Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 8

Number 23

Article 8

2018

The Secondary School Teachers’ Evaluation of their Efforts in
Reinforcing the Intellectual Security among Students in Gaza
Sohaib Kamal Al-Agha
Al Azhar University/Palestine, dr.suhaibalagha@gmail.com

Yousuf Rizq Al-Wawi
Ministry of Education/Palestine, yousuf.al-wawi@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-Agha, Sohaib Kamal and Al-Wawi, Yousuf Rizq (2018) "The Secondary School Teachers’ Evaluation of
their Efforts in Reinforcing the Intellectual Security among Students in Gaza," Journal of Al-Quds Open
University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 8 : No. 23 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol8/iss23/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز األمن
الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة

د .صهيب كمال سعيد األغا
أ.يوسف رزق حسني الواوي

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1404654

تاريخ االستالم2017 /6 /6 :م ،تاريخ القبول2017 /7 /24 :م.
أستاذ مشارك /جامعة األزهر /فلسطين.
مدرس /وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية /فلسطين.

94

درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة تقدير معلمي املرحلة

teachers’ evaluation of their efforts due to the variable
of years of experience.
Key words: Efforts, Security, Intellectual
Security, Teachers.

الثانوية جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ،والك�شف املقدمة:

عما �إذا كان هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني تقديرات �أفراد العينة
جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم تعزى �إىل املتغريات
(النوع� ،سنوات اخلدمة) .وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي
التحليلي ،بتطبيق ا�ستبانة مكونة من ( )41فقرة موزعة على
�أربعة جماالت( :الأهداف التعليمية ،حمتوى التعليم� ،أ�ساليب وطرق
التدري�س ،التقومي)  ،على عينة ع�شوائية بلغ عددها ( )484معلم
ومعلمة.وكانت �أهم النتائج تتمثل يف �أن الدرجة الكلية لتقدير معلمي
املرحلة الثانوية جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري ح�صلت على وزن
ن�سبي ( )79.60%بدرجة موافقة (كبرية)  ،توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف
تعزيز الأمن الفكري ُتعزى �إىل متغري اجلن�س ل�صالح املعلمني الذكور
يف جماالت “حمتوى التعليم� ،أ�ساليب وطرق التدري�س ،التقومي” �أما
يف جمال الأهداف التعليمية فدلت النتائج على عدم وجود فروق،
وال توجد فروق ُتعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة.
الكلمات املفتاحية :جهود ،الأمن ،الأمن الفكري ،املعلمني.

The Secondary School Teachers’ Evaluation of their
Efforts in Reinforcing the Intellectual Security among
Students in Gaza

Abstract:
The study aimed at identifying the secondary
school teachers’ evaluation of their efforts in
reinforcing intellectual security among their students
in Gaza. In addition, the study aimed at exploring the
existence of statistically significant differences in the
sample’s evaluation due to the variables of gender and
years of service. The Researchers used the analytical
descriptive research approach through adopting a
questionnaire, which consisted of (41) items. The items
were divided into four domains (Learning Objectives،
Learning Content، Methods of Teaching and Methods
of Evaluation) . The questionnaire was distributed on
a random sample that consisted of 484 teachers.
The results of the study indicated that the total
degree of the teachers evaluation of their efforts and
contribution in reinforcing intellectual security is 79.
6% , which is a high degree. Moreover, there were
’statistical significant differences in the teachers
evaluation of their efforts due to the variable of gender
, in favor of male teachers, under the domains of the
Learning Content، Methods of Teaching and Methods
of Evaluation. However, under the domain of Learning
Objectives, there were no statistical differences. There
is also no statistical significant differences in the
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جاءت دعوة الإ�سالم لتحارب التطرف الذي �ساد يف جميع
مناحي احلياة ،ولرت�سخ ركائز الو�سطية يف الدين بعيداً عن الإفراط
والتفريط و�أ�رشقت �شم�س العدالة يف عهد الإ�سالم فحارب الإ�سالم
الغلو يف الدين وال�سلوك ورد الرهبانية املبتدعة ودعا للتو�سط ،قال
َّا�س
تعاىلَ } :و َك َذ ِل َك َج َع ْلنَاكُم ْ �أُ َّم ًة َو َ�سطًا ِل َتكُونُوا �شُ َه َدا َء َعلَى الن ِ
َو َيكُو َن ال َّر ُ�سو ُل َع َل ْيكُم ْ�شَ ِهي ًدا{ (البقرة. )143 ،
لذا نهت ال�رشيعة الإ�سالمية عن التطرف والغلو والذي ينعك�س
على جميع مناحي املجتمع بالتفتت والتنازع ،وتت�أثر به املنظومة
الرتبوية واملنظومة املدر�سية فيعرقل حتقيق �أهدافها �أو يحرفها عن
الوجهة ال�سليمة املعتدلة �إىل وجهة فئوية �ضيقة ،فتتولد ال�رصاعات
احلزبية داخلها ،وهذا ما �أكدته درا�سة دغم�ش ( )2009حيث بلغت
درجة ال�رصاع احلزبي بني الطالب يف املدار�س الثانوية بغزة بوزن
ن�سبي ( .)63.68ومن معامل خطورة التطرف �أنه يبتعد باملتعلمني
عن املنهج الو�سطي القومي الذي به يتحقق الأمن ال�شامل للأمة.
ومن هنا تظهر احلاجة املا�سة جلهود املعلمني يف �صيانة
الطلبة من التطرف وذلك من خالل تعزيز الأمن الفكري لديهم يف هذه
املرحلة العمرية احلرجة؛ لذا يلزم تر�سيخ وتعزيز الأمن الفكري لدى
الأجيال وخ�صو�ص ًا طلبة املدار�س الثانوية ل�صيانتهم وحمايتهم من
التطرف الديني بجميع �أ�شكاله وتر�سيخ الو�سطية لديهم؛ فال تنجرف
الأجيال مع عوا�صف التغريب واالنحالل الأخالقي وال�سلوكي
والقيمي التي هبت عليها �أعا�صري العوملة والف�ضاءات املفتوحة،
ف�ض ًال عن وقايتهم من م�ؤثرات التطرف الديني الداخلي من الفرق
املنحرفة عن و�سطية الإ�سالم والتي �أف�سدت البيت الداخلي.
وترجع �أهمية الأمن الفكري يف الإ�سالم ل�صيانته ال�رضورات
اخلم�س من �أن ُيعتدى عليها بغري حق.
فريى بازمول ( )2010ب�أن ”حفظ الدم واملال والعر�ض
والعقل والدين به يتحقق الأمن بجميع �أنواعه� ،سواء كان �أمن ًا
نف�سياً� ،أم اقت�صادياً� ،أم اجتماعياً� ،أم �أمن ًا عاماً� ،أم �أمن ًا فكرياً� ،أم
�أمن ًا وقائياً� ،أم �أمن ًا �سيا�سياً� ،إىل غري ذلك من �أنواع الأمن والتي
يدل تعددها �إىل �أهمية الأمن و�أنه �رضورة للإن�سان”(.بازمول،
. )10 ،2010
وملا يعاجله من ق�ضايا تتعلق بالعقيدة واملنهج وثقافة الأمة
وهويتها ،ودوره الوقائي من امل�ؤثرات الدخيلة داخلي ًا �أو خارجياً.
ولقد تعددت الدرا�سات التي تناولت الأمن الفكري من جوانب
عدة وفيما يلي بع�ض هذه الدرا�سات:
قام ال�شمري ( )2015بدرا�سة تكون جمتمع الدرا�سة من جميع
معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة الريا�ض وعددهم ( )8686معلم ًا
ومت اختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة عددها ( )40معلم ُا وا�ستخدم
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الباحث املنهج الو�صفي.وكانت �أهم النتائج وجود تباين يف الإملام
بالأ�ساليب والإجراءات املتبعة يف تعزيز الأمن الفكري يف املدار�س،
ووجود توافق يف الآراء حول املناهج الدرا�سية وت�أثريها على طالب
املرحلة الثانوية يف تعزيز الأمن الفكري.و�أجرى احلجيل ي (�Alhe
 )jaili,2013درا�سة ا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي التحليلي على
�إحدى املدار�س املتو�سطة بنيويورك وطبقها على الطالب و�أهاليهم
والهيئة الإدارية ليبني دور املدر�سة يف تقدمي �إجراءات وخطط
ل�ضمان �سالمة الطالب من خماطر االنرتنت ،ومتثلت �أهم النتائج يف
�أن احلوادث التي ت�سببها التكنولوجيا �آخذة يف النمو والتزايد وميكن
�أن ت�ؤثر على الأمة ب�أ�رسها ،و�أن طالب املدار�سة املتو�سطة و�آبائهم
والإدارات املدر�سية حتتاج لربنامج تفاعلي على االنرتنت لتغطية
كافة املعلومات ال�رضورية لتحقيق الوعي الأمني بني الطالب.
و�أجرى �أبو عي�شة ( )2012درا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي فيها،
وطبقها على عينة قوامها ( )171مديراً ومديرة ومعلم ًا ومعلمة يف
املدار�س احلكومية الثانوية يف حمافظة نابل�س.وخل�صت النتائج
�إىل �أن دور املدار�س احلكومية الثانوية يف حتقيق الأمن الفكري
يف حمافظة نابل�س يف جميع جماالت الدرا�سة (دور املعلم ،دور
املدير ،ن�رش الوعي الأمني) كانت مرتفعة با�ستثناء جمال املناهج
كانت متو�سطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اجلن�س يف جماالت دور املعلم ودور املدير واملناهج والدرجة الكلية
فقط ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري �سنوات
اخلربة يف جماالت دور املعلم ودور املدير.و�أجرى �أبو مرق و �أبو
عقيل ( )2012درا�سة ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )74معلم ًا ومعلمة
من معلمي املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم جنوب
اخلليل ,ومت اختيار العينة بالطريقة الق�صدية ،وكانت �أهم النتائج
ب�أن دور معلمي املرحلة الأ�سا�سية العليا يف تنمية الوعي الوطني
وبناء اال�ستقرار الأمني كان بدرجة متو�سطة ،ووجود فروق دالة
يف متو�سطات درجات العينة تعزى �إىل اجلن�س ,ول�صالح املعلمني
الذكور ،و�أنه ال توجد فروق يف متو�سطات درجات العينة تعزى
�إىل االنتماء ال�سيا�سي.وقام ال�شمري واجلرادات ( )2011بدرا�سة
ا�ستخدم الباحثان فيها املنهج الو�صفي ,وكان جمتمع الدرا�سة هو
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي الرتبية والآداب يف جامعة
حائل ,والبالغ عددهم ( )228فرداُ.بواقع ( )149من كلية الرتبية و
( )79من كلية الآداب ،وطبق الباحثان الدرا�سة على عينة ع�شوائية
طبقية مقدارها ( )173فرداُ بواقع ( )112فرداُ من كلية الرتبية
و ( )61من كلية الآداب.وخل�صت النتائج �إىل �أن دور �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطالب يف اجلامعة جاء
بدرجة عالية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع جماالت
البحث وفق متغرياته (الرتبة العلمية ،اخلربة العلمية ،الكلية ،الق�سم
الأكادميي) .وقام احلربي ( )2011بدرا�سة ا�ستخدم الباحث فيها
املنهج الو�صفي جلمع بيانات درا�سته ،وتكون جمتمع الدرا�سة من
( )115مديراً ووكي ًال من مديري ووكالء املدار�س الثانوية العاملني
ب�إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الطائف ،وكانت �أهم النتائج �أن
دور الإدارة املدر�سية يف حتقيق الأمن الفكري الوقائي لدى طالب
املرحلة الثانوية من خالل تفاعلها مع كل من الأ�رسة والأن�شطة

املدر�سية ودور املعلم كان بدرجة متو�سطة.و�أجرت كلين�ش
 )Clinch,درا�سة ا�ستخدمت فيها التحليل املو�ضوعي كمنهج للبحث
لتحليل بيانات الدرا�سة ،واختارت ( )9طالب من ثالث مدار�س
ثانوية من مدينة لو�س �أجنلو�س ,وكان من �أهم النتائج �أن الطالب
يرون �أن النقا�ش حول املوا�ضيع اجلارية التي تخ�ص التطرف
العنيف يخلق العداء يف املدر�سة ,و�أنه يجب �أن تركز برامج الوقاية
من ال�سلوك العنيف على املدار�س االبتدائية ,لأن الطالب الذين
ترتاوح �أعمارهم يف �سن املرحلة الثانوية تكون قد ت�شكلت �أفكارهم
و�أ�صبحت ثابتة لديهم ي�صعب تغيريها.و�أجرى القحطاين ()2010
درا�سة ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي،
وتكون جمتمع درا�سته من معلمي املرحلة الثانوية مبنطقة جنران
والبالغ عددهم ( )678معلم ًا و ( )84م�رشف ًا تربوياً ،وطبق درا�سته
على عينة ع�شوائية قوامها ( )174فردا بواقع ( )101معلم ًا و ()73
م�رشف ًا تربوياً.وخل�صت النتائج �إىل �أن املعلم يدرك املق�صود بالأمن
الفكري ومهدداته و�أنواع االنحراف الفكري ،و�أن املعلم يوظف
حمتوى املقرر مبا يعزز الأمن الفكري.و�أجرى احلربي ()2008
ا�ستخدم فيها املنهج اال�ستق�صائي ,وا�شتملت العينة على جميع كتب
العلوم ال�رشعية بال�صف الثالث الثانوي وجميع م�رشيف ومعلمي
العلوم ال�رشعية باململكة العربية ال�سعودية وعددهم ( )54م�رشف ًا
و ( )310معلماً.وكانت �أهم النتائج تتمثل يف �أن عينة الدرا�سة ترى
ب�أن حمتوى منهج العلوم ال�رشعية يعزز الأمن الفكري لدى طالب
ال�صف الثالث الثانوي بدرجة كبرية بن�سبة ( ، )80.3%و�أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة على
جميع حماور الدرا�سة تعزى �إىل العمل احلايل� ،أو امل�ؤهل العلمي
الأخري� ،أو طبيعة امل�ؤهل العلمي الأخري� ،أو م�ستوى اخلربة يف
جمال العمل احلايل.وقام العتيبي ( )2007بدرا�سة ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي على عينة من املعلمني يف مدينة الريا�ض
بلغت ( )540معلماً.وكانت �أهم النتائج �أن املعلم يقوم بدوره يف
تعزيز الأمن الفكري حيث تراوحت �إجاباتهم ما بني (تنطبق متاما
وتنطبق)  ،يف حني وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
(�سنوات اخلدمة) .
(2011

يعد الأمن من ال�رضورات الالزمة للحياة وبدونه ت�ستحيل
ال�سبل وتنتهك احلقوق وي�سود اخلوف والنهب وال�سلب
احلياة وتتقطع ُ
وتتكدر م�شارب احلياة وتتقطع �أو�صالها.
وترجع �أهمية الأمن الفكري ملا يعاجله من ق�ضايا تتعلق
بالعقيدة ,واملنهج ,والفكر ,وثقافة الأمة ,وهويتها ،ويف دوره
الوقائي من امل�ؤثرات الدخيلة داخلي ًا �أو خارجياً ،ف�ض ُال عن دوره
العالج التقوميي لكل جنوح يطر�أ على �أفراد املجتمع فهو ميثل درع
وقاية وحت�صني وم�صل عالج وا�ست�شفاء من كل داء ودرن ُيداخل
حياة امل�سلمني ،فريى ال�شهري ( )2: 2013ب�أن» :الأمن الفكري
ي�أتي يف الدرجة الأوىل من حيث الأهمية واخلطورة ،وت�رصفات
النا�س تنطلق من قناعاتهم التي ت�ستند �إىل �أر�صدتهم الفكرية
واالعتقادية».
ويرى ال�شهراين ( )12 : 2009ب�أن ” :الغلو والتطرف الديني
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الذي ين�ش�أ نتيجة �سوء الفهم ميثل انحرافا فكريا ي�ضاهي يف ت�أثريه مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ما تقوم به التيارات الفكرية ال�سلبية الوافدة ،و�أن هذه امل�ؤثرات
الفكرية وما تخلفه من �آثار �سلبية على املجتمع و�أفراده جتعل من
ق�ضية الأمن الفكري �رضورة حتمية وملحة”.
وتزداد �أهمية تعزيز الأمن الفكري يف �ضوء ما تبثه و�سائل
العوملة احلديثة و�رسعة انت�شار ما تبثه من �أفكار وق�ضايا تتعلق
بالأمن الفكري ,و�أكد ذلك ماوري�س ( )Maurice, 2013بقوله
ب�أن” :العوملة والتطور يف االت�صاالت �ساعد على �رسعة انت�شار
التطرف الديني لت�صبح �أزمة �أمنية عاملية تهدد �سيادة الدول و�أمن
املواطنني”. )Maurice,2013,64(.
ويرى الباحثان �أنه لكي يتم تعزيز الأمن الفكري لدى
النا�شئة واملجتمع ب�صورة عامة البد من حتقيق عدة عوامل هامة
ورئي�سة تتمثل يف تفعيل دور الإعالم بربط النا�شئة ب�أهل العلم
الو�سطيني وعمل برامج توعية ت�شمل :بيان مفهوم الو�سطية يف
الدين وتطبيقاتها ،والرد على �شبهات الفرق املتطرفة يف م�سائل
التكفري وم�سائل اجلهاد وم�سائل طاعة والة الأمر ،وبيان �ضوابط
�إنكار املنكر وتغيريه ،وبيان حرمة قتل امل�ست�أمنني واملعاهدين من
الأجانب الذين يدخلون بالد الإ�سالم بعهد و�إذن والة الأمر ،وبيان
حرمة البيعات احلزبية ,و�أثرها على ت�أجيج مظاهر التطرف.

دور املعلم يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة :يعترب دور
املعلم يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة دوراً �أ�سا�سي ًا ً  ،فينبغي
�أن يكون مربي ًا وقدو ًة ومر�شداً وموجه ًا وقائداً بالن�سبة لطالبه.
فريى ال�شهري ( )2013ب�أن دور املعلم مهم وعظيم ,فهو يحمل
واملربي ،واملوج ّه
«اجلزء الأكرب يف تعزيز الأمن الفكري فهو القدوة
ّ
واملحركّ لفئة ال�شباب داخل املبنى املدر�سي وخارجه ،وكلمته
م�سموعة عندهم ،بل يقل ّدونه يف كثري من مناحي حياتهم ،و�سلوكهم
ويعتربونه املثل الأعلى لهم ،لذا ف�إن م�س�ؤولياته كبرية ،وتوجيهاته
�رضورية...لتح�صني عقول النا�شئة ،ووقايتها من االنحرافات
الفكرية» (ال�شهري)3 ،2013 ،
ويرى الباحثان �أنه ليقوم املعلم بتعزيز الأمن الفكري لدى
طلبته ينبغي عليه :التحلي بالو�سطية واالعتدال و�أن يتم�سك ب�سنة
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم ،ونبذ كل احلزبيات والع�صبيات
واالنتماءات التي تقزم الأمة وت�شتتها وتفتك بها ،و�أن ير�سخ
املو�ضوعية لدى الطالب ويج�سدها واقع ًا ومثا ًال لهم وينحي كل
�أ�ساليب الذاتية واالنحياز ،و�أن ير�سخ لديهم القدرة على التفكري
الناقد لرت�سيخ اال�ستقاللية يف التفكري والبعد عن التقليد الأعمى
الذي يهدم الأمن الفكري ,ويبث روح الفرقة والع�صبية والتنازع،
و�أن ي�ستخدم �أ�سلوب احلوار مع النا�شئة لكي يت�سنى له عالج
وتقومي ما يت�سلل لديهم من فكر منحرف و�سلوك �شائب.وي�ؤكد البكر
( )2003ذلك�« :أجنح ال�سبل و�أف�ضل الو�سائل لتعزيز الأمن الوقائي
لدى النا�شئة من �شباب هذه الأمة؛ �أن نفتح لهم قلوبنا ،و�أن نتحاور
معهم ما ا�ستطعنا �إىل ذلك �سبيال ،فالفكر ال ميكن عالجه �إال بالفكر»
(البكر. )51 ،2003 ،
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يف �ضوء ما عاي�شناه يف حمافظات غزة من خروج على الدولة,
وما ترتب عليه من انق�سام بني �شقي الوطن كان من الأهمية مبكان
تعزيز الأمن الفكري لدى النا�شئة حت�صين ًا لهم من التطرف وتر�سيخ ًا
للو�سطية واالعتدال لديهم ،ول�صيانتهم من االنحراف الفكري كانت
احلاجة ُملحة لتقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز الأمن
لفكري لدى طلبتهم؛ حلمايتهم عقيد ُة وفكراُ و�سلوك ُا من التطرف
واجلمود الفكري .وعليه تتحدد م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن
الأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم يف
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل املتغريات( :اجلن�س،
�سنوات اخلدمة )،؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل:
● ●التعرف �إىل درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم.
● ●الك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة
جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى ملتغريات
(اجلن�س� ،سنوات اخلدمة) .

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف الأمور التالية:
♦ ♦تنبع �أهمية الدرا�سة يف تناولها مو�ضوع ًا مل ينل ن�صيب ًا
كافي ًا من الدرا�سة البحثية يف جمتمعنا الفل�سطيني يف حدود علم
الباحث خل�صو�صيته ,فهو يرتبط بالغزو الفكري اخلارجي يف
اجلوانب العقائدية وال�سلوكية املوجهة له من املحتل وغريه والتي
�أ�صبح و�صولها �سه ًال جداً مع و�سائل العوملة احلديثة.
♦ ♦زادت �أهمية تعزيز الأمن الفكري يف املجتمع الفل�سطيني
خا�ص ًة يف حمافظات غزة بعد �أحداث االنق�سام ,والتي ظهرت فيها
�آثار ال�رصاع احلزبي وا�ضحة ,و�أثرت على جميع جوانب احلياة
فوجب الوقاية منها بتح�صني ال�شباب وتر�سيخ ثقافة االعتدال,
والو�سطية ,ونبذ الغلو ,والعنف ,و�إر�ساء �أ�ساليب احلوار ,واملو�ضوعية
على الإق�صاء والذاتية.
♦ ♦قد تفيد الدرا�سة ذوي االخت�صا�ص من الباحثني (الرتبويني
– ال�سيا�سيني) يف و�ضع برامج وخطط لتعزيز الأمن الفكري يف
املدار�س ،و قد تفيد الدرا�سة بفتح الطريق للقيام ببع�ض الدرا�سات
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد تفيد املعلمني يف تعزيز الأمن
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الفكري لدى طلبتهم وكذا الطلبة يف ال ُبعد عن التطرف وتر�سيخ
الو�سطية لديهم ,ولرفد املكتبة الفل�سطينية مبثل هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة:
♦ ♦احلد املو�ضوعي :التعرف �إىل جهود معلمي املرحلة
الثانوية يف تعزيز الأمن الفكري.
♦ ♦ احلد املكاين :املدار�س الثانوية احلكومية مبحافظات غزة
(�شمال غزة ،حمافظة غزة ،املحافظة الو�سطى ،حمافظة خان يون�س،
حمافظة رفح) .
♦ ♦احلد الب�رشي :عينة من معلمي املرحلة الثانوية باملدار�س
احلكومية يف حمافظات غزة.
♦ ♦احلد الزماين :مت تطبيق ال�شق امليداين للدرا�سة يف الف�صل
الدرا�سي الأول من عام الدرا�سي  2016 - 2015يف الفرتة ما بني
.2016 /1 /5 – 2015 /12 /15

مصطلحات الدراسة:
◄◄اجلُهد :يرى �شلهوب ( )154 :2004ب�أن« :اجلهد :الو�سع
والطاقة.يقال :ابذل جهدك ويف القر�آن الكرمي « والذين ال يجدون �إال
جهدهم « وجهد املقل :قدر ما يحتمل حال من قل ماله.واملجهود:
الو�سع والطاقة».
ويعرف الباحثان اجلهد �إجرائي ًا ب�أنه :بذل ال�شخ�ص لأق�صى
و�سعه وطاقته.
ويعرف الباحثان جهود معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز
الأمن الفكري ب�أنها« :جمموعة الأن�شطة والفعاليات وال�سلوكيات
التي يقوم بها املعلمون يف جمال الأهداف التعليمية واملحتوى
التعليمي و�أ�ساليب وطرق التدري�س ,والتقومي التي ُت�سهم يف تقوية
وتدعيم الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية».
◄◄التعزيز :وعرفه �أبو �شقري وحل�س ( )234 :2010ب�أنه:

