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المستخلص
هدف البحث إلى التحقق من فعالية استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم في تحقيق األمن الفكري
لدى طالب جامعة الطائف ،وبلغ عدد المشاركين ( )21طالبًا بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة
الطائف ،وتم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية تضم ( )11طالبًا ،ومجموعة ضابطة تضم ( )10طالب،
واشتملت أدوات البحث على جلسات استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم ،ومقياس األمن
الفكري ،وحصل طالب المجموعة التجريبية على ( )17جلسة ،وبعد االنتهاء من التدريب طُبق مقياس
األمن الفكري (قياسًا بعديًا) ،وتم القياس التتبعي بعد مرور خمسة أسابيع من القياس البعدي ،وأشارت
الن تائج إلى تحسن مستوى األمن الفكري واستمرارية التحسن أثناء القياس التتبعي لدى طالب المجموعة
التجريبية.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم – األمن الفكري.
المقدمة:
يتحوووا العووالم الووشي نعوويل فيوون خووالا القوورر الحووادي والعشوورين بشووكل متزايوود بسووبب التتيوورات
والتطورات العالمية على كافة المستويات والمجاالت وبشكل خاص فوي المجوالين المعرفوي والتكنولووجي،
األموور الووشى دفوووع الملسسووات التربويووة إلوووى السووعي وراء بنوواء جيووول قووادر علووى مالحقوووة تلوو التتيووورات
والتطورات من خالا اسوتخدا الطورو واالسوتراتيجيات فوي ملسسواتها مثول اسوتراتيجية المحاكموة العقليوة
للقيم .Values-Based Mental Trial Strategy
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ويشووير الجووالد ( )183 ،2005إلووى أر اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة للقوويم تسوواهم فووي تطوووير قوودرة
الطالب على تقوويم القويم الخاصوة بهوم ،اعتموادًا علوى المهوارات والعمليوات العقليوة التوي تجعلهوم يراجعوور
ويحاكمور قيمهم ،ويشير محمد ونعمة هللا وعبدالفتاح ( )81 ،2016إلى أر استراتيجية المحاكموة العقليوة
تُعد من استراتيجيات تعليم القيم التي تساعد الطالب في الحكوم علوى القضوايا المطروحوةل وذلو مون خوالا
الحوار والمناقشة وإبداء اآلراء وفق ضوابط ومعايير ،وبالتالي يوتم اتخواذ قورار حووا هوشق القضوية اسوتنادًا
إلى تل المعايير ،ومن ثم يرى الشحومي ( )148 ، 2010أر تل االستراتيجية تكشف للطوالب عون القويم
التي يلمنور بها فيحاولور تفسيرها ،وفحص سالمتها وصحتها وفق معوايير موضووعية بهودف تصوحيحها
وتقويمها ،ويرى علي ( )120 ،2014أر اسوتراتيجية المحاكموة العقليوة تعمول علوى تحصوين الطوالب مون
القيم السلبية غير الصحيحةل حيث تنمى لديهم القدرة على تقويم هشق القيم مون خوالا ذاتهوم ،وبالتوالي توزداد
لووديهم الخبوورات والمعووارف بالقواعوود المنطقيووة التووي تسوواعدهم فووي الحكووم علووى القوويم التيوور مرغوووب فيهووا،
وبالتالي يمكن تقويمها في إطار تل القواعد.
وتقووو اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة علووى االسووتدالا العقلووي ،لووشل يوورى كوول موون Waal and
) Grösser (2014, 344أر الفهم الواسع السوتراتيجيات الوتعلم يسواعد الطوالب فوي فهوم القضوايا الفكريوة
المختلفووة الموجووودة فووي المجتمووع ،ممووا يعووزز الشووعور بوواألمن الفكووري  ،Security Intellectualوالووشي
يعالج أي مظاهر لالنحراف الفكري.
ويشير األمن الفكري إلى تحصين عقووا أفوراد المجتموع مون االنحرافوات الفكريوة المتطرفوة ،والتوي
تلثر سلبًا على أمن المجتموع ككول (نصور .)389 ،2016 ،فواألمن الفكوري يحقوق الحمايوة الكاملوة ألفكوار
الطالب من االنحرافات الفكرية ،في مواجهة األفكار غير المعتدلوة التوي يتعرضوور لهوا مون خوالا وسوائل
التواص ل االجتماعي وغيرها ،والتي تهدف إلوى تودمير المجتمعوات ،والقضواء علوى العوادات والتقاليود التوي
تتسم بها المجتمعات العريقة (علي وإسماعيل ودرويل وأبو الحسن والجندي.)258 ، 2019 ،
ويرى ) Cortez-Antig (2011, 55أر األمن الفكوري يتويا الفرصوة للطوالب للوتعلم ،ويووفر لهوم
التطور الفكري ،والتفاعول الرشويد موع الثقافوات والمجتمعوات المختلفوة ،مموا يحقوق االسوتفادة القصووى مون
مواهبهم وقدراتهم ،ويشير ) Dougherty (2017, 4إلى أر األمن الفكري هو شعور الطالب باالطمئنار
خالا التعبير والحوار عن أفكارهم دور الخوف مون أي عقوبوات ناتجوة عون تلو األفكوار ،ويوشكر Baba
) (2019, 29أر األمن الفكري يحافظ على السالمة الفكرية ،ويساهم في بناء عالقات قائمة على االحترا
المتبادا بين الطالب والتي تقوو علوى الوود والتقودير ،ومون ثوم يجعول بيئوة الوتعلم تحقوق التور المطلووب
منهوا ،وينتقول أثور ذلو خوارا الجامعوة ،ويشوير ) Al-Shami and Al-Qudah (2020, 128إلوى أر
الدين اإلسالمي الحنيف يدعو إلى تحقيق الشعور باألمن الفكري لدى جميع أفراد المجتمع ،وذلو للتصودي
لألفكووار والسوولوكيات المتطرفووة ،وموون ثووم يجووب تعلوويم الطووالب منووش وقووت مبكوور األدلووة موون القوور ر الكووريم
واألحاديث الشريفة التي تدعو إلى مناهضة التطرف واإلرهاب.
ويرى ) Jackson (2013, 102أر المناخ التعليمي اآلمن فكريًا يشجع الطالب على طرح األسئلة
بحرية ،وبالتالي يشعرور بالشجاعة الفكرية ،ويشير ) Alfahadi (2017,88إلي أر األمن الفكري يحقق
االستقرار النفسي والتوازر ويحمى المعتقدات الفكرية والتراث الثقافي للمجتمع مون أي توأثيرات خارجيوة،
ويوشكر ) Makaiau and Freese (2017, 145أر الشوعور بواألمن الفكوري يشوجع الطوالب ليصوبحوا
مفكرين ،ويساعدهم على التعبير عن رائهم بنا ًء على خلفيتهم الثقافية ،وكشل التفكير بشكل أفضل.
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مما سبق يتضا أر التأثير اإليجابي لبيئة التعلم اآلمنة فكريًا يظهر في بنواء الشوعور بواألمن الفكوري
لدى الطالب ،ويجعلهم يشاركور في عملية التعلم ،حيث توفر لهم تل البيئة االحترا والشعور باالطمئنوار
خالا التعبير عن أفكارهم ،واحترا اآلخرين خالا االستماع إلى وجهات نظرهم المختلفةل مما يلدي إلوى
بناء المعرفة من خالا التعاور مع األقرار ،فيتم التصدي ألي أفكار مطرفة أو هدامة تضر المجتمع.
مشكلة البحث:
(
باالطالع على األطر النظرية ونتائج البحوث التي تناولت األمن الفكري مثل بحث كول مون
AlJaser, 2017ل غنووايم2018 ،ل محموود2018 ،ل العمرانوويُ ، )2020 ،وجوود أنهووا أشووارت إلووى أهميووة
تعزيز الشعور باألمن الفكري وضرورة االهتما بن في الجامعات والمودارس المختلفوة ،وذلو بسوبب توأثر
العديوود موون القوويم المجتمعيووة األصوويلة باألفكووار التووي تبووث موون خووالا القنوووات الفض وائية ووسووائل التواصوول
االجتماعي ،مما يلدي إلى تدنى الشعور بواألمن الفكوري لودى الطوالب ،ويشوير Rahamneh and Al-
) Qudah (2016, 106إلووى الوودور المهووم الووشى يلعبوون األموون الفكووري فووي اآلونووة األخيوورة فووي مجابهووة
األحووداث اإلرهابيووة العالميووة التووي هووددت المجتمعووات فكريًووا وأمنيًووا ،ويووشكر كوول موون Waswas and
) Gasaymeh (2017, 193أر الشعور باألمن الفكري يساعد أفراد المجتمع علوى التفكيور والتعبيور عون
رائهم بحرية دور الخوف من العقاب المجتمعوي ،ويحصونهم مون التوأثر باألفكوار الهداموة التوي يودعو إليهوا
اإلرهوواب والتطوورف الفكووري ،ويحووافظ علووى الهويووة الوطنيووة لووديهم ،ويوورى كوول موون Vinogradova,
) Sizikova and Rybakova (2019, 14أر تنميوة الشوعور بواألمن الفكوري يقلول مون تفشوى العنوف
المجتمعي داخل المجتمع ،ويرى ) Spread (2012,127أر انعدا الشعور باألمن الفكري يُعد جانبًا مهما ً
