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مفاهيم األمن الفكري املتضمنة يف كتاب الرتبية 
 اإلسالمية للصف الثاني عشر

 
 **مروه محمد خلف هللا       خ*                         أشرف عمر برب

 

  

اإلسالمية للصف الثاني عشر، ولتحقيق هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفاهيم األمن الفكري املتضمنة في كتاب التربية  -امللخص

 من مفاهيم األمن الفكري، وتم في ضوء هذه القائمة تحليل كتاب التربية 30أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد قائمة تضمنت )
ً
( مفهوما

ونت عينة الدراسة من كتاب االسالمية للصف الثانى عشر، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وتك

ا التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر، واعتمد الباحثان عنصر التحليل الفقرة لتحديد املفاهيم، وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة في هذ

 .ى العقائد األخرى والظنالكتاب كانت تركز على مفهومين هما التوعية وتصحيح املعتقدات، وأقل نسبة تركيز على املفهومين هما االنفتاح عل
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 عشر الثاني للصف اإلسالمية التربية كتاب في املتضمنة الفكري  األمن مفاهيم
 قدمة. امل1

تناول قضية األمن الفكري في هذا الوقت، يعد من أفضل األوقات، إن     

وهذه القضية من أهم املوضوعات التي يجب التبحر والبحث والتنقيب 

فيها؛ ألنها تثار في جميع أنحاء العالم عامة والوطن العربي وفلسطين 

 .خاصة

خاصة وأن فلسطين تعرضت في العقود األخيرة لهجمات شرسة من     

حتالل اإلسرائيلي وبعض املتشددين في أفكارهم شملت جميع قبل اال 

جوانب الحياة لدى الشعب الفلسطيني السياسية واالجتماعية والثقافية 

 .والدينية

وكذلك ظهور وتطور وسائل االتصال الحديثة أدى إلى انفتاح فلسطين     

عادات على العالم الخارجي وبالتالي أدى إلى دخول ثقافات وأفكار مخالفة ل

الشعب الفلسطيني منها العادات السيئة ومنها الحسنة، وسيطرت بعض 

العادات السيئة على عقول فئة من الشباب وخاصة في مرحلة املراهقة، 

 .مما جعلهم يسيرون وراء سراب مخالف لشريعتنا اإلسالمية الغراء

فأصبحت أفكار الشباب تهدد أمن املواطن واملجتمع على حد سواء "    

ا لم يتم تبني رؤية استراتيجية لهذا الفكر املنحل فسيؤثر ذلك على فإذ

املجتمع؛ ألن السلوك سيمض ي حسب الهوى ووفق املؤثرات الخارجية 

 ].1والتعصبية واملذهبية والحزبية" ]

وقد كفل اإلسالم املحافظة على الكليات الخمس وهى: النفس واملال 

رد واالعتداء عليه ومنع أيضا والعرض والعقل والدين بمنع الضرر عن الف

االعتداء على حرمات اآلخرين من قبل الفرد ليحقق للفرد األمن، 

 ].2وبالضرورة األمان للمجتمع كله ]

ووجب مواجهة الفكر غير السوي؛ ألن الفكر السوي هو سبب ارتقاء 

األمم وتقدمها فيه تصقل العقول، وتنمى القدرات، وتكشف املواهب؛ 

أمه حريصة على حماية فكرها من أي انحراف قد لذلك نجد أن كل 

 ].3يشوبه أو يعكر صفوه ]

إن املتتبع للفكر غير السوى يجد بال شك أن من أقوى األسباب التي أدت 

إلى انتشار تأثيره على الجانب الديني، والتأثر بالشبهات الفكرية والعقدية 

موجودة ال  التي سادت معظم البالد االسالمية، وال تزال تلك األفكار

يواجهها إال الجهات املسؤولة عن توعية الناس، والعلماء الربانيون الذين 

 ].4] يبينون الحق ويميزونه عن الباطل

فحماية الفكر والعقيدة تحمى العبادة السليمة واألخالق وتكون إما      

ذاتيه من الطالب أو من خالل مؤسسات مجتمعيه مثل املسجد 

عب على الناشئة في ظل التطور التكنولوجي الذي واملدرسة، واألولى أص

يظهر دور املعلم القدوة في توجيه سلوك الطالب وهذا يعد من أهم 

واجبات املعلم نحو طالبه ترسيخ مبدأ االلتزام بالدين الحنيف واحترام 

 .حقه والتعبير عن رأيه باعتدال

الل فكره لذلك يعد املعلم من العلماء الربانيين الذي يمكن من خ     

الصافي مواجهة األفكار املنحرفة والضالة من خالل مناهج التربية 

اإلسالمية السليمة املبنية وفق خصائص نمو الطالب وخصائص املجتمع 

اإلسالمي واملادة السليمة، وال يقف األمر عند معلم التربية اإلسالمية 

الجامعة  واملنهاج فحسب بل يتعدى إلى خطيب املسجد والعالم الرباني في

والقاض ي الشرعي ولجنة اإلفتاء؛ ألنها الجهات الرسمية في تحديد األفكار 

 .السليمة للمجتمع، كل هؤالء يجتمعون من أجل تحقيق األمن الفكري 

ولعل من مراحل املجتمع والفرد تحقيق األمن الفكري والغاية منها     

املنهاج اإلسالمي الوصول إلى التزام الطالب في مدرسته والفرد في مجتمعه ب

القويم السليم والعمل على صد ومواجهة الخرافات الفكرية التي تواجه 

 .العقل، واملحافظة على القيم والهوية اإلسالمية

ودور املعلم يتحمل فيه الجزء األكبر في تعزيز األمن الفكري، فهو     

القدوة واملربي واملوجه واملحرك لفئة الشباب داخل الحرم املدرس ي 

خارجه كلمته مسموعة عندهم، بل يقلدونه في كثير من مناحي الحياة، و 

وسلوكهم ويعتبرونه املثل األعلى لهم، لذا فإن مسؤولياته كثيرة وتوجيهاته 

 ].5ضرورة ملحة ]

وأهم ما يناط بدور املعلم " غرس وتعزيز األمن الفكري لدى طالبه      

ذ عليه أن يسعى إلى تشكيل الذين يجلسون أمامه لتلقي العلم واملعرفة، إ

عقول الطلبة نحو القدرة على وزن األمور بموازين النقد البناء والتمييز 

والفرز واملمحص ملختلف مدخالت الثقافة على عقيدتهم ومبادئهم 

 ].6االجتماعية والوطنية السائدة " ]

ووسيلة املعلم في ذلك املناهج الدراسية املعدة في ذلك التي ترتقي بفكر 

طلبة وتكسبهم ضمير التسامح واألخوة واملحبة والسالم ونبذ األفكار ال

 .الضالة املضلة املشوهة لعقول الطلبة

 مشكلة الدراسة. 2

من خالل العرض السابق يتضح أهمية وخطورة مفهوم األمن الفكري      

لدى طلبة املرحلة الثانوية، ألن املناهج وسيلة املجتمع التي ترتقي بالفكر 

وتحقق مفاهيم الفكر السليم، وتنبذ األفكار املنحرفة وتعطى الحرية 

للطالب للتعبير عن حقه وآرائه واتجاهاته؛ والن هذه املفاهيم غاية من 

الغايات العظمى التي تسعى إليها املجتمعات باختالف أطيافها واإلسالم 

مع العظيم حرص على تحقيقها للفرد واملجتمع وهذا أبرز ما يميز املجت

 .اإلسالمي ويميزه

وبعد التقص ي والتحري والرجوع للدراسات املتخصصة لم يكن هذا      

املوضوع قد طرق بهذه الطريقة من قبل لذلك تولد الهاجس بالنظر 

البليغ بتناول هذه الدراسة ملعرفة مدى تضمن كتاب التربية اإلسالمية 

ية من الغايات ؛ألن هذه املفاهيم غا –األمن الفكري –لهذه املفاهيم 

 .العظمى التي تسعى إليها املجتمعات باختالف أطيافها

 .لذلك ارتأى الباحثان إجراء هذه الدراسة والتي تتمثل في مشكلة الدراسة

من خالل ما سبق تتضح مشكلة الدراسة املتمثلة في السؤال الرئيس ي 

 : التالي

 أ. أسئلة الدراسة

صف الثاني عشر باملرحلة ما مدى تضمن كتاب التربية اإلسالمية لل

  الثانوية بفلسطين ملضامين األمن الفكري؟

 : ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية 

ما قائمة مفاهيم األمن الفكري املتضمنة كتاب التربية اإلسالمية للصف 

 الثاني عشر باملرحلة الثانوية بفلسطين؟
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اإلسالمية للصف الثاني عشر ما مدى تضمن تلك القائمة في كتاب التربية 

 باملرحلة الثانوية بفلسطين؟

  أهداف الدراسةب.  

