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  تقدیرشكر و 

ُ  هللا الحمُد    َ  في األولى واآلخرة، نفعنا اهللا منا ما ینفعنا، ورزقنا معرف  لمٍ ُح  ته. كلُّ بما فات وعّل

ل علیه  درٍب  منتهاه لغیر اهللا باطل، وكلُّ  عوّ ِعَث  والسالمُ  الصالةُ و . ال یهدي إلیه ال یُ على من بُ

نِیراً  اجًا مُ ، وَداعیًا إلى اِهللا بإذنه وِسرَ ًا للنَّاِس وهادیًا وبشیرًا لِّمَ عَ لماِت  فَأخرَج النَّاَس  ،مُ ل  من ُظ الَجهْ

ةوایوالغِ  ى اهللا  ة، إلى نوِر العلم والِهَدایَ د صّل م وعلى آله محمّ      ن.وصحبه أجمعیعلیه وسّل
أمجد الدكتور  لفاضلأستاذي ا كر إلىاالمتنان و جزیل الشّ  یسعني إال أن أتقّدم بوافرِ ال       

 هذه الرسالة والذي لم یألُ  ىعل في اإلشراِف  ووقٍت  ما بذله من جهدٍ  على محمود محمد درادكة

  .أن یجعله في میزان حسناته وجلّ  اإلرشاد، سائلًة اهللا عّز صح و في تقدیم النّ جهدًا 

َ  المناقشةِ لجنة  كر إلى أعضاءِ كما أتقّدم بالشّ     مهم في ق   بول مناقشة هذه الرسالة.األفاضل، لتكرّ
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  اإلهداء

لتني دعواتُ  ُ من الحریّ  إلى من منحني مساحةً  ي سكناتي وحركاتي،فه بالتوفیق إلى من كّل ها ة حدود

ة األخالقَ  مني أّن المدى فعلّ    .حریّ

  مه اهللا إلى والدي رحِ 

  

ِ  ، إلى أولِّ یحانهاورَ  ح الحیاةِ وْ ، إلى رَ ّب إلى كل الُح   ها الرقیقةِ الینابیع وآخر النساء،  إلیها في صلوات

   .الصامتة

  إلى والدتي بارك اهللا في عمرها 

  

   .الجمیل بالشغِب  المملوءِ  بِّ للنفس، إلى الُح  النفسِ  أسراري، إلى حدیِث  روحي ومخزنِ  إلى مرآةِ 

  إلى أختي فاتن

  

   .الزمن ابرزت في ثنای ي ورفیقةٍ لم تلدها أمّ  إلى أخٍت 

  إلى بتول الشریقي

  

ِ  إلى كل داعٍ    ه لي بالخیر في صلوات

   .ّب الُح  هذا العمل مع كلّ هدي أُ  إلیهم جمیعاً 
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في  الوظیفّي  األمنوعالقته بدرجة توافر  الفكرّي درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن 
ةالجامعات  انفي العاصمة  الخاّصة األردنیّ   عمّ

  إعداد
  فدوى محمد محمد أبو حمام

  إشراف
  درادكة محمد الدكتور أمجد محمود
  الملّخص

ف درجة تعزیز القا   في الجامعات  الفكرّي ة األكادیمین لألمن دهدفت هذه الدراسة إلى تعرّ
نظر أعضاء هیئة  من وجهةِ  الوظیفيّ  األمنتوافر  وعالقته بدرجةِ  العاصمة عمانفي  الخاّصة
تبة األكادیمیة، وعدد والرُ یة، الجنس، والكلّ  :واختالف وجهات النظر باختالف المتغیرات التدریس،

خدمت لجمع البیانات ) عضو هیئة تدریس، واستُ 262الدراسة من ( نةُ نت عیّ وقد تكوّ سنوات الخبرة. 
 وتمّ . الوظیفي األمنوالثانیة لقیاس درجة توافر ، الفكرّي  األمنأداتان: األولى لقیاس درجة تعزیز 

