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دور املؤسسات الرتبوية يف تنمية األمن الفكري ضد األفكار 
 يف ضوء حتديات العصر املتطرفة

 رائد رمثان حسين التميمي .مم.                                                
 رئيس منظمة التوعية الحقوق االنسان                                                

 المستخلص
التعرؼ على دور المؤسسات التربويػ  ااسسػرةا المدرسػ ا العامعػ   نػي ت ميػ   البحث هدؼ

اسمػػػف الي ػػػري كػػػد اسن ػػػار المتطرنػػػ  نػػػي كػػػو  تحػػػديات الع ػػػرا  عريػػػت هػػػذ  الدراسػػػ  نػػػي 
اسػػتخداـ المػػ لو الو ػػيي التحليلػػي ا،سػػت را يا  و ظػػرًا لطبيعػػ  الدراسػػ  ا1026العػػراؽ للعػػاـ 

 اآلتي : ال تا وإلى الدراس  تو لت وقد 

لـ يستخدـ لحػد و  اإفَّ ا،هتماـ باسمف الي ري لـ ي ؿ إلى المستوى المطلوب  و المتوقع .2
 تح ي لـ لمحارب  اسن ار المتطرن  ني الواقع.ل ي يتـ اسف بش ؿ ناعؿ بما يخدـ الشباب 

تربويػ ا إفَّ قل  ا،هتماـ باسمف الي ري يرعع إلى سػو  ت ػدير العػامليف علػى المؤسسػات ال .1
 إذ لحد اسف لـ يتـ توعيه الطاقات الشبابي   حو مؤسسات ترنيلي  وتعليمي  متخ   .

ه اؾ تياوت  بير بيف المؤسسات التربوي ا اسسرةا المدرس ا العامعػ   نػي تعزيػز اسمػف  .3
م ػػادرها متاحػػ  لل ػػؿ  طالػػب  ل ػػي ت ػػوفلػػـ يػػتـ تػػونير معلومػػات ا و الي ػػري بمػػا يخػػدـ الواقػػع

 معلوم .

  و ت الدراس  بالتو يات اآلتي : دوق

تم يف  عكا  هي ػ  التػدريس مػف ال يػاـ بػدورهـ نػي توعيػه الشػباب  حػو اسن ػار السػليم   .2
 واآلم  ا للتعامؿ مع متطلبات المرحل  بما يعزز اسمف الي ري. 
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إعػػػداد اسػػػتراتيعيات وخطػػػط علميػػػ  وعمليػػػ  نػػػػي تطبيػػػؽ اسمػػػف الي ػػػري نػػػي المؤسسػػػػات  .1
 المؤسسات التربوي .تدرس ني  مواد تعليمي ؽ تعديؿ عف طري التربوي 

Abstract 
     The objective of the research is to identify the role of educational 

institutions (family, school, university) in the development of 

intellectual security against extremist ideas in the light of the 

challenges of the age. This study was conducted in Iraq in 2017. In 

view of the nature of the study, 

1. The concern for intellectual security has not reached the required 

level or expected, and has not yet been used effectively to serve young 

people to be immunized to fight extremist ideas in reality. 

2. The lack of attention to intellectual security is due to the 

underestimation of workers in educational institutions. To date, youth 

energies have not been directed towards specialized educational and 

recreational institutions. 

3.There is a great disparity between the educational institutions 

(family, school, university) in enhancing intellectual security to serve 

the reality, and no information was provided so that the sources 

available to each student is known. 

The study recommended the following recommendations: 

1. To enable faculty members to do their part in guiding young 

people towards sound and safe ideas, to deal with the requirements of 

the stage in order to enhance intellectual security. 

2. Preparation of scientific and practical strategies and plans in the 

application of intellectual security in educational institutions through 

the amendment of educational materials taught in educational 

institutions. 
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 (:Introductionالمقدمة )

المرحل  وما يران لا مف  راع ث انات والتطورات العالمي  والمحلي  ني  تيع  لتحديات      
ا تحتػػػػاج مراععػػػػ  شػػػػامل  إلػػػػى  انػػػػ  المؤسسػػػػات التربويػػػػ  اس ػػػػعدة ػػػػؿ الميػػػػاديف وعلػػػػى  انػػػػ  

والتعليميػػ  لحمايتلػػا مػػف ا، حػػراؼ الي ػػريا وت ػػوف خطػػوة ح ي يػػ  لت ػػحي  المسػػار وععلػػه نػػي 
 الطريؽ السليـ. 

يتطلػػع دا مػػًا إلػػى سػػيادة اسمػػف وا،سػػت رار نػػي عميػػع مران ػػه ونروعػػها وقػػد  إفَّ المعتمػػع    
ي لؼ هذا اسمػر المعتمعػات ال ثيػر مػف المػاؿ والعلػد والوقػتا وقػد ، ت ػؿ تلػؾ المعتمعػات 
إلػػى بلػػوغ تلػػؾ الذايػػ  إذا لػػـ تبػػد  بتح ػػيف ع ػػوؿ  نرادهػػا مػػف شػػوا ب الي ػػر الكػػاؿا والع يػػدة 

  54: 1023التي ت ارع الث ان  اإلسالمي  ني وعودها اشلدفا الياسدةا وث ان  التذريب 

   فَّ اسمػػػف الي ػػػري يكػػمف حمايػػػ  الم ػػػال  اسساسػػػي  18: 2530ويػػرى اللمػػػاشا       
للػػوطف حيػػث يعسػػد اسمػػف الي ػػري نػػي شػػعور الدولػػ  بال ػػدرة علػػى الت ػػدي ل انػػ  ا،تعاهػػات 

دي  والث انيػ ا والي ريػ  مػف خػالؿ م اومػ  الي ػر الي ري  التي مف شأ لا التأثير ني ثوابتلا الع ا 
 الدخيؿ الكارا و ان   ور ا، حراؼ الي ري. 

عػػػدـ ا،هتمػػػاـ بػػػاسمف الي ػػػري  دى إلػػػى وعػػػود مظػػػاهر ث انيػػػ  سػػػلبي  نػػػي المعتمػػػع       
اسمػػػف الي ػػػري والحيػػػاظ علػػػى ال اشػػػ   بأهميػػػ اإلسػػػالمي وتيشػػػيلا  تيعػػػ  إلايػػػاؿ دور التوعيػػػ  

 ه كد  ؿ ن ر يحاوؿ هدـ ع يدته وقيمػه اس ػيل ا إذ  فَّ  ػالح الي ػر و م ػه المسلـ وتح ي
: 2516ا ػورامّما قد يشوبه مف نساد  ييؿ ب الح اليػرد المسػلـ وبالتػالي المعتمػع ا،سػالمي 

23.  

   فَّ تعزيػػػز وتح يػػػؽ اسمػػػف الي ػػػري نػػػي قا مػػػ  اسولويػػػات 5: 1020ويػػػرى الخرعػػػيا      
واسػػت رار المعتمعػػات بميلومػػه الشػػامؿ وا طالقػػًا مػػف  هميػػ  وعظػػـ الػػدور باعتبػػار  مح  ػػًا سمػػف 
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الػػذي يعػػػب  ف تكػػػطلع بػػػه التربيػػػ  عمومػػػًا نػػػي تح يػػػؽ اسمػػػف عبػػػر وسػػػا طلا المختليػػػ  عامػػػ  
والمدرس  خا   ل و لا مف  هـ مؤسسات الت ش   ا،عتماعي  التي يسػت د إليلػا تربيػ  الطػالب 

  بللـ ومعتمعاتلـ وحمايتلـ مف ا، حراؼ الي ري.وتلذيبلـ وتعليملـ وتلي تلـ لمست

 ف المسػػػؤولي  الوقا يػػػ  للمعتمػػػع تع ػػػي المسػػػاهم  والمشػػػار   اليعليػػػ  والمباشػػػرة نػػػي        
العمؿ الوقػا ي ل ػؿ المؤسسػات داخػؿ المعتمػع بػدوف اسػتث ا ا راػـ  فَّ المؤسسػات ا،عتماعيػ  

لعػب  اس بػر نػي هػذا الميػداف اطالػبا المتخ    وبخا   الرسمي  م لا ي ع علػى  اهللػا ا
1002 :13.  

يعد التعليـ  حد الر ا ز اسساسي  التي يسعى المعتمع مف خالللا إلى تح يؽ اسمػف ن      
هػو  وا،ست رارا لف يتح  ػا إ، مػف خػالؿ الػوعي العميػؽ بالع يػدةا وال ػدرة علػى التمييػز بػيف مػا

، تسػاب المزيػد مػف المعرنػ ا ومػا تلػدؼ إليػه  واب وما هو خطأ وال درة علػى تحييػز الػذات 
  .  38: 2516المؤسسات التعليمي  بمراحللا و  واعلا  المختلي  االشلريا 

تولػػػػػد ا طباعػػػػػات  ان ػػػػػار التػػػػػي ت ػػػػػوف الح ػػػػػيل  المعرنيػػػػػ  لػػػػػدى المػػػػػتعلـواسإفَّ ال ػػػػػيـ      
  ردت نعػؿ قػد ممػا تععػؿ لػدى الطلبػ اوت ورات مست بلي  عف الواقع ا،عتمػاعي وا،قت ػادي

والم اهػؿ التػي  اوقد ت وف سلبي  حسب التػرا ـ المعرنػي لػدى المػتعلـ مػف الواقػع ات وف ايعابي 
 ا لمػا ا ػب    ثػر قػدرة علػى اليلػـ اوتعاربػه  ػؿ مػا زادت معرنػ  المػتعلـ ااست ى م لػا خبراتػه

 والتحليؿ للمشا ؿ التي تواعه والموكوعات اللام  التي يواعّلا.

ورة خطوات الذزو الي ري للمعتمعات اإلسالمي  عام  والعربي  خا   وما ت مف خط      
ترتػػػب عليػػػ  مػػػف ظلػػػور سػػػلو يات تت ػػػانى مػػػع مبػػػادئ اإلسػػػالـ ال ػػػحي  المسػػػتمدة مػػػف ال ػػػرا ف 
ال ػػريـ والسػػ   ال بويػػ ا وقػػد تػػـ لػػذلؾ اسػػتخداـ الت  ولوعيػػا ووسػػا ؿ ا،ت ػػاؿ واإلعػػالـ نػػي بػػث 

الشػػػػباب وخا ػػػػ  المػػػػراه يف مػػػػ لـ لتعطيػػػػؿ إ تػػػػاج اسمػػػػه  ا ن ػػػػار وسػػػػموـ مبرمعػػػػ  إلػػػػى ع ػػػػوؿ
  .1024الي رياساعتا 
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  يأتي تعزيز وتح يؽ اسمف الي ري بالمؤسسات التربوي  ني 4: 1020نيرى الخرعي ا    
وا طالقػػًا مػػف الػػدور الػػذي يعػػب  امح  ػػًا سمػػف واسػػت رار المعتمعػػات  باعتبػػار  اقا مػػ  ا،ولويػػات

ني تح يؽ اسمف عبر وسا طلا المختلي  عام ؛ ل و لا مف  هـ  اً موما فَّ تكطلع به التربي  ع
وتلي ػػتلـ  اوتعلػػيملـ اوتلػػذيبلـ امؤسسػػات الت شػػ   ا،عتماعيػػ  التػػي يسػػ د إليلػػا تربيػػ  الطػػالب

 وحمايتلـ مف ا، حراؼ الي ري. اومعتمعاتلـ المست بللـ

، ي عػػػوف بسػػػلول  نػػػػي  ايػػػػاً إفَّ  نػػػراد المعتمػػػػع الػػػذيف يػػػتـ تح ػػػي لـ ن ر نيعػػػد الباحػػػث     
 اومعرن  ني  شؼ الذموض عف ا،شػيا  ا ما ت وف لديلـ ح ا  إ ان ار الكال  الم حرن اس

 ـ يستخدموف متب يات ن ري  سليم .والتح ؽ م لاا س َّل

 (:Problem Backgroundخمفية  المشكمة )

و ثػػػػر   امػػػػف الي ػػػػرياسػػػػت ادًا إلػػػػى مػػػػا ورد نػػػػي اسدب ال ظػػػػري مػػػػف  هميػػػػ   بيػػػػرة لأ        
ا،يعػػابي نػػي  مػػاف واسػػت رار المعتمػػعا و  َّػػه كػػرورة مػػف كػػروريات المؤسسػػات التعليميػػ ا إ، 

و، يعػد ا،هتمػػاـ ال ػاني بمػػا يعػزز دور اسمػػف الي ػري نػػي العمليػػ   اإ َّػه لػػيس بمسػتوى الطمػػوح
 فَّ العػالـ اليػوـ   ػب  ممَّػا يععل ػا  ي ػر  االتعليمي ا سف واقع ا اليػوـ يشػلد  زمػ  ن ريػ  ح ي يػ 

و ػػػوت مػػػع  ي شػػػخص نػػػي العػػػالـ  اويػػػت لـ  ػػػورة ايخاطػػػب ف وبإم ػػػاف اليػػػرد  اقريػػػ  واحػػػدة
 خالؿ ثوا ي بسيط .

وا،اتيا،ت وا،حداث المت اعدة؛ مف خػالؿ  امف التيعيرات  الحظهوهذا يع س ما      
ؿ ا،دمذػػػ  لػػػبعض للوقػػػوؼ  مػػػاـ اسػػػ ايععل ػػػا  مػػػاـ مواعلػػػ  ن ريػػػ  ح ي يػػػ  االتطػػػرؼ الي ػػػري

ومػػا يتػػبعلـ مػػف ا ػػحاب التعلػػيـ المتػػد ي  اوحملػػت الشػػلادات اا ػػحاب التح ػػيؿ ا، ػػاديمي
ييعرو لػػا متػػى مػػا  موقوتػػهوععللػػـ ق ابػػؿ  اب ػػورة  بيػػرةا  فَّ العػػدو اليػػوـ قػػاـ بإق ػػاع الػػبعض

يا  العزؿا بأبشع الطرؽ اإل سا ي  بحؽ ا،بر  الي يذوا عرا ملـ ا،رهابي  او ييما يريدوف اشا وا
ق ػػاعلـ بأن ػػار ، تمػػت إلػػى الػػديف والواقػػع ب ػػل  وقػػاموا بتوزيػػع الحػػور العػػيف علػػيلـ حسػػب  اوا 
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حتػى  ا ثرة  عداد عرا ـ ال تؿ التي يرت بو لاا ولـ ي تيوا بذلؾ إ َّما اػالوا نػي اليتػاوى المتطرنػ 
 ا تل وا الموب ات وشرعوا الز ا.

،حػػػظ الباحػػػث كػػػرورة  فَّ ي ػػػوف للمؤسسػػػات  اومػػػع تزايػػػد الحمػػػالت الي ريػػػ  الكػػػال      
التػػي تخػػدـ  اس َّلػػا شػػريؾ هػػاـ نػػي ب ػػا  وت ميػػ  الشخ ػػي  الث انيػػ  المد يػػ  االتربويػػ  دور ناعػػؿ

 المعتمع ب ورة شامل .

ويم ػػف تحديػػد مشػػ ل  الدراسػػ  الحاليػػ  نػػي الحاعػػ  الماسػػ  للتعػػرؼ علػػى واقػػع اسمػػػف      
اؽا ومػػا هػي المعوقػػات التػػي تواعلّػاا  فَّ ن ػػرة هػػذ  الدراسػػ  الي ػري للمؤسسػػ  التعليميػػ  نػي العػػر 

ل ػي تأخػذ دورهػا الح ي ػي نػي  ؛ليت ا، تبا  إلػى المؤسسػات التربويػ ل ابعه مف اهتماـ الباحث 
ر ػػد النػػي  اوععػػؿ العمليػػ  التعليميػػ  محػػور التذيػػر اللػػادؼ الب ػػا  امحاربػػ  اسن ػػار المتطرنػػ 

واستخداـ  ساليب عديدةا يم ف ا،سػتيادة م لػا بػال لوض  اهاوايسر  امعالع  بأنكؿ الطرا ؽالو 
 وا، اديمي ني البي   العراقي . ابالواقع التعليمي

 أسئمة الدراسة:

تلدؼ الدراسػ  الحاليػ  إلػى التعػرؼ علػى:   دور المؤسسػات التربويػ  نػي ت ميػ  اسمػف      
خالؿ اإلعاب  عف ا،سػ ل  الي ري كد اسن ار المتطرن  ني كو  تحديات الع ر  وذلؾ مف 

 اآلتي :

 ما الم  ود باسمف الي ري ؟ -

 ما   همي  اسمف الي ري ني محارب  اسن ار المتطرن ؟ -

 ما دور المؤسسات التربوي اا،سرةا المدرس ا العامع   ني ت مي  اسمف الي ري؟ -

  يؼ  عزز اسمف الي ري لمواعه تحديات الع ر؟ -
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 مف الي ري ني المؤسسات التربوي ؟يات التي تسلـ ني تعزيز اسما الم ترحات والتو  -

 اىمية الدراسة:

 ت تسب الدراس   هميتلا مف خالؿ اآلتي:     

قػػد تسػػلـ  تػػا و هػػذ  الدراسػػ  نػػي تشػػعيع البػػاحثيف علػػى ال يػػاـ بمزيػػد مػػف الدراسػػات نػػي  -2
  همي  اسمف الي ري ني ت ميته ني المؤسسات التربوي .

 يداف التربوي والث اني إلى التعرؼ ميلـو اسمف الي ري وتيعيل  ني المعتمع.حاع  الم -1

مساعدة الملتميف ني معاؿ اسمف الي ري نػي العػراؽ لالسػتيادة مػف التطػورات العديػدة  -3
 التي ح لت ني واقع المؤسسات التربوي .

تليت  ظر المخت ػيف و ت دـ هذ  الدِّراس  معلومات واني  لل ا ميف على العملي  التربوي   -5
 والملتميف ني للت دي لأن ار المتطرن  وايعاد حلوؿ وم ترحات ناعل .

قد تساعد  تا و هذ  الدِّراس  ال ا ميف على الم ػاهو وتطويرهػا نػي وزارة التربيػ   و وزارة  -4
مف الي ري نػي المؤسسػات التعليـ العاليا ني الحد مف بعض عوا ب الكعؼ الحا ؿ ني اس

  .التربوي

 :Study Objectivesىدف الدراسة 

تلدؼ الدراس  الحالي  إلى محاول  التعرؼ على  المؤسسات التربويػ  نػي ت ميػ  اسمػف      
ومػػػا هػػػو دورهػػػا نػػػي محاربػػػ  اسن ػػػار المتطرنػػػ  نػػػي كػػػو  تحػػػديات الع ػػػرا نيسػػػعى  االي ػػػري

                            الباحث مف خالؿ الدراس  الحالي  إلى تح يؽ اسهداؼ اآلتي :          

 توكي  ميلـو اسمف الي ري.  -2



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

417 

 

 التعرؼ على  همي  اسمف الي ري ني محارب  اسن ار المتطرن . -1

 التعرؼ على المؤسسات التربوي  ني ت مي  اسمف الي ري. -3

 التعرؼ على دور اسمف الي ري لمواعه تحديات الع ر. -5

 منيج البحث:  

هػػػػػػػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػػػػػػػثا  عتمػػػػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػػػػث ا،سػػػػػػػػػػػػػػلوب الو ػػػػػػػػػػػػػػيي لذػػػػػػػػػػػػػػرض تح يػػػػػػػػػػػػػػؽ      
 ا لر ػػد خ ػػا ص موكػػوع الدراسػػ ا وهػػو المػػ لو الػػذي يلػػدؼ إلػػى Inductionا،سػػت را يا

عمػػع الح ػػا ؽ والبيا ػػات عػػف ظػػاهرة  و موقػػؼ معػػيف مػػع محاولػػ  تيسػػير هػػذ  الح ػػا ؽ تيسػػيرًا 
  انيًا. 

 التعريف اإلجرائي:

لعماعػػ  نػػي عميػػع عوا ػػب الحيػػاة.  مػػا الي ػػر: نلػػو إف اسمػػف: هػػو اطم  ػػاف اليػػرد  و ا     
وع ػد دمػو الميػردتيف معػًا اا،مػف الي ػري  ي ػب  مر بػًا نلػو: هػو  إعماؿ الخاطر ني الشي .

اطم  ػػػاف اليػػػرد  و العماعػػػ  علػػػى ع ا ػػػدهـ و ن ػػػارهـ وم و ػػػات   ػػػالتلـ وث ػػػانتلـ بمػػػا يكػػػمف 
 الوسطي  وا،عتداؿ ني عميع عوا ب الحياة. 

اسمػػػػف الي ػػػػري: هػػػػػو معمػػػػوع اليعاليػػػػات واس شػػػػػط  التػػػػي ت ػػػػـو بلػػػػػا  الجرائفففففي:التعريففففف ا
المؤسسات التربوي  لتح يف ع وؿ الطلبػ  باسن ػار السػليم  المتعل ػ  بالػديف والسياسػ  والث انػ  
ني مواعلػ  اسن ػار المتطرنػ  التػي تتعػارض مػع الي ػر ال ػحي  نػي المعتمػع إلعػداد وت ػويف 

 الشخ ي  السوي  الياعل .
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 الفصل الثاني:
 االطار النظري:الدراسات السابقة و 

 أواًل: الدراسات السابقة:

ع ػػد مراععػػ  ا،دب ال ظػػري والدراسػػات التػػي  عريػػت بلػػذا الخ ػػوص  لالسػػتيادة ممػػا      
بشػ ؿ مػوعز ومرتػب  الدراسػات عػرضتو ؿ إليه الباحثوف مف  تا و بذي  ا،سترشاد بلاا تـ 

مػػف ال ػػديـ إلػػى الحػػديث وبيػػاف م لػػا  هػػـ  تا علػػا ومػػدى ا،نػػادة  حسػػب تسلسػػؿ حػػدوثلا ت ازليػػاً 
 :م لا

  دراس  هدنت التعرؼ على مستوى التلوث الث ػاني لػدى 1002 عرى  بو دؼ واسااا     
الشباب ني المعتمع اليلسطي ي مف وعل   ظر  عكا  هي   التدريس ني العامعػاتا اسػتخدـ 

الدراسػ  قػاـ الباحثػاف بإعػداد اسػتبا   ل يػاس التلػوث ولتح يػؽ هػدؼ  االم لو الو ػيي التحليلػي
  52وقػػد ت و ػػت ا،سػػتبا   نػػي  ػػورتلا ال لا يػػ  مػػفا االث ػػاني وت  ي لػػا لمعرنػػ   ػػدقلا وثباتلػػا

وقػد  اموزع  على ثالث  معا،ت هي االمعت دات واسن ارا السلوؾ العاـا المظلر العػاـ  ان رة
تػـ  ا  نػرداً 218بلػ  عػددها ا اهي ػ  التػدريس بذػزة تـ تطبيؽ ا،سػتبا   علػى عي ػ  مػف  عكػا 

اختيارهـ بطري   عشػوا ي  طب يػ  لتمثػؿ متذيػرات البحػث. وقػد تبػيف مػف  تػا و البحػث  ف  سػب  
التلوث لدى الشباب نػي المعتمػع اليلسػطي ي مػف وعلػ   ظػر  عكػا  هي ػ  التػدريس بالعامعػ  