من جوانب اإلحساس العا بعود األموار فوي المجتموع ،ويورى Al-Shami and Al-Qudah (2020,
) 128أر أنظمة التعليم الحالية تهتم بترس المفاهيم والقيم وفق األساليب التقليدية ،وأنن يجب االعتماد على
أساليب واستراتيجيات حديثة لتنمية القدرة على فحص وتقييم ومناقشة أي أفكار خارجة عون قويم مجتمعنوا،
وذل لمساعدة طالبنا على مواجهة الخداع الفكري والتضليل الوشي يقوو بون المتطرفوور فكريًوا ،والتصودي
للمفاهيم المشوهة من خالا الوعي باألدلة من القر ر والسنة .وأتفق ذل موع موا دعوى إليون Kalyugina,
) Pyanov and Strielkowski (2020, 122وهو أر هناك تهديدات ومخاطر خارجيوة وأفكوار هداموة
تسعى إلى االضرار باألمن الفكري لدى الشباب ،وأنن يجب البحث عن طرو للتصدي لها.
وتوصلت نتائج بحث الشهري ( )2016إلى أر التداخل بين مفهوو األمون الفكورى وبعوم المفواهيم
األخرى الموجودة في المجتمع أدى إلى صعوبة تعزيز ذلو المفهوو فوي المودارس والجامعوات .وتوصولت
نتائج بحث علي و خرور ( )2019إلى أر الملسسات التعليمية المختلفوة كثيورًا موا تهمول توعيوة المتعلموين
وحماية أفكارهم مون التوزو الفكوري ،وذلو علوى الورغم مون أهميوة الودور الوشي تلعبون تلو الملسسوات فوي
حماية المتعلمين من االنحرافات الفكرية.
وقد سعت العديد من البحوث لتناوا طرو واسوتراتيجيات للتصودي لتلو األفكوار والمخواطر ،ومنهوا
اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة ،حيووث اسووتخدمها بحووث علووي ( )2014فووي تحقيووق قوويم الوسووطية واالنتموواء
والوووالء للوووطن ،وبحووث محموود و خوورور ( )2016فووي تنميووة قوويم التسوواما ومهووارات التعووايل مووع اآلخوور،
وبحووث أبووو نعوويم ( )2019فووي اكتسوواب القوويم االجتماعيووة ،وبحووث المطيووري ( )2019فووي تنميووة المفوواهيم
الفقهية ،مما يشير أهميتها.
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هشا ولم يتم العثور – في حدود موا توم االطوالع عليون-علوى بحووث سوعت إلوى تعزيوز الشوعور األمون
الفكري لدى طالب الجامعة من خالا التدريب علوى اسوتراتيجية المحاكموة العقليوة القائموة علوى القويم ،مموا
حدد مشكلة البحث في التساؤا التالي:
ما فعالية استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم في تحقيق األمن الفكري لدى طالب جامعة
الطائف؟
ويتفرع من هشا السلاا السلاالر التاليار:
 هل توجد فروو بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبيوة والضوابطة فوي القيواسالبعدي لمقياس األمن الفكري؟
 هل توجد فروو بين متوسوطي رتوب درجوات المجموعوة التجريبيوة فوي القياسوين البعودي والتتبعويلمقياس األمن الفكري؟
هدف البحث:
يتمثل هدف البحث الحالي في تحسين مستوى الشعور باألمن الفكرى لدى طالب جامعة الطائف عقب
التدريب على استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم ،واستمرار األثر خالا القياس التتبعي بعد
مرور خمسة أسابيع من القياس البعدي.
أهمية البحث:
 التأصيل النظري لدور التدريب على استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم ،وتنمية األمنالفكري لدى طالب جامعة الطائف.
 تقديم أدوات جديدة كمقياس األمن الفكري وجلسات تدريبية قائمة على استراتيجية المحاكمة العقليةالقائمة على القيم ،وتم إعداد تل الجلسات لتناسب طالب المرحلة الجامعية.
 يسعى البحث الحالي إلى تنمية األمن الفكري لدى طالب الجامعةل لتحصين الطالب من االنحرافاتالفكرية طواا حياتهم.
مصطلحات البحث:
استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيمValues-based mental trial strategy :
يعرف الشحومي ( )130 ، 2010استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم بأنها :خطوات
وإجراءات تعليمية تهدف إلى تحسين القدرة على تحليل القيم الخاصة بالطالب ،وذل من خالا االشتراك
مع الزمالء في محاكمتها من المنظور اإلسالمي في قاعات الدراسة وبإشراف المعلم.
وتتحدد إجرائيًا في البحث الحالي بأنها هي مجموعة من اإلجراءات المحددة مسبقا ً وتتناسب مع
الخصائص الفكرية للطالب وتعتمد على االستدالا المنطقي في مناقشة وفحص وتقييم القيم المجتمعية
للحكم عليها ،ويتم التدريب عليها بصورة جماعية ويلتز بها الطالب والمعلم في تخطيط وتنفيش جلساتن.
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األمن الفكريIntellectual security :
هو شعور الطالب باالحترا المتبادا بينن وبين المحيطين ،وأنن قادر على التعبير بحرية عن وجهة
نظرق دور خوف ،ويمكن للمحيطين تبنى وجهة نظرق واالهتما بها .ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يتم
الحصوا عليها في مقياس األمن الفكري ال ُمعد في البحث الحالي
محددات البحث:
يتم تحديد البحث بعينة من طالب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف في العا الجامعي
1442/1441ق ،وكشل يتحدد بجلسات استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم ومقياس األمن
الفكري التي تم إعدادق في البحث الحالي.
اإلطار النظري:
ا
أوًل :المحاكمة العقلية القائمة على القيم.
يرى علي ( )119 ،2014أر استراتيجية المحاكمة العقلية هي مجموعة من الخطوات واإلجراءات
التي يستخد فيها االستدالا المنطقي من خالا الفرز والتمحيص لألدلة المعارضة والمليدة للقضية محل
النفاش إلصدار حكم قيمي عقالنيل وذل للوصوا إلى تبني قيم الوسطية والوالء واالنتماء للوطن ،ونبش
ً
سبيال لتحقيق أغراضها ،ويرى سالم والنجيحي وعبد
كل أشكاا العنف والتطرف والتي تتخش اإلرهاب
الرحمن ( )94 ،2016أر المحاكمة العقلية هي عملية عقلية مركبة ومتدرجة ينتقل فيها العقل البشرى من
قضايا تكور كمقدمات إلى قضايا تسمى النتائج.
مما سبق يتضا أر استراتيجية المحاكمة العقلية يتم استخدامها في المسائل الجدلية الفكرية التي يعجز
الفرد عن حلها بالطرو المألوفة ،فهي تعتمد على الربط بين النتيجة والسبب ،والمالحظة التي تلدي إلى
التمييز ،وأر التمييز يقو على أحكا االختالف بين األمور.
خصائص استراتيجية المحاكمة العقلية:
يرى كل من (الجالد2005 ،ل على2014 ،ل أبو نعيم2019 ،ل المطيري )2019 ،أر استراتيجية
المحاكمة العقلية تركز على استخدا المعايير الفكرية في فحص ومناقشة وتقييم القيم التي يلمن بها
الطالب للحكم على صحتها أو دحضها ،وتجعلهم يميزور بين الصواب والخطأ ،واالستناد إلى المهارات
العقلية لتتيير المفاهيم الخاطئة لديهم ،واستخدا العقل والمنطق في تقييم المواقف المختلفة ،وتكوين نظا
قيمي إيجابي يدفعهم لالبتعاد عن السلوك السيء والتفكير السلبى ،واالهتما بتطوير قدراتهم الشاتية على
تقويم قيمهم دور تدخل من المعلم ،مما يجعل تل القيم تتعمق في الشات ،ويتكور لديهم قاعدة عقلية
يتحكمور من خاللها في المواقف والقيم المختلفةل ومن ثم يصبا سلوكهم منبثقا ً من ذاتهم ومن مرجعيتهم
العقلية.
ومما سبق يمكن إضافة بعم خصائص استراتيجية المحاكمة العقلية ،أنها تساهم في تتيير االتجاهات
السلبية لدى الطالب ،وتنمى القيم الدينية واألخالقية لديهم ،وتًعدا من سلوكياتهم الخاطئة التي ال يمكن
تعديلها بالطرو التقليدية.
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خطوات التدريب على استراتيجية المحاكمة العقلية:
من خالا الرجوع إلى البحوث والكتابات النظرية لكل من (الجالد2005 ،ل الشحومي2010 ،ل
على2014 ،ل محمد و خرور )2016 ،تبين أر استراتيجية المحاكمة العقلية تتضمن مجموعة من
الخطوات اآلتية:
 -1تحديد وتوضيا القضية القيمية :حيث يحدد الطالب مفهو القيمة بشكل واضا في عبارات تجمع
عدة أفكار.
-2جمع األدلة :يقو كل من المعلم والطالب بجمع كثيرًا من األدلة المليدة للقضية القيمية المطروحة
والمعارضة لها.
 -3تقويم دقة األدلة وصحتها :يقو الطالب فيها بعر
ومصدرق وصحتن واآلراء التي يُمكن أر تليدق وتعارضن.

مجموعة من األسئلة المختلفة عن الدليل

 -4تحديد المعايير :يحدد الطالب معايير الحكم على مدى ارتباط القضية القيمية المطروحة باألدلة
المليدة لها ،ويعر المعلم مجموعة من األسئلة على الطالب تدور عن مدى ارتباط األدلة بالقضية
القيمية المطروحة ،والتي من خاللها يتم الحكم على الشيء.

 -5اختبار صحة المعيار القيمي ودقته للتوصل إلى الحكم على قيمة األشياء ,سواء كانت حسنه أو غير
حسنة.
 -6إصدار الحكم القيمي على المواقف المطروحة :حيث يعطى المعلم طالبن الفرصة للمناقشة
والحوار حوا ما تم التوصل إلين ،ويطلب منهم التعمق في التفكير في الموقف المطروح ،والبحث فين
بشكل موسع.
يتضا مما سبق أر دور المعلم في استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم هو مرشد وموجن ،ويسعى لزيادة
خبرات الطالب عن كيفية فحص القيم والتفكير بها ،ويعرفهم بقواعد المنطق التي تنمى قدراتهم العقلية،
وتكور لديهم القدرة على الحكم على قيمهم ،ومن ثم تقويم تل القيم.
وقد تناولت العديد من البحوث استراتيجية المحاكمة العقلية لتحسين جوانب نفسية مختلفة مثل بحث
الشحومي ( )2010الشى هدف إلى تعلم القيم في مبحث التربية اإلسالمية لدى ( )60طالبًا ( )29طالبًا
بالمجموعة التجريبية و ( )31طالبًا بالمجموعة الضابطة من خالا استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم،
وتوصلت النتائج إلى فعالية استراتيجية المحاكمة العقلية في اختبار القيم اإلسالمية لصالا المجموعة
التجريبية.
وسعى بحث علي ( )2014إلى تعزيز قيم الوسطية واالنتماء والوالء للوطن لدى ( )22طالبًا وطالبة
من خالا برنامج مقترح لتحقيق األمن الفكري باستخدا استراتيجية المحاكمة العقلية لمحاكمة قيم الفكر
المتطرف والتكفيري ،وتوصلت النتائج إلى فعالية البرنامج في تحقيق قيم الوسطية واالنتماء والوالء
للوطن.
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واستهدف بحث محمد و خرور ( )2016تنمية قيم التساما ومهارات التعايل مع اآلخر لدى الطالب
الدارسين لمادة علم النفس بالمرحلة الثانوية لدى ( )50طالبًا وطالبة من خالا برنامج مقترح قائم على
استراتيجية المحاكمة العقلية ،وتوصلت النتائج إلى فعالية البرنامج في تنمية قيم التساما ومهارات التعايل
مع اآلخر لدى الطالب.
وقا أبو نعيم ( )2019ببحث سعى إلى اكتساب القيم االجتماعية لدى ( )79طالبة بالصف التاسع
األساسي من خالا استخدا استراتيجية المحاكمة العقلية ،ووزعت على مجموعتين تجريبية وضابطة،
وتوصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي لها في اكتساب القيم االجتماعية لدى طالبات المجموعة التجريبية.
وهدف بحث المطيري ( )2019إلى تنمية المفاهيم الفقهية من خالا التدريب على استراتيجية
المحاكمة العقلية لعينة مكونة من ( )80طالبة تم تقسيمهن بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،
وأظهرت النتائج تنمية المفاهيم الفقهية لدى الطالبات.
كما هدف بحث العنزي ( )2020إلى تنمية "التفكير العلمي" لدى ( )66طالبا ً بالصف الثاني المتوسط
من خالا استخدا استراتيجية المحاكمة العقلية ،وتوصلت النتائج إلى تفوو طالب المجموعة التجريبية
بالمقارنة بطالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس التفكير العلمي.
مما سبق يتضا ضرورة تدريب المتعلمين في جميع المراحل التعليمية على استخدا استراتيجية المحاكمة
العقلية خالا التفكير ،واالعتماد على إثارة األسئلة ً
بدال من الشرح واإللقاءل الكتسابهم المهارات والعمليات
العقلية التي تجعلهم يراجعور ويحاكمور قيمهم بهدف تتيرها إلى األفضل.
القيم التي تم تناولها خالل التدريب على استراتيجية المحاكمة العقلية في البحث الحالي:
-1الوسطية واًلعتدال :تعنى عد التطرف في األخالو والتعامل مع المحيطين والنظا والسلوكيات
واالتجاهات واالعتقادات (جاد هللا  .)253 ،2018،وتهدف هشق القيمة إلى عد المتاالة أو التطرف في
أي جانب من الجوانب الحياتية (العمراني)123 ،2020 ،
 -2ترسيخ الهوية الثقافية اإلسالمية :تعني توعية أفراد المجتمع باألمور التي تحافظ على الثقافة
اإلسالمية للمجتمع والمستمدة من القر ر الكريم واألحاديث الشريفة ،وعد تأثرها بأي عامل من العوامل
المحيطة أو الدخيلة( .أبو دف واألغــا)416 ،2001 ،
 -3التحكم في اًلنفعاًلت :تعني القدرة على التحكم في الشات والسيطرة على النفس خالا التضب والفرح
والسعادة والحزر وغير ذل  ،بهدف توفير لية داخلية قوية تتحكم في السلوكيات األخالقية وتصبا
اختياراتهم متصفة بالحكمة (أبوزيد .)202 ،2019
 -4السالم :تعني االهتما بعد وجود مشكالت بين الفرد ونفسن ،وبين الفرد والمحيطين في المجتمع وبين
المجتمعات وبعضها البعم ،بهدف توفير الشعور باألمن الفكري والنفسي واالجتماعي (العمراني،
.)124 ،2020
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 -5تقدير مشاعر اآلخرين :تعني مراعاة الظروف الشخصية للمحيطين ،والتعامل معهم باحترا وتقدير،
واالعتراف بمنزلتهم االجتماعية ،والتعامل معهم بالعبارات الالئقة المستحقة واألساليب المهشبة (أبو زينن،
.)22 ،2016
 -6التعايش مع اآلخرين :تعني ابتعاد الفرد عن التوجن السلبي نحو المحيطين ،وااللتزا بالحيادية في كل
المواقف ،واالبتعاد عن المشكالت خالا التعامل معهم ،وأر يتم التعامل معهم بمودة ورحمة (ناصف،
)821 ،2020
 -7تحمل المسؤولية :تعني تحمل الفرد للمهمات الملقاة على عاتقن سواء من األسرة أو المجتمع ،ليتمكن
من إنجاز األعماا والوفاء باحتياجاتن الشاتية واحتياجات اآلخرين (قطيط)7 ،2014 ،
 -8الوًلء  :هو االمتثاا للقيم الوطنية مثل االستعداد للتضحية بالنفس من أجل الوطن ،واالعتزاز برموز
وطنن ،والمحافظة على الممتلكات العامة (ناصف.)822 ،2020 ،
 -9احترام الرأي اآلخر :تعني إظهار مشاعر التقدير واالحترا نحو اآلخرين خالا الحديث أو االستماع
(أبوزيد  .)202 ،2019والهدف منها هو الوعي بأر وجهات النظر المختلفة تسهم في توضيا الصورة
كاملة عن أي موضوع (أبو حمرق.)62 ،2015 ،
 -10الحوار وقبول اآلخر :تعني االهتما بترسيخ مبدأ احترا الرأي المخالف والتحاور مع المتحدث بكل
احترا وتقدير والتعاور معن دور التنازا عن كافة األفكار والقيم والعقيدة ،وذل بهدف تحقيق التقارب
بين البشر كافة ،واالبتعاد عن الكراهية والعنف (الفضالة والجناحي.)250 ،2020 ،
 -11حسن اًلستماع واإلنصات :تعني االلتزا باالستماع إلى المتحدثين دور مقاطعتهم ،واالنتظار حتى
ينتهي المتحدث ،واالستئشار قبل التدخل في الحديث (أبو زينن.)21 ،2016 ،
ثانياا :األمن الفكري
يرى ) Schrader (2004,98األمن الفكري بأنن الشعور بحرية التعبير عن األفكار واحترا
اآلخرين والمشاركة النشطة والتعبير عن الشات بثقة ،ويعرف كل من Ahmad and Dammas
) (2017,85األمن الفكري للطالب بأنن نزاهة عقلن وسلوكن من أي انحراف فكري في معتقداتن وفي
تصوراتن تجاق جوانب الحياة المختلفة ،كما يُعرِّفن ) Call (2007, 28بأنن شعور الطالب بأر لديهم
فرصة متاحة لحرية التعبير عن أفكارهم أو مشاعرهم أو رائهم دور خوف من المعلمين أو األقرار،
ويعرف كل من ) Musumunu and Mazama (2014,27األمن الفكري بأنن إعطاء الطالب المساحة
الكافية للشعور بحرية التعبير عن أفكارهم دور التعر للتنمر من المحيطين نتيجة مخالفتهم لهم في
اآلراء أو األفكار.
يتضا مما سبق أر األمن الفكري هو الركيزة األساسية التي تحافظ على األمن القومي للوطن،
وحماية المجتمع من االنحراف الفكري والضالا ،وإتباع الوسطية واالعتداا.
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خصائص األمن الفكري:
يشير ) Schrader (2004, 98إلى أر األمن الفكري يعتمد على إتاحة المناخ األخالقي ليتحقق النمو
المعرفي ،ويشكر ) Cortes (2006, 11أر األمن الفكري يعتمد على توفير القدرة اللفظية والفكرية لدى
الطالب للتعبير عن افكارق ،ويرى ) Butnor (2012, 31أر األمن الفكري يتوقف على الشعور بالثقة
بالنفس وفي المجتمع ليتمكن من المشاركة الفعالة دور الشعور بالخوف ،ويشير )Shollen (2015, 46
إلى أر األمن الفكري يتطلب توافر الرعاية واالنفتاح والتحفيز واالحترا والمشاركة ،ويشير كل من
) Ahmad and Dammas (2017,85إلى أر األمن الفكري يلدي إلى الحفاظ على النظا العا
واستقرار المجتمع ،ويرى كل من ) Kalyugina, Pyanov and Strielkowski (2020,122أر
األمن الفكري يساعد على توفير النشاط اإلبداعي والتطور المبتكر لدى الطالب ،كما يرى كل من
) Themane and Osher (2014,1أر األمن الفكري يتيا للطالب فرصة التعبير عن ذاتن من خالا
الشعور بثقتن بالنفس .ويشير ) Hussain (2015,164إلى أر األمن الفكري يرسخ مبدأ الحوار الهادف
واالستماع واالحترا ويشجع على التعاور.
مما سبق يتضا أنن للمعلم دور فاعل في توفير المناخ الجيد في الفصل الدراسيل لتحقيق التعلم وتنمية
التأمل والنقد واإلبداع لدى الطالب ،وأر توافر هشا المناخ يُعد عنصرًا أساسيًا وضروريًا ومه ًما في
الفصوا الدراسيةل لجعلها منة فكريًا ،ويلدي إلى تنمية التفكير األخالقي أثناء الحوار.
أبعاد األمن الفكري:
يرى ) AlJaser (2017أنن توجد أربعة أبعاد لألمن الفكري هي( :اإلسالمي ،والوطني ،والثقافي،
والحوار وقبوا اآلخرين) ،ويشكر بنى حمد ( )99 ،2017أر األمن الفكري يتكور من ثالثة أبعاد هي:
(السياسي ،والديني ،والثقافي) ،وأشار كل من عزيز وعبدالستار ( )477 ،2018إلى أر األمن الفكري
يتكور من ثالث أبعاد هي( :التربوي ،والديني ،واالجتماعي) ،ويشير ناصف ( )824 ،2020إلى األمن
الفكري يتكور من عدة أبعاد هي( :التفكير الناقد ،والحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين ،والتساما
والتعايل مع اآلخرين ،والوالء الوطني).
في ضوء ما سبق حدد الباحثور الحاليور أبعاد األمن الفكري أنها تتمثل في أربعة أبعاد هي :البعد
الديني ،والتساما والتعايل مع اآلخرين ،واالنتماء الوطني ،والحوار وتقبل وجهات نظر اآلخرين.
وقد وجدت العديد من البحوث التي سعت إلى تحسين األمن الفكرىل حيث استهدف بحث بنى حمد
( )2017إلى تنمية األمن الفكرى لدى عينة مكونة من ( )30طالبًا وطالبة من الجامعة األردنية تم
تقسيمهم إلى ( 15مجموعة تجريبية –  15مجموعة ضابطة) من خالا برنامج إرشادي معرفي،
وتوصلت النتائج إلى ارتفاع مستوى األمن الفكرى لدى طالب وطالبات المجموعة التجريبية.
وهدف بحث ) AlJaser (2017إلى تحديد مدى االهتما بتدريب معلمي "اللتة اإلنجليزية" على
لعب أدوارهم المهمة في تعزيز مفهو األمن الفكري لدى الطالب ،وتكونت العينة المختارة عشوائيا ً من
( )126معلمة لتة إنجليزية و ( )25مشرفة تربوية ،وأوضحت النتائج أر جميع المشاركين موافقور على
مساهمة معلمي اللتة اإلنجليزية في تعزيز مفهو األمن الفكري.
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واستهدف بحث ابو العال ( )2018إلى تنمية األمن الفكري لدى ( )28طالبة من طالبات الفرقة الثالثة
"تخصص اقتصاد منزلي من خالا برنامج مقترح ،وتوصلت النتائج إلى تنمية األمن الفكري لدى
الطالبات ،وعد وجود فرو داا إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسين
البعدي والتتبعي لألمن الفكرى.
وسعى بحث غنايم ( )2018إلى تحقيق األمن الفكري لدى ( )14طالبًا وطالبة من الموهوبين
بالمرحلة الثانوية من خالا برنامج إرشادي نفسي ديني قائم على تنشيط المناعة النفسية ،وتوصلت النتائج
إلى تحسن مستوى األمن الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية.
وقا الشاذلي ( )2018ببحث هدف إلى تنمية بعم مفاهيم األمن الفكري لدى ( )50طالبًا بالمرحلة
اإلعدادية في المسار المصري بمحافظة اإلحساء خالا التدريب على استراتيجية التعلم المقلوب ،وتم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتوصلت النتائج إلى تحسن مستوى مفاهيم األمن الفكري لدى
طالب المجموعة التجريبية.
وهدف بحث متولي ( )2018إلى تعزيز األمن الفكري لدى ( )26طالبًا ( 13تجريبية –  13ضابطة)
بالصف األوا الثانوي من خالا برنامج إرشادي ،وتوصلت النتائج إلى فعالية البرنامج اإلرشادي في
تعزيز األمن الفكرى لدى طالب المجموعة التجريبية ،واستمرار األثر خالا القياس التتبعي.
وهدف بحث محمد ( )2018إلى تحقيق األمن الفكري لعينة مكونة من ( )100طالبًا بالصف األوا
الثانوي في محافظة اإلسكندرية من خالا برنامج ترويحي ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية
وضابطة ،وتوصلت نتائج البحث إلى فعالية البرنامج في تحسين مستوى طالب المجموعة التجريبية في
مقياس األمن الفكري.
واستهدف بحث العمراني ( )2020إلى تنمية قيم األمن الفكري لدى ( )40طالبة ببرنامج اإلعداد
التربوي بجامع ة تبوك من خالا برنامج تدريبي مقترح ،وتوصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح في
تنمية قيم األمن الفكري وتحسين االتجاق نحو تعزيز تعليمها لدى عينة البحث.
يتضا من خالا مما سبق أر هناك العديد من البحوث اهتمت بتعزيز األمن الفكري لدى الطالبل
ووجود معوقات تهدد األمن الفكري لدى أفراد المجتمع ،وتتمثل في التقليد للمجتمعات التربية بدور تفكير،
والتطرف الفكري الزائد في األمور ،وعد انتشار التعليم في بعم المجتمعات ،وأنن يجب االستعانة
باالستراتيجيات التعليمية المختلفة للتتلب على معوقات األمن الفكري ومشكالتن.
فروض البحث:
 يوجوود فوورو داا إحصووائيًا بووين متوسووط رتووب درجووات المجموعووة التجريبيووة ومتوسووط رتووب درجوواتالمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الفكري لصالا المجموعة التجريبية.
 ال يوجد فرو داا إحصائيًا بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسوطرتب درجات المجموعة التجريبية في القياس التتبعي لمقياس األمن الفكري.
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إجراءات البحث:
منهج البحث:
يتبع البحث فئة البحوث شبة التجريبية الشي تستخد الضبط التجريبي للمتتير المستقل المتمثل في
استراتيجية المحاكمة العقلية ،والمتتير التابع الممثل في األمن الفكري ،ويوضا الشكل ( )1تصميم منهج
البحث الحالي.
التجريبية
الضابطة

قياس

قبلي

المحاكمة العقلية

المحاكمة العقلية

قياس

بعدي

قياس

تتبعي

شكل( )1التصميم التجريبي لمنهج البحث
عينة البحث اًلستطالعية:
تمثلت عينة البحث االستطالعية من ( )32طالبًا بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف،
ووجد أر متوسط األعمار الزمنية ( )223،9شهرًا ،وانحراف معياري ( )3،2شهرًا ،وذل بهدف التحقق
من الخصائص السيكومترية لمقياس األمن الفكري.
عينة البحث األساسية:
طُلب من ( )91طالبًا بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات اإلجابة عن مقياس األمن الفكري ،وتم تحديد
الطالب الشين حصلوا على درجات تقع في اإلرباع األدنى في درجات المقياس ،أي تنحصر بين (-39
 )58،5في مقياس األمن الفكري ،ووجد أر عدد الطالب هو ( )21طالبًا ،وروعي عند اختيار تل العينة
أر يكونوا من نفس المستوى األكاديمي للعينة االستطالعية ،وكار متوسط أعمارهم الزمنية ( )226شهرًا،
وانحراف معياري ( )5،07شهرًا ،وقُسمت العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددها ( )11طالبًا
والثانية ضابطة وعددها ( )10طالب ،وتحقق الباحثور من تكافل المجموعتين "الضابطة" و"التجريبية"
في المستوى االجتماعي واالقتصادي من خالا االستعانة بالمرشدين األكاديميين بالكلية ،وكشل التكافل
بينهما في متتيري العمر الزمني والقياس القبلي لمقياس األمن الفكري وتم استخدا اختبار مار وتني
الالبارامتري ،والجدوا ( )1يعر ذل .
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جدوا ( )1نتائج اختبار مار وتني للتحقق من التكافل بين
المجموعتين "الضابطة والتجريبية" في متتيري العمر الزمنى واألمن الفكري وأبعادق
تجريبية ( ن = )11
متغير
العمر الزمني

ضابطة (ن = )10

المتوسط اًلنحراف متوسط مجموع المتوسط اًلنحراف متوسط مجموع
المعياري الرتب الرتب
المعياري الرتب الرتب

قيمة

قيمة

U

Z

الدًللة

 0.744 44.50 99.50 9.95غير
دالة
 0.748 45.0 120.0 12.0غير
دالة

األمن الفكري

227.5

6.4

224.4 131.50 11.95

2.2

البعد الديني

10.9

11.2 111.0 10.09 0.94

0.78

التسامح
والتعايش مع
اآلخرين

15.1

15.3 116.5 10.59 0.75

غير
0.347 50.5 114.5 11.45 0.67
دالة

اًلنتماء الوطني 15.0

15.1 117.0 10.64 0.77

0.73

12.1

0.75

12.2 121.0 11.0

0.63

 0.304 51.0 114.0 11.4غير
دالة
غير
0.00 55.0 110.0 11.0
دالة

53.2

1.7

53.8 112.5 10.23

1.6

 0.613 46.5 118.5 11.85غير
دالة

الحوار وتقبل
وجهات نظر
اآلخرين
الدرجة الكلية

يتضا من الجدوا ( )1عد وجود فرو داا إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات كل من المجموعتين
"التجريبية والضابطة" ،مما يشير إلى تكافل المجموعتين في العمر الزمنى واألمن الفكري.
أداتي البحث:
( )1مقياس األمن الفكري لدى طالب الجامعة (إعداد الباحثين)
يهدف المقياس إلى تحسين مستوى األمن الفكري لدى طالب الجامعة ،وقد قا الباحثور بإعداد
المقياس من خالا االستفادة من بعم األُطر النظرية والبحوث السابقة مثل بحث كل من (بنى حمد،
2017ل AlJaser, 2017ل عزيز وعبدالستار2018 ،ل ناصف)2020 ،ل وذل لتحديد أبعاد المقياس
وصياغة العبارات ،ويتكور المقياس من ( )39عبارة موزعة على أربعة أبعاد ،وتتمثل في "البعد الديني"
ويشمل العبارات ( ،)8-1و"التسامح والتعايش مع اآلخرين" ،ويشمل العبارات ( ،)19-9و"اًلنتماء
الوطني"  ،ويشمل العبارات ( ،)30-20و"الحوار وتقبل وجهات نظر اآلخرين" ،ويشمل العبارات (-31
 ،)39ويقو الطالب بقراءة كل عبارة واختيار إحدى االستجابات (دائ ًما =  ،3أحيانًا =  ،2نادرًا = ،)1
حيث جميع العبارات موجبة االتجاق ،وبشل تكور النهاية الصترى ألبعاد المقياس والدرجة الكلية هي (،8
 ) 39 ،9 ،11 ،11درجة على الترتيب ،والنهاية العظمى ألبعاد المقياس والدرجة الكلية هي (،33 ،24
 )117 ، 27 ،33درجة على الترتيب.

- 324 -

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الثاني 2021

المجلد 22

 الخصائص السيكومترية للمقياس:الصدق:
أ -صدق المحكمينُ :عر مقياس األمن الفكري في صورتن األولية على ( )11محك ًما من أعضاء
هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة الطائف ،بهدف التحقق من وضوح وكفاءة عبارات
المقياس ،ويوضا الجدوا ( )2ذل :
جدول ( )2يوضح نسب اًلتفاق بين المحكمين على عبارات مقياس األمن الفكري
م

نسب
اًلتفاق

م

نسب
اًلتفاق

م

نسب
اًلتفاق

م

نسب
اًلتفاق

م

نسب
اًلتفاق

1

%100

9

%100

17

%90.90

25

%100

33

%100

2

%90.90

10

%100

18

%90.90

26

%100

34

%100

3

%90.90

11

%100

19

%81.81

27

%90.90

35

%100

4

%100

12

%100

20

%100

28

%100

36

%100

5

%100

13

%100

21

%100

29

%100

37

%90.90

6

%100

14

%81.81

22

%100

30

%100

39

%100

7

%81.81

15

%90.90

23

%100

31

%100

8

%100

16

%100

24

%100

32

%100

عر الجدوا السابق أر نسب االتفاو بين المحكمين على عبوارات مقيواس األمون الفكوري تراوحوت
ما بين ( ، )%100 ، % 81،81وتم عمل التعديالت التي أشاروا إليها ،وتوم العور علويهم مورة أخورى
وأفادوا بأر المقياس يتسم بالصدو.
ب -الصدق المرتبط بالمحكات:
تم التحقق من الصدو المرتبط بالمحكات لمقياس األمن الفكري ،بحسواب معامول االرتبواط بوين درجوات
أفووراد العينووة االسووتطالعية (ر= )32فووي هووشا المقيوواس ودرجوواتهم فووي مقيوواس األموون الفكووري لوودى طووالب
الجامعووة (إعووداد /بنووى حموود  ،)2017،وكانووت قيمووة معاموول االرتبوواط هووي ( ،)0،73ممووا يشووير إلووى صوودو
المقياس ال ُمعد في البحث الحالي.
الثبات:
تم استخدا معامول الفاكروبنواخ وطريقوة إعوادة تطبيوق المقيواس بفاصول زمنوى ثالثوة أسوابيع لحسواب ثبوات
مقيواس األمون الفكوري ،وذلو بعود تطبيقون علوى العينوة االسوتطالعية والتوي بلوغ عودد أفرادهوا ( )32طالًبًووا،
وجدوا ( )3يوضا النتيجة:
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جدول( )3معامالت الثبات لكل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس باستخدام معامل
الفاكروبناخ وطريقة إعادة التطبيق
أبعاد المقياس
البعد الديني
التساما والتعايل مع
اآلخرين
االنتماء الوطني
الحوار وتقبل وجهات
نظر اآلخرين
إجمالي الدرجة

إعادة تطبيق المقياس
**0.64
**0.69

ألفاكرونباخ
0.71
0.73

**0.61
**0.68

0.72
0.74

**0.71

0.75

أتضا منن الجدوا ( ) 3أر قيم معامالت الثبات بطريقتي ألفاكرونباخ وإعادة التطبيق دالة عند مسوتوى
( ،)0.01مما يشير إلى أر المقياس يتسم بالثبات ،ويمكن الثقة في النتائج المترتبة علين.
( )2الجلسات استراتيجية المحاكمة العقلية (إعداد الباحثين)
قووا البوواحثور بإعووداد الجلسووات فووي ضوووء الهوودف العووا للبحووث ،وفووى إطووار التعريووف اإلجرائووي
الستراتيجية المحاكمة العقلية للقيم ،وخصائصها ،ودور كل من المعلم والطالب بناء على البحوث واألُطور
النظرية في ذل المجاا والمتعلقة بتل االستراتيجية.
 -1إعداد الجلسات التدريبية في صورتها األولية:
 أ عد الباحثور الجلسات في صورتها األولية ،وتم تحديد دور كل من المعلم والطالب في كل جلسة،والسيناريوهات المتوقعة الستجابات الطالب على األسئلة المطروحة عليهم.
 وقد راعى الباحثور استخدا ثالثة أنواع من التقويم في كل جلسة (مبدئي– تكويني– نهائي).عرض الجلسات على المحكمين:
توووم عووور الجلسوووات فوووي "صوووورتها المبدئيوووة" علوووى ( )11محك ًموووا مووون قسوووم علوووم الووونفس بكليوووة
اآلداب بجامعوووة الطوووائف ،وذلووو لمعرفوووة مووودى صوووالحية محتووووى وإجوووراءات الجلسوووات للتطبيوووق علوووى
الطالب ،وأخش مقترحاتهم و رائهم حوا الجلسات وأهدافها ،وجدوا ( )4يوضا ذل .
جدول ( )4نسب اًلتفاق على عناصر تحكيم جلسات المحاكمة العقلية للقيم
عناصر التحكيم

نسب االتفاو

دقة صياغة األهداف اإلجرائية السلوكية للجلسات.

%90.90

مدى مناسبة صياغة الجلسات لمستوى طالب الجامعة .

%90.90

الزمن المحدد لتطبيق االستراتيجية.

%100

مدى كفاءة التقويم في نهاية كل جلسة تدريبية.

%100
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يتضا من جدوا ( )4أر نسب اتفاو المحكمين على عناصر التحكيم تراوحت ما بين (، %90،90
)%100ل وأبدى بعم المحكمين مالحظات لتعديل بعم األهداف في بعم الجلسات ،واستفاد الباحثور
من رائهم واقتراحاتهم في إعداد الصورة النهائية للجلسات.
وتتكور الجلسات التدريبية من نوعين من الجلسات هما الجلسات اإلعالمية عن متتيري البحث
(المحاكمة العقلية للقيم – األمن الفكري) ،وذل لتهيئة الطالب للتدريب ،وتحديد المشكالت المتوقع
ظهورها خالا التدريب ،وتم تنفيشها في جلستين استترو تنفيشها أسبوعًا واحدًا ،وكشل الجلسات التنفيشية،
وهي تهدف إلى التدريب على استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم ،واستترو تنفيشها ( )15جلسة بواقع
ثالث جلسات أسبوعيًا لمدة ( )5أسابيع وزمن كل جلسة ( )45دقيقة ،وتم استخدا فنيات تتمثل في الشرح
واإللقاء ،والتعزيز اللفظي ،والعصف الشهني ،والحوار والمناقشة ،وجدوا ( )5يوضا ملخصًا للجلسات.
جدول ( )5ملخص جلسات المحاكمة العقلية للقيم.
عنوان
مسلسل الجلسة
الجلسة
اإلعالمية األولى لعب األدوار  -أر يعرف استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم.
 أر يحدد الطالب خصائص استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم. أر يشكر الطالب خطوات استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم. أر يعرف الطالب مفهو األمن الفكري.األمن
اإلعالمية الثانية
الفكري  -أر يشكر الطالب أهمية األمن الفكري.
 أر يُعدد الطالب األمن الفكري.الوسطية  -أر يحدد الطالب مفهو منهج الوسطية في اإلسال .
التنفيذية 1
 أر يوضا الطالب أهمية الوسطية في كل األمور. أر يناقل الطالب خصائص الوسطية في اإلسال . أر يطبق الطالب السلوكيات الدالة على الوسطية في المواقفالمختلفة.
االعتداا  -أر يحدد الطالب مفهو االعتداا في اإلسال .
التنفيذية 2
 أر يوضا الطالب أهمية االعتداا. أر يطبق الطالب السلوكيات الدالة على االعتداا في المواقفالمختلفة.
 أر يحدد الطالب مفهو الهوية الثقافية اإلسالمية.ترسيخ
التنفيذية 3
 أر يوضا الطالب واجب اآلخرين تجاق هويتهم اإلسالمية.الهوية
 أر يشرح الطالب أهمية الهوية الثقافية اإلسالمية.الثقافية
اإلسالمية  -أر يعتز الطالب بهويتن اإلسالمية ويدافع عنها.
التحكم في  -أر يحدد الطالب مفهو التحكم في االنفعاالت.
التنفيذية 4
االنفعاالت  -أر يتحكم الطالب في انفعاالتن ويضبط مشاعرة.
 أر يُعدا الطالب من انفعاالتن السلبية في الموقف ذاتن. أر يحدد الطالب مفهو السال وأهميتن في استقرار المجتمع وتنمية.السال
التنفيذية 5
 أر يبتعد الطالب عن استخدا العنف في حل الخالفات مع زمالئن. أر يبتعد الطالب عن التمييز في التعامل مع زمالئن. أر يحدد الطالب مفهو تقدير مشاعر اآلخرين.تقدير
التنفيذية 6
الهدف من الجلسات
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مشاعر
اآلخرين
تقبل الرأي
التنفيذية 7
اآلخر
التنفيذية 8

التعايل مع
اآلخرين

التنفيذية 9

تحمل
المسلولية

التنفيذية 10
الوالء
التنفيذية 11

االلتزا
والتعاور مع
اآلخرين

التنفيذية 12

الواجب

التنفيذية
13
التنفيذية
14

التنفيذية
15
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الهدف من الجلسات
 أر يظهر الطالب اهتمامن باآلخرين. أر يشجع الطالب اآلخرين في تقديم وجهات نظرهم. أر يحدد الطالب مفهو تقبل الرأي اآلخر والتعايل معن. أر يوضا الطالب أهمية تقبل اآلراء األخرى واالعتراف بها. أر يمارس الطالب تقبل راء اآلخرين المخالفة لن. أر يحدد الطالب مفهو التعايل مع اآلخر. أر يوضا الطالب أهم ضوابط التعايل مع اآلخرين. أر يشرح الطالب أدلة التعايل السلمى في القر ر والسنة. أر يشرح الطالب مفهو تحمل المسلولية. أر يحدد الطالب خصائص مفهو تحمل المسلولية. أر يوضا الطالب السلوكيات التي تكشف عن تحمل المسلولية.. أر يحدد الطالب مفهو الوالء وأهميتن واالعتزاز بها. أر يطبق الطالب سلوكيات إيجابية تجاق وطنن وجامعتن. أر يظهر الطالب قيم الوالء واالنتماء نحو الوطن. أر يوضا الطالب مفهو االلتزا وأهميتن ،وااللتزا بقوانين البلد. أر يشارك الطالب زمالئن في محاربة التطرف بكل أشكالن. أر يتعاور الطالب مع زمالئن في إنجاز أعمالهم. يكتسب الطالب مهارة التعاور ومشاركة االخرين. أر يوضا الطالب مفهو الواجب األخالقي وأهميتن. أر يوضا الطالب خصائص الواجب األخالقي. أر يعطى أمثلة عن الواجب األخالقي. أر يوضا الطالب مفهو احترا الرأي اآلخر. أر يكتسب الطالب مهارات احترا الشات وتقبل االختالف. أر يحدد الطالب مفهو تقبل وجهات نظر اآلخرين. -أر يشجع الطالب زمالئن على إعطاء وجهات نظرهم

احترا
الرأي اآلخر
فهم وتقبل
وجهات
النظر
أالخرى
 أر يحدد الطالب مفهو اإلنصات وأهميتن وخطواتن.حسن
االستماع  -أر يوضا الطالب أهمية حسن االستماع لزمالئن.
واإلنصات  -أر يوضا الطالب أهمية االستماع واإلنصات في المحاضرة.
 -أر يشرح الطالب معوقات اإلنصات.

خطوات تطبيق البحث:
 – .1تم الحصوا على موافقة "لجنة أخالقيات البحث العلمي" بجامعة الطائف لتطبيق مقياس األمن الفكري من خالا رابط على
نماذا جوجل ،وجلسات استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم من خالا برنامج (  (Zoomعلى شبكة االنترنت ،نظرًا النتشار جائحة
كورونا ،وذل على طالب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
 .2تم إع داد مقياس األمن الفكري ،والتحقق من خصائصن السيكومترية ،وجلسات استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم ،وتم عرضهما
على المحكمين للتحقق من صدقهما.
 .3طٌبق مقياس األمن الفكري على ( )91طالبًا بالفرقة األولى من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تحديد الطالب الشين تنحصر
درجاتهم في اإلرباع األدنى في مقياس األمن الفكري ،ووجد أنهم ( )21طالبًا.

- 328 -

مجلة البحث العلمي في التربية
.4
.5
.6
.7

العدد الثاني 2021

المجلد 22

قُسم الطالب الشين تم تحديدهم إلى مجموعتين من شعبتين مختلفتين لمنع التلوث التجريبي بينهما ،فكانت األولى تجريبية ()11
طالبًا ،والثانية ضابطة ( )10طالب.
تم تطبيق جلسات استراتيجية المحاكمة العقلية للقيم على طالب المجموعة التجريبية فقط.
بعد انتهاء الجلسات تم القياس البعدي لمقياس األمن الفكري على طالب المجموعة الضابطة والتجريبية ،وتم القياس التتبعي بعد
مرور خمسة أسابيع على طالب المجموعة التجريبية فقط.
تم التحليل االحصائي وتفسير النتائج وصياغة التوصيات.

نتائج البحث:
نتيجووة الفوور األوا وتفسوويرها :يوجددد فددرق دال إحصددائياا بددين متوسددط رتددب درجددات المجموعددة
التجريبيددة ومتوسددط رتددب درجددات المجموعددة اللددابطة فددي القيدداس البعدددي لمقيدداس األمددن الفكددري
لصالح المجموعة التجريبية.
استخد الباحثور اختبار مار وتني لبحث الفروو اإلحصائية بوين متوسوط رتوب درجوات المجمووعتين
األولى التجريبية والثانية الضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الفكري ،وجدوا ( )6يوضا ذل :
جدول( )6نتائج اختبار مان وتني للتحقق من دًللة الفروق بين المجموعتين التجريبية واللابطة
في القياس البعدي لمقياس األمن الفكري
البعد
القيم الدينية

اًلنحراف متوسط
المجموعة ن المتوسط
المعياري الرتب
التجريبية 11
اللابطة 10
التجريبية 11

17.2
10.9
20.8
14.7

التسامح
مع
والتعايش
اللابطة 10
اآلخرين
التجريبية 21.6 11
اًلنتماء الوطني اللابطة 13.6 10
الحوار وتقبل التجريبية 17.6 11
12.6
وجهات نظر
اللابطة 10
اآلخرين
التجريبية 77.3 11
الدرجة الكلية
51.8
اللابطة 10