ِ أكد من صدقِ تال   الدراسة إلى النتائج اآلتیة: توّصلتوقد هما، هما وثبات
 الخاّصةفي الجامعات  الوظیفي األمنوتوافر  الفكرّي من تعزیز القادة األكادیمین لأل درجتا_كانت 

  هیئة التدریس. من وجهة نظر أعضاءِ  مرتفعةً  العاصمة عمانفي 
ة وجود عالقةٍ _  ة إیجابیّ یة رجة الكلّ الدّ  بین) α≥0.01(عند مستوى إحصائیةٍ  داللةٍ  ذاِت  ارتباطیّ

  . الوظیفّي  األمنیة الستبانة الدرجة الكلّ و  الفكرّي  األمن الستبانة 
تعزیز القادة األكادیمیین  تيّ في درج )≥0.05αعند مستوى ( إحصائیة داللةٍ  ذاِت  وجود فروقٍ _ 

والكلیات  اإلناث ، ولصالحوالكلیات الجنس ّي لمتغیر  تعزى الوظیفي األمنوتوافر  الفكرّي لألمن 
  .اإلنسانیة على التوالي

تعزیز القادة األكادیمیین  تّي درجفي  )≥0.05αعند مستوى ( داللة إحصائیة وجود فروق ذاِت  _ عدمُ 
 ّي لمتغیر  تعزى من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس الوظیفي األمنوتوافر  الفكرّي  األمنفي مجال 

  .وعدد سنوات الخبرة كادیمیةتبة األالرُ 
عضاء ، أالخاّصة، الجامعات ، القائد األكادیمّي الوظیفيّ  األمن، الفكرّي  األمن: المفتاحیة الكلمات

  هیئة التدریس
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Degree of Strengthening Academic Leaders of Intellectual Security and its relation 
to the degree of Availability of Job Security in Jordanian private Universities in 

the Capital Amman  

By:  

 Fadwa Mohammed Mohammed Abu Hammam   

Supervisor:  

Dr. Amjad Mahmoud Mohammad Daradkeh  

 Abstract   
               The study aims to identify the degree of academic leaders' strengthening of 

intellectual security in the private universities in the capital Amman and its relation to 

the degree of availability of job security from the point of view of the faculty members 

and differences of views according to gender, college, academic and years of 

experience. The study sample has consisted of 262 faculty members. Two data 

collection tools have been used to measure the degree of enhancement of intellectual 

security and to measure the degree of job security and they have been confirmed its 

sincerity and stability 
The study has reached the following results: 
- The promotion of academic leaders for intellectual security and the availability of job 

security in private universities in the capital Amman has been high from the point of 

view of faculty members 
- The existence of a positive correlational relationship of statistical significance at the 

level of (α≤0.01) between the total degree of identification of the intellectual security 

and the overall degree of  job security 
- There are statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) in the degrees of 

strengthening academic leaders of intellectual security and the availability of job 

security due to gender and college variables, and for females and humanitarian colleges, 

respectively. 
- There are no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

promotion of academic leaders in the field of intellectual security and the availability of 

job security from the point of view of faculty members due to the variables of the 

academic rank and the number of years of experience 
Key Words: intellectual security, job security, academic leader, private universities and 

faculty members 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  ة:دممقّ 

، و لثقافيُّ ، واالفكرّي ، و ، واألسريُّ ، والنفسيُّ بأنواعه المختلفة: االجتماعيُّ  األمن دُّ عَ یُ        

على تحقیق  األساسیة، التي تقوم علیها المجتمعات؛ لتكون قادرةً  من الركائزِ  ، واحداً االقتصاديُّ 

  حجرُ  وهوم في مجاالت الحیاة المختلفة. التقدّ ، و الشاملة األهداف األساسیة المرتبطة بالتنمیةِ 

َعