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ملخص

تضمنة في القرآف الكريـ مف وجية
الم َّ
ىدفت الدراسة تعرُّؼ دور األسرة في غرس قيـ التربية األمنية ُ

نظر األبناء ،وفيما إذا كاف ىنالؾ ثمة فروؽ دالة إحصائيا في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور أسرىـ في

غرس قيـ التربية األمنية المتضمنة في القرآف الكريـ باختبلؼ متغيرات :الجنس ،المستوى التعميمي لؤلب،

ومستوى دخؿ األسرة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استنباط قيـ التربية األمنية في القرآف الكريـ مف خبلؿ
صنِفت ىذه القيـ في خمسة مجاالت ،وتمت صياغتيا في صورة استبياف تكوف
منيجية تحميؿ المحتوى ،ثـ ُ
مف ( )33فقرة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )282طالبا وطالبة في كمية العموـ التربوية بالجامعة األردنية،
وأظيرت النتائج دو ار متوسطا لؤلسرة في غرس قيـ التربية األمنية وفي جميع المجاالت ،وظيرت فروؽ دالة

إحصائيا باختبلؼ مستوى دخؿ األسرة لصالح ذوي الدخؿ األعمى ،فيما لـ تظير فروؽ باختبلؼ متغيرات

الدراسة األخرى ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بإيبلء التربية اإلسبلمية مزيدا مف االىتماـ وتنويع
وسائميا ومصادرىا؛ لتسيـ في زيادة تمثُّؿ األسر لمتوجييات القرآنية في مجاؿ التربية األمنية.
الكممات المفتاحية :التربية األمنية ،األسرة ،القرآف الكريـ ،كمية التربية.

Abstract
The study aimed at identifying the role of the family in instilling the values of security
education contained in the Holy Quran from the children’s perspective. It also aimed to
find whether there are statistically significant differences in the estimates of the sample of
the study of the role of their families in instilling the values of security education contained
in the Holy Quran, according to the following variables: sex, father's educational level, and
family income level. To achieve this goals, the security education values contained in the
Holy Quran were derived using content analysis approach. Then, these values were
)classified into five domains and drafted in the form of a questionnaire comprising (33
paragraphs. The sample included (282) male and female students from the Faculty of
Educational Sciences at the University of Jordan. The results showed a moderate role of
the family in instilling the values of education security in all domains. There were statistically
significant differences among the sample of the study pertaining to the family income
level, for the higher level income families. However, there were no statistically significance
differences among other variables within the study. Based on these results, the study
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recommended attaching more interest to the Islamic education and diversifying weak
meaning and resources to contribute to increase the representation of families` adherence to
Quranic directives in security education.

املكدمة.
يعد األمف حاجة أساسية يحتاجيا الفرد كما يحتاجيا المجتمع ،وال يمكف أف تتحقؽ أىداؼ أي منيما إال في أمف وارؼ

الظبلؿ ،والشعور باألمف واالطمئناف متطمب سابؽ؛ لتحقيؽ التقدـ واالزدىار في جوانب الحياة المختمفة :االجتماعية،
والسياسية ،واالقتصادية ،والحضارية ،ولذلؾ سعت المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ عمى اختبلؼ معتقداتيا وتوجياتيا
ومستوياتيا الحضارية إلى توفير األمف ،وال يقمقيا شيء بقدر ما يقمقيا زعزعة أمنيا واستقرارىا ،ومف ىنا تتخذ ما في وسعيا
مف إجراءات؛ مف أجؿ استتباب أمنيا واستقرار حياتيا ،ولـ تعد إجراءات الحماية األمنية والعسكرية التقميدية كافية لتحقيؽ

ذلؾ ،وانما يتطمب األمر إجراءات أخرى في مقدمتيا إعداد اإلنساف ذاتو؛ ليكوف حجر الزاوية في ضماف األمف واالستقرار،
بحيث يستطيع تحقيؽ األمف لنفسو ولغيره في كؿ زماف ومكاف.
ولقد تطورت األخطار التي تيدد األمف الوطني ،كما تنوعت مصادرىا وأشكاليا؛ مما استمزـ توسيع المنظومة األمنية

لتشمؿ كؿ ما يمس أمف المواطف وراحتو واستق ارره ورفاىيتو ،وقد تطمب ذلؾ بالضرورة تطور المسؤولية؛ فمـ تعد األجيزة
األمنية وحدىا ىي المسؤولة عف الحفاظ عمى أمف المجتمع ومكتسباتو ،واف كاف يقع عمييا الجزء األكبر مف المسؤولية ،بؿ
أصبحت جميع مؤسسات المجتمع – ومنيا المؤسسات التربوية -داخمة ضمف مفيوـ تحقيؽ األمف االجتماعي والوطني

وتعزيزه(.)1

لذا ،بات مف ضروريات األمف االىتماـ بتربية الفرد المواطف ،فالتربية قوة ضابطة لسموكيات األفراد ،ويعتمدىا

المجتمع وسيمة لضماف استم ارره والحفاظ عمى كينونتو وىويتو ،وتحقيؽ تكيؼ الفرد مع بيئتو المجتمعية ،وعدـ الخروج عمى

المعايير والقيـ السائدة التي اختطيا المجتمع ،مما يساعد األفراد عمى التكيؼ والتقميؿ مف االنحراؼ االجتماعي ،ودعـ القيـ

واالتجاىات التي تحقؽ أمف المجتمع واستق ارره(.)2

وبقدر ما تنغرس القيـ األخبلقية واالجتماعية الفاضمة في نفوس أفراد المجتمع ،بقدر ما يسود ذلؾ المجتمع األمف
واالطمئناف واالستقرار ،ويمثؿ النسؽ التربوي أحد األنساؽ االجتماعية الميمة التي تمعب دو ار حيويا وميماً في المحافظة عمى

بناء واستقرار المجتمع؛ حيث يرى عمماء النفس أف لمنظاـ التربوي وظيفة ميمة وحيوية في بقاء وتجانس المجتمع مف خبلؿ ما

يقوـ بو النظاـ التعميمي مف نقؿ معايير وقيـ المجتمع مف جيؿ آلخر( .)3ومف خبلؿ العممية التربوية يتذوت النشء القيـ

االجتماعية اإليجابية ،التي تغرس في نفوسيـ قيـ االنتماء الوطني ،والمواطنة الصالحة ،ومشاعر الوحدة الوطنية التي تبني

التماثؿ االجتماعي الضروري؛ لممحافظة عمى بقاء األمف واالستقرار في المجتمع(.)4

وتشير األدبيات( )5إلى أف لؤلمف الوطني مجموعة مف المقومات :أوليا :اإليماف :ويمثؿ المحرؾ األساسي لئلنساف
في كؿ زماف ومكاف فكمما زاد اإليماف عند الفرد كمما تمكف حب الوطف في قمبو ،وىذا ما يحقؽ األمف الوطني بمفيومو
الشامؿ .وثانييا :االقتصاد :ويعني قدرة الدولة عمى توفير احتياجات المجتمع ،وقدرتيا االقتصادية عمى دعـ القدرة السياسية

والعسكرية .وثالثيا :المجتمع :ويعني تمبية احتياجات المجتمع واشباع الحاجات األساسية وتحقيؽ العدالة االجتماعية والترابط
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االجتماعي ،وظيور مظاىر االنتماء والتضامف .ورابعيا :السياسة :إذ إف تحركات أفراد الدولة والمحسوبيف عمييا مف أىـ
المؤثرات في األمف الوطني ،فكمما صارت ىذه التحركات إلى حؿ مشكبلت الدولة وحسـ النزاعات فييا ،والتوجيات اإليجابية
تجاه مصالح مفيدة ومثمرة كاف ذلؾ في تقوية األمف الوطني .وخامسيا :القوة العسكرية :التي تعد في أي دولة مف أىـ ىذه
األبعاد؛ حيث تيتـ بتأميف الدولة مف األخطار الداخمية والتيديدات الخارجية ،مما يعمؿ عمى فرض األمف واالستقرار في الببلد.
لذلؾ تبحث الدوؿ اليوـ عف األمف بمعناه الشامؿ ،أي األمف الذي يشمؿ جميع مناشط الحياة اإلنسانية المتنوعة ،التي
تقوـ بيا وعمييا المجتمعات التي تنشد البقاء والتطور لؤلفضؿ ،فتشمؿ الجانب الثقافي والفكري؛ لتغدو مطمئنة عمى أسسيا

الثقافيػ ػ ػة وعقيدتيا الصافية وعاداتيا الحسنة ،ولغتيا وطرائؽ التفكير السميمة ،كما تشمؿ  -ال سيما في زمف الفضػ ػاءات

المفتوحة -الجانب اإلعبلمي وما يتناقمو المجتمع مف أخبار وأحاديث؛ لتكوف عصية عمى الوقوع ضحية لممرجفيف والمعوقيف،
والشائعات المغرضة ،واغتياؿ الشخصيات ،وأف يتـ التثبت مف األخبار قبؿ نقميا ،والنظر في مآالت نشر أي خبر ،والبعد عف
الصياغات التي توحي بمعاني أخرى غير الحقيقة؛ مف أجؿ شد انتباه القارئ وتشويقو إلى قراءة الخبر(.)6

وفي الجانب االجتماعي ،تستيدؼ التربية األمنية تمتيف العبلقات بيف أفراد المجتمع؛ حتى تشيع معاني األخوة ،والتكافؿ

االجتماعي ،واصبلح ذات البيف ،وتعظيـ القواسـ المشتركة بعيدا عف التشرذـ والتفكؾ ،والقضاء عمى أسباب الفرقة مف عنصرية
وطبقية؛ فمقد أثبتت التجارب التاريخية وعمى رأسيا تجربة مجتمع المدينة المنورة ،أف الوحدة والتآخي صخرة تتحطـ عمييا أطماع
األعداء وأخطارىـ داخميا وخارجيا.
وتيدؼ التربية األمنية في المجاؿ األخبلقي إلى الحفاظ عمى اآلداب العامة ،والحشمة والحياء ،وغض البصر ،وحفظ
ويحصف فيو
الفرج ،واالستئذاف؛ ليغدوا مجتمعا طاى ار عفيفا ،تُحفظ فيو األنساب وتصاف فيو األعراض ،وتغيب فيو الرذيمة،
ّ
الشباب مف الوقوع في الخمر والقمار وما شابييا مف ميمكات لمعقؿ والوقت والماؿ .وفي المجاؿ النفسي ،تحقؽ التربية األمنية
تحرر اإلنساف مف الخوؼ َّأنى كاف مصدره ،بحيث يستشعر المعية اإلليية ،و ِ
الحفاظة الربانية لعباده المؤمنيف ،فيأنس ويطمئف
بيذه المشاعر ،فبل قمؽ وال يأس وال قنوط ،ولكف تفاؤؿ وثقة ،وشعور بالعزة ،وعمو اليمة والمعنوية(.)7

