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ملخص
هدفت هذه ال ّدرا�سة معرفة درجة ت�ضمن مفاهيم الأمن
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
الفكري يف كتب الرتبية
ّ
يف الأردن .ولتحقيق هدف ال ّدرا�سة ا�ستخدم الباحثان املنهج
الوطنية واملدنية
الو�صفي التحليلي عرب حتليل حمتوى كتب الرتبية
ّ
ل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية العليا ،ومت �إعداد �أداة
ال�سابقة ذات
ال ّدرا�سة عرب الرجوع �إىل الأدب الترّ بوي ،وال ّدرا�سات ّ
العالقة ،وجرى الت�أكد من �صدقها وثباتها ،ويف �ضوئها جرى
واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية
الوطنية
حتليل حمتوى كتب الترّ بية
ّ
ّ
العليا .وقد �أظهرت النتائج �أن �أعلى توافر ملفاهيم الأمن الفكري
لل�صف العا�رش الأ�سا�سية،
الوطنية
كان يف كتاب الترّ بية
ّ
ّ
واملدنية ّ
مفهوما بن�سبة مئوية بلغت ( ،)% 46.40و�أدناه
حيث بلغت ()581
ً
واملدنية لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
الوطنية
توافرا يف كتاب الترّ بية
ّ
ّ
ً
مفهوما بن�سبة مئوية بلغت ( .)19.72وتو�صلت
()247
بلغت
حيث
ً
ال ّدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات �أبرزها ما يلي� :رضورة اهتمام
واملدنية مبفاهيم الأمن الفكري التي
الوطنية
م�ؤلفي كتب الرتبية
ّ
ّ
جرى �إعدادها ،و�رضورة ت�ضمن املفاهيم التي وردت ب�شكل قليل يف
أ�سا�سية العليا ،والرتكيز
الوطنية واملدنية للمرحلة ال
كتب الرتبية
ّ
ّ
عليها يف ظل انت�شار التنظيمات الإرهابية واملتطرفة حلماية الطّ لبة
وحت�صينهم منها.
الكلمات املفتاحية :درجة ت�ضمن ،مفاهيم الأمن الفكري،
الوطنية واملدنية ،املرحلة الأ�سا�سية العليا.
كتب الرتبية
ّ
The Inclusion Level of the Intellectual Security Concepts in Civic & National Education Textbooks for
the Upper Elementary Stage in Jordan

Abstract:
The study aimed to explore the inclusion level of
the concepts of intellectual security in the civic and
national education textbooks for upper elementary
stage in Jordan. To achieve the objective of the study,
the two Researchers applied the analytical descriptive
method through analyzing the content of national and
civic education textbooks for grades 8, 9, and 10.
The study tool was developed based on educational
literature and previous relevant studies and the
validity and reliability of the tool were verified. In the
light of this, the content of the books of national and
civic education for the upper elementary stage was
analyzed. The results showed that the highest level of
including concepts of intellectual security is within the
national and civic education textbook of the 10th grade
as it included 581 concepts which is 46.40%, while
the lowest inclusion was in the national and civic
education textbooks for the 9th grade which included
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247concepts that is (19.72%). The study concluded
a number of recommendations, among which: The
authors of the civic and national textbooks need more
attentionto consider the concepts of intellectual
security which were developed and the importance
of including concepts of intellectual security in the
textbooks of upper elementary stage. They need also to
focus more on those concepts to protect the students in
the light of the proliferation of terrorist and extremist
organizations.
Keywords: inclusion level, concepts of intellectual
security, books of national and civic education, upper
elementary stage.

املق ّدمة
ُتعد مفاهيم الأمن الفكري من الركائز الأ�سا�سية يف ا�ستقرار
املجتمعات الب�رشية كونها ت�شكل حالة من الوعي والتح�صني لدى
الأفراد من الأفكار ال�ضالة والهدامة التي تنتهجها التنظيمات
الإرهابية واملتطرفة؛ ل ّأن الأمن هو حق �إن�ساين يجب � ّأن ينعم به
جميع الب�رش ،بحيث يعي�شون حياة �آمنة مطمئنة يف �أجواء ت�سودها
الألفة ،وال ّت�سامح ،واملحبة بعيده كل البعد عن الكراهية ،والعدوان،
وال ّتع�صب .وهذا ما تتطلع �إليه الدول يف الوقت احلايل ،بتوفري احلياة
الآمنة والكرمية ل�شعوبها .وهذا ما ي�سمح وي�سهم يف تطور وازدهار
املجتمعات وتقدمها.
وقد تطور مفهوم الأمن عرب التاريخ من الرتكيز على
االحتياجات الغذائية وال�صحية والروحية والرتفيهية �إىل حتقيق
مفهوم الأمن ال�شامل ،وهو حتقيق احلماية والطم�أنينة واال�ستقرار
النف�سي واالكتفاء املادي لأفراد املجتمع ،وهو ما ميكّن الأمم على
التحديات احلالية بالطرق العقالنية ،وحتقيق �أكرب قدر من
مواجهه ّ
االعتماد على الذات ل�ضمان اال�ستقرار للمجتمع (عربيات.)1999 ،
ويعد ال ّتطرف الفكري من �أ�شد �أنواع ال ّتطرف الذي ي�صعب
نقا�ش �صاحبه حول ما ي�ؤمن به من �أفكار ومعتقدات ،حيث يت�سم
�صاحبه باالنغالق الفكري ،وعدم تقبل �أراء الآخرين ،وعدم قبول
مناق�شتهم �أو حماورتهم يف الق�ضايا التي تهم �ش�ؤون املجتمع
(ال�شهري.)2016 ،
وقد تعددت م�صادر تهديد الأمن الفكري واختلفت باختالف
مروجيها من جماعات ال ّتطرف والت�شدد الفكري ،ومثريي الفنت
ودعاة الفرقة �أو بالبث الإعالمي ،والإنرتنت ،وغريهما من الو�سائل
التي ي�صعب �ضبطها ب�سبب العوملة وع�رص تدفق املعلومات بكثافة.
ملحا
أمرا ً
فقد �أ�صبح اللجوء �إىل ا�سرتاتيجية اجتماعية متكاملة � ً
للم�ساهمة يف احلفاظ على عقول ال�شباب وغريهم من الغزو الفكري
وحت�صينهم ثقاف ًيا باملعلومات ال�صحيحة التي تزيد الوعي الأمني
والثقايف (الأمري.)2015 ،
ولذلك يعد الأمن الفكري �رضوري ًا لكل فرد يعي�ش يف املجتمع،
فهو ي�سهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تطور الفكر املعتدل والو�سطي البعيد كل
�سواء يف االجتاهات الفكرية و املمار�سات
البعد عن الغلو وال ّتطرف ٌ
�أو الأفعال جتري تن�شئة الأفراد بطريقة معتدلة و�سليمة ،مما ي�ساهم
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يف ازدهار املجتمعات وتطورها (الدعجة.)2013 ،
والأمن الفكري حالة من الطم�أنينة وال�سالم التي يعي�شها
الفرد مبا ال يتعار�ض مع حقوق الآخرين ومكت�سباتهم ،والوقوف
بحزم �ضد كل ما ي�ؤدي �إىل الإخالل بالأمن والنظام مما ي�ساعدهم
على العي�ش بعدالة اجتماعية بعي ًدا عن اال�ضطهاد الفكريTomlin�( (.
)son, 2006
وميثل الأمن الفكري حت�صي ًنا للفرد لكل ما ميكن � ّأن يهدد
�شخ�صيته وتكاملها يف حميطه البيئي واالجتماعي الذي يعي�ش
فيه ،ويعمل على حت�صني النف�س الإن�سانية باملبادئ الأخالقية
وال�سلوكية التي تعمل على حفظ �شخ�صيته وحريته ،وحماية الفرد
ّ
�ضد �أي خطر يهدد حياته بفعل تطورات احلياة (الثويني ،وحممد،
.)2014
وتنبع �أهمية الأمن الفكري من �أهمية العقل ومنزلته ،فالعقل
هو حمرك الإن�سان وم�س�ؤول عن توجهاته ،وبه ي�ستطيع الإن�سان �أن
يتخذ القرارات العقالنية ،حيث �إن ّ الإخالل بالأمن الفكري �سينتج
عنها انحرافات �سلوكية تهدد �أمن املجتمعات وا�ستقرارها (العتيبي،
.)2009
وبينّ املالكي ( )2009مراحل حتقيق الأمن الفكري وهي:
الوقاية �أو ًال من االنحراف الفكري ويتحقق ذلك عرب تكاتف جميع
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية بالتوعية ،ثم املواجهة ثان ًيا التي تعد
من �أهم املراحل ،كونها ت�ستدعي مواجهه الفكر بالفكر عن طريق
احلوار واملناق�شة القائمة على ا�ستخدام الأدلة والرباهني واحلجج،
وتو�ضح خطورة الأفكار املنحرفة على الفرد واملجتمع .وثالثًا
العالج ويتحقق من ت�صحيح املفاهيم الفكرية املنحرفة وال�ضالة
لدى الأفراد ب�صوره عملية.
وع ّد الإ�سالم الأمن الفكري ذا �أهمية كبرية لأ ّنه فكر ر�سالة
�سماوية لهذه الأمة الإ�سالمية ويكون من نتائجه وحدة االعتقاد
والفكر ،ووحدة ال�سلوك وااللتزام واالعتدال والو�سطية ،وحماية عقل
الإن�سان امل�سلم وفكره املنبثق من عقيدة الإ�سالم و�رشيعته ال�سمحة
( اجلحني)2004 ،
وذكر ال�سليمان ( )12: 2006مفهوم الأمن الفكري ب�أ ّنه �سالمة
عقل الطّ الب و�سلوكه من كل انحراف يف العقائد �أو املعامالت ،ويف
ت�صوراته للكون واحلياة.
وعرف املالكي ( )6 :2009الأمن الفكري ب�أنه �سالمة فكر
الإن�سان من االنحراف �أو اخلروج عن الو�سطية يف فهمه للأمور
الدينية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،مما ي�ؤدي �إىل حفظ النظام
العام وحتقيق الأمن والطم�أنينة واال�ستقرار يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية وغريها من مقومات الأمن الوطني.
وعرف ال�صقعبي ( )7 : 2010الأمن الفكري ب�أ ّنه املحافظة
على �سالمة الأفكار واملعتقدات ال�صحيحة لدى الأفراد ،مع تزويدهم
ويكمل هذا
ب�أدوات البحث واملعرفة ،وبيان طرق التفكري ال�صحيح.
ّ
م�سلك الأدب والرتبية ،وح�سن االت�صال.
وهنالك �أربعة مراحل وا�سرتاتيجيات للأمن الفكري وهي
على النحو الآتي  :املرحلة الأوىل ترتبط بن�رش ثقافة الأمن الفكري
داخل امل�ؤ�س�سة ال ّتعليمية ،وبناء القدرات من املعلمني والأخ�صائيني
ومديري املدار�س والطّ لبة و�أولياء الأمور .واملرحلة الثانية ترتبط