والرتبوية ,واالقت�صادية ,والرتبوية».
◄◄الأمن الفكري :يعرفه الرتكي ( )57 :2001بـ»�أن يعي�ش
النا�س يف بلدانهم و�أوطانهم وبني جمتمعاتهم �آمنني مطمئنني على
مكونات �أ�صالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية» .
ويعرفه املحامدي ( )8 :2012ب�أنه » :حت�صني �أفكار طالب
املرحلة الثانوية من املهددات والأخطار التي ت�ؤدي �إىل الإخالل
بالثوابت العقدية والوطنية والأخالقية وال�سلوكية واالجتماعية،
والعمل على �سالمة فكرهم من االنحراف واخلروج عن الو�سطية
واالعتدال يف ممار�ساتهم و�سلوكياتهم املختلفة ،وتعزيز م�ستوى
الأمن واال�ستقرار يف احلياة اليومية ،وذلك من �أجل وقاية املجتمع
من خماطر االنحراف الفكري» .
ويعرفه الباحثان ب�أنه� » :سالمة معتقد و طلبة الثانوية يف
حمافظات غزة من كل معتقد خاطئ و�سلوك �شائب وحت�صني فهمهم
وممار�ساتهم من االنحراف يف الأمور الدينية وال�سيا�سية وال�سلوكية،
من �أجل حتقيق رجاحة فكرهم وتر�سيخ الو�سطية لديهم مبا يكفل
حمايتهم من التطرف الديني ليعم الأمن والطم�أنينة واال�سـتقرار فـي
جميع جماالت احلياة».
ويعرف الباحثان تعزيز الأمن الفكري ب�أنه » :تقوية وتدعيم
ركائز الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية من خالل املمار�سات
واجلهود والإجراءات والأن�شطة والربامج التي يقوم بها املعلمون يف
املدار�س الثانوية مبحافظات غزة».
◄◄حمافظات غزة :تعرف وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع غزة ب�أنه «هو جزء من ال�سهل ال�ساحلي ،وتبلغ م�ساحته ()365
كم مربع ومع قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مت تق�سيم قطاع غزة
�إداريا على خم�س حمافظات هي :حمافظة ال�شمال ،وحمافظة غزة،
وحمافظة الو�سطى ،وحمافظة خان يون�س ،وحمافظة رفح»(.وزارة
التخطيط والتعاون الدويل. )14 ،1997 ،

«العملية التي يتم مبقت�ضاها زيادة (تقوية) احتمالية تكرار قيام منهج وإجراءات الدراسة:
الفرد ب�سلوك �أو ا�ستجابة عن طريق تقدمي ُمعزز يعقب ظهور هذا
ال�سلوك �أو تلك اال�ستجابة» .

● ●منهج الدرا�سة :قام الباحثان باالطالع على الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع البحث ،وقام الباحثان
با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي كمنهج منا�سب ملثل هذا النوع
من الدرا�سات.

◄◄الأمن :عرفه اليا�سني ( )65 :2001ب�أنه» :لغ ُة �ضد
كاف من الإجراءات التي ميكن
قدر ٍ
اخلوف وا�صطالح ًا يعني توفري ٍ
�أن يتحقق بها ال�شعور بعدم اخلوف �أو الفزع من �أي تهديد للفرد �أو
الأمة ،ويوفر الوقاية من الأخطار» .

● ●جمتمع وعينة الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع
معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظات غزة والبالغ
عددهم ح�سب �سجالت وزارة الرتبية و التعليم ( )4649معلم ًا
ومعلمة ،وتوزيعها على املديريات ال�سبع مو�ضحة وفق اجلدول
التايل:

ويعرفه الباحثان ب�أنه» :الدعم والتقوية والرت�سيخ الذي يكفل
التح�صني والتكرار الواعي لركائز الأمن الفكري «.

ويعرف الباحثان الأمن ب�أنه» :اطمئنان وراحة القلب بتوفر
كاف من الإجراءات التي ميكن �أن يتحقق بها ال�شعور بالأمان
قدر ٍ
ٍ
وعدم اخلوف على طلبة املرحلة الثانوية من �أي تهديد لهم ,وهو ما
يوفر الوقاية لهم من كل ما يتهددهم ,ويتهدد املجتمع من �أخطار
يف جميع املناحي الدينية ,وال�سيا�سية وال�سلوكية ,واالجتماعية,
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املديرية

معلمني

معلمات

املجموع

الو�سطى

364

476

840

خان يون�س

305

261

566

درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة

د .صهيب كمال سعيد األغا
أ .يوسف رزق حسني الواوي

املديرية

معلمني

معلمات

املجموع

�رشق خانيون�س

207

227

434

رفح

208

310

518

غرب غزة

440

421

861

�رشق غزة

270

375

645

ال�شمال

373

412

785

املجموع

2167

2482

4649

على ( )11من املحكمني الرتبويني املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية
�أغلبهم من �أع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية بغزة
(اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة الأزهر ،جامعة الأق�صى ،جامعة
القد�س املفتوحة)  ،ثم �إعطاء لكل فقرة وزن مدرج وفق �سلم ليكرت
اخلما�سي (كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) �أعطيت
الأوزان التالية (. )1 ،2 ،3 ،4 ،5
● ●�صدق اال�ستبانة:

● ●العينة امليدانية للدرا�سة :اختريت العينة الع�شوائية
ملجتمع الدرا�سة وقد بلغ عددها ( )484معلم ًا ومعلمة مبا يقارب
( )10%من جمتمع الدرا�سة ،وتعترب هذه الن�سبة مقبولة لإجراء
التحليل والإجراءات الإح�صائية للح�صول على �أف�ضل النتائج.
● ●الو�صف الإح�صائي لأفراد العينة وفق البيانات الأولية
كما هو مبني يف اجلدول (:)1
جدول (: )1

 �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة :مت ح�ساب
االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبيان على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية
البالغ حجمها ( )30مفردة ،وبح�ساب معامالت االرتباط بني كل
فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له.

توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية

املتغري

فئات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية %

ذكر

240

49.60

�أنثى

244

50.40

�أقل من � 5سنوات

42

8.70

233

48.10

209

43.20

484

100.0

اجلن�س

�سنوات اخلدمة من � 10 – 5سنوات
فوق � 10سنوات
املجموع

 ال�صدق الظاهري للأداة (�صدق املحكمني)  :قام الباحثان
بعر�ض �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية على جمموعة من
املحكمني ت�ألفت من ( )11ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
اجلامعة (الإ�سالمية ،والأزهر ،الأق�صى ،والقد�س املفتوحة ،وزارة
الرتبية والتعليم العايل) ؛ املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية.وا�ستناداً
�إىل املالحظات والتوجيهات التي �أبداها املحكمون قام الباحثان
ب�إجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم املحكمني ،وعلى �ضوء تلك
الآراء مت ا�ستبعاد بع�ض الفقرات و�إ�ضافة بع�ض الفقرات بنف�س عدد
الفقرات امل�ستبعدة ,ونقل ,وتعديل بع�ضها الآخر ليبقى عدد فقرات
اال�ستبانة (. )41

وجدول ( )2يبني معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات
املجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له ،والذي يبني �أن
معامالت االرتباط املبينة دالة عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�أن م�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من ( ،)0.05وبذلك تعترب فقرات
اال�ستبانة �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
جدول (: )2

● ●�أداة الدرا�سة :قام الباحثان بتق�سيم �أداة الدرا�سة �إىل ق�سمني
الأول ي�شمل البيانات ال�شخ�صية وت�شمل (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة) ،
�أما الق�سم الثاين فيت�ضمن اال�ستبانة املتعلقة بتقدير معلمي املرحلة
الثانوية جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ,وتتكون
من �أربعة جماالت رئي�سية هي( :الأهداف التعليمية ,ويتكون من
( )11فقرة ،حمتوى التعليم ,ويتكون من ( )11فقرة� ،أ�ساليب وطرق
التدري�س ويتكون من ( )10فقرات ،التقومي ,ويتكون من ( )9فقرات).
ولقد مت بناء �أداة الدرا�سة ب�إتباع اخلطوات التالية :قام
الباحثان باالطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة باملو�ضوع خ�صو�ص ُا درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
ودرا�سة احلربي ( )2008حيث ا�ستفاد الباحثان منهما يف تق�سيم
جماالت اال�ستبانة وفقراتها مع �إدخال العديد من التعديالت على
�ألفاظها مبا يتنا�سب مع البيئة الفل�سطينية ،وا�ستطالع �آراء نخبة من
املتخ�ص�صني يف �أ�صول الرتبية ,قيام الباحثان بتحديد املجاالت
الرئي�سية التي �شملتها الأداة ،ثم �صياغة فقرات كل جمال ،ثم �إعداد
الأداة يف �صورتها الأولية والتي �شملت ( )41فقرة ،ثم عر�ض الأداة
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يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له

م

1.
.2
3.
.4
.5
.6
.7
8.

الفقرة
الأهداف التعليمية
�أ�صيغ الأهداف التي تغر�س يف نفو�س الطلبة خمافة
اهلل.
�أهتم بالأهداف التي تظهر املنهج الإ�سالمي
ال�صحيح.
�أهتم بالأهداف التي تنمي روح االنتماء للأمة
الإ�سالمية.
�أركز على الأهداف التي تنمي الوالء للوطن.
�أركز على الأهداف التي تر�سخ العقيدة الإ�سالمية
ال�صحيحة لدى الطلبة.
�أركز على الأهداف التي ت�ساعد الطلبة على تنمية
التوازن يف جوانب ال�شخ�صية.
�أتبنى الأهداف التي تبني التحديات التي تواجه
املجتمع امل�سلم.
�أركز على الأهداف التي متكن الطالب من مواجهة
الأفكار املنحرفة.

القيمة
معامل
االرتباط االحتمالية

0.687

*0.000

0.691

*0.000

0.769

*0.000

0.692

*0.000

0.682

*0.000

0.716

*0.000

0.785

*0.000

0.731

*0.000
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م
.9
.10
.11

1.
.2
3.
.4
.5
.6
.7
8.
.9
.10
.11

1.
.2
3.
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

1.
.2
3.

الفقرة
�أركز على الأهداف التي تهتم بالرتبية على احلوار
واملوعظة احل�سنة.
�أركز على الأهداف التي حتقق ثقة الطالب مبقومات
الأمة الإ�سالمية واملحافظة عليها.
�أهتم بتعزيز القيم الدينية واالجتماعية يف نفو�س
الطلبة.
حمتوى التعليم
�أو�ضح للطلبة حقوقهم وواجباتهم يف املجتمع
امل�سلم.
�أبني �ضوابط و�آداب التعامل مع الفرد غري امل�سلم.
�أبني للطلبة عظمة الن�صو�ص ال�رشعية .
�أبرز معامل الو�سطية يف الإ�سالم.
�أزود الطلبة باملعارف املنا�سبة حول ت�أثري العوملة
على الأمن الفكري للفرد.
�أو�ضح منزلة العلماء الو�سطيني وتقدير ف�ضلهم.
�أبرز قيمة الت�سامح مع الآخرين.
�أحذر من خطورة �أعمال الفئة ال�ضالة يف املجتمع.
�أبني �سلبية التع�صب والنظرة الفئوية.
�أركز على �أهمية الإخال�ص للوطن واحلفاظ على
مقومات اال�ستقرار فيه.
�أبرز خطورة البعد عن تعاليم الدين الإ�سالمي على
الفرد واملجتمع.
�أ�ساليب وطرق التدري�س
ا�ستخدم �أ�سلوب احلوار مع الطلبة لتعزيز الأمن
الفكري.
�أتبع �أ�ساليب حل امل�شكالت التي ترثي قدرات
املتعلمني النقدية.
�أوجه الطلبة حل�ضور الندوات واملحا�رضات التي
تتعلق بالأمن الفكري.
�أتبنى طرق تدري�س متنوعة تنمي القدرات الفكرية
الناقدة.
�أوجه الطلبة لإعداد اللوحات الإعالنية املناه�ضة
للفكر وال�سلوك املنحرف.
�أ�ستخدم و�سائل التقنية احلديثة يف عملية التعليم
لتعزيز الو�سطية.
�أوجه الطلبة ال�ستخدام احلكمة يف مواجهة احلمالت
املغر�ضة نحو القيم واملعتقدات الدينية.
�أمني قدرات الطلبة البحثية حول ق�ضايا الأمن
الفكري.
�أدرب الطلبة على كيفية احل�صول على املعلومات
املوثوقة وال�سليمة.
�أ�ستثمر الأن�شطة الال�صفية لتعزيز الو�سطية لدى
الطلبة
التقومي
ا�ستخدم �أ�سلوب احلوار واملناق�شة لتقومي توجهات
الطلبة الفكرية.
�أثري الت�سا�ؤالت �أمامهم للك�شف عن مدى فهمهم
حلقائق الدين الإ�سالمي ال�صحيحة.
�أتخذ ال�سبل ال�سليمة ملعاجلة الأفكار املنحرفة لدى
بع�ض الطلبة.

القيمة
معامل
االرتباط االحتمالية

م

0.814

*0.000

.4

0.802

*0.000

.5

0.746

*0.000

.6

0.778

*0.000

0.711

*0.000

0.799

*0.000

0.827

*0.000

0.771

*0.000

0.855

*0.000

0.759

*0.000

0.779

*0.000

0.839

*0.000

0.811

*0.000

0.724

*0.000

0.790

*0.000

0.695

*0.000

0.745

*0.000

القيمة
معامل
االرتباط االحتمالية

الفقرة
�أوظف املتطلبات البحثية لدى الطلبة بق�ضايا الأمن
الفكري.
�أثري �أ�سئلة �شفهية لقيا�س فهم الطلبة للفكر
املنحرف.
�أعد بطاقات مالحظة للك�شف عن حاالت االنحراف
الفكري.
�أقدم توجيهات لعالج ال�سلوكيات غري املقبولة
جمتمعيا لدى بع�ضهم عرب الإذاعة املدر�سية.
�أوجه الطلبة ل�شغل �أوقات فراغهم بالعلم النافع
لتجنب خماطر الفراغ الفكري.
�أتوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة لتقومي انحرافات
�أبنائهم العقدية وال�سلوكية.

.7
8.
.9

0.886

*0.000

0.879

*0.000

0.790

*0.000

0.782

*0.000

0.796

*0.000

0.744

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ()α≥0.05

● ●ثانياً� :صدق االت�ساق الداخلي :يبني اجلدول التايل
معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل جمال من جماالت
اال�ستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة ككل والذي يبني �أن
معامالت االرتباط املبينة دالة عند م�ستوى داللة ( ، )0.05حيث
�أن م�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من ( ، )0.05وبذلك تعترب جماالت
اال�ستبانة �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
جدول (: )3
يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية
لالستبانة.

م

املجال

معامل
االرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

.1

الأهداف التعليمية

0.832

*0.000

0.695

*0.000

.2

حمتوى التعليم

0.920

*0.000

0.860

*0.000

.3

�أ�ساليب وطرق التدري�س

0.847

*0.000

0.762

*0.000

.4

التقومي

0.874

*0.000

0.804

*0.000

0.915

*0.000

0.729

*0.000

0.767

*0.000

0.776

*0.000

0.821

*0.000

0.844

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ()α≥0.05

● ●ثالثاً :ثبات فقرات اال�ستبانة� :أجرى الباحثان خطوات
الثبات على العينة اال�ستطالعية نف�سها بطريقتني هما :معامل �ألفا
كرونباخ وطريقة التجزئة الن�صفية.
 طريقة �ألفا كرونباخ  :ا�ستخدم الباحثان طريقة �ألفا
كرونباخ ,لقيا�س ثبات اال�ستبانة كطريقة �أوىل لقيا�س الثبات و
يبني اجلدول التايل �أن معامالت الثبات ,مرتفعة.
جدول (: )4

معامل الثبات (طريقة �ألفا كرونباخ) لال�ستبانة.
م

املجال

عدد الفقرات

معامل �ألفا كرونباخ

.1

الأهداف التعليمية

11

0.913

100

درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة

د .صهيب كمال سعيد األغا
أ .يوسف رزق حسني الواوي

م

املجال

عدد الفقرات

معامل �ألفا كرونباخ

.2

حمتوى التعليم

11

0.932

.3

�أ�ساليب وطرق التدري�س

10

0.926

.4

التقومي

9

0.935

41

0.969

الدرجة الكلية لال�ستبانة

على �أكرب قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول اخللية �أي (/4
 ، )0.80=5وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف
املقيا�س (بداية املقيا�س وهي واحد �صحيح (وذلك لتحديد احلد
الأعلى لهذه اخللية.و�أ�صبح طول اخلاليا كما هو مو�ضح يف اجلدول
التايل:
جدول (: )6
الجدول يوضح المحك المعتمد في الدراسة

يت�ضح من اجلدول (� )4أن قيمة معامل الثبات ترتاوح ما
بني ( )0.935 - 0.913ومعامل الثبات الكلي ت�ساوي ()0.969
وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن
الباحثني �إىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.
 طريقة التجزئة الن�صفية :ح�سب معامل ارتباط بري�سون
بني معدل الأ�سئلة الفردية الرتبة ومعدل الأ�سئلة الزوجية الرتبة لكل
ُبعد ,وقد مت ت�صحيح معامالت االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط
�سبريمان براون للت�صحيح واجلدول التايل يبني النتائج:
جدول (: )5

معامل الثبات (طريقة التجزئة الن�صفية) .
التجزئة الن�صفية
م

املجال

القيمة
معامل معامل االرتباط
عدد
االحتمالية
امل�صحح
الفقرات االرتباط

.1

الأهداف
التعليمية

11

0.672

0.804

*0.000

.2

حمتوى التعليم

11

0.758

0.862

*0.000

.3

�أ�ساليب وطرق
التدري�س

10

0.772

0.871

*0.000

.4

التقومي

9

0.806

0.893

*0.000

41

0.744

0.853

*0.000

الدرجة الكلية لال�ستبانة

طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة املوافقة

من 1 – 1.80

من %20 - %36

قليلة جدا

�أكرب من 1.80 - 2.60

�أكرب من %36 - %52

قليلة

�أكرب من 2.60 – 3.40

�أكرب من %52 -% 68

متو�سطة

�أكرب من 3.40 – 4.20

�أكرب من %68 - %84

كبرية

�أكرب من 5 - 4.20

�أكرب من %84 - %100

كبرية جدا

ولتف�سري نتائج الدرا�سة واحلكم على م�ستوى اال�ستجابة ،اعتمد
الباحثان على ترتيب املتو�سطات احل�سابية على م�ستوى املجاالت
للأداة ككل ،وم�ستوى الفقرات يف كل جمال ،وقد حدد الباحثان
درجة املوافقة ح�سب املحك املعتمد للدرا�سة.

نتائج الدراسة وتفسريها:
فيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة ،وذلك من خالل الإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة وا�ستعرا�ض �أبرز نتائج اال�ستبانة ،والتي مت التو�صل
�إليها من خالل حتليل فقراتها.
● ●الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة :الإجابة عن ال�س�ؤال الأول:
والذي ين�ص على «ما درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم؟ »
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدم اختبار
 t-testللعينة الواحدة للتعرف �إىل ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سط تقديرات معلمي املدار�س الثانوية عن الدرجة
املتو�سطة وهي ( )3وفق ًا للمقيا�س امل�ستخدم ،وقد ح�سب املتو�سط
احل�سابي والوزن الن�سبي للمجاالت ,ورتبت تبع ًا لذلك.

One Sample

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ()α≥0.05

ويت�ضح من النتائج يف اجلدول �أن قيمة معامل االرتباط
املعدل (�سبريمان براون) مرتفع ودال �إح�صائ ًيا ،وبذلك تكون
اال�ستبانة يف �صورتها النهائية قابلة للتوزيع ،وبذلك حتقق
الباحثان من �صدق وثبات ا�ستبانة الدرا�سة ،مما يجعلهما على ثقة
تامة ب�صحة اال�ستبانة ،و�صالحيتها لتحليل النتائج ،والإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة ،واختبار فر�ضياتها.

املعاجلات اإلحصائية:

جدول (: )7
جدول تحليل مجاالت االستبانة األولى.

م

�أجريت املعاجلات الإح�صائية للبيانات املتجمعة من ا�ستبانة
الدرا�سة با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية
( ،)SPSSللح�صول على نتائج الدرا�سة واعتمد الباحثان املحك
التايل:
حدد طول اخلاليا يف مقيا�س ليكرت اخلما�سي من خالل
ح�ساب املدى بني درجات املقيا�س ( ، )4=1 - 5ومن ثم تق�سيمه
101

املجال

الأهداف
.1
التعليمية
حمتوى
.2
التعليم
�أ�ساليب
 .3وطرق
التدري�س

املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

قيمة
القيمة
االختبار االحتمالية
()t

().Sig

الرتتيب الدرجة

4.33

86.60

52.30

0.000

1

كبرية
جداً

4.15

83.00

38.86

0.000

2

كبرية

3.75

75.00

22.52

0.000

3

كبرية
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م

املجال

املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

.4

قيمة
القيمة
االختبار االحتمالية
()t

().Sig

التقومي

3.61

72.20

16.11

0.000

الدرجة الكلية
لال�ستبانة

3.98

79.60

37.03

0.000

الرتتيب الدرجة
4

كبرية
كبرية

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية “ ”483تساوي

± 1.96

ويت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن جميع متو�سطات املجاالت
املختلفة كانت متقاربة من حيث �أوزانها الن�سبية.ويعزو الباحثان
ذلك �إىل جودة اختيار املعلمني للأهداف التعليمية واملحتوى
التعليمي و�أ�ساليب وطرق التدري�س والتقومي والتي تعترب املدخل
الرئي�س لتعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وغر�س الأفكار ال�سليمة,
وتر�سيخ الو�سطية لديهم.ويعزو الباحثان تقارب متو�سطات
املجاالت املختلفة لوحدة الربامج والدورات املقدمة للمعلمني
والتي يتم تدريب املعلمني عليها �أثناء اخلدمة على اجلوانب املتعلقة
ب”الأهداف التعليمية وحمتوى التعليم و�أ�ساليب وطرق التدري�س
والتقومي”.ما الدرجة الكلية لال�ستبانة ككل فقد ح�صلت على وزن
ن�سبي قدره ( )79.60%مما يدلل على موافقة (كبرية) من قبل
�أفراد العينة على “درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم”.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن غالبية �أفراد عينة الدرا�سة
( )76%م�ستقلني ال ينتمون لأي تنظيم �سيا�سي حيث �أنهم يدركون
بدرجة كبرية �أهمية جهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة
ويبذلون ما بو�سعهم لتجنيب الطلبة مظاهر التطرف املختلفة
خ�صو�ص ًا التع�صب احلزبي والتقليد املذموم والغلو.و�إىل �أن �إدراك
املعلمني لأهمية جهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ،و
وعي املعلمني للمخاطر التي يتعر�ض لها الطلبة يف هذا ال�سن احلرج
من حياتهم ،وتنامي حاجة املجتمع الفل�سطيني وخا�صة حمافظات
غزة لوحدة ال�صف بعد �أحداث االنق�سام ال�سيا�سي.
�أما ترتيب املجاالت ح�سب �أوزانها الن�سبية فقد كانت
كالتايل:
Ú Úاملجال الأول /الأهداف التعليمية :فقد ح�صل على املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي قدره (� )86.60%أي بدرجة تقدير (كبرية جدا)
 ،وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة احلربي ()2008
و درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث ح�صل املجال يف هاتني
الدرا�ستني على درجة تقدير (كبرية) .ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن
�أفراد عينة الدرا�سة يركزون ب�صورة �أ�سا�سية على الأهداف التعليمية
التي تغر�س الو�سطية واالعتدال والف�ضيلة والأخالق احلميدة لدى
الطلبة ,وتلك التي تنبذ الفرقة والع�صبية ،لأن ر�سالة املدر�سة تكمن
يف تربية جيل م�سلم يحمل عقيدته وينتمي لدينه ووطنه ويحمل
هويته و�أخالقه القومية والتي تقع على عاتق املعلمني ك�أحد
مكونات املنظومة املدر�سية يف حتقيق ر�سالة املدر�سة وفل�سفة
املجمع امل�سلم.

Ú Úاملجال الثاين /حمتوى التعليم :ح�صل على املرتبة
الثانية بوزن ن�سبي قدره (� )83.00%أي بدرجة تقدير (كبرية)
 ،وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة احلربي ()2008
وال�شمري واجلرادات ( ، )2011ودرا�سة القحطاين ( )2010حيث
بلغت الدرجة الكلية ملوافقة �أفراد عينة درا�سته لإ�سهام املعلم يف
تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من خالل حمتوى املقرر مبتو�سط
ح�سابي قدره ( )4.19بن�سبة (� )83%أي بدرجة موافقة كبرية
�أي�ضاً.ويعزو الباحثان ذلك �إىل تركيز املعلمني على اجلوانب التي
تعزز قيم الت�سامح والإخال�ص والف�ضيلة واحلوار واحلكمة لتعزيز
الأمن الفكري ،ولقدرة املعلمني على ربط مكونات املحتوى التعليمي
مع واقع املجتمع الفل�سطيني الذي حتفه املخاطر لوجود االحتالل
واالنق�سام.
Ú Úاملجال الثالث� /أ�ساليب وطرق التدري�س :فقد ح�صل على
املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره (� )75.00%أي بدرجة تقدير
(كبرية) .
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن املعلمني يرون �أن �أ�ساليب
التدري�س منا�سبة لعقول الطلبة وم�ستوياتهم الفكرية والتي تت�سم
بالتنوع والتجدد ,و ت�سهم يف تر�سيخ املعلومات واملحتوى التعليمي
لديهم مع زيادة دافعيتهم للتعلم ومن ثم حتقيق الر�سالة التي تهدف
لها املدر�سة والتي منها ما يركز على املحتوى التعليمي املرتبط
بتعزيز قيم الو�سطية لدى الطلبة تربوي ُا و�سلوكي ُا و�أخالقي ُا وعقائدي ُا
والتي ت�شكل �أ�س�س ومرتكزات تعزيز الأمن الفكري لديهم.
Ú Úاملجال الرابع /التقومي :فقد ح�صل على املرتبة الرابعة
بوزن ن�سبي قدره (� )72.20%أي بدرجة تقدير (كبرية) .
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن عملية التقومي مبثابة عملية تغذية
راجعة م�ستمرة للوقوف على درجة اكت�ساب الطلبة جلوانب املحتوى
التعليمي املتعلقة مبا حتقق لدى الطلبة من �أفكار ومعتقدات وقيم
واجتاهات تربوية و�سلوكية واجتماعية �سليمة ،كما �أن عملية
التقومي يتم من خاللها تعديل اجلوانب ال�سلبية فكري ًا و�سلوكي ًا والتي
جت�سدت يف �سلوك وفكر الطلبة.
ويعلل الباحثان وقوع جمال التقومي يف املرتبة الأخرية رغم
�أهميته الكبرية لأن العبء التدري�سي للمعلمني ال يرتك وقت ًا كافي ًا
ملعاجلة وتقومي ما يظهر لدى الطلبة من مظاهر متطرفة ،ول�ضعف
التعاون بني املعلمني واملر�شد الرتبوي و�أولياء �أمور الطلبة ،ولعدم
وجود خطط عالجية تقوميية يف جمال الأمن الفكري �ضمن خطة
املدر�سة ال�سنوية.
وتختلف نتيجة ترتيب املجاالت مع درا�سة احلربي ()2008
والتي كان ترتيب املجاالت فيها كالتايل » :الأهداف التعليمية,
ثم املحتوى التعليمي ,ثم التقومي ,ثم �أ�ساليب وطرق التدري�س»،
وتختلف مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث كان ترتيب
املجاالت فيها كالتايل» :املحتوى التعليمي ,ثم الأهداف التعليمية,
ثم التقومي ,ثم �أ�ساليب وطرق التدري�س«.
◄◄املجال الأول /الأهداف التعليمية :مت ا�ستخدام اختبار
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درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة

د .صهيب كمال سعيد األغا
أ .يوسف رزق حسني الواوي

.11

�أهتم بتعزيز
القيم الدينية
واالجتماعية يف
نفو�س الطلبة.
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الدرجة

4.50

90.00

46.71

0.000

1

كبرية جداً

4.40

88.00

42.01

0.000

5

كبرية جداً

4.44

88.80

43.46

0.000

3

كبرية جداً

4.28

85.60

35.06

0.000

7

كبرية جداً

4.43

88.60

40.88

0.000

4

كبرية جداً

4.23

84.60

38.46

0.000

9

كبرية جداً

4.16

83.20

31.41

0.000

11

كبرية

4.17

83.40

31.16

0.000

10

كبرية

4.30

86.00

40.06

0.000

6

كبرية جداً

�أ�صيغ الأهداف التي
تغر�س يف نفو�س
1.
الطلبة خمافة اهلل.
�أهتم بالأهداف
 2.التي تظهر املنهج
الإ�سالمي ال�صحيح.
�أهتم بالأهداف
التي تنمي روح
3.
االنتماء للأمة
الإ�سالمية.
�أركز على الأهداف
التي تنمي الوالء
4.
للوطن.
�أهتم بالأهداف
التي تنمي روح
5.
االنتماء للأمة.
�أركز على الأهداف
التي ت�ساعد
 6.الطلبة على تنمية
التوازن يف جوانب
ال�شخ�صية.
�أتبنى الأهداف التي
تبني التحديات
7.
التي تواجه
املجتمع امل�سلم.
�أركز على الأهداف
التي متكن الطالب
8.
من مواجهة الأفكار
املنحرفة.
�أركز على الأهداف
التي تهتم بالرتبية
.9
على احلوار
واملوعظة احل�سنة.
�أركز على الأهداف
التي حتقق ثقة
 .10الطالب مبقومات
الأمة الإ�سالمية
واملحافظة عليها.

قيمة
القيمة
املتو�سط الوزن
االختبار
االحتمالية
احل�سابي الن�سبي

الرتتيب

4.24

84.80

33.82

0.000

8

كبرية جداً

م

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  , 0.05ودرجة حرية “ ”483تساوي

± 1.96

جدول (: )8

الفقرة

4.49

89.80

45.80

0.000

2

الدرجة

م

الفقرة

()t

الرتتيب

كبرية جداً

( )tللعينة الواحدة ,وح�ساب املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي,
وترتيب الفقرات ,والنتائج مبينة يف اجلدول التايل.والذي يت�ضح من
خالله �أن تقديرات جميع �أفراد العينة تراوحت بني درجة موافقة
(كبرية جداً وكبرية)  ,وبن�سب وزن ن�سبي ترتاوح بني ()90.00%
و ( )83.20%و التي ت�شري �إىل �إدراك جميع �أفراد العينة لأهمية
دور الأهداف التعليمية التي يتبنونها يف تعزيز الأمن الفكري لدى
الطلبة.

قيمة
القيمة
املتو�سط الوزن
االختبار
االحتمالية
احل�سابي الن�سبي

()t

103

وتبني النتائج من خالل اجلدول (� )8أن �أعلى فقرتني ح�سب
الوزن الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
Ú Úالفقرة رقم ( )1التي ن�صت على» �أ�صيغ الأهداف التي
تغر�س يف نفو�س الطلبة خمافة اهلل ».قد احتلت املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي ( )90.0%بدرجة موافقة (كبرية جداً) .وتتقارب هذه النتيجة
مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث ح�صلت هذه الفقرة
على املرتبة الأوىل بدرجة (كبرية جداً) بوزن ن�سبي ( , )84%و
جاءت يف درا�سة احلربي ( )2008بدرجة (كبرية جداً) بوزن ن�سبي
(. )84.2%ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن غالبية �أفراد العينة يركزون
يف �أهدافهم التعليمية على تر�سيخ القيم الدينية والأخالق احلميدة
وعلى حتقيق خمافة اهلل لدى الطلبة حلمايتهم من ال�سلوكيات
املنحرفة.
Ú Úالفقرة رقم ( )11التي ن�صت على” �أهتم بتعزيز القيم
الدينية واالجتماعية يف نفو�س الطلبة ».قد احتلت املرتبة الثانية
بوزن ن�سبي (( 89.80%بدرجة موافقة (كبرية جداً) .وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث ح�صلت هذه
الفقرة على املرتبة الأخرية بدرجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي
(. )71.8%ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة يرون
�رضورة الربط بني القيم الدينية ,والقيم االجتماعية معاُ ,وتر�سيخها,
وتعزيزها يف نفو�س الطلبة لتحقيق ال�سالمة الفكرية ،ف�ض ًال عن �أن
املجتمعات املحافظة تتبنى القيم ك�أ�سا�س للرتبية والتن�شئة ,وتويل
القيم الدينية �أهمي ًة كبري ًة لتن�شئة الإن�سان ال�صالح الذي يحمل هوية
�أمته ,ويتبنى الدفاع عنها ,ون�رشها باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
وتبني النتائج من خالل اجلدول �أن �أدنى فقرتني ح�سب الوزن
الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
 الفقرة رقم ( )7التي ن�صت على” �أتبنى الأهداف التي تبني
التحديات التي تواجه املجتمع امل�سلم».قد احتلت املرتبة الأخرية
بوزن ن�سبي ( 83.20%بدرجة موافقة (كبرية) .وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011والقحطاين ( )2010واحلربي
( )2008حيث ح�صلت هذه الفقرة على درجة موافقة (كبرية)
.ويعزو الباحثان ح�صول هذه الفقرة على درجة موافقة (كبرية) �إىل
�إدراك املعلمني خل�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني ,وما يحاك للق�ضية
الفل�سطينية من حتديات ناجمة عن ا�ستهداف املحتل ال�صهيوين
للهوية الفل�سطينية والعمل على طم�سها بالإ�ضافة للتحديات التي
تعرت�ض الق�ضية الفل�سطينية بعد االنق�سام بني �شطري الوطن.وقد
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الدرجة
كبرية جداً
كبرية

3.

�أبني للطلبة عظمة
الن�صو�ص ال�رشعية.

4.29

85.80

35.49

0.000

4

4.

�أبرز معامل الو�سطية
يف الإ�سالم.

4.13

82.60

28.63

0.000

6

2.

كبرية جداً كبرية

3.97

79.40

23.12

0.000

9

1.

�أو�ضح للطلبة
حقوقهم وواجباتهم
يف املجتمع امل�سلم.
�أبني �ضوابط و�آداب
التعامل مع الفرد
غري امل�سلم.

كبرية

4.27

85.40

38.46

0.000

5

م

الفقرة

()t

كبرية

قيمة
القيمة
املتو�سط الوزن
االختبار
االحتمالية
احل�سابي الن�سبي

الرتتيب

�أحذر من خطورة
� .8أعمال الفئة ال�ضالة
يف املجتمع.
�أبني �سلبية التع�صب
.9
والنظرة الفئوية.
�أركز على �أهمية
الإخال�ص للوطن
.10
واحلفاظ على
مقومات اال�ستقرار
فيه.
�أبرز خطورة البعد
عن تعاليم الدين
.11
الإ�سالمي على
الفرد واملجتمع.

4.38

87.60

40.25

0.000

2

كبرية جداً
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7.

�أبرز قيمة الت�سامح
مع الآخرين.

3.93

78.60

12.44

0.000

10

4.11

82.20

26.22

0.000

7

كبرية

جدول (: )9

6.

3.86

77.20

19.03

0.000

11

4.09

81.80

25.53

0.000

8

كبرية

◄◄املجال الثاين /حمتوى التعليم :مت ا�ستخدام اختبار
( )tللعينة الواحدة ,وح�ساب املتو�سط احل�سابي ,والوزن الن�سبي,
وترتيب الفقرات ,والنتائج مبينة يف اجلدول التايل ،والذي يت�ضح
من خالله �أن تقديرات جميع �أفراد العينة تراوحت بني درجة موافقة
(كبرية جداً وكبرية)  ,وبن�سب وزن ن�سبي ترتاوح بني ()87.80%
و ( )77.20%والتي ت�شري �إىل �إدراك جميع �أفراد العينة لأهمية
دور املحتوى التعليمي الذي يقدمونه للطلبة يف تعزيز الأمن الفكري
لديهم ,ويبني ذلك تركيز جميع �أفراد العينة على هذه اجلوانب من
املحتوى التعليمي ل�صلتها الوثيقة بتحقيق الأهداف التعليمية التي
و�ضعوها لأداء ر�سالتهم يف بناء جيل را�سخ يف العقيدة وال�سلوك ال
يت�أثر مبا يحاك له من م�ؤامرات لإفقاده هويته ور�سالته النبيلة يف
ن�رش الإ�سالم الو�سطي.

5.

�أزود الطلبة
باملعارف املنا�سبة
حول ت�أثري العوملة
على �أمن الفرد
الفكري.
�أو�ضح منزلة
العلماء الو�سطيني
وتقدير ف�ضلهم.

4.29

85.80

33.76

0.000

3

كبرية جداً

وتقرتب هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية)  ,بوزن ن�سبي ()77.8%
ومع القحطاين ( )2010حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية)
بوزن ن�سبي ( )83.8%ومع درا�سة احلربي ( )2008بوزن ن�سبي
(. )81%ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك املعلمني خلطورة الأفكار
املنحرفة على الأمن الفكري للطلبة؛ فريكزون على متكني الطلبة
من مواجهتها حماية لهم منها.وقد احتلت املرتبة الأخرية نتيجة
ل�ضبابية املفاهيم وتداخل القيم يف ظل الواقع ال�سيا�سي القائم
وحل�سا�سية التطرق لهذه الأمور �أمني ًا و�سيا�سياً.

م

4.39

87.80

38.99

0.000

1

كبرية جداً

 الفقرة رقم ( )8ن�صت على “ �أركز على الأهداف التي متكن
الطالب من مواجهة الأفكار املنحرفة ».احتلت املرتبة قبل الأخرية
بوزن ن�سبي ( ،)83.40%ما يدل على �أن الفقرة قد ح�صلت على
درجة موافقة (كبرية) .

الفقرة

()t

الرتتيب

الدرجة

ح�صلت على �أدنى املراتب لكرثة الأعباء املنوطة باملعلم واملرتبطة
ب�رشح املنهج الدرا�سي ,واالختبارات ,والأن�شطة ,والأعمال الكتابية
الإدارية التي ترهق املعلم وت�ستنفذ وقته ,وطاقته.

قيمة
القيمة
املتو�سط الوزن
االختبار
االحتمالية
احل�سابي الن�سبي

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة  ,0.05ودرجة حرية “ ”483تساوي

± 1.96

وتبني النتائج من خالل اجلدول (� )9أن �أعلى فقرتني ح�سب
الوزن الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
Ú Úالفقرة رقم ( )11التي ن�صت على “�أبراز خطورة البعد عن
تعاليم الدين الإ�سالمي على الفرد واملجتمع ».قد احتلت املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي ( )87.80%بدرجة موافقة (كبرية جداً) من قبل
�أفراد العينة.
تختلف هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية)  ,بوزن ن�سبي ()73.8%
 ,وح�صلت على درجة موافقة (كبرية) �.أي�ضا يف درا�سة احلربي
( )2008بوزن ن�سبي (. )82%
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك �أفراد عينة الدرا�سة خلطورة
االنحراف عن الدين القومي على الفرد واملجتمع ،ولأن حمتوى
التعليم يهدف �إىل املحافظة على معتقد الطلبة وجتنيبهم طرق
الغواية وال�ضالل خ�صو�ص ُا فيهذه املرحلة العمرية التي تت�سم
بالرتدد ,واملراهقة ,والبحث عن الهوية.
Ú Úالفقرة رقم ( )7التي ن�صت على “�أبرز قيمة الت�سامح
مع الآخرين ».قد احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي ()87.60%
بدرجة موافقة (كبرية جداً) .واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة احلربي
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( )2011حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية جداً) بوزن ن�سبي
( )84.8%وتتفق مع درا�سة القحطاين ( )2010حيث ح�صلت على
درجة موافقة (كبرية جداً) بوزن ن�سبي قدره ( ،)89%ولكنها
تختلف مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث ح�صلت على
درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي ( .)80.2%ويعزو الباحثان ذلك
�إىل �إدراك �أفراد عينة الدرا�سة مدى �أهمية تر�سيخ قيمة الت�سامح
مع الآخرين لدى الطلبة يف حمافظات غزة خ�صو�ص ًا بعد فاجعة
االنق�سام بني �شطري الوطن من �أجل ر�أب ال�صدع ,و�إعادة الت�آلف
لأع�ضاء اجل�سد الفل�سطيني وفق مرتكزات الو�سطية واالعتدال لتحقيق
الأمن الفكري للأجيال.

وترتيب الفقرات.والذي يت�ضح من خالله �أن تقديرات جميع �أفراد
العينة تراوحت بني درجة موافقة (كبرية جدا وكبرية) ,وبن�سب وزن
ن�سبي يرتاوح بني ( )83.60%و ( )% 69.40ما عدا الفقرة رقم ()5
التي ح�صلت على درجة موافقة (متو�سطة) .وت�شري النتائج �إىل �إدراك
�أفراد العينة لأهمية دور �أ�ساليب وطرق التدري�س التي يتبنونها يف
حتقيق الأهداف التعليمية وفق مكونات املحتوى التعليمي وجوانبه
املختلفة مبا يعزز الأمن الفكري لدى الطلبة.
جدول (: )10
الجدول يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال

وتبني النتائج من خالل اجلدول �أن �أدنى فقرتني ح�سب الوزن
الن�سبي يف هذا املجال كانتا:

م

Ú Úالفقرة رقم ( )5التي ن�صت على “�أزود الطلبة باملعارف
املنا�سبة حول ت�أثري العوملة على �أمن الفرد الفكري ».احتلت املرتبة
الأخرية بوزن ن�سبي ( ،)77.20%مما يدل على �أن الفقرة قد ح�صلت
على درجة موافقة (كبرية) .

1.

وتقل هذه النتيجة عن درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
قليالً,حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي ()83%
 ,وكذلك درا�سة القحطاين ( )2010التي ح�صلت على درجة موافقة
(كبرية) بوزن ن�سبي ( ، )83.6%واتفقت مع درا�سة احلربي ()2008
حيث ح�صلت على نف�س درجة املوافقة (كبرية) ولكن بوزن ن�سبي
�أقل قلي ًال (. )72.6%

2.

3.

ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك �أفراد العينة خلطورة العوملة
على هوية وثقافة الطلبة نظراً النت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي
احلديثة وانفتاحها على الثقافات الغربية؛ لذا حر�ص �أفراد العينة
على تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من خالل �إر�شاد الطلبة ل�ضوابط
الأخذ من الثقافات الأخرى مبا ال يتعار�ض مع هويتنا الإ�سالمية
وتقاليدنا و�أخالق ديننا احلنيف وحتى ال تن�صهر هوية الأجيال يف
الثقافة العاملية الغربية.

4.

Ú Úالفقرة رقم ( )6ن�صت على “ �أو�ضح منزلة العلماء
الو�سطيني وتقدير ف�ضلهم ».و احتلت املرتبة قبل الأخرية.بوزن
ن�سبي (,( 78.60%بدرجة موافقة (كبرية) .وتتقارب هذه النتيجة
مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011التي ح�صلت على درجة
موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي (, )82.8%ومع احلربي ()2008
حيث ح�صلت على وزن ن�سبي (. )82.6%ويعزو الباحثان ذلك �إىل
�إدراك �أفراد العينة لأهمية تلقي النا�شئة لأ�صول دينهم ,ومعتقدهم,
ومرتكزات الو�سطية من العلماء الرا�سخني يف العلم؛ لتجنيبهم الأخذ
عن ر�ؤو�س الفنت ,ومثرييها ,واملفتيني املجهولني احلزبيني ,ومفتي
و�سائل التوا�صل االجتماعي املقنعني.

5.

6.

◄◄املجال الثالث� /أ�ساليب وطرق التدري�س :ا�ستخدم اختبار
( )tللعينة الواحدة ,وح�ساب املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي
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الفقرة
ا�ستخدم
�أ�سلوب احلوار
مع الطلبة
لتعزيز الأمن
الفكري.
�أتبع
�أ�ساليب حل
امل�شكالت
التي ترثي
قدرات
املتعلمني
النقدية.
�أوجه الطلبة
حل�ضور
الندوات
واملحا�رضات
التي تتعلق
بالأمن
الفكري.
�أتبنى طرق
تدري�س
متنوعة تنمي
القدرات
الفكرية
الناقدة.
�أوجه الطلبة
لإعداد
اللوحات
الإعالنية
املناه�ضة
للفكر
وال�سلوك
املنحرف.
�أ�ستخدم
و�سائل
التقنية
احلديثة يف
عملية التعليم
لتعزيز
الو�سطية.

املتو�سط
احل�سابي

قيمة
القيمة
الوزن
االختبار
االحتمالية
الن�سبي
()t

الرتتيب

الدرجة

4.18

83.60

32.66

0.000

1

كبرية

3.87

77.40

22.15

0.000

5

كبرية

3.57

71.40

12.33

0.000

8

كبرية

3.89

77.80

22.11

0.000

4

كبرية

3.37

67.40

7.13

0.000

10

متو�سطة

3.47

69.40

9.13

0.000

9

كبرية
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م

الفقرة

�أوجه الطلبة
ال�ستخدام
احلكمة يف
مواجهة
7.
احلمالت
املغر�ضة
نحو القيم
واملعتقدات
الدينية.
�أمني قدرات
الطلبة
 8.البحثية حول
ق�ضايا الأمن
الفكري.
�أدرب الطلبة
على كيفية
احل�صول على
.9
املعلومات
املوثوقة
وال�سليمة.
�أ�ستثمر
الأن�شطة
الال�صفية
.10
لتعزيز
الو�سطية لدى
الطلبة.

املتو�سط
احل�سابي

قيمة
القيمة
الوزن
االختبار
االحتمالية
الن�سبي

لتقليل م�شاعر الفرقة واالختالف.
الدرجة

Ú Úالفقرة رقم ( )7التي ن�صت على “ �أوجه الطلبة ال�ستخدام
احلكمة يف مواجهة احلمالت املغر�ضة نحو القيم واملعتقدات
الدينية ».احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي (( 80.80%بدرجة
موافقة (كبرية) .

4.04

80.80

25.56

0.000

2

كبرية

وتتطابق هذه النتيجة مع درا�سة احلربي ( )2008حيث
ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي (, )75.2%وكذلك
مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ( )2011حيث ح�صلت على درجة
موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي (. )74.2%

3.59

71.80

13.20

0.000

7

كبرية

3.90

78.00

20.61

0.000

3

كبرية

3.61

72.20

12.83

0.000

6

كبرية

()t

الرتتيب

ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك �أفراد العينة لطبيعة مرحلة
ال�شباب يف �سن مرحلة التعليم الثانوي والتي يغلب عليها االندفاعية
واحلما�سة والعاطفة اجليا�شة ,لذا جاء حر�ص املعلمني واملعلمات
على تر�سيخ احلكمة لدى طلبتهم يف التعامل مع احلمالت املغر�ضة
املوجهة للنيل من القيم واملعتقدات الدينية؛ فبدون احلكمة ت�سود
الفو�ضى والفنت وتكرث املفا�سد فال�رشيعة جاءت لتكثري امل�صالح
وتقليل املفا�سد.
وتبني النتائج من خالل اجلدول �أن �أدنى فقرتني ح�سب الوزن
الن�سبي يف هذا املجال كانتا:

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة , 0.05ودرجة حرية “ ”483تساوي

± 1.96

وتبني النتائج من خالل اجلدول (� )10أن �أعلى فقرتني ح�سب
الوزن الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
Ú Úالفقرة رقم ( )1التي ن�صت على “ ا�ستخدم �أ�سلوب احلوار
مع الطلبة لتعزيز الأمن الفكري ».قد احتلت املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي (( 83.60%بدرجة موافقة (كبرية) .
وتتطابق هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي ()82.4%
ومع درا�سة احلربي ( )2008حيث ح�صلت على درجة موافقة
(كبرية) ولكن بوزن ن�سبي �أقل قدره ( ، )73%واختلفت مع درا�سة
القحطاين ( )2010حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية جداً)
بوزن ن�سبي قدره (. )89.4%
ويعزو الباحثان ذلك �إىل وعي �أفراد العينة ل�سمات وخ�صائ�ص
هذه املرحلة العمرية احلرجة لدى الطلبة ,والتي تتطلب الإقناع,
واحلوار املنطقي �أكرث من حاجتها للتلقني ف�ض ُال عن �أهمية �أ�سلوب
احلوار يف الك�شف عن مكنونات الطلبة الفكرية والثقافية والذي
ي�شكل خطوة هامة يف الك�شف عن الفكر وال�سلوك املنحرف وتقدمي
التغذية الراجعة املنا�سبة لتعديل وعالج اجلوانب ال�سلبية لديهم،
بالإ�ضافة �إىل ح�سا�سية واقع هذا اجليل الذي عاي�ش فرتة االنق�سام
بني �شطري الوطن والذي ي�ستلزم حماورته وتوجيهه الوجهة ال�سليمة

Ú Úالفقرة رقم ( )5التي ن�صت على “ �أوجه الطلبة لإعداد
اللوحات الإعالنية املناه�ضة للفكر وال�سلوك املنحرف ».حيثاحتلت
املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي (( 67.40%بدرجة موافقة (متو�سطة)
.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي ()77%
,وكذلك اختلفت مع نتيجة درا�سة احلربي ( )2008حيث ح�صلت
الفقرة على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي (. )77.6%
ويعزو الباحثان ذلك �إىل كرثة �أعباء املعلم ,و�ضيق الوقت
لديه خالل اليوم الدرا�سي مبا يعوق قيامه بذلك بدرجة كبرية ،كما
�أن جماعات الأن�شطة املدر�سية تت�سم بال�صبغة احلزبية يف مدار�سنا،
كما �أن املدراء يت�ساهلون يف ال�سماح للأطر احلزبية يف تعليق
اللوحات الإعالنية اخلا�صة بهم داخل �أروقة املدر�سة مما يقلل من
دور املعلمني يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.
Ú Úالفقرة رقم ( )6التي ن�صت على “ �أ�ستخدم و�سائل التقنية
احلديثة يف عملية التعليم لتعزيز الو�سطية ».احتلت املرتبة قبل
الأخرية بوزن ن�سبي (( 69.40%بدرجة موافقة (متو�سطة) .
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
التي ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي ( ، )75.6%و
اختلفت مع درا�سة احلربي ( )2008التي ح�صلت على درجة موافقة
(كبرية) �أي�ضاً.بوزن ن�سبي (. )75%
و يعزو الباحثان ذلك �إىل قلة دورات تدريب املعلمني املرتبطة
بتنمية مهارات املعلمني يف ا�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة
واالقت�صار على عينة منهم ،وعدم وجود التجهيزات الالزمة لذلك
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د .صهيب كمال سعيد األغا
أ .يوسف رزق حسني الواوي

جدول (: )11
الجدول يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال

كبرية

.8

كبرية

7.

كبرية

6.

كبرية

5.

3.47

69.40

9.81

0.000

7

3.54

70.80

10.70

0.000

5

كبرية

4.

3.88

77.60

20.86

0.000

3

2.97

59.40

- 0.39

0.694

9

متو�سطة

3.

3.93

78.60

22.06

0.000

2

3.52

70.40

9.79

0.000

6

كبرية

2.

4.04

80.80

25.47

0.000

1

3.86

77.20

18.42

0.000

4

كبرية

1.

�أ�ستخدم �أ�سلوب
احلوار واملناق�شة
لتقومي توجهات
الطلبة الفكرية.
�أثري الت�سا�ؤالت
�أمامهم للك�شف عن
مدى فهمهم حلقائق
الدين الإ�سالمي
ال�صحيحة.
�أتخذ ال�سبل ال�سليمة
ملعاجلة الأفكار
املنحرفة لدى
بع�ض الطلبة.
�أوظف املتطلبات
البحثية لدى الطلبة
بق�ضايا الأمن
الفكري.
�أثري �أ�سئلة �شفهية
لقيا�س فهم الطلبة
للفكر املنحرف.
�أعد بطاقات
مالحظة للك�شف عن
حاالت االنحراف
الفكري.
�أقدم توجيهات
لعالج ال�سلوكيات
غري املقبولة
جمتمعيا لدى
بع�ضهم عرب الإذاعة
املدر�سية.
�أوجه الطلبة ل�شغل
�أوقات فراغهم
بالعلم النافع
لتجنب خماطر
الفراغ الفكري.

()t

الدرجة

م

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

قيمة
القيمة
الوزن
االختبار
االحتمالية
الن�سبي

الرتتيب

.9

�أتوا�صل مع �أولياء
�أمور الطلبة لتقومي
انحرافات �أبنائهم
العقدية وال�سلوكية.

3.27

65.40

4.79

0.000

8

متو�سطة

◄◄املجال الرابع :التقومي :ا�ستخدم اختبار ( )tللعينة الواحدة
وح�ساب املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج
مبينة يف اجلدول التايل.والذي يت�ضح من خالله �أن تقديرات جميع
�أفراد العينة جلميع فقرات هذا املجال ح�صلت على درجة موافقة
(كبرية)  ،و وزن ن�سبي يرتاوح بني ( )80.80%و ( )% 69.40ما
عدا الفقرة رقم ( )6والفقرة رقم ( )9حيث ح�صلتا على درجة موافقة
(متو�سطة) .وهذا يربز �إدراك غالبية �أفراد عينة الدرا�سة بدرجة
متو�سطة لدور جمال التقومي يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة,
وتعديل وعالج االنحرافات الفكرية وال�سلوكية لديهم.

م

الفقرة

()t

الرتتيب

الدرجة

يف كل املدار�س ،وب�سبب انقطاع التيار الكهربائي �أوقات طويلة عن
املدار�س يعوق ا�ستخدام املعلمني لو�سائل التقنية احلديثة يف تعزيز
الو�سطية والأمن الفكري لدى الطلبة.

املتو�سط
احل�سابي

قيمة
القيمة
الوزن
االختبار
االحتمالية
الن�سبي

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة , 0.05ودرجة حرية “ ”483تساوي

± 1.96

وتبني النتائج من خالل اجلدول (� )11أن �أعلى فقرتني ح�سب
الوزن الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
Ú Úالفقرة رقم ( )1التي ن�صت على “�أ�ستخدم �أ�سلوب احلوار
واملناق�شة لتقومي توجهات الطلبة الفكرية ».قد احتلت املرتبة الأوىل
بوزن ن�سبي ( )80.80%بدرجة موافقة (كبرية) .
وتتطابق هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري واجلرادات ()2011
حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية)  ,بوزن ن�سبي (, )81.8%
وتتفق مع درا�سة احلربي ( )2008حيث ح�صلت على درجة موافقة
(كبرية) �أي�ضا ,وبوزن ن�سبي ( , )80.4%وكذلك تتفق مع درا�سة
القحطاين ( )2010حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن
ن�سبي قدره (. )79%
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك جميع �أفراد العينة لطبيعة
املرحلة العمرية التي مير بها الطلبة ,والتي تتبلور خاللها �شخ�صية
الطلبة ,ومعامل فكرهم ,و�سلوكهم ,في�ستلزم ذلك الدخول لأعماق
�أفكارهم وعقولهم الكامنة ,وهذا ال يتم بطرق التقومي التقليدية؛
ال�شبهات
ولأن �أ�سلوب احلوار واملناق�شة يتم من خالله الرد على ُ
واال�ست�شكاالت التي ترد للطلبة من حميطهم الزاخر بو�سائل التوا�صل
االجتماعي املنفتحة على ثقافات و�أديان خمتلفة قد ت�ؤثر على
فكرهم ,وقد تك�سبهم بع�ض العادات والتقاليد وال�سلوكيات املنافية
لديننا القومي؛ لذا ين�صح با�ستخدام املعلمني واملعلمات للحوار
واملناق�شة ك�أ�سلوب تربوي منا�سب لتعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.
Ú Úالفقرة رقم ( )2التي ن�صت على “ �أثري الت�سا�ؤالت �أمامهم
للك�شف عن مدى فهمهم حلقائق الدين الإ�سالمي ال�صحيحة ».احتلت
املرتبة الثانية بوزن ن�سبي (( 78.60%بدرجة موافقة (كبرية)
.وتتطابق هذه النتيجة مع درا�ستي احلربي ( )2008و ال�شمري
واجلرادات ( )2011حيث ح�صلتا على درجة موافقة (كبرية) بوزن
ن�سبي ( )81.8%( ، )78.4%على الرتتيب.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل وعي �أفراد العينة لأهمية �أ�سلوب
�إثارة الت�سا�ؤالت يف الك�شف عن مدى وعي �أفراد العينة حلقائق الدين
الإ�سالمي احلنيف حيث من خالل ذلك ي�ستطيع املعلم الوقوف على
م�ستويات الطلبة الفكرية ,ومدى ر�سوخهم يف الق�ضايا الدينية الكلية
ومبا ي�ساعدهم على تقدمي التغذية الراجعة الالزمة لتح�صينهم من
االنحرافات الفكرية ب�شتى �أنواعها.
ُوتبني النتائج من خالل اجلدول �أن �أدنى فقرتني ح�سب الوزن
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الن�سبي يف هذا املجال كانتا:
 الفقرة رقم (�” )6أعد بطاقات مالحظة للك�شف عن حاالت
االنحراف الفكري ».احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ()59.40%
بدرجة موافقة (متو�سطة) .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ال�شمري
واجلرادات ( )2011حيث ح�صلت على درجة موافقة (متو�سطة)
بوزن ن�سبي ( ، )67.6%و اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة القحطاين
( )2010حيث ح�صلت على درجة موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي
( )% 75.4ومع درا�سة احلربي ( )2008حيث ح�صلت على درجة
موافقة (كبرية) بوزن ن�سبي (. )77.2%
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �ضعف تدريب الكثري من املعلمني
على هذا الأ�سلوب الرتبوي للك�شف عن حاالت االنحراف الفكري
لدى الطلبة ولقلة الربامج التدريبية ذات العالقة ،و�ضيق وقت املعلم
لكرثة الأعباء التدري�سية عليه.
Ú Úالفقرة رقم ( )9التي ن�صت على” �أتوا�صل مع �أولياء
�أمور الطلبة لتقومي انحرافات �أبنائهم العقدية وال�سلوكية».
احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي ( )65.40%بدرجة
موافقة (متو�سطة) .ويعزو الباحثان ذلك �إىل �إدراك املعلمني لدور
الأ�رسة التكاملي مع املدر�سة يف تقومي انحرافات �أبنائهم العقدية
وال�سلوكية حيث �أن املنظومة املدر�سية تعمل وفق نظام تتعا�ضد
وتتكامل فيه الأدوار لإن�شاء جيل �إ�سالمي و�سطي يحمل عقيدة
الأمة ومنهجها ور�سالتها الو�سطية.
ويرجع ح�صول الفقرة على وزن ن�سبي متو�سط �إىل �سببني:
�أولها �أن توا�صل املعلمات مع �أولياء �أمور الطالبات فيه �شيء
من التحفظ نظراً لطابع التدين الذي ي�سود مدار�سنا ب�صورة عامة
وثانيهما عدم تعاطي الكثري من �أولياء الأمور مع �إخطارات املدر�سة
لهم حول �سلوكيات �أبنائهم نتيجة الن�شغاالتهم.
● ●ثانياً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل املتغريات (اجلن�س،
�سنوات اخلدمة) ؟ ”
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،حتقق الباحثان من الفر�ضيتني
التاليتني:
Ú Úالفر�ض الأول من فرو�ض الإجابة على ال�س�ؤال الثاين،
والذي ين�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل متغري اجلن�س.وللتحقق
من �صحة هذا الفر�ض ا�ستخدم اختبار ( )tللعينتني امل�ستقلتني
الختبار الفروق بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل متغري اجلن�س،
والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:

جدول (: )12
الجدول يوضح نتائج اختبار ( )tللعينتين المستقلتين (Independent Samples t
 )testبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجهودهم في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم
ُتعزى إلى متغير الجنس

جهودهم
يف تعزيز
الأمن
الفكري
الأهداف
التعليمية
حمتوى
التعليم
�أ�ساليب
وطرق
التدري�س
التقومي
الدرجة
الكلية
لال�ستبانة

اجلن�س

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر

240

4.35

0.533

244

4.31

0.585

240

4.23

0.624

244

4.08

0.677

240

3.83

0.688

�أنثى

244

3.67

0.771

ذكر
�أنثى
ذكر

240

3.74

0.802

244

3.48

0.854

240

4.06

0.547

�أنثى

244

3.91

0.613

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

0.838

0.403

()t

2.650

()Sig.