 : هدفت الدراسة الحالية إلى

 .إعداد قائمة بمفاهيم األمن الفكري 

التعرف على مستوى تضمن كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر  -

 .لقائمة مفاهيم األمن الفكري 

  أهمية الدراسةج.  

 : ه الدراسة إلىترجع أهمية هذ

قد تفيد مخططي وواضعي املناهج في تقديم معيار من خالل الحكم على 

 .مدى توافر األمن الفكري في منهاج التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر

تحسين قدرات املعلمين في اإلشراف والتخطيط ألنشطة مدرسية تعزز  -

 .تعليم وتعلم مفاهيم األمن الفكري 

 أخرى في الدراسات العليا او قد تفيد بعض  -
ً
الباحثين في استكمال أبحاثا

  .الترقيات ببناء برامج دراسة حول مفاهيم األمن الفكري 

  حدود الدراسةد. 

 2017/2018الحد الزماني : العام الدراس ي 

الحد املكاني : كتاب التربية اإلسالمية املطبق على طلبة الصف الثاني 

 .عشر بفلسطين

قائمة مفاهيم األمن الفكري للتعرف على مستوى تضمنها في الحد النوعي: 

 .كتاب التربية اإلسالمية الصف الثاني عشر

  مصطلحات الدراسةه. 

كتاب التربية اإلسالمية :هو كتاب التربية اإلسالمية التي تقرره وزارة 

التربية والتعليم على طلبة الصف الثاني عشر العلمي واألدبي في فلسطين 

 م 2018-2017للعام الدراس ي 

مفاهيم األمن الفكري : لقد تم عرض مجموعة من التعريفات في اإلطار 

 .النظري 

ويعرفها الباحثان تعريفا إجرائيا على أنها : تعني توافر مفاهيم إسالمية 

سليمة نابعة من الشريعة الغراء التي تهدف لحماية الناشئة وتحصنه من 

والسياس ي والثقافي واالجتماعي بهدف حماية عقولهم االنحراف العقدي 

من الخروج إلى األفكار الهدامة التي تحمل االنحراف والغلو والتطرف من 

 .أجل حمايته وحماية مجتمعه

 اإلطار النظري . 3

 :تعريف األمن الفكري 

حتى نتعرف على عناصر مفهوم األمن الفكري فال بد من تعريفه لغة 

 
ً
 .واصطالحا

 : ريفات محددة ملفاهيم األمن الفكري وهناك تع

  : التعريف اللغوي 

 : املعنى اللغوي لألمن

 وأمنه: أطمن ولم يخف، فهو آمن ويقال: لك  "
ً
 وأمنا

ً
 وأمانا

ً
أمن " أمنا

 ].7األمان: أي قد آمنتك" ]

 : املعنى اللغوي للفكر

: أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به (
ً
إلي فكر( في األمر فكرا

 ].7املجهول وفكر في مشكلة أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها ]

 :تعريف األمن الفكري في االصطالح

[ سالمة اإلدراك والفكر والتصورات واملمارسات 8] يعرفه الحربي     

 .لطالب الثانوية من الغلو والتطرف واالنحالل والتغريب

الخروج عن  [ حماية العقل البشري من9] في حين يعرفه إسماعيل

االنحراف والغلو في األفكار التي تهدد األمن الوطني، من خالل ما يقدمه 

املنهاج من قضايا وموضوعات تساعد على التأمل والنظر ومناقشة 

األفكار املغلوطة التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، وتغالي في 

ى أسس وهمية معتقداتها الفكرية، وتلغي الطرف األخر، وتحتقر البشر عل

 ". ال وجود لها في الواقع، وذلك بهدف سالمة الفكر واستقامته لدى الفرد

["أن األمن الفكري هو تزويد الطلبة باألفكار واملفاهيم 10وترى بنى عطا ]

السليمة بهدف حمايتهم وتحصينهم من االنحرافات التي تتعلق بالدين 

الوسطية في التعامل  والسياسة والقضايا االجتماعية، والوصول بهم إلى

 ". مع األمور الدينية واالجتماعية والثقافية

 : أهمية األمن الفكري 

عندما يمارس الطالب مفاهيم األمن الفكري ممثلة في حياته من خالل 

عقله الذي اكتسبه من خالل منهاج التربية اإلسالمية القويمة، التي تعد 

نتيجة طبيعية لترسيخ  الجهة املسئولة عن سلوكه القويم والسليم وهذا

 .مفاهيم األمن الفكري 

تعد نعمه األمن الفكري "من أعظم النعم التي ينعم هللا تعالى بها على 

اإلنسان فيحيا حياة سعيدة وهانئة، ويشعر بالطمأنينة واالستقرار، وهى 

إلى جانب ذلك من أهم وأبرز متطلبات الحياة التي ينشدها الفرد واملجتمع 

 ].11ان" ]في أي زمان ومك

ونتعرف على أهمية األمن الفكري من خالل النتيجة السلبية لفقدان هذه 

املفاهيم وما يعانيه املجتمع العربي اآلن من فقدان هذه املفاهيم على 

 .الفرد واملجتمع

 : لذلك نرى أن أهمية األمن الفكري تتلخص في

مس التي املحافظة على الدين اإلسالمي باعتباره احد الضروريات الخ -1

نادت الشريعة اإلسالمية الحفاظ عليها وحمايتها والدين اإلسالمي يحرم 

التطرف والغلو في الدين، ويركز األمن الفكري على العقل اإلنساني، ألنه 

آلة الفكر، واألداة التي يستخدمها اإلنسان في التفكير والتأمل وهما طريق 

رات، وبالتالي تحقيق الوصول إلى املعرفة وبناء وتقدم الشعوب والحضا

 ].10] الخالفة وعمارة األرض

أنه األداة الرئيسية والوسيلة الفعالة لحفظ وحماية هوية املجتمع من  -2

االستالب والذوبان والضياع، وال سيما في عصر العوملة الذي يعني 

 ].11] باختراق كل مجاالت الحياة لفرض األنموذج العاملي املوحد

 توفير االطمئنان النفس ي واالستقرار االجتماعي  أنه عامل رئيس في -3 

األمر الذي يؤدي إلى اإلسهام الفعلي في توافر أسباب الرقي الحضاري 

واالجتماعي ويوفر مبدأ التعايش اإلنساني وتحقيق املعنى الحقيقي للسالم 

 ].11العاملي بين املجتمعات البشرية ]

خصائصها وذلك بتحقيق التالحم إن األمن الفكري يحقق لألمة أهم  -4

والوحدة في الفكر واملنهج والغاية وهو الدخل الحقيقي لإلبداع والنمو 

 ].6لحضارة املجتمع وثقافته ]

إن األمن الفكري ليس من فكر العوام من الناس بل ناتج من مخططي       

ومطوري املناهج الدراسية وفق تضمينهم للمفاهيم السليمة من أفكار 
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ات تؤثر باإليجاب في سلوك الطالب ومن هنا يأتي دور املدرسة ومعتقد

التي تعد إحدى املؤسسات للحفاظ على سالمة ومقدرات األمة والحفاظ 

على املفاهيم األمنية الفكرية السليمة ليس وحدها بل يتعدى األمر إلى 

جميع مؤسسات املجتمع األخرى، ووسيلة املدرسة إلى ذلك املنهاج السليم 

  املعد
ً
 .إعدادا سليما

 على االعتدال 
ً
مناهج التربية اإلسالمية تربي وتخلق الطالب دوما

 ،
ً
والوسطية والسماحة وتبعده عن اتباع الهوى وتدعو إلى الوحدة دوما

 .وهو أداة الدراسة في ذلك

واملدرسة من أهم مؤسسات التعليم في تحقيق األمن الفكري "ألنها تجمع 

ف أعمارهم بداية من السن املبكرة التي كل فئات املجتمع على اختال 

تتمثل في املرحلة األساسية والثانوية وفيها يستطيع املعلم واملربي أن 

يشكل الطالب بالكيفية التي يريدها، ويعالج االنحرافات الفكرية بمعالجة 

 ].12األسباب والعوامل املؤدية لها والوقاية فيها " ]

