واألخرى ضابطة، إذ بلغ عدد طلبة 
 ( طالبًا.41المدرستين )
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 أدوات الدراسة
 األمن الفكري مقياس 

الطالع على األدب النظري واالستفادة من الدراسات ألمن الفكري من خالل اإعداد مقياس اتم 
المجاالت )التفكير البعيد عن التطرف والغلو واإلرهاب، السابقة في الحصول على الفقرات المتعلقة ب

ثقافة الحوار، التربية الوطنية، التفكير الذي يؤدي إلى تمثل القيم الديمقراطية ومبادئها، التكيف مع 
 .مع المجتمع وفقا لألنظمة والتشريعات ونبذ العنف(تحدى العولمة، التكيف 

 قياس ضبط الذاتم
 ،Tangency)باوميستر وبون  تم استخدام مقياس ضبط الذات، المعد من قبل تانجنيو

Baumes & Boone,2004)  ( فقرة، تتم االستجابة عليه 34األصلية من ) بصورته والمكون
 (.، أبداً ، نادراً ، أحياناً ، غالباً ، وهي: )دائماً تهالذي تم ترجم الخماسي (Likert)لتدريج ليكرت

 تقدير الدرجات في المقياسين:
 )أعلـىتم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على األوساط الحسـابية حسـب المعادلـة التاليـة: 

( طول المستوى الواحـد، وبالتـالي تكـون المسـتويات 0.33=  3\( 0-0)أي ) 3\درجة( أدنى  –درجة 
 ثة على النحو التالي:الثال

 مستوى منخفض. 9.33متوسط حسابي أقل من  -
 مستوى متوسط. 3.42وأقل من أو يساوي  9.33يساوي أو أكبر من  -
 مستوى مرتفع. 3.42أكبر من  -

 أداتي الدراسةصدق 
داتين ، إذ تم عرض األمحكمينالدراسة تم اعتماد طريقة صدق ال تيللتحقق من صدق أدا

( محكمًا من األساتذة الجامعيين 09بصورتهما األولية على ) من الفكري()االنضباط الذاتي واأل
إبداء آرائهم إذ طلب منهم  ،الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك فيتخصصات التربوية الالخبراء من 

الفقرات،  غالبيةجمع المحكمون على أوقد  حول درجة انتماء الفقرات لمجاالتها، ووضوحها اللغوي،
بجميع المالحظات، وتعديل وإضافة الفقرات المقترحة من قبل المحكمين، حتى خرجت األخذ وتم 
سبعة  موزعة على( فقرة 00األمن الفكري ويتكون من )مقياس )بصورتها النهائية الدراسة  يأدات

 .( فقرة31ومقياس االنضباط الذاتي مكون من ) مجاالت،
 



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

717 

 مقياس األمن الفكري  ثبات
ًا من طالب ( طالب94تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من ) سللتحقق من ثبات المقيا

تم إيجاد معامالت ثبات الفا كرونباخ ألبعاد و  ،ول متوسط ومن خارج عينة الدراسةالصف األ
 لمقياس ككل وكانت النتائج كما يلي:لالمقياس و 

 األمن الفكري  مقياس بعادثبات كرونباخ الفا أل معامالت م(: قي1جدول )
 معامل كرونباخ الفا البعد

 1.299 التفكير الناقد

 1.293 التفكير اإلبداعي
 1.230 التفكير القائم على آيات هللا

 1.212 التفكير البعيد عن التطرف والغلو واإلرهاب
 1.200 ثقافة الحوار

 1.292 التربية الوطنية
 1.230 المنظومة القيمية

 1.293 تمثل الديمقراطية ومبادئها
 1.299 مع تحدى العولمة التكيف

 1.22 المقياس ككل
من الفكري حيث تراوحت األ الفا ألبعاد مقياس ( قيم معامالت كرونباخ0يبين الجدول )

وتعتبر هذه القيم مقبولة  (1.22( في حين بلغت قيمة الثبات للمقياس ككل )1.23 – 1.23)
 .ألغراض هذه الدراسة

 االنضباط الذاتي: مقياس
ًا من طالب ( طالب94تطبيق المقياس على عينة مكونة من )تم  مقياسات الللتحقق من ثب

 لفقراتالفا  كرونباخ معامالت ثبات ول متوسط ومن خارج عينة الدراسة وتم حسابالصف األ
 وكانت النتائج كما يلي: مقياسال

 االنضباط الذاتي قيم معامالت الثبات لمقياس: (2جدول )
 معامل كرونباخ الفا األداة

 1.222 االنضباط الذاتي مقياس
، (1.22مقياس االنضباط الذاتي حيث بلغت )( قيمة معامل كرونباخ الفا ل9يبين الجدول )

 .وتعتبر هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة
 المادة التعليمية حول األمن الفكري واالنضباط الذاتي.

 وفق الخطوات اإلجرائية اآلتية:إعداد المادة التعليمية: تم إعداد المادة التعليمية 

 تم إعداد خطط دراسية لكل مجال من مجاالت األمن الفكري واالنضباط الذاتي. -
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قام الباحـث بعـرض أدوات الدراسـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين التربـويين، وتـم إجـراء التعـديالت  -
 في ضوء مقترحاتهم وآرائهم.

بحــث، قـام الباحـث باإلشــراف علـى التجربــة مـن أجـل الحفــاى علـى الدقـة والموضــوعية فـي نتـائج ال -
 نتائجها. بنفسه؛ وذلك لضمان عدم تأثر الطالب بأي مؤثر قد ينجم عنه تغيير في

لوحــات، وعرضــت مجموعــة مــن العبــارات ذات العالقــة بــاألمن الفكــري علــى هــذه  4تــم تشــغيل  -
 اللوحات.

ـــي أ غالفـــرا تـــم االتفـــاق علـــى عـــرض هـــذه المـــادة خـــالل ســـاعات  - ثنـــاء الفتـــرة الصـــباحية للطلبـــة وف
 والفسحة وفي نهاية الدوام.

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:
ــــي لمقيــــاس األمــــن الفكــــري، للتأكــــد مــــن تكــــافؤ طــــالب  مجمــــوعتي الدراســــة فــــي التطبيــــق القبل

تــم اسـتخدام اختبــار )ت( للعينـات المســتقلة، كمـا يوضــح واالنضـباط الــذاتي علـى مجمــوعتي الدراسـة و 
 الجدول التالي:

طالب المجموعتين  نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق بين متوسطي درجات (3) جدول
 واالنضباط الذاتي التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس األمن الفكري 

 المقياس
 قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ت
 درجة

 الحرية
 مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
راف االنح

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.023 02 1.042 1.42 3.92 1.40 3.99 األمن الفكري 
 1.024 02 0.312 1.04 3.32 1.04 3.39 االنضباط الذاتي

ــاس ت أنــه ال( 3ويبــين الجــدول )    ــي لمقي ــة إحصــائية  فــي التطبيــق القبل وجــود فــروق ذات دالل
( وهــي 1.042حيــث بلغــت قيمــة  ت  ) المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة،األمــن الفكــري بــين طــالب 

وهـــذا يـــدل علـــى تكـــافؤ طـــالب المجمـــوعتين فـــي  ( 1.10غيـــر دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى الداللـــة )
فـروق ذات كمـا يبـين الجـدول بإنـه ال توجـد  لكترونيـة،الفكري  قبل استخدام اللوحـات اإل مستوى األمن

بـــين طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة  االنضـــباط الـــذاتييـــق القبلـــي لمقيـــاس داللــة إحصـــائية  فـــي التطب
( ، 1.10( وهـي غيـر دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة )0.312حيث بلغت قيمة  ت  ) والضابطة،

ـــذاتي  قبـــل اســـتخدام اللوحـــات  وهـــذا يـــدل علـــى تكـــافؤ طـــالب المجمـــوعتين فـــي مســـتوى االنضـــباط ال
 .لكترونيةاإل
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 صائية:المعالجات اإلح
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
 .(ANCOVA)تحليل التباين المشترك  -
يكــون حجــم األثــر ضــعيفا إذا كانــت تــم اســتخدام محكــات كــوهين التاليــة للحكــم علــى حجــم األثــر:  -

وكبيــرا إذا كانــت أكبــر مــن  1.14، ومتوســطا إذا كانــت قريبــة مــن 1.10قيمــة مربــع ايتــا اقــل مــن 
1.04 
داللة ال: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ئج المتعلقة بالسؤال األولالنتا

(α=1.10 في مستوى األمن الفكري لدى طالب ) للمجموعة )تجريبية، يعزى الصف األول متوسط
 ؟ضابطة(

عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  لإلجابة
مجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس األمن الفكري في التطبيقين القبلي الطالب في ال

للكشف عن الفروق بين المتوسطات  (ANCOVA)والبعدي، كما تم إجراء تحليل التباين المشترك 
 .المقياس ككلالحسابية لدرجات الطالب على 

طالب في المجموعتين التجريبية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ال4الجدول )
 والضابطة على مقياس األمن الفكري في التطبيقين القبلي والبعدي.

( وجـــود فـــرق ظـــاهري بـــين متوســـطي درجـــات الطـــالب فـــي المجمـــوعتين 4مـــن الجـــدول ) بـــيني
كمـا يالحـظ وجـود فـرق ظـاهر بـين متوسـطي  ،القيـاس القبلـي لألمـن الفكـري التجريبية والضابطة على 

( وقـد 1.09درجات طالب المجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي لألمـن الفكـري، حيـث بلـغ )
يعـــزى ذلـــك إلـــى مـــرور طــــالب المجموعـــة الضـــابطة بخبـــرة تعليميــــة مـــن خـــالل التـــدريس بالطريقــــة 

 .(ANCOVA)المشترك التباين  االعتيادية. وقد تم ضبط هذا الفرق إحصائيا باستخدام تحليل
( أن هناك فرقًا ظاهريـًا بـين متوسـطي درجـات طـالب المجمـوعتين 4كذلك يتضح من الجدول )

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس األمن الفكري، حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي لـدرجات 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي اإلحصاءات الوصفية المجموعة

التجريبية )التدريس اللوحات 
 اإللكترونية(

 4.00 3.99 المتوسط الحسابي

 1.49 1.40 االنحراف المعياري 

 4.02 - معدلالمتوسط ال

الضابطة )الطريقة 
 االعتيادية في التدريس(

 3.41 3.92 المتوسط الحسابي

 1.44 1.42 االنحراف المعياري 

 3.01 - معدلالمتوسط ال
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كــان المتوســـط الحســـابي ( فــي حـــين 1.49( وبـــانحراف معيـــاري )4.00طــالب المجموعـــة التجريبيــة )
( أي أن هنـاك فرقـا )ظاهريـًا( 1.44( وبـانحراف معيـاري )3.41لدرجات طالب المجموعة الضـابطة )

في المتوسط الحسابي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس األمن الفكـري البعـدي مقـداره 
(1.20.) 

ــدرجات الطــكمــا  ــة ل ل ــائج المتوســطات الحســابية المعد  ــة ةالب فــي المجموعــتشــير نت قــد  التجريبي
ل لطـالب المجموعـة الضـابطة )التـي خضـعت4.02)بلغت   ( وهو أعلى من المتوسط الحسـابي المعـد 

(. ولمعرفــة مــا إذا كــان الفــرق فــي المتوســط الحســابي 3.01) ، حيــث(للطريقـة االعتياديــة فــي الت ــدريس
عـدي لمقيـاس األمـن الفكـري ذا داللـة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي التطبيـق الب

ــد مســتوى الداللــة ) ــين المجمــوعتين  =1.10إحصــائية عن ( وبهــدف عــزل الفــروق القبليــة إحصــائيًا ب
، كانــت النتــائج كمــا فــي (ANCOVA)علــى المقيــاس، تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين المشــترك 

 (.0الجدول )
لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية  (ANCOVA)(: نتائج تحليل التباين المشترك 5جدول)

 والضابطة على مقياس األمن الفكريالبعدي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى 
  لحجم أثر اإلستراتيجية η2 الداللة

  3.333 03.03 0.803 0 0.055 االختبار القبلي
 المجموعة

 3.003 *3.333 53.88 5.383 0 5.083 لكترونية()اللوحات اإل
    3.320 55 0.003 الخطأ
     03 00.235 الكلي

 * دالة إحصائيا  
( إلـى وجـود فـرق دال إحصـائيًا بـين متوسـطي درجـات الطـالب فـي 0تشير النتائج في الجدول )

ت قيمــــة )ف( المجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة علــــى القيــــاس البعــــدي لألمــــن الفكــــري، حيــــث بلغــــ
(، أي أنـه يوجـد  =1.10( وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )01.99المحسوبة للفرق )

فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين درجـــات الطـــالب علـــى مقيـــاس األمـــن الفكـــري بـــين طـــالب المجموعـــة 
الضــابطة  التجريبيــة )التــي خضــعت للتــدريس باســتخدام اللوحــات اإللكترونيــة( وبــين طــالب المجموعــة

ــة وتعــزى هــذه الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة  .(االعتيادي ــة فــي التــدريس )التــي خضــعت للطريق
(، فــي حــين بلــغ المتوســط المعــدل للمجموعــة الضــابطة 4.02حيــث بلــغ متوســطها الحســابي المعــدل )

ــا مربــع  بلغــت قيمــة أمــا حجــم األثــر فقــد (. 3.0) (، 3011.علــى مقيــاس األمــن الفكــري ) (، η 2)إيت
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ــى مقيــاس األمــن %30.1وبــذلك يمكــن القــول: إن مــا نســبته ) ــاين فــي درجــات الطــالب عل ( مــن التب
، ســتراتيجية التــدريس المســتخدمةاالتجريبيــة والضــابطة يرجــع لمتغيــر الفكــري بــين طــالب المجمــوعتين 

كـــــات وُيعـــــد حجـــــم تـــــأثير إســـــتراتيجية اللوحـــــات اإللكترونيـــــة فـــــي هـــــذه النتيجـــــة مرتفعـــــًا، وفقـــــًا لمح
 في تفسير األثر الذي يحدثه المتغير المستقل في المتغير التابع. (Cohen) كوهين

ــدى  ــة فــي تــوطين األمــن الفكــري ل ــة اســتخدام اللوحــات اإللكتروني ــى فاعلي وتــدل هــذه النتيجــة عل
 بمحافظة القريات بالمملكة العربية السعودية.  الصف األول متوسططالب 

لما لها  ،للوحات اإللكترونية كوسيلة لتغيير سلوك الطالبوبذلك ُأثبتت فاعلية استخدام ا
وذلك ألن أطفال اليوم متعايشون مع العالم اإللكتروني بشكل يومي  ،فاعلية في جذب انتباه الطالب

 ،يصال الرسالة المراده إلى الطلبةالوحات لما تتمتع به من سالسة في فيجذب انتباهه مثل هذه ال
بتت فاعليتها كوسيلة لتغيير سلوك الطلبة لألفضل لما تتمتع به من إبداع في فاللوحات اإللكترونية أث

ونتيجة الختبارهم الموضوع  ،، إذ تفاعل الطالب مع هذه اللوحات بشكل كبير جداً إيصال المعلومة
ألول مرة ولوجود موضوعات وعبارات شدت انتباههم للمحتوى بدا عليهم التفاعل وطرح التساؤالت 

 .ت المطروحةعن الموضوعا
 ودراسة؛ (Al-Shaeer,2014)؛ ودراسة (Thabet,2012)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

(Al-Harbi,2014)،  أهمية ترسيخ األمن الفكري وتعزيزه.التي أشارت إلى 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

الصف األول متوسط في محافظة القريات بالمملكة الذاتي لدى طلبة  ( في مستوى االنضباط1.10)
 ؟للمجموعة )تجريبية، ضابطة(يعزى العربية السعودية 

عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  لإلجابة
ي التطبيقين القبلي الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس االنضباط الذاتي ف

للكشف عن الفروق بين المتوسطات  (ANCOVA) والبعدي، كما تم إجراء تحليل التباين المشترك
 .االنضباط الذاتيالحسابية لدرجات الطالب على مقياس 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية 6الجدول )
 مقياس االنضباط الذاتي في التطبيقين القبلي والبعديوالضابطة على 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي اإلحصاءات الوصفية المجموعة

التجريبية )التدريس اللوحات 
 اإللكترونية(

 4.99 3.39 المتوسط الحسابي

 1.42 1.04 االنحراف المعياري 

 4.91 - معدلالمتوسط ال
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 التطبيق البعدي التطبيق القبلي اإلحصاءات الوصفية المجموعة

الضابطة )الطريقة 
 في التدريس( االعتيادية

 3.40 3.32 المتوسط الحسابي

 1.09 1.04 االنحراف المعياري 

 3.00 - معدلالمتوسط ال
( وجود فرق ظاهري بين متوسطي درجات الطالب في المجموعتين التجريبية 4يتبين من الجدول )

درجات ، كما يالحظ وجود فرق ظاهر بين متوسطي القياس القبلي لالنضباط الذاتيوالضابطة على 
( وقد يعزى ذلك 1.2طالب المجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي لالنضباط الذاتي، حيث بلغ )

إلى مرور طالب المجموعة الضابطة بخبرة تعليمية من خالل التدريس بالطريقة االعتيادية. وقد تم 
 .(ANCOVA)المشترك ضبط هذا الفرق إحصائيا باستخدام تحليل التباين 

( أن هناك فرقًا ظاهريًا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 4ضح من الجدول )كذلك يت
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االنضباط الذاتي، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

( في حين كان المتوسط 1.42( وبانحراف معياري )4.99لدرجات طالب المجموعة التجريبية )
( أي أن هناك فرقا 1.09( وبانحراف معياري )3.40المجموعة الضابطة ) الحسابي لدرجات طالب

بعدي لالنضباط ل)ظاهريًا( في المتوسط الحسابي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس ا
( وهو أعلى من المتوسط 4.91)كما بلغ الوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية   الذاتي.