0.008

2.405

0.017

3.535

0.000

2.856

0.004

قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية “ ”482ومستوى داللة  0.05تساوي

± 1.96

تبني من اجلدول (� )12أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية
ت�ساوي ( ,)0.004وهي �أقل من م�ستوى الداللة ( )0.05وقيمة ()t
املح�سوبة ت�ساوي ( ,)2.856وهي �أكرب من قيمة ( )tاجلدولية والتي
ت�ساوي ( )1.96مما يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل
متغري اجلن�س ل�صالح املعلمني الذكور ،با�ستثناء ما يتعلق بالأهداف
التعليمية ,فقد كانت القيمة االحتمالية لها �أكرب من م�ستوى الداللة
( ، )0.05مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة للأهداف التعليمية.ويت�ضح من اجلدول �أن الفر�ض ال�صفري
مل يتحقق يف جماالت “”حمتوى التعليم� ،أ�ساليب وطرق التدري�س،
التقومي “ ،وبالتايل يرف�ض الباحثان الفر�ض ال�صفري يف هذه
املجاالت ,ويقبل الفر�ض البديل ,وهذا يعني �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات
درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى
طلبتهم يف جماالت “”حمتوى التعليم� ،أ�ساليب وطرق التدري�س،
التقومي “ ُتعزى �إىل متغري اجلن�س ل�صالح املعلمني الذكور�.أما الفر�ض
ال�صفري فقد حتقق يف جمال واحد ,وهو جمال” الأهداف التعليمية”
مبا يعني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم يف جمال الأهداف التعليمية ُتعزى
�إىل متغري اجلن�س.
وتتفق درا�سة �أبي مرق و�أبي عقيل ( )2012مع هذه النتيجة
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درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة

د .صهيب كمال سعيد األغا
أ .يوسف رزق حسني الواوي

حيث كانت فيها الفروق ل�صالح املعلمني �أي�ضا ,وتختلف مع درا�سة
�أبي عي�شة ( )2012حيث مل توجد فيها فروق تعزى ملتغري اجلن�س.
ويعزو الباحثان وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل
متغري اجلن�س ل�صالح املعلمني يف جماالت “”حمتوى التعليم،
�أ�ساليب وطرق التدري�س ،التقومي “ لإدراك املعلمني لأهمية جهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة ب�صورة �أكرب من املعلمات؛
لأن مدار�س الطالب الذكور حتتاج جلهد �أكرب ب�سبب ما ينتج فيها
من مظاهر لل�رصاعات احلزبية؛ ونظراً لأن الت�أطري احلزبي ين�شط
ال�ستقطاب الطالب يف هذه املرحلة ب�صورة �أكرب منها يف مدار�س
الإناث ,فتزيد جهود املعلمني الذكور لتعزيز الأمن الفكري لدى
الطلبة ،بالإ�ضافة لعدم تف�شي هذه ال�رصاعات واملظاهر لدى
الطالبات الإناث ,فيقل جهد املعلمات عن جهد املعلمني الذكور،
ولطبيعة البيئة واملجتمع الفل�سطيني وعاداته وتقاليده حيث قدرة
املعلمني على االت�صال مع املجتمع املحلي خ�صو�ص ًا “�أولياء �أمور
الطلبة” بدرجة �أكرب من املعلمات.
وقد يرجع عدم وجود فروق يف جمال الأهداف التعليمية بني
اجلن�سني يف �أفراد عينة الدرا�سة �إىل:
 وحدة املحتوى التعليمي حيث يتم تدري�س نف�س املنهاج
الدرا�سي يف كل من مدار�س الطالب ومدار�س الطالبات.
 وحدة الأهداف التعليمية والتي تكون موحدة بني املعلمني
واملعلمات بدرجة كبرية لوحدة املنهج ووحدة البيئة التعليمة
ووحدة ثقافة املجتمع يف حمافظات الوطن املختلفة.
 وحدة الدورات التعليمية املخ�ص�صة للمعلمني �أثناء
اخلدمة واملتعلقة بالأهداف التعليمية و�آليات �صياغتها وتنفيذها
حيث يلزم كل املعلمني بااللتحاق بدورة تهيئة املعلم اجلديد,
ُ
ودورة �أ�ساليب وطرق التدري�س والتقومي وو�سائله املختلفة ,والتي
تنظمها مراكز التدريب �أثناء اخلدمة يف مديريات الرتبية والتعليم
املختلفة يف املحافظات اجلنوبية مبا يزيد من تركيز املعلمني
اجلدد على �صياغة الأهداف التعليمية مبا يتالءم مع �أهداف
املجتمع والتحديات التي تواجهه والتي من �ضمنها �صيانة املجتمع
من التطرف واالنحراف الفكري والذي يركز على تدعيم جوانب بيان
خطورته وحتذير الطلبة منه والرتكيز على الأهداف التعليمية التي
تدعم ذلك.
Ú Úالفر�ض الثاين من فرو�ض الإجابة على ال�س�ؤال الثاين
والذي ين�ص على:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة».
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،ا�ستخدم اختبار حتليل
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التباين الأحادي الختبار الفروق بني متو�سطات درجات تقدير
�أفراد العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل
متغري �سنوات اخلدمة ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل.
جدول (: )13
الجدول يوضح نتائج تحليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجهودهم في تعزيز األمن الفكري
لدى طلبتهم ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة

جهودهم
يف تعزيز
الأمن
الفكري

م�صدر
التباين

بني
املجموعات
الأهداف
داخل
التعليمية
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
حمتوى
داخل
التعليم
املجموعات
املجموع
بني
�أ�ساليب املجموعات
داخل
وطرق
التدري�س املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
التقومي
املجموعات
املجموع
بني
الدرجة املجموعات
داخل
الكلية
لال�ستبانة املجموعات
املجموع
3.01

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

0.533

2

0.267

151.053

481

0.314

151.587

483

0.786

2

0.393

206.997

481

0.430

207.783

483

0.218

2

0.109

260.929

481

0.542

261.147

483

0.476

2

0.238

339.309

481

0.705

339.785

483

0.371

2

0.185

165.559

481

0.344

165.930

483

قيمة
االختبار
()F

0.849

0.913

0.201

0.337

0.538

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.428

0.402

0.818

0.714

0.584

قيمة ( )Fالجدولية عند درجة حرية “, ”481 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي

تبني من اجلدول (� )13أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية
ت�ساوي ( , )0.584وهي �أكرب من م�ستوى الداللة ( )0.05وقيمة
( )fاملح�سوبة ت�ساوي ( ، )0.538وهي �أكرب من قيمة ( )fاجلدولية,
والتي ت�ساوي ( )3.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات
تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم
ُتعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة.
وهذا يعني �أن الفر�ض ال�صفري حتقق مبعنى �أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني
متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن
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الفكري لدى طلبتهم ُتعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة.وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة احلربي ( )2008و�أبي عي�شة ( ، )2012وتختلف
مع درا�سة العتيبي ( )2007والقحطاين ( )2010والتي �أثبتت وجود
فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
ويعزو الباحثان ذلك لإدراك �أفراد العينة لأهمية جهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم؛ ولأن غالبية �أفراد العينة
ممن خربتهم التعليمية فوق خم�س �سنوات بن�سبة ( )91.30%ممن
عاي�شوا مرحلتي اال�ستقرار الوظيفي وال�سلم املجتمعي يف فرتة ما
قبل االنق�سام وفرتة ما بعده مما زاد من �إدراكهم لأهمية جهودهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة لتجنيبهم مفا�سد التطرف.

وال�سلوكي لديهم وتوعيتهم ب�أ�ساليب التن�شئة ال�سليمة.
4 .4عمل دورات تدريبية للمعلمني عن ق�ضايا الأمن الفكري
و�أ�ساليب تعزيزه لدى الطلبة و�سبل تعديل االنحرافات ال�سلوكية
لدى الطلبة ،وتدريب املر�شدين الرتبويني يف املدار�س على
�آليات و�أ�ساليب الك�شف عن ال�سلوك املنحرف وطرق تقوميه.
5 .5عمل ندوات وحما�رضات للمعلمني يقودها �أهل العلم للرد
على �شبهات الفرق املنحرفة مبا ي�ضمن قدرة املعلمني على
رد الت�سا�ؤالت التي ترد لهم من الطلبة مبا يدعم ويعزز الأمن
الفكري لدى الطلبة.

و طول خدمة املعلم يفرت�ض �أن تزيد من �إدراكه لأهمية تعزيز املصادر واملراجع:

الأمن الفكري للطلبة يف �ضوء واقع غزة واالنق�سام الذي خلف نتائج
�سلبية على مناحي احلياة كلها يف غزة؛ و لأن مظاهر التطرف يتم
الك�شف عنها مع طول فرتة متابعة الطالب ,لأنها مظاهر كامنة
تظهر على �سلوكيات الطلبة ,وحتتاج خلربة يف الك�شف عنها من
املعلم ,وال تتحقق هذه املهارة لدى املعلم اجلديد قليل �سنوات
اخلربة.
ون�سبة املعلمني اجلدد �أقل من (�5سنوات) قليلة يف املدار�س
لقلة التوظيف احلكومي يف غزة ملعلمني جدد منذ عدة �سنوات
واالعتماد على الت�شغيل امل�ؤقت بعقود ف�صلية ل�شغل ال�شواغر يف
املدار�س فكانت ن�سبة �أفراد العينة ممن �سنوات اخلدمة لديهم �أكرث
من � 5سنوات عالية بن�سبة ( )91.30%ف�أظهرت النتائج عدم وجود
فروق بني املجموعات.

التوصيات:
يرى الباحثان  -يف نهاية هذه الدرا�سة من خالل ما ظهر
لهما من نتائج � -أن هناك العديد من التو�صيات الهامة التي يرى
الباحثان �أنها �ست�ساهم مب�شيئة اهلل يف دعم جهود معلمي املرحلة
الثانوية يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ،وهي كما يلي:
1 .1خف�ض العبء التدري�سي للمعلمني لتمكينهم من تقومي
االنحرافات ال�سلوكية والفكرية لدى الطلبة وتعزيز الأمن
الفكري لديهم.
�2 .2إ�ضافة وحدة درا�سية تتعلق بالأمن الفكري وق�ضاياه
املعا�رصة ،وت�ضمني اخلطة املدر�سية ملجال خا�ص بتعزيز
الأمن الفكري لدى الطلبة وفق برامج �إر�شادية م�ستمرة
وخمطط لها ينفذها فريق عمل يتكون من “مدير املدر�سة،
مربيي الف�صول ،مدر�س مبحث التكنولوجيا� ،أمني املكتبة،
املر�شد الرتبوي “لتنفيذ خطة املدر�سة يف تعزيز الأمن الفكري.
3 .3تفعيل دور جماعات الن�شاط املدر�سي بعمل ندوات
وحما�رضات وور�ش عمل لأولياء �أمور الطلبة لتفعيل دورهم
يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وعالج االنحراف الفكري
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