 ومطل     
ً
 تسعى املؤسسات التعليمية وخاصة واألمن الفكري يعد هدفا

ً
با

املدرسة " إلى تحقيقه حتى ال يحدث تالعب بأفكار الشباب واستقطابهم 

من قبل جماعات تغذي فيهم ثقافة السمع والطاعة والخضوع ويصبح 

الطالب غير قادر على التمييز الواضح بين ما هو صائب وما هو خطأ، 

م وخاصة الثانوية تعد املحور واملناهج التربوية في جميع مراحل التعلي

[ " 
ً
 ].9الرئيس في تحقيق أهداف البقاء املجتمعي األمن فكريا

 للشك أن منهاج التربية اإلسالمية هو األقرب لحياة 
ً
والذي ال يدع مجاال

الطالب وتقديم البرامج الهادفة ومعالجة األفكار الهدامة مثل االنحراف 

تربية اإلسالمية هو املسؤول الدعوي واإلرهاب والتخابر، ومنهاج ال

 .بالدرجة األولى علن تحقيق األمن الفكري وإعداد اإلنسان املوحد باهلل

[ أنه ممكن أن تكون معوقات تعيق 13] هذا ودلت نتائج دراسة الحربى     

تطبيق األمن الفكري داخل املدرسة منها الصحبة السيئة وانشغال املدير 

عملية التربوية وغلبة أساليب التلقين، باإلعمال اإلدارية على حساب ال

التساهل في مواجهة املخالفات املدرسية، غياب مخاطر االنحراف الفكري 

 .في املناهج الدراسية وقلة األنشطة املدرسية

وهنا يبرز دور املعلم في طمس األنشطة غير املناسبة وتعديل سلوك 

 ].14الطالب ويعمل معلم التربية اإلسالمية على: الغامدي ]

ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة والتمسك بثوابتها ويحذر طالبه  -1

 في 
ً
 مهما

ً
من كل ما يفسدها من شرك وكفر وبدع باعتبار ذلك أساسا

 .وقايتهم من االنحرافات الفكرية

يغرس في طالبه حب هللا ورسوله ومحبة شرع هللا سبحانه وتعالى، ألنه  -2

الوطن الذي يعيشون فيه وينعمون من  ال نجاة لألمة بدون ذلك ومحبة

 .خيراته

 باعتبار الدين 
ً
 وعمال

ً
حث الطلبة على التمسك بالقيم اإلسالمية قوال

 .اإلسالمي هو الحصن الواقي من كل انحراف وجنوح

 .تحذير الطلبة من املصادر غير املوثوقة التي يرجع إليها بعضهم

 .يحذر الطلبة من التعصب لفكر معين

علم أن يكون قدوة لعمل الخير واإلصالح والتوبة وتبني ما يجب على امل

 .يسعد البشرية

ترسيخ مبدأ الحوار الهادف واالستماع لآلخرين واحترام آرائهم بقصد 

الوصول إلى الحق ومساعدة الطلبة على استخدام التفكير بطريقة 

 .صحيحة ليميز بين الحق والباطل

 .االهتمام بالتربية االجتماعية

 .م بتعليم القيم واملعايير السلوكية السليمةاالهتما

مساعدة الطلبة على استيعاب املفاهيم واألفكار التي تتعلق بالحياة 

 .واملستقبل والبعيدة عن األفكار املنحرفة املتطرفة

 
ً
من خالل عرض أدوار املعلم السابقة ممكن للمعلم أن يبني بفكره جيال

القويم السليم وممكن أن يوجه الطلبة من الشباب نحو البناء والفكر 

 .للخراب والدمار وتبني األفكار الهدامة وشتان بين الطرفين

لذا يجب على معلم التربية اإلسالمية وهو املسؤول عن فتح باب      

الحوار واملناقشة على اآلخرين، واالنفتاح على اآلخرين بشرط اكتساب 

ن أجل تقوية الوازع الديني، القيم السليمة، واستخدام أساليب الوعظ م

ألن مرحلة املراهقة من أخطر املراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره 

املختلفة التي تتسم بالتجدد املستمر والترقي في معارج الصعود نحو 

 ].13الكمال اإلنساني الرشيد ]

يتضح مما سبق أن األدوار داخل املدرسة مختلفة كونها واحدة من      

 من أبرز م
ً
ؤسسات املجتمع في تحقيق مفاهيم األمن الفكري، انطالقا

وظيفتها خدمة املجتمع ووسيلتها إلي ذلك املنهج القويم و الذي يقوم 

املعلم من خالله بتحويل املفاهيم النظرية املجودة داخله من سلوك 

 .نظري إلى سلوك عملي تطبيقي يعيشه الطالب مع أسرته ومجتمعه

 : الدراسات السابقة

سنتناول عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي 

بهدف االستفادة منها في تحديد موقع الدراسة الحالية من هذه الدراسات 

وكيفية إعداد أداة الدراسة املناسبة من هذه الدراسات وإجراءاتها 

ائج واالستفادة من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات في مناقشة نت

 : الدراسة ومن هذه الدراسات ما يلي

[ بدراسة هدفت إلى معرفة دور املناهج التعليمية 15في حين قام كافي ] -1

 ،
ً
في إرساء األمن الفكري وكان مقرر التوحيد في السعودية نموذجا

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي معتمدة بأسلوب تحليل املحتوى، 

القضايا املعاصرة التي تناسب طلبة  وقام الباحث بإعداد قائمة بأهم

املرحلة الثانوية، وفي ضوئها تم تحليل مقررات التوحيد وتوصلت الدراسة 

إلى: أن مصطلح األمن الفكري يحتاج إلى إعادة صياغة وأهمية مقرر 

التوحيد في املرحلة الثانوية. وأن املنهج الجيد وحده ال يكفي فال بد من 

 على التفاعل مع املقرر وتوجيه  إعداد املدرس وتأهيله، حتى
ً
يكون قادرا

 .الطالب التوجيه السليم

[ دراسة هدفت إلى معرفة دور منهج العلوم الشرعية 8وأجرى الحربي ] -2

في تعزيز األمن الفكري لدى طالب الصف الثالث الثانوي، واستخدم 

الباحث املنهجي الوصفي، وتكّون مجتمع الدراسة من كتب العلوم 

الشرعية بالصف الثالث الثانوي، و مشرفي ومعلمي العلوم الشرعية 

( 53ة باململكة العربية السعودية، وتكونت العينة من )باملرحلة الثانوي

، و)
ً
( معلم. واستخدم الباحث بطاقة تحليل؛ لتحليل محتوى 310مشرفا

 عن االستبانة ملعرفة 
ً
كتب العلوم الشرعية للصف الثالث الثانوي، فضال

آراء عينة الدراسة حول دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكري 
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الصف الثالث الثانوي والصعوبات التي تواجهه وقد توصل لدى طالب 

نتائج عديدة؛ ومن أبرزها: أن نسبة املفاهيم التي من شأنها تعزيز األمن 

الفكري في كتب العلوم الشرعية للصف الثالث الثانوي إذ بلغ عدد هذه 

، كما أوضح محتوى كتب العلوم الشرعية املنهج 1078املفاهيم )
ً
( مفهوما

في التعامل مع الفتن، كما أن محتوى كتب العلوم الشرعية قد الصحيح 

حذر املتعلم من كل ما من شأنه تهديد أمنه الفكري كاالبتداع في الدين، 

والغلو والتنطع، والتعصب، واتباع الهوى وفساد املقصد والتقليد األعمى 

بدون دليل، واالعتقاد باستباحة حرمة الدماء واألموال املعصومة، كما 

ن محتوى كتب العلوم الشرعية قد أبان للمتعلم العالقة بين أفراد أ

املجتمع املسلم، كطاعة ولي اآلمر املسلم، والبيعة، والنصيحة، وعدم 

الخروج عليه، وأهمية لزوم جماعة املسلمين والقيام بحقوقها، ووجوب 

 .احترام العهود

مفاهيم [ سعت الدارسة إلى معرفة تحليل 9أما دراسة إسماعيل ] -3

األمن الفكري املتضمنة في منهج التربية الوطنية باملرحلة الثانوية 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوب تحليل املحتوى، وطبقت 

الدراسة على عينة من طلبة الثانوية العامة بمحافظة قنا بجمهورية 

كري وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة ملفاهيم األمن الف مصر العربية،

الالزم تضمنها في كتاب التربية الوطنية للمرحلة الثانوية، ومن أبرز نتائج 

الدراسة أن منهج التربية الوطنية باملراحل الثانوية الثالث ال يحقق الدور 

املرجو منه في إكساب الطلبة مفاهيم األمن الفكري الالزمة لهم، لذلك 

 ملنهج التربية الوطن
ً
ية باملرحلة الثانوية في وضعت الدراسة تصور مقترحا

 .ضوء مفاهيم األمن الفكري 

 لتضمين األمن 16وأرادت دراسة اليوسف ] -4
ً
[ إلى وضع تصور مقترحا

الفكري بمقررات التربية اإلسالمية وبيان أثره على تنمية قيم املواطنة 

 لقيم املواطنة وطبق 
ً
لدى طالب املرحلة الثانوية، وصمم الباحث مقياسا

( 71( مجموعة ضابطة و)67) ائية من الطلبة بلغ عددهاعلى عينة عشو 

طالبة من مجموعة التجريبية، حيث استخدم الباحث املنهج التجريبي، 

وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات 

املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية بعد تطبيق التصور 

 .املقترح

[ سعت هذه الدارسة إلى معرفة مدى 17والقرنى ] أما دراسة حساني -5

إسهام مناهج اللغة العربية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب املرحلة 

الثانوية، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وقامت الباحثة بتحديد 

 لحماية طالب 
ً
 مقترحا

ً
قائمة مفاهيم لألمن الفكري ووضعت تصورا

ل الطريقة الوقائية والطريقة العالجية ووضعت املرحلة الثانوية، من خال

 لعناصر املناهج في اللغة العربية، وتوصلت الدراسة إلى أن األمن 
ً
تصورا

الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر اإلنسان من االنحراف أو 

الخروج عن الوسطية، ومنهج اللغة العربية كغيرة من املناهج التعليمية 

 .ي تعزيز األمن الفكري للطلبةيمكن أن يسهم ف

[ سعت الدراسة إلى معرفة دور معلمة 14وأرادت دراسة الغامدي ] -6

الصفوف األولى في تعزيز األمن الفكري لدى متعلمات املرحلة، والكشف 

عن املعوقات التي تواجههن في تعزيز األمن الفكري لدى متعلمات املرحلة 

في املسحي، وتكون املجتمع من وجهة نظرهن، واستخدمت املنهج الوص

من جميع معلمات الصفوف األولية بجدة، وتمثلت عينة الدراسة في 

( معلمة ووزع عليهم استبيان أداة الدراسة التي تم إعدادها بالطرق 100)

العلمية، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة معلمة الصفوف األولية 

 .في تعزيز األمن كانت بدرجة كبيرة

 : ى الدراسات السابقةتعقيب عل

اتفقت الدراسات السابقة على أهمية مفاهيم األمن الفكري في أوساط 

املجتمع املختلفة كالطالب واملعلمين ومدراء املدارس واملرشدين والنوادي 

 .الرياضية وجميع مؤسسات املجتمع

وأكدت الدراسات بضرورة دمج مفاهيم األمن الفكري باملنهاج في مراحل 

 .ملختلفةالتعليم ا

واتغفت الدراسات من حيث املنهج املستخدم حيث استخدم معظمها 

 .املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لهذه النوعية من األبحاث

واختلفت الدراسات السابقة في استخدام أدوات الدراسة فبعضها 

وبعضها استخدم تحليل  [14استخدم االستبيانات مثل دراسة الغامدي ]

 ].9] املدرسية وفق قائمة تحليل مثل دراسة اسماعيلالكتب 

واختلفت الدراسات من حيث الفئة املستهدفة )الطالب( مثل دراسة 

[ واملعلمين مثل دراسة 8[ و)الكتب( مثل ودراسة الحربى ]16اليوسف ]

 ].14] الغامدي

[ 17] تنوعت املناهج فمنها اللغة العربية مثل دراسة حساني والقرني

[ ومنه مناهج التربية 9] تربية الوطنية مثل دراسة إسماعيلومنهاج ال

 ].8] اإلسالمية مثل دراسة الحربى

 : وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في األمور التالية

في عرض اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة وإجراءات الدراسة, كما وتتميز 

يم األمن الفكري املتضمنة في هذه الدراسة عن غيرها في أنها تناولت مفاه

كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر, وجاءت لتغطي جانبا من 

جوانب الدراسات حول كتب التربية اإلسالمية في املدارس الفلسطينية 

 .وخاصة أننا في مرحلة تطوير للمناهج الفلسطينية

 الطريقة واإلجراءات. 4

الوصفي التحليلي وذلك من  منهج الدراسة: استخدم الباحثان املنهج

خالل أسلوب تحليل املحتوى ملالءمته لطبيعة الدراسة الحالية حيث قاما 

 .بتحليل كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر

واملنهج الوصفي التحليلي هو" طريقة في البحث عن الحاضر وتهدف إلى 

ت محددة تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيًدا لإلجابة عن تساؤال 

سلًفا بدقة تتعلق بالظواهر الحالية واألحداث الراهنة التي يمكن جمع 

 ].18] املعلومات عنها في زمان إجراء البحث وذلك باستخدام أدوات معينة

ويستخدم أسلوب تحليل املحتوى لتقويم املناهج من أجل تطويرها وهو 

ى مدى يعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إل

شيوع ظاهرة أو أحد املفاهيم أو فكرة وتكون نتائج هذا التحليل أحد 

 ].19] مؤشرات التطوير فيما بعد

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من مضمون كتاب التربية 

  2017/2018اإلسالمية للصف الثاني عشر املقرر للعام الدراس ي 

كتاب التربية اإلسالمية للصف عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 

 .الثاني عشر

 أداة الدراسةأ. 
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أداة تحليل املحتوى: قام الباحثان باستخدام أداة تحليل محتوى كتاب 

التربية اإلسالمية عينة الدراسة وذلك للكشف عن مدى توافر مفاهيم 

األمن الفكري في محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر، وقد 

 الخطوات التاليةقام البا
ً
 :حثان ببناء األداة متبعا

وضع الصورة األولية لألداة: وقد تضمن ذلك تحديد كل من: هدف  -1

التحليل، عينة التحليل، وحدة التحليل، فئة التحليل، وحدة التسجيل، 

ضوابط عملية التحليل، التعريفات اإلجرائية ملفاهيم األمن الفكري، 

 .فاهيمواستمارة لرصد تكرار هذه امل

 :صدق أداة التحليل وثباتها -2

 صدق أداة التحليل: ويقصد بالصدق" مدى تحقيق األداة للغرض 

 ].20الذي أعدت من أجله فيقيس ما وضعت لقياسه ]

وللتحقق من ذلك قام الباحثان بعرض أداة التحليل على لجنة من 

املحكمين من اساتذة الجامعات وذلك إلبداء رأيهم حول التعريفات 

اإلجرائية لكل مفهوم من مفاهيم األمن الفكري، ومدى شمولية فئات 

التحليل وعينته ووحدته، ووحدة التسجيل ودقة ضوابط عملية 

لتعديالت الالزمة حسب اقتراحات املحكمين، التحليل، وقد تم إجراء ا

وتم الحذف واالضافة بناًء على طلبهم، وبذلك أمكن الحكم على صدق 

  محتوى أداة التحليل

ثبات أداة التحليل: ويقصد بالثبات" الحصول على نفس النتائج عند 

 ].20تكرار القياس باستخدام األداة في نفس الظروف" ]

