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دور املؤسسات الرتبوية يف تنمية األمن الفكري ضد األفكار
املتطرفة يف ضوء حتديات العصر
م.م .رائد رمثان حسين التميمي
رئيس منظمة التوعية الحقوق االنسان
المستخلص
هدؼ البحث التعرؼ على دور المؤسسات التربويػ ااسسػرةا المدرسػ ا العامعػ

نػي ت ميػ

اسمػػف الي ػػري كػػد اسن ػػار المتطرن ػ نػػي كػػو تحػػديات الع ػػرا عريػػت هػػذ الد ارس ػ نػػي
الع ػراؽ للعػػاـ 1026ا و ظ ػ اًر لطبيع ػ الد ارس ػ اسػػتخداـ الم ػ لو الو ػػيي التحليلػػي ا،سػػت ار يا
وقد تو لت الدراس إلى ال تا و اآلتي :
َّ .2
إف ا،هتماـ باسمف الي ري لـ ي ؿ إلى المستوى المطلوب و المتوقعا ولـ يستخدـ لحػد
اسف بش ؿ ناعؿ بما يخدـ الشباب ل ي يتـ تح ي لـ لمحارب اسن ار المتطرن ني الواقع.
َّ .1
إف قل ا،هتماـ باسمف الي ري يرعع إلى سػو ت ػدير العػامليف علػى المؤسسػات التربويػ ا
إذ لحد اسف لـ يتـ توعيه الطاقات الشبابي حو مؤسسات ترنيلي وتعليمي متخ
 .3ه اؾ تياوت بير بيف المؤسسات التربوي ا اسسرةا المدرس ا العامعػ

.

نػي تعزيػز اسمػف

الي ػػري بمػػا يخػػدـ الواقػػعا ولػػـ يػػتـ تػػونير معلومػػات ل ػػي ت ػػوف م ػػادرها متاح ػ لل ػػؿ طالػػب
معلوم .
وقد و ت الدراس بالتو يات اآلتي :
 .2تم يف عكا هي ػ التػدريس مػف ال يػاـ بػدورهـ نػي توعيػه الشػباب حػو اسن ػار السػليم
واآلم ا للتعامؿ مع متطلبات المرحل بما يعزز اسمف الي ري.
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 إع ػػداد اس ػػتراتيعيات وخط ػػط علميػ ػ وعمليػ ػ ن ػػي تطبي ػػؽ اسم ػػف الي ػػري ن ػػي المؤسس ػػات.1
. التربوي عف طريؽ تعديؿ مواد تعليمي تدرس ني المؤسسات 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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المقدمة (:)Introduction
تيع لتحديات المرحل وما يران لا مف

راع ث انات والتطورات العالمي والمحلي ني

ػػؿ المي ػػاديف وعل ػػى انػ ػ اس ػػعدةا تحت ػػاج مراععػ ػ ش ػػامل إل ػػى انػ ػ المؤسس ػػات التربويػ ػ
والتعليميػ لحمايتلػػا مػػف ا ،حػراؼ الي ػػريا وت ػػوف خطػػوة ح ي يػ لت ػػحي المسػػار وععلػػه نػػي
الطريؽ السليـ.
َّ
إف المعتمػػع يتطلػػع دا مػاً إلػػى سػػيادة اسمػػف وا،سػػت رار نػػي عميػػع مران ػػه ونروعػػها وقػػد
ي لؼ هذا اسمػر المعتمعػات ال ثيػر مػف المػاؿ والعلػد والوقػتا وقػد  ،ت ػؿ تلػؾ المعتمعػات
إلػػى بلػػوغ تلػػؾ الذاي ػ إذا لػػـ تبػػد بتح ػػيف ع ػػوؿ نرادهػػا مػػف ش ػوا ب الي ػػر الكػػاؿا والع يػػدة
الياسدةا وث ان التذريب التي ت ارع الث ان اإلسالمي ني وعودها اشلدفا 54 :1023
ويػػرى اللمػػاشاَّ 18 :2530ف اسمػػف الي ػػري يكػػمف حماي ػ الم ػػال اسساسػػي
للػػوطف حيػػث يعسػػد اسمػػف الي ػػري نػػي شػػعور الدول ػ بال ػػدرة علػػى الت ػػدي ل ان ػ ا،تعاهػػات
الي ري التي مف شأ لا التأثير ني ثوابتلا الع ا دي والث انيػ ا والي ريػ مػف خػالؿ م اومػ الي ػر
الدخيؿ الكارا و ان

ور ا ،حراؼ الي ري.

ع ػػدـ ا،هتم ػػاـ ب ػػاسمف الي ػػري دى إل ػػى وع ػػود مظ ػػاهر ث انيػ ػ س ػػلبي ن ػػي المعتم ػػع
اإلسػػالمي وتيشػػيلا تيع ػ إلايػػاؿ دور التوعي ػ بأهمي ػ اسمػػف الي ػػري والحيػػاظ علػػى ال اش ػ
المسلـ وتح ي ه كد ؿ ن ر يحاوؿ هدـ ع يدته وقيمػه اس ػيل ا إذ َّف

ػالح الي ػر و م ػه

مما قد يشوبه مف نساد ييؿ ب الح اليػرد المسػلـ وبالتػالي المعتمػع ا،سػالمي ا ػورا:2516
ّ

. 23

ويػػرى الخرعػػياَّ 5 :1020ف تعزيػػز وتح يػػؽ اسمػػف الي ػػري نػػي قا م ػ اسولوي ػػات
باعتبػػار مح ػاً سمػػف واسػػت رار المعتمعػػات بميلومػػه الشػػامؿ وا طالقػاً مػػف هميػ وعظػػـ الػػدور
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الػػذي يعػػب ف تكػػطلع بػػه التربي ػ عموم ػاً نػػي تح يػػؽ اسمػػف عبػػر وسػػا طلا المختلي ػ عام ػ
ل و لا مف هـ مؤسسات الت ش ا،عتماعي التي يسػت د إليلػا تربيػ الطػالب

والمدرس خا

وتلذيبلـ وتعليملـ وتلي تلـ لمست بللـ ومعتمعاتلـ وحمايتلـ مف ا ،حراؼ الي ري.
ف المس ػػؤولي الوقا يػ ػ للمعتم ػػع تع ػػي المس ػػاهم والمش ػػار اليعليػ ػ والمباشػ ػرة ن ػػي
العمؿ الوقػا ي ل ػؿ المؤسسػات داخػؿ المعتمػع بػدوف اسػتث ا ا راػـ َّف المؤسسػات ا،عتماعيػ
المتخ

وبخا

الرسمي م لا ي ع علػى اهللػا العػب اس بػر نػي هػذا الميػداف اطالػبا

. 13 :1002
نيعد التعليـ حد الر ا ز اسساسي التي يسعى المعتمع مف خالللا إلى تح يؽ اسمػف
وا،ست رارا لف يتح ػا إ ،مػف خػالؿ الػوعي العميػؽ بالع يػدةا وال ػدرة علػى التمييػز بػيف مػا هػو
واب وما هو خطأ وال درة علػى تحييػز الػذات  ،تسػاب المزيػد مػف المعرنػ ا ومػا تلػدؼ إليػه
المؤسسات التعليمي بمراحللا و واعلا المختلي االشلريا . 38 :2516
َّ
إف ال ػ ػػيـ واسن ػ ػػار التػ ػػي ت ػ ػػوف الح ػ ػػيل المعرني ػ ػ لػ ػػدى المػ ػػتعلـا تولػ ػػد ا طباعػ ػػات
وت ورات مست بلي عف الواقع ا،عتمػاعي وا،قت ػاديا ممػا تععػؿ لػدى الطلبػ ردت نعػؿ قػد
ت وف ايعابي ا وقد ت وف سلبي حسب التػ ار ـ المعرنػي لػدى المػتعلـ مػف الواقػعا والم اهػؿ التػي
است ى م لػا خب ارتػها وتعاربػه ػؿ مػا زادت معرنػ المػتعلـا لمػا ا ػب

ثػر قػدرة علػى اليلػـا

والتحليؿ للمشا ؿ التي تواعه والموكوعات اللام التي يواعلّا.
ت مف خطورة خطوات الذزو الي ري للمعتمعات اإلسالمي عام والعربي خا

وما

ترتػػب علي ػ مػػف ظلػػور سػػلو يات تت ػػانى مػػع مبػػادئ اإلسػػالـ ال ػػحي المسػػتمدة مػػف ال ػ ارف
ال ػريـ والس ػ ال بوي ػ ا وقػػد تػػـ لػػذلؾ اسػػتخداـ الت ولوعيػػا ووسػػا ؿ ا،ت ػػاؿ واإلعػػالـ نػػي بػػث
ان ػػار وس ػػموـ مبرمعػ ػ إلػ ػػى ع ػػوؿ الش ػػباب وخا ػ ػ الم ػ ػراه يف مػ ػ لـ لتعطي ػػؿ إ ت ػػاج اسم ػػه
الي رياساعتا . 1024
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نيرى الخرعي ا 4 :1020يأتي تعزيز وتح يؽ اسمف الي ري بالمؤسسات التربوي ني
قا مػ ا،ولويػػاتا باعتبػػار مح ػاً سمػػف واسػػت رار المعتمعػػاتا وا طالقػاً مػػف الػػدور الػػذي يعػػب
َّف تكطلع به التربي عموماًا ني تح يؽ اسمف عبر وسا طلا المختلي عام ؛ ل و لا مف هـ
مؤسسػػات الت شػ ا،عتماعيػ التػػي يسػ د إليلػػا تربيػ الطػػالبا وتلػػذيبلـا وتعلػػيملـا وتلي ػػتلـ
لمست بللـا ومعتمعاتلـا وحمايتلـ مف ا ،حراؼ الي ري.
نيع ػػد الباح ػػث َّ
إف نػ ػراد المعتم ػػع ال ػػذيف ي ػػتـ تح ػػي لـ ن ريػ ػاًا  ،ي ع ػػوف بس ػػلول ن ػػي
اسن ار الكال الم حرن ا إ ما ت وف لديلـ ح ا ا ومعرن ني شؼ الذموض عف ا،شػيا ا
والتح ؽ م لاا سَّلـ يستخدموف متب يات ن ري سليم .
خمفية المشكمة (:)Problem Background
اس ػػت اداً إل ػػى م ػػا ورد ن ػػي اسدب ال ظ ػػري م ػػف هميػ ػ

بيػ ػرة لأم ػػف الي ػػريا و ث ػػر

ا،يعػػابي نػػي مػػاف واسػػت رار المعتمػػعا و َّػػه كػػرورة مػػف كػػروريات المؤسسػػات التعليميػ ا إ،
إَّػه لػػيس بمسػتوى الطمػػوحا و ،يعػد ا،هتمػػاـ ال ػاني بمػػا يعػزز دور اسمػػف الي ػري نػػي العمليػ
ممػا يععل ػا ي ػر َّف العػالـ اليػوـ
التعليمي ا سف واقع ا اليػوـ يشػلد زمػ ن ريػ ح ي يػ ا َّ
قري ػ واحػػدةا وبإم ػػاف اليػػرد ف يخاطػػبا ويػػت لـ

ػب

ػػورةا و ػػوت مػػع ي شػػخص نػػي العػػالـ

خالؿ ثوا ي بسيط .
وهذا يع س ما الحظه مف التيعيراتا وا،اتيا،ت وا،حداث المت اعدة؛ مف خػالؿ
التط ػػرؼ الي ػػريا يععل ػػا م ػػاـ مواعلػ ػ ن ريػ ػ ح ي يػ ػ ا للوق ػػوؼ م ػػاـ اسػ ػؿ ا،دمذػ ػ ل ػػبعض
ا ػػحاب التح ػػيؿ ا ،ػػاديميا وحملػػت الشػػلاداتا ومػػا يتػػبعلـ مػػف ا ػػحاب التعلػػيـ المتػػد ي
ب ػػورة بي ػرةا َّف العػػدو اليػػوـ قػػاـ بإق ػػاع الػػبعضا وععللػػـ ق ابػػؿ موقوتػػه ييعرو لػػا متػػى مػػا
شا واا و ييما يريدوفا لي يذوا ع ار ملـ ا،رهابي ا بأبشع الطرؽ اإل سا ي بحؽ ا،بريا العزؿا
واق ػػاعلـ بأن ػػار  ،تمػػت إلػػى الػػديف والواقػػع ب ػػل ا وقػػاموا بتوزيػػع الحػػور العػػيف علػػيلـ حسػػب
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ثرة عداد ع ار ـ ال تؿ التي يرت بو لاا ولـ ي تيوا بذلؾ إَّما اػالوا نػي اليتػاوى المتطرنػ ا حتػى
ا تل وا الموب ات وشرعوا الز ا.
وم ػػع ت ازي ػػد الحم ػػالت الي ريػ ػ الك ػػال ا ،ح ػػظ الباح ػػث ك ػػرورة َّف ي ػػوف للمؤسس ػػات
التربويػ دور ناعػػؿا سَّلػػا شػريؾ هػػاـ نػػي ب ػػا وت ميػ الشخ ػػي الث انيػ المد يػ ا التػػي تخػػدـ
المعتمع ب ورة شامل .
ويم ػػف تحديػػد مش ػ ل الد ارس ػ الحالي ػ نػػي الحاع ػ الماس ػ للتعػػرؼ علػػى واقػػع اسمػػف
الي ػري للمؤسسػ التعليميػ نػي العػػراؽا ومػػا هػي المعوقػػات التػػي تواعلّػاا َّف ن ػرة هػػذ الد ارسػ

ابعه مف اهتماـ الباحث لليت ا ،تبا إلػى المؤسسػات التربويػ ؛ ل ػي تأخػذ دورهػا الح ي ػي نػي

محارب ػ اسن ػػار المتطرن ػ ا وععػػؿ العملي ػ التعليمي ػ محػػور التذيػػر اللػػادؼ الب ػػا ا نػػي الر ػػد
والمعالع بأنكؿ الط ار ؽا وايسرهاا واستخداـ ساليب عديدةا يم ف ا،سػتيادة م لػا بػال لوض
بالواقع التعليميا وا ،اديمي ني البي العراقي .
أسئمة الدراسة:
تلدؼ الد ارسػ الحاليػ إلػى التعػرؼ علػى :دور المؤسسػات التربويػ نػي ت ميػ اسمػف
الي ري كد اسن ار المتطرن ني كو تحديات الع ر وذلؾ مف خالؿ اإلعاب عف ا،سػ ل
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 يؼ عزز اسمف الي ري لمواعه تحديات الع ر؟415

ني ت مي اسمف الي ري؟
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 ما الم ترحات والتو يات التي تسلـ ني تعزيز اسمف الي ري ني المؤسسات التربوي ؟اىمية الدراسة:
ت تسب الدراس هميتلا مف خالؿ اآلتي:
 -2قػػد تسػػلـ تػػا و هػػذ الد ارسػ نػػي تشػػعيع البػػاحثيف علػػى ال يػػاـ بمزيػػد مػػف الد ارسػػات نػػي
همي اسمف الي ري ني ت ميته ني المؤسسات التربوي .
 -1حاع الميداف التربوي والث اني إلى التعرؼ ميلوـ اسمف الي ري وتيعيل ني المعتمع.
 -3مساعدة الملتميف ني معاؿ اسمف الي ري نػي العػراؽ لالسػتيادة مػف التطػورات العديػدة
التي ح لت ني واقع المؤسسات التربوي .
 -5ت دـ هذ ِّ
الدراس معلومات واني لل ا ميف على العملي التربوي وتليت ظر المخت ػيف
والملتميف ني للت دي لأن ار المتطرن وايعاد حلوؿ وم ترحات ناعل .
 -4قد تساعد تا و هذ ِّ
الدراس ال ا ميف على الم ػاهو وتطويرهػا نػي و ازرة التربيػ و و ازرة
التعليـ العاليا ني الحد مف بعض عوا ب الكعؼ الحا ؿ ني اسمف الي ري نػي المؤسسػات
التربوي .
ىدف الدراسة :Study Objectives
تلدؼ الدراس الحالي إلى محاول التعرؼ على المؤسسات التربويػ نػي ت ميػ اسمػف
الي ػػريا ومػػا هػػو دورهػػا نػػي محارب ػ اسن ػػار المتطرن ػ نػػي كػػو تحػػديات الع ػػرا نيسػػعى
الباحث مف خالؿ الدراس الحالي إلى تح يؽ اسهداؼ اآلتي :
-2

توكي ميلوـ اسمف الي ري.
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-1

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

-3

التعرؼ على المؤسسات التربوي ني ت مي اسمف الي ري.

-5

التعرؼ على دور اسمف الي ري لمواعه تحديات الع ر.

منيج البحث:
لذ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض تح ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ البح ػ ػ ػ ػ ػ ػػثا عتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الباح ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ا،س ػ ػ ػ ػ ػ ػػلوب الو ػ ػ ػ ػ ػ ػػيي
ا،سػػت ار يا Inductionا لر ػػد خ ػػا ص موكػػوع الد ارس ػ ا وهػػو الم ػ لو الػػذي يلػػدؼ إلػػى
عمػػع الح ػػا ؽ والبيا ػػات عػػف ظػػاهرة و موقػػؼ معػػيف مػػع محاول ػ تيسػػير هػػذ الح ػػا ؽ تيسػػي اًر
انياً.
التعريف اإلجرائي:
إف اسمػػف :هػػو اطم ػػاف اليػػرد و العماعػ نػػي عميػػع عوا ػػب الحيػػاة .مػػا الي ػػر :نلػػو
إعماؿ الخاطر ني الشي  .وع ػد دمػو الميػردتيف معػاً اا،مػف الي ػري ي ػب مر بػاً نلػو :هػو
اطم ػػاف اليػػرد و العماع ػ علػػى ع ا ػػدهـ و ن ػػارهـ وم و ػػات

ػػالتلـ وث ػػانتلـ بمػػا يكػػمف

الوسطي وا،عتداؿ ني عميع عوا ب الحياة.
التعريففففف االجرائفففففي :اسمػ ػػف الي ػ ػػري :هػ ػػو معمػ ػػوع اليعاليػ ػػات واس شػ ػػط التػ ػػي ت ػ ػػوـ بلػ ػػا
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:
الدراسات السابقة واالطار النظري:
أوالً :الدراسات السابقة:
ع ػػد مراععػ ا،دب ال ظػػري والد ارسػػات التػػي عريػػت بلػػذا الخ ػػوص لالسػػتيادة ممػػا
تو ؿ إليه الباحثوف مف تا و بذي ا،سترشاد بلاا تـ عػرض الد ارسػات بشػ ؿ مػوعز ومرتػب
ت ازليػاً حسػػب تسلسػػؿ حػػدوثلا مػػف ال ػػديـ إلػػى الحػػديث وبيػػاف م لػػا هػػـ تا علػػا ومػػدى ا،نػػادة
م لا:
عرى بو دؼ واسااا 1002دراس هدنت التعرؼ على مستوى التلوث الث ػاني لػدى
الشباب ني المعتمع اليلسطي ي مف وعل ظر عكا هي التدريس ني العامعػاتا اسػتخدـ
الم لو الو ػيي التحليلػيا ولتح يػؽ هػدؼ الد ارسػ قػاـ الباحثػاف بإعػداد اسػتبا ل يػاس التلػوث
الث ػػاني وت ي لػػا لمعرنػ

ػػدقلا وثباتلػػاا وقػػد ت و ػػت ا،سػػتبا نػػي

ػػورتلا ال لا يػ مػػفا52

ن رةا موزع على ثالث معا،ت هي االمعت دات واسن ارا السلوؾ العاـا المظلر العػاـ ا وقػد
تـ تطبيؽ ا،سػتبا علػى عي ػ مػف عكػا هي ػ التػدريس بذػزةا بلػ عػددها ا 218نػرداًا تػـ
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
قد بلذت ا. % 53.24
درسػ هػدنت التعػػرؼ علػى دور العامعػػات اليلسػطي ي نػػي
وقػاـ بػػو سػا ور ا 1008ا
ت مي الوعي السياسي و شر لػدى الشػباب العػامعيا اسػتخدمت الد ارسػ المػ لو الو ػييا وقػد
تػػـ اختيػػار عي ػ ػ عش ػوا ي مػػف العامع ػػات نػػي ع ػػوب الكػػي الذربي ػ وه ػػي :عامع ػ الخلي ػػؿا
وعامع ػ بوليت ػػؾ نلسػػطيفا وعامع ػ ال ػػدس الميتوح ػ ا وعامع ػ ال ػػدسا وعامع ػ بيػػت لحػػـا
حيػػث بلذػػت ا 2240طالب ػاً وطالب ػ ا وقػػد تو ػػلت تػػا و الد ارس ػ إلػػى َّف دور العامعػػات نػػي
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ت ميػ الػػوعي السياسػػي و شػػر لػػدى الشػػباب العػػامعي ػػاف متوسػػطاًا بحيػػث ا ػػت عامعػ بيػػت
لحـ ني المرتب اسولى تليلا عامع الخليؿا و ا ت برز اسدوار التي تساهـ ني ت ميػ الػوعي
السياسػػي هػػي :إتاح ػ الير ػ للطلب ػ بع ػػد ال ػػدوات والملرعا ػػات الوط ي ػ ا واقام ػ المعػػارضا
تالهػػا نػػي الم ػػاـ الثػػا ي مشػػار العامعػػات نػػي الم اسػػبات الوط يػ واليعاليػػات السياسػػي ا ونػػي
الم اـ الثالث تعزيز اللوي اليلسطي ي وا ،تما ا ثـ تالهػا نػي الم ػاـ ال اربػع ترسػي الديم راطيػ
م ػػف خ ػػالؿ ا تخاب ػػات مع ػػالس الطلبػ ػ ا وط ػػرح العامعػ ػ لمس ػػاؽ إعب ػػاري ن ػػي العل ػػوـ السياس ػػي
وال كػػي اليلسػػطي ي  .و شػػارت ال تػػا و إلػػى عػػدـ وعػػود نػػروؽ ذات د،ل ػ إح ػػا ي بػػيف دور
العامعات اليلسطي ي ني ت مي الوعي السياسي و شر لدى الشباب العامعي مف وعل ظرهـ
تعزى لمتذير العامع ا وع س الطالبا وم اف الس فا والس الدراسي .
عػػرى البػػازا 2517د ارس ػ هػػدنت التعػػرؼ علػػى الش ػ ار

المعتمعي ػ بػػيف مؤسسػػات

المعتمػػعا الػػذي يػػزداد همي ػ نػػي الوقػػت الحاكػػر مػػع تع ػػد المش ػ الت التػػي يواعلػػا المعتمػػع
الخليعػػيا وتعػػددها وارتيػػاع معػػد،ت العريم ػ ا وت ػػوع سػػاليبلاا ممػػا ي ػػعب معػػه علػػى علػػاز
واحػػدا وهػػو العلػػاز اسم ػػي ال يػػاـ بالملػػاـ اسم يػ العديػػدة مػػف توعيػ ووقايػ وم انحػ العريمػ
ومراقب وكبط وحيظ لأمػف وحمايػ المعتمػعا لػذا نػإف تكػانر علػود مؤسسػات المعتمػع مػف
تعليميػ وقكػػا ي واعتماعيػ و ػػحي وشػػبابي واعالميػ وبلػػديات ومؤسسػػات ال طػػاع الخػػاص
وت امللا مع اسعلزة اسم ي لتح يؽ تلؾ الملاـ م اًر ملحاً  ،مير م ه وهذا مف باب التيكؿ.
قامػػت الحوشػػاف ا 2514د ارس ػ هػػدنت التعػػرؼ علػػى هميػ المؤسس ػ التعليميػ نػػي
ت مي ػ الػػوعي اسم ػػيا وقػػدمت ورق ػ عم ػػؿ ل ػػدوة المعتم ػػع واسمػػف الم ع ػػدة ب ليػ ػ الملػػؾ نل ػػد
اسم ي ػ بالريػػاضا اسػػتخدـ الم ػ لو الو ػػيي التحليلػػيا و بػػرز مػػا تو ػػلت إليػػه الد ارس ػ همي ػ
المدرس ني العمؿ على تزويد الدارسيف بما ي ار المعتمع كرورياً مف خالؿ الم ػاهو الد ارسػي
وحسف اختيار للموكوعات التي تب ي و ،تلدـ.
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ع ػ ػػرى مرتع ػ ػػىا 1021د ارسػ ػ ػ ه ػ ػػدنت التع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى دور اسس ػ ػػتاذ الع ػ ػػامعي ن ػ ػػي
العامعػػات اليلسػػطي ي الخا ػ نػػي تعزيػػز الوسػػطي واسمػػف الي ػػري مػػف وعل ػ ظػػر طلبتلػػا
بمحانظػ اػزةا وال شػػؼ عػػف دور االم ػػاهو العامعيػ ا ودور اس شػػط العامعيػ ا ودور اإلدارة
العامعي ػ ومػػا هػػي المعوقػػات التػػي تحػػد نػػي تعزيػػز الوسػػطي واسمػػف الي ػػري مػػف وعل ػ ظػػر
طلبتلػا بمحانظػ اػزةا وال شػؼ عػف اليػروؽ نػي اسػتعابات نػراد العي ػ تبعػاً لمتذيػر االعػ سا
ال لي ػ ا العامع ػ ا واسػػتخدـ الباحػػث الم ػ لو الو ػػيي التحليلػػيا وتو ػػلت تػػا و الد ارس ػ ف
العامعػ ػػات اليلسػ ػػطي ي الخا ػ ػ ت ػ ػػوـ بػ ػػدورها نػ ػػي تعزيػ ػػز الوسػ ػػطي واسمػ ػػف الي ػ ػػري بدرع ػ ػ
متوس ػػط ا وال ش ػػؼ ع ػػف وع ػػود بع ػػض المعوق ػػات الت ػػي تح ػػد م ػػف دور العامع ػػات اليلس ػػطي ي
الخا ػ نػػي تعزيػػز الوسػػطي واسمػػف الي ػػري لػػدى طلبتلػػاا و شػػيت الد ارس ػ عػػف عػػدـ وعػػود
نػػروؽ ذات د،ل ػ إح ػػا ي تعػػزى لمتذيػػر الع ػ س وال لي ػ ا بي مػػا وعػػدت نػػروؽ تعػػزى لمتذيػػر
العامع ل ال عامع نلسطيف.
عػػرت سػػليـ وخكػػيرا 1021د ارس ػ هػػدنت التعػػرؼ الػػى دور المؤسسػػات التعليمي ػ
العامعيػ نػػي ت ميػ الػػوعي اسم ػػي مػػف وعػػه ظػػر طلبػ عامعػ ال ػػدس الميتوحػ ا إكػػان الػػى
تحديد دور متذيرات ؿ مف الع سا وال لي وم اف الس فا والمسػتوى الد ارسػيا ولتح يػؽ ذلػؾ
عريػت الد ارسػ علػى عي ػ قواملػػاا 400طالبػاً وطالبػ مػف طلبػ عامعػ ال ػدس الميتوحػ نػػي
ؿ مف م ط

ابلس وم ط سػلييت التعليميػ ا وزعػت علػيلـ اسػتبا م و ػ مػف ا 37ن ػرةا

وني كو ال تا و الخا

بأس ل البحث وم اقشتلا و ت الباحثتاف بما يلي :إع ار د ارسػات

حوؿ موكػوع الػوعي اسم ػي تشػمؿ عميػع العامعػات اليلسػطي ي ا واعػادة ال ظػر نػي الم ػررات
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.
ا،بتعػػاد عػػف اسسػػاليب الت ليدي ػ نػػي التوعي ػ االتوعيػػه المباشػػر ا واعتمػػاد اسسػػاليب المعتمػػدة
علػػى الح ػوار والمشػػار والم اقش ػ ا ممػػا يعػػزز مػػف تياعػػؿ الطػػالب ويػػدعـ مشػػار تلـ ب ػػورة
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ناعلػ ػ  .ا،عتم ػػاد عل ػػى العوا ػػب التطبي يػ ػ المباشػ ػرةا وا،بتع ػػاد ع ػػف الطروح ػػات ال ظريػ ػ نيم ػػا
يتعلؽ بتطبيؽ الوعي اسم ي .إقام لعاف ونرؽ عمؿ مشتر بيف و ازرة الداخليػ وو ازرة التربيػ
والتعلػػيـ والعامعػػات لتخطػػيط الب ػرامو واس شػػط واليعاليػػات الالزمػ لت ييػػذ بػرامو لت ميػ الػػوعي
اسم ي.
قػ ػػاـ شػ ػػلداف ا 1023د ارس ػ ػ هػ ػػدنت التعػ ػػرؼ علػ ػػى دور ليػ ػػات التربي ػ ػ بالعامعػ ػػات
اليلس ػػطي ي ن ػػي تعزي ػػز اسم ػػف الي ػػري ل ػػدى طلبتل ػػا وس ػػبؿ تيعيل ػػها واس ػػتخدـ مػ ػ لو الو ػػيي
التحليليا حيث قاـ الباحث بإعداد استبا اشتملت علىا 51ن رة موزع على ثالث معػا،ت
وهػػي :عكػػو هي ػ التػػدريسا الم ػػاهو الد ارسػػي ا اس شػػط الطالبي ػ ا واشػػتملت عي ػ الد ارس ػ
علىا 384طالباً وطالب ا وقد ظلرت تا و الدراس ما يلي :بلذت ت ديرات الطلب حػوؿ دور
ليات التربي بالعامعات اليلسطي ي ني تعزيز اسمف الي ري لدى طلبتلاا %61.13ا وعػود
نروؽ ذات د،ل إح ا ي بيف متوسطات استعابات العي ػ تعػزى لمتذيػر الع ساذ ػرا ثػى
نػ ػػي المعػ ػػاؿ اسوؿ والثػ ػػا ي حيػ ػػث ا ػ ػػت اليػ ػػروؽ ل ػ ػػال الػ ػػذ ور .وعػ ػػود نػ ػػروؽ ذات د،ل ػ ػ
إح ػػا ي بػػيف متوسػػطات اسػػتعابات العي ػ تعػػزى لمتذيػػر العامعػ ااإلسػػالمي ا اسق ػػى نػػي
عمي ػػع المع ػػا،ت والدرعػ ػ ال ليػ ػ ل ػػال العامعػ ػ اإلس ػػالمي  .ع ػػدـ وع ػػود ن ػػروؽ ذات د،لػ ػ
إح ػػا ي بػػيف متوسػػطات اسػػتعابات العي ػ تعػػزى لمتذيػػر المسػػتوى الد ارسػػي اسػ ثا يػ ا سػ
رابع ػ  .وعػػود نػػروؽ ذات د،ل ػ إح ػػا ي تعػػزى لمتذيػػر المعػػدؿ الت ار ميام بػػوؿا عيػػدا عيػػد
عداًا امتياز ولعميع المعا،ت والدرع ال لي ل ال ا،متياز.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ ا،طالع على الدراسات الساب يتك ما يلي:
 .2دت الدراسات الساب على ميلوـ اسمف الي ري.
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 .1التأ يد على همي اسمف الي ري ني حياة اليرد واسم ا وآثار على ا،ست رار المعتمع.
 .3ظل ػػرت بع ػػض الد ارس ػػات دور المؤسس ػػات التربويػ ػ االمدرسػ ػ ا والعامعػ ػ

ن ػػي تعزي ػػز

اسمػػف الي ػػري لػػدى نرادهػػا مػػا نػػي د ارس ػ ابػػو سػػا وا  1008ا ود ارس ػ الحوشػػاف ا 2514ا
ودراس سليـ وخكيرا 1021ودراس شلداف ا. 1023
مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 -2الػػتم ف مػػف ت ػػويف اإلطػػار ال ظػػري واعػػداد ظ ػرة عام ػ عػػف ِّ
الد ارس ػ الحالي ػ ا و طرهػػا
الر يس ا والتخطيط ِّ
للدراس وت ييذها.
 -1الرعوع إلى بعض الم ادر التي استيادت م لا.
الدراسات الساب .
 -3ا،طالع على تو يات وم ترحات ّ
ما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 -2اعتمادها على م ادر بحثي حديث ومت وع .
-1
العامع

و ل ػػا د ارسػ ػ ميدا يػ ػ ت ػػيس دور المؤسس ػػات التربويػ ػ بالتحدي ػػد ااسسػ ػرةا المدرسػ ػ ا
ني تعزيز اسمف الي ري و ييي الت دي لأن ار المتطرن .

 -3الدراس الوحيدة التي عريت ني العراؽ حسب علـ الباحث.
 -5الت ػػدـ بم ترحػػات لتيعيػػؿ دور المؤسسػػات التربوي ػ نػػي تعزيػػز اسمػػف الي ػػري ومحارب ػ
اسن ار المتطرن .
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ثانيا :األدب النظري:
األمن الفكري :
يعػ ػػرؼ الي ػ ػػي ا 21 :2530اسمػ ػػف الي ػ ػػري َّػ ػػه الشػ ػػعور بػ ػػاسمف الروحػ ػػي وال يسػ ػػي
والعسػػدي والع لػػي والمػػادي بمػػا  ،يتعػػارض مػػع الػػديف والمبػػادئ والمثػػؿ العليػػا واسخػػالؽ التػػي
يؤمف بلا اليرد والمعتمع و ،تؤثر سلباً على ن ار وحياة ا،خريف.
بي مػػا يػػرى الح ػػيـ ا 5 :2530اسمػػف الي ػػري هػػو حماي ػ الم ظوم ػ الي ري ػ الع دي ػ
والث اني واسخالقي واسم ي لليػرد والمعتمػعا بمػا ي يػؿ ا،طم ػاف إلػى سػالم الي ػر ا ،سػا ي
مف ا ،حراؼ الذي يش ؿ تلديداً لأمف الوط ي بعميع م و اته.
بي م ػػا ع ػػد راي خ ػػر للشػ ػريييف ا 6 :2530ح ػػوؿ ميل ػػوـ اسم ػػف الي ػػري بأَّ ػػه تلي ػ ػ
الم ػػاخ وت ػػونير الظ ػػروؼ م ػػف ع ػػؿ اإلحسػػػاس بالطمأ ي ػ ػ ا والث ػ ػ عل ػػى معموعػ ػ الميػػػاهيـا
والت ػػورات والمب ػػادئ والع ا ػػدا الت ػػي ي ػػؤمف بل ػػا اإل س ػػاف والت ػػي م ػػدرها ال ػػوحي اإللل ػػي و
الت ورات البشري الم كبط بالوحي اإلللي.
،

ػػد ب لم ػ ان ػػر الحر ػ الذه ي ػ الدا ب ػ ا التػػي  ،تتوقػػؼ عػػف ال شػػاط نػػي إدراؾ

المع ػػو،ت وتأمللػػاا ويطلػػؽ عليلػػا يكػا اسػػـ التي يػػر الػػذي ي ػػدر ع ػػه اليعػػؿ ن ػػر يي ػػرا بػػؿ
ػػد الم ػػطل الحػػديث الشػػا ع الػػذي يع ػػي عمل ػ 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
بػػيف ن ػراد ا وبلػػذا الميلػػوـ سػػتطيع ت ػ يؼ الي ػػر الحػػديث إلػػى ن ػػر إسػػالمي ون ػػر يلػػودي
ون ر مسيحي ون ر شيوعي ون ر علما ي  ....واير ذلؾ مف

وؼ الي ر التي ت تشػر بػيف

المعتمعػػات وتػػؤثر نػػي توعيللػػا ونػػي ظم ػ الػػدوؿ التػػي تح ملػػا .نػػأمف الي ػػري يع ػػي ب ػػؿ
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بساط ف يعيش ال اس ني بلػدا لـ واوطػا لـ وبػيف معتمعػاتلـ آم ػيف مطم ػيف علػى م و ػات
التلـ وث انتلـ ال وعي وم ظومتلـ الي ري االتر يا. 2511
أىمية األمن الفكري في محاربة األفكار المتطرفة :
إف لأمػػف الي ػػري هميػ

بيػرة  ،يم ػػف اياللػػا و التذاكػػي ع لػػا؛ سَّػػه يمثػػؿ

ػػماـ

آمػاف المعتمػػع وحمػايتلـ مػػف الوقػوع نػػي المحػاذير الي ريػ الكػال التػػي ت ػوف لايتلػػا معرونػ
با عداـ حياة اليرد وهال ه.
َّ
إف ا عػػداـ اسمػػف الي ػػري لػػدى الشػػباب يععللػػـ نػػي عػػالـ مظلػػـ  ،يلتػػدوف إلػػى الطريػػؽ
ال ػػحي ا َّ
سف اسمػػر س ػػيزيدهـ تع يػػد واس ػػتمرار نػػي خلػػط ب ػػيف الي ػػر والع ي ػػدة وبػػيف الذاي ػػات
اإل سػػا ي الم حرن ػ وتسػػوي لا مػػف خػػالؿ الوسػػا ؿ وال ػوات ا،عالمي ػ واليتػػاوي المكػػل ا وبػػيف
الػػديف الح ي ػػي والتػػاري الموكػػوع لخدم ػ 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
مما يععللـ عرك للكياع وا ،حراؼ حسب ق اعػاتلـ ال ا ػرة وا ،عػراؼ والتػورط نػي مػور
ّ
بر مف حعملـ ومستواهـ الع لي والي ري.

َّ
إف الحاعػ إلػػى اسمػػف الي ػػري؛ ل ػػي يت ػػدى ل ػػؿ ن ػػر دخيػػؿا ويحمػػي اإل سػػاف مػػف
ا ،حػراؼ و الخػػروج عػػف الوسػػطي وا،عتػػداؿ نػػي نلمػػه لمختلػػؼ ال كػػاياا ويلػػدؼ إلػػى حيػػظ
ال ظاـ العاـا وتح يؽ اسمف والطمأ ي وا،ست رار ني م احي الحياة المتعددةا مػا يلػدؼ إلػى
ف يعػ ػػيش ال ػ ػػاس نػ ػػي بالدهػ ػػـ آم ػ ػػيف علػ ػػى

ػ ػػالتلـ وعلػ ػػى ث ػ ػػانتلـ المسػ ػػتمدة مػ ػػف ديػ ػ ػ لـ

احميدا. 2530
يعػػد اسمػػف الي ػػري سػػلوباً وقا ي ػاً يع ػػب ن ػراد المعتمػػع تبعػػات العريم ػ ا،عتماعي ػ
وا،قت ادي والمع وي ؛ إلشعارهـ بخطورة الع ار ـ والحوادث وا ع اساتلا السي على المعتمعا
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وتػوعيتلـ بػدورهـ الملػـ نػي التعػاوف مػع اسعلػزة اسم يػ لمحاربػ العػ ار ـ والحػوادثا ومػف ه ػا
تأتي الدعوة إلى كرورة التر يز على اسمف الي ري إحدى ر ا ز اسمف الوقػا ي حػالً لمشػ ل
العريم وا ،حراؼاالمالؾا . 1004
َّ
إف ػػؿ شػػاط يم ػػف َّف يمارسػػه اإل سػػاف ويظلػػر نػػي سػػلو ه مػػف خيػػر و شػػر مر ػػو از
نػػي ال يػػاف الي ػػري ا،عت ػػادي ومسػػت ّاً داخػػؿ الػ يس واعماقلػػا وه ػػا تبػػدو هميػ اسمػػف الي ػػري
والح ا الث اني بارزة نػي اسذهػاف وتشػتد الكػرورة نػي َّف يتوا ػى ال ػاس نػي حيػظ يسػلـ

مف المؤثرات الي ري اسع بي الدخيل التي قد ت ع س عليلـ سلباً وتعبر عف توعلاتلـ ال ابعػ
مف ايما لـ ودي لـاالتر يا. 2511
وتبل ػ همي ػ اسمػػف بأَّػػه يش ػ ؿ العػػدار ال ػػلب وال ػػوة الح ي ي ػ التػػي ت ػػؼ مػػاـ ػػؿ
مخطػػط و عمػػؿ ي ػراد بػػه إخػػالؿ ا،طم ػػاف واللػػدو لػػدى ال ػػاسا وا،هتمػػاـ بلػػذا العا ػػب هػػو
اهتم ػ ػػاـ بعمي ػ ػػع عوا ػ ػػب اسم ػ ػػف ا،خ ػ ػػرى حي ػ ػػث ف اسم ػ ػػف الي ػ ػػري يع ػ ػػد بمثابػ ػ ػ ال ػ ػػرس م ػ ػػف
العسداالخرعيا35 :1020
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 ػ الػػتليظ بلػػا و اي ػػاللا بطري ػ مػػؤثرة معبػرة تععػػؿ الم ابػػؿ نػػي سػػحر وعػػذب
ليظ ػػي ون ػ ػػريا َّ
إف ا،يمػ ػػاف الح ي ػ ػػي باسن ػ ػػار تععللػ ػػا سػ ػػلل التح يػ ػػؽا و ،يم ػ ػػف تذيرهػ ػػا و
تبػػديللاا ل ػػف مػػا  ،تػػؤمف بػػها تعػػد ػػه مػػف البسػػاط تعديلػػه وتذيػػرا وهػػذا مػػا اسػػتذله كػػعاؼ
ال يػػوس؛ لي وم ػوا بالتػػأثير علػػى البسػػطا با،حتيػػاؿ ال يسػػي مسػػتذليف كػػعيلـ الع ا ػػدي وعػػدـ
ك ػػوعلـ الي ػ ػػري مذلي ػػيف الح ي ي ػ ػ بأن ػػارهـ المسػ ػػموم ليدس ػػوها ال ػػيلـ ب ػػالتحريؼ والتزويػ ػػؽ
واق اعلـ بالخرانات الباطل التي  ،تمت إلى الواقػع ب ػل ا ني ػوف دور اسب والمعلػـ وا،سػتاذ
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العامعي معلـ ني نت الحوار وال اش وا،ستماع إلى ا،خر وم اقشته بحعػو و ن ػار ميلومػ
حتى ت وف لديه ق اعات ثابته  ،يم ف زعزعتلا و خلخلتلا و التأثير بلا.
تعزيز األمن الفكري لمواجو تحديات العصر:
الع ر الحػالي يتسػـ بالتعػدد والتطػور وهػذا يععػؿ علػى المؤسسػات التربويػ مسػؤولي
بيرة لت وـ بدورها لتعزيز اسمف الي ري لدى ب ا لا وحمايتلـ مف ا،ن ار المتطرن التػي تػروج
لل ػػا العماع ػػات الك ػػال ا نخي ػػر ع ػػالج م ػػف ان ػػات الم ػػرض المعتم ػػع الخطي ػػر ه ػػو التح ػػيف
والحمايػ ػ ا و لم ػػا تعرن ػػا ث ػػر عل ػػى الط ار ػػؽ وا،س ػػاليب الت ػػي يس ػػتخدمو لا ن ػػي الت ػػأثير عل ػػى
الشػباب مػػف خػالؿ اسن ػػار التػي يروعػػوف للػػا ا ػت عمليػ تعزيػز ا،مػػف نػي المعتمػػع

ػػوب

و تا علا نكؿ.
اسمػػف الي ػػري يت ػػؼ بالمعا ػرة تيعػ المتذيػرات اللي ليػ والعذريػ والسػريع التػػي
يشػػلدها عالم ػػا المعا ػػر تيػػرض علي ػػا ف ي ػػوف لػػدي ا مػػف الي ػػر ال ػواعي مػػا يسػػاعد ا علػػى
موا بػ ػ التط ػػور والت ػػدـ ا طالق ػػا م ػػف نلس ػػي المعتم ػػع ورؤيػ ػ

ليػ ػ تػ ػرتبط وت بث ػػؽ م ػػف نلس ػػي

المعتم ػػعا وتع ػػس م ػػالح العلي ػػاا وتس ػػتعيب ،حتياعات ػػه وتطلعات ػػه ن ػػي ا ػػدا نك ػػؿ و ث ػػر
تطػ ػػو اًر وت ػ ػػدماً ومػ ػػف ثػ ػػـ نػ ػػإف عػ ػػدـ توظيػ ػػؼ ال ػ ػػدرات الع لي ػ ػ لت لػ ػػؿ مػ ػػف الميػ ػػاهيـ واسن ػ ػػار
واسطروحػػات السػػا دة والمعلومػػات المت ػوانرة والتياعػػؿ معلػػا بلػػدؼ العمػػؿ نػػي إطارهػػا سػػيؤدي
بالكػػرورة إلػػى تخلػػؼ نػػي الي ػػر ي ػ ع س سػػلباً علػػى اسمػػف الي ػػريا ممػػا ييػػرض حتمي ػ تذييػػر
ل ان ػ العػػادات الت ييري ػ السػػي ا وم اهك ػ سػػيطرة اسن ػػار والميػػاهيـ الخاط ػ ا و ػػو ً،إلػػى
إعمػاؿ الع ػػؿ وتلي ػ الم ػػاخ المال ػـ لػػه للبحػػث عػف الح ي ػ نػي إطػػار قواعػد التي يػػر ال ػػحي
وبرؤي معا رة االلماشا :1530ص. 22
يع ػػد الباح ػػث ف المعتم ػػع يعط ػػي كػ ػريب
والعلمػػي واف

بيػ ػرة؛ تيعػ ػ للتط ػػور والت ػػدـ الت ول ػػوعي

ػػحاب الي ػػر الكػػاؿ يذيػػروف مػػف اسػػاليبلـ وط ػ ار 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
كعلا وتأخذ خبراتلا لمواعل المشا ؿ وا ،يعا،ت.
َّ
إف هػ ػػذا الواقػ ػػع المػ ػػؤلـ ي شػ ػػؼ ل ػ ػػا عػ ػػف معموع ػ ػ مػ ػػف اسبعػ ػػاد هملػ ػػا مػ ػػا يػ ػػذ رها
اللماشا 11 :2530هي:
َّ -2
إف الرؤيػ ػ اإلس ػػالمي ل ػػدى ن ػ ػ العماع ػػات المتطرنػ ػ يش ػػوبلا خل ػػط بي ػػر ب ػػيف الع ي ػػدة
والي ر و َّف هذ الي هي دوات اإلرهاب ووقود ومحرقته.
َّ -1ه ساعد على عدـ وكػوح هػذ الرؤيػ لػدى هػذ الي ػ معموعػ العوا ػؽ ال يسػي التػي
اسػػتخدمت نػػي تػػرويض ع ػػوللـ تػػرويض الحيوا ػػات ال اس ػرةا نلػػـ يعػػرؤ حػػدهـ علػػى إمعػػاف
ال ظػػر التحليلػػي نػػي

ػػوص دي ػػه بال ػػدر والعمػػؽ المطلػػوبا ووقع ػوا تحػػت السػػيطرة والطاع ػ

العميا ني ت ييذ ؿ ما يطلب م لـ ال ياـ به.
َّ -3
إف المشػػار يف و الم يػػذيف للعمليػػات اإلرهابي ػ لػػـ ييرق ػوا بػػيف مػػا هػػو مطلػػؽ و ساسػػيا
ومػا هػو محػدود وزم ػي حتػى يميػزوا بػيف مػػا يتعلػؽ بػالعوهر و حتػى ي ػاقش مػا يتعلػؽ بػػاسدا
واسسلوب.
ع ػ ػػدما ت ػ ػػوف المسػ ػػؤولي مشػ ػػتر ويأخػ ػػذ ػ ػػؿ شػ ػػخص دور ا ،سػ ػػا ي وا،عتمػ ػػاعيا يعػ ػػـ
المعتمع اسماف وا،ست رار.
دور المؤسسات التربوية في تنمية االمن الفكري:
َّ
إف المؤسس ػػات التربويػ ػ والتعليميػ ػ الم ػػاط بل ػػا‘ إع ػػداد الػ ػ ش و ػػياا شخ ػػيتها
برزت الحاعػ الماسػ إليلػا مػف خػالؿ مػا يتشػرب الطالػب مػف الحػس اسم ػي للمعتمػع والث انػ
لتح ػػي ه كػػد الكػػال،ت الي ري ػ ا وا ،ػػطيادا والذلػػوا والتطػػرؼا والتش ػ يؿ مػػف قبػػؿ ن ػػار
م حرن وهدام ومخل باسمف ني كو الذايات واسهداؼ والسياسات.
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إف دور المؤسسػػات التعليميػ نػػي تكػػميف برامعلػػا ن ػػو ً،عػػف اسمػػف الي ػػري ت ػػب
ن ػػي ق ػػاة الوقايػ ػ م ػػف ا ،حػ ػراؼ الي ػػري ع ػػف طري ػػؽ تل ػػيف المب ػػادئ الي ريػ ػ ال ويمػ ػ ومب ػػادئ
اليك ػػيل واسخ ػػالؽ وتعتب ػػر الع ي ػػدة اإلس ػػالمي الر يػ ػزة اسه ػػـ ن ػػي التماس ػػؾ ال ػػداخلي للمعتم ػػع
االمالؾا. 1004
ويػػذ ر ال ػػويعـاَّ 21-20 :2531ف ه ػػاؾ عػػدة معػػا،ت يم ػػف للمؤسس ػ التربوي ػ
التوعي ا،م ي مف خالللا لت مي ا،مف الي ري لدى الطلب :
 -2ال شاط الث اني :وذلؾ مف خػالؿ ت ػديـ معموعػ مػف البػرامو التػي تػدرب الطػالب علػى
ا،ت ػػاؿ عبػػر شػػط الحػوار المختليػ إلػػى عا ػػب
واإلبداعي مف خطاب وم اؿ وق

ػ ؿ ملػػاراتلـ اللذويػ نػػي التعبيػػر اسدبػػي

ومسػرحي وشػعر وبالتػالي علي ػا تعميػؽ المواط ػ والتوعيػ

ا،م ي مف خالؿ ال شاط الث انيا لي وف ل ا درعاً واقياً كد المعت دات الياسدة بتأهيؿ المياهيـ
اإلس ػػالمي وت ميػ ػ ال ػػروح الوط يػ ػ واثػ ػ ار معلوم ػػات الط ػػالب اسم يػ ػ وم عػ ػزات اسم ػػف ودور
الطالب اسم ي ني وط لـ ومعتمعلـ.
 -1التوعي ػ اإلسػػالمي  :وي
شط

ػػد بػػذلؾ وكػػع بر ػػامو خػػاص بالتوعي ػ اسم ي ػ مػػف خػػالؿ

اإلسالمي بحيث ي وف داعماً للم رر المدرسي مف خالؿ ال حؼ الحا طي وال شرات

والم شػػورات التث ييي ػ الداعم ػ للتربي ػ اسم ي ػ ومػػف سػػاليب التوعي ػ اسم ي ػ نػػي هػػذا ال ػػدد
ال

ػػيح بش ػ ؿ هػػادئ بعيػػداً عػػف التش ػ و نإ لػػا ت ػػؿ إلػػى ال لػػب و ػػذلؾ التوعي ػ مػػف خػػالؿ

التطوع ني العمعيات الخيري والعمؿ ال ال .
 -3ال شاط ا،عتماعي :وي

د بذلؾ ت ديـ معموع مف البرامو ا،عتماعي التػي يمارسػلا

الط ػػالب داخ ػػؿ المدرسػ ػ وخارعل ػػا عل ػػى ف ت ػػوف متعا سػ ػ م ػػع مػ ػراحللـ العمريػ ػ متي ػ ػ م ػػع
ميػػوللـ ورابػػاتلـ ونػػؽ خطػػط تربوي ػ م ظم ػ و سػػلوب اعتمػػاعي ح ػػيـ بأش ػراؼ مؤهػػؿ وم ػ ظـ
يلدؼ ب ا شخ ي اعتماعي متز بعيدة عف التطرؼ.
428

