7

6

2018

دور املعلمني يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري
لدى الطلبة يف حمافظة عجلون
ابراهيم علي محمد املومني*
امللخص _ هدفت هذه الدراسة إلى ّ
التعرف على دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون ،وقد اعتمدت
معلما ومعلمة ،وبلغت عينة الدراسة (ً )267
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من (ً )2522
معلما ومعلمة ،تم
اختيارهم بطريقة عشوائية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :امتالك املعلمين مفاهيم األمن الفكري بدرجة متوسطة ،كما
بينت النتائج ّأن للمعلمين دور أساس ي ومهم في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة ،كما ّأن املدرسة أيضا لها دور في غرس قيم األمن
الفكري لديهم .وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ،فإنها توص ي بضرورة عقد دورات وندوات نقاشية للمعلمين ّ
للتعرف على أبرز
القضايا املتعلقة باألمن الفكري وكيفية معالجتها والتعامل معها ،كما أوصت الدراسة بأهمية القيام بحمالت توعوية لكل من الطلبة وأولياء
األمور حول األمن الفكري وما قد يتعرض اليه أبناءهم من سلوكيات أو أفكار قد تضرهم.
الكلمات املفتاحية :األمن الفكري ،طلبة محافظة عجلون.

*معلم الصفوف الثالثة األولى في وزارة التربية والتعليم ،اململكة األردنية الهاشمية.
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دور املعلمين في تعزيزمفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون
ما درجة امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري؟
ما دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون؟
ما دور اإلدارة املدرسية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في
محافظة عجلون؟
هل يختلف دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في
محافظة عجلون باختالف متغيرات (الجنس ،املستوى التعليمي ،الخبرة)؟
ب .أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
التعرف على درجة امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري.
التعرف على دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في
محافظة عجلون.
التعرف على دور اإلدارة املدرسية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى
الطلبة في محافظة عجلون.
الكشف عن دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في
محافظة عجلون باختالف متغيرات (الجنس ،املستوى التعليمي ،الخبرة).
ج .أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة من جانبين اثنين ،أوًلهما :النظري حيث تتناول
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون ،وهو من املواضيع الهامة لتعلقه بفئة هامة من فئات املجتمع
وهي فئة الطلبة ،وثانيهما :التطبيقي ويتوضح في النتائج التي تقدمها
الدراسة ،وفي التوصيات التي يؤمل بأن تكون مفيدة ألصحاب القرار في
وزارة التربية والتعليم لوضع استراتيجيات مناسبة تعزز األمن الفكري،
وتسهم في منع اًلنحراف الفكري ،وتفيد مدراء املدارس في معرفة مدى
امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري وتعزيزها في نفوس الطلبة ،واتخاذ
إجراءات مناسبة لتعزيزه ،باإلضافة إلى أنها تفيد أولياء األمور في التنسيق
مع املدرسة لتعزيز األمن الفكري لدى الطلبة ،وتخدم الطلبة أنفسهم في
مساعدتهم على الفكر الصحيح والسليم ،واًلبتعاد عن الفكر الضال
واملنحرف.
د .فرضيات الدراسة
ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون تعزى ملتغير الجنس (ذكر /أنثى).
ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون تعزى ملتغير املستوى التعليمي (دبلوم /بكالوريوس /دراسات
عليا).
ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون تعزى ملتغير الخبرة (أقل من  5سنوات /من  10 -5سنوات /أكثر
من  10سنوات).

 .1املقدمة
تعتبر املؤسسات التربوية والتعليمية شريان الحياة للمجتمعات ومفتاح
ً
ً
تعليميا واجتما ً
ً
وسياسيا
واقتصاديا
عيا
النجاح لها ،واألداة لتطويرها
ً
ّ
مهم ورئيس ٍي في خدمة املجتمع بشكل عام
وفكريا؛ ملا تؤديه من ٍ
دور ٍ
والطالب بشكل خاص.
حيث يقع على عاتق هذه املؤسسات توفير البيئة التعليمية املناسبة
ّ
املنهجية منها أم
واآلمنة للطلبة ،والتأكد من سالمة املناهج العلمية سواء
غير املن ّ
هجية والحفاظ على اكساب الطلبة املهارات التي تلزمهم ،ومواكبة
التقدم العلمي والتكنولوجي؛ لتنمية قدراتهم في التحصيل األكاديمي
ً
والتكيف مع متطلبات العصر ،وصوًل إلى التميز واإلبداع ضمن بيئة
تعليمية فاعلة خالية من أي فكر سلبي متطرف.
وانطالقا من هذا الدورّ ،
فإن املعلم هو محور هذه العملية بل من أهم
ّ
ومستمر،
الركائز التي تعتمد عليها فهو يتعامل مع الطلبة بشكل مباشر
وهو يساعد في بناء شخصيتهم وتقويم سلوكياتهم وتعديل أفكارهم
واتجاهاتهم ،وتقع املسؤولية عليه في نشر الثقافة العامة والتفكير
املنطقي واإليجابي بين الطلبة وغرس القيم اإلنسانية ،وإعدادهم بشكل
صحيح ومحصن من أي انحراف فكري [.[2
ّ
وللمعلم دور بارز في الرقي بأفكار الطلبة وتوعيتهم من الوقوع في
ّ
الحياتية،
املحظور من األفكار املتطرفة ،ومساعدتهم في حل مشكالتهم
واإلجابة عن أسئلتهم املختلفة بالحجة والبرهان وتوجيههم نحو الصواب
بعيدا عن القمع والجدال املذموم وإثارة النزاعات ّ
ً
بشتى أنواعها ومجاًلتها
[.[3
وفي ظل ما تشهده املجتمعات من تطور كبير وانفتاح بين الشعوب ،فإنّ
ً ّ ً
ملحة
موضوع األمن الفكري ومناقشته في الوقت الحاضر يعتبر ضرورة
من الضرورات إذا ما أردنا الحفاظ على أمن املجتمعات وازدهارها.
 .2مشكلة الدراسة
في ظل التقدم والتطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل اًلجتماعي
في اآلونة األخيرة أصبح من السهل نشر أي أفكار سواء إيجابية أو سلبية،
فكان ًل بد من نشر الوعي؛ للتصدي ملثل هذه األفكار ،األمر الذي يشكل
ً
تحديا ً
كبيرا أمام املؤسسات بشكل عام واملؤسسات التربوية بشكل خاص
ممثلة باملعلمين؛ للتصدي لألفكار الضالة وتحقيق األمن الفكري
ً
مقتصرا على تعليم القراءة والكتابة فقط،
لطالبهم ،فلم يعد دور املعلم
بل تعداه إلى تعزيز األمن الفكري وحماية الطالب من األفكار السلبية
ً
خصوصا في هذه املرحلة الحرجة التي تمر بها األردن ،ففي الفترة
الضالة
ً
ً
ً
األخيرة واجهت األردن عمليات إرهابية ،وفكرا ضاًل ،وخروجا عن
الوسطية ،واًلعتدال ،وسقوط بعض الشباب فريسة ألفكار تتنافى مع
القيم اإلنسانية ،فبات األمن يشغل العديد من األوساط الفكرية
ً
خطرا
واملجتمعية نظ ًرا لالضطرابات السياسية واًلقتصادية التي تشكل
ً
محدقا للمجتمعات.
أ .أسئلة الدراسة
لذا ومن هذا املنطلق ،تأتي هذه الدراسة ملناقشة هذا املوضوع من خالل
اإلجابة عن التساؤًلت اآلتية:
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َّ
ض َط ُّر ُه إ َل َٰى َع َذاب َّ
ال َو َمن َك َف َر َف ُأ َم ّت ُع ُه َقل ًيال ُث َّم َأ ْ
اَّلل َو ْال َي ْوم ْاآل ِخر َق َ
الن ِار
ِ
ِ
ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َْ
س امل ِصير) (القرآن الكريم ،البقرة )126 :نالحظ تقديم األمن على
و ِبئ
الغذاء ألهميته ،إذ توفر األمن سبب في توفير الغذاء وًل طعم وًل تلذذ
بالغذاء مع الخوف والفزع ،ولعظمة األمن في حياة البشر كانت دعوة أبينا
يم َر ّب ْ
َ ْ َ َ َْ ُ
اج َع ْل
إبراهيم – َ عليه السالم -من ربه أن يعم األمن (و ِإذ قال ِإبر ِاه ِ
َ ْ َ
َهذا ال َبل َد آ ِم ًنا) (القرآن الكريم ،إبراهيم.)35 :
نالحظ في قول رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم(( -من أصبح منكم
ً
آمنا في سربه ،معافى في جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حيزت له الدنيا
بأسرها)) (رواه الترميذي في السنن برقم  )2346ذكر األمن موازيا لحيازة
الدينا بأكملها وذلك ألهميته .وقد كان دعاء سيدنا محمد – عليه الصالة
والسالم(( -اللهم استر عوراتي ،وآمن روعاتي)) (رواه أبو داود برقم .)547
َ َّ َ
أما بالنسبة إلى كلمة الفكر فنجد قوله تعالى ِ(إ َّن ُه فك َر َوق َّد َر) (القرآن
ص ُل ْاآل َيات ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
الكريم ،املدثر(َ ،)18 :ك ََٰذل َك ُن َف ّ
ون) (القرآن
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
َ ْ َ ْ َْ َ
ضرُب َها ل َّلناس َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرون)َ
ال َن ْ
ُ
الكريم ،يونس( ،)25 :و ِتلك األمث
ِ ِ ِ
(القرآن الكريم ،الحشر )21 :نالحظ الحث على إعمال الفكر وإثارة
الذهن والتدبر والتأمل ،وصيانة الفكر من اًلنحراف.
ومن خالل ما سبق يتضح مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية باألمن
والفكر اللذان يتشكل منها مصطلح األمن الفكري ،والذي يتكون من
ً
كلمتين متالزمتين األولى األمن والثانية الفكر ،فال بد من تعريفهما لغة
ً
واصطالحا.
األمن:
ً
ً
ً
ً
َ
َ
َ
ْ
ْ
األمن لغة :في املعجم الوسيطِ :أمن ،أمنا ،وأمانا ،وأمانة ،وأمنا ،وإمنا،
ًََ
َ َ ْ
األمان :أي قد ْ
ُ
َّ
ٌ
آمن ُتك
وأم ٌين .يقال لك
وأمنة :اطمأن ولم يخف ،فهو ِآمنِ ،
[ ،]6أما اصطالحا فيشير الخطيب [" ]7الشعور بزوال الخوف أو القلق
أو التوتر".
الفكر:
ْ
ُ
الفكر لغة :في املعجم الوسيط :إعمال العقل في املعلوم للوصول إلى
ِ
ْ
ْ ٌ َ ٌَ ٌّ
وروية .وما لي في األمر ِفك ٌر :ما
معرفة املجهول ،ويقال :لي في األمر ِفكر :نظر
ٌ
ٌ
لي فيه حاجة وًل مباًلة [ ،]6أما اصطالحا فيبين شلدان [" :]4جملة ما
يتعلق بمخزون الذاكرة اإلنسانية من القيم واملبادئ األخالقية التي
يملكها اإلنسان من املجتمع الذي يعيش فيه".
األمن الفكري:
تعددت آراء املختصين والباحثين واملهتمين بقضايا الفكر اإلنساني حول
مفهوم األمن الفكري ومن هذه اآلراء:
ْ
الهويش [" ]8سالمة فكر اإلنسان وفهمه وخلو عقله من املعتقدات
واألفكار الخاطئة التي تؤدي إلى اًلنحراف والخروج عن الوسطية
واًلعتدال في الفهم والتفكير سواء في األمور الدينية أو الدنيوية" في حين
عرفه الفقي [" ]9الشعور باألمن الروحي والنفس ي والجسدي والعقلي
واملادي بما ًل يتعارض مع الدين واملبادئ واملثل العليا واألخالق التي يؤمن
بها الفرد واملجتمع وًل تؤثر ً
سلبا على أفكاره وحياة اآلخرين" بينما أضاف
التركي [" ]10أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين
على مكونات أصالتهم ،وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية" ،وعرفه
سعيد والحرفش [" :]11بأنه صيانة وحماية فكر أبناء املجتمع وثقافتهم،

ه .حدود الدراسة
حدود مكانية :طبقت هذه الدراسة على املدارس الحكومية التابعة ملديرية
التربية والتعليم ملحافظة عجلون.
حدود زمانية :يتم إجراء هذه الدراسة امليدانية خالل هذا العام2018 :
حدود بشرية :تطبيق هذه الدراسة على املعلمين في املدارس الحكومية في
محافظة عجلون ،وعددهم (ً )2522
معلما ومعلمة.
و .مصطلحات الدراسة
املعلمون إجرائيا :جميع املعلمين واملعلمات واملرشدين واإلداريين العاملين
في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم ملحافظة عجلون.
مفاهيم األمن الفكري إجرائيا :هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها
املفحوص من خالل إجابته على فقرات املقياس املستخدم في الدراسة
الحالية.
طلبة املدارس إجرائيا :جميع الطلبة املقبولين في املدارس الحكومية في
محافظة عجلون من الصف األول إلى التوجيهي.
 .3اإلطارالنظري
إن نعمة األمن من أعظم النعم التي أنعم هللا علينا بها ،وأكثر ما تهتم به
البشرية في حياتها ،وهي مطلب ضروري من ضروريات الفرد ،ومقصد من
مقاصد الشريعة اإلسالمية املحافظة على الضروريات الخمس وهي:
حفظ النفس ،والدين ،والعقل ،والعرض ،واملال ،فالحفاظ على العقل
من الضروريات التي ًل بد من الحفاظ عليها ،ممثلة بسالمة الفكر.
وًل شك أن سالمة املجتمع من سالمة فكر أبناءه ومن هنا كان اًلهتمام
ً
خصوصا الطلبة؛
بتعزيز األمن الفكري في نفوس أفراد املجتمع،
باعتبارهم شريحة مهمة من شرائح املجتمع وسبب نهضته ،وإن كانت
األمم تسعى إلى اإلبداع والعبقرية والنبوغ ،فإن األمن الفكري هو أعظم
مناخ لإلبداع والعبقرية والرقي والحضارة ،فالحضارات الراقية على ّ
مر
التاريخ ما قامت إًل على فكر حر وبيئة آمنة ،كما أن الرخاء اًلقتصادي ًل
يتحقق في مجتمع ما؛ بدون وجود بيئة آمنة مستقرة [.[4
ويبين الثويني ومحمد [ ]2أن األمن الفكري من أهم عناصر األمن
الشامل التي يجب املحافظة عليها وحمايتها ،مما يحفظ العقل والفكر،
ً
ويقود إلى استقامة السلوك ،لذا أصبح األمن الفكري ً
شرعيا لكل
مطلبا
األفراد واملجتمعات ،فهو صمام األمان للمجتمع ،من هنا كان اهتمام
املؤسسات باألمن الفكري باعتباره ً
سببا في حصانة املجتمع ،وخلوه من
املشكالت واألفكار املنحرفة.
ومن أهم املؤسسات املعنية بتعزيز األمن الفكري هي املؤسسات
التربوية كونها تهتم بشريحة مهمة من شرائح املجتمع وهم الطلبة ،ويتمثل
األمن الفكري لدى الطلبة بالحفاظ على مخزون أذهانهم من الثقافات
والقيم واملبادئ التي يكتسبوها من مجتمعهم [.[5
مفهوم األمن الفكري:
إن األمن مطلب نبيل تهدف إليه املجتمعات ،وتبحث عنه منذ األزل
فلكل عصر من العصور همومه ،وتطلعاته ،ومشاكله ،واهتماماته مما قد
ً
اهتماما ً
كبيرا
يختل توازنه ،ولذا نجد القرآن الكريم أهتم في هذا الجانب
ملا له من أثر في تحقيق التوازن في املجتمع ،وألهمية األمن التى تفوق
ْ
أهمية الغذاء فقد قدمه هللا – عز وجل – على الرزق في قوله تعالى َ(و ِإذ
ْ َ ََٰ َ َ َ ً ً َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ال إ ْب َراه ُ
َ َ
ات َم ْن َآم َن ِم ْن ُهم
يم َر ِ ّب اجع ْل هذا بلدا ِآمنا و ْارزق أهله ِمن الث َم َر ِ
ق ِ ِ
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املحافظة على هوية املجتمع.
إشاعة روح املحبة والتعاون بين األفراد ،وإبعادهم عن أسباب الفرقة
واًلختالف.
ترسيخ مبدأ اإلحساس باملسؤولية تجاه أمن الوطن ،والحفاظ على
مقدراته ومكتسباته.
وسائل تعزيز األمن الفكري:
هناك عدة عوامل تعزز األمن الفكري وتتمثل :في اًلهتداء بهدي هللا،
وتطبيق الشريعة اإلسالمية في مختلف جوانب الحياة ،مما يقود إلى
حماية املجتمع من اًلنحراف الفكري ،باإلضافة إلى التواصل بين الشباب
والعلماء واملفكرين ،وتكوين قنوات حوار البناء بينهم ،وإتاحة الفرصة
للتعرف على اتجاهاتهم الفكرية والثقافية ومناقشة هذه اًلتجاهات
والتحاور فيها ،باإلضافة إلى محاسبة العابثين بثوابت الشريعة وتحرير
املصطلحات الدينية من بعض ما قد يكتنفها من غموض ،وصيانتها من
املعاني املشبوة ،والغريبة ،واملغلوطة [.[15
ويضيف السديس [ ]16أن هناك وسائل تعزز األمن الفكري تتبلور
بوضع األنظمة ،والضوابط للمطبوعات واإلعالم ،ودحض كل ما يخافه
من األفكار املستوردة وثقافات مشبوهة ،واًلهتمام بإحياء التراث
اإلسالمي وتلقينه ،وإبراز القيم اإلنسانية والجمالية ،والتنشئة
اًلجتماعية الصحيحة التي تيسر ما ارتضاه ،الدين وًل تخالف عادات
وتقاليد وأعراف املجتمع.
في حين أضاف الويحق [ ]17مجموعة من وسائل لتحقيق األمن الفكري
ومنها:
العناية بالتعليم :فاألمن الفكري ًل يفرض على الناس من خارجهم بقدر
ما يبنى في داخلهم ،فكلما ارتفع مستواهم التعليمي ،ارتفعت قدرتهم على
معرفة الضار والنافع ،وكذلك العالقة بين األمن الفكري ونظام التعليمي
ً
للمجتمع عالقة طردية ،فكلما كان النظام التعليمي مرتبطا بخصوصيات
املجتمع ومعتقداته وعلى درجة عالية من التخطيط واإلتقان في التنفيذ
كان أقدر على مواجهة اًلنحراف الفكري .لذا يجب أن نهتم بسياسة
التعلم التعليم ،والخطط الدراسية ،والكتب واملناهج الدراسية ،ونهتم
وماديا وف ً
وجسديا ً
ً
ً
كريا.
نفسيا
كذلك باملعلمين
العناية بالتربية :وذلك بتأصيل النش ىء على الحق ،وتنمية وعيهم
بهويتهم ،وحمايتهم مما يفسد عقائدهم ،وتحصينهم من األفكار الهدامة،
وتنمية قدرتهم على التمييز بين الضار والنافع من اآلراء واألفكار.
أنواع األمن:
الحاجة إلى األمن حاجة إنسانية تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات ،وفي
كل مجال من مجاًلت الحياة (اًلجتماعية ،والنفسية ،واًلقتصادية،
والثقافية ،والغذائية ،واللغوية) ،وغيرها من املجاًلت التي تحتاج إلى
حماية ،أو ما يسمى األمن العام ،أو الشامل فإنه يندرج تحته أنواع عديدة
من املفاهيم ذات العالقة بمختلف جوانب حياة الفرد ،لذا تتعدد أنواع
األمن حسب التقسيمات والزوايا التي ينظر من خاللها إلى مفهوم األمن،
وللتعرف على هذه األنواع يذكر سعيد والحرفش [ ]11الهويش [.[8
األمن النفس ي :هو شعور الفرد باًلطمئنان واًلستقرار اًلنفعالي واملادي،
وأن تكون حاجاته مشبعة وغير معرضة للخطر ،وقدرت الفرد على
مواجهة اإلحباطات التي يتعرض لها ،مما يحدد عالقة الفرد باملجتمع،

وقيمهم ،وكل شأنهم من أي فكر منحرف ،أو دخيل ،أو مستورد ًل يتفق
مع الثوابت واملنطلقات الرئيسة واألصلية للمجتمع.
ويرى الباحث أن األمن الفكري :هو سالمة اإلدراك والفكر من أي
انحراف أو اعتقاد خاطئ أو الخروج عن الوسطية واًلعتدال في كل األمور
الخاصة والعامة ،لغرس القيم الدينية والتربوية واملحافظة على املجتمع
وعاداته وأخالقه.
أهمية األمن الفكري:
تنبع أهمية األمن الفكري من أهمية العقل البشري الذي ميز هللا به
اإلنسان على سائر املخلوقات ،فالعقل محرك اإلنسان وقائد توجهاته،
ً
وبه يستطيع اإلنسان أن يتخذ قراراته في هذه الحياة ً
إيجابا،
سلبا أو
حيث اإلخالل باألمن الفكري سيؤدي إلى اإلخالل في جوانب األمن األخرى
مما يؤدي إلى انحرافات سلوكية واتجاهات خاطئة ومضادة للمجتمع تهدد
األمن واًلستقرار ،لذا تحتم املصلحة العامة إعطاء األمن الفكري أهمية
وأولية على كل جوانب األمن األخرى ،ألنه مرتبط بهوية األمة واستقرارها،
ويحمي ويصون الهوية الثقافية ،ويحفظ الفكر السليم واملعتقدات
والقيم الكريمة ،ويعتبر األمن الفكري مطلب أساس ي لكل مجتمع لحمايته
من األفكار الداخلية الهدامة ،وغوائل الثقافة املستوردة [.[12
ويبين أبو خطوة والباز [ ]13أهمية األمن الفكري من خالل ما يأتي:
األمن الفكري حماية ألهم املكتسبات وأعظم الضروريات :دين األمة،
ومعتقداتها ،وعاداتها ،وتقاليدها.
يحتاج األمن الفكري إلى حراسة كل بيت بل كل عقل وحمايته من
اًلختراق.
األمن الفكري مسؤولية األمة بجميع فئاتها ،على اختالف تخصصاتهم
وأعمالهم وأعمارهم.
يستمد األمن الفكري جذوره من عقيدة األمة ومسلماتها ،فهي تحقق
التالحم والوحدة في الفكر واملنهج والسلوك والهدف والغاية.
في حال غياب األمن الفكري سيكون هناك خلل في األمن في جميع فروعه.
تحقيق األمن الفكري يعتبر املدخل الحقيقي لإلبداع ،والتطور ،والنمو
لحضارة املجتمع وثقافته.
في تحقيق األمن الفكري حماية للمجتمع عامة ،وللشباب خاصة ووقايتهم
من اًلنحالل الفكري واألفكار الهدامة.
األمن الفكري يتصدى للجريمة عامة ،وجرائم العنف خاصة.
نالحظ مما تم ذكره يعد من أهم مالمح أهمية األمن الفكري في حياة
املجتمع ،مما يحتم العناية به ،واًلهتمام به من جميع الشرائح
واملؤسسات ،للحفاظ على حياتهم الفكرية ومورثاتهم الثقافية.
أهداف األمن الفكري:
يبين الصفدي والصفدي [ ]14مجموعة من أهداف األمن الفكري وهي:
غرس القيم واملبادئ اإلنسانية التي تعزز روح اًلنتماء.
ترسيخ مفهوم الفكر الوسطي املعتدل.
تحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجيهات
املشبوهة.
تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل
وبين النافع والضار.
تحقيق األمن واًلستقرار.
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ً
إيجابا على استقرار الفرد واملجتمع؛ ويقل شعور الفرد باألمن
وينعكس
النفس ي ،أو يزداد بمقدار صحة العقيدة التي يؤمن بها ،وبمقدار قوة
أثرها في تشكيل القيم التي توجه سلوكه .كما أن فقدان اإلحساس باألمن
النفس ي لدى الشباب من أهم اًلنحرافات الفكرية في املجتمع.
األمن اًلجتماعي :هو توفير حالة األمن واًلستقرار للمجتمع ،وسالمتهم من
األخطار الداخلية والخارجية؛ حتى يتسنى لهم التفرغ ألعمالهم وحياتهم.
وفي حالة غياب األمن اًلجتماعي يكثر القتل ،واًلختطاف ،واًلعتداء على
املمتلكات بالتخريب والسرقة فتعم الفوض ى.
األمن اًلقتصادي :هو مجموع اإلجراءات والخطط التي تتخذها الدولة
لحماية وتأمين املصالح اإلقتصادية ،وتوفير سبل التقدم والرفاهية
للمواطن والحفاظ عليها ،مما تمكنه من العيش حياة مستقرة ،وتضمن
له الحد األدنى ملستوى املعيشة.
األمن العسكري :هو جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة
للدفاع عن نفسها ،وردع أي عدوان عسكري؛ لحماية مصالحها والدفاع
عنها ضد أي تهديد داخلي أو خارجي.
األمن الغذائي :مجموع اإلجراءات والخطط التي تتخذها الدولة لتأمين
املجتمع بكل احتياجاته األساسية من الغذاء ،في كافة الظروف ،سواء عن
طريق اإلنتاج املحلي ،أو استيرادها من دول أخرى؛ لضمان العيش بصحة
ونشاط ،وضمان عدم ربط املجتمع بخطط يصعب السيطرة عليها ،أو
تأثير تلك الخطط بظروف غير محسوبة.
األمن املائي :هو اًلجراءات والخطط التي تتخذها الدولة لتنمية موارد
املياه والبحث عن موارد جديدة؛ لتوفير الكمية املطلوبة الصالحة
لالستخدام البشري ،واإلنتاج ومتطلبات الحياة.
ً
ً
ً
وأخالقيا والتزامها
فكريا ،وعقائديا،
األمن األسري :هو أمن األسرة
بالتقاليد اًلجتماعية اإليجابية في تكوين األسرة ،وتربية األبناء ورعايتهم،
وضرورة التعاون والتكامل بين أفراد األسرة؛ لتحقيق مصلحة األسرة
ومصلحة املجتمع ،بحيث ًل يتسرب إليها وًل عن طريقها الفساد في
املجتمع.
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األمن اللغوي :هو الحفاظ على السالمة اللغوية واستقرارها وصونها على
نحو صحيح سليم بعيد عن كل ما يهددها ،كمزاحمة اللغات األجنبية
ٍ
والعامية ،وعدم التفريط بالشؤون اللغوية.
األمن الثقافي :هو مجموعة اإلجراءات والقوانين التي يجب اتخاذها
لحماية ثقافة املجتمع وتراثه من التشويش والتضليل ومن اإلندثار
والضياع والذوبان في الثقافات األخرى.
األمن الصناعي :هو مجموعة األساليب واًلجراءات والجهود الهندسية
والتنظيمية التي يجب أن تتخذ ملنع أي عمل مقصود ،أو غير مقصود؛
لحماية العاملين في املنشآت الصناعية ،والحفاظ على استمرارية إنتاجها.
األمن السياحي :هو توفير األمن والطمأنينة للسياح على أنفسهم،
وأموالهم ،وأعراضهم ،وأمتعتهم ،وتنقالتهم وحمايتها من أي مضايقات أو
جرائم ضدهم ،حتى مغادرتهم البالد.
ويرى الباحث للوصول إلى األمن الشاملً ،ل بد من تحقيق التوازن بين
جميع أنواع األمن ،وكلها من ضروريات الحياة والعيش الكريم ،وهي
مكملة لبعضها البعض ،وًل يمكن فصلها ،مما يحقق اًلستقرار
والطمأنينة ،متمثلة باألمن الفكري كونه األساس ألي أمن على اعتبار أن
ً
ً
الفرد إذا امتلك ً
سليما ومعتدًل يستطيع أن ينعم باألمن العام أو
فكرا
الشامل.
نبذة عن املعلمين في محافظة عجلون:
تأسست مديرية تربية عجلون عام 1975م ،ويوجد فيها ( )124مدرسة
حكومية منها ( )93مدرسة مملوكة للحكومة ،و( )31مدرسة مستأجرة،
وتقديم وزارة التربية والتعليم الخدمات التعليمية من خالل مديريات
التربية والتعليم واملدارس التابعة لها واملنتشرة في كافة مناطق اململكة،
ُ
وتعتبر وزارة التربية والتعليم الجهة الرسمية املسؤولة بتوفير الكوادر
ً
استنادا إلى معايير عاملية وقيم اجتماعية ،وتوفير فرص تعليمية
املؤهلة
للجميع دون مقابل مادي [.[18
ُي ّبين الجدول التالي عدد املعلمين والطالب باملدارس الحكومية التابعة
ملديرية محافظة عجلون للعام الدراس ي .2016/2015

جدول 1
عدد املعلمين والطالب في املدارس الحكومية في محافظة عجلون
الجنس
ذكر
أنثى
املجموع

عدد املعلمين
1555
967
2522

املصدر :إدارة التخطيط والبحث التربوي (التقرير اإلحصائي للعام
الدراس ي [[24
دور املعلمين في تعزيز األمن الفكري:
يتعامل املعلم مع فئات املجتمع على اختالف أعمارهم بداية من
ً
السن املبكر التي تتمثل في املرحلة اإلبتداية وصوًل إلى الثانوية ،ويستطيع
املعلم أن يشكل الطالب بالكيفية التي يردها ،فبتوجيهاته الصحيحة
ً
سليما ً
ً
خاليا من التشوهات الفكرية والسلوكية،
السليمة ينش ئ جيال
فنعكس على املجتمع بكل إيجابية ،لذا ًل بد للمؤسسات التعليمية
اًلهتمام بانتقاء املعلم املؤهل ذو األخالق الحميدة والطيبة ،حتى يكون
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عدد الطالب
15464
17504
32968

ً
ً
قدوة حسنة لطلبته ،فللمدرسة واملعلم دور بالغ األهمية في تنشئة
الطالب.
وفي هذا الصدد يبين طاشكندي [ ]3أهمية املدرسة واملعلم في تعزيز
تربويا و ً
ً
فكريا ،بتكثيف
األمن الفكري وذلك من خالل تأهيل املعلمين
الدورات وورش العمل ،وإبعاد الشخصيات ذات الفكر املتطرف عن
العمل في املدارس ،وتفعيل دور املرشد الطالبي في املدرسة ،لوضع البرامج
اإلرشادية التي تساعد على الكشف املبكر عن اًلنحراف الفكري لدى
الطلبة ،بهدف عالجه والتخلص منه بأسرع وقت ممكن ،وإعداد خطط
عالجية موجهه للطلبة املنحرفين ً
فكريا بغية تعديل سلوكهم ،ومحاربة
األفكار الضالة ،ويظهر دور املدرسة ً
جليا في تعزيز األمن الفكري بتنشيط

دور اإلذاعة املدرسية ،وإقامة املعارض ،واملنشورات ،واملجالت
ً
الحائطية ،فضال عن استضافة املفكرين واملختصين ،لإللقاء املحاضرات
على الطلبة ،وإكسابهم القيم ،واملفاهيم الدينية واًلجتماعية الصحيحة.
ويبين ناكبوديا [ً ]19ل بد من اختيار املعلمين واملشرفين التربويين
واملرشدين ومديري املدارس وتقويم أدائهم ،وربط مناهج التعليم بواقع
الحياة ومشكالت املجتمع الفكرية املعاصرة ،باإلضافة إلى توظيف
املقررات الدراسية واألنشطة التعليمية لتعزيز األمن الفكري لدى الطلبة
وتحصينهم من اًلنحراف الفكري.
 .4الدراسات السابقة
دراسة طاشكندي [ ]3وهدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع املمارسات
التي يقوم بها املعلم في تحقيقه لألمن الفكري لطالبه ،وتكونت العينة من
(ً )58
معلما ومعلمة ،وأسفرت النتائج عن وجود نسبة عالية من املعلمين
الذين يقومون بممارسة األدوار امللقاة عليهم في سبيل تعزيز األمن الفكري
في نفوس طالبهم.
دراسة آل سالم [ ،]20هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع األنشطة
املدرسية ودورها في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر التربويات واملربيات
في مدارس البنات املتوسطة بالقطيف ،وتكونت العينة من ( )205تربوية
ومربية ،وأظهرت النتائج إلى أن الغالبية من التربويات واملربيات يعرفن
مفهوم األمن الفكري بنسبة ( )%85( ،)%91يعتقدن بأن لألنشطة
ً
املدرسية ،وبرامجها التعليمية ،والتربوية ،والثقافية ،واملهنيةً ،
دورا فاعال
في تعزيز األمن الفكري.
دراسة العنزي والزبون [ ،]21وهدفت الدراسة إلى اقتراح أسس تربوية؛
لتطوير األمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية في اململكة العربية
ً
معلما
السعودية من وجهة نظر املعلمين ،وتكونت العينة من ()302
ومعلمة من منطقة الحدود الشمالية ،وأظهرت النتائج أن واقع مفهوم
األمن الفكري لدى العينة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي
( ،)2.52وأن درجة الصعوبات التي تواجه مفهوم األمن الفكري جاءت
بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( ،)3.70كما أظهرت النتائج أن درجة األهمية
لألسس التربوية املقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري ،جاءت بدرجة
مرتفعة وبمتوسط (.)4.00
دراسة شلدان [ ]4وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور كليات التربية
بالجامعات الفلسطينية في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها وسبل تفعيله،
وتكونت عينة الدراسة من (ً )395
طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة تعزى ملتغير
الجنس لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين
متوسطات العينة تعزى ملتغير املستوى الدراس ي (سنة ثانية ،وسنة
رابعة).
دراسة توملينسون [ ،]22وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام
املؤسسات التعليمية في تعزيز مبادئ األمن الفكري من خالل دمج القيم