ث الثاني هو الباحث اآلخر فى الدراسة وللتحقق من ذلك قام الباح

بتحليل مضمون كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر مرتين 

، وتم حساب معامل ثبات التحليل بمعادلة هولستي  20بفاصل زمني 
ً
يوما

 (.2( و)1[ انظر ملحق )21] طعيمة

2 M  = R  

N1 + N2 

 : و على النحو التاليوالجدول التالي يوضح معامل الثبات بين التحليلين وه

 1جدول 

 يبين معامل الثبات

 الثبات املحلل الثاني املحلل األول  األمن الفكري ككل     قائمة مفاهيم

 337 330 98% 

 مناسبة التحليل ثبات معامالت أن يتضح السابق الجدول  خالل من      

 التحليل ألداة الثبات معامل بلغ وقد اإلنسان حقوق  معظم في ومرتفعة

 في األداة استخدام صالحية يؤكد مقبول  ثبات معامل وهو( 0.98) ككل

 .الدراسة

  
ً
 التحليل إجراءات: سادسا

 التربية كتاب مضمون  لتحليل التالية اإلجراءات باتباع الباحثان قام

 :املذكور  اإلسالمية

 الصريح املفهوم وتحديد, دقيقة فاحصة قراءة الواحد الدرس قراءة -1

  يكون  الذي الرئيس العنوان خالل من سواء عرضها طريقة خالل من
ً
 داال

 والفقرات الجمل في الدرس مضمون  خالل من أو املتضمن املفهوم على

 .أكثر أو مفهوم ويتضمن, منه كل عليه يدل الذي العام املعنى حيث من

 تسجيل جدول  في املخصص املكان في وتسجيله املفهوم نوع تحديد -2

 لهذه اعتمدت التي املفاهيمة التصنيف قائمة حسب وذلك, املفاهيم

 دروس من درس كل في عرضها وسيلة حسب تكراراتها رصد مع الدراسة

 .الكتاب

 .مفهوم لكل التكرارات مجموع حساب -3

 النتائج. 5

  الثاني للصف اإلسالمية التربية كتاب بتحليل الباحثان قام أن بعد

 جمعت الدراسة اعتمدتها التي الخطوات وفق الدراسة عينة عشر

 وفيما مفهوم، كل تكرارات متوسطات توضح جداول  في وعرضت البيانات

 جاءت وقد الدراسة أسئلة من سؤال كل عن اإلجابة الدراسة تحاول  يلي

 :يلي كما النتائج

 :يلي ما على ينص والذي: األول  السؤال إجابة

 التربية كتاب في تضمينها ينبغي التي الفكري  األمن مفاهيم قائمة ما

 بفلسطين؟ الثانوية باملرحلة عشر الثاني للصف اإلسالمية

 على واطلعت التربوي  األدب الدراسة راجعت السؤال هذا عن ولإلجابة

 بمجاالت قائمة ووضعت الثانوي  التعليم مرحلة في الطالب نمو خصائص

 من والتأكد تحكيمها تم التي التحليل قائمة و الفكري  األمن مفاهيم

 ( 30) التحليل بطاقة تضمنت وقد صدقها
ً
 األمن مفاهيم من مفهوما

 (.2) ملحق في موضح هو كما الفكري 

 املفاهيم هذه تضمن مدى ما على ينص والذي الثاني السؤال عن ولإلجابة

 الثانوية باملرحلة عشر الثاني للصف اإلسالمية التربية كتاب في

 بفلسطين؟

 عشر الثاني للصف اإلسالمية التربية كتاب محتوى  بتحليل الباحث قام 

 :التالي الجدول  يبينها كما التحليل نتائج وكانت بفلسطين الثانوية باملرحلة

 2 جدول 

 (مكرر : م) عشر  الثاني للصف اإلسالمية كتاب التربية في املتضمنة الفكري  األمن ملفاهيم والرتب املئوية والنسب التكرارات يبين

 الترتيب النسبة التكرار مفاهيم األمن الفكري  رقم الفقرة

 1 %7.70 26 التوعية 13

 1 %7.70 26 تصحيح املعتقدات 18

 2 %7.20 24 املواطنة 6

 3 %6.50 22 عظمة الدين 1

 3 %6.50 22 املسؤولية 9
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 الترتيب النسبة التكرار مفاهيم األمن الفكري  رقم الفقرة

 4 %6.20 21 السلوك القويم 3

 5 %5.90 20 فقه الواقع 27

 6 %5.40 18 التعلم الذاتي 22

 7 %5.10 17 الوسطية واالعتدال 2

 8 %4.10 14 اتزان الشخصية 12

 م8 %4.10 14 االنحراف الفكري  26

 9 %3.80 13 الدعوة إلى هللا 16

 10 %3.50 12 الرحمة 4

 11 %3.30 11 األمان 29

 12 %3 10 التثقيف األمني 10

 م12 %3 10 االنحراف السلوكي 17

 13 %2.40 8 القتل 23

 14 %2.10 7 القدوة 5

 م14 %2.10 7 الوالء 7

 م14 %2.10 7 الهوى  24

 15 %1.70 6 الغلو 14

 16 %1.50 5 التعصب 11

 17 %1.20 4 التكفير 15

 م17 %1.20 4 الشائعة 19

 18 %0.90 3 االنتماء 8

 19 %0.60 2 اإلعالم املشبوه 21

 م19 %0.60 2 إدارة الوقت 28

 20 %0.30 1 االنفتاح على العقائد األخرى  20

 م20 %0.30 1 الظن 25

 21 %. صفر التخابر 30

 

 كتاب في الفكري  األمن مفاهيم أن السابق( 2) الجدول  من يتضح     

 الفكري  األمن على التعرف في تسهم عشر الثاني للصف اإلسالمية التربية

 بين تراوحت حيث متفاوتة بدرجات ولكن التحليل بطاقة تضمنتها التي

 (.%0) وبين( 7.7%)

 املرتبة احتل قد( التوعية) على ينص والتي( 13) رقم املفهوم أن فنجد     

 ينص والذي( 18) رقم املفهوم احتل بينما%( 7.7) مقدارها بنسبة األولى

 مقدارها مئوية بنسبة مكرر  األولى املرتبة( املعتقدات تصحيح) على

 املرتبة( املواطنة) على ينص والذي( 6) رقم املفهوم واحتل ،%(7.7)

 والذي( 1) رقم املفهوم واحتل ،%(5.8) مقدارها مئوية بنسبة الثانية

 ،%(6.5) مقدارها مئوية بنسبة الثالثة املرتبة( الدين عظمة) على ينص

 بنسبة الثالثة املرتبة( املسؤولية) على ينص والذي( 9) رقم املفهوم واحتل

 (.%6.5) مقدارها مئوية

 (القويم السلوك) على ينص والذي الثالث املفهوم احتل فيما     

( 27) رقم املفهوم واحتل ،%(5.1) مقدارها مئوية بنسبة الرابعة املرتبة 

 والذي( 22) رقم واملفهوم الخامسة، املرتبة( الواقع فقه) على ينص والذي

 مقدارها مئوية بنسبة السادسة املرتبة احتل( الذاتي التعلم) على ينص

 احتل( واالعتدال الوسطية) على ينص والذي الثاني واملفهوم ،%(5.4)

 والذي( 12) رقم واملفهوم%( 5.1) مقدارها مئوية بنسبة السابعة املرتبة

 مقدارها مئوية بنسبة الثامنة املرتبة احتل( الشخصية اتزان) على ينص

 احتل( الفكري  االنحراف) على ينص والذي( 26) رقم واملفهوم%( 4.1)

( 16) رقم واملفهوم%(. 4.1) مقدارها مئوية بنسبة مكرر  الثامنة املرتبة

 مئوية بنسبة التاسعة املرتبة احتل( هللا إلى الدعوة) على ينص والذي

 املرتبة احتل( الرحمة) على ينص والذي الرابع واملفهوم%(.3.8) مقدارها

 (.%3.5) مقدارها مئوية بنسبة العاشرة

 : يلى ما يتضح سبق ما خالل من

 مناسبة وهى عالية بنسبة املفاهيم تلك عرض في وفق قد الكتاب أن      

 وكل البعض، بعضها على مترتبة املفاهيم تلك وان الثانوية املرحلة لطالب

 .للثانية نتيجة واحدة

 في بالغة أهمية من لهما ،(املعتقدات تصحيح)و( التوعية) مفهوم فمثال     

 على يعمل( التوعية) فمفهوم املرحلة هذه في طالبنا وحياة عامة حياتنا

 التالحم تمكين على يعمل مما املجتمع مع للتفاعل الطالب قدرة تنمية

 املراحل جميع في اإلسالمية التربية مناهج أهداف أهم من وهذا الوطني،

 منها ألن خاص؛ بشكل الثانوية املرحلة و عام بشكل املختلفة الدراسية

 مجتمعه في الطالب به يختلط الذي الجامعي للتعليم الطالب سينطلق

 هللا عباد تداووا"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  وحديث سبق، مما أكثر