بويا عمى نحو يجعميـ يسيموف في الحفاظ عمى الضروريات
ويقصد بالتربية األمنية في اإلسبلـ :إعداد النشء
ً
إعدادا تر ً
التي حددىا فقياء اإلسبلـ ،المتمثمة في حفظ الديف والنفس والعقؿ والماؿ والعرض ،وحمايتيا ألنفسيـ ولغيرىـ مف الناس باستخداـ
األساليب والوسائؿ المتفقة مع القيـ اإلسبلمية ،ومف خبلؿ مؤسسات التربية اإلسبلمية .كما تعرؼ أصوؿ التربية األمنية
اإلسبلمية :بأنيا مجموعة األسس والمبادئ العامة المستمدة مف مصادر اإلسبلـ األساسية ومف التراث التربوي اإلسبلمي ومف
غي ػ ػره ،مما ال يتعارض مع اإلسبلـ التي تحكـ إعداد األجياؿ عمى نحو يجعميـ يدركوف الظروؼ األمنية المحيطػ ػ ػة بيـ،

ويتحمموف مسؤولية اإلسياـ في حماية ضروريات الحياة ألنفسيـ ولغيرىـ مف الناس(.)8

وتتعدد المؤسسات التي تسيـ في تربية اإلنساف وتنشئتو االجتماعية ،فالمدرسة التي يقضي فييا الطفؿ ساعات طويمة

كؿ يوـ وعمى مدى سنوات ،يتفاعؿ فييا الطفؿ مع المعمميف وعمميـ ،والمناىج ومحتوياتيا ،واألقراف وشخصياتيـ .وكذلؾ
المؤسسات اإلعبلمية التي تبث ليبل نيا ار بمختمؼ المغات واألشكاؿ والطرائؽ مرئيا ومسموعا وتفاعميا ،في التمفاز والراديو
والياتؼ النقاؿ ،وغيرىا مف مؤسسات التنشئة االجتماعية.
لك ػف يبقى لمؤسسة األسرة الدور األىـ – أو ىكذا ُيفترض-؛ إذ إنو في األسرة تتشكؿ شخصيػ ػة الفرد ألوؿ مرة ،حي ػث
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٔ
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تتأكد شخصيتو وتنضج ،فاألسرة ىي المؤسسة األولى التي يتفاعؿ معيا الطفؿ ،وال شؾ أف الخبرات األولى ليا دائما داللتيا
الخاصة ،وأثرىا العميؽ في النفس ،كما أف الخبرات األسرية تتكرر دائما ،ويكفي ىذا التكرار وحده ليجعؿ لؤلسرة كؿ ىذه
األىمية ،إضافة إلى أف التفاعؿ األسري يتميز بطابعو الشعوري المغمؼ بالمحبة ،وىذا يجعؿ العبلقات األسرية المتبادلة في
وضع خاص متميز ،ويمنح الخبرات واالتجاىات والقيـ التي تكتسب فييا سمة الثبات نسبيا(.)9

مف كؿ ما سبؽ ،وجد الباحث ػ ػوف أنو مف األىمية بمكاف إجراء بحث ميداني يجمي الصورة ويكشؼ الواقػ ػ ػع الحقيقي

لمدور الذي تقوـ بو األسرة في مجاؿ غرس قيـ التربية األمنية في نفوس األبناء ،ومف خبلؿ إجابات األبناء أنفسيـ.
مصللة الدراسة وأسئلتًا.

لطالما شكؿ التحدي األمني تحدياً كبي اًر لؤلفراد والمجتمعات عبر التاريخ ،ويتعاظـ ىذا التحدي في زماننا ،ففي عصر

الفضاءات المفتوحة واإلنترنت يتعرض الشباب لسيؿ جارؼ مف األفكار والمفاىيـ والقيـ الوافدة المخالفة لمبادئ اإلسبلـ ،والتي
تنمي لدى الشباب أنماطا سموكية تيدد قيـ المجتمع وثقافتو وحتى عقيدتو ،مما أدى لظيور بعض مظاىر االنحبلؿ واالنحراؼ
السموكي والفك ػري كتعاطي المخدرات واالنتحار وغيرىا ،ورافؽ ذلؾ ظيور تيارات تستند إلى فيـ مغموط لئلسبلـ أدى إلى
الغمو والتطرؼ عند بعض الفئات ،ونجـ عف ذلؾ دعاوى مغرضة وتيـ باطمة يروجيا أعداء األمة وعمبلؤىا عف التربيػ ػ ػة

اإلسبلمية ومصادرىا ومؤسساتيا ،وأنيا سبب في الجريمة والعنؼ واإلرىاب ،فأصبحت التربية اإلسبلمية في محؿ االتياـ؛
بسبب تصرفات بعض أبناء المسمميف الذيف أقدموا عمى أعماؿ ال يقرىا اإلسبلـ.
وقد وضعت ىذه التحديات عمى كاىؿ المؤسسات المسؤولة عف تنشئة األجياؿ مسؤولية كبيرة؛ مف أجؿ حماية الجيؿ
مف أف يكونوا سببا في اإلخبلؿ بأمف المجتمع أو ضحية لذلؾ ،ومف أجؿ تقويـ الفيـ المغموط لمنص الشرعي .ولما كاف القرآف
الكريـ ىو اليادي لمتي ىي أقوـ ،وىو منبع الحؽ واليدى ،وجب عمى األمة البحث فيو لمعالجة مشاكميا المستجدة ،مسترشدة

بيديو وتوجييو.
وقد أوصت بعض الدراسات (الصالح2008 ،ـ) و(الشرعة2016 ،ـ) بإجراء دراسات ميدانية حوؿ دور المؤسسات
التربوية المختمفة  -ومنيا األسرة -في حفظ األمف ،والتربية األمنية .ومف ىنا تتحدد مشكمة الدراسة في الكشؼ عف تقديرات
الطمبة لدور أسرىـ في التربية األمنية المتضمنة في القرآف الكريـ .مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ض َّمَنة فػي
المتَ َ
 -1ما درجة تقدير طمبة كمية العموـ التربوية بالجامعة األردنية لدور أسرىـ في غرس قيـ التربية األمنية ُ
القرآف الكريـ؟
ض َّمَنة
المتَ َ
 -2ىؿ تختمؼ درجة تقدير طمبة كمية العموـ التربوية بالجامعة األردنية لدور أسرىـ في غرس قيـ التربية األمنية ُ
في القرآف الكريـ باختبلؼ :الجنس ،والمستوى التعميمي لؤلب ،ومستوى دخؿ األسرة؟

أيداف الدراسة.

تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

-

استنباط التوجييات والمبادئ والقيـ والمفاىيـ ذات البعد األمني مف اآليات القرآنية الكريمة ،والتي تشكؿ معالـ التربية
األمنية في القرآف الكريـ.
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-

الكشؼ عف درجة تطبيؽ وتمثّؿ األسرة ليذه المعالـ والتوجييات والمبادئ.

الكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ فروؽ في تقديرات عينة الدراسة (طمبة كمية مرحمة البكالوريوس في كمية العموـ التربوية

بالجامعة األردنية) باختبلؼ متغير الجنس ،ومستوى تعميمو ،ومستوى دخؿ األسرة.

أيمية الدراسة.

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية األمف خاصة في الظروؼ الحالية ،ومف أىمية التأصيؿ الشرعي لممعالجات الحياتية

المعاصرة ،مما يساعد في استقرار المجتمعات بعيدا عف التناقض بيف ثقافة المجتمع العربية اإلسبلمية والمعالجات الغريبة
عف الثقافة المجتمعية ،ويؤمؿ أف تكوف النتائج مفيدة لمجيات اآلتية:

الجهات المهتمة بشؤون األسرة :حيث تكشؼ لمقائميف فييا عمى التخطيط ووضع السياسات فييا عف واقع دور األسرة في
التربية األمنية اإلسبلمية لؤلبناء.

الجهات القائمة عمى تأليف المناهج الدراسية في مراحل التعميم المدرسي ،والقائمين عمى وضع الخطط الدراسية في
الجامعات :حيث تحدد معالـ التربية األمنية التي ينبغي أف يتـ تضمينيا في المناىج واألنشطة الطبلبية باعتبار ىؤالء الناشئة

ىـ أرباب األسر في المستقبؿ.

األجهزة األمنية والجهات المهتمة بالناحية األمنية :حيث يشكؿ مضموف ما تصؿ إليو مف نتائج مادة عممية مناسبة يمكف أف

تسيـ في زيادة ثقافة رجؿ األمف ،وخاصة مف يتعامؿ مع الشباب الذيف تـ التغرير بيـ وسمكوا طريؽ التطرؼ والغمو.
التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة.

الدور" :مجموعة األنماط الثقافية التي ترتبط بمركز معيف ،وبذلؾ تتضمف االتجاىات والقيـ والسموؾ التي يصفيا المجتمع لكؿ
فرد يحتؿ المركز ،والدور ىو الجانب الديناميكي لممركز( ،)10ويقصد بو في ىذه الدراسة ما يقوـ بو اآلباء واألميات مف وظيفة
في تنمية المعارؼ والقيـ والسموكات واالتجاىات لدى األبناء والتي مف شأنيا تعزيز األمف المجتمعي.
األمن" :اطمئناف اإلنساف النعداـ التيديدات الحسية وضماف حقوقو ،ولتحرره مف القيود التي تحوؿ دوف استيفائو الحتياجاتو
الروحية والمعنوية ،ولشعوره بالعدالة االجتماعية واالقتصادية(.)11

التربية األمنية :ىي "تمؾ المعاني أو المفاىيـ األمنية والقيـ التربوية التي ىي في مجموعيا تحقؽ األمف لمفرد والمجتمع المسمـ

في جميع شؤوف حياتو ،وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ تربوي متكامؿ بيف مؤسسات المجتمع المسمـ ليذه المعاني األمنية والقيـ

التربوية( .)12وتتبنى الدراسة ىذا التعريؼ.

التربية اإلسالمية :تنشئة وتكويف إنساف مسمـ متكامؿ مف نواحيو المختمفة جميعيا ،وفي مراحؿ نموه جميعيا في ضوء المبادئ

والقيـ التي جاء بيا اإلسبلـ ،وفي ضوء أساليب وطرؽ التربية التي بينيا( ،)13ويقصد بيا الجيود التي تمارسيا المدرسة لتكويف
وبناء الشخصية اإلسبلمية فك ار وسموكا ووجدانا ،وفؽ عقيدة وشريعة اإلسبلـ.
التربية األمنية اإلسالمية :تنشئة وتكويف اإلنساف عمى المعاني والمفاىيـ والقيـ األمنية المنبثقة مف القرآف الكريـ والسنة النبوية
أو تتوافؽ معيما ،والتي تحقؽ األمف لمفرد والمجتمع المسمـ في شؤوف حياتو جميعيا.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ
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تكديرات طلبة كلية العلوم الرتبوية باجلامعة األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدود الدراسة وذلدداتًا.
-

الحدود الزمانية :الفصؿ الصيفي مف العاـ الدراسي 2017/2016ـ.