املتغير
املستوى التعليمي

األخالقية ،والثقافية في املناهج التربوية في أمريكا ،وتكونت العينة من
(ً )330
معلما ومعلمة ،وخلصت النتائج إلى أن املدرسة واملعلم يؤديان
ً
ً
رئيسيا في تعزيز األمن الفكري بين الطلبة.
دورا
دراسة السلمان [ ]22هدفت الدراسة إلى تحديد دور اإلدارة املدرسية
وإسهامها في تعزيز األمن الفكري بين الطالب ،وتكونت العينة من ()400
من مديري إدارات املدارس الحكومية واألهلية في املراحل الثالث للبنين
بمدينة الرياض ،وأظهرت النتائج ،أن ( )%61.7من أفراد العينة يحملون
درجة البكالوريوس ،وأن ما نسبته ( )%58.2من أفراد مديري املدارس
يرون الحاجة كبيرة إلى تعزيز مفاهيم األمن الفكري للطالب ،وبينت
النتائج ً
أيضا وجود قصور في دور إدارات املدارس في تعزيز مفاهيم األمن
الفكري لدى طلبتهم وأولياء أمورهم.
التعقيب على الدراسات:
بعد مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحث أنها قدمت العديد من
النتائج الهامة ،ومن أبرز هذه النتائج :وجود نسبة عالية من املعلمين
الذين يقومون بممارسة األدوار امللقاة عليهم في سبيل تعزيز األمن الفكري
في نفوس طالبهم ،وأن الغالبية من التربويات واملربيات يعرفن مفهوم
األمن الفكري بنسبة ( ،)%91و( )%85يعتقدن بأن لألنشطة املدرسية
ً
وبرامجها التعليمية ،والتربوية ،والثقافية ،واملهنية ً
دورا فاعال في تعزيز
األمن الفكري ،وأن مفهوم األمن الفكري لديهم جاء بدرجة متوسطة،
باإلضافة إلى وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات استجابات
العينة تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور ،عالوة على أن املدرسة واملعلم
يؤديان ً
ً
رئيسيا في تعزيز األمن الفكري بين الطلبة.
دورا
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الهدف األساس ي الذي
تسعى له ،وهو مدى القدرة على تعزيز األمن الفكري ،واستفادت هذه
الدراسة ،من نتائج الدراسات السابقة في إثراء إطارها النظري وتفسير
نتائجها ولعل ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تناولها فئة
هامة في املجتمع وهي :فئة الطلبة ،وكذلك تناولها ملتغيرات (الجنس،
والخبرة ،واملسمى الوظيفي).
 .5الطريقة واالجراءات
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي؛ لإلجابة عن تساؤًلت
الدراسة لتناسبه مع طبيعة هذه الدراسة ،التي تهدف إلى معرفة دور
املعلمين في تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون.
أ .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين التابعين ملديرية التربية
والتعليم ملحافظة عجلون لعام ( ،)2018/2017البالغ عددهم ()2522
معلما ومعلمة .وتكونت عينة الدراسة من (ً )276
ً
معلما ومعلمة ،وقد تم
اختيارهم بطريقة عشوائية .والجدول رقم ( )2يوضح تقسيم عينة
الدراسة.

جدول  2وصف خصائص عينة الدراسة
ذكر
النسبة املئوية
العدد
فئة املتغير
23.8
40
دبلوم
31.0
52
بكالوريوس
109

العدد
41
23

أنثى
النسبة املئوية
38.0
21.3
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فئة املتغير
دراسات عليا
أقل من  5سنوات
 10 -5سنوات
 11سنة فأكثر

املتغير
الخبرة الوظيفية

املجموع

العدد
76
10
80
78
168

ب .أداة الدراسة
تعددت أدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع املعلومات
والبياناتً ،
وبناء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها ،وعلى املنهج املتبع
في الدراسة ،ظهر أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهدافها هي "اًلستبانة"،
إذ صممت بعد مراجعة األدبيات ،وأساليب البحث العلمي ،والدراسات
امليدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تكونت األداة من ( )25فقرة تهتم بمعرفة دور املعلمين في تعزيز مفاهيم
األمن الفكري لدى الطلبة ،وكانت الفقرات من ( )5-1تقيس مدى امتالك
املعلمين ملفاهيم األمن الفكري ،وأمام كل عبارة ثالثة بدائل (نعم وتعطى
ثالث درجات ،نوعا ما وتعطى درجتانً ،ل وتعطى درجة واحدة) وتم
تقسيمها إلى ثالثة فئات ،وهي( :درجة منخفضة ،وفئتها من (،)1.66-1
ودرجة متوسطة ،وفئتها ( ،)2.33-1.67ودرجة مرتفعة ،وفئتها (-2.34
 ،))3.00في حين كانت الفقرات من ( )16-6تقيس دور املعلم في تعزيز
مفاهيم األمن الفكري ،ومن ( )25-17تقيس دور املدرسة في تعزيز مفاهيم
ً
(:دائما وتعطى خمس
األمن الفكري .وأمام كل فقرة خمسة بدائل وهي
ً
درجاتً ،
أحيانا وتعطى ثالث درجاتً ،
نادرا
غالبا وتعطى أربع درجات،
وتعطى درجتانً ،
أبدا وتعطى درجة واحدة) ،تم تقسيم املقياس إلى خمسة
فئات ،وهي( :تعزيز ضعيف ً
جدا ،وفئته من ( ،)1.8 -1تعزيز ضعيف،
وفئته ( ،)2.60-1.81تعزيز متوسط ،وفئته ( ،)3.40-2.61تعزيز مرتفع،
وأخيرا تعزيز مرتفع ً
ً
جدا ،وفئته (.))5-4.21
وفئته (،)4.20-3.41
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ذكر
النسبة املئوية
45.2
6.0
47.6
46.4
60.9

2018

العدد
44
7
65
36
108

أنثى
النسبة املئوية
40.7
6.5
60.2
33.3
39.1

صدق أداة الدراسة:
تم عرض األداة على ( )10محكمين من ذوي الخبرة والتخصص؛ ملعرفة
آرائهم حول مدى انسجام اًلستبانة ووضوحها ،وشموليتها ،حيث شمل
ذلك انتماء الفقرات للمقياس ككل وانتماء الفقرات للمحاور ،وقد تم
تعديل وصياغة األسئلة ً
بناء على توصية املحكمين ،وفي ضوء ما أبداه
املحكمون من مقترحات للتعديل ،تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق
عليها املحكمون ،وفي ضوء ذلك تم تعديل وحذف ً
عددا منها ،باإلضافة إلى
إعادة صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر ملا تهدف له
الفقرة ،مما حقق الصدق الظاهري لها.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات اًلتساق الداخلي لألداة قام الباحث بحساب معامل
كرونباخ الفا ) ،(Cronbach,s Alphaوقد بلغ ( ،)0.828ما يدلل على ثبات
عال لالستبانة ،كما قام الباحث بإيجاد معامل الثبات النصفي غوتمان
ٍ
Guttman Split-Halfحيث بلغ ( ،)0.881على عينة مكونة من (ً )80
معلما
ومعلمة.
 .6النتائج ومناقشتها
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما درجة امتالك املعلمين
ملفاهيم األمن الفكري؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي ،واًلنحراف املعياري
ًلستجابات أفراد العينة ،والجدول ( )3يبين هذه القيم.

