عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

دور المدرسة في تنمية األمن الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة
في مدينة القدس

غادة غالب زيد غنيم

رسالة ماجستير

القدس-فمسطين
1439ىـ2018/م

دور المدرسة في تنمية األمن الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة
في مدينة القدس

إعداد:
غادة غالب زيد غنيم

بكالوريوس اجتماعيات من جامعة القدس المفتوحة/فمسطين

المشرف :د .بعاد الخالص

قدمت ىذه الدراسة استكمالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في
اإلدارة التربوية من كمية العموم التربوية/عمادة الدراسات العميا/جامعة القدس

1439ىـ2018/م

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
برنامج اإلدارة التربوية

إجازة الرسالة
دور المدرسة في تنمية األمن الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس

اسـ الطالبة :غادة غالب زيد غنيـ
الرقـ الجامعي32522462:
المشرؼ :د .بعاد الخالص
نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 3129 /: /6:مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ
وتوقيعاتيـ أدناه:
 -1رئيس لجنة المناقشة  :د .بعاد الخالص

التوقيع................:

 -2ممتحناً داخمياٌ :د .محمد شعيبات

التوقيع................:

 -3ممتحناً خارجياً :د.أحمد فتيحة

التوقيع................:
القدس – فمسطيف
 254:هـ 3129 /م

اإلىداء
إلى وطني الجريح فمسطيف وقدسنا الحبيبة أـ البدايات وأـ النيايات إلى ثراىا الطاىر الذي يحتضف
شيدائنا األبرار ،إلى أسرانا البواسؿ والى كؿ أـ فمسطينية كافحت وناضمت مف أجؿ الوطف إلى
األرض األبية أرض األنبياء وأرض الفداء ،وطني الذي نذرنا لو حياتنا وعممنا واستودعنا في جوفو
ٍ
بقدس غانمة .
أحبلمنا التي لف تنتيي إال
إلى والداي الكريميف جنة حياتي ودنياي حفظكـ اهلل وأدامكـ وأنتـ ترفموف بثوب الصحة والعافية ....
إلى والدي نبض روحي ومأمني إلى الذي يتتبع دربنا بعيوف قمبو إلى الذي عممنا بأف العمـ ىو الحياة .
إلى والدتي غاليتي شمعة حياتي  ......التي وىبتنا أعظـ معاني األمومة والعطاء إلى مبلئكية القمب
والروح أمي أعظـ كممة تتوجت بيا حروؼ المغة.
ٍ
إلى زوجي الحبيب شريؾ دربي وآمالي والذي لطالما كاف خير ٍ
ومساند لي طيمة فترة دراستي ولـ
داعـ
يتوانى يوماً في دعمي والوقوؼ لجانبي
إلى أبنائي( أحمد وتغريد) قرة عيني وفرحة عمري وكينونتي أنتـ أجمؿ ما وىبتني الحياة إياه ،أنتـ
المستقبؿ الناضر الذي أتطمع إليو ،أنتـ زىرة العمر التي تنمو بقمبي يوماً بعد يوـ.
إلى كؿ صرٍح تعميمي وكؿ منبر عمـ إلى جامعة العاصمة جامعة القدس إلى كؿ مف ارتادىا بغية
االرتقاء بنفسو و بوطنو  .......إلى كؿ مف ذكرت ومف لـ أذكر أىدي ثمرة جيدي المتواضع لعمو
يكوف نبراس خير لآلخريف .

اإللرار
أقر أنا معدة الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير وأنيا نتيجة بحثي في ىذا
أف ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أي
الموضوع ،باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما ورد ،و ّ
درجة ألي جامعة أو معيد آخر.
التوقيع..................... :
االسم:غادةغالبزيدغنيم 
التاريخ 2018 /9 / 5:







أ



انشكر ٔتمذٚر
العمي القدير الذي قدرني عمى إنجاز ىذا العمؿ والذي
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،أشكر اهلل
ّ
لوال اهلل وفضمو لما كاف لو أف يكوف.
كما وأشكر بعد اهلل الدكتورة المشرفة بعاد الخالص التي أشرفت عمى رسالتي والتي منحتني مما تنيؿ
ٍ
ٍ
بو مف ِع ٍمـ ومعر ٍ
فة بكؿ ٍ
وموجو لبحثي ولتساؤالتي خبلؿ
مرشد
اضع وسخاء وكانت لي خير
حب وتو ٍ
الدراسة منحتني ُجؿ جيدىا و وقتيا ،ليا مني بالغ الشكر والتقدير واالمتناف ...
والشكر موصو ٌؿ بالتقدير والعرفاف لكؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة خبلؿ دراستي في الجامعة
وأخص بالذكر أيضاً الدكتور محمد شعيبات والدكتور محمود أبو سمرة المذاف أعطيا فأجزال العطاء
والمذاف تعممت منيما الكثير خبلؿ دراستي في برنامج الدراسات العميا في تخصص اإلدارة التربوية .
كما ويشرفني أف أتقدـ ببالغ الشكر وجزيؿ االحتراـ والتقدير لمجنة المناقشة الموقرة والمكونة مف
الدكتور محمد شعيبات والدكتور أحمد فتيحة المذاف أضافا ليذا العمؿ بمبلحظاتيـ القيمة كؿ الشكر
ليـ جميعاً .
أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف ُيمنف عمينا بالتوفيؽ وحسف العمؿ .
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انًهخص
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور المدرسة في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية
والخاصة في مدينة القدس مف وجية نظر المعمميف والتعرؼ عمى دور كؿ مف الجنس والدرجة العممية
وسنوات الخبرة والجية المشرفة والمرحمة الدراسية في موضوع تنمية األمف الفكري ،والتعرؼ إلى دور
مديري المدارس الحكومية والخاصة في تعزيز األمف الفكري مف خبلؿ المقابمة .وطبقت ىذه الدراسة
في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  2018واقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية
والمدارس الخاصة في مدينة القدس ،حيث تـ اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية مف مجتمع
مدير ومديرة .
الدراسة ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( )260معمماً ومعممة و(ً )20ا
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ دور متوسط لممعمميف في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس
الحكومية والمدارس الخاصة حسب وجية نظر المعمميف في مدينة القدس حيث بمغ المتوسط الحسابي
لمدرجة الكمية( )3.65وانحراؼ معياري ( )0.569وحصؿ مجاؿ تنمية األمف النفسي عمى أعمى
متوسط حسابي ومقداره ( ،)4.36ويميو مجاؿ تنمية األمف الفكري التكنولوجي وقد حصؿ عمى متوسط
حسابي مقداره ( )3.45وجاء بدرجو متوسطو  ،يميو مجاؿ تنمية األمف الفكري المجتمعي وحصؿ عمى
متوسط حسابي مقداره ( )3.40بدرجة متوسطة  ،ويميو مجاؿ تنمية األمف السياسي وقد حصؿ عمى
متوسط حسابي مقداره ( )3.38بدرجة متوسطة .
كما بينت نتائج الدراسة انو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في آراء المعمميف تبعاً لمتغيرات (الجنس،
المؤىؿ العممي) فيما كانت ىناؾ فروؽ تبعا لمتغيرات(سنوات الخبرة لصالح  10سنوات فأكثر،
والمرحمة الدراسية لصالح أساسية عميا ،وتبا لئلشراؼ لصالح الجية الحكومية).
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كذلؾ أشارت النتائج إلى أف دور المدرسة في تنمية األمف الفكري مف وجية نظر المديريف كما أشارت
إليو المقابمة جاء بدرجة عالية ،وقد حصؿ مجاؿ األمف النفسي عمى نسبة عالية بمغت ( ،)%95يمييا
األمف المجتمعي بنسبة ( ،)%85يمييا األمف الفكري بنسبة ( )%60يمييا األمف المجتمعي بنسبة
(.)%55
كما وضحت نتائج الدراسة أف أىـ المعوقات التي تؤثر عمى تنمية األمف الفكري في مدارس القدس
مف وجية نظر مديري المدارس ما يتعمؽ بوضع المدينة بشكؿ عاـ مف ضعؼ جميع المستويات
االقتصادية واالجتماعية والتعميمية وتردي األوضاع السياسية بسبب االحتبلؿ.
في ضوء النتائج خرجت الباحثة بعدد مف التوصيات أىميا:
عمى المؤسسات التربوية تفعيؿ التربية األمنية ووضعيا ضمف أجندتيا التربوية لتعزيز قيـ المواطنة
واالنتماء لموطف التي بدورىا تعمؿ عمى حماية ىوية األفراد وتكفؿ حماية قيميـ ومبادئيـ المجتمعية
مف أي خطر ييدد بطمس اليوية الثقافية والوطنية.
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The Role of the School in Developing the Intellectual Security Among
Students in Public and private Schools in the Governorate of Jerusalem
Prepared by: Ghada Galeb Zaid Ghneim
Supervisor: Dr. Boad Al-kales
Abstract
This study aimed to identify the role of the school in developing the intellectual security
among students in public and private schools in the governorate of Jerusalem from the
point of view of principals and teachers. Also, it aimed to identify the role of gender,
degree, years of experience, supervisory authority and the educational stage in the field of
intellectual security development. The study was conducted in the first year of the
academic year 2018. The study was limited to public schools and private schools in the
Jerusalem governorate. The sample was chosen in a random stratified manner from the
study population. The sample included (260) teachers and (20) males and females
principals.
The results of the study showed that there is an average role for the school in the
development of intellectual security among students in public schools and private schools
according to the view of teachers in the city of Jerusalem, where the arithmetic mean of the
total score was 3.65 and the standard deviation was 0.569. 4.36. The field technological
intellectual security development came second; it was followed by the field of community
intellectual security development, and finally came the field of political security
development.
The results of the study showed that there were no statistically significant differences in the
teachers' opinions according to gender differences. However, There were differences
according to the variables (years of experience in favor of 10 years and above).The results
also showed that the role of the school in the development of intellectual security from the
point of view of principals came to a high degree which is 95% followed by community
security (55%).
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The results of the study also revealed that the most important obstacles that affect the
development of intellectual security in schools in Jerusalem is the status of the city in
general, such as the weak economic, social and educational conditions and the
deterioration of political conditions because of the occupation.
In light of the results, the researcher made a number of recommendations, the most
important of which are:
The educational institutions must activate the security education and put it within its
educational agenda to promote the values of citizenship and belonging to the homeland.
This, in turn, would protect the identity of individuals and ensure the protection of their
values and social principles of any threat to obliterate the Palestinian identity.
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انفصم األٔل
______________________________________________________
اإلطبر انؼبو نهذراضت