مجموع
الرتب

قيمة  Uقيمة Z

0.64
0.87
2.3
0.67

176.0 16.1
55.0
5.50
168.0 15.27
63.0
6.30

8.00

2.7
1.07

15.6
5.90

172.0
59.0

4.00

2.01
0.69

168.5 15.32
62.50 6.25

7.50

6.5
1.4

176.0
55.0

0.00

16.0
5.50

0.00

3.95
3.39
3.63

الدًللة

حجم
التأثير

دالة

0.86

دالة

0.74

دالة

0.79

دالة

0.74

3.41
دالة

0.85

3.90

يتضا من جدوا ( ) 6تحسن مسوتوى األمون الفكوري لودى طوالب المجموعوة التجريبيوة عنود مقوارنتهم
بطالب المجموعة الضابطة ،وهو ما ظهر من خالا وجود فرو داا إحصائيًا عند مسوتوى داللوة ()0.01
بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية ،ومتوسوط رتوب درجوات المجموعوة الضوابطة فوي القيواس
البعوودي لمقيوواس األموون الفكووري ،وأبعووادق المتمثلووة فووي (البعوود الووديني – التسوواما والتعووايل مووع اآلخوورين –
االنتمواء الوووطني – الحوووار وتقبوول وجهوات نظوور اآلخوورين) لصووالا طوالب المجموعووة التجريبيووة ،ويتضووا
كشل أر حجم األثر الشي تم حسابن من خوالا (قسومة قيموة  Zعلوى قيموة جوشر  )Nتراوحوت قيمتون موا بوين
( ، )0.86( ،)0.74مما يوضا أر الجلسات القائمة علوى اسوتراتيجية المحاكموة العقليوة تولثر فوي مسوتوى
األمن الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية بنسبة تراوحت بين ( )%74إلى ( ،)%86وهي قيمة تشير
لحجم تأثير كبير.
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وتتفق تل النتيجة مع بحث علي ( )2014في تحقيق قيم الوسطية واالنتماء والوالء للوطن من خوالا
اسووتراتيجية المحاكمووة ،وبحووث محموود و خوورين ( )2016الووشي توصوول إلووى تنميووة قوويم التسوواما ومهووارات
التعايل مع اآلخر لدى الطالب من خالا برنامج مقترح باستخدا استراتيجية المحاكمة العقلية ،وبحث أبو
نعيم ( )2019الشي توصل إلوى اكتسواب القويم االجتماعيوة مون خوالا التودريب علوى اسوتراتيجية المحاكموة
العقلية ،وبحث المطيري ( )2019الشي توصل إلى تحسين مستوى المفاهيم الفقهية مون خوالا اسوتراتيجية
المحاكمووة العقليووة ،وبحووث العنووزي ( )2020الووشي توصوول إلووى تحسووين مسووتوى التفكيوور العلمووي موون خووالا
استخدا استراتيجية المحاكمة العقلية.
ويفسر الباحثور تفوو طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في األداء على
"مقياس األمن الفكري" وأبعادق المتمثلة في (البعد الديني – التساما والتعايل مع اآلخرين – االنتماء
الوطني – الحوار وتقبل وجهات نظر اآلخرين) إلى الجلسات التدريبية القائمة على استراتيجية المحاكمة
العقلية القائمة على القيم التي اعتمدت على األنشطة التدريبية المختلفةل حيث أتاحت هشق االستراتيجية
الفرصة للطالب للربط بين األحداث أو القضايا القيمية والبحث عن العالقات بينها ،واستخدا المنطق
خالا التفكير ،وكشل عر ال باحثور على الطالب قضايا قيمية فيها خالف أو تناقم األمر الشى جعلهم
يفكرور بطريقة منطقية ،والربط بين القيم والواقع الفعلي أدى إلى اكتساب الطالب للعديد من القيم الفعالة،
مما ساهم في رفع مستوى األمن الفكري في القياس البعدي لدى طالب المجموعة التجريبية.
نتيجة الفر الثاني وتفسيرهاً :ل يوجد فرق دال إحصائياا بين متوسط رتب درجات المجموعة
التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس التتبعي لمقياس
األمن الفكري.
تم استخدا اختبار ويلككسور لألزواا المرتبطة لبحث الفروو بين متوسط رتب درجات المجموعة
التجريبية في القياس البعدي ومتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس التتبعي لمقياس األمن
الفكري ،وجدوا ( )7يعر ذل .
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جدول( )7نتائج اختبار ويلككسون إليجاد دًللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية
في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس األمن الفكري
المتغير

البعد الديني

التساما والتعايل مع
اآلخرين

االنتماء الوطني

الحوار وتقبل وجهات
نظر اآلخرين

الدرجة
الكلية

الرتب

العدد

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة

4
5
2
11
3
5
3
11
5
6
0
11
2
5
4
11
3

الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع

5
3
11

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

4,50

18,00

5,40

27,00

4,00

12,00

4,80

24,00

6,00

30,00

6,00

36,00

4,00

8,00

4,00

20,00

2,33

7,00

5,80

29,00

Z

0.577

0.905

0.302

1.134

1.558

الدًللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضا من جدوا ( )7استمرار تحسن مستوى األمن الفكوري لودى طوالب المجموعوة التجريبيوة خوالا
القياس التتبعي ،وهو ما ظهر من عد وجود فرو داا احصائيًا بوين القياسوين البعودي والتتبعوي فوي مقيواس
األمون الفكووري وأبعووادق المتمثلووة فووي (البعوود الوديني ،والتسوواما والتعووايل مووع اآلخوورين ،واالنتموواء الوووطني،
ولحوار وتقبل وجهات نظر اآلخرين ).
وتتفق هشق النتيجة مع بحث ابو العال ( )2018الشى توصل إلى أر التدريب على البرنامج المقترح
أدى إلى عد وجود فرو داا إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسين
البعدي والتتبعي لألمن الفكري ،وبحث متولي ( )2018الشى توصل إلى أر البرنامج اإلرشادي كار فعاا
في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية ،واستمرار األثر خالا القياس التتبعي.
ويفسر الباحثور استمرار تحقق األمن الفكري خالا القياس التتبعي إلى التدريب على استراتيجية
المحاكمة العقلية للقيم التي كونت بيئة تعلم إيجابية كار لها تأثير إيجابي على خبراتهم التعليمية ،وعززت
العمل الجماعي الشى م ّكن الطالب من االشتراك بفعالية في عملية التعلم من خالا الشعور باالطمئنار في
التعبير عن أفكارهم واالستماع بانفتاح إلى وجهات نظر اآلخرين ،وكشل المشاركة النشطة والمزيد من
الثقة في النفس خالا المناقشات ،والتي جعلتهم يدركور أر البيئة الصفية داعمة ومنفتحة على وجهات
نظر مختلفة ،مما جعلهم يشعرور باألمار الفكري ،وتنمية اإلحساس بالثقة بين المشاركين ،وأصبا لدى
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كل منهم الشجاعة لتقديم أفكار حوا القضايا المعقدة والصعبة ،كما أر المشاركة الفعالة والتعاور بين
أطراف التعلم تسبب في بناء مناخ من االحترا المتبادا للتفكير بشكل نقدي وتأملي ،وشجع على الحكم
التأملي ،وعزز التطور المعرفي ،واكتشاف المعايير األخالقيةل مما أدى إلى توافر الشعور باألمن لدى
المفحوصين خالا المحادثات والحواراتل وجعلهم يستمرور في ممارستها ،وهو ما أتضا خالا القياس
التتبعي.
التوصيات:
 –1استخدا استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم في تعليم طالب الجامعة.
 –2توودريب أعضوواء هيئووة التوودريس علووى تنفيووش اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة القائمووة علووى القوويم مووع
الطالب.
 -3مشاركة أعضاء هيئة التودريس فوي مولتمرات ونودوات اجتماعيوة مون أجول تحسوين مسوتوى األمون
الفكري لدى الطالب.
 –4تضمين أبعاد األمن الفكري فوي المقوررات الدراسوية المقوررة علوى طوالب الجامعوة للمسواهمة فوي
إعداد جيل متميز وقادر على العطاء.
 -5حث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على االهتما بتحسين مستوى األمن الفكري لدى الطالب.
البحوث المقترحة:
 -1اإلسووها النسووبي للتوودريب علووى اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة القائمووة علووى القوويم فووي تحسووين الحوول
اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الجامعة.
 – 2فعالية برنامج إرشادي ديني في تحسين مستوى األمن الفكري لدى طالب الجامعة.
 – 3أثوور التوودريب علووى اسووتراتيجية المحاكمووة العقليووة القائمووة علووى القوويم فووي تنميووة النقوود لوودى طووالب
الجامعة.
 -4فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية المحاكمة العقلية القائمة على القيم في مواجهة اإلرهاب
الفكري لدى طالب الجامعة.
 – 5أثر برنامج قائم على البنائية في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية.
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قائمة المراجع
( )1المراجع العربية :
أبو العال ،هالة سعيد ( )2018فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية أبعاد األمن الفكري والشكاء األخالقي
لدى الطالبات معلمات االقتصاد المنزلي في ضوء تحديات التربية المستقبلية .مجلة بحوث عربية
في مجاالت التربية النوعية ،رابطة التربويين العرب.235-193 ،10،
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Abstract:
The study aimed to verify the effectiveness of the values-based mental trial strategy in
intellectual security among Taif University students. The sample consisted of (21) students In
the Faculty of Computing and Information Systems, they were divided into an experimental
group of (11) students, and a control group of (10) students. The research tools included the
value-based mental trial strategy sessions, and the intellectual security scale. The students of
the experimental group got )17( sessions. After completing the sessions, the intellectual
security scale was applied (post-test), and the follow-up test was done after five weeks of the
post-test. The results showed improvement in the level of intellectual security and continued
improvement during the follow-up test among the students of the experimental group.
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