 % . 53.24قد بلذت ا

اسػػ  هػدنت التعػػرؼ علػى دور العامعػػات اليلسػطي ي  نػػي   در 1008وقػاـ  بػػو سػا ور ا     
ت مي  الوعي السياسي و شر  لػدى الشػباب العػامعيا اسػتخدمت الدراسػ  المػ لو الو ػييا وقػد 
تػػػـ اختيػػػار عي ػػػ  عشػػػوا ي  مػػػف العامعػػػات نػػػي ع ػػػوب الكػػػي  الذربيػػػ  وهػػػي: عامعػػػ  الخليػػػؿا 

  ال ػػػدسا وعامعػػػ  بيػػػت لحػػػـا وعامعػػػ  بوليت  ػػػؾ نلسػػػطيفا وعامعػػػ  ال ػػػدس الميتوحػػػ ا وعامعػػػ
  طالبػػًا وطالبػػ ا وقػػد تو ػػلت  تػػا و الدراسػػ  إلػػى  فَّ دور العامعػػات نػػي 2240حيػػث بلذػػت ا
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ت ميػػ  الػػوعي السياسػػي و شػػر  لػػدى الشػػباب العػػامعي  ػػاف متوسػػطًاا بحيػػث  ا ػػت عامعػػ  بيػػت 
ي ت ميػ  الػوعي لحـ ني المرتب  اسولى تليلا عامع  الخليؿا و ا ت  برز اسدوار التي تساهـ ن

قامػػ  المعػػارضا  السياسػػي هػػي: إتاحػػ  الير ػػ  للطلبػػ  بع ػػد ال ػػدوات والملرعا ػػات الوط يػػ ا وا 
تالهػػا نػػي الم ػػاـ الثػػا ي مشػػار   العامعػػات نػػي الم اسػػبات الوط يػػ  واليعاليػػات السياسػػي ا ونػػي 

ترسػي  الديم راطيػ  الم اـ الثالث تعزيز اللوي  اليلسطي ي  وا، تما ا ثـ تالهػا نػي الم ػاـ الرابػع 
مػػػف خػػػالؿ ا تخابػػػات معػػػالس الطلبػػػ ا وطػػػرح العامعػػػ  لمسػػػاؽ إعبػػػاري نػػػي العلػػػـو السياسػػػي  
وال كػػػي  اليلسػػػطي ي . و شػػػارت ال تػػػا و إلػػػى عػػػدـ وعػػػود نػػػروؽ ذات د،لػػػ  إح ػػػا ي  بػػػيف دور 
العامعات اليلسطي ي  ني ت مي  الوعي السياسي و شر  لدى الشباب العامعي مف وعل   ظرهـ 

 عزى لمتذير العامع ا وع س الطالبا وم اف الس فا والس   الدراسي .ت

  دراسػػ  هػػدنت التعػػرؼ علػػى الشػػرا   المعتمعيػػ  بػػيف مؤسسػػات 2517 عػػرى البػػازا      
المعتمػػع  يواعلػػاالػػذي يػػزداد  هميػػ  نػػي الوقػػت الحاكػػر مػػع تع ػػد المشػػ الت التػػي  المعتمػػعا
ممػػا ي ػػعب معػػه علػػى علػػاز  اوت ػػوع  سػػاليبلا اوتعػػددها وارتيػػاع معػػد،ت العريمػػ  االخليعػػي

وهػػو العلػػاز اسم ػػي ال يػػاـ بالملػػاـ اسم يػػ  العديػػدة مػػف توعيػػ  ووقايػػ  وم انحػػ  العريمػػ   اواحػػد
ومراقب  وكبط وحيظ لأمػف وحمايػ  المعتمػعا لػذا نػإف تكػانر علػود مؤسسػات المعتمػع مػف 

عالميػػ  وبلػػد يات ومؤسسػػات ال طػػاع الخػػاص تعليميػػ  وقكػػا ي  واعتماعيػػ  و ػػحي  وشػػبابي  وا 
 وت امللا مع اسعلزة اسم ي  لتح يؽ تلؾ الملاـ  مرًا ملحًا ، مير م ه وهذا مف باب التيكؿ.

  دراسػػ  هػػدنت التعػػرؼ علػػى  هميػػ  المؤسسػػ  التعليميػػ  نػػي 2514قامػػت الحوشػػاف ا      
ليػػػ  الملػػػؾ نلػػػد ت ميػػػ  الػػػوعي اسم ػػػيا وقػػػدمت ورقػػػ  عمػػػؿ ل ػػػدوة المعتمػػػع واسمػػػف الم ع ػػػدة ب 

اسم يػػ  بالريػػاضا اسػػتخدـ المػػ لو الو ػػيي التحليلػػيا و بػػرز مػػا تو ػػلت إليػػه الدراسػػ   هميػػ  
المدرس  ني العمؿ على تزويد الدارسيف بما يرا  المعتمع كروريًا مف خالؿ الم ػاهو الدراسػي  

 وحسف اختيار للموكوعات التي تب ي و، تلدـ.
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ت التعػػػػػػرؼ إلػػػػػى دور اسسػػػػػتاذ العػػػػػامعي نػػػػػػي   دراسػػػػػ  هػػػػػدن1021 عػػػػػرى مرتعػػػػػىا      
العامعػػػات اليلسػػػطي ي  الخا ػػػ  نػػػي تعزيػػػز الوسػػػطي  واسمػػػف الي ػػػري مػػػف وعلػػػ   ظػػػر طلبتلػػػا 
بمحانظػػ  اػػزةا وال شػػؼ عػػف دور االم ػػاهو العامعيػػ ا ودور اس شػػط  العامعيػػ ا ودور اإلدارة 

ي ػػري مػػف وعلػػ   ظػػر العامعيػػ  ومػػا هػػي المعوقػػات  التػػي تحػػد نػػي تعزيػػز الوسػػطي  واسمػػف ال
طلبتلػا بمحانظػ  اػزةا وال شػؼ عػف اليػروؽ نػي اسػتعابات  نػراد العي ػ  تبعػًا لمتذيػر االعػػ سا 
ال ليػػػ ا العامعػػػ  ا واسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػ لو الو ػػػيي التحليلػػػيا وتو ػػػلت  تػػػا و الدراسػػػ   ف 
 العامعػػػػػات اليلسػػػػػطي ي  الخا ػػػػػ  ت ػػػػػوـ بػػػػػدورها نػػػػػي تعزيػػػػػز الوسػػػػػطي  واسمػػػػػف الي ػػػػػري بدرعػػػػػ 
متوسػػػط ا وال شػػػؼ عػػػف وعػػػود بعػػػض المعوقػػػات التػػػي تحػػػد مػػػف دور العامعػػػات اليلسػػػطي ي  
الخا ػػ  نػػي تعزيػػز الوسػػطي  واسمػػف الي ػػري لػػدى طلبتلػػاا و شػػيت الدراسػػ  عػػف عػػدـ وعػػود 
نػػروؽ ذات د،لػػ  إح ػػا ي  تعػػزى لمتذيػػر العػػ س وال ليػػ ا بي مػػا وعػػدت نػػروؽ تعػػزى لمتذيػػر 

 العامع  ل ال  عامع  نلسطيف.

  دراسػػػ  هػػػدنت التعػػػرؼ الػػػى دور المؤسسػػػات التعليميػػػ  1021 عػػػرت سػػػليـ وخكػػػيرا     
العامعيػػ  نػػي ت ميػػ  الػػوعي اسم ػػي مػػف وعػػه  ظػػر طلبػػ  عامعػػ  ال ػػدس الميتوحػػ ا إكػػان  الػػى 
تحديد دور متذيرات  ؿ مف الع سا وال لي  وم اف الس فا والمسػتوى الدراسػيا ولتح يػؽ ذلػؾ 

  طالبػًا وطالبػ  مػف طلبػػ  عامعػ  ال ػدس الميتوحػ  نػػي 400واملػػاا عريػت الدراسػ  علػى عي ػ  ق
  ن ػرةا 37م و ػ  مػف ا اسػتبا   ؿ مف م ط    ابلس وم ط   سػلييت التعليميػ ا وزعػت علػيلـ 

إعرا  دراسػات  وني كو  ال تا و الخا   بأس ل  البحث وم اقشتلا  و ت الباحثتاف بما يلي:
عػادة ال ظػر نػي حوؿ موكػوع الػوعي اسم ػي تشػمؿ عميػع ال  الم ػرراتعامعػات اليلسػطي ي ا وا 

والمساقات الدراسي  العامعي  بحيث يتـ طرح التربي  اسم ي  لزيػادة الػوعي اسم ػي لػدى  ب ا  ػا. 
تطوير التعليـ العامعي بحيث يت اسب مع مستعدات المرحل  التي يعيشلا الشعب اليلسطي ي. 

  االتوعيػػه المباشػػر ا واعتمػػاد اسسػػاليب المعتمػػدة ا،بتعػػاد عػػف اسسػػاليب الت ليديػػ  نػػي التوعيػػ
علػػى الحػػوار والمشػػار   والم اقشػػ ا ممػػا يعػػزز مػػف تياعػػؿ الطػػالب ويػػدعـ مشػػار تلـ ب ػػورة 
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ناعلػػػ . ا،عتمػػػاد علػػػى العوا ػػػب التطبي يػػػ  المباشػػػرةا وا،بتعػػػاد عػػػف الطروحػػػات ال ظريػػػ  نيمػػػا 
شتر   بيف وزارة الداخليػ  ووزارة التربيػ  يتعلؽ بتطبيؽ الوعي اسم ي. إقام  لعاف ونرؽ عمؿ م

والتعلػػيـ والعامعػػات لتخطػػيط البػػرامو واس شػػط  واليعاليػػات الالزمػػ  لت ييػػذ بػػرامو لت ميػػ  الػػوعي 
 اسم ي.

  دراسػػػػ  هػػػػدنت التعػػػػرؼ علػػػػى دور  ليػػػػات التربيػػػػ  بالعامعػػػػات 1023قػػػػاـ شػػػػلداف ا      
ؿ تيعيلػػػها واسػػػتخدـ مػػػ لو الو ػػػيي اليلسػػػطي ي  نػػػي تعزيػػػز اسمػػػف الي ػػػري لػػػدى طلبتلػػػا وسػػػب
  ن رة موزع  على ثالث  معػا،ت 51التحليليا حيث قاـ الباحث بإعداد استبا   اشتملت علىا

وهػػػي: عكػػػو هي ػػػ  التػػػدريسا الم ػػػاهو الدراسػػػي ا اس شػػػط  الطالبيػػػ ا واشػػػتملت عي ػػػ  الدراسػػػ  
ديرات الطلب  حػوؿ دور   طالبًا وطالب ا وقد  ظلرت  تا و الدراس  ما يلي: بلذت ت 384علىا

% ا  وعػود 61.13 ليات التربي  بالعامعات اليلسطي ي  ني تعزيز اسمف الي ري لدى طلبتلاا
  ثػى   نروؽ ذات د،ل  إح ا ي  بيف متوسطات استعابات العي ػ  تعػزى لمتذيػر الع ساذ ػرا

  نػػػػي المعػػػػاؿ اسوؿ والثػػػػا ي حيػػػػث  ا ػػػػت اليػػػػروؽ ل ػػػػال  الػػػػذ ور. وعػػػػود نػػػػروؽ ذات د،لػػػػ
إح ػػا ي  بػػيف متوسػػطات اسػػتعابات العي ػػ  تعػػزى لمتذيػػر العامعػػ  ااإلسػػالمي ا اسق ػػى  نػػي 
عميػػػع المعػػػا،ت والدرعػػػ  ال ليػػػ  ل ػػػال  العامعػػػ  اإلسػػػالمي . عػػػدـ وعػػػود نػػػروؽ ذات د،لػػػ  
إح ػػا ي  بػػيف متوسػػطات اسػػتعابات العي ػػ  تعػػزى لمتذيػػر المسػػتوى الدراسػػي اسػػ   ثا يػػ ا سػػ   