جدول 3
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملدى امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري
مدى امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري
االنحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي
0.76
2.51
حضرت ندوة أو مؤتمر عن األمن الفكري.
0.72
1.95
أعي مفهوم األمن الفكري.
0.66
1.82
أعي حاجة الطلبة إلى التوعية بثقافة األمن الفكري.
0.61
1.41
أمتلك الوسائل واألساليب التي تلعب دورا في تعزيز األمن الفكري.
تلعب املؤسسات التربوية ً
0.71
2.03
دورا في تعزيز األمن الفكري.
0.48
1.95
الدرجة الكلية

ّ
يتبين من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة ملدى امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري جاءت بدرجة
متوسطة ،وبمتوسط حسابي تراوح بين ( )1.41و( ،)2.51حيث كان أعالها
للفقرة "حضرت ندوة أو مؤتمر عن األمن الفكري" ،وبمتوسط حسابي
( ،)2.51وانحراف معياري ( ،)0.79في حين أن الفقرة "أمتلك الوسائل
واألساليب التي تلعب دورا في تعزيز األمن الفكري" ،حصلت على أدنى
متوسط حسابي ( )1.41وبانحراف معياري ( ،)0.61وكانت الدرجة الكلية

املستوى
مرتفع
متوسط
متوسط
منخفض
متوسط
متوسط

للفقرات بمستوى املتوسط ،وبمتوسط حسابي ( ،)1.95وتتفق الدراسة
الحالية مع دراسة العنزي والزبون [ ]21والتي أظهرت درجة متوسطة
لواقع مفهوم األمن الفكري بدرجة متوسطة.
ويالحظ أن املعلمين يمتلكون درجة متوسطة ملفاهيم األمن الفكري،
ويعزو الباحث ذلك إلى :احتكاك املعلمين بالواقع اًلجتماعي ،والسياس ي
مع أكثر من فئة في املجتمع من طلبة وأولياء األمور واملشرفين وغيرهم من
110

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي ،واًلنحراف املعياري
ًلستجابات أفراد العينة ،والجدول ( )4يبين هذه القيم.

الزائرين فمن الطبيعي أن يتم تداول القضايا اًلجتماعية والفكرية،
والتفاعل معها.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ما دور املعلمين في تعزيز
مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون؟

جدول 4
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة لدور املعلمين في تعزيزمفاهيم األمن الفكري
مدى امتالك املعلمين ملفاهيم األمن الفكري
االنحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي
ُ
0.74
4.19
أرسخ قيم املواطنة والوًلء واًلنتماء والشعور باملسؤولية لدى الطلبة.
ُ
0.65
4.25
أحفز الطلبة على التمسك بقيم املجتمع وقوانينه.
ُ
0.63
4.19
أبرز للطلبة دور العقيدة في توجيه الفكر الصحيح.
ُ
0.55
4.11
أعزز قيم التسامح واملودة والرحمة واحترام حق الطالب.
ُ
1.29
3.34
أوجه الطلبة ًلستغالل أوقات فراغهم في التثقيف عن األمن الفكري.
ُ
1.23
3.65
أحاور الطلبة بخطورة املواقع اإللكترونية ذات األفكار املتشددة واملنحرفة.
ُ
1.25
3.56
أناقش الطلبة في قضايا فكرية مختلفة.
ُ
1.35
3.25
أوظف اإلذاعة املدرسية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة.
ُ
1.22
3.62
أوضح سلبيات اًلنحراف الفكري للطلبة.
ُ
1.20
3.85
أًلحظ سلوك الطلبة لتحديد األفكار املنحرفة.
1.30
3.20
أشترك في لجان متابعة ورعاية السلوك باملدرسة.
0.62
3.75
الدرجة الكلية

ّ
يتبين من الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة لدور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طلبتهم،
تراوحت بين املستوى املرتفع ً
جدا واملقبول وبمتوسط حسابي (-4.25
ُ
 ،)3.20حيث كان أعالها للفقرة "أحفز الطلبة على التمسك بقيم املجتمع
وقوانينه" ،وبمتوسط حسابي ( ،)4.25وبانحراف معياري ( ،)0.65تم تليها
ُ
املتوسط الحسابي ( )4.25للفقرتين "أبرز للطلبة دور العقيدة في توجيه
ُ
الفكر الصحيح" والفقرة "أرسخ قيم املواطنة والوًلء واًلنتماء والشعور
باملسؤولية لدى الطلبة ،في حين أن الفقرة "أشترك في لجان متابعة
ورعاية السلوك باملدرسة" ،حصلت على أدنى متوسط حسابي (،)3.20
وبانحراف ( ،)1.30وكانت الدرجة الكلية بمستوى مرتفع ،وبمتوسط
حسابي ( ،)3.75وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة طاشكندي []3

املستوى
مرتفع
مرتفع جداً
مرتفع
مرتفع
مقبول
مرتفع
مرتفع
مقبول
مرتفع
مرتفع
مقبول
مرتفع

والتي أظهرت أن نسبة عالية من املعلمين يقومون بممارسة األدوار امللقاه
عليهم في سبيل تعزيز األمن الفكري.
ويالحظ أن للمعلمين ٌ
دور ٌ
هام في تعزيز مفاهيم األمن الفكري وبدرجة
مرتفعة ،ويعزو الباحث ذلك ،متطلبات التعليم الحديث التى أجبرت
املعلم على ربط املقرر الدراس ي بواقع الطلبة والحياة العملية ،وربط
املقرر بتعزيز مهارات اًلنتماء والوًلء للوطن والوعي السياس ي والثقافي
واًلجتماعي لديهم ،األمر الذي دفعهم للسعي الجاد في سبيل تحقيق ذلك.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ما دور اإلدارة املدرسية في
تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي ،واًلنحراف املعياري
ًلستجابات أفراد العينة ،والجدول ( )5يبين هذه القيم.

جدول 5
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة لدور املدرسة في تعزيزمفاهيم األمن الفكري
دور املدرسة في تعزيزمفاهيم األمن الفكري

املتوسط
الحسابي
3.02
3.13
2.65
3.26
2.93
3.43
3.41
3.46
3.32
3.18

ُ
تقدم املدرسة مجموعة من األنشطة والبرامج لترسيخ مفاهيم األمن الفكري.
توظف املدرسة اللوحات اإلعالنية لتوعية الطلبة.
تستضيف املدرسة القيادات التربوية وشخصيات فكرية مؤثرة.
تأخذ املدرسة بآراء وأفكار الطلبة.
توفر املدرسة برامج وأنشطة تلبي حاجات الطلبة وتمأل وقت فراغهم.
تقدم املدرسة برامج اإلرشاد املدرس ي والديني واألخالقي.
تجتمع إدارة املدرسة مع أولياء األمور ملناقشة مشكالت وأفكار الطلبة.
ً
سلوكيا.
تكرم إدارة املدرسة الطالب املتميزين
تساهم إدارة املدرسة بتوعية طلبتها من التيارات الفكرية املنحرفة.
الدرجة الكلية
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االنحراف
املعياري
1.40
1.37
1.33
1.31
1.21
1.24
1.29
1.34
1.33
0.97