 ."شفاء له أنزل  وقد إال داء ينزل  لم تعالى هللا فإن

 التسليم وأتم الصالة أفضل عليه الرسول  أن على يدل الحديث وهذا       

  كان
ً
، املسلمين توعية على الحرص أشد حريصا

ً
 هذا على ويترتب صحيا

 بتعميق يهتم الذي النشاط فهو ،(املعتقدات تصحيح) مفهوم املفهوم،
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 املعتقدات وتصحيح الناشئة نفوس في الصحيحة اإلسالمية العقيدة

 الطالب أن نرى  الشباب مرحلة ففي اإلسالمي، الدين يالئم بما السابقة

 بالتطبيع مهتمين املناهج مخططي يجعل مما نمائية، بخصائص يتمتعوا

 في فالبد القويم، السلوك ضوابط تكوين إلى يؤدي الذي الفعلي االجتماعي

 يتكون  ال حتى الطلبة لدى الخاطئة املعتقدات كل تعديل من املرحلة هذه

 لو الطالب ألن السمح، ديننا تعاليم يخالف منحرف ضال فكر أي لديهم

، صعب والتقويم التعديل فان اكتسبها
ً
 هللا صلى النبي حذر لذلك جدا

 ال) قال حيث أفكارهم في الناس وتقليد األعمى التقليد من وسلم عليه

 تصحيح في تعالى هللا قال و صحيح، ومعناه سندا، يصح ال( إمعة تكونوا

ِلَك ) آياته محكم في الخاطئة مفاهيمه
ََٰ
ذ
َ
َنا َما َوك

ْ
ْرَسل

َ
ْبِلَك  ِمن أ

َ
ْرَية   ِفي ق

َ
ن ق  ّمِ

ِذير  
  نَّ

َّ
اَل  ِإال

َ
وَها ق

ُ
َرف

ْ
ا ُمت ا ِإنَّ

َ
ا َوَجْدن

َ
ىَٰ  آَباَءن

َ
ة   َعل مَّ

ُ
ا أ ىَٰ  َوِإنَّ

َ
اِرِهم َعل

َ
ْقَتُدوَن، آث  مُّ

اَل 
َ
ْو  ق

َ
َول
َ
م أ

ُ
ْهَدىَٰ  ِجْئُتك

َ
ا ِبأ ْم  ِممَّ ْيِه  َوَجدتُّ

َ
ْم  َعل

ُ
وا آَباَءك

ُ
ال
َ
ا ق ُتم ِبَما ِإنَّ

ْ
ْرِسل

ُ
 ِبِه  أ

اِفُروَن 
َ
( املواطنة) مفهوم يتحقق وبالتالي(. 24 ،23:  الزخرف سورة)) ك

 مناهجنا عليها بنيت التي الخمس الكفايات إحدى من يعد الذي

 اإلسالمية التربية كتاب في املواطنة مفهوم فتوفر الجديدة، الفلسطينية

 مخططي اهتمام مدى يوضح الكبيرة النسبة بهذه عشر الثاني للصف

 بضع أمامهم الذين الطلبة لدى( املواطنة) مفهوم بأهمية املناهج وواضعي

 واجب فأمامهم اإلسالمية األمة ونساء رجال من ليصبحوا قليلة سنوات

 الطلبة لدى الوطني الحس رفع من فالبد ودينهم وطنهم اتجاه ووطني ديني

 فهو لطلبته الحسنة القدوة فهو هنا املعلم دور  ننس ى وال املرحلة هذه في

 واآلراء واألفكار التوجهات لكل التقاء موضوع الوطنية من يجعل الذي

 في ولكن املجتمع في والفكرية الثقافية التعددية من نوعا تعكس التي

 ما النبوية السنة وفي الوطن، ثم الدين ملصلحة األفكار كل تجتمع النهاية

 بن هللا عبد عن: صحيح بإسناد الترمذي سنن ففي الوطن حب على يدل

 على واقفا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول  رأيت: قال حمواء بن عدي

 أني ولوال هللا، إلى هللا أرض وأحب هللا أرض لخيُر  انِك : )فقال الحزورة

خِرجت
ُ
 فالحديث األلباني الشيخ صححه الحديث هذا( خرجت ما منك أ

 .له وانتماءه لوطنه وسلم عليه هللا صلى الرسول  حب على يدل الشريف

  فيصبح( اإلسالمي الدين عظمة) مفهوم يبرز فبذلك      
ً
  شيئا

ً
 به مسلما

 سلوكه وتترجمها نفسه في راسخة وقيمة العامة الثانوية طالب عند

 ( املسؤولية) مفهوم يصبح وبالتالي. وانفعاالته
ً
 وهو الطالب حياة في سلوكا

  اإلنسان فيها يكون  حالة وهي النبيلة اإلنسانية القيم من
ً
 صالحا

  أعماله على للمؤاخذة
ً
 الثانوية املرحلة وطلبة ؛ املختلفة بتبعاتها وملزما

 لذلك القريب املستقبل في املجتمع قيادة ملسئولية تحملهم بداية في هم

 للصف اإلسالمية التربية كتاب في كبيرة بدرجة املسئولية مفهوم توفر

ررها ولقد عشر، الثاني
َ
َحِسْبُتْم ) َ تعالى قوله منها ؛ كثيرة آيات في القرآن ق

َ
 ف

َما نَّ
َ
ْم  أ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ

ً
ْم  َعَبث

ُ
ك نَّ

َ
ْيَنا َوأ

َ
  ِإل

َ
ْرَجُعوَن  ال
ُ
 (.115: املؤمنون  سورة( )ت

 السلوك) غايتها من التي اإلسالمية التربية أهداف تتجلى سبق مما     

 بترسيخ اإلسالمية التربية منهاج مخططي لدى برز  الذي املفهوم( القويم

 املرحلة من ابتداءً  الطلبة نفوس في القويم والسلوك الحسنة األخالق

 اإلسالم وأخالق بقيم مشبع جيل إلنشاء الجامعية وحتى التمهيدية

 وقادر األصيلة وعاداته قيمه على ومحافظ للواجبات ومدرك العظيم،

 الحميدة الصفات وهذه القويم، السلوك أن كما مسؤولياته تحمل على

 الكرة وجه على مسلم كل به يتحلى أن يجب التي القويم السلوك على تدل

 .األرضية

  يسمى ما أو( الواقع فقه) وهو الواقع بفهم دينه أمور  فيفهم     
ً
 بفقه أيضا

 القرآن فهم إلى تدعو مصطلحات فجميعها املعاصر فقه أو األولويات

 مصطلحات وهي املعلوماتية، والثورة الحالي العصر منظور  وفق والسنة

 من الكثير ظهور  بعد خاصة كبير، بشكل األخيرة الفترة في استخدامها زاد

 النصوص تفسر الحق، على التي الفرق  من أنها تدعي التي التيارات

  وتصدر الشرعية
ً
 فإن املستحدثة، األمور  في وخاصة لهم يحلو كما أحكاما

 الدينية واآلراء املصطلحات تلك مع يتعامل كيف يعي ال البسيط املسلم

 في الواقع فقه مفهوم توفر أهمية جاءت هنا من الساحة؛ على املطروحة

 الثانوية مثل العليا التعليمية املراحل في خاصة اإلسالمية التربية مناهج

 يوافق بما عصر كل متغيرات فهم األمة هذه شباب يستطيع حتى العامة

 .أحد من تشويه بدون  الحنيف ديننا

 األساسية املهارات أهم من يعد الذي( الذاتي التعلم) مفهوم فيتحقق      

 بها يقوم منظمة معلمة هي الذاتي فالتعلم وناجح، راق   مجتمع ألي املهمة

 واملادية البشرية الوسائل جميع استخدام مع بنفسه نفسه بتعليم الفرد

 على تحث كثيرة آيات وهناك التعلم، هذا من الهدف لتحقيق املتاحة

: ومنها العاملين رب عند كبير أجر له العالم وأن العلم طلب وتشجع العلم

ْل  َو :) تعالى قال
ُ
  ِزْدِني َرِبّ  ق

ً
ما

ْ
 (. 114: طـه سورة() ِعل

 ويتحققان( واالعتدال الوسطية) مفهوم تحقق دينه أمور  فهم فإذا     

  ألوامره والخضوع تعالى هللا طاعة على باالستقامة
ً
 والبعد وظاهًر، باطنا

 فيصبح .غلو وال تقصير وال واإلفراط التفريط إلى امليل دون  معاصيه، عن

 أو تفريط دون  الثانوية املرحلة طلبة لدى( الشخصية اتزان مفهوم)