بتنمية مكونات الأمن الفكري با�ستخدام �أن�شطة م�صممة لذلك ينفذها
املعلم با�ستخدام �أندية الأمن الفكري .واملرحلة الثالثة ترتبط بتنمية
مكونات الأمن الفكري عرب املناهج الدرا�سية بعد �ضمان بناء قدرات
املعلمني ،وبناء الوعي العام داخل املدر�سة وخارجها حول مفاهيم
ومكونات الأمن الفكري ،واملرحلة الرابعة يجري فيها دمج حماور
الأمن الفكري كجزء من اخلطة اال�سرتاتيجية لتطوير ال ّتعليم قبل
اجلامعي (الأمري.)2015 ،
وللمدر�سة دور بالغ الأهمية يف تن�شئة �شخ�صية الطالب
ا�ستكما ًال لدور الأ�رسة وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الأخرى ،وذلك من
خالل تطويع �سلوكه وتوجيهه و�إك�سابه القيم واملفاهيم ال�صحيحة،
وبذلك يح�صن الفرد �ضد املوروثات الفكرية ال�سلبية مهما كان
م�صدرها (الأمري.)2015 ،
الوطنية بو�صفها �أحد فروع الدرا�سات االجتماعية
والرتبية
ّ
تتناول مو�ضوعات ت�سهم يف حتقيق الأمن الفكري ،وذلك لطبيعتها
والوطنية والقومية التي تعزز قيم الوالء واالنتماء
االجتماعية
ّ
واحل�س الوطني لدى الطّ لبة (را�ضي)2013 ،
الوطنية واملدنية �إىل �إعداد الطّ لبة يف
وتهدف كتب الرتبية
ّ
خمتلف اجلوانب ،وحتقيق احلاجات النف�سية للمتعلم ،وتعمل على
ت�أ�صيل احلاجات الثقافية والإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل تنمية مهارات
التفكري ال�سوي التي متكن املتعلم من القدرة على الإحاطة باملعارف
القدمية واملفاهيم اجلديدة والربط بينها ،وجتاوز عقبات التعبري
التي ت�ؤثر يف �صناعة القرار يف املواقف املتباينة مبا يحقق مزي ًدا
من الأمن الفكري وفق ر�ؤية وا�ضحة (الهما�ش.)2009 ،
ال�سالم اهتمام الباحثني؛ فقد �أجرى العا�صم
وقد نال مو�ضوع ّ
( )2005درا�سة هدفت �إىل التحقق من م�ستوى فهم طلبة املرحلة
الثانوية مبدينة الريا�ض ملفهوم الأمن الفكري ،ودور املدر�سة
يف حت�صني الطّ لبة �ضد ما يخل ب�أمنهم الفكري .وقد تكونت عينة
ال ّدرا�سة من) ( 288طال ًبا جرى اختيارهم بطريقة ع�شوائية� ،أما
�أداة ال ّدرا�سة فتمثلت يف ا�ستبانة �شملت (( 4حماور بلغ عدد فقراتها
( )22فقرة .وتو�صلت ال ّدرا�سة �إىل عدم وعي طلبة املرحلة الثانوية
ملفهوم الأمن الفكري ،وتو�صلت �إىل �أن هناك جمموعة من املعلمني
يقومون بالفتوى فيما يخ�ص االنحرافات الفكرية� .أما فيما يتعلق
باملناهج الدرا�سية فظهر �ضعفها يف تو�ضيح خماطر االنحراف
الفكري.
تعرف دور منهج
و�أجرى احلربي ( )2008درا�سة هدفت �إىل ّ
العلوم ال�رشعية يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة ال�صف الثالث
الثانوي باململكة العربية ال�سعودية .ولتحقيق هدف ال ّدرا�سة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي عرب حتليل كتب العلوم
ال�رشعية ل�صف الثالث الثانوي .وتو�صلت ال ّدرا�سة �إىل �أن ن�سبة
ّ
توافر املفاهيم التي تعزز الأمن الفكري لدى الطّ لبة بلغت ()1078
مفهوما وجاءت ن�سبة التوافر بدرجة عالية .وتو�صلت �إىل �أن منهج
ً
العلوم ال�رشعية يعزز الأمن الفكري لدى الطّ لبة وبدرجة عالية ويف
جميع حماور ال ّدرا�سة.
وقام الكايف ( )2009بدرا�سة ملعرفة دور املناهج املدر�سية
يف �إر�ساء الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة
العربية ال�سعودية .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي لتحقيق
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غر�ض ال ّدرا�سة ،وتو�صلت ال ّدرا�سة �إىل �رضورة اهتمام املناهج
بتعزيز الأمن الفكري من حيث �أهدافها وحمتواها و�رضورة ت�ضمن
املناهج الق�ضايا التي تعزز الأمن الفكري لدى الطّ لبة ،و�رضورة
�إعداد املعلم حتى يكون قادراً على تقدمي املقرر بطريقة ُت�سهم يف
تعزيز الأمن الفكري.
بينما �سعت درا�سة الزبون والعنزي (� )2015إىل اقرتاح �أ�س�س
تربوية لتطوير مفهوم الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
تكون جمتمع
اململكة العربية ال�سعودية ،من وجهة نظر املعلمنيّ .
معلما ومعلمة ،جرى اختيارهم بالطريقة
ال ّدرا�سة من ()1764
ً
الع�شوائية الطبقية .وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي
و�إعداد �أداة ال ّدرا�سة بذلك .و�أظهرت نتائج ال ّدرا�سة �أن واقع مفهوم
الأمن الفكري الكلي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة العربية
ال�سعودية جاء بدرجة متو�سطة.
وقام ال�رشعة ( )2016بدرا�سة هدفت �إىل معرفة دور كتب
الرتبية الإ�سالمية يف تعزيز مبادئ الأمن الوطني لدى الطّ لبة يف
أردنية ،ولتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة جرى ت�صميم ا�ستبانة
املدار�س ال ّ
تكونت من ( )44فقرة موزعة منا�صفة على جمالني (معلم ومنهاج
الرتبية الإ�سالمية) ،وبعد الت�أكد من �صدق وثبات اال�ستبانة جرى
معلما ومعلمة .و�أظهرت النتائج � ّأن الرتبية
توزيعها على ()146
ً
الإ�سالمية تقوم بدور كبري يف تعزيز مبادئ الأمن الوطني لدى
الطّ لبة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.14وبن�سبة مئوية بلغت
( ،)82.8كما �أظهرت النتائج فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية باختالف
متغريات :اجلن�س ول�صالح الذكور ،والرغبة يف مهنة ال ّتعليم ول�صالح
ذوي الرغبة الكبرية ،واالنتماء مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ول�صالح
املنتمني.
ال�سابقة ت�ضمنت احلديث
يالحظ مما �سبق �أن جميع ال ّدرا�سات ّ
عن �أهمية الأمن الفكري و�رضورة ت�ضمنه يف املناهج الدرا�سية،
وهذا يدل على �رضورة ت�ضمن مفاهيم الأمن الفكري يف املراحل
املبكرة من العمر حتى يتح�صن الطّ لبة من الفكر الظالمي والهدام ،
وين�ش�أ الفرد على حب الوطن وال ّتم�سك به وممار�سة القيم ال�صحيحة
التي بدورها ت�سمو به وباملجتمع �إىل الأمام.
وتختلف ال ّدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة بت�سليط
الوطنية واملدنية
ال�ضوء على معرفة درجة ت�ضمن كتب الرتبية
ّ
الوطنية
الرتبية
كتب
للمرحلة الأ�سا�سية العليا وعلى وجه اخل�صو�ص
ّ
واملدنية .وميكن �أن ي�ستفيد من نتائج هذه ال ّدرا�سة :معلمو الترّ بية
الوطنية واملدنية بتعريفهم مبفاهيم الأمن الفكري والترّ كيز عليها،
ّ
الوطنية
الرتبية
والعمل على �إك�سابها للطّ لبة �أثناء تدري�س م�ساق
ّ
ّ
واملدنية ،كما ميكن �أن ي�ستفيد من النتائج �إدارة املناهج يف وزارة
ّ
الترّ بية وال ّتعليم الأردنية بتعريفهم مبفاهيم الأمن الفكري الواجب
الوطنية واملدنية ومعرفة م�ستوى ت�ضمنها
توافرها يف كتب الرتبية
ّ
يف الكتب.

مشكلة ال ّدراسة

ملفاهيم الأمن الفكري ال�صحيحة ،والتي �ستعمل على حت�صينهم
من هذه التنظيمات الإرهابية بالقدرة على �إ�صدار الأحكام واتخاذ
القرارات ال�سليمة والتفكري بطريقة عقالنية .وهذا يح ّتم علينا ت�ضمن
الوطنية واملدنية ب�صورة �أكرب
مفاهيم الأمن الفكري يف كتب الرتبية
ّ
والرتكيز عليها ومعاجلة ال�ضعف احلا�صل يف هذه املفاهيم حتى
واع ميتلك مهارات التفكري املختلفة ومهارة النقد
يتم بناء جيل ٍ
الب ّناء ،لذا جاءت هذه ال ّدرا�سة ملعرفة درجة ت�ضمن مفاهيم الأمن
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
الفكري يف كتب الرتبية
ّ
يف الأردن.

أسئلة ال ّدراسة
�سعت ال ّدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما مفاهيم الأمن الفكري الواجب توافرها يف كتب الرتبية
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن؟
ّ
◄◄ما درجه ت�ضمن مفاهيم الأمن الفكري يف كتب الرتبية
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا؟
ّ

أهمية ال ّدراسة
♦ ♦تكمن �أهمية ال ّدرا�سة احلالية يف �أنها تناولت مو�ضوع
تربوي يف غاية الأهمية ،وهي مفاهيم الأمن الفكري التي يجب
�إك�سابها للطلبة ملواجهه التحديات يف ظل ال�رصاعات املوجودة
يف املجتمعات ،وهي مفاهيم ت�ساعد يف حت�صني الطّ لبة من
الأفكار ال�سلبية واخلاطئة التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية
و�صقل �شخ�صيتهم بطريقة تتوافق مع �سلوك املجتمع ووفق عاداته
وتقاليده.
♦ ♦وميكن �أن ي�ستفيد من نتائج هذه ال ّدرا�سة معلمو الرتبية
الوطنية واملدنية بتعريفهم مبفاهيم الأمن الفكري الواجب الرتكيز
ّ
عليها ،والعمل على �إك�سابها للطّ لبة �أثناء تدري�س م�ساق الرتبية
الوطنية واملدنية.
ّ
♦ ♦وت�ساعد نتائج هذه ال ّدرا�سة العاملني يف �إدارة املناهج
يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية بتعريفهم مبفاهيم الأمن الفكري
الوطنية واملدنية ومعرفة م�ستوى
الواجب توافرها يف كتب الرتبية
ّ
ت�ضمنها يف الكتب.