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
 -4ال شػػاط الرياكػػي :يعتبػػر ال شػػاط الرياكػػي عػػامالً ساسػػياً لت مي ػ قػػدرة الطالػػب البد ي ػ
والملاري لب ا العسـ السليـ حتى يؤدي واعباتػه نػي خدمػ دي ػه ووط ػه ومعتمعػه ب ػوة وثبػات
ل س ػػب اللياقػ ػ البد يػ ػ وال ش ػػاط ال ػػدا ـ وت ويػ ػ العس ػػـ إليع ػػاد الم ػػؤمف ال ػػوي وا ػػرس المي ػػاهيـ
ال حيح لل شاط الرياكي واستثمار وقات اليرغ مف خالؿ اس شط الرياكي المييدة.
بي ما وك المال ي اَّ 515 :2516ف المؤسسػات التعليميػ يم ػف َّف تعػزز اسمػف
الي ري مف خالؿ اآلتي:
.2

ا،هتمػػاـ بحسػػف اختيػػار عكػػو هي ػ التػػدريس نػػي عميػػع الم ارحػػؿ التعليمي ػ مػػف

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
علػػى تح يػػؽ اسمػػف الي ػػري لػػدى ال اش ػ ا وكػػرورة وكػػع بػػرامو ناعلػ للمتابعػ وت ػػويـ اسدا
ني هذا المعاؿ.
.2

وكع كػوابط دقي ػ اعلميػ وشخ ػي

،ختيػار المشػرنيف التربػوييف والمرشػديف

ومديري المدارس وو ال لـ وت ويـ دا المعلميف ني معاؿ تح يؽ اسمػف الي ػري ب ػورة نعالػ
ومعالع الخلؿ َّ
إف وعد.
.1

مراعع ػ الم ػػاهو العلمي ػ وت يتلػػا مػػف الذلػػو والتطػػرؼ وتػػونير الم ارعػػع العلمي ػ

الم اسػػب لمعالعػ ا ،ح ارنػػات الي ريػ والع ديػ والسػػلو ي لت ػػوف نػػي مت ػػاوؿ الطػػالب و عكػػا
هي التدريس.
.3

تك ػػميف الم ػػاهو الد ارس ػػي ش ػػرحاً وانيػ ػاً سح ػػاـ اإلس ػػالـ نيم ػػا يس ػػت د إلي ػػه دع ػػاة

ا ،حراؼ الي ري لتبرير قواللـ و عماللـا وبياف مػ لو اإلسػالـ نػي ت ظػيـ العالقػ بػيف الحػا ـ
والمح وـ.
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.5

إيع ػػاد م ار ػػز ترنيليػ ػ موعلػ ػ توعيلػ ػاً تربويػ ػاً ودي يػ ػاً لش ػػذؿ وق ػػات اليػ ػراغ ل ػػدى

الطالبا وت مي روح اإلبداع وا،بت ار لديلـا وا شا

دي علمي وث اني واعتماعي وتطوعي

وايرها مف مؤسسات المعتمع الياعل .
يػػرى الباحػػث ف دور المؤسسػػات التربوي ػ

بيػػر سف تععػػؿ ال ػػالـ واقػػع التطبيػػؽ واف

تععػ ػػؿ اسن ػ ػػار ممارس ػ ػ ح ي ي ػ ػ نػ ػػي رض الواقػ ػػعا ف المؤسسػ ػػات التربوي ػ ػ بمػ ػػا تمتلػ ػػؾ مػ ػػف
مػؤهالت بيػرة وسػلط مع ويػ وقا و يػ تم لػػا مػف دا دورهػػا ب ػورة مثلػػى وبط ار ػؽ مبت ػرةا
وترسػػي مبػػد الح ػوار اللػػادؼ وا،سػػتماع ليخ ػريف واحت ػراـ آ ار لػػـ ب
ومساعدة الطالب على استخداـ التي ير بطري

ػػد الو ػػوؿ إلػػى الحػػؽ

حيح لي و وا قادريف على تمييز الحػؽ مػف

الباطػػؿ وال ػػانع مػػف الكػػار وتػػدريبلـ علػػى ذلػػؾ  ،ػػوـ بإعطػػا لـ الح ػػا ؽ عػػاهزة إ مػػا مػػي
لديلـ التي ير السليـ اللػادؼ لمعرنػ السػليـ مػف الياسػد حتػى  ،ي عػوا بػالي ر المتطػرؼ الكػاؿ
وت مي اإلحساس بالمسؤولي لديلـ.
التوعيه وا،رشاد يم ف الطلب مف البحث عف معلومات

حيح ا يتو ػلوا للػا بأ يسػلـ

مف خػالؿ اسػتخداـ التي يػر ال ػحي ا وبتشػعيع اا وتػدريب ا للػـا ععللػـ مسػتعديفا ومتم ػيف
مف استيعاب المياهيـ واسن ار التي تتعلؽ بلـا وبػواقعلـ ومعرنػ اسن ػار الم حرنػ والمتطرنػ
و ييي التعامؿ معلا.
يعػ ػػد الباحػ ػػث بإم ػ ػػاف ايعػ ػػاد مت ػ ػ يس ح ي ػ ػػي للطاقػ ػػات الشػ ػػاب مػ ػػف خػ ػػالؿ المر ػ ػػز
الترنيليػ ػ وا،عم ػػاؿ الخيريػ ػ الت ػػي ت ػػوـ بل ػػا العمعي ػػات والم ظم ػػات ا ،س ػػا ي ت ي ػػذ برامعلػػػا
التطوعي وا شطتلا لتػدريب ودمػو الطاقػات نػي المعتمػع وت ػويف اتعاهػات وقػيـ إيعابيػ و مػو
ن ري ع ا د سليـ.

430

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
دور األسرة في تحقيق االمن الفكري:
َّ
إف دور ا،سػرة بيػػر عػػداً و ،يم ػػف ايالػػه و التذاكػػي ع ػػه سَّلػػا الرقيػػب اسوؿ نػػي
متابع ب ا لا وتوعيلـ وارشادهـ ليتم وا مف الت ش ال حيح .
بي ما ترى الحسيف ا 2514إف المتذيرات المتسػارع وتحػديات الع ػرا ومسػتعدات
الت ي ا وسلول ا،ت اؿ حدثت خلخل ني دور اسسػرةا وا عػدـ ذلػؾ علػى المعتمػع نأحػدثت
تحو ً،ني الوظا ؼا واسدوار مما زلزؿ يا لا نظلر ا ،حراؼ والع وح والعريم سف المعتمػع
اإل سػػا ي ،بػػد ف تت ػوانر نيػػه معموع ػ مػػف ال ػ ظـ وال واعػػد العرني ػ ا وال ا و ي ػ التػػي تلػػزـ ن ػراد
المعتمع ا،لتزاـ بلا حتى يسود اسمف وا،ست رار.
ويػػأتي دور اسس ػرة مػػف خػػالؿ مراقب ػ ب ػػا لـ نػػي مشػػاهدة ال ػوات ا،عالمي ػ الموعل ػ
والكػػال و ييي ػ تأثيرهػػا نػػي ع ػػوؿ الشػػباب ومػػا تبػػث مػػف سػػموـ و ن ػػار مسػػموم
المسلسالت المدبلع وتأثيرها المكؿ مف سلو يات وت رنات اير

مػػف خػػالؿ

حيح وليست سليم .

َّ
عددا مف التحديات والتذيرات التػي ػاف للػا ثػر
إف العشريف س اسخيرة واعه الشباب ً
بيػػر علػػى ن ػػر وسػػلو ها لعػػؿ مػػف برزهػػا :تذيػػر وظػػا ؼ اسس ػرةا وا ،يتػػاح ا،عالمػػي ايػػر
الموعه لخدم المعتمعا وتردي اسوكاع ا،قت ادي ني المعتمػع اإلسػالميا و ػذلؾ العولمػ
التي بد ت تتواؿ ني ميا ؿ المعتمع اموسىا . 1004
و ػػذلؾ مراقبػ الشػػباب وارشػػادهـ مػػف خػػالؿ ارتيػػاد م ػػاهي ا ،تر ػػت سف العػػالـ
عف قري

ػػب

ذيرة وبإم اف اليرد التوا ؿ مع ي نػرد مػف العػالـ بسػرع وبسػاط والتحػدث معػه

وت و ورة وبدوف حاعز او قيد.
وي ػ ػػرى العح ػ ػػيا 243 :1005إف شخ ػ ػػي الش ػ ػػباب تتشػ ػ ػ ؿ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ س ػ ػػاليب
المعامل ػ التػػي تمػػارس علػػيلـ مػػف قبػػؿ سػػرهـ ا و ف ػػوع المعامل ػ نػػي الم ػػزؿ ت ػ ع س علػػى
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شخ ػػي اليت ػػى و اليت ػػاة ويالزملم ػػا ن ػػي س ػػلو لما ومسػػت بؿ ياملم ػػا ا مم ػػا ي ػػوي ال ػػوؿ ب ػػأف
اسس ػرة ت ػػوـ بوظيي ػ بالذ ػ اسهمي ػ نػػي تعزيػػز اسمػػف الي ػػري و اكػػطرابه إف طبيع ػ العالق ػ
مأزقا سببه اسساسػي علػؿ ال ثيػر
السا دة بيف المراه يف على وعه الخ وص والوالديف تعا ي ً
مػ ػػف اآلبػ ػػا واسملػ ػػات بمس ػ ػؤولياتلـ حػ ػػو وقاي ػ ػ ب ػ ػػا لـ مػ ػػف ا ،ح ارنػ ػػات ا وايػ ػػاب الح ػ ػوار
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
مػػػاـ ا ،ح ػ ػراؼ الي ػ ػػريا والزي ػ ػ ا والكػػػالؿا ويتح ػػوؿ ن ػ ػراد اسس ػ ػرة إلػػػى دروع واقي ػ ػ لحماي ػ ػ
ا،ست رار واسمف والت مي .
َّ
إف ا،س ػ ػرة للػ ػػا دور بيػ ػػر نػ ػػي ت ش ػ ػ ا،ب ػ ػػا وا سػ ػػابلـ ال ػ ػػيـ وا،تعاهػ ػػات والميػ ػػوؿ
الع ا دي وا،عتماعيػ وتػونر للػـ الشػعور باسمػاف وا،سػت رار سف با عدامػه ي ػوف اليػرد عػدا يا
ا طوا ياا  ،يثؽ باسخريف ويسلؾ سلوؾ اير سليـ معلـ وهذا ما يتح ؽ بالت ش السليم .
ي ػػرى الباح ػػث ف ا،سػ ػرة  ،ت ػػونر اس ػػؿ والش ػػرب والم ػػأوى ن ػػطا إ م ػػا تح ػػؽ التػ ػوازف
ا،خالقي وا،عتماعيا وتععؿ اليرد متػزف يسػياً واعتماعيػاًا وتعػد إعػداد

ػال للتعػايش نػي

المعتمعا َّف مسؤولي ا،ب وا،ـ بيػرةا و ،تع ػي التر ػد والمراقبػ لالب ػا لـا إ مػا مسػاعدتلـ
علػػى التعػػرؼ علػػى المعتمػػعا ومحاول ػ مسػػاعدتلـ نػػي حػػؿ المشػػا ؿ التػػي ت ػواعللـا وتػػونير
البي السليم للتعامؿ مع الواقعا لي و وا نراد

الحيف يخدموف المعتمع ا ،سا ي.