الحدود المكانية :كمية العموـ التربوية بالجامعة األردنية.
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة مف الناحية الموضوعية عمى استنباط التوجييات والمبادئ ذات العبلقة بالتربية
األمنية مف النصوص القرآنية  -بحدود قدرة الباحثيف -دوف التطرؽ لنصوص الحديث النبوي الشريؼ ،كما اقتصرت
الدراسة عمى خمسة مجاالت ىي :الفكري ،واالجتماعي ،واألخبلقي ،واإلعبلمي ،والنفسي ،وتركت خمسة مجاالت

أخرى تـ استنباطيا( :العقدي ،التشريعي ،االقتصادي ،السياسي ،العسكري)؛ تجنبا لئلطالة وحتى يستوعبيا ىذا البحث
معدود الصفحات.
-

محددات الدراس ة :يتحدد تعميـ نتائج ىذه الدراسة باألداة المستخدمة لجمع البيانات (االستبياف الموجو ألفراد عينة
الدراسة) ،وجدية العينة في اإلجابة عميو ،واجراءات الصدؽ والثبات المستخدمة.

الدراسات السابكة.
حظي موضوع األمف والتربية األمنية ،باىتماـ العديد مف الباحثيف ،وتـ معالجتو مف قبؿ تخصصات مختمفة ،وفيما
يأتي عرض لبعض الدراسات التي تناولت الموضوع:
ىدفت دراسة اليويمؿ(2000( )14ـ) النظرية إلى تحديد مقومات األمف في القرآف الكريـ ،واعتمدت منيج المسح المكتبي
واالستنباطي ،وتوصمت إلى أف مقومات األمف في القرآف الكريـ ىي أركاف اإليماف الست ،وامتثاؿ األوامر واجتناب النواىي،
واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،واقامة الحدود واحبلؿ العقوبة عمى المعتدي ،وبينت منزلة طاعة ولي األمر وما فيو
مف جمع الكممة وعدـ الفرقة.

وأج ػ ػرى القريوتي(2003( )15ـ) دراسة نظريػ ػ ػة حوؿ األمف النفسي في القرآف الكريـ ،وسمكت منيج المسح المكتبػ ػ ػي
واالستنباطي ،ووضحت مفيوـ األمف النفسي ومظاىره ،واشتممت عمى آيات األمف النفسي في القرآف الكريـ ،وابراز منيج

القرآف الفريد في تحقيؽ األمف النفسي ،بما أرسى مف تشريعات وقوانيف تيدؼ إلى إسعاد الناس وطمأنينتيـ ،وذكرت أسباب
األمف المتمثمة باإليماف باهلل تعالى والقضاء والقدر والعبادات المختمفة والذكر والدعاء.
وقاـ الحميداف(2004( )16ـ) بدراسة نظرية حوؿ دور األسرة في التوعية األمنية ،وتطرقت إلى تعريؼ األسرة لغة

واصطبلحا ،واألسرة في الشريعة اإلسبلمية ،وبينت وظائؼ األسرة ،كما وضحت مفيوـ التوعية األمنية وأىدافيا ،وأكدت
مسؤولية األسرة عف تحقيؽ األمف والوقاية مف الجريمة ،وذكرت معوقات قياـ األسرة بدورىا في تحقيؽ األمف ،واقترحت
بعض اآلليات؛ لتفعيؿ دورىا في التوعية األمنية كتنشئة الفرد اجتماعيا عمى األخبلؽ واآلداب الفاضمة ،واإلسياـ في تعزيز
الفكر الوسطي ،وتنمية قدرة األبناء عمى التفكير السميـ ،وغيرىا.
وأجرى العتيبي(2005( )17ـ) دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى إدراؾ عينة الدراسة لمفيوـ الوعي األمني مف حيث أىدافو

وأىميتو ،وتحديد مدى إسياـ العامميف في اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى الطبلب ،واستخدمت المنيج الوصفي
المسحي ،وتكونت العينة مف ( )436مدي ار ومشرفا ومعمما ،وتوصمت النتائج إلى أف ىناؾ إدراكا عاليا جدا مف العامميف
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لمفيوـ الوعي األمني ،وىناؾ إسياـ عاؿ منيـ في برامج الوعي األمني ،إال أف ىناؾ إعاقة عالية تحوؿ دوف تنمية الوعي
األمني كما ينبغي لدى الطبلب.
وقاـ الموح وعنبر(2006( )18ـ) بدراسة نظرية اعتمدت عمى منيج التفسير الموضوعي لموضوع قرآني ،وىو "التربية

األمنية" وقدمت الدراسة تعريفا لؤلمف لغة وشرًعا ،واشتقاقات لفظة األمف وصيغيا مف خبلؿ مواضعيا في آياتيا وسورىا
المكية والمدنية ،مع نماذج وتوجييات أمنية مف وحي النصوص القرآنية ،وبينت النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أف السبب
الحقيقي لتحقؽ األمف لممؤمنيف في الدنيا واآلخرة ،ىو اإليماف باهلل واالستقامة عمى األعماؿ الصالحة ،وأف مف أىـ أسباب

انتفاء األمف عف الكافريف ىو الشرؾ باهلل تعالى وتكذيب الرسؿ ،وكفر النعمة حيث يبدليـ اهلل عف األمف شقاء وضنكا في

الدنيا واآلخرة ،وأنو مف خبلؿ النصوص القرآنية المرغبة في األمف وأسبابو والمرىبة مف فقدانو يتربى المؤمف تربية امنية
قرآنية متميزة.
وبحثت دراسة الصالح(2008( )19ـ) النظرية في المسؤولية التربوية لؤلسرة في تحقيؽ األمف الفكري ،واعتمدت الدراسة

منيج المسح المكتبي والمنيج االستنباطي ،وبينت األسس التربوية لؤلسرة لتحقيؽ األمف الفكري كالعناية بالعقيدة الصحيحة
والعبادات ومصدر التمقي ،وتمبية االحتياجات اإلنسانية ،وبينت أف األسرة تتحمؿ المسؤولية الكبرى في تفعيؿ التطبيق ػ ػات
التربوية وتجسيدىا عمى أرض الواقع لتحقيؽ األمف الفكري.
()20

واستكشفت دراسة يوسؼ

(2008ـ) النظرية بعض الضمانات الخاصة باألمف االجتماعي الموجودة في سورة

النور ،وذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بالجانب االعتقادي ،والجانب التشريعي ،والجانب الخمقي لمفرد واألسرة والمجتمع .واتبعت
الدراسة المنيج االستقرائي والمنيج التحميمي ،وأظيرت النتائج أف األحكاـ التي تشتمؿ عمييا سورة النور تيدؼ إلى تكويف
مجتمع إسبلمي آمف ينطوي تحت لوائو المجتمع اإلنساني كمو؛ ولذلؾ وجيت أحكاميا وآدابيا االجتماعية إلى تقويـ وتنظيـ
عبلقات األفراد بعضيـ ببعض ،كما وجيت عنايتيا باألسرة كأساس لممجتمع ،ووفرت ضمانات أمف اجتماعية في الجانب

االعتقادي والتشريعي والخمقي لمفرد واألسرة والمجتمع.
وىدفت دراسة العمري(2009( )21ـ) النظرية إلى تحديد التربية األمنية مف حيث أصوليا في المنيج اإلسبلمي ،ودورىا
وأىميتيا في المجتمع ،واستخدمت الدراسة المنيج االستنباطي ،والمنيج الوصفي الوثائقي ،وبينت الدراسة طبيعة التربية األمنية
في اإلسبلـ وأىميتيا ،كما أصمت لمتربية األمنية استنادا إلى المصادر اإلسبلمية ،وقدمت تصو ار مقترحا لتكويف الوعي باألمف
االجتماعي لطبلب المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية.
وكانت دراسة السمطاف(2009( )22ـ) حوؿ التربية األمنية وامكانية تطبيقيا في المؤسسات التعميمية ،وىدفت إلى تحديد
أىـ األىداؼ الرئيسة التي تسعى التربية األمنية إلى تحقيقيا ،وكذلؾ التعرؼ إلى معوقات تطبيقيا في المؤسسات التعميمية
السعودية ،واعتمدت المنيج الوصفي التحميمي مستخدمة المدخؿ الوثائقي ومدخؿ المسح االجتماعي ،وتكونت العينة مف

( )312فردا طبقت عمييـ استبانة ،وقد أوضحت نتائج الدراسة أف مف أىـ األىداؼ التي يراىا أفراد عينة الدراسة لتطبيؽ
التربية األمنية تتمثؿ في :مكافحة التطرؼ واإلرىاب ،وتحقيؽ األمف الفكري ،ووقاية الشباب مف تعاطي المخدرات ،كما تمثمت
أىـ المعوقات في :ضعؼ التنسيؽ بيف المؤسسات التربوية واألمنية ،وكثرة المياـ التربوية المطموبة مف المدرسة ،وكذلؾ افتقار
المحتوى التربوي المناسب لتطبيؽ التربية األمنية في المدرسة الثانوية.
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وأجرى البمعاسي والشرعو(2012( )23ـ) دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف واقع دور المدرسة الثانوية في محافظة القريات
في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة الذكور ،وفيما إذا كاف ىناؾ فروقات في تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات :المؤىؿ
العممي ،التخصص التدريسي ،سنوات الخبرة .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع
البيانات ،وتكونت العينة مف ( )152معمما ومدي ار ومرشدا ،وأظيرت النتائج أف المدرسة تقوـ بدور إيجابي وبدرجة مرتفعة

في تعزيز األمف الفكري في محاور :المدير ،والمناىج والمعمـ ،وبدرجة متوسطة في محور النشاطات البلمنيجية ،وأظيرت
النتائج أيضا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألي مف متغيرات الدراسة.

وقاـ الدومي وأبو شريعة(2012( )24ـ) بدراسة نظرية اتبعت منيج المسح المكتبي ،وأكدت نتائجيا أف سورة النور

أنارت حياة المسمميف بمنظومة مف التشريعات التي مف شأنيا أف تحفظ لممجتمع اإلسبلمي أمنو واستق ارره ،وقد تمثمت ىذه

التشريعات بإيجاد عقوبة رادعة لمذيف يعبثوف بأعراض المسمميف ،كما سمكت مسمؾ الوقاية مف ىذه األمراض االجتماعية،
مف خبلؿ تشريعات وقائية بينت الطرؽ الكفيمة بحماية الفرد والمجتمع في ىذا الباب ،فحثت عمى العفة والطيارة ،وأمرت
المسمميف بغض البصر وحفظ الفرج ،وغيرىا مف االحتياطات التي بينت أف اإلسبلـ ال يقيـ بناءه عمى العقوبة ،بؿ عمى
الوقاية مف األسباب الدافعة إلى الجريمة.

وقاـ عيد(2013( )25ـ) بدراسة نظرية تحميمية حوؿ أثر التعميـ اإلسبلمي في توطيد األمف ،وأجابت الدراسة في المبحث

األوؿ :عمى ما يثيره بعض الباحثيف عف عجز التعميـ اإلسبلمي أماـ موجة التحديث والعولمة ،وأنو مسؤوؿ عف إفراز أناس
غبلظ القموب يقتموف ويدمروف ،وفي المبحث الثاني :بينت أف العمـ واإليماف عناصر ميمة لضماف تطور المجتمع ورفاىية
أعضائو ،وفي المبحث الثالث :تناولت العبلقة بيف التعميـ واألمف ،وانتيت الدراسة إلى أف التعميـ اإلسبلمي الصحيح يوطد
األمف؛ إذ يغرس اإليماف في نفس متمقيو ،فيمنعو مف ارتكاب الجرائـ والمعاصي.

وأجرى الشرعو(2016( )26ـ) دراسة ىدفت إلى تعرؼ دور التربية اإلسبلمية في تعزيز مبادئ األمف الوطني لدى الطمبة

ثمة فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات( :الجنس،
في المدارس األردنية ،وفيما إذا كاف ّ
والرغبة في مينة التعميـ ،واالنتماء إلحدى مؤسسات المجتمع المدني ،ودراسة المساقات التربوية) ،واستخدمت االستبانة التي

ِّ
وزعت عمى ( )146معمما ومعممة ،يعمموف في ( )67مدرسة في العاصمة عماف ومحافظة المفرؽ ومحافظة إربد ،وأظيرت
النتائج أف التربية اإلسبلمية تقوـ بدور كبير في تعزيز مبادئ األمف الوطني لدى الطمبة ،وأظيرت النتائج فروقا ذات داللة

إحصائية باختبلؼ متغير الجنس ولصالح الذكور.

موقع الدراسة احلالية مو الدراسات السابكة.

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ،يظير اىتماميا بموضوع األمف بشكؿ عاـ ،واالىتماـ باستنباط معالـ وأسباب

األمف كما يحددىا القرآف الكريـ بشكؿ خاص ،كدراسات( :اليويمؿ2000 ،ـ؛ والقريوتي2003 ،ـ؛ والموح وعنبر2006 ،ـ؛
ويوسؼ2008 ،ـ؛ والدومي وأبو شريعة2012 ،ـ؛ وعيد2013 ،ـ) وقد استفادت الدراسة الحالية مف ىذه الدراسات في
تصميـ بطاقة تحميؿ المحتوى ،وفي عممية االستنباط .وتناولت بعض الدراسات أدوار المؤسسات التربوية (نظريا وتطبيقيا)

في مجاؿ التربية األمنية( :الحميداف2004 ،ـ؛ والعتيبي2005 ،ـ؛ الصالح2008 ،ـ؛ السمطاف2009 ،ـ؛ والبمعاسي
والشرعة2012 ،ـ ،والشرعة2016 ،ـ).
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ويبلحظ أف معظـ الدراسات السابقة كانت ذات طابع نظري استخدمت المنيج التحميمي االستنباطي ،وبعضيا سمؾ
المنيج التطبيقي (الوصفي المسحي) كدراسات( :العتيبي2005 ،ـ؛ والسمطاف2009 ،ـ ،والبمعاسي والشرعة2012 ،ـ ،والشرعة،
2016ـ) ،وتتميز الدراسة الحالية بأنيا جمعت بيف المنيجيف :التحميمي االستنباطي والوصفي المسحي؛ إذ حممت اآليات
القرآنية واستنبطت منيا معالـ التربية األمنية ،ثـ تـ صياغتيا عمى شكؿ استبياف ،وتـ تطبيقيا ميدانيا.

وكاف ىناؾ دراستاف تناولتا دور األسرة في التربية األمنية( :الحميداف2004 ،ـ؛ والصالح2008 ،ـ) لكنيما دراستاف

المؤمؿ أو المفترض الذي يمكف أو ينبغي أف تقوـ بو األسرة ،بينما جاءت الدراسة الحالية ميدانية
نظريتاف تتحدثاف عف الدور
َّ
مستخدمة االستبانة؛ لتكشؼ عف الواقع الفعمي المطبؽ ،ومف وجية نظر األبناء أنفسيـ الذيف يتمقوف ىذه التربية.

كما أنو لـ تتناوؿ أيا مف الدراسات السابقة موضوع التربية األمنية بشكؿ شمولي تفصيمي كما تناولتو الدراسة الحالية؛

حيث ركزت بعض الدراسات السابقة عمى جانب واحد ،كاألمف النفسي (القريوتي2003 ،ـ) أو الفكري أو االجتماعي (يوسؼ،

2008ـ ،والدومي وأبو شريعة2012 ،ـ) ،واستنبط بعضيا التوجييات األمنية مف سورة قرآنية واحدة فقط ،بينما تناولت
الدراسة الحالية جوانب مختمفة مف األمف (الفكري ،واالجتماعي ،والنفسي ،واإلعبلمي واألخبلقي) كما أنيا استنبطت معالـ
التربية األمنية مف القرآف الكريـ كمو.
مهًجية الدراسة.

موجودا حاليًا يمكف الحصوؿ منو
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وىو" :المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا
ً
عمى معمومات تجيب عف أسئمة البحث دوف تدخؿ الباحث فييا( .)27مف خبلؿ المداخؿ اآلتية:



المنيج االستنباطي :وىو "الطريقة التي يقوـ فييا الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي ونفسي عند دراسة النصوص ليدؼ



المنيج المسحي :وىو "الذي ييدؼ إلى التعريؼ بالظواىر مف حيث شدتيا أو حجميا أو زمنيا وتقديـ المعمومات العممية

استخراج مضاميف تربوية مدعمة باألدلة الواضحة(.)28

التي تزيؿ الغموض حوؿ ىذه الظواىر وتساعد المختص عمى تشخيصيا والعمؿ عمى وضع الخطط العممية التي تساعد عمى
حميا ،ومف أشير وسائمو االستبياف المقابمة والمبلحظة(.)29



تحميؿ المحتوى :بما أف الدراسة قد ىدفت إلى تحديد قيـ ومبادئ التربية األمنية في القرآف الكريـ ،فقد استمزـ ذلؾ تحميؿ

كيفي لمحتوى اآليات القرآنية ذات العبلقة بالتربية األمنية ،واستخراج ما فييا مف أفكار تربوية ،فتحميؿ المحتوى عبارة عف
"تجزئة مادة االتصاؿ المسموعة أو المقروءة وبيانيا ،وفؽ معايير محددة ،يختارىا الباحث ،وفؽ خطة موضوعة ،وأىداؼ

مخطط ليا"( ،)30ومف بيف استخدامات تحميؿ المحتوى التعرؼ إلى ما تتضمنو النصوص مف أفكار ،وتمت عممية التحميؿ
في إطار الخطوات اآلتية:
 -1تحديد ىدؼ التحميؿ وىو التعرؼ إلى قيـ ومبادئ التربية األمنية في القرآف الكريـ.

 -2بناء أداة التحميؿ ،بعد الرجوع لمدراسات واألدب المتعمؽ بالتربية األمنية ،حيث تـ تحديد قائمة تحوي المبادئ والقيـ
والتوجييات ،والتي تشكؿ معالـ التربية األمنية عند أىؿ االختصاص بيذا الموضوع.
 -3التأكد مف صدؽ األداة ،حيث تـ عرضيا عمى مجموعة مف أىؿ االختصاص ،واجراء التعديبلت البلزمة في ضوء
مبلحظاتيـ.
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٚ
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 -4تحديد وحدة التحميؿ ،وىي في ىذه الدراسة (وحدة الفكرة) "وتمثؿ أكبر وحدات تحميؿ المحتوى وأىميا وأكثرىا فائدة ،وىذه
الوحدة ىي جممة أو عبارة تتضمف الفكرة التي يدور حوليا موضوع التحميؿ"( .)31وىي مف أىـ وحدات تحميؿ المحتوى.

 -5قراءة اآليات القرآنية قراءة واعية متأنية.
 -6تحديد الفكرة أو المبدأ أو التوجيو األمني ،الذي تشتمؿ عميو اآلية.
صدق وثبات عملية التحليل.
أ-

لمتأكد مف صدؽ التحميؿ تـ عرض نتائج عممية التحميؿ عمى اثنيف مف المحكميف ،ويحمبلف درجة الدكتوراه في
الشريعة اإلسبلمية ،ويعمؿ أحدىما في دائرة إفتاء القوات المسمحة األردنية ،والثاني متقاعد مف دائرة اإلفتاء في جياز
األمف العاـ؛ لمتأكد مف سبلمة ما يتوصؿ إليو مف استنباطات ،في ضوء أىداؼ الدراسة التي تـ تحديدىا ،وحذؼ ما

ال يقرانو مف استنباطات.
ب -ثبات التحميؿ :تـ التأكد مف ثبات عممية التحميؿ بطريقتيف :األولى باالستعانة بأحد أساتذة التربية اإلسبلمية ويحمؿ
درجة الدكتو اره ،حيث ُش ِرَح لو ىدؼ الدراسة ،والمنيجية المتبعة في التحميؿ ،وقُِد َـ لو أنموذج أداة التحميؿ ،وقاـ بتحميؿ
نص قرآني (سورة البقرة) وتـ حساب االتفاؽ بيف التحميميف وفؽ المعادلة اآلتية:
نسبة االتفاؽ = عدد االتفاقات ( /عدد االتفاقات  +عدد االختبلفات) %100 x
%83 = )3+15( /15
ويقصد باالتفاؽ ىنا ،االتفاؽ عمى الفكرة التي تـ استنباطيا حتى لو اختمفت اآلية ،مثاؿ ذلؾ :أف يستنبط الباحث األوؿ
ِ
سِب ِ
ون َما أَ ْنفَقُوا
يل المَّ ِه ثَُّم ال ُيتِْب ُع َ
ين ُي ْن ِفقُ َ
أف اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل يجمب األمف وينفي الخوؼ مف اآلية :الَِّذ َ
ون أ َْمَوالَ ُه ْم في َ
ون[البقرة ،]262 :واستنبط الباحث اآلخر المعنى نفسو (اإلنفاؽ
َجُرُه ْم ِع ْن َد َرِّب ِه ْم َوال َخ ْو ٌ
ف َعمَ ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْحَزُن َ
َذى لَ ُه ْم أ ْ
َمّناً َوال أ ً
النه ِار ِس اًر وع ِ
ف
َجُرُه ْم ِع ْن َد َرِّب ِه ْم َوال َخ ْو ٌ
النَي ًة َفمَ ُه ْم أ ْ
ين ُي ْن ِفقُ َ
في سبيؿ اهلل يجمب األمف) مف اآلية :الَِّذ َ
ّ ََ
ون أ َْم َوالَ ُه ْم ِبالمَّْي ِل َو َّ َ
ون[البقرة.]274 :
َعمَ ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزُن َ
وفي الطريقة الثانية ،قاـ الباحث األوؿ بتحميؿ النص القرآني (سورة البقرة) حسب الخطوات السابقة ،وبعد ثمانية أسابيع

قاـ الباحث نفسو بإعادة عممية التحميؿ لمنص الكريـ ذاتو ،وقياس نسبة االتفاؽ بيف نتائج عمميتي التحميؿ كما في المعادلة
السابقة ،وبمغت النسبة .%88
دلتمع الدراسة.

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب وطالبات مرحمة البكالوريوس في كمية العموـ التربوية بالجامعة األردنية المسجميف

في الفصؿ الصيفي (الثاني) لمعاـ الدراسي 2017/2016ـ ،والبالغ عددىـ ( )1053طالبا وطالبة ،منيـ ( )90ذكور و()963
إناث (دائرة القبوؿ والتسجيؿ ،الجامعة األردنية2017 ،ـ).