 توفر من البد لذلك والحكمة؛ التوسط فيمارس حياته أمور  في إفراط

 الثانوية املرحلة طلبة مناهج في الشخصية اتزان على تساعد مفاهيم

 الشخص ي التوازن  لتحقيق كبير بشكل املفهوم هذا لتعزيز بحاجة ألنهم

 .والنفس ي

 هذه عرض في وفقوا قد املناهج على القائمين أن سبق مما يتضح     

 تلك وان الثانوية املرحلة لطالب مناسبة وهى عالية بنسبة املفاهيم

 هي وتلك للثانية، نتيجة واحدة وكل البعض، بعضها على مترتبة املفاهيم

 حمايتها على اإلسالمية الشريعة تحرص التي الفكري  األمن مفاهيم

 التي والقيود الضوابط من إطار في وذلك ممارستها على الحماية وإسباغ

[ 8] الحربي دراسة مع يتفق وهذا. الفكري  االنحراف من مجتمعاتنا تحمى

 ].22] العتيبي ودراسة

 نتيجة املجتمعات باقي طبيعة عن مختلفة الفلسطيني املجتمع وطبيعة     

 أخرى  ثقافات مع والتطبع فكري  غزو  من عنه نتج وما الغاشم االحتالل

 من نفسه يقي حتى الفكري  األمن مفاهيم معرفة الطالب على وجب ولهذا

 هذه في القدس مدينة لها تتعرض وما الوطن حب وخاصة الفكري  الفلتان

 .األيام

 املرتبة احتل قد( الرحمة)على ينص والذي( 4) رقم املفهوم أن فنجد

 والذي( 29) رقم املفهوم واحتل ،%(3.5) مقدارها مئوية بنسبة العاشرة

 واحتل ،%(3.3) مقدارها مئوية بنسبة( 11) املرتبة( األمان)على ينص

 بنسبة( 12) املرتبة(السلوكي االنحراف)على ينص والذي( 17) رقم املفهوم

 التثقيف)على ينص والذي( 10) رقم املفهوم واحتل%(.3) مقدارها مئوية
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( 23) رقم املفهوم واحتل%(.3) مقدارها مئوية بنسبة( م12) املرتبة( األمنى

%(. 2.4) مقدارها مئوية بنسبة( 13) املرتبة( القتل)على ينص والذي

 بنسبة( 14) املرتبة( الهوى )على ينص والذي( 24) رقم املفهوم واحتل

( الوالء)على ينص والذي( 7) رقم املفهوم واحتل%(.2.1) مقدارها مئوية

( 14) رقم املفهوم واحتل%( 2.1) مقدارها مئوية بنسبة( م14) املرتبة

 ،%(1.7) مقدارها مئوية بنسبة( 15) املرتبة( الغلو)على ينص والذي

 بنسبة( 16) املرتبة(  التعصب)على ينص والذي( 11) رقم املفهوم واحتل

 على ينص والتي( 19) رقم املفهوم أن ونجد ،%(1.5) مقدارها مئوية

 احتل بينما%( 1.2) مقدارها بنسبة( م17) املرتبة احتل قد( الشائعة)

( م17)املرتبة احتل قد( التكفير) على ينص والذي( 15) رقم املفهوم

 ينص والذي( 8) رقم املفهوم واحتل ،(1.2) مقدارها مئوية بنسبة

 املفهوم واحتل%(. 0.9) مقدارها مئوية بنسبة( 18) املرتبة( االنتماء)على

 مئوية بنسبة( م19) املرتبة( الوقت إدارة)على ينص والذي( 28) رقم

 اإلعالم)على ينص والذي( 21) رقم املفهوم واحتل ،%(0.6) مقدارها

 رقم املفهوم احتل ،%(0.6) مقدارها مئوية بنسبة( 19) املرتبة( املشبوه

%( 0.3) مقدارها بنسبة وهى( 20) املرتبة( الظن) على ينص والتي( 25)

 العقائد على االنفتاح) على ينص والذي( 20) رقم املفهوم احتل بينما

 احتل بينما%(. 0.3) مقدارها مئوية بنسبة مكرر ( 20) املرتبة( األخرى 

 مئوية بنسبة االخيرة املرتبة( التخابر) على ينص والذي( 30) رقم املفهوم

 (.%0) مقدارها

 مقدارها مئوية بنسب متأخرة مراتب احتلت قد املفاهيم تلك أن نالحظ

 التي[ 8]الحربي دراسة مع الدراسة واختلفت. مكرر %( 0)و( 3.5) بنسبة

 .املفاهيم تلك أبرزت

 هذه أهمية توضيح يجب أنه مع واضحة غير بصورة الكتاب وعرضها     

( األمان)و( واالنتماء)،(القدوة)و( الرحمة) ومفهوم (الوالء) مثل املفاهيم

 وسلم عليه هللا صلى والرسول  هلل الوالء أن يعلم أن يجب الطالب الن

 املعلم بواسطة واألمان االنتماء تحقق الوالء تحقق فإذا االمر، وأولى

 املناخ وييهئ الدين سماحة ويظهر األمة رسالة يعزز  وهنا والرحيم القدوة

 .إلبالغها املالئمة والفرص الصالح

 و والتكفير والتعصب الغلو املفاهيم عرض في يوفق لم والكتاب     

 بنسب وعرضها األخرى  العقائد على االنفتاح و املشبوه واإلعالم الشائعة

 كأحد وسلم عله هللا صلى النبي عهد منذ عليها ركز اإلسالم أن مع متدنية

 .للفرد الكريمة الحياة تتحقق خاللها من التي األسس

 والعقل، السليمة الفطرة عن وخروج الشرع، لحدود تعد   فيه فالغلو    

 نصوص جاءت ولذلك سيئة ونتيجته وخيمة، وعاقبته مرة، فثماره لذلك

ة وصحيح الكتاب من الوحي  والتنبيه منه، والتحذير الغلو بتحريم السنَّ

نة على الناس ليكون  عواقبه إلى ْهلَ  َيا) :تعالى فقال فيجتنبوه منه بيَّ
َ
 أ

ِكَتاِب 
ْ
وا ال ال

ُ
ل
ْ
غ
َ
ْم  ِفي ت

ُ
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ُ
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َ
ى ت

َ
ِ  َعل

َّ
  َللا

َّ
َحقَّ  ِإال

ْ
َما ال ِسيُح  ِإنَّ

َ ْ
ى امل  ِعيس َ

ِ  َرُسوُل  َمْرَيَم  اْبُن 
َّ

ِلَمُتهُ  َللا
َ
َقاَها َوك

ْ
ل
َ
ى أ
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آِمُنوا ِمْنهُ  َوُروح   َمْرَيَم  ِإل

َ
ِ  ف

َّ
 َوُرُسِلِه  ِباَلل

وا َوال
ُ
ُقول

َ
  ت
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َ
الث

َ
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َ
ْم  خ

ُ
ك
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َّ
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َ
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َ
وَن  أ

ُ
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َ
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َ
َمَواِت  ِفي َما ل ْرِض  ِفي َوَما السَّ

َ
َفى األ
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ِ  َوك

َّ
  ِباَلل

ً
 (.171: النساء سورة( )َوِكيال

. برهان أو دليل بال باطل على اآلخر الرأي يرى  يصبح الطالب غل فإذا      

 عليها ينطوي  متزمتة ومواقف ممارسات بصورة الشعور  هذا ويظهر

 َيا) تعالى وقال وإنسانيته، بحقوقه االعتراف وعدم املخالف الرأي احتقار

َها يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

ْ
ِطيُعوا

َ
َ  أ

ّ
  َللا

ْ
ِطيُعوا

َ
ُسوَل  َوأ ْوِلي الرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
ْم  األ

ُ
ِإن ِمنك

َ
 ف

َناَزْعُتْم 
َ
ْيء   ِفي ت

َ
وهُ  ش  ُردُّ

َ
ى ف

َ
ِ  ِإل

ّ
ُسوِل  َللا نُتْم  ِإن َوالرَّ

ُ
ْؤِمُنوَن  ك

ُ
ِ  ت

ّ
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ْ
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ْير   ذ
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ِويال

ْ
أ
َ
 (.59: النساء سورة()ت

 له ويصبح حق وجه بدون  الناس يكفر وتعصب اإلنسان غل فإذا      

 الحقد انتشار على يعمل ألنه واملجتمع؛ الفرد على الشديدة، مخاطرة

 القاض ي وظيفة هو التكفير البشر، بين اإلنسانية الروابط وتقطيع

 قال حيث عليها، التجرؤ  لغيرهما يجوز  وال الحدود، أضيق في واملفتي

 قبلتنا واستقبل صالتنا صلى من: )وسلم وآله عليه هللا صلى- هللا رسول 

 .البخاري  رواه( علينا ما وعليه مالنا ما له املسلم فهو ذبيحتنا، وأكل

 فئة عند وخاصة الفكري  االنحراف على يعمل مما الشائعة فتنتشر    

 الحق بين للتمييز الكافي الفكري  االتزان عدم مرحلة في تكون  التي الشباب

 سلبية آثار من لها ملا الناس بين الشائعة نشر عن هللا نهانا وقد والباطل،

َها َيا) آياته محكم في وجل عز هللا قال حيث املجتمع، الفرد على يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
 ال

َمُنوا
َ
ْم  ِإْن  آ

ُ
اِسق   َجاَءك

َ
َبأ   ف

َ
ُنوا ِبن َتَبيَّ

َ
ْن  ف

َ
ِصيُبوا أ

ُ
ْوًما ت

َ
ة   ق

َ
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َ
ى ف

َ
 َعل

ُتْم  َما
ْ
َعل

َ
اِدِميَن  ف

َ
 (.6: الحجرات سورة) (ن

 األخرى  الثقافات على االنفتاح ظل في املشبوه اإلعالم ذلك فيستغل      

 العربي عاملنا في بها يعج والتي وغيرها االجتماعي التواصل مواقع خالل من

 مهم دور  فلإلعالم مشبوه، إعالم إنه عنه نقول  ما أقل الذي واإلسالمي

 اإلرهاب عن وإبعادهم الشباب، فئة لدى الفكري  األمن تعزيز في وفعال

، الفئة هذه إليه تتعرض الذي الفكري 
ً
 من ذلك يتحقق أن وممكن كثيرا

 مطوري خالل من اإلسالمية التربية في الدروس بعض تضمين خالل

 خالل ومن واإلعالم الدعوة كليات خالل ومن اإلسالمية التربية مناهج

 الحنيف ديننا عن البعيدة واملنحلة الهدامة األفكار بتوضيح الفضائيات

 هو ألنه وسلم؛ عليه هللا صلى النبي حياة في املضيئة الجوانب وإظهار

َناَك  َوَما) الحسنة القدوة
ْ
ْرَسل

َ
  أ

َّ
  ِإال

ً
يَن  َرْحَمة ِ

َ
َعامل

ْ
(. 107:األنبياء سورة( )ِلل

 عليه هللا صلى النبي يقول  حيث باآلخرين الظن سوء عن بذلك فنبتعد

ْم )  وسلم
ُ
اك نَّ  ِإيَّ

َّ
ِإنَّ  َوالظ

َ
نَّ  ف

َّ
ُب  الظ

َ
ذ
ْ
ك
َ
َحِديِث  أ

ْ
 .البخارى  رواه( ال

 طهر بيئة في اإلنسان ليعيش األعراض حفظ في األمن اإلسالم ضمن فقد

 .ومجتمعه وبيئته نفسه في وسالم وأمن وعفاف

 بصورة التخابر مفهوم إظهار املناهج ومخططي مطوري على ووجب

 الشباب لتحذير اإلسالمية التربية مناهج في كبيرة مساحة ويحتل أوضح

 .واآلخرة الدنيا في عواقبه وبيان الخطير املنزلق هذا من

 التعليم في للمتعلمين وحاسمة مهمة مرحلة الثانوي  التعليم ُيعد كما       

  والطالبات الطالب ُيعد أن التعليم هذا في يفترض حيث العام،
ً
 إعدادا

 
ً
  شامال

ً
  متكامال

ً
 التي واالتجاهات واملهارات األساسية باملعلومات مزودا

 والعقلية واالجتماعية والنفسية املعرفية جوانبها من شخصيتهم تنمي

  باعتباره التعليم لهذا ينظر و والبدنية،
ً
 الجامعة، في للدراسة قاعدة

 
ً
  وتأهيال

ً
 شر عنهم ونبعد .العملية للحياة البشري  املال رأس في واستثمارا

 .واألمان األمن فيتحقق املتطرفة األفكار

 من ألنه -الفكرية املفاهيم – املجال هذا طرح في الكتاب وفق لقد     

 الشعب الن إبرازها املنهاج على القائمين على يجب التي املهمة املجاالت

 في كذلك وهو لألرض الغاصب. العدو مع صراع معركة في الفلسطيني

 والتي السياسية الحقوق  معرفة الطالب على فيجب الدولة بناء خضم

 الغرب، بها تغنى طاملا التي عنها، له غنى ال والتي لإلنسان اإلسالم أقرها
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 وحق السياسية، املشاركة وحق العمل، وحق الحرية، حق على فأكد

 .املطهر الشرع بينها التي الضوابط وفق امللكية،

 في وضعهم بحكم األشخاص بعض حقوق  بمساحته اإلسالم أعطى كما    

 رعاية وكذلك املرأة، وحقوق  الوالدين، حقوق  في ذلك ويتمثل املجتمع

 هو هذا اإلسالم، في املسجونين وحقوق  املتهم، وحقوق  وحقوقهم، الصغار

 .الدين هو وهذا اإلسالم،

 العميق الفهم وبهذا الفكري، األمن إلى الشمولي املنظور  هذا ومن    

 اإلسالم أن كيف الكامل، بالوضوح لنا، يتجلى ومكارمها، الشريعة ملقاصد

 الفرد ألمن الضرورات من ضرورة وجعله بالغة عناية الفكري  باألمن عنى

  للبشرية بل, واألمة واملجتمع واألسرة
ً
 أمن في الجميع ليعيش جميعا

 : )تعالى قوله ذلك على األدلة ومن. وطمأنينة واستقرار
ْ
َنا َوِإذ

ْ
َبْيَت  َجَعل

ْ
 ال

 
ً
اَبة

َ
اِس  َمث لنَّ ِ

ّ
  ل

ً
ْمنا

َ
  َوأ

ْ
وا

ُ
ِخذ َقاِم  ِمن َواتَّ ى ِإْبَراِهيَم  مَّ

ًّ
( 125:البقرة سورة( )ُمَصل

ِئَك )
َ
ْول
ُ
ُهُم  أ

َ
ْهَتُدوَن  َوُهم األمن ل  (. 82:األنعام سورة( )مُّ

 التوصيات. 6

 الفلسطينية الجامعات في الشريعة وكليات التربية كليات بين التنسيق -

 الواجب الفكري  األمن مفاهيم صف لكل لتحديد والتعليم، التربية ووزارة

 املرحلة، هذه لطلبة النمائية لخصائص املناسبة و املنهاج في توافرها

 .كتاب كل في وجودها ونسبة

 في الفكري  األمن مفاهيم إدماج كيفية على املعلمين تدريب مشروع تبنى

 .األخرى  واملناهج اإلسالمية التربية مناهج

 للطلبة الفرصة تتيح وتدريبات، أنشطة اإلسالمية التربية كتب تضمين

 .واقعهم في وتوظيفها الفكري  األمن مفاهيم ملعرفة

  : املقترحات

 اإلسالمية التربية مناهج تشمل الدراسة لهذه مشابهة دراسة إجراء

 .التعليمية املراحل مختلف في األخرى  واملناهج

 ملفاهيم والطلبة اإلسالمية التربية معلمي معرفة مدى حول  دراسة إجراء

 .الفكري  األمن

 التربية كتب محتوى  في الفكري  األمن مفاهيم دمج اثر حول  دراسة إجراء

 .وممارستها وامتثالها اكتسابها في الطالب قدرة على اإلسالمية
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ABSTRACT _The study aimed at revealing the Special concepts of intellectual security Included in 

Islamic Education Book of 12th. class in Palestine. To achieve the objectives of the study , two 

researchers prepared a list included (30) concepts of intellectual security. In the light of this list of 

distribution, the Islamic Education book of the 12th. class in the secondary stage was analyzed. To 

answer the research questions the two researchers used the descriptive analytical approach. The study 

sample consisted of Islamic Education Book of 12th. Class , The two researchers reach on The study 

results indicated that the highest degree in this book focused on two concepts: awareness concept and 

the concept of correcting beliefs, and the least degree focused on the concept of openness to other 

beliefs and concept of suspicion. 
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