أهداف ال ّدراسة
♦ ♦حتديد مفاهيم الأمن الفكري الواجب توافرها يف كتب
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش
الرتبية
ّ
الأ�سا�سية يف الأردن.
♦ ♦ال ّتعرف على درجة توافر مفاهيم الأمن الفكري يف كتب
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش
الرتبية
ّ
الأ�سا�سية يف الأردن.

ي�سود املجتمعات الب�رشية حالة الفو�ضى وعدم اال�ستقرار التعريفات اإلجرائية

ب�سبب ظهور التنظيمات الإرهابية واملتطرفة وحماوله ن�رش
فكرهم الظالمي الهدام يف �شتى الو�سائل املختلفة والتي �أ�صبح
من ال�رضوري �إك�ساب الطّ لبة وخا�صة يف املراحل العمرية املبكرة
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♦ ♦مفاهيم الأمن الفكري :وهي جمله املفاهيم التي ميكن �أن
ت�سهم يف حت�صني الأجيال وحمايتهم من الأفكار اخلاطئة وال�ضالة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية ،بحيث يجري تن�شئة الأجيال
ب�صورة �إيجابية لي�صبحوا ،مواطنني �صاحلني فاعلني يف جمتمعهم
و�إك�سابهم مفاهيم الوالء واالنتماء والتعاي�ش ،ون�رش ثقافة احلوار
واحرتام الآخر ،والإح�سان ،ونبذ ال ّتطرف والإرهاب بني �أفراد
املجتمع حتى تتحول �إىل �سلوكيات وممار�سات عملية على �أر�ض
الواقع.
♦ ♦كتب الرتبية الوطن ّية واملدنية :وهي الكتب املقرر
تدري�سها للطلبة ل�صفوف املرحلة الأ�سا�سية العليا الثامن والتا�سع
والعا�رش يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن خالل الف�صل الدرا�سي
الأول لعام  2017م –  2018م.
♦ ♦املرحلة الأ�سا�سية العليا :وهم طلبة ال�صفوف الدرا�سية:
الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سية يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردن.

حدود ال ّدراسة
♦ ♦احلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول للعام الدرا�سي .2018 - 2017
♦ ♦احلد املكاين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف اململكة الأردنية
الها�شمية.
♦ ♦احلد املو�ضوعي� :ستقت�رص هذه ال ّدرا�سة على مفاهيم
الوطنية واملدنية
الأمن الفكري الواجب توافرها يف كتب الرتبية
ّ
لل�صفوف :الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سية يف الأردن ،والتي
تو�صل �إليها الباحثان وقيامهم بت�ضمنها يف �أداة ال ّدرا�سة.

إجراءات ال ّدراسة
منهجيّة ال ّدراسة
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي الذي ي�صف
الظاهرة املدرو�سة و�صفًا كمي ًا وكيف ًيا بجمع املعلومات وت�صنيفها،
ومن ثم حتليلها وك�شف العالقة بني �أبعادها املختلفة من �أجل
تف�سريها تف�سرياً كافي ًا والو�صول �إىل ا�ستنتاجات عامة ت�سهم
يف فهم احلا�رض وت�شخي�ص الواقع و�أ�سبابه�( .أبو الن�رص2004 ،
�ص.)131
جمتمع ال ّدراسة وعينتها
الوطنية واملدنية
تكونت عينة ال ّدرا�سة من جميع كتب الرتبية
ّ
التي تدر�س لل�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية للف�صل
الدرا�سي الأول 2018 - 2017م يف الأردن.
أداة ال ّدراسة (أداة حتليل حمتوى الكتب)
مرت ال ّدرا�سة باخلطوات الآتية �أثناء ت�صميم �أداتها:
1 .1الرجوع �إىل الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي
ال�سالم (املالكي2009 ،؛ العا�صم 2005؛
تناولت مفاهيم تربية ّ
الكايف ،)2009 ،وذلك لتحديد مفاهيم الأمن الفكري التي تنا�سب
املرحلة العمرية لل�صفوف مدار ال ّدرا�سة :الثامن والتا�سع والعا�رش
الأ�سا�سية.

الوطنية
2 .2االطالع على �أهداف وحمتوى كتب الرتبية
ّ
واملدنية لل�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية للتعرف �إىل
مدى تناولها ملفاهيم الأمن الفكري.
3 .3التو�صل �إىل قائمة مبفاهيم الأمن الفكري ،حيث بلغ عدد
مفهوما.
املفاهيم ب�صورتها الأولية ()37
ً
4 .4عر�ض قائمة املفاهيم على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني ،لغايات �إ�ضافة بع�ض املفاهيم �أو حذفها ،واقرتحوا
حذف بع�ض املفاهيم لعدم منا�سبتها للدرا�سة مثل :التوا�ضع،
وال�شورى ،والتطوع  ،والدميقراطية ،والت�ضامن ،وقد �أ�صبحت الأداة
مفهوما تقع �ضمن
ب�صورتها النهائية بعد التحكيم م�ؤلفة من ()28
ً
ثالثة جماالت وهي :املجال الأول الديني ويت�ألف من ( )10مفاهيم،
واملجال الثاين االجتماعي ويت�ألف من ( )8مفاهيم ،واملجال الثالث
املجال ال�سيا�سي ،ويت�ألف من ( )10مفاهيم.
5 .5للت�أكد من ثبات التحليل� ،أُخذ در�سان من كل كتاب من
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش
كتب الرتبية
ّ
الأ�سا�سية ،وجرى حتليلها من �أحد الباحثني ،والباحث الآخر،
وجرى ح�ساب ثبات التحليل بني املحللني ،حيث بلغ ( ،)0.90وذلك
با�ستخدام معادلة هول�ستي ( )Holsti,1969للثبات ،والتي ن�صها:
معامل الثبات:

عدد مرات االتفاق بني الباحثني
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

× % 100

الوطنية واملدنية لل�صفوف:
6 .6حتليل حمتوى كتب الرتبية
ّ
الثامن والتا�سع والعا�رش على النحو الآتي:
♦ ♦حتديد الهدف من التحليل وهو :التعرف على درجة توافر
الوطنية واملدنية لل�صفوف:
مفاهيم الأمن الفكري يف كتب الرتبية
ّ
الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية يف �ضوء قائمة املفاهيم التي
جرى �إعدادها لهذه الغاية.
الوطنية واملدنية
♦ ♦حتديد جمال التحليل وهي :كتب الرتبية
ّ
لل�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية للف�صل الدرا�سي الأول.
♦ ♦حتديد فئات التحليل وهي قائمة مفاهيم الأمن الفكري.
♦ ♦اختيار اجلملة والكلمة بو�صفها وحدات حتليل لأنها
تتنا�سب مع مو�ضوع ال ّدرا�سة.
♦ ♦�إخ�ضاع املحتوى والأن�شطة والتقومي والأ�سئلة لعملية
التحليل.
♦ ♦اعتماد التكرارات كوحدة للعد.
♦ ♦القيام بعملية التحليل من �أحد الباحثني ،والباحث
الآخر ،حيث جرى ال�رشح والتو�ضيح له عن �أهداف التحليل وجماله
ووحداته الواجب اعتمادها ،وبعد ذلك بد�أت عملية التحليل لكتب
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن والتا�سع والعا�رش كل
الرتبية
ّ
حملل على حدة.
♦ ♦التو�صل �إىل النتائج والتحقق من ثبات عملية حتليل
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن والتا�سع
حمتوى كتب الرتبية
ّ
والعا�رش الأ�سا�سية.
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درجة تضمن مفاهيم األمن الفكري في كتب ال ّتربية الوطنيّة واملدنية
للمرحلة األساسية العليا في األردن

د.احمد محمد اخلزاعلة
د .هند خالد الضمور

نتائج ال ّدراسة ومناقشتها
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ون�صه (ما مفاهيم
الأمن الفكري الواجب توافرها يف كتب الرتبية الوطن ّية واملدنية
للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى �إعداد قائمة مبفاهيم الأمن
الفكري التي تو�صل �إليها الباحثان بعد مراجعة الأدب الرتبوي
والدرا�سات والبحوث ذات العالقة ،وعر�ضها على جمموعه من
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،وذلك ال�ستخراج �أهم مفاهيم الأمن
الوطنية واملدنية للمرحلة
الفكري الواجب توافرها يف كتب الرتبية
ّ
الأ�سا�سية العليا وتق�سيمها �إىل ثالثة جماالت (املجال الديني،
املجال ال�سيا�سي ،املجال االجتماعي) واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:
مجاالت مفاهيم األمن الفكري

ت

ت

املجال ال�سيا�سي

ت

1

التعددية

1

الوالء واالنتماء

1

ثقافة احلوار

2

الو�سطية

2

امل�ساءلة

2

امل�س�ؤولية االجتماعية

3

الت�سامح

3

الأمن الوطني

3

التوا�صل مع الآخرين

4

التعاي�ش ال�سلمي

4

نبذ احلروب

4

قبول التنوع

5

املحبة

5

نبذ ال ّتطرف
والإرهاب

5

امل�شاركة املجتمعية

6

الإح�سان

6

نبذ العنف

6

الإعالم واالت�صال

7

احرتام الأديان

7

اتخاذ القرارات

7

ال�صداقة

8

التعاون

8

احل�س الأمني

8

العدالة االجتماعية

9

امل�ؤ�س�سات الدينية

9

الوطنية
الوحدة
ّ

 10ثقافة ال�سالم

الجدول ()2
قائمة مفاهيم األمن الفكري الواجب توافرها في محتوى كتب التربية االجتماعية والوطنيّة
في صفوف المرحلة األساسية العليا الثامن والتاسع والعاشر األساسي ،وتكراراتها ،ونسبها
المئوية

الرقم

الجدول ()1

املجال الديني

الأ�سا�سية العليا يف الأردن؟)
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان بتحليل حمتوى كتب
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا لل�صفوف :الثامن
الرتبية
ّ
والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية يف الأردن يف �ضوء �أداة ال ّدرا�سة التي
�أعدت لهذه الغاية ،وا�ستخراج هذه املفاهيم من الكتب وبيان
تكراراتها يف كل كتاب وجمع كل التكرارات ،وا�ستخراج ن�سبها
املئوية وترتيبها التنازيل كما هو مبني يف اجلدول (.)2