عيهة الدراسة.

تـ توزيع أداة الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية ،وقد وبمغ عدد االستبانات الصالحة لمتحميؿ ( )282استبانة ،بما

يعادؿ ( )%27مف مجتمع الدراسة كما ىو مبيف في الجدوؿ (.)1
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جدول (ٔ)

ُّ
توزع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة
الجنس

مستوى تعميم األب

دوف الثانوي

ثانوي ،دبموـ

ذكر
جامعي

المجموع

دوف الثانوي
أنثى
ثانوي ،دبموـ

مستوى دخل األسرة

العدد

أقؿ مف 700

26

700-1500

8

أكثر مف 1500

4

المجموع

38

أقؿ مف 700

6

700-1500

2

أكثر مف 1500

2

المجموع

10

أقؿ مف 700

10

700-1500

4

أكثر مف 1500

6

المجموع

20

أقؿ مف 700

42

700-1500

14

أكثر مف 1500

12

المجموع

68

أقؿ مف 700

66

700-1500

20

أكثر مف 1500

8

المجموع

94

أقؿ مف 700

36

700-1500

34

أكثر مف 1500

4
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الجنس

مستوى تعميم األب

جامعي

المجموع

مستوى دخل األسرة

العدد

المجموع

74

أقؿ مف 700

22

700-1500

22

أكثر مف 1500

2

المجموع

46

أقؿ مف 700

124

700-1500

76

أكثر مف 1500

14

المجموع

214

أداة الدراسة.

بعد عممية تحميؿ المحتوى التي سبؽ بيانيا ،تـ صياغة معالـ ومبادئ التربية األمنية التي تـ استنباطيا عمى شكؿ

استبانة تكونت مف ( )33فقرة ،وتـ تصميميا وفقا لمقياس ليكرت الخماسي (.)Likert scale
الصدق الظاهري لألداة (االستبيان).

()32

يشير الصدؽ إلى المدى الذي يقيس فيو االختبار ما وضع لقياسو

 ،ولمتأكد مف ذلؾ ،تـ عرض األداة في صورتيا

المبدئية عمى مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس ( )5مف تخصصات التربية اإلسبلمية ومناىجيا والقياس والتقويـ .واجراء
التعديبلت التي يتفؽ عمييا اثناف فأكثر مف المحكميف ،والتي تعمقت بصياغة الفقرات فقط.
الصدق البنائي لألداة.

يشير صدؽ البناء أو صدؽ المفيوـ إلى أف االختبارات التي تقيس السمة نفسيا يجب أف ترتبط بعضيا ببعض ارتباطاً

عالياً( ،)33ولمتأكد مف تماسؾ الفقرات بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو تـ قياس صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة مف خبلؿ

بيانات استجابات أفراد الدراسة بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ ،ومعامبلت
االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لؤلداة ،وفؽ معادلة بيرسوف ( ،)Pearson Correlationوقد تـ اعتماد معياريف
لئلبقاء عمى الفقرة لممقياس ىما :وجود داللة إحصائية الرتباط الفقرة مع العبلمة الكمية لممقياس ،وأالّ تقؿ قيمة معامؿ
ارتباط الفقرة مع العبلمة الكمية لممقياس عف ( .)0.20وكانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة

( ).01والجدوؿ ( )2يبيف ذلؾ.
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معامالت االرتباط بين الفراق ومجاالتها ،وبين المجاالت واألداة ككل
المجال الثاني

المجال األول

المجال الخامس

المجال الثالث

الفقرة

ـ االرتباط

9

**.508

19

**.609

29

**.505

1

**.355

10

**.546

20

**.529

30

**.591

2

**

.216

11

**

.547

21

**

.511

31

3

**

.555

**

.445

**

.651

4

**

.420

13

**

.474

5

**.516

14

**.287

6

**

.499

15

**

7

**.591

16

8

**

12

.466

22

32

**

**

.547

**

.564

**

.583
33
األداة ككل

.673
23
المجال الرابع

.476

24

**

.593

1

**.541

25

**.729

2

17

**

.469

26

**

.518

3

18

**

.461

27

**

.562

28

**

.331

4
5

**

**.713

.689

**

.668

**

.744

**

.704

ثبات األداة.
يشير الثبات إلى درجة االتساؽ في درجات االختبار ،ومف طرؽ قياس الثبات طريقة معامؿ كرونباخ ألفا (cronbach

 )alphaوىي مناسبة لمفقرات التي تكوف فييا االستجابة مستمرة تراعي المعرفة الجزئية( ،)34حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى
عينة عشوائية بمغت ( )35طالبا وطالبة مف خارج عينة الدراسة ،وتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ
معادلة كرونباخ ألفا ،كما ىو موضح في الجدوؿ (.)3
جدول (ٖ)
معامالت الثبات لمجاالت األداة
الرقم

المجال

معامل الثبات

1

األمف الفكري

0.77

2

األمف االجتماعي

0.85

3

األمف األخبلقي

0.80

4

األمف اإلعبلمي

0.82

5

األمف النفسي

0.87
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المعالجة اإلحصائية.

استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:



معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson Correlationومعامؿ كرونباخ ألفا ()Cronbach Alpha؛ لمتأكد مف صدؽ
وثبات األداة.



التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ.



اختبار ت ( )T- testلعينتيف مستقمتيف ،وتحميؿ التبايف األحادي؛ لئلجابة عف السؤاؿ الثاني.

تصحيح األداة.

تكونت األداة مف خمسة مجاالت ،وطُِمب مف المفحوص وضع إشارة (×) أماـ كؿ فقرة؛ لبياف مدى تطابؽ محتوى

الفقرة مع ما يراه مناسباً .عمماً بأف االختيارات كانت عمى النحو االتي( :مرتفعة جداً) ،والتي أعطيت الدرجة ( ،)5و(مرتفعة)،

والتي أعطيت الدرجة ( ،)4و(متوسطة) ،والتي أعطيت الدرجة ( ،)3و(ضعيفة) ،والتي أعطيت الدرجة ( ،)2و(ضعيفة
جداً) ،والتي أعطيت الدرجة (.)1

وألغراض تحميؿ البيانات وتصنيؼ المتوسطات إلى ثبلثة مستويات ،تـ استخداـ المعادلة اآلتية:

الدرجة المرتفعة – الدرجة المتدنية ،مقسومة عمى عدد المستويات .أي 0.8 = 5/1-5

وبناء عميو ،تـ اعتماد ترتيب المتوسطات الحسابية لمفقرات كما ىو موضح في الجدوؿ (.)4
جدول (ٗ)
المعيار اإلحصائي لتصنيف درجات تقديرات عينة الدراسة
المتوسط الحسابي

الدرجة

مف  -1.00أقؿ مف 1.80

متدنية جداً

مف  – 1.80أقؿ مف 2.60

متدنية

مف  – 2.60أقؿ مف 3.40

متوسطة

مف  – 3.40أقؿ مف 4.20

عالية

مف 5.00 –4.20

عالية جداً

نتائج الدراسة ومهاقصتًا.

النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما درجة تقدير طمبة كمية العموم التربوية بالجامعة األردنية لدور أسرهم في غرس قيم

ض َّم َنة في القرآن الكريم؟
المتَ َ
التربية األمنية ُ
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد العينة عمى
فقرات أداة الدراسة ،والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
ٕٕٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ي2019/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/8

? ??????? ?????????????? ?? ?????? ?????? The Estimations of the Students of the Faculty of Educational Sciences at the University of Jordan of the R

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناصر الصرعة و عبد السالم العوامرة وأمحد الرشيدي
جدول (٘)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة عمى فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازلياً
المتوسط

اال نحراف

الرتبة

الدرجة

الرقم

المجال

متوسطة

3

األمف األخبلقي

2.74

2

األمف االجتماعي

2.73

.30

5

األمف النفسي

2.67

.38

3

4

األمف اإلعبلمي

2.65

.36

4

متوسطة

1

األمف الفكري

2.64

.31

5

متوسطة

األداة ككؿ

2.69

.24

الحسابي*

المعياري
.36

1
2

متوسطة
متوسطة

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ ( )5أف جميع المجاالت حصمت عمى درجات متوسطة ،وبدرجات متقاربة،
بمتوسط حسابي لؤلداة ككؿ بمغ ( ،)2.69وحؿ مجاؿ األمف األخبلقي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ (،)2.74
وحؿ مجاؿ األمف الفكري في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ (.)2.64

وتعزى ىذه النتيجة (تواضع دور األسرة في التربية األمنية القرآنية لؤلبناء) ،إلى تراجع األمة أفرادا وأس ار عف تمثَؿ
اليدي القرآني في حياتيا ،وفي تربية أبنائيا؛ حيث دلت الدراسات السابقة (اليويمؿ2000 ،ـ؛ والقريوتي2003 ،ـ؛ والموح
وعنبر2006 ،ـ؛ يوسؼ2008 ،ـ ،والدومي وأبو شريعة2012 ،ـ) عمى أف القرآف الكريـ اشتمؿ عمى معالـ ومبادئ التربية
األمنية في مختمؼ مجاالت الحياة اإلنسانية ،ومع ذلؾ كاف دور األسرة متواضعا ،كما تعزى إلى ضعؼ ميارات اآلباء

واألميات في أساليب التربية النبوية ،وأصوؿ التوجيو والحوار ،ومعالجة المشكبلت بطريقة عممية منيجية.
وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات (الحميداف2004 ،ـ؛ الصالح2008 ،ـ)؛ والسبب في ذلؾ أف الدراستيف
المشار إلييما نظريتاف وتتحدثاف عف الدور المأموؿ أو الواجب عمى األسرة القياـ بو ،فيما بحثت الدراسة الحالية في الواقع

المطبؽ فعمياً.

وفيما يأتي عرض نتائج كؿ مجاؿ عمى حدة.

المجال األول( :األمن الفكري).

لئلجابة عف ىذا المجاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد

العينة عمى فقرات المجاؿ ،والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
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جدول ()ٙ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال األمن الفكري مرتبة تنازلياً
الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الرتبة

الدرجة
متوسطة

الحسابي*

المعياري

2.72

0.67

1

7

يحرص والداي عمى أف أتمقى العمـ الشرعي مف العمماء الراسخيف.

2.70

0.7

2

متوسطة

6

يحذرني والداي مف الدعوات المشبوىة واف ظيرت بصورة الحؽ.

2.69

0.66

3

متوسطة

2.67

0.73

4

متوسطة

4

يحثني والداي عمى قبوؿ التعددية الفكرية واالختبلؼ في األفكار.

2.62

0.68

5

متوسطة

2

يحذرني والداي مف التقميد األعمى لآلخريف.

2.61

0.7

6

متوسطة

3

ييتـ والداي بتنمية التفكير النقدي لدي وتمحيص األقواؿ والمعمومات.

2.58

0.69

7

متدنية

8

يشجعني والداي عمى الحوار واحتراـ الرأي اآلخر.

2.56

0.58

8

متدنية

األمف الفكري.

2.64

0.31

1

5

يحرص والداي عمى اعتمادي الدليؿ في قبوؿ األفكار بعيدا عف العاطفة
واليوى.

يشجعني والداي عمى االنفتاح عمى األفكار الجديدة وعدـ تقديس الماضي
بكميتو.

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

يظير الجدوؿ ( )6أف مجاؿ األمف الفكري جاء بدرجة متوسطة وجاء بالمرتبة األخيرة بيف مجاالت الدراسة ،وحصمت
ست فقرات عمى درجات متوسطة ،وحصمت فقرتاف عمى درجات متدنية ،وتدؿ ىذه النتيجة عمى تواضع دور األسرة في تربية
أبنائيا في مجاؿ األمف الفكري؛ إما بسبب االنشغاؿ بتحصيؿ الماؿ لئلنفاؽ عمى األسرة وسد الشرىة االستيبلكية عند

اإلنساف المعاصر ،السيما أف خط الفقر العاـ في المممكة األردنية الياشمية كما أشارت إليو دائرة اإلحصاءات العامة( )35قد

زاد عمى ( )800دينار سنويا لمفرد الواحد ،فيضطر األب لمعمؿ بوظيفتيف ،وال شؾ أف ىذا عمى حساب دوره التربوي،
وتعزى كذلؾ إلى انشغاؿ األسر عف بعضيا مف جية أخرى بأجيزة االتصاؿ ووسائؿ التواصؿ االجتماعي التي قربت
البعيد ،وأبعدت القريب ،وقد يكوف مف أسباب ذلؾ أيضا أف األسرة تنظر إلى ىذه المياـ بوصفيا منوطة بالمدرسة
والجامعة ،إضافة إلى أف بعض اآلباء واألميات خاصة مف المستوى االقتصادي المتدني ال يمتمكوف ميارات تنمية التفكير
وميارات الحوار مع األبناء ،فاألمر لدييـ إما أوامر ونواىي أو عنؼ وتعنيؼ ،بما ال يترؾ مجاال لمحوار اليادئ البناء،
الذي يكوف فيو كبل الطرفيف مرسبل ومستقببل في الوقت ذاتو ،وليس أحدىما مرسبلً ،واآلخر مستقببلً.
كما أف الفوضى اإلعبلمية جعمت اآلباء في حيرة مف أمرىـ ،حيث تطرح وسائؿ اإلعبلـ المختمفة والفضائيات المتعددة
فتاوى وآراء فقيية متضاربة ومتنوعة ،وتبرز شخصيات مختمفة عمى أنيا مرجعيات دينية ودعوية ،والكؿ يدعي صحة أقوالو
وتمسكو بالكتاب والسنة ومنيج السمؼ الصالح ،وىذا مف شأنو التشويش عمى العقوؿ واألفياـ ،السيما لغير المتخصصيف

والذيف يمثموف األغمبية.
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وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (الصالح2008 ،ـ) والتي أشارت إلى دور ميـ لؤلسرة في تحقيؽ األمف الفكري؛ والسبب
في ىذا االختبلؼ ىو منيجية الدراستيف كما أسمفنا.
المجال الثاني( :األمن االجتماعي).

لئلجابة عف ىذا المجاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد العينة عمى

فقرات المجاؿ ،والجدوؿ ( )7يوضح ذلؾ.
جدول ()ٚ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال األمن االجتماعي مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة
متوسطة

الحسابي*

المعياري

15

يحرص والدي عمى تمتيف عبلقاتنا األسرية.

2.88

0.87

1

14

ينفرني والداي مف فكرة الطبقية االجتماعية.

2.85

0.63

2

متوسطة

16

يحذرني والداي مف التجسس وتتبع أخطاء الناس.

2.76

0.57

3

متوسطة

2.73

0.62

4

متوسطة

13

ينمي والداي مبدأ حفظ الكرامة اإلنسانية لجميع أفراد المجتمع.

2.71

0.58

5

متوسطة

10

يشجعني والداي عمى السعي لئلصبلح بيف الناس.

2.70

0.64

6

متوسطة

18

ينياني والداي عف السخرية باآلخريف واالستيزاء بيـ.

2.70

0.58

7

متوسطة

2.68

0.58

8

متوسطة

12

يحثني والداي عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر بالحسنى.

2.67

0.56

9

متوسطة

17

يحثني والداي عمى التكافؿ االجتماعي مع أبناء المجتمع.

2.63

0.67

10

متوسطة

األمف االجتماعي.

2.73

0.30

9

11

يوصيني والداي بالوحدة وعدـ التنازع واالختبلؼ.

يحرص والداي عمى اختياري الرفقة الصالحة.

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

يبيف الجدوؿ ( )7أف جميع فقرات المجاؿ االجتماعي جاءت بدرجة متوسطة وجاءت الفقرة (يحرص والدي عمى تمتيف
عبلقاتنا األسرية) في المرتبة األولى ،وقد يعزى االىتماـ النسبي بيذه المسألة إلى حرص الوالداف عمى تمتيف العبلقة في المجاؿ

الضيؽ أو الحمقة األولى (األسرة النووية) ويقؿ الحرص عمى تمتينيا مع الدائرة األوسع (أبناء العمومة)؛ بسبب المبالغة أحيانا

بموضة الخصوصيات مف جية ،وبسبب االنشغاؿ بالحاجات اليومية مف جية ثانية ،كما أف نمط المعيشة الحديث ونظاـ
الشقؽ السكنية  ...قمص مف فرص التواصؿ.
أما الفقرة (ينفرني والداي مف فكرة الطبقية االجتماعية) فقد حمت في المرتبة الثانية ،وقد تعزى نتيجتيا إلى أف معظـ

أفراد العينة كما يشير الجدوؿ ( )1مف الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ،وبالتالي فإنيا تعاني مف اآلثار السيئة لمطبقية االجتماعية.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٓ
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تكديرات طلبة كلية العلوم الرتبوية باجلامعة األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحمت الفقرة (يحثني والداي عمى التكافؿ االجتماعي مع أبناء المجتمع) في المرتبة األخيرة ،وتعزى ىذه النتيجة إلى
تواضع القدرات المادية ألسر أفراد العينة مف جية ،ومف جية أخرى إلى وجود مؤسسات رسمية وتطوعية تتكفؿ بيذا األمر،
ومف جية ثالثة إلى شيوع ظاىرة النصب مف خبلؿ التظاىر بالفقر والحاجة ،مما أدى إلى فقداف الثقة ،وعدـ معرفة مف المحتاج
العوز.
حقيقة ،ومف المتظاىر بالحاجة و َ

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (يوسؼ2008 ،ـ) التي أوضحت الضمانات الخاصة باألمف االجتماعي الموجودة

في سورة النور ،ويرجع االختبلؼ في النتائج إلى المنيجية المتبعة في الدراستيف ،حيث جاءت دراسة (يوسؼ2008 ،ـ) نظرية،
بينما الدراسة الحالية ميدانية ،وىذا يكشؼ الفرؽ بيف النظرية والتطبيؽ.
المجال الثالث( :األمن األخالقي).

لئلجابة عف ىذا المجاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد العينة عمى

فقرات المجاؿ ،والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ.
جدول ()ٛ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال األمن األخالقي مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة
متوسطة

الحسابي*

المعياري

20

يحثني والداي عمى التزاـ المباس المحتشـ.

2.83

.52

1

22

يذكرني والداي بغض البصر .

2.78

.68

2

متوسطة

19

يحذرني والداي مف االنزالؽ في مخاطر الخمر والقمار والمخدرات.

2.75

.53

3

متوسطة

21

يحذرني والداي مف العبلقات غير الشرعية.

2.68

.54

4

متوسطة

23

يرشدني والداي إلى االلتزاـ بآداب االستئذاف والزيارة.

2.68

.68

5

متوسطة

األمف األخبلقي.

2.74

.36

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

يتبيف مف الجدوؿ ( )8أف المجاؿ األخبلقي حصؿ بجميع فقراتو عمى درجات متوسطة ،وجاءت الفقرة (يحثني والداي

عمى التزاـ المباس المحتشـ) بالمرتبة األولى ،وقد يعزى ذلؾ إلى أف غالبية أفراد العينة مف اإلناث ،وجاء في المرتبة األخيرة
الفقرة (يرشدني والداي إلى االلتزاـ بآداب االستئذاف والزيارة) ،وقد تعزى ىذه النتيجة إلى االعتقاد السائد بأف االستئذاف مشروع
مف أجؿ الرجاؿ فقط ،وغالبية العينة كما أسمفنا مف اإلناث.
أما بالنسبة لحصوؿ المجاؿ ككؿ عمى المرتبة األولى بيف مجاالت الدراسة ،فيمكف أف يعزى إلى أف المجتمع بشكؿ
عاـ ما زاؿ محافظا بالمجمؿ مف جية ،والى أف كممة التربية بالمعنى الشعبي مقصورة عمى األخبلؽ ،فحينما يقاؿ :إف فبلنا

مربى تربية حسنة ينصرؼ الذىف إلى أنو ذو حياء وصدؽ  ...أكثر مما ينصرؼ إلى أي شيء آخر كقوة الشخصية واالستقبللية
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الفكرية وغيرىا .كما أف كممة (العيب) تمصؽ باإلناث أكثر مف الذكور؛ لذا يتـ التركيز عمييف مخافة ألسنة الناس وىمزىـ
وغمزىـ.
وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراستي (يوسؼ2008 ،ـ؛ والدومي وأبو شريعة2012 ،ـ) ،والمتيف تخصصتا في
البحث بسورة النور ،وىي السورة التي تضمنت العديد مف المبادئ في التربية األمنية في المجاؿ األخبلقي ،وىذا مؤشر عمى
أف تمثؿ األسر لمتربية القرآنية لـ يبمغ الحد المأموؿ.

المجال الرابع( :األمن اإلعالمي).

لئلجابة عف ىذا المجاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد العينة عمى

فقرات المجاؿ ،والجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ.

جدول ()ٜ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال األمن اإلعالمي مرتبة تنازلياً

المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعياري

2.71

.58

1

2.65

.61

2

متوسطة

2.65

.62

3

متوسطة

27

يحذرني والداي مف الحديث بغير عمـ.

2.63

.56

4

متوسطة

25

يحذرني والداي مف إطبلؽ الشائعات وتصديقيا.

2.59

.58

5

متدنية

األمف اإلعبلمي.

2.65

.36

الرقم

24
26
28

الفقرة
يرشدني والداي إلى اتباع األسموب الحسف في الدعوة لؤلفكار التي

أتبناىا.

يحثني والداي عمى عدـ نشر األخبار السيئة (قتؿ ،انتحار ،سرقة )...
واف حدثت حقيقة.

يحثني والداي عمى الموضوعية في نقؿ الحديث واألحداث دوف ميؿ

ألي طرؼ.