 (.3.00الب المجموعة الضابطة والبالغ )الحسابي المعد ل لط
ولمعرفـــة مــــا إذا كـــان الفــــرق فـــي المتوســــط الحســـابي لــــدرجات طـــالب المجمــــوعتين التجريبيــــة 
والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس االنضـــباط الـــذاتي ذا داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة 

(=1.10وبهدف عزل الفروق القبلية إحصائيًا بين المجموعتين )  على المقياس، تـم اسـتخدام اختبـار
 (.2، كانت النتائج كما في الجدول )(ANCOVA)تحليل التباين المشترك 

لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية  (ANCOVA)(: نتائج تحليل التباين المشترك 7جدول)
 البعدي والضابطة على مقياس االنضباط الذاتي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

η2 لحجم أثر اإلستراتيجية  
  1.111 41.01 3.932 0 3.300 االختبار القبلي

 المجموعة
 )اللوحات اإللكترونية(

0.091 0 0.192 01.01 1.111* 1.311 

    1.124 02 4.331 الخطأ

     41 04.210 الكلي

 * دالة إحصائيا  
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( إلـى وجـود فـرق دال إحصـائيًا بـين متوسـطي درجـات الطـالب فـي 2النتائج في الجدول )تشير 
ــــاس البعــــدي لالالمجمــــوعتين الضــــابطة  ــــى القي ــــة عل ــــذاتيوالتجريبي بلغــــت قيمــــة )ف(  إذ، نضــــباط ال

وقد بلغ حجم (،  =1.10( وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )01.01المحسوبة للفرق )
ـــأثير مر ال ـــا )ت ـــع إيت ـــول: إن مـــا نســـبته )2η) (1.311ب ـــذلك يمكـــن الق ـــاين فـــي %31.1(، وب ( مـــن التب

التجريبيــة والضــابطة يرجــع درجــات الطــالب علــى مقيــاس االنضــباط الــذاتي بــين طــالب المجمــوعتين 
ــةالمتغيــر  ــأثير إســتراتيجية ،ســتراتيجية اللوحــات اإللكتروني ــة فــي هــذه  وُيعــد حجــم ت اللوحــات اإللكتروني

فــي تفسـير األثــر الــذي يحدثــه المتغيــر المســتقل فــي  (Cohen) ة مرتفعــًا، وفقــًا لمحكــات كــوهينالنتيجـ
 المتغير التابع.

وتدل هذه النتيجة على فاعليـة اسـتخدام اللوحـات اإللكترونيـة فـي تـوطين االنضـباط الـذاتي لـدى 
ــاك وبــذلك ي، بمحافظــة القريــات بالمملكــة العربيــة الســعودية ول متوســطالصــف األطــالب  ظهــر أن هن

ويمكــن أن تفسـر هـذه النتيجــة  التجريبيـة،تفوقـًا واضـحًا وملموســًا فـي األداء البعـدي لصــالح المجموعـة 
ــات فاعليتهــا ــامج وذلــك أل ،إلــى أن اللوحــات اإللكترونيــة اســتطاعت كوســيلة لتغييــر الســلوك إثب ن البرن

تراتجية اللوحـات اإللكترونيـة وبالتـالي أثبتـت اسـ ،استطاع بأسلوب مشوق تغيير سلوك الطلبـة لألفضـل
فعاليتهـا فــي تعــديل وتغييـر ســلوك الطــالب وزيـادة اهتمــامهم بــاألمن الفكـري وزيــادة مســتوى اســتجابتهم 

ــة انضــباطهم الــذاتي،   ،(Al-Shaeer,2014) واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســةلهــا والــذي انعكــس عل
 .(Hassan,2014) واختلفت مع دراسة ،(Thabet,2012) ودراسة

 لتوصياتا
 بناًء على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

لكترونية والتكنولوجيا بشكل عام في العملية التعليمية استخدام مثل هذه اللوحات اإلباالهتمام  .0
 التعلمية.

وذلك  ،اللوحات االلكترونيةحول استخدام  والعاملين فيها ،المدارس لمديري عقد دورات تدريبية  .9
 .استخدامها بكفاءة عالية حتى يتمكن من

عقد اتفاقيات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخاصة إلنتاج مثل هذه برامج تهدف إلى  .3
 تعديل سلوك الطلبة.

والتي من شأنها تساعد في تشكيل  العام،الحديثة في مدارس التعليم  اللوحات اإللكترونيةتوفير  .4
 السلوك المرغوب فيه للطالب.
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كاستراتيجة ووسيلة  اللوحات اإللكترونيةلى فاعلية إمن الدراسات والبحوث للتعرف إجراء المزيد   .0
 تعديل السلوك. يمكن استخدامها في
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