املستوى
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مقبول
مقبول

7

ّ
يتبين من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة لدور املدرسة في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طلبتهم جاءت
بدرجة مقبولة ككل ،وبمتوسط حسابي ( )3.18وبانحراف معياري ()0.97
في حين تراوحت إجاباتهم على الفقرات ما بين املقبول واملرتفع ،فجاءت
كل الفقرات بمستوى مقبول عدا الفقرة "تقدم املدرسة برامج اإلرشاد
املدرس ي والديني واألخالقي" والفقرة "تجتمع إدارة املدرسة مع أولياء األمور
ملناقشة مشكالت وأفكار الطلبة" وكذلك الفقرة "تكرم إدارة املدرسة
ً
سلوكيا" ،فكانت إجاباتهم بمستوى مرتفع .وتتفق مع
الطالب املتميزين
دراسة السلمان [ ]23بوجود قصور في دور إدارات املدارس في تعزيز
مفاهيم األمن الفكري لدى طلبتهم وأولياء األمور.
ويالحظ أن املدرسة لها دور في تعزيز مفاهيم األمن الفكري وبدرجة
مقبولة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :انشغال املدرسة باألمور اإلدارية،
والتعامل مع املعلمين والطلبة وتنظيم سير العملية التعليمية ،باإلضافة
إلى انشغالهم بزائري املدرسة كأولياء األمور ،واملشرفين وغيرهم.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع :هل يختلف دور املعلمين في
تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون باختالف
متغيرات (الجنس ،املستوى التعليمي ،الخبرة)؟
لإلجابة عن هذا السؤال سيتم اإلجابة عن الفروض اآلتية:

املتغير
الجنس

ذكر
أنثى
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ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون تعزى ملتغير الجنس (ذكر /أنثى).
ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة
عجلون تعزى ملتغير املستوى التعليمي (دبلوم /بكالوريوس  /دراسات
عليا).
ًل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( (α ≥ 0.05بين
دور املعلمين في تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة في محافظة عجلون تعزى
ملتغير الخبرة (أقل من  5سنوات /من  10 -5سنوات /أكثر من 10
سنوات).
لإلجابة عن السؤال الرابع وفرضياته قام الباحث بحساب اختبار )(T-test
للكشف عن دور متغير (الجنس) في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى
الطلبة ،والجدول ( )6يبين نتائج اختبار )(t
وملعرفة مدى اختالف دور املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى
الطلبة باختالف متغير املستوى التعليمي (دبلوم /بكالوريوس /دراسات
عليا) ،ومتغير الخبرة الوظيفية (أقل من  5سنوات /من  10 -5سنوات/
أكثر من  10سنوات) .قام الباحث بحساب تحليل)(One Way ANOVA
والجدول ( )7و( )8يظهرا النتائج.

جدول 6
نتائج اختبار( )tملتغيرالجنس
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
0.80
2.21
0.08
2.02

يتضح من الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية لدور
املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالبهم ً
تبعا ملتغير الجنس،
حيث كانت قيمة الدًللة أكبر من ( )0.05وبالتالي قبول الفرضية

الخبرة الوظيفية
أقل من  5سنوات
من 10 -5
أكثر من  10سنوات
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قيمة ت
1.76

الداللة اإلحصائية
0.080

الصفرية .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة شلدان [ ]4التي أظهرت وجود
فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى (≥α) 0.05في دور املعلمين في
تعزيز األمن الفكري ملتغير الجنس لصالح الذكور.

جدول 7
نتائج تحليل ( )One Way ANOVAملتغيرالخبرة الوظيفية
االنحراف املعياري
التباين
املتوسط الحسابي
0.43
0.65
3.77
0.43
0.65
3.64
0.28
0.53
3.92

يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات دًللة إحصائية لدور املعلمين في
تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة باختالف متغير الخبرة الوظيفية (أقل
من  5سنوات /من  10 -5سنوات /أكثر من  10سنوات) ،حيث كانت قيمة
الدًللة ( )0.007وهي أقل من ( )0.05وبالتالي رفض الفرضية الصفرية،
وقبول الفرضية البديلة.
وملعرفة أي مستوى خبرة وظيفية (أقل من  5سنوات /من 10 -5
سنوات /أكثر من  10سنوات) لها تأثير على تعزيز األمن الفكري لدى
الطلبة ،قام الباحث باختبار البعدي شافيه ) (Scheffeوأظهر اًلختبار أن

قيمة F
5.11

قيمة Sig
0.007

الخبرة الوظيفية (أكثر من  10سنوات) لها تأثير على دور املعلمين في تعزيز
األمن الفكري لدى طلبتهم.
يالحظ أن الخبرة الوظيفية (أكثر من  10سنوات) لها التأثير األكثر في
تعزيز األمن الفكري لدى الطلبة ،ويعزو الباحث ذلك :أن الزيادة في الخبرة
يعني زيادة اًلحتكاك مع الطلبة ،وبالتالي يزداد مالحظة سلوكهم ،فيتكون
لديهم اتجاهات مختلفة ،وخبرة في التعامل معهم أكثر من املعلمين األقل
خبرة.
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املستوى التعليمي
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

جدول 8
نتائج تحليل ( )One Way ANOVAملتغيراملستوى التعليمي
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
0.63
3.55
0.59
3.83
0.62
3.81

يتضح من الجدول ( )8عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية لدور
املعلمين في تعزيز مفاهيم األمن الفكري باختالف متغير املستوى التعليمي
(دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا) ،حيث كانت قيمة الدًللة أكبر من
( )0.05وبالتالي قبول الفرضية الصفرية.
 .7التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة يوص ي الباحث بما يأتي:
عقد دورات وندوات للمعلمين وتنظيم اللقاءات العلمية لتبصيرهم
بالقضايا املعاصرة ،وترسيخ األمن الفكري لديهم ،وتصحيح املفاهيم
فكثيرا ما يكون الخلط في املفاهيم ً
ً
سببا في
واملصطلحات املغلوطة،
اًلنحراف الفكري.
عقد لقاءات وورشات متنوعة وحمالت توعوية في الوسائل اإلعالمية مع
املجتمع املحلي للمؤسسات التعليمية ،بهدف توعية أولياء األمور وغيرهم،
بأهمية األمن الفكري ،ومتابعة سلوك أبنائهم لوقايتهم من أي أفكار
منحرفة.
ضرورة إدراج مادة علمية بمسمى "األمن الفكري" في املدارس والجامعات.
التأكيد على اهتمام اإلدارة املدرسية بتعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى
الطلبة.
إجراء املزيد من الدراسات التربوية حول األمن الفكري من حيث أبعاده
وتطبيقاته في املؤسسات التربوية وغيرها من املؤسسات.
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THE ROLE OF TEACHERS IN ENHANCING THE
CONCEPTS OF INTELLECTUAL SECURITY
AMONG STUDENTS IN AJLOUN GOVERNORATE
Ibrahim Ali Al Momani
Ministry of Education, Jordan
ABSTRACT _This study aimed to identify the role of teachers in enhancing the concepts of intellectual
security among students in Ajloun Governorate. The study used the descriptive analytical method. The
study population consisted of (2522) teachers and the research sample included (267) which were
randomly selected. the research found that, teachers have concepts of intellectual security in a medium
degree. The results also showed that teachers play an important role in Enhancing the concepts of
intellectual security among students, as well as, the school also has the same role to strengthen the
values of intellectual security. Based on the results, the study recommended that, the importance of
holding discussion sessions and seminars for teachers to know more about the most issues that is
related to intellectual security and how to address them. The study also recommended the importance of
awareness campaigns for both students and parents about intellectual security and what their children
may be exposed to behaviours or ideas that may harm them.
Keywords: intellectual security, Ajloun students.
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