الرتبة

الدرجة
متوسطة

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

تبيف النتائج في الجدوؿ ( )9أف فقرات المجاؿ اإلعبلمي جاءت بدرجة متوسطة باستثناء فقرة واحدة جاءت متدنية،

وتشير ىذه النتيجة إلى أنو بالرغـ مف أف معظـ األفراد في مجتمعنا أصبحوا يمتمكوف صفحات عمى مواقع التواصؿ
االجتماعي ،ينشروف فييا ويكتبوف ويعبروف  ،...وظيور مصطمحات مثؿ المواطف الصحفي؛ إذ أصبح باستطاعتو أف
ينشر األخبار والصور ومقاطع الفيديو ،وتحظى بمشاىدة كبيرة جدا ،بالرغـ مف كؿ ذلؾ لـ تولي األسرة لذلؾ أىمية
كبيرة ،وقد يكوف ذلؾ انعكاسا لنتيجة المجاؿ الفكري؛ إذ إف الفرد سينشر ويكتب فك ار بغض النظر عف رقي ىذا الفكر أو رداءتو،

وقد تبيف أف األسرة ال تولي األمف الفكري ما يستحؽ مف رعاية ،وكذلؾ تُ َع ُّد ىذه النتيجة انعكاسا لنتيجة المجاؿ االجتماعي،

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٓٚ
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ومف جية ثالثة قد يعده بعضيـ نوعا مف أنواع الحرية ،طبعا بالمفيوـ الخاطئ لمحرية.
وجاءت الفقرة (يحذرني والداي مف إطبلؽ الشائعات وتصديقيا) بدرجة متدنية ،وىذه مسألة خطيرة ،فقد ركز القرآف
ون
الكريـ مف خبلؿ حادثة اإلفؾ عمى موضوع الشائعات ،وخطورة بثيا ونشرىا ،قاؿ تعالى :إِ ْذ تَمَقَّ ْوَن ُه ِبأَْل ِس َن ِت ُك ْم َوتَقُولُ َ
اه ُكم َّما لَ ْيس لَ ُكم ِب ِه ِع ْمم وتَ ْحسبوَن ُه َه ِّي ًنا و ُهو ِع َ َّ ِ ِ
ِبأَفْو ِ
يم[النور ،]15 :وواجب األسرة -السيما في زماف سرعة
ٌ َ َُ
َ َ
َ
َ
ند المه َعظ ٌ

انتشار الخبر -أف تحذر أبناءىا مف ىذه اآلفة الخطيرة.

وقد تفردت الدراسة الحالية بمعالجة موضوع التربية األمنية في المجاؿ اإلعبلمي ،واف كانت بعض الدراسات مثؿ
(الدومي وأبو شريعة2012 ،ـ) قد تعرضت لمسألة الشائعات وترويجيا.
المجال الخامس( :األمن النفسي).

لئلجابة عف ىذا المجاؿ ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد العينة عمى

فقرات المجاؿ ،والجدوؿ ( )10يوضح ذلؾ.
جدول (ٓٔ)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال األمن النفسي مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الحسابي*

المعياري

31

يحثني والداي عمى عمو المعنوية وعدـ الشعور باليواف.

2.70

0.70

1

33

يذكرني والداي بالمجوء إلى الصبلة عند حدوث ما يقمقني أو يخيفني.

2.70

0.74

2

متوسطة

30

يشجعني والداي عمى ضبط مشاعري والتحكـ بيا.

2.67

0.67

3

متوسطة

32

يحذرني والداي مف االستماع لممثبطيف.

2.65

0.69

4

متوسطة

29

يحثني والداي عمى الذكر والدعاء وقراءة القرآف لمشعور بالطمأنينة.

2.62

0.55

5

متوسطة

األمف النفسي.

2.67

0.38

الفقرة

الرقم

الرتبة

الدرجة
متوسطة

متوسطة

* الدرجة الدنيا (ٔ) والدرجة العميا (٘).

يظير مف الجدوؿ ( )10أف جميع فقرات المجاؿ النفسي جاءت بدرجة متوسطة ،وقد تعزى ىذه النتيجة ألسباب عدة
منيا :أف األسر تُع ّد أف ميماتيا األساسية تتمثؿ بتوفير الحاجات البيولوجية كالمأكؿ والمشرب والممبس والمسكف ،ثـ
الضرورة الحياتي ة كالتعميـ والصحة الجسدية ،أما مسألة النواحي النفسية فيذه في مرتبة متأخرة ،وقد ال تمقي ليا بعض
األسر باال.

ومنيا الضعؼ اإليماني بشكؿ عاـ الذي يفسره االعتماد عمى الماديات والمحسوسات ،ولذلؾ وحسب التقارير الرسمية
فيناؾ حالة انتحار كؿ ثبلثة أياـ ،إذ تشير النشرة اإلحصائية الصادرة عف إدارة المعمومات الجنائية بأف حاالت االنتحار
في عاـ 2012ـ ( )86حالة ،وفي عاـ 2013ـ ( )108حاالت ،وفي عاـ 2014ـ ( )100حالة ،وفي عاـ 2015ـ ()113
حالة ،وفي عاـ 2016ـ ( ،)120وىذه طبعا حاالت االنتحار الناجحة ،والعدد يتضاعؼ في الحاالت الفاشمة.
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كما أف ىنالؾ شعو ار باالنيزامية وتدني المكانة ،الذي عمت بو البموى في مجتمعاتنا العربية المعاصرة؛ نتيجة لموضع
المتخمؼ لؤلمة في مختمؼ المجاالت ،وأيضا بسبب الممارسات التربوية في المدارس والجامعات ،فدائما الحديث عف عمماء
الغرب وانجازاتيـ ،واغفاؿ ما أنجزه عمماء األمة سابقا وحاضرا ،فالمغموب مولع بتعظيـ وتمجيد الغالب.
وقد أشارت دراسة (القريوتي2003 ،ـ) إلى أف القرآف الكريـ يتضمف منيجا فريدا في تحقيؽ األمف النفسي ،وىذا يؤكد
ما تـ تقريره سابقا مف قصور في تمثُّؿ مبادئ التربية األمنية القرآنية؛ نتيجة البعد العاـ عف القرآف الكريـ تبلوة وتطبيقاً.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :هل تختمف درجة تقدير طمبة كمية العموم التربوية بالجامعة األردنية لدور أسرهم في
ض َّم َنة في القرآن الكريم باختالف :الجنس ،ومستوى دخل األسرة؟
المتَ َ
غرس قيم التربية األمنية ُ
ٔ)

متغير الجنس:

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ اختبار ( ،)t- testوالجدوؿ ( )11يبيف ذلؾ.
جدول (ٔٔ)
اختبار ( )t- testباختالف متغير الجنس
المتغير
الجنس

المتوسط

االنحراف

.26
.23

مستوياته

العدد

ذكر

68

2.71

أنثى

214

2.68

الحسابي

المعياري

قيمة ت

1.028

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

280

.893

يتضح مف الجدوؿ ( )11عدـ وجود فروؽ في إجابات أفراد العينة باختبلؼ متغير الجنس .وقد جاءت ىذه النتيجة

مغايرة لمتوقعات ،فمف المتوقع أف يكوف التركيز عمى الذكور أكثر مف اإلناث؛ إذ إف الذكور أكثر وقوعا في االنح ارفات
السموكية والفكرية ،وقد يعزى السبب في ذلؾ إلى أف المجتمعات المحافظة تتساىؿ مع أخطاء الذكور قياسا مع اإلناث،
فمثبل لو تعاطى شاب المخدرات ثـ تاب وتعالج ،فقد يتسامح معو المجتمع ،ويتجاوز عف ذلؾ ،بينما لو أُشيع عف فتاة
مجرد إشاعة أنيا تتعاطى ،فإف المجتمع ال يغفر ليا ،بمعنى أف الضبط االجتماعي يمارس عمى اإلناث بصرامة أكثر مما
يمارس عمى الذكور ،وىذا يجعؿ األسر تيتـ بالتربية األمنية لئلناث والذكور بدرجة متقاربة .وتختمؼ ىذه النتيجة عف نتيجة

دراسة (الشرعة2016 ،ـ) ،وقد يعزى ذلؾ الختبلؼ مجتمعي الدراسة ،حيث كاف مجتمع دراسة (الشرعو2016 ،ـ) مف
المعمميف والمعممات.
ٕ)

المستوى التعميمي لألب.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادي ،والجدوؿ ( )12يوضح ذلؾ:

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٓ
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جدول (ٕٔ)
نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة باختالف متغير المستوى التعميمي لألب
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

قيمة ف

المربعات

بيف المجموعات

.031

2

.015

داخؿ المجموعات

15.972

279

.057

المجموع

16.002

281

الداللة

اإلحصائية

.267

.766

يتبيف مف الجدوؿ ( )12عدـ وجود فروؽ في إجابات أفراد العينة باختبلؼ متغير المستوى التعميمي لؤلب .وجاءت
ىذه النتيجة أيضا عكس المتوقع؛ إذ يفترض أف يسيـ المستوى التعميمي األعمى بمزيد مف االىتماـ ،وقد تعزى ىذه النتيجة
إلى أف الخطط الدراسية في الجامعات ال تتضمف مساقات تعنى بميارات األسرة أو التربية األسرية ،ويكوف اإلعداد في
مجاؿ التخصص األكاديمي فقط ،ويبقى أمر التربية والتنشئة االجتماعية لؤلبناء معتمدا عمى شخصية الوالدايف.

كما أنو وكما يشير الجدوؿ ( )1الذي يصؼ عينة الدراسة ،فإف اآلباء الجامعييف الذيف تصؿ دخوليـ إلى  1500دينار

أردني ىـ ( )8فقط ،بمعنى أف المستوى التعميمي لـ يترتب عميو مستوى اقتصػ ػ ػادي جيد يمبي احتياجات األسرة بحسب
التكاليؼ المعيشية في األردف ،ويمنح األب فرصة لمتفرغ لميمة التربية ،والتنشئة ،وكثي ار ما نسمع أو نعرؼ عف معمميف أو
ممرضيف  ...الخ ،يعمموف أكثر مف عمؿ؛ لتوفير أدنى متطمبات العيش الكريـ ألسرىـ.
ٖ)

متغير مستوى الدخل لألسرة.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادي ،والجدوؿ ( )13يوضح ذلؾ.
جدول (ٖٔ)
نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة باختالف متغير مستوى الدخل
مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجموعات

.491

2

.245

داخؿ المجموعات

15.511

279

.056

المجموع

16.002

281

قيمة ف

4.415

الداللة

اإلحصائية

.013

يتضح مف الجدوؿ ( )13وجود فروؽ في إجابات أفراد العينة باختبلؼ متغير مستوى دخؿ األسرة ،ولمعرفة لصالح مف
كانت تمؾ الفروؽ تـ استخداـ اختبار توكي لممقارنات البعدية ،والجدوؿ ( )14يبيف ذلؾ.
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جدول (ٗٔ)
نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية
الفرق بين

الداللة

المتوسطات

اإلحصائية

أقؿ مف 700

700-1500
أكثر مف 1500

-.01376
*-.14742-

.896
.009

700-1500

أكثر مف 1500

*-.13366-

.031

مستوى الدخل

* دال إحصائياً.