 1.1انًمذيت
اجتاحت مجتمعاتنا في ظؿ الصراعات الفكرية األيدلوجية والثورة التكنولوجية والمعموماتية التي
نعاصرىا اجتاحت مجتمعاتنا العديد مف األفكار والقيـ االجتماعية واألنماط التربوية الدخيمة والتي كاف
تأثيرىا واضحا في إضعاؼ العديد مف المبادئ والقيـ المجتمعية والتربوية األصيمة وكاف ىذا جميا في
ظيور سموكيات وأفكار أبناء ىذا الجيؿ والتي أخذت منحى مف التطرؼ الفكري االجتماعي والتربوي
والنفسي والقيمي حينا ،ومنحى مناقض حينا أخر يتمثؿ في البلمباالة الفكرية .ولتحقيؽ التوازف
والمواكبة في نفس الوقت لكؿ ما ىو جديد نحف بحاجة إلى السعي لتحقيؽ الوسطية الفكرية مع
المحافظة عمى اليوية القيمية والتربوية التي تتناسب مع مجتمعاتنا وعقائدنا وأعرافنا ،لذا بات لزاما
تسميط الضوء عمى تنمية األمف الفكري التربوي واالجتماعي والنفسي لدى طمبة المدارس لمحفاظ عمى
المكوف الفكري والثقافي لممجتمع الفمسطيني.
يعد األمف الفكري مف المصطمحات الحديثة نسبياً ،حيث بدأ يأخذ مرتبة متقدمة في أعقاب التطور
الكبير الذي شيده العالـ ،وفي ظؿ الثورة المعموماتية الكبرى ،ومع تطور وسائؿ االتصاؿ
والمواصبلت ،وسيولة انتقاؿ الثقافات وتأثر بعضيا ببعض.
كما إف األمف الفكري مرتبط بالعقؿ والتفكير ،وىو بمنزلة األداة التي يتـ مف خبلليا االختيار بيف
المتناقضات ،وبو يكوف الفرد صالحاً ،واذا صمح الفرد يتحقؽ األمف الوطني واإلقميمي والدولي
(المالكي.)2007،
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فاألمف يعني السكينة واالستقرار النفسي واالطمئناف القمبي ،واختفاء مشاعر الخوؼ مف النفس البشرية،
وىناؾ أنواع عديدة لؤلمف منيا :األمف النفسي واألمف الثقافي والفكري واألمف االقتصادي واألمف
المائي واألمف الوطني واألمف الوقائي ،واألمف الغذائي وغيرىا مف أنواع األمف األخرى (سميماف،
.) 2006
ويرى المالؾ( )2004بأف األمف الفكري يعني المحافظة عمي المكونات الثقافية واألصمية في مواجية
التيارات الثقافية الوافدة واألجنبية المشبوىة ،مما ينعكس في تقوية مفيوـ أبعاد األمف الوطني ،إذ يعد
بمثابة عمؿ احترازي لحفظ وحماية وصيانة اليوية الثقافية مف االختراؽ أو االحتواء مف الخارج .
وعف كيفية تحقيؽ األمف الفكري طرح المالكي( )2007جممة مف األفكار تتمثؿ بإعداد الفرد إعداداً
فكرياً صحيحاً ،وتحصينو تحصيناً قوياً مف خبلؿ بناء السياج الفكري الرصيف الذي يمكنو مف النقد
والتمييز والفرز والتمحيص لكؿ ما يعترضو مف تيارات فكرية وغير فكرية.
مف أجؿ ذلؾ ينبغي أف تضمف المؤسسات التعميمية برامجيا فصوالً عف األمف الفكري بغية الوقاية مف
االنحراؼ الثقافي والغزو الفكري ،وذلؾ عف طريؽ نشر المبادئ الفكرية القويمة ومبادئ الفضيمة
واألخبلؽ .وفي السياؽ ذاتو ينبغي أال نغفؿ الدور الجميؿ لممدرسة في الكشؼ عف المظاىر ذات
المؤشر لبلنحراؼ الفكري أو األخبلقي منذ بدايتيا ،ودراستيا دراسة دقيقة ومعالجتيا عبر اإلرشاد
الطبلبي بالمدرسة ،واالتصاؿ بولي أمر الطالب لتنظيـ التعاوف مع اإلدارة المدرسية قبؿ استفحاؿ
المشكمة ،وعبلجيا قبؿ أف تصبح سموكاً اعتيادياً (زياد.)2015 ،
ويندرج تحت مفيوـ األمف الفكري جممة مف المفاىيـ حيث ستتطرؽ الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة
لمفيوـ األمف الفكري مف الناحية التربوية واالجتماعية والنفسية وكيفية تحقيؽ الحصانة الفكرية مف
خبلؿ تمؾ المفاىيـ لطمبة المدارس ،وخاصة أف مفيوـ األمف الفكري يرتبط ارتباطا وثيقا باألمف
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الوطني والذي يتحقؽ مف خبلؿ الدور التوعوي لؤلجياؿ القادمة؛ حتى تكوف قادرة عمى حماية أوطانيا
وتاريخيا والحفاظ عمى تراثيا وىويتيا األصيمة .
كذلؾ سيتـ أيضا تحديد الطرؽ الوقائية لتأميف الحماية مف التيارات الفكرية الدخيمة مف خبلؿ الدور
التربوي والمجتمع المدرسي وتعزيز الدور التعميمي في تحقيؽ األمف واالستقرار الفكري باعتبار
المؤسسة التعميمية ىي المسار األوؿ لنيوض المجتمعات ورقي األوطاف ،فالتدابير الوقائية التربوية
لحماية وتحقيؽ األمف الفكري تتـ مف خبلؿ تحري مصدر المعمومات والتحقؽ مف مدى سبلمة النتائج.