ذات د،لػػ  إح ػػا ي  تعػػزى لمتذيػػر المعػػدؿ الترا ميام بػػوؿا عيػػدا عيػػد  رابعػػ  . وعػػود نػػروؽ
 عدًاا امتياز  ولعميع المعا،ت والدرع  ال لي  ل ال  ا،متياز.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 على الدراسات الساب   يتك  ما يلي: ا،طالعمف خالؿ 

 .   دت الدراسات الساب   على ميلـو اسمف الي ري.2
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 التأ يد على  همي  اسمف الي ري ني حياة اليرد واسم ا وآثار  على ا،ست رار المعتمع.. 1

.  ظلػػػػرت بعػػػػض الدراسػػػػات دور المؤسسػػػػات التربويػػػػ  االمدرسػػػػ ا والعامعػػػػ   نػػػػي تعزيػػػػز 3
 ا 2514 ا ودراسػػ  الحوشػػاف ا1008اسمػػف الي ػػري لػػدى  نرادهػػا  مػػا نػػي دراسػػ  ابػػو سػػا وا 

  . 1023  ودراس  شلداف ا1021ودراس  سليـ وخكيرا

 مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة:

عػػداد  ظػػرة عامػػ  عػػف الدِّراسػػ  الحاليػػ ا و طرهػػا   -2 الػػتم ف مػػف ت ػػويف اإلطػػار ال ظػػري وا 
 الر يس ا والتخطيط للدِّراس  وت ييذها.

 الرعوع إلى بعض الم ادر التي استيادت م لا. -1

 ت الّدراسات الساب  .  ا،طالع على تو يات وم ترحا -3

 ما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 اعتمادها على م ادر بحثي  حديث  ومت وع . -2

 و لػػػػا دراسػػػػ  ميدا يػػػػ  ت ػػػػيس دور المؤسسػػػػات التربويػػػػ  بالتحديػػػػد ااسسػػػػرةا المدرسػػػػ ا   -1
 العامع   ني تعزيز اسمف الي ري و ييي  الت دي لأن ار المتطرن .

 لدراس  الوحيدة التي  عريت ني العراؽ حسب علـ الباحث.ا -3

الت ػػدـ بم ترحػػػات لتيعيػػػؿ دور المؤسسػػػات التربويػػػ  نػػػي تعزيػػػز اسمػػػف الي ػػػري ومحاربػػػ   -5
 اسن ار المتطرن .
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 ثانيا: األدب النظري:

 :األمن الفكري 

سػػػػي   اسمػػػػف الي ػػػػري   َّػػػػه الشػػػػعور بػػػػاسمف الروحػػػػي وال ي21: 2530يعػػػػرؼ الي ػػػػي ا     
والعسػػدي والع لػػي والمػػادي بمػػا ، يتعػػارض مػػع الػػديف والمبػػادئ والمثػػؿ العليػػا واسخػػالؽ التػػي 

 يؤمف بلا اليرد والمعتمع و، تؤثر سلبًا على  ن ار وحياة ا،خريف.

  اسمػػف الي ػػري هػػو حمايػػ  الم ظومػػ  الي ريػػ  الع ديػػ  5: 2530بي مػػا يػػرى الح ػػيـ ا     
 ي  لليػرد والمعتمػعا بمػا ي يػؿ ا،طم  ػاف إلػى سػالم  الي ػر ا، سػا ي والث اني  واسخالقي  واسم

 مف ا، حراؼ الذي يش ؿ تلديدًا لأمف الوط ي بعميع م و اته.

  حػػػوؿ ميلػػػوـ اسمػػػف الي ػػػري بأ َّػػػه تلي ػػػ  6: 2530بي مػػػا  عػػػد راي  خػػػر للشػػػريييف ا     
لػػػػى معموعػػػػ  الميػػػػاهيـا الم ػػػػاخ وتػػػػونير الظػػػػروؼ مػػػػف  عػػػػؿ اإلحسػػػػاس بالطمأ ي ػػػػ ا والث ػػػػ  ع

والت ػػػورات والمبػػػػادئ والع ا ػػػدا التػػػػي يػػػؤمف بلػػػػا اإل سػػػاف والتػػػػي م ػػػدرها الػػػػوحي اإلللػػػػي  و 
 الت ورات البشري  الم كبط  بالوحي اإلللي.

تتوقػػؼ عػػف ال شػػاط نػػي إدراؾ  الدا بػػ ا التػػي ، ،   ػػد ب لمػػ  ان ػػر  الحر ػػ  الذه يػػ      
ا اسػػـ التي يػػر الػػذي ي ػػدر ع ػػه اليعػػؿ ن ػػر يي ػػرا بػػؿ المع ػػو،ت وتأمللػػاا ويطلػػؽ عليلػػا  يكػػ

   ػػد الم ػػطل  الحػػديث الشػػا ع الػػذي يع ػػي عملػػ  مػػا يتعلػػؽ بمخػػزوف الػػذا رة ا، سػػا ي  مػػف 
الث انات وال يـ والمبادئ اسخالقي  التي يتذذى بلا ا، ساف مف المعتمع الذي  شأ نيػه ويعػيش 

 ػػر الحػػديث إلػػى ن ػػر إسػػالمي ون ػػر يلػػودي بػػيف  نػػراد ا وبلػػذا الميلػػـو  سػػتطيع ت ػػ يؼ الي
ون ر مسيحي ون ر شيوعي ون ر علما ي .... واير ذلؾ مف   وؼ الي ر التي ت تشػر بػيف 
المعتمعػػػات وتػػػؤثر نػػػي توعيللػػػا ونػػػي   ظمػػػ  الػػػدوؿ التػػػي تح ملػػػا. نػػػأمف الي ػػػري يع ػػػي ب ػػػؿ 
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يف علػى م و ػات بساط   ف يعيش ال اس ني بلػدا لـ واوطػا لـ وبػيف معتمعػاتلـ آم ػيف مطم  ػ
  .2511  التلـ وث انتلـ ال وعي  وم ظومتلـ الي ري  االتر يا

 :كري في محاربة األفكار المتطرفة أىمية األمن الف 

إف لأمػػف الي ػػري  هميػػ   بيػػرة ، يم ػػف  اياللػػا  و التذاكػػي ع لػػا؛ س َّػػه يمثػػؿ  ػػماـ     
لكػال  التػػي ت ػوف  لايتلػػا معرونػػ  آمػاف المعتمػػع وحمػايتلـ مػػف الوقػوع نػػي المحػاذير الي ريػػ  ا

 حياة اليرد وهال ه. با عداـ

اسمػػف الي ػػري لػػدى الشػػباب يععللػػـ نػػي عػػالـ مظلػػـ ، يلتػػدوف إلػػى الطريػػؽ  ا عػػداـإفَّ     
ال ػػػحي ا سفَّ اسمػػػر سػػػيزيدهـ تع يػػػد واسػػػتمرار نػػػي خلػػػط بػػػيف الي ػػػر والع يػػػدة وبػػػيف الذايػػػات 

الوسػػا ؿ وال  ػػوات ا،عالميػػ  واليتػػاوي المكػػل ا وبػػيف  اإل سػػا ي  الم حرنػػ  وتسػػوي لا مػػف خػػالؿ
الػػديف الح ي ػػي والتػػاري  الموكػػوع لخدمػػ  ح ػػاـ العػػور والكػػالؿا وهػػذا يػػؤدي إلػػى خلػػط ال ػػيـ 
وتع يد المياهيـ وعػدـ المعرنػ  ال ػحي  سحػداث الوقػا عا تععللػـ نريسػ  سػلل  للت ليػد اسعمػى 

والتػورط نػي  مػور  وا، عػراؼاعػاتلـ ال ا ػرة حسب ق  وا، حراؼمّما يععللـ عرك  للكياع 
   بر مف حعملـ ومستواهـ الع لي والي ري.

إفَّ الحاعػػ  إلػػى اسمػػف الي ػػري؛ ل ػػي يت ػػدى ل ػػؿ ن ػػر دخيػػؿا ويحمػػي اإل سػػاف مػػف       
نػػي نلمػػه لمختلػػؼ ال كػػاياا ويلػػدؼ إلػػى حيػػظ  وا،عتػػداؿ و الخػػروج عػػف الوسػػطي   ا، حػػراؼ

اسمف والطمأ ي   وا،ست رار ني م احي الحياة المتعددةا  مػا يلػدؼ إلػى ال ظاـ العاـا وتح يؽ 
 ف يعػػػػػيش ال ػػػػػاس نػػػػػي بالدهػػػػػـ آم ػػػػػيف علػػػػػى   ػػػػػالتلـ وعلػػػػػى ث ػػػػػانتلـ المسػػػػػتمدة مػػػػػف ديػػػػػ لـ 

  .2530احميدا

يعػػػد اسمػػػف الي ػػػري  سػػػلوبًا وقا يػػػًا يع ػػػب  نػػػراد المعتمػػػع تبعػػػات العريمػػػ  ا،عتماعيػػػ        
 ؛ إلشعارهـ بخطورة العرا ـ والحوادث وا ع اساتلا السي   على المعتمعا وا،قت ادي  والمع وي
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وتػوعيتلـ بػدورهـ الملػـ نػي التعػاوف مػع اسعلػزة اسم يػ  لمحاربػ  العػرا ـ والحػوادثا ومػف ه ػا 
تأتي الدعوة إلى كرورة التر يز على اسمف الي ري  إحدى ر ا ز اسمف الوقػا ي حػاًل لمشػ ل  

  .1004االمالؾا العريم  وا، حراؼ

إفَّ  ػػؿ  شػػاط يم ػػف  فَّ يمارسػػه اإل سػػاف ويظلػػر نػػي سػػلو ه مػػف خيػػر  و شػػر مر ػػوزا      
نػػي ال يػػاف الي ػػري ا،عت ػػادي ومسػػت ّ ًا داخػػؿ الػػ يس واعماقلػػا وه ػػا تبػػدو  هميػػ  اسمػػف الي ػػري 

  يسػلـ  والح ا   الث اني  بارزة نػي اسذهػاف وتشػتد الكػرورة نػي  فَّ يتوا ػى ال ػاس نػي حيػظ
مف المؤثرات الي ري  اسع بي  الدخيل  التي قد ت ع س عليلـ سلبًا وتعبر عف توعلاتلـ ال ابعػ  

  . 2511مف ايما لـ ودي لـاالتر يا

وتبلػػ   هميػػ  اسمػػف بأ َّػػه يشػػ ؿ العػػدار ال ػػلب وال ػػوة الح ي يػػ  التػػي ت ػػؼ  مػػاـ  ػػؿ       
لػػدى ال ػػاسا وا،هتمػػاـ بلػػذا العا ػػب هػػو مخطػػط  و عمػػؿ يػػراد بػػه إخػػالؿ ا،طم  ػػاف واللػػدو  

اهتمػػػػػاـ بعميػػػػػع عوا ػػػػػب اسمػػػػػف ا،خػػػػػرى حيػػػػػث  ف اسمػػػػػف الي ػػػػػري يعػػػػػد بمثابػػػػػ  الػػػػػر س مػػػػػف 
   35: 1020العسداالخرعيا

يػػرى الباحػػث  ف اسمػػف الي ػػري  يتح ػػؽ ع ػػدما يػػؤمف اليػػرد بػػه نع ػػدما يػػؤمف اسب  و      
المعلـ  و ا،ستاذ العامعي بأن ار معي   ي وف تأثير   قوى و  بر باسخريف حتػى ا،ليػاظ ي ػوف 
اختيارهػػا وطري ػػ  الػػتليظ بلػػا  و اي ػػاللا بطري ػػ  مػػؤثرة معبػػرة تععػػؿ الم ابػػؿ نػػي سػػحر وعػػذب 

 ػػػػريا إفَّ ا،يمػػػػاف الح ي ػػػػي باسن ػػػػار تععللػػػػا سػػػػلل  التح يػػػػؽا و، يم ػػػػف تذيرهػػػػا  و ليظػػػػي ون
تبػػديللاا ل ػػف مػػا ، تػػؤمف بػػها تعػػد   ػػه مػػف البسػػاط  تعديلػػه وتذيػػر ا وهػػذا مػػا اسػػتذله كػػعاؼ 
ال يػػوس؛ لي ومػػوا بالتػػأثير علػػى البسػػطا  با،حتيػػاؿ ال يسػػي مسػػتذليف كػػعيلـ الع ا ػػدي وعػػدـ 

ليػػػػيف الح ي يػػػػ  بأن ػػػػارهـ المسػػػػموم  ليدسػػػػوها الػػػػيلـ بػػػػالتحريؼ والتزويػػػػؽ  كػػػػوعلـ الي ػػػػري م ذ
ق اعلـ بالخرانات الباطل  التي ، تمت إلى الواقػع ب ػل ا ني ػوف دور اسب والمعلػـ وا،سػتاذ  وا 
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العامعي معلـ ني نت  الحوار وال  اش وا،ستماع إلى ا،خر وم اقشته بحعػو و ن ػار ميلومػ  
 ثابته ، يم ف زعزعتلا  و خلخلتلا  و التأثير بلا.حتى ت وف لديه ق اعات 

 :ألمن الفكري لمواجو تحديات العصرز ايعز ت  

الع ر الحػالي يتسػـ بالتعػدد والتطػور وهػذا يععػؿ علػى المؤسسػات التربويػ  مسػؤولي       
روج  بيرة لت وـ بدورها لتعزيز اسمف الي ري لدى  ب ا لا وحمايتلـ مف ا،ن ار المتطرن  التػي تػ

للػػػػا العماعػػػػات الكػػػػال ا نخيػػػػر عػػػػالج مػػػػف انػػػػات المػػػػرض المعتمػػػػع الخطيػػػػر هػػػػو التح ػػػػيف 
علػػػى  التػػػأثيروالحمايػػػ ا و لمػػػا تعرن ػػػا   ثػػػر علػػػى الطرا ػػػؽ وا،سػػػاليب التػػػي يسػػػتخدمو لا نػػػي 

الشػباب مػػف خػالؿ اسن ػػار التػي يروعػػوف للػػا  ا ػت عمليػػ  تعزيػز ا،مػػف نػي المعتمػػع   ػػوب 
 و تا علا  نكؿ.

 تيعػػ  المتذيػػرات اللي ليػػ  والعذريػػ  والسػػريع  التػػي  بالمعا ػػرةسمػػف الي ػػري يت ػػؼ ا      
يشػػػلدها عالم ػػػا المعا ػػػر تيػػػرض علي ػػػا  ف ي ػػػوف لػػػدي ا مػػػف الي ػػػر الػػػواعي مػػػا يسػػػاعد ا علػػػى 

مػػػف نلسػػػي  المعتمػػػع ورؤيػػػ   ليػػػ  تػػػرتبط وت بثػػػؽ مػػػف نلسػػػي   ا طالقػػػاموا بػػػ  التطػػػور والت ػػػدـ 
لعليػػػاا وتسػػػتعيب ،حتياعاتػػػه وتطلعاتػػػه نػػػي اػػػدا  نكػػػؿ و  ثػػػر المعتمػػػعا وتع ػػػس م ػػػالح  ا

تطػػػػورًا وت ػػػػدمًا ومػػػػف ثػػػػػـ نػػػػإف عػػػػدـ توظيػػػػػؼ ال ػػػػدرات الع ليػػػػ  لت لػػػػػؿ مػػػػف الميػػػػاهيـ واسن ػػػػػار 
واسطروحػػات السػػا دة والمعلومػػات المتػػػوانرة والتياعػػؿ معلػػا بلػػدؼ العمػػػؿ نػػي إطارهػػا سػػػيؤدي 

اسمػػف الي ػػريا ممػػا ييػػرض حتميػػ  تذييػػر بالكػػرورة إلػػى تخلػػؼ نػػي الي ػػر يػػ ع س سػػلبًا علػػى 
ل انػػػ  العػػػادات الت ييريػػػ  السػػػي  ا وم اهكػػػ  سػػػيطرة اسن ػػػار والميػػػاهيـ الخاط ػػػ ا و ػػػوً، إلػػػى 
إعمػاؿ الع ػػؿ وتلي ػ  الم ػػاخ المال ػـ لػػه للبحػػث عػف الح ي ػػ  نػي إطػػار قواعػد التي يػػر ال ػػحي  

  .22:ص1530وبرؤي  معا رة االلماشا 

لمعتمػػػع يعطػػػي كػػػريب   بيػػػرة؛  تيعػػػ  للتطػػػور والت ػػػدـ الت  ولػػػوعي ف ايعػػػد الباحػػػث       
والعلمػػي واف   ػػحاب الي ػػر الكػػاؿ يذيػػروف مػػف اسػػاليبلـ وطػػرا  لـ نػػي التػػأثير علػػى ع ػػوؿ 
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الشػػباب ويععلػػو لـ يواعلػػوف  الكػػذط ال يسػػي والي ػػري والتحػػدي  مػػاـ ا يسػػلـ التػػي لػػـ ي تمػػؿ 
  يعا،ت.  كعلا وتأخذ خبراتلا لمواعل  المشا ؿ وا،

إفَّ هػػػػػذا الواقػػػػػع المػػػػػؤلـ ي شػػػػػؼ ل ػػػػػا عػػػػػف معموعػػػػػ  مػػػػػف اسبعػػػػػاد  هملػػػػػا  مػػػػػا يػػػػػذ رها      
  هي:11: 2530اللماشا

إفَّ الرؤيػػػ  اإلسػػػالمي  لػػػدى ن ػػػ  العماعػػػات المتطرنػػػ  يشػػػوبلا خلػػػط  بيػػػر بػػػيف الع يػػػدة  -2
 والي ر و فَّ هذ  الي   هي  دوات اإلرهاب ووقود  ومحرقته.

ى عدـ وكػوح هػذ  الرؤيػ  لػدى هػذ  الي ػ  معموعػ  العوا ػؽ ال يسػي  التػي   َّه ساعد عل -1
اسػػتخدمت نػػي تػػرويض ع ػػوللـ  تػػرويض الحيوا ػػات ال اسػػرةا نلػػـ يعػػرؤ  حػػدهـ علػػى إمعػػاف 
ال ظػػر التحليلػػي نػػي   ػػوص دي ػػه بال ػػدر والعمػػؽ المطلػػوبا ووقعػػوا تحػػت السػػيطرة والطاعػػ  

 به. العميا  ني ت ييذ  ؿ ما يطلب م لـ ال ياـ

هػػو مطلػػؽ و ساسػػيا  إفَّ المشػػار يف  و الم يػػذيف للعمليػػات اإلرهابيػػ  لػػـ ييرقػػوا بػػيف مػػا -3
ومػا هػو محػدود وزم ػي حتػى يميػزوا بػيف مػػا يتعلػؽ بػالعوهر  و حتػى ي ػاقش مػا يتعلػؽ بػػاسدا  

 واسسلوب.

ع ػػػػدما ت ػػػػوف المسػػػػؤولي  مشػػػػتر   ويأخػػػػذ  ػػػػؿ شػػػػخص دور  ا، سػػػػا ي وا،عتمػػػػاعيا يعػػػػـ 
 وا،ست رار.  اسماف المعتمع

 دور المؤسسات التربوية في تنمية االمن الفكري:

إعػػػداد الػػػ ش  و ػػػياا  شخ ػػػيتها ‘ إفَّ المؤسسػػػات التربويػػػ  والتعليميػػػ  الم ػػػاط بلػػػا      
برزت الحاعػ  الماسػ  إليلػا مػف خػالؿ مػا يتشػرب الطالػب مػف الحػس اسم ػي للمعتمػع والث انػ  

ا، ػػطيادا والذلػػوا والتطػػرؼا والتشػػ يؿ مػػف قبػػؿ  ن ػػار كػػد الكػػال،ت الي ريػػ ا و  لتح ػػي ه
 م حرن  وهدام  ومخل  باسمف ني كو  الذايات واسهداؼ والسياسات. 
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إف دور المؤسسػػات التعليميػػ  نػػي تكػػميف برامعلػػا ن ػػوً، عػػف اسمػػف الي ػػري ت ػػب       
ويمػػػ  ومبػػػادئ نػػػي ق ػػػاة الوقايػػػ  مػػػف ا، حػػػراؼ الي ػػػري عػػػف طريػػػؽ تل ػػػيف المبػػػادئ الي ريػػػ  ال 

اليكػػػيل  واسخػػػالؽ وتعتبػػػر الع يػػػدة اإلسػػػالمي  الر يػػػزة اسهػػػـ نػػػي التماسػػػؾ الػػػداخلي للمعتمػػػع 
   .1004االمالؾا

   فَّ ه ػػاؾ عػػدة معػػا،ت يم ػػف للمؤسسػػ  التربويػػ  21-20: 2531ويػػذ ر ال ػػويعـا      
 التوعي  ا،م ي  مف خالللا لت مي  ا،مف الي ري لدى الطلب :

لث اني: وذلؾ مف خػالؿ ت ػديـ معموعػ  مػف البػرامو التػي تػدرب الطػالب علػى ال شاط ا -2
ا،ت ػػاؿ عبػػر   شػػط  الحػػوار المختليػػ  إلػػى عا ػػب  ػػ ؿ ملػػاراتلـ اللذويػػ  نػػي التعبيػػر اسدبػػي 
واإلبداعي مف خطاب  وم اؿ وق   ومسػرحي  وشػعر وبالتػالي علي ػا تعميػؽ المواط ػ  والتوعيػ  

 انيا لي وف ل ا درعًا واقيًا كد المعت دات الياسدة بتأهيؿ المياهيـ ا،م ي  مف خالؿ ال شاط الث
ثػػػػرا  معلومػػػػات الطػػػػالب اسم يػػػػ  وم عػػػػزات اسمػػػػف ودور  اإلسػػػػالمي  وت ميػػػػ  الػػػػروح الوط يػػػػ  وا 

 الطالب اسم ي ني وط لـ ومعتمعلـ.

التوعيػػ  اإلسػػالمي : وي  ػػد بػػذلؾ وكػػع بر ػػامو خػػاص  بالتوعيػػ  اسم يػػ  مػػف خػػػالؿ  -1
المدرسي مف خالؿ ال حؼ الحا طي  وال شرات  ط   اإلسالمي  بحيث ي وف داعمًا للم رر  ش

والم شػػػورات التث يييػػػ  الداعمػػػ  للتربيػػػ  اسم يػػػ  ومػػػف  سػػػاليب التوعيػػػ  اسم يػػػ  نػػػي هػػػذا ال ػػػدد 
ال  ػػيح  بشػػ ؿ هػػادئ بعيػػدًا عػػف التشػػ و نإ لػػا ت ػػؿ إلػػى ال لػػب و ػػذلؾ التوعيػػ  مػػف خػػالؿ 

 ات الخيري  والعمؿ ال ال .التطوع ني العمعي

ال شاط ا،عتماعي: وي  د بذلؾ ت ديـ معموع  مف البرامو ا،عتماعي  التػي يمارسػلا  -3
الطػػػالب داخػػػؿ المدرسػػػ  وخارعلػػػا علػػػى  ف ت ػػػوف متعا سػػػ  مػػػع مػػػراحللـ العمريػػػ  متي ػػػ  مػػػع 
 ميػػوللـ ورابػػاتلـ ونػػؽ خطػػط تربويػػ  م ظمػػ  و سػػلوب اعتمػػاعي ح ػػيـ بأشػػراؼ مؤهػػؿ ومػػ ظـ

 يلدؼ ب ا  شخ ي  اعتماعي  متز   بعيدة عف التطرؼ.
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ال شػػاط الرياكػػي: يعتبػػر ال شػػاط الرياكػػي عػػاماًل  ساسػػيًا لت ميػػ  قػػدرة الطالػػب البد يػػ   -4
والملاري  لب ا  العسـ السليـ حتى يؤدي واعباتػه نػي خدمػ  دي ػه ووط ػه ومعتمعػه ب ػوة وثبػات 

  العسػػػـ إليعػػػاد المػػػؤمف ال ػػػوي واػػػرس الميػػػاهيـ ل سػػػب اللياقػػػ  البد يػػػ  وال شػػػاط الػػػدا ـ وت ويػػػ
 ال حيح  لل شاط الرياكي واستثمار  وقات اليرغ مف خالؿ اس شط  الرياكي  المييدة.

   فَّ المؤسسػات التعليميػ  يم ػف  فَّ تعػزز اسمػف 515: 2516بي ما  وك  المال ي ا     
 الي ري مف خالؿ اآلتي:

التػػدريس نػػي عميػػع المراحػػؿ التعليميػػ  مػػف ا،هتمػػاـ بحسػػف اختيػػار عكػػو هي ػػ   .2
خالؿ معايير دقي   ت يؿ توانر ال يايات الالزم  لديها وتكػمف تب يػه الوسػطي  وا،عتػداؿ ن ػر 
 و ممارسػ ا والحػرص علػى رنػع مسػتوى ث انتػه الدي يػ  والعلميػ  والسياسػي  وا،عتماعيػ  ليعمػػؿ 

امو ناعلػػ  للمتابعػػ  وت ػػويـ اسدا  علػػى تح يػػؽ اسمػػف الي ػػري لػػدى ال اشػػ  ا وكػػرورة وكػػع بػػر 
 ني هذا المعاؿ.

وكع كػوابط دقي ػ  اعلميػ  وشخ ػي   ،ختيػار المشػرنيف التربػوييف والمرشػديف  .2
ومديري المدارس وو ال لـ وت ويـ  دا  المعلميف ني معاؿ تح يؽ اسمػف الي ػري ب ػورة نعالػ  

 ومعالع  الخلؿ إفَّ وعد.
مػػػف الذلػػػو والتطػػػرؼ وتػػػونير المراعػػػع العلميػػػ  مراععػػػ  الم ػػػاهو العلميػػػ  وت  يتلػػػا  .1

الم اسػػب  لمعالعػػ  ا، حرانػػات الي ريػػ  والع ديػػ  والسػػلو ي  لت ػػوف نػػي مت ػػاوؿ الطػػالب و عكػػا  
 هي   التدريس.

تكػػػميف الم ػػػاهو الدراسػػػي  شػػػرحًا وانيػػػًا سح ػػػاـ اإلسػػػالـ نيمػػػا يسػػػت د إليػػػه دعػػػاة  .3
ف مػ لو اإلسػالـ نػي ت ظػيـ العالقػ  بػيف الحػا ـ ا، حراؼ الي ري لتبرير  قواللـ و عماللـا وبيا

.  والمح ـو
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إيعػػػاد مرا ػػػز ترنيليػػػ  موعلػػػ  توعيلػػػًا تربويػػػػًا ودي يػػػًا لشػػػذؿ  وقػػػات اليػػػراغ لػػػػدى  .5
الطالبا وت مي  روح اإلبداع وا،بت ار لديلـا وا  شا    دي  علمي  وث اني  واعتماعي  وتطوعي  

 وايرها مف مؤسسات المعتمع الياعل .

الباحػػث  ف دور المؤسسػػات التربويػػ   بيػػر سف تععػػؿ ال ػػالـ واقػػع التطبيػػؽ واف  يػػرى     
التربويػػػػ  بمػػػػا تمتلػػػػؾ مػػػػف  المؤسسػػػػاتتععػػػػؿ اسن ػػػػار ممارسػػػػ  ح ي يػػػػ  نػػػػي  رض الواقػػػػعا  ف 

مبت ػػرةا  وبطرا ػؽمػؤهالت  بيػػرة وسػلط  مع ويػػ  وقا و يػ  تم  لػػا مػف  دا  دورهػػا ب ػورة مثلػػى 
وا،سػػػتماع ليخػػريف واحتػػراـ آرا لػػػـ ب  ػػد الو ػػػوؿ إلػػى الحػػػؽ وترسػػي  مبػػد  الحػػػوار اللػػادؼ 

ومساعدة الطالب على استخداـ التي ير بطري    حيح  لي و وا قادريف على تمييز الحػؽ مػف 
الح ػػا ؽ عػػاهزة إ مػػا   مػػي  بإعطػػا لـالباطػػؿ وال ػػانع مػػف الكػػار وتػػدريبلـ علػػى ذلػػؾ ،   ػػـو 

ي عػوا بػالي ر المتطػرؼ الكػاؿ  يـ مػف الياسػد حتػى ،لديلـ التي ير السليـ اللػادؼ لمعرنػ  السػل
 وت مي  اإلحساس بالمسؤولي  لديلـ. 

التوعيه وا،رشاد يم ف الطلب  مف البحث عف معلومات  حيح ا يتو ػلوا للػا بأ يسػلـ    
 ومتم  ػيف ا ععللػـ مسػتعديف اوتػدريب ا للػـ اوبتشػعيع ا امف خػالؿ اسػتخداـ التي يػر ال ػحي 

وبػواقعلـ ومعرنػ  اسن ػار الم حرنػ  والمتطرنػ   ان ار التي تتعلؽ بلـواسياهيـ مف استيعاب الم
 و ييي  التعامؿ معلا. 

بإم ػػػػاف ايعػػػػاد متػػػػ يس ح ي ػػػػي للطاقػػػػات الشػػػػاب  مػػػػف خػػػػالؿ المر ػػػػز يعػػػػد الباحػػػػث        
الترنيليػػػػ  وا،عمػػػػاؿ الخيريػػػػ  التػػػػي ت ػػػػـو بلػػػػا العمعيػػػػات والم ظمػػػػات ا، سػػػػا ي  ت يػػػػذ برامعلػػػػا 

ـ إيعابيػ  و مػو وعي  وا شطتلا لتػدريب ودمػو الطاقػات نػي المعتمػع وت ػويف اتعاهػات وقػيالتط
 ن ري ع ا د سليـ.
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 دور األسرة في تحقيق االمن الفكري:

 و التذاكػػي ع ػػه س َّلػػا الرقيػػب اسوؿ نػػي   ايالػػهإفَّ دور ا،سػػرة  بيػػر عػػدًا و، يم ػػف      
 مف الت ش   ال حيح .  متابع   ب ا لا وتوعيلـ وارشادهـ ليتم  وا 

  إف المتذيرات المتسػارع  وتحػديات الع ػرا ومسػتعدات 2514بي ما ترى الحسيف ا      
الت  ي ا وسلول  ا،ت اؿ  حدثت خلخل  ني دور اسسػرةا وا عػدـ  ذلػؾ علػى المعتمػع نأحػدثت 

المعتمػع  سفتحوً، ني الوظا ؼا واسدوار مما زلزؿ  يا لا نظلر ا، حراؼ والع وح والعريم  
اإل سػػا ي ،بػػد  ف تتػػوانر نيػػه معموعػػ  مػػف الػػ ظـ وال واعػػد العرنيػػ ا وال ا و يػػ  التػػي تلػػـز  نػػراد 

 المعتمع ا،لتزاـ بلا حتى يسود اسمف وا،ست رار.

ويػػأتي دور اسسػػرة مػػف خػػالؿ مراقبػػ   ب ػػا لـ نػػي مشػػاهدة ال  ػػوات ا،عالميػػ  الموعلػػ       
ع ػػوؿ الشػػباب ومػػا تبػػث مػػف سػػمـو و ن ػػار مسػػموم   مػػف خػػالؿ والكػػال  و يييػػ  تأثيرهػػا نػػي 

 المكؿ مف سلو يات وت رنات اير  حيح  وليست سليم . وتأثيرهاالمسلسالت المدبلع  

إفَّ العشريف س   اسخيرة واعه الشباب عدًدا مف التحديات والتذيرات التػي  ػاف للػا  ثػر     
ظػػا ؼ اسسػػرةا وا، يتػػاح ا،عالمػػي ايػػر  بيػػر علػػى ن ػػر  وسػػلو ها لعػػؿ مػػف  برزهػػا: تذيػػر و 

الموعه لخدم  المعتمعا وتردي اسوكاع ا،قت ادي  ني المعتمػع اإلسػالميا و ػذلؾ العولمػ  
  .1004التي بد ت تتواؿ ني ميا ؿ المعتمع اموسىا 

رشػػادهـ مػػف خػػالؿ       م ػػاهي ا، تر ػػت سف العػػالـ   ػػب   ارتيػػادو ػػذلؾ مراقبػػ  الشػػباب وا 
اليرد التوا ؿ مع  ي نػرد مػف العػالـ بسػرع  وبسػاط  والتحػدث معػه  وبإم افرة عف قري   ذي

  وت و ورة وبدوف حاعز او قيد. 

  إف شخ ػػػػػي  الشػػػػػباب تتشػػػػػ ؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ  سػػػػػاليب 243: 1005ويػػػػػرى العح ػػػػػيا     
المعاملػػػ  التػػػي تمػػػارس علػػػيلـ مػػػف قبػػػؿ  سػػػرهـ ا و ف  ػػػوع المعاملػػػ  نػػػي الم ػػػزؿ تػػػ ع س علػػػى 
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و اليتػػػاة ويالزملمػػػا نػػػي سػػػلو لما ومسػػػت بؿ  ياملمػػػا ا ممػػػا ي ػػػوي ال ػػػوؿ بػػػأف شخ ػػػي  اليتػػػى  
اسسػػرة ت ػػـو بوظييػػ  بالذػػ  اسهميػػ  نػػي تعزيػػز اسمػػف الي ػػري  و اكػػطرابه إف طبيعػػ  العالقػػ  
السا دة بيف المراه يف على وعه الخ وص والوالديف تعا ي مأًزقا سببه اسساسػي علػؿ ال ثيػر 

ؤولياتلـ  حػػػػػو وقايػػػػػ   ب ػػػػػا لـ مػػػػػف ا، حرانػػػػػات ا وايػػػػػاب الحػػػػػوار مػػػػػف اآلبػػػػػا  واسملػػػػػات بمسػػػػػ
وا،ستماع العيػد بػيف الوالػديف و ب ػا لـ الػذيف يعيشػوف تحػت سػ ؼ واحػد ممػا  وعػد اكػطرابات 
سلو ي  مت وع  قد ي وف ا، حػراؼ الي ػري نػي م ػدمتلا  ف التربيػ  الم زليػ  ال ػالح  سػد م يػع 

كػػػػالؿا ويتحػػػػوؿ  نػػػػراد اسسػػػػرة إلػػػػى دروع واقيػػػػ  لحمايػػػػ   مػػػػاـ ا، حػػػػراؼ الي ػػػػريا والزيػػػػ ا وال
 ا،ست رار واسمف والت مي .

للػػػػا دور  بيػػػػر نػػػػي ت شػػػػ   ا،ب ػػػػا  وا سػػػػابلـ ال ػػػػيـ وا،تعاهػػػػات والميػػػػوؿ  سػػػػرةا،إفَّ      
ي ػوف اليػرد عػدا يا  با عدامػهسف  وا،سػت رار باسمػافوا،عتماعيػ  وتػونر للػـ الشػعور  الع ا دي 
 ويسلؾ سلوؾ اير سليـ معلـ وهذا ما يتح ؽ بالت ش   السليم . باسخريفيثؽ  ا ،ا طوا يا

ا،سػػػػرة ، تػػػػونر اس ػػػػؿ والشػػػػرب والمػػػػأوى ن ػػػػطا إ مػػػػا تح ػػػػؽ التػػػػوازف  يػػػػرى الباحػػػػث  ف    
وتعػد  إعػداد  ػال  للتعػايش نػي  اواعتماعيػاً  وتععؿ اليرد متػزف  يسػياً  اا،خالقي وا،عتماعي
و، تع ػي التر ػد والمراقبػ  لالب ػا لـا إ مػا مسػاعدتلـ  اا،ب وا،ـ  بيػرةالمعتمعا  فَّ مسؤولي  

وتػػػونير  اومحاولػػػ  مسػػػاعدتلـ نػػي حػػػؿ المشػػػا ؿ التػػػي تػػػواعللـ اعلػػى التعػػػرؼ علػػػى المعتمػػػع
 لي و وا  نراد  الحيف يخدموف المعتمع ا، سا ي.  االبي   السليم  للتعامؿ مع الواقع

 كري:دور المدرسة في تحقيق االمن الف

إفَّ المدرسػػ  بميلوملػػا الشػػامؿ المت امػػؿ تعتبػػر خػػط دنػػاع ر ػػيسا وذلػػؾ لتعميػػؽ و،        
 الطالب هلل ول تاب  ولرسوله وقادتلا وعلما لاا والبعد عف مواكع اليرق  والكالؿ وا، حراؼ.
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    َّػػه يعػػب بػػث ال ػػيـ اسخالقيػػ  وا،عتماعيػػ ا 5: 2510ويشػػير الذامػػدي والذامػػديا      
عي  طلب  المدارس بالعرا ـ والمخاليات التي تلدد اسمف ا،عتماعيا وتؤثر على ت ػرنات وتو 

الطلبػػ ا وتحمػػيلـ مػػف ا، حػػراؼا وتكػػميف المػػ لو الدراسػػي ال ػػواحي ا،م يػػ  الوقا يػػ ا وحػػث 
الطالب على ال ياـ بمساعدة السلطات اسم ي  بال بض على الع ػاةا وذلػؾ عػف طريػؽ التوعيػ  

 توعيه. وا،رشاد وال

 وباسػتطاعتهو حػو ان ػار يػؤمف بلػاا  ابإم اف المعلـ توعيه الطلب  نػي اتعاهػات معي ػ     
 امثػػػػػؿ: حػػػػػب الػػػػػوطف اوالخلػػػػػؽ ال بيػػػػػؿ ا ف يعسػػػػػدها بالعمػػػػػؿ ا،خالقػػػػػي السػػػػػليـ نػػػػػي اليكػػػػػيل 

 اومسػاعدة المحتػاعيف اوالعطػؼ علػى الي ػرا  اومساعدة ا،خػريف اوالعمؿ التطوعي اوا، تما 
 اباس ظمػػػ تعلػػػيملـ عػػػدـ ا،هتمػػػاـ  ادور  ؿابإهمػػػويسػػػتطيع  او بػػػذ المخػػػدرات اخيفوتػػػرؾ التػػػد
مػف خػالؿ الػدور السػلبي الػذي  يػذ  بػدوف معرنػ   اوعػدـ ا، تػراث بالتوعيػه وا،رشػاد اوال وا يف
  و لعدـ تم  ه مف ال ياـ بالملاـ التربوي  السليم . ا و وعي

 التوعيػػػػهال ػػػػباح اا، ػػػػطياؼ ال ػػػػباحي   دور ا،دارة المدرسػػػػي  مػػػػف خػػػػالؿ وقيػػػػ        
نػػي ا،سػػر  هػػاو ياذوا،رشػػاد ومحاربػػ  ا،ن ػػار السػػلبي  وم ػػع ال يػػؿ وال ػػاؿ وا،شػػاع  وا تشػػارها 

 العراقي  لت وف رادع ح ي ي ني المؤسس  التعليمي و ماـ  ماف لم ع اليساد وا تشار .

مػػف خػػالؿ تعزيػػز العمػػؿ  و  إفَّ المعلػػـ مسػػؤوؿ عػػف تعزيػػز اسمػػف الي ػػري لػػدى الطلبػػ      
اليعػؿ اإليعػػابي والتشػػعيع عليػػه والث ػػا  علػػى عملػها وت ػػريملـ عليػػه مػػف خػػالؿ الػػدراعات التػػي 
يم حلػػا للػػـ نػػي المػػادة الدراسػػي   و مػػف خػػالؿ الػػدعـ المع ػػوي  و الت ػػريـ المػػادي بلػػدايا  قليلػػ  

 الثمف بسيط   بيرة ني مع اها مؤثرة ني  يوسلـ.

   فَّ  هـ المػواد الدراسػي  التػي تسػاهـ بػدور نعػاؿ نػي 56: 2511يوسؼ ابي ما يعد ال     
خدم  اسمف لدى الطالب هي مواد التربي  ا،سالمي  التي تدرس ني عميػع المراحػؿ الدراسػي ا 
 وت ػـو بترسػي  الع يػػدة ا،سػالمي  نػػي  يػوس الطػػالب م ػذ المراحػػؿ اسولػى للتعلػػيـا وممػا ،شػػؾ
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على سلوؾ التلميذ سوؼ يععؿ م ػه مواط ػًا  ػالحًا مسػاعدًا نػي  مػف نيه ا ع اس هذ  الع يدة 
 وط ه و ما ه.

تختص هذ  المرحل  بمؤسسات الت ش   ا،عتماعي  ا،ولي  والثا وي  وايرها مػف المؤسسػات 
وي ػػوف ذلػػؾ ونػػؽ خطػػط مدروسػػ  تحػػدد نيػػه الذايػػات واسهػػداؼ ذات العالقػػ  بػػاسمف والي ػػرا 

  هػػػي ا،داة الوقا يػػػ  المثلػػػى مػػػف  انػػػ  اشػػػ اؿ ا حرانػػػات الي ػػػر وممػػػا ، شػػػؾ نيػػػه  ف التوعيػػػ
والسػػػػػػػػػلوؾ خا ػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػؿ اليوكػػػػػػػػػػى الي ريػػػػػػػػػ  وازدواعيػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػايير التػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػلدها 

  .21: 1008العالـاالمال يا

إفَّ دور المعلػػػـ  بيػػػػر نػػػي الت شػػػػ   ا،عتماعيػػػػ  للطلبػػػ  وتح يػػػػؽ التػػػوازف الي ػػػػري و مػػػػو     
يعد مثاؿ وقدوة ويأخذوف م ه بدوف التح ػؽ مػف  س ه  لديلـ؛ وذلؾ المياهيـ المعرني  وا،خالقي

طاعته  باعتبار،مر سوا   اف  حي   و خطأ ا ا ه ملي  علميا ومعرنيا ويمتلؾ خبرة  بيرة وا 
 واعبه.

إفَّ البي   المدرسي  ، تأتي مف عبث  و بدوف ت ظيـ وتخطيط إ ما  عػدت إعػداد تربػوي     
ت التربويػػ  وهػػي م ػػاف آمػػف لت ػػويف ا،ن ػػار و كػػوج المعت ػػدات التػػي سػػليـ ونػػؽ  ظػػـ وال ظريػػا

 تخدـ الوطف وسيادة الدول .

 دور الجامعة في تحقيق االمن الفكري:

ت وـ المؤسس  التربوي  مف خػالؿ التياعػؿ المػ ظـ اللػادؼ بػيف المػتعلـ والتدريسػي إلػى      
 ػا  ومػا ت ػوـ بػه المؤسسػ  التربويػ  ت مي  اسمػف الي ػري عػف طريػؽ الحػوار اللػادؼ وال  ػاش الب

مف   شط  و دوات وبرامو ت موي  هدنلا ا،رت ا  بمخرعات العمليػ  التعليميػ  لت ػوف بالمسػتوى 
 المطلوب والمؤثر ني المعتمع. 



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

435 

 

العػػػامعيا والبحػػػث العلمػػػيا  إّف وظييػػػ  العامعػػػات نػػػي الوقػػػت الحاكػػػر هػػػي التعلػػػيـ     
ا والوط يػ ا وبلورتلػا اإل سػا ي  ساسًا لت ميػ  الشخ ػي  وخدم  المعتمعا وهذ  اسهداؼ وعدت 

وتطورهػػا مػػف خػػالؿ إعػػادة  ػػياا  اإل سػػافا وتعميػػؽ شػػعور  الػػوط يا وتوعيػػ   نػػراد المعتمػػع 
شػػػاع  روح العلػػػـا والمػػػ لو العلمػػػيا وت ػػػويف ميػػػاهيـ علميػػػ ا تسػػػعى لت ػػػريس  بشػػػ ؿ عػػػاـا وا 

العامػػػ  نػػػي ظػػػؿ المتذيػػػراتا  ا والحريػػػاتعتمػػػاعيا، راطيػػػ ا والعػػػدؿ مالتعدديػػػ  الي ريػػػ ا والدي
ا والسياسػػػي ا والث انيػػػ ا وتعمػػػؿ وا،عتماعيػػػ ا ا،قت ػػػادي  السػػػاح والمسػػػتعدات الطار ػػػ  علػػػى 

نػػػػػي  انػػػػػ  المعػػػػػا،ت السياسػػػػػي  وا،قت ػػػػػادي   البشػػػػػري العامعػػػػ  علػػػػػى مػػػػػد المعتمػػػػػع بػػػػػالموارد 
لخدمػ  المعتمػع  والم ترحػات دور العامعات نػي ت ػديـ الحلػوؿ يأتيوا،عتماعي  والث اني ا  ما 

مػػف خػػالؿ الدراسػػات واسبحػػاث العلميػػ  وتطبيػػؽ ال تػػا و التػػي يػػتـ التو ػػؿ اليلػػا لمػػا نيػػه نػػي 
  .1025 االع يؿ والحيارياعخدم  المعتم

نػػي  ػػؿ معتمػػع وع ػػر تطيػػو بعػػض ا،ن ػػار والميػػاهيـ المذلوطػػ  والخاط ػػ ا  تيعػػ        
للمشػػػ ل  وعػػػدـ اسػػػتخداـ ا،سػػػلوب العلمػػػي والتحليػػػؿ العلػػػؿ وا عػػػداـ التب ػػػر واليلػػػـ الح ي ػػػي 

الم ط يا نال  اعات ا،نراد ليست مثاؿ للعمػؿ ال ػحي  إ مػا علػد مػا تو ػلوا اليػه ن ػد يتون ػوا 
 و ،ا ويػػػأتي ه ػػػا دور العػػػالـ المػػػتعلـ  يػػػؼ يي ػػػد وييسػػػر ويوكػػػ  ويبػػػيف الذػػػث مػػػف السػػػميف 

لػػػدى الشػػػباب لتػػػأمي لـ كػػػد مخػػػاطر  لحمايػػػ  ا،مػػػف الي ػػػري ن ػػػاراسلي شػػػؼ الح ػػػا ؽ وي مػػػي 
 التيارات الي ري  المتطرن  ملما  ا ت المذريات  و الدوانع. 

 االستنتاجات والتوصيات:

  : تو ؿ الباحث لعمله مف ا،ست تاعات  ذ ر م لا:Conclusions و،: ا،ست تاعات ا

وبحاعػ   إفَّ ا،هتماـ باسمف الي ري لـ ي ػؿ إلػى المسػتوى المطلػوب  و المتوقػع .2
 لتعزيز اسمف الي ري ني المؤسسات التربوي  للو وؿ إلى اللدؼ الم شود.
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إفَّ اسمف الي ري لـ يستخدـ لحد اسف بش ؿ ناعؿ بما يخدـ الشػباب وتح ػي لـ  .1
 لمحارب  اسن ار المتطرن  ني الواقع.

ؤسسػات إفَّ قل  ا،هتمػاـ بػاسمف الي ػري يرعػع إلػى سػو  ت ػدير العػامليف علػى الم .3
التربويػػػػ ا إذ لحػػػػد اسف لػػػػـ يػػػػتـ توعيػػػػه الطاقػػػػات الشػػػػبابي   حػػػػو مؤسسػػػػات ترنيليػػػػ  وتعليميػػػػ  

 متخ   .

ه ػػػاؾ تيػػػاوت  بيػػػر بػػػيف المؤسسػػػات التربويػػػ ا اسسػػػرةا المدرسػػػ ا العامعػػػ   نػػػي  .5
 تعزيز اسمف الي ري بما يخدـ الواقع.

ا متاحػػػ  لل ػػػؿ  لػػػـ يػػػتـ تػػػونير معلومػػػات تخػػػص اسمػػػف الي ػػػري وتععللػػػا م ػػػادره .4
 طالب معلوم  وتعزيزها ومحاول  تيعيللا لدى الشباب.

 (:Recommendations: التوصيات) ثانياً 

 ،بد للبحث مف تسعيؿ التو يات اآلتي   ذ ر م لا:    

تم يف  عكا  هي ػ  التػدريس مػف ال يػاـ بػدورهـ نػي توعيػه الشػباب  حػو اسن ػار السػليم   .2
 المرحل  بما يعزز اسمف الي ري. واآلم  ا للتعامؿ مع متطلبات 

إعػػػداد اسػػػتراتيعيات وخطػػػط علميػػػ  وعمليػػػ  نػػػػي تطبيػػػؽ اسمػػػف الي ػػػري نػػػي المؤسسػػػػات  .1
 المؤسسات التربوي .تدرس ني  مواد تعليمي عف طريؽ تعديؿ  التربوي 
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 (:Referencesالمراجع )

مجتمفففع التمفففوث الثقفففافي لفففدى الشفففباب ففففي ال  1002 بػػػو دؼا محمػػػود واساػػػاا محمػػػد ا
 معل  العامع  اإلسالمي ا ازة.  الفمسطيني ودور التربية في مواجيتو،

دور الجامعففات الفمسففطينية فففي جنففوب البفففة ال ربيففة فففي   1008 بػػو سػػا ورا تيسػػيرا
ا معلػػػ  عامعػػػ  الخليػػػؿ للبحػػػوثا تنميفففة، الفففوعي السياسفففي ونشفففره لفففدى الشفففباب الجفففامعي

 .2 ا العدد 5المعلدا

 الشفراكة المجتمعيفة بفين مؤسسفات المجتمفع واالجيفزة األمنيفة،  2517البازا راشد سػعدا
 الرياض: معلس التعاوف لدوؿ الخليو العربي.

ا بحػث علمػػي وظيفففة األسفرة فففي تففدعيم األمفن الفكففري  1005العح ػيا علػي بػػف نػايز ا 
 .5ا العدد 21م شورا معل  الي ر الشرطيا معلد 

وي ففي اسفتتباب أمفن الففرد والمجتمفع دور األسفرة التربف  2514ا الحسي يا عياؼ حسػف
رسػال  د تػورا  ايػر م شػورةا م دمػ  ل سػـ  امن خالل التنشئة االجتماعية والببط االجتمفاعي

 التربي  اإلسالمي  والم ار  ا  لي  التربي  بعامع   ـ ال رىا م   الم رم .

ري فففي نحففو اسففتراتيجية وطنيففة لتكففريس مفيففوم األمففن الفكفف  2530الح ػػيـا  عػػيـ تمػػيـ ا
 14/4-11بحػػػث م ػػػدـ للمػػػؤتمر الػػػوط ي اسوؿ لأمػػػف الي ػػػري ميػػػاهيـ وتحػػػدياتا  المجتمفففع،

ا  رسػػػي اسميػػػر  ػػػايؼ عبػػػػد العزيػػػز لدراسػػػات اسمػػػف الي ػػػػري بعامعػػػ  الملػػػؾ سػػػػعودا 2530/
 الرياض.

ا مػ   اسميػر  ػايؼ بػف األمن الفكري في بفو  مقاصفد الشفريعة  2530حميدا عبد اهلل ا
 سات اسمف الي ريا عامع  الملؾ سعودا الممل   العربي  السعودي .عبد العزيز لدرا
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 ا الرياض:  لي  الملؾ نلد اسم ي .الوعي األمني  2514الحوشافا بر   زامؿ ا

فاعمية المرشد الطالبي في تعزيز األمن الفكفري   1020الخرعيا عبد الواحد عبد العزيزا
ايػر م شػورة ا  ليػ  الدراسػات العليػاا عامعػػ  ا رسػال  ماعسػتير الفدى طفالب المرحمفة الثانويفة

  ايؼ العربي  للعلـو اسم ي ا الرياض.

فاعمية المرشد الطالبي في تعزيز األمن الفكفري   1020الخرعيا عبد الواحد عبد العزيزا
 ا عامع   ايؼ العربي  للعلـو اسم ي ا الرياض.لدى طالب المرحمة الثانوية

مين كتففففب التربيففففة اإلسففففالمية فففففي المرحمففففة مففففدى تبفففف  1025سػػػاعتا  حمػػػػد مطشػػػػرا
ا رسػال  ماعسػتير األساسية العميا لمفاىيم األمن الفكري من وجية نظر المعممين ففي األردن

 اير م شورةا عامع  اؿ البيتا اسردف: الميرؽ. 

دور المؤسسات التعميمية الجامعيفة ففي تنميفة   1021سليـا هب  وخكيرا ع اي  محمػدا
ا المػؤتمر التربػوي الثػا ي  دور وجيفة نظفر طمبفة جامعفة القفدس المفتوحفةالوعي األمني من 

ا عامعػػ  1021 يػار 17-16المؤسسػات التربويػ  ومسػػاهمتلا نػي تح يػػؽ اسمػف ا الم ع ػد نػػي 
 ا،ست الؿا  ريحاا نلسطيف.

التنشئة األسرية ودورىا ففي األمفن الفكفري، بحفث مقفدم   2530الشريييفا عماد عبد اهللا
ا  رسػي اسميػر 2530/ 14/4-11ا لوطني األول لألمن الفكري مففاىيم وتحفدياتلممؤتمر ا

  ايؼ عبد العزيز لدراسات اسمف الي ري بعامع  الملؾ سعودا الرياض. 

دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز األمفن الفكفري   1023شلدافا نايز ا
مي  للدراسػػػات التربويػػػ  وال يسػػػي ا المعلػػػد معلػػػ  العامعػػػ  اإلسػػػال لفففدى طمبتيفففا وسفففبل تفعيمفففو،

 .1023ي اير 63ص  – 33الحادي والعشروفا العدد اسوؿا ص 
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ا رسػال  دور المفدارس الثانويفة ففي نشفر الفوعي األمنفي  2516الشلريا نػايز بػف علػي ا
 ماعستير ااير م شورة ا عامع   ايؼ العربي  للعلـو اسم ي ا الرياض. 

 ا بيروت: دار الطليع . 2ي  مف العريم ا ط  الوقا1002طالبا  حسف ا

دور الجامعات األردنيفة ففي تفدعيم   1025الع يؿا ع مت حسف والحياريا حسف  حمدا
 .418-426ا 5ا عدد  20المعل  اسرد ي  ني العلـو التربوي ا معلد  قيم المواطنة،

ة األمنية رؤية حول التوعي  2510الذامديا  ال  عطي  والذامديا  ال  عبد الرزاؽ ا
 الرياض عامع   ايؼ العربي  للعلـو اسم ي . في المدارس،

االشفكاالت،  بحفث  -التطفورات -األمن الفكري المفيوم  2530الي يا إبراهيـ بف محمػد ا
ا  رسػي 2530/ 14/4-11ا مقدم لممفؤتمر الفوطني األول لألمفن الفكفري مففاىيم وتحفديات

 ي ري بعامع  الملؾ سعودا الرياض.اسمير  ايؼ عبد العزيز لدراسات اسمف ال

 دور المؤسسفات التعميميففة ففي بنفا  األمفن الفكففري،   1004المالػؾا  ػال  بػف محمػد ا 
 /http://www.minshawi.com/vb/threads لي  الملؾ نلد اسم ي . الموقع 

(، األمففففن الفكففففري: مفيومففففو، وأىميتففففو، ومتطمبففففات ا ب1008المػػػػال يا عبػػػػد الحيػػػػيظ  
 .153-286   اسطسا 53  البحوث اسم ي ا العدد اا معلتحقيقو

نحففو بنففا  اسففتراتيجية وطنيففة لتحقيففق األمففن   2516المػال يا عبػػد الحيػيظ بػػف عبػػد اهلل ا
ا اطروحػػ  د تػػورا  اايػػر م شػػورة ا عامعػػ   ػػايؼ العربيػػ  للعلػػـو الفكففري فففي مواجيففة اإلرىففاب

 اسم ي ا الرياض.
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الفمسفففطينية ففففي تعزيفففز الوسفففطية واألمفففن دور الجامعفففات   1021مرتعػػػىا ز ػػػي رمػػػزيا
المؤتمر التربوي الثا ي  دور المؤسسات التربوي  ومساهمتلا ني تح يػؽ  الفكري بمحافظة غزة،
 ا عامع  ا،ست الؿا  ريحاا نلسطيف. 1021 يار 17-16اسمف ا الم ع د ني 

سمػػف ا معلػػ  اوسففائل االتصففال ودورىففا فففي حمايففة األمففن الفكففري  1004موسػػىا احمػػد ا
 والحياةا الرياض.

ا مفيففوم األمففن الفكففري فففي اإلسففالم وتطبيقاتففو  2516 ػػورا  مػػؿ محمػػد  حمػػد عبػػد اهلل ا
 رسال  ماعستير ااير م شورة ا  لي  التربي ا عامع   ـ ال رىا م   الم رم .

( األدوار المتوقعة من النشاط الطالبي واإلرشاد في تحقيفق 2531ال ويعـا ث ياف عبد اهللا
ورقػػػ  عمػػػػؿ م دمػػػ  ل ػػػػدوة المعتمػػػع واسمػػػػف نػػػي دورتػػػػه السػػػ وي  السادسػػػػ ا  عيفففة األمنيففففة،التو 

 الرياض:  لي  الملؾ نلد اسم ي .

ا بحػػث م ػػدـ للمػػؤتمر اسففتراتيجية تعزيففز األمففن الفكففري  2530اللمػػاشا متعػػب بػػف شػػديدا
ميػػػر عمػػػاد اسوؿ  رسػػػي اس 14-11الػػػوط ي اسوؿ لأمػػػف الي رياالميػػػاهيـ والتحػػػديات  نػػػي 

  ايؼ بف عبد العزيز لدراسات اسمف الي ري بعامع  الملؾ سعود. 

ا الففدور األمنففي لممدرسففة فففي المجتمففع السففعودي  2511اليوسػػؼا عبػػد اهلل عبػػد العزيػػزا
 الرياض:  لي  الملؾ نلد اسم ي . 

 