املجال االجتماعي

 10التفكري الناقد

ويرى الباحثان � ّأن �سبب اختيار هذه املفاهيم والرتكيز
عليها و�إخراجها ب�صورتها النهائية بعد عر�ضها على جمموعة من
املحكمني ،حتى جرى حت�صني الطّ لبة من الأفكار ال�ضالة وال�سلبية
التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية وعدم الوقوع يف الفكر املنحرف
الذي يبث ال�سموم والأفكار ال�سلبية بتعريفهم بهذه الأفكار و�آثارها
ال�سلبية قبل و�صولها �إليهم حتى ال يت�أثرون بها ،لأن الفكر الهدام
ينتقل ب�رسعة كبرية ج ًدا خا�صة يف ظل انت�شار و�سائل االت�صال
املختلفة وال جمال حلجبه عن �أفراد املجتمع يف ظل ما ي�شهده
من تغريات وتطورات يف �شتى جماالت احلياة ،وكذلك م�ساعدة
وا�ضعي وخمططي املنهاج يف الرتكيز عليها وت�ضمنها يف الكتب
ب�صورة �أكرب ،وقيام املعلمني يف �إك�ساب هذه املفاهيم للطلبة
واع
والرتكيز عليها حتى يكونوا قادرين على التفكري ب�أ�سلوب ٍ
وعقالين وقادرين على التعامل مع الآخرين والعي�ش معهم ب�سالم
وحمبة ،وليبتعدوا عن الأفكار ال�سلبية يف املجتمع من عنف وحروب
وتع�صبية ،وليتجنبوا التنظيمات الإرهابية واملتطرفة التي تعيث
ب�شبابنا وتبث الأفكار امل�سمومة بينهم.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ون�صه (ما درجة ت�ضمن
مفاهيم الأمن الفكري يف كتب الرتبية الوطن ّية واملدنية للمرحلة
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املفهوم

تكرار املفهوم يف كل �صف جمموع
الثامن التا�سع العا�رش تكرارات

الن�سبة
املئوية

1

الأمن الوطني

4

60

113

177

% 14.13

2

الإعالم واالت�صال

98

2

8

108

% 8.62

3

التعددية

5

37

50

92

% 7.34

4

ثقافة ال�سالم

3

2

62

67

% 5.35

5

نبذ ال ّتطرف
والإرهاب

29

6

27

62

% 4.95

6

الت�سامح

6

4

49

59

% 4.71

7

نبذ العنف

25

10

23

58

% 4.63

8

امل�شاركة املجتمعية

24

17

10

51

% 4.07

9

العدالة االجتماعية

11

8

31

50

% 3.99

10

قبول التنوع

18

11

19

48

% 3.83

11

التفكري الناقد

43

2

3

48

% 3.83

12

الوالء واالنتماء

15

17

13

45

% 3.59

13

الو�سطية

3

1

40

44

% 3.51

14

التعاي�ش ال�سلمي

11

15

18

44

% 3.51

15

التعاون

7

6

4

17

% 1.35

16

ثقافة احلوار

14

6

23

43

% 3.43

17

امل�ساءلة

39

-

1

40

% 3.19

18

اتخاذ القرارات

10

9

8

28

% 2.23

19

امل�ؤ�س�سات الدينية

2

3

22

27

% 2.15

20

امل�س�ؤولية
االجتماعية

13

5

27

% 2.15

21

احرتام الأديان

12

3

11

26

% 2.07

22

املحبة

8

2

10

20

% 1.59

23

الوطنية
الوحدة
ّ

5

4

11

20

% 1.59

24

نبذ احلروب

-

6

12

18

% 1.43

25

التوا�صل مع
الآخرين

8

3

2

13

% 1.03

9
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الرقم

املفهوم

تكرار املفهوم يف كل �صف جمموع
الثامن التا�سع العا�رش تكرارات

الن�سبة
املئوية

26

احل�س الأمني

3

4

2

9

% 0.71

27

ال�صداقة

5

-

3

8

% 0.63

28

الإح�سان

2

-

1

3

% 0.23

423

247

581

1252

% 100

املجموع

الوطنية
يت�ضح من اجلدول (� )2أن حمتوى كتب الرتبية
ّ
تكرارا ملفاهيم الأمن الفكري التي
واملدنية قد ت�ضمن ()1252
ً
الوطنية واملدنية لل�صفوف :الثامن
تناولت حمتوى كتب الرتبية
ّ
والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سية موزعة على النحو الآتي:
 جاء ترتيب تكرار مفاهيم تربية ال�سالم لل�صف العا�رش
يف املرتبة الأوىل ،حيث بلغت ( )581تكراراً بن�سبة مئوية بلغت
( )% 46.40من حمتوى جميع عينة ال ّدرا�سة ،ثم ال�صف الثامن
تكرارا بن�سبة مئوية بلغت
يف املرتبة الثانية حيث بلغت ()423
ً
تكرارا
( ،)% 33.78ثم ال�صف التا�سع حيث بلغت التكرارات ()247
ً
بن�سبة مئوية بلغت (.)% 19.72
�شيوع ًا تكرارات ون�سب
 جاءت �أكرث مفاهيم الأمن الفكري
ً
مئوية مفاهيم الأمن الوطني والإعالم واالت�صال والتعددية ،وثقافة
ال�سالم ،ونبذ ال ّتطرف والإرهاب ،والت�سامح .وتعزى �أ�سباب هذا
التكرار يف ذلك �إىل اهتمام وا�ضعي وخمططي املناهج ب�أهمية
الأمن الوطني يف حفظ �أمن الوطن وا�ستقراره و�رضورة �إك�ساب
الطّ لبة ملفاهيم الأمن الوطني وبجميع �أ�شكاله للحفاظ على قوة
الدولة وحتقيق مفهوم الأمن ال�شامل .كما وت�ساعد الطّ لبة على
معرفه حقوقهم والواجبات املنوطة بهم ،وكذلك الرتكيز على و�سائل
الإعالم واالت�صال املختلفة من خالل بيان دورها يف ن�رش الأفكار
واملعلومات ب�شكل �رسيع و�رضورة حتذير الطّ لبة من خماطرها
ال�سلبية واملتمثلة بن�رش الأفكار ال�ضالة وال�سلبية بني �أفراد املجتمع،
و�سبل التعامل معها بال�شكل الأمثل .ورمبا يعود ذلـك �إلـى طبيعة
الوطنية
املو�ضوعات التي ت�ضمنتها هذه الكتب؛ فكتب الرتبية
ّ
واملدنية تركز على الأمن الوطني والعي�ش امل�شرتك ونبذ العنف
ونبذ ال ّتطرف والإرهاب ،وتركز على الو�سطية والت�سامح وامل�شاركة
املجتمعية ،من �أجل ر�سم �صورة الطالب امل�ستقبلي املنتمي �إىل
وطنه و�أمته وحت�صينه وتوعيته من الفكر ال�ضاليل الذي تدعو �إليه
التنظيمات الإرهابية واملتطرفة ،وحماربة مثريي الفنت ودعاه
الفرقة من التنظيمات الإرهابية والعمل على حماية عقول الطّ لبة
بتزويدهم مبهارات التفكري الناقد واملعلومات ال�صحيحة التي تزيد
الوعي الأمني لديهم.
 ويالحظ �أن بع�ض املفاهيم وردت بدرجة قليلة ،ومل
حتظ بن�صيب وافر من التكرارات ،وبع�ض املفاهيم مل يرد ذكرها
يف بع�ض ال�صفوف مثل نبذ احلروب يف ال�صف الثامن ،ومفهوم
ال�صداقة والإح�سان وامل�ساءلة يف ال�صف التا�سع ،وقد يعزى ذلك
الوطنية واملدنية
�إىل ورود وت�ضمن هذه املفاهيم يف كتب الرتبية
ّ
يف �صفوف �سابقة لغايات �إك�سابها للطلبة يف مراحل عمرية مبكرة،
وقد يعود �سبب ذلك �أي�ضا �إىل �إدراك م�ؤلفي املناهج �أن مثل هذه

املفاهيم تكت�سب عرب البيئة املحلي بالتقليد واملالحظة والبيئة
املحلية للطالب ،وبع�ضها ورد ب�صورة قليلة مثل :مفاهيم الإخاء،
والتكافل ،والتوا�صل مع الآخرين ،والرحمة ،وح�سن الت�رصف ،ونبذ
الوطنية ،واملحبة ،بالرغم من �أهمية هذه املفاهيم
احلروب ،والوحدة
ّ
يف �إك�ساب الطّ لبة قيم و�سلوكيات �إيجابية تعمل على تنمية املهارات
املختلفة لديهم .وهذا يتطلب من وا�ضعي املناهج الرتكيز عليها،
الوطنية واملدنية حتى
وت�ضمنها ب�صورة �أكرب يف مناهج الرتبية
ّ
ي�ستفيد منها الطّ لبة يف حياتهم االجتماعية احلالية وامل�ستقبلية
والتي �ست�ساعد الطّ لبة على حت�صينهم فكري ًا والقدرة على اتخاذ
القرارات العقالنية مبا يتوافق مع �سلوك املجتمع وعدم الإخالل
بالأمن والنظام.

التوصيات
من خالل ا�ستعرا�ض نتائج ال ّدرا�سة احلالية تو�صل الباحثان
�إىل التو�صيات الآتية:
الوطنية واملدنية
�1 .1رضورة اهتمام م�ؤلفي كتب الرتبية
ّ
الوطنية واملدنية
مبفاهيم الأمن الفكري وت�ضمنها يف كتب الرتبية
ّ
للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،والرتكيز عليها يف ظل ظهور التنظيمات
الإرهابية واملتطرفة حلماية الطّ لبة وحت�صينهم منها.
2 .2ميكن �أن ي�ستفيد من النتائج مديرية التدريب يف وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية بعمل برامج وور�ش تدريبية ملعلمي
الوطنية واملدنية على مفاهيم الأمن الفكري.
الرتبية
ّ
�3 .3إجراء درا�سات حول دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية مثل املدار�س
واجلامعات يف تر�سيخ مفهوم الأمن الفكري لدى الطّ لبة.
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rticles&id=3946&limitstart=80
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1515عريبات� ،سليمان ( .)1999ظاهرة العنف وامل�س�ؤولية الأمنية والرتبوية
واجلامعية ،الريا�ض� :أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية.
1616كايف� ،أبو بكر الطيب ( . )2009دور املناهج الدرا�سية يف �إر�ساء الأمن
الفكري .بحث من�شور امل�ؤمتر الوطني الأول للأمن الفكري .املفاهيم
والتحديات .خالل الفرتة من  5 / 25 - 22جامعة امللك �سعود .اململكة
العربية ال�سعودية.
1717املالكي ،عبداحلفيظ ( .)2009الأمن الفكري مفهومه ومتطلبات حتقيقه.
ورقة عمل مقدمه للم�ؤمتر الوطني الأول املفاهيم والتحديات والذي
عقد يف جامعه امللك �سعود خالل الفرتة  2 / 25 - 22اململكة العربية
ال�سعودية.
1818الهما�ش ،متعب بن �شديد (� .)2009أبعاد تربوية وتعليمية يف تعزيز الأمن
الفكري .ورقة علمية مقدمة للم�ؤمتر الوطني الأول للأمن الفكري .املفاهيم
والتحديات .خالل الفرتة من  5 / 25 - 22جامعة امللك �سعود .اململكة
العربية ال�سعودية.

املراجع األجنبية
1. Tomlinson, J. 2006. Values: the curriculum of moral
education, Online Article, Children and Society Journal, 11

183

(4): 242- 251.

2. Holsti, R. (1969). Content Analysis for social sciences and the
humanities Addison. Wesley publishing.