 1.1يشكهت انبحث
في ظؿ التحديات التي تواجو مجتمعاتنا المتمثمة بالعولمة والثورة التكنولوجية والمعموماتية التي تتقدـ
يوميا وبشكؿ متسارع ،وفي ظؿ المحاؽ بيذا الركب ومحاولة مواكبة كؿ ما ىو حديث ،والسعي وراء
التغيير والتقدـ نحو الحداثة ،جعمنا نفقد جزءا كبي ار مف قيمنا ومعتقداتنا وارثنا المعرفي الثقافي
وأصبحت مجتمعاتنا كمتمقي لكؿ ما تفرزه الحضارات األخرى ،وغياب المؤسسات التنموية وفقداف
نشاطيا وضعؼ تأثير دور األسرة أحياناً ومحدودية الدور الفعاؿ لمؤسسات التربية والتعميـ في مدينة
القدس عمى وجو الخصوص جعمنا نقؼ أماـ العديد مف المشكبلت الجوىرية والقيمية التي تيدد
مستقبؿ أبنائنا وتطمس ىويتيـ وتمغي دورىـ في بناء مجتمعاتيـ .
مف خبلؿ معايشة الباحثة لمتعميـ والمدارس ،والتعمؽ في العديد مف المشكبلت التي تواجو الطمبة
والتساؤالت التي يتـ طرحيا مف قبميـ أثناء النقاشات التي نجرييا معيـ ،الحظت أف الطمبة في
فمسطيف عامة وفي القدس خاصة يعيشوف في حالة فوضى فكرية ،وفي خميط مف التناقضات الفكرية
والقيمية بيف ما نحاوؿ أف نزرعو داخميـ بدورنا كتربوييف وبيف الواقع الذي يعيشونو ويفرض عمييـ في
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الكثير مف األحياف الخروج عف المبادئ والقيـ التربوية واالجتماعية التي غرستيا المدرسة واألسرة،
ومجاراة الواقع الذي يعيشونو ،والذي يجعؿ منيـ في معظـ األحياف أرضاً خصبة الستقباؿ جميع
مؤثرات التغيير بسمبياتيا وايجابياتيا ،وبيذا تتضارب المفاىيـ والقيـ التي شكمت أساس تربيتيـ مع
المبادئ والمفاىيـ الدخيمة التي نقميا ليـ االنفتاح والتغيير والتكنولوجيا وغيرىا .وبيذا يصبح الفرد غير
قادر عمى المحافظة عمى ىويتو الثقافية ،وبما أف الطالب ىو المكوف األساسي لبناء المجتمعات
اً
وتشكيؿ مستقبميا فأف دور التعميـ ودور مديري ومعممي المدارس يأتي بالدرجة األولى ويعتبر مف أىـ
األدوار المجتمعية في تنمية األمف الفكري لدى الطمبة والذي يعد الدرع الحصيف لتحقيؽ األمف الفكري
بصفة خاصة واألمف الوطني بصفة عامة .
وتتمثؿ مشكمة الدراسة في الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي:
ما دور المدرسة في تنمية األمن الفكري لدى طمبة المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس؟

 1.1األضئهت انذراضت
تفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:
.1ما دور معممي المدارس الحكومية والخاصة في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس في مدينة
القدس مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ؟
.2ىؿ تختمؼ وجيات نظر معممي المدارس حوؿ دورىـ في تنمية األمف الفكري لدى طمبة المدارس
تبعاً لمتغيرات (الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة والمرحمة التدريسية و جية اإلشراؼ)؟
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