دور المدرسة في تحقيق االمن الفكري:
َّ
إف المدرسػ 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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ويشػػير الذامػػدي والذامػػدياَّ 5 :2510ػػه يعػػب بػػث ال ػػيـ اسخالقي ػ وا،عتماعي ػ ا
وتوعي طلب المدارس بالع ار ـ والمخاليات التي تلدد اسمف ا،عتماعيا وتؤثر على ت ػرنات
الطلب ػ ا وتحمػػيلـ مػػف ا ،ح ػراؼا وتكػػميف الم ػ لو الد ارسػػي ال ػواحي ا،م ي ػ الوقا ي ػ ا وحػػث
الطالب على ال ياـ بمساعدة السلطات اسم ي بال بض على الع ػاةا وذلػؾ عػف طريػؽ التوعيػ
وا،رشاد والتوعيه.
بإم اف المعلـ توعيه الطلب نػي اتعاهػات معي ػ ا و حػو ان ػار يػؤمف بلػاا وباسػتطاعته
ف يعسػ ػػدها بالعمػ ػػؿ ا،خالقػ ػػي السػ ػػليـ نػ ػػي اليكػ ػػيل ا والخلػ ػػؽ ال بيػ ػػؿا مثػ ػػؿ :حػ ػػب الػ ػػوطفا
وا ،تما ا والعمؿ التطوعيا ومساعدة ا،خػريفا والعطػؼ علػى الي ػ ار ا ومسػاعدة المحتػاعيفا
وت ػػرؾ الت ػػدخيفا و ب ػػذ المخ ػػدراتا ويس ػػتطيع بإهمػ ػاؿ دور ا تعل ػػيملـ ع ػػدـ ا،هتم ػػاـ باس ظمػ ػ ا
وال وا يفا وعػدـ ا ،تػراث بالتوعيػه وا،رشػادا مػف خػالؿ الػدور السػلبي الػذي يػذ بػدوف معرنػ
و وعيا و لعدـ تم ه مف ال ياـ بالملاـ التربوي السليم .
دور ا،دارة المدرس ػػي م ػػف خ ػػالؿ وقيػ ػ ال ػػباح اا ،ػػطياؼ ال ػػباحي التوعي ػػه
وا،رشػػاد ومحارب ػ ا،ن ػػار السػػلبي وم ػػع ال يػػؿ وال ػػاؿ وا،شػػاع وا تشػػارها و ياذهػػا نػػي ا،سػػر
العراقي لت وف رادع ح ي ي ني المؤسس التعليمي و ماـ ماف لم ع اليساد وا تشار .
َّ
إف المعلػػـ مسػػؤوؿ عػػف تعزيػػز اسمػػف الي ػػري لػػدى الطلب ػ مػػف خػػالؿ تعزيػػز العمػػؿ و
اليعػؿ اإليعػػابي والتشػػعيع عليػػه والث ػػا علػػى عملػها وت ػريملـ عليػػه مػػف خػػالؿ الػػدراعات التػػي
يم حلػػا للػػـ نػػي المػػادة الد ارسػػي و مػػف خػػالؿ الػػدعـ المع ػػوي و الت ػريـ المػػادي بلػػدايا قليل ػ
الثمف بسيط

بيرة ني مع اها مؤثرة ني يوسلـ.

بي ما يعد اليوسؼ اَّ 56 :2511ف هـ المػواد الد ارسػي التػي تسػاهـ بػدور نعػاؿ نػي
خدم اسمف لدى الطالب هي مواد التربي ا،سالمي التي تدرس ني عميػع الم ارحػؿ الد ارسػي ا
وت ػوـ بترسػي الع يػػدة ا،سػالمي نػػي يػوس الطػػالب م ػذ الم ارحػػؿ اسولػى للتعلػػيـا وممػا ،شػػؾ
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نيه ا ع اس هذ الع يدة على سلوؾ التلميذ سوؼ يععؿ م ػه مواط ػاً

ػالحاً مسػاعداً نػي مػف

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 مدروس ػ تحػػدد نيػػه الذايػػات واسهػػداؼ ذات العالق ػ بػػاسمف والي ػػرا
ومم ػػا  ،ش ػػؾ ني ػػه ف التوعيػ ػ ه ػػي ا،داة الوقا يػ ػ المثل ػػى م ػػف انػ ػ اشػ ػ اؿ ا ح ارن ػػات الي ػػر
والس ػ ػ ػ ػػلوؾ خا ػ ػ ػ ػ ػ ن ػ ػ ػ ػػي ظ ػ ػ ػ ػػؿ اليوك ػ ػ ػ ػػى الي ريػ ػ ػ ػ ػ وازدواعيػ ػ ػ ػ ػ المع ػ ػ ػ ػػايير الت ػ ػ ػ ػػي يش ػ ػ ػ ػػلدها
العالـاالمال يا. 21 :1008
َّ
إف دور المعل ػػـ بي ػػر ن ػػي الت شػ ػ ا،عتماعيػ ػ للطلبػ ػ وتح ي ػػؽ التػ ػوازف الي ػػري و م ػػو
المياهيـ المعرني وا،خالقي لديلـ؛ وذلؾ س ه يعد مثاؿ وقدوة ويأخذوف م ه بدوف التح ػؽ مػف
ا،مر سوا

اف

حي

و خطأ باعتبار ا ه ملي علميا ومعرنيا ويمتلؾ خبرة بيرة واطاعته

واعبه.
َّ
إف البي المدرسي  ،تأتي مف عبث و بدوف ت ظيـ وتخطيط إ ما عػدت إعػداد تربػوي
سػػليـ ونػػؽ ظػػـ وال ظريػػات التربويػ وهػػي م ػػاف آمػػف لت ػػويف ا،ن ػػار و كػػوج المعت ػػدات التػػي
تخدـ الوطف وسيادة الدول .
دور الجامعة في تحقيق االمن الفكري:
ت وـ المؤسس التربوي مف خػالؿ التياعػؿ المػ ظـ اللػادؼ بػيف المػتعلـ والتدريسػي إلػى
ت مي اسمػف الي ػري عػف طريػؽ الحػوار اللػادؼ وال ػاش الب ػا ومػا ت ػوـ بػه المؤسسػ التربويػ
مف شط و دوات وبرامو ت موي هدنلا ا،رت ا بمخرعات العمليػ التعليميػ لت ػوف بالمسػتوى
المطلوب والمؤثر ني المعتمع.
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إف وظييػ ػ العامع ػػات ن ػػي الوق ػػت الحاك ػػر ه ػػي التعل ػػيـ الع ػػامعيا والبح ػػث العلم ػػيا
ّ

وخدم المعتمعا وهذ اسهداؼ وعدت ساساً لت ميػ الشخ ػي اإل سػا ي ا والوط يػ ا وبلورتلػا
وتطورهػػا مػػف خػػالؿ إعػػادة

ػػياا اإل سػػافا وتعميػػؽ شػػعور الػػوط يا وتوعي ػ ن ػراد المعتمػػع

بشػ ػ ؿ ع ػػاـا واش ػػاع روح العل ػػـا والمػ ػ لو العلم ػػيا وت ػػويف مي ػػاهيـ علميػ ػ ا تس ػػعى لت ػ ػريس
التعدديػ ػ الي ريػ ػ ا والديم راطيػ ػ ا والع ػػدؿ ا،عتم ػػاعيا والحري ػػات العامػ ػ ن ػػي ظ ػػؿ المتذيػ ػراتا
والمسػػتعدات الطار ػ ػ عل ػػى السػػاح ا،قت ػػادي ا وا،عتماعيػ ػ ا والسياسػػي ا والث انيػ ػ ا وتعم ػػؿ
العامع ػ ػ علػ ػػى مػ ػػد المعتمػ ػػع بػ ػػالموارد البش ػ ػري نػ ػػي ان ػ ػ المعػ ػػا،ت السياسػ ػػي وا،قت ػ ػػادي
وا،عتماعي والث اني ا ما يأتي دور العامعات نػي ت ػديـ الحلػوؿ والم ترحػات لخدمػ المعتمػع
مػػف خػػالؿ الد ارسػػات واسبحػػاث العلمي ػ وتطبيػػؽ ال تػػا و التػػي يػػتـ التو ػػؿ اليلػػا لمػػا نيػػه نػػي
خدم المعتمعاالع يؿ والحياريا . 1025
نػػي ػػؿ معتمػػع وع ػػر تطيػػو بعػػض ا،ن ػػار والميػػاهيـ المذلوط ػ والخاط ػ ا تيع ػ
العل ػػؿ وا ع ػػداـ التب ػػر واليل ػػـ الح ي ػػي للمشػ ػ ل وع ػػدـ اس ػػتخداـ ا،س ػػلوب العلم ػػي والتحلي ػػؿ
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 وي ػػأتي ه ػػا دور الع ػػالـ الم ػػتعلـ ي ػػؼ يي ػػد وييس ػػر ويوكػ ػ ويب ػػيف الذ ػػث م ػػف الس ػػميف
لي شػػؼ الح ػػا ؽ وي م ػػي اسن ػػار لحمايػ ػ ا،مػػف الي ػػري ل ػػدى الشػػباب لت ػػأمي لـ كػػد مخ ػػاطر
التيارات الي ري المتطرن ملما ا ت المذريات و الدوانع.
االستنتاجات والتوصيات:
و :،ا،ست تاعات ا : Conclusionsتو ؿ الباحث لعمله مف ا،ست تاعات ذ ر م لا:
.2

َّ
إف ا،هتماـ باسمف الي ري لـ ي ػؿ إلػى المسػتوى المطلػوب و المتوقػع وبحاعػ

لتعزيز اسمف الي ري ني المؤسسات التربوي للو وؿ إلى اللدؼ الم شود.
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َّ
إف اسمف الي ري لـ يستخدـ لحد اسف بش ؿ ناعؿ بما يخدـ الشػباب وتح ػي لـ

1.

لمحارب اسن ار المتطرن ني الواقع.
َّ
إف قل ا،هتمػاـ بػاسمف الي ػري يرعػع إلػى سػو ت ػدير العػامليف علػى المؤسسػات

.3

التربوي ػ ػ ا إذ لحػ ػػد اسف لػ ػػـ يػ ػػتـ توعيػ ػػه الطاقػ ػػات الشػ ػػبابي حػ ػػو مؤسسػ ػػات ترنيلي ػ ػ وتعليمي ػ ػ
متخ
5.

.
ه ػػاؾ تي ػػاوت بي ػػر ب ػػيف المؤسس ػػات التربويػ ػ ا اسسػ ػرةا المدرسػػ ا العامعػ ػ

ن ػػي

تعزيز اسمف الي ري بما يخدـ الواقع.
.4

لػػـ يػػتـ تػػونير معلومػػات تخػػص اسم ػػف الي ػػري وتععللػػا م ػػادرها متاح ػ لل ػػؿ

طالب معلوم وتعزيزها ومحاول تيعيللا لدى الشباب.
ثانياً :التوصيات( :)Recommendations
،بد للبحث مف تسعيؿ التو يات اآلتي ذ ر م لا:
 .2تم يف عكا هي ػ التػدريس مػف ال يػاـ بػدورهـ نػي توعيػه الشػباب حػو اسن ػار السػليم
واآلم ا للتعامؿ مع متطلبات المرحل بما يعزز اسمف الي ري.
 .1إع ػػداد اس ػػتراتيعيات وخط ػػط علميػ ػ وعمليػ ػ ن ػػي تطبي ػػؽ اسم ػػف الي ػػري ن ػػي المؤسس ػػات
التربوي عف طريؽ تعديؿ مواد تعليمي تدرس ني المؤسسات التربوي .
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المراجع (:)References
بػػو دؼا محمػػود واساػػاا محمػػد ا 1002التمفففوث الثقفففافي لفففدى الشفففباب ففففي المجتمفففع
الفمسطيني ودور التربية في مواجيتو ،معل العامع اإلسالمي ا ازة.
بػػو سػػا ورا تيسػػيرا 1008دور الجامعففات الفمسففطينية فففي جنففوب البفففة ال ربيففة فففي
تنميفففة ،الفففوعي السياسفففي ونشفففره لفففدى الشفففباب الجفففامعيا معلػ ػ عامعػ ػ الخلي ػػؿ للبح ػػوثا
المعلدا 5ا العدد .2
البازا راشد سػعدا 2517الشفراكة المجتمعيفة بفين مؤسسفات المجتمفع واالجيفزة األمنيفة،
الرياض :معلس التعاوف لدوؿ الخليو العربي.
العح ػيا علػي بػػف نػايز ا 1005وظيفففة األسفرة فففي تففدعيم األمفن الفكففريا بحػث علمػػي
م شورا معل الي ر الشرطيا معلد 21ا العدد .5
الحسي يا عياؼ حسػف ا 2514دور األسفرة التربفوي ففي اسفتتباب أمفن الففرد والمجتمفع
من خالل التنشئة االجتماعية والببط االجتمفاعيا رسػال د تػو ار ايػر م شػورةا م دمػ ل سػـ
التربي اإلسالمي والم ار ا لي التربي بعامع ـ ال رىا م

الم رم .

الح ػػيـا عػػيـ تمػػيـ ا 2530نحففو اسففتراتيجية وطنيففة لتكففريس مفيففوم األمففن الفكفري فففي
المجتمفففع ،بحػػث م ػػدـ للمػػؤتمر الػػوط ي اسوؿ لأمػػف الي ػػري ميػػاهيـ وتحػػدياتا 4/14-11
2530/ا رس ػػي اسمي ػػر ػػايؼ عب ػػد العزي ػػز لد ارس ػػات اسم ػػف الي ػػري بعامعػ ػ المل ػػؾ س ػػعودا
الرياض.
حميدا عبد اهلل ا 2530األمن الفكري في بفو مقاصفد الشفريعةا مػ
عبد العزيز لد ارسات اسمف الي ريا عامع الملؾ سعودا الممل
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الحوشافا بر زامؿ ا 2514الوعي األمنيا الرياض :لي الملؾ نلد اسم ي .
الخرعيا عبد الواحد عبد العزيزا 1020فاعمية المرشد الطالبي في تعزيز األمن الفكفري
لفدى طفالب المرحمفة الثانويفةا رسػال ماعسػتير اايػر م شػورة ا ليػ الد ارسػات العليػاا عامعػ
ايؼ العربي للعلوـ اسم ي ا الرياض.
الخرعيا عبد الواحد عبد العزيزا 1020فاعمية المرشد الطالبي في تعزيز األمن الفكفري
لدى طالب المرحمة الثانويةا عامع ايؼ العربي للعلوـ اسم ي ا الرياض.
س ػػاعتا حم ػػد مطش ػػرا 1025مففففدى تبففففمين كتففففب التربيففففة اإلسففففالمية فففففي المرحمففففة
األساسية العميا لمفاىيم األمن الفكري من وجية نظر المعممين ففي األردنا رسػال ماعسػتير
اير م شورةا عامع اؿ البيتا اسردف :الميرؽ.
سليـا هب وخكيرا ع اي محمػدا 1021دور المؤسسات التعميمية الجامعيفة ففي تنميفة
الوعي األمني من وجيفة نظفر طمبفة جامعفة القفدس المفتوحفةا المػؤتمر التربػوي الثػا ي دور
المؤسسػات التربويػ ومسػػاهمتلا نػي تح يػػؽ اسمػف ا الم ع ػد نػػي  17-16يػار 1021ا عامعػ
ا،ست الؿا ريحاا نلسطيف.
الشريييفا عماد عبد اهللا 2530التنشئة األسرية ودورىا ففي األمفن الفكفري ،بحفث مقفدم
لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري مففاىيم وتحفدياتا 2530/ 4/14-11ا رسػي اسميػر
ايؼ عبد العزيز لدراسات اسمف الي ري بعامع الملؾ سعودا الرياض.
شلدافا نايز ا 1023دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز األمفن الفكفري
لفففدى طمبتيفففا وسفففبل تفعيمفففو ،معل ػ العامع ػ اإلسػػالمي للد ارسػػات التربوي ػ وال يسػػي ا المعلػػد
الحادي والعشروفا العدد اسوؿا ص  – 33ص  63ي اير.1023
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الشلريا نػايز بػف علػي ا 2516دور المفدارس الثانويفة ففي نشفر الفوعي األمنفيا رسػال
ماعستير ااير م شورة ا عامع ايؼ العربي للعلوـ اسم ي ا الرياض.
طالبا حسف ا 1002الوقاي مف العريم ا ط2ا بيروت :دار الطليع .
الع يؿا ع مت حسف والحياريا حسف حمدا 1025دور الجامعات األردنيفة ففي تفدعيم
قيم المواطنة ،المعل اسرد ي ني العلوـ التربوي ا معلد  20ا عدد 5ا .418-426
الذامديا

ال عطي والذامديا

ال عبد الرزاؽ ا 2510رؤية حول التوعية األمنية

في المدارس ،الرياض عامع ايؼ العربي للعلوـ اسم ي .
الي يا إبراهيـ بف محمػد ا 2530األمن الفكري المفيوم -التطفورات -االشفكاالت ،بحفث
مقدم لممفؤتمر الفوطني األول لألمفن الفكفري مففاىيم وتحفدياتا 2530/ 4/14-11ا رسػي
اسمير ايؼ عبد العزيز لدراسات اسمف الي ري بعامع الملؾ سعودا الرياض.
المالػؾا

ػال بػف محمػد ا  1004دور المؤسسفات التعميميففة ففي بنفا األمفن الفكففري،

لي الملؾ نلد اسم ي  .الموقع /http://www.minshawi.com/vb/threads
الم ػػال يا عب ػػد الحي ػػيظ 1008ا ب) ،األمففففن الفكففففري :مفيومففففو ،وأىميتففففو ،ومتطمبففففات
تحقيقوا معل البحوث اسم ي ا العدد ا 53اسطسا .153-286
المػال يا عبػػد الحيػيظ بػػف عبػػد اهلل ا 2516نحففو بنففا اسففتراتيجية وطنيففة لتحقيففق األمففن
الفكففري فففي مواجيففة اإلرىففابا اطروحػ د تػػو ار اايػػر م شػػورة ا عامع ػ ػػايؼ العربيػ للعلػػوـ
اسم ي ا الرياض.
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مرتعػػىا ز ػػي رمػػزيا 1021دور الجامعفففات الفمسفففطينية ففففي تعزيفففز الوسفففطية واألمفففن
الفكري بمحافظة غزة ،المؤتمر التربوي الثا ي دور المؤسسات التربوي ومساهمتلا ني تح يػؽ
اسمف ا الم ع د ني  17-16يار 1021ا عامع ا،ست الؿا ريحاا نلسطيف.
موسػػىا احمػػد ا 1004وسففائل االتصففال ودورىففا فففي حمايففة األمففن الفكففريا معلػ اسمػػف
والحياةا الرياض.
ػػورا مػػؿ محمػػد حمػػد عبػػد اهلل ا 2516مفيففوم األمففن الفكففري فففي اإلسففالم وتطبيقاتففوا
رسال ماعستير ااير م شورة ا لي التربي ا عامع ـ ال رىا م

الم رم .

ال ويعـا ث ياف عبد اهللا )2531األدوار المتوقعة من النشاط الطالبي واإلرشاد في تحقيفق
التوعيفففة األمنيففففة ،ورقػ ػ عم ػػؿ م دمػ ػ ل ػػدوة المعتم ػػع واسم ػػف ن ػػي دورت ػػه السػ ػ وي السادسػ ػ ا
الرياض :لي الملؾ نلد اسم ي .
اللمػػاشا متعػػب بػػف شػػديدا 2530اسففتراتيجية تعزيففز األمففن الفكففريا بحػػث م ػػدـ للمػػؤتمر
ال ػػوط ي اسوؿ لأم ػػف الي رياالمي ػػاهيـ والتح ػػديات ن ػػي  14-11عم ػػاد اسوؿ رس ػػي اسمي ػػر
ايؼ بف عبد العزيز لدراسات اسمف الي ري بعامع الملؾ سعود.
اليوسػػؼا عبػػد اهلل عبػػد العزيػػزا 2511الففدور األمنففي لممدرسففة فففي المجتمففع السففعوديا
الرياض :لي الملؾ نلد اسم ي .
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