يظير الجدوؿ ( )14أف الفروؽ كانت بيف ذوي الدخؿ (أكثر مف  )1500مف جية ،و(أقؿ مف  )700و()1500 -700
مف جية أخرى ،ولصالح ذوي الدخؿ األعمى (أكثر مف .)1500

تُظير النتائج في الجدوليف ( 12و )13وجود فروؽ دالة إحصائياً ،ولصالح المستوى االقتصادي األعمى (أكثر مف
 ،)1500وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أف األسر التي تتمتع بدخؿ مرتفع نسبيا يكوف لدييا مقدرة عمى رعاية أبنائيا وتوجيييـ
بشكؿ أفضؿ مف األسر األقؿ دخبلً ،والتي ينشغؿ فييا الوالداف بالبحث عف مصادر دخؿ أخرى لتغطية نفقات األسرة ،وقد
()36

دلت دراسة (الدراوشة2014 ،ـ)

عمى أثر متغيري الفقر والبطالة في زيادة نسبة الجريمة في األردف ،ويشير التقرير
()37

اإلحصائي الجنائي الصادر عف مديرية المعمومات الجنائية /مديرية األمف العاـ (2014ـ)

إلى تزايد نسب الجريمة،

وارتفاع عدد الجرائـ مف  21167جريمة عاـ 2009ـ إلى  26804جريمة عاـ 2014ـ ،وكاف عدد الجرائـ المرتكبة مف قبؿ
العاطميف عف العمؿ  2352جريمة عاـ (2014ـ) ،وىذا ما يفسر النتيجة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ،وىي أف األسر
األقؿ دخبل ىي أقؿ اىتماما بالتربية األمنية لؤلبناء.
اخلامتة والتوصيات.

أكدت الدراسة في مقدمتيا النظرية أىمية التربية األمنية في عصرنا الحاضر ،وأىمية أف تكوف لؤلسرة مشاركة فاعمة

في ذلؾ ،وأكدت الدراسات السابقة أف القرآف الكريـ تضمف توجييات تحقؽ لئلنساف والمجتمع واألمة األمف الشامؿ في الدنيا
َٰ
َِّ
ين آم ُنوا َولَ ْم َي ْمِب ُ ِ
ون[األنعاـ.]82 :
يما َن ُهم ِبظُ ْمٍم أُولَِئ َك لَ ُه ُم ْاأل َْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَ ُد َ
سوا إ َ
واآلخرة :الذ َ َ
وأظيرت الدراسة في الجزء الميداني تواضع دور األسرة في التربية األمنية اإلسبلمية مف وجية نظر األبناء ،وأف أكثر
المجاالت اىتماما ىو المجاؿ األخبلقي ،وأقميا اىتماما ىو المجاؿ الفكري ،السيما مسألتي الحوار والتفكير النقدي ،وأظيرت
كذلؾ أف األسر ذات المستوى االقتصادي األعمى كاف دورىا أفضؿ مف ذات المستوى االقتصادي المتدني ،وفي ضوء ذلؾ
توصي الدراسة باآلتي:
)1

إيبلء التربية اإلسبلمية مزيدا مف االىتماـ وتنويع وسائميا ومصادرىا؛ لتسيـ في تمثُّؿ األسر لمتوجييات القرآنية في مجاؿ

)2

االىتماـ بتأىيؿ األسر والمقبميف عمى الزواج بواجبات األسرة وميارات التنشئة لؤلبناء.

التربية األمنية.
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تكديرات طلبة كلية العلوم الرتبوية باجلامعة األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)3

التركيز عمى األمف الفكري السيما ميارات التفكير النقدي والحوار البناء مع المخالفيف.

)4

ضرورة إسياـ مؤسسات التنشئة المختمفة كاإلعبلـ والمساجد والمدرسة والجمعيات في مساندة األسر في ميمتيا في
مجاؿ التربية األمنية ،السيما في األوساط الفقيرة.

)5
)6

إجراء دراسات ميدانية عف دور المؤسسات التربوية المختمفة في مجاؿ التربية األمنية اإلسبلمية.
إجراء دراسات لتقديـ تصورات مقترحة لمساعدة األسرة لمقياـ بواجباتيا في مجاؿ التربية األمنية.

اهلوامض.
( )1المنشاوي ،محمد ،رأي الجميور في الشػرطة المجتمعيػة ،نددوة مفهدوم الشدرطة المجتمعيدة أكاديميدة شدرطة دبدي بالتعداون مدع
جامعة نايف العربية ،دبي2005 ،ـ ،ص .13

( )2السمطاف ،فيد ،التربية األمنية ودورىا فػي تحقيػؽ األمػف الػوطني ،نددوة األمدن مسدؤولية الجميدع ،األمدن العدام ،الريػاض2008 ،ـ،
ص.2

( )3اليوسؼ ،عبد اهلل ،الدور األمني لممدرسػة فػي المجتمػع السػعودي ،نددوة المجتمدع واألمدن ،كميػة الممػؾ فيػد األمنيػة ،الريػاض2004 ،ـ،
ص.352

( )4القرنػي ،محمػػد بػػف ناصػػر ،المسػػؤولية األمنيػة لممؤسسػػات التعميميػػة ،ندددوة المجتمددع واألمددن ،كميػػة الممػػؾ فيػػد األمنيػػة ،الريػػاض،
2004ـ ،ص.51

( )5الشيراني ،معموي بف عبداهلل ،العمؿ التطوعي وعبلقتو بأمف المجتمع ،رسالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ
األمنية ،السعودية2006 ،ـ.

( )6الشرعو ،ناصر إبراىيـ" ،دور التربية اإلسبلمية في تعزيز مبادئ األمف الوطني لدى الطمبة في المدارس األردنية" ،المجمة األردنيدة
في الدراسات اإلسالمية2017 ،ـ ،مج ،13ع ،1ص.222

( )7الدومي ،محمد وأبو شريعة ،قصي ،منيج سورة النور في تحقيؽ األمف االجتمػاعي ،مجمة المنارة /جامعة آل البيدت2015 ،ـ،
ع ،21ممحؽ /4ب ،ص.37

( )8العمري ،محمد" ،التربيػة األمنيػة فػي المػنيج اإلسػبلمي أصػوليا ودورىػا فػي تكػويف الػوعي بػاألمف االجتمػاعي لػدى األجيػاؿ :تصػور
مقترح لطبلب المرحمة المتوسطة بالمممكػة العربيػة السػعودية" ،أطروحدة دكتدوراغ غيدر منشدورة ،جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعود
اإلسبلمية ،الرياض2009 ،ـ ،ص.19

( )9اليمشري ،عمر ،التنشئة االجتماعية لمطفل ،دار صفاء لمنشر ،عماف2003 ،ـ ،ص.147
( )10الرشداف ،عبد اهلل ،عمم اجتماع التربية ،دار الشروؽ ،عماف1999 ،ـ ،ص.101

( )11الشقحاء ،فيد ،األمن الوطني :تصور شامل ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض2004 ،ـ ،ص.13

( )12آؿ عايش ،عبد اهلل" ،الدالالت التربوية لمفيوـ األمف في القرآف الكريـ والسنة النبوية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعػة
أـ القرى1993 ،ـ ،ص.13

( )13يالجف ،مقداد ،أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها ،مطابع القصيـ ،الرياض1986 ،ـ ،ص.20

( )14اليويمػػؿ ،إبػراىيـ .مقومػػات األمػػف فػػي القػرآف الكػريـ ،المجمددة العربيددة لمدراسددات األمنيددة والتدددريب2000 ،ـ ،مػػج ،15ع،29
ص.41-5
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( )15القريوتي ،طارؽ" ،األمف النفسي في القرآف الكريـ" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الشريعة الجامعة األردنية2003 ،ـ.

( )16الحميداف ،خالد" ،دور األسرة في التوعية األمنية" ،ندوة :التوعية األمنيدة بدين الواقدع والمدأمول ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ
األمنية بالتعاوف مع شؤوف التدريب – مدينة تدريب األمف العاـ بمنطقة مكة المكرمة2004 ،ـ.

( )17العتيبي ،تركي" ،إسيامات اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني" ،أطروحة دكتوراغ غير منشورة ،جامعة أـ القرى2005 ،ـ.

( )18المػػوح ،عبػػد السػػبلـ وعنبػػر ،محمػػود" ،التربيػػة األمنيػػة فػػي ضػػوء الق ػرآف الك ػريـ :د ارسػػة موضػػوعية" ،مجمددة الجامعددة اإلسددالمية
(سمسمة الدراسات اإلسالمية)2006 ،ـ ،مج  ،14ع ،1ص.258-229

( )19الصالح ،سػعدي" ،المسػؤولية التربويػة لؤلسػرة فػي تحقيػؽ األمػف الفكػري" ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،الجامعػة اإلسػبلمية
بالمدينة المنورة2006 ،ـ.

( )20اليوسؼ ،مرجع سابؽ2001 ،ـ.
( )21العمري ،مرجع سابؽ2009 ،ـ.

( )22السػمطاف ،فيػػد ،التربيددة األمنيددة نوامكانيددة تطبيقهددا فددي المؤسسددات التعميميددة ،جامعػػة الممػؾ سػػعود :مركػػز البحػػوث التربويػػة،
2009ـ.

( )23البمعاسي ،سػعود والشػرعة ،ناصػر إبػراىيـ" ،دور المدرسػة فػي تعزيػز األمػف الفكػري لػدى الطمبػة فػي محافظػة القريػات" ،مجمدة
البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد2012 ،ـ ،ع ،85ص.87-61

( )24الدومي ،وأبو شريعة ،مرجع سابؽ ،ص.64-31

( )25عيد ،محمد فتحي" ،أثر التعميـ اإلسبلمي في توطيد األمػف" ،المجمدة العربيدة لمدراسدات األمنيدة والتددريب2013 ،ـ ،مػج،27
ع ،5ص.258-207

( )26الشرعو ،مرجع سابؽ ،ص.242-221

( )27اآلغا ،إحساف ،واألستاذ ،محمود .تصميم البحث التربوي :النظرية والتطبيق ،مطبعة الرنتيسي ،غزة1999 ،ـ ،ص.76
( )28حممي ،فودة وعبد الرحمف ،صالح .المرشد في كتابة البحوث التربوية ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت1988 ،ـ ،ص.43

( )29المنيزؿ ،عبداهلل و العتوـ ،عدناف .مناهج البحث في العموم التربوية والنفسية ،إثراء لمنشر والتوزيع ،عماف2010 ،ـ ،ص.272
( )30الخوالدة ،ناصر وعيد ،يحيى .تحميل المحتوى في مناهج التربية اإلسالمية وكتبها ،دار وائؿ ،عماف2006 ،ـ ،ص.160
( )31المرجع السابق ،ص.287

( )32المنيزؿ والعتوـ ،مرجع سابؽ ،ص.152
( )33المرجع السابق،ص.156

( )34المرجع السابق ،ص.136

( )35دائرة اإلحصاءات العامة (.)www.dos.gov.jo

( )36الدراوشػة ،عبػداهلل" ،أثػر الفقػر والبطالػة عمػى السػموؾ الجرمػي فػي المجتمػع األردنػي مػف وجيػة نظػر العػامميف فػي جيػاز األمػف العػاـ"،
المجمة األردنية لمعموم االجتماعية2014 ،ـ ،مج ،7ع ،2ص.203-185

( )37مديرية األمف العاـ ،دائرة المعمومات الجنائية (.)Www.psd.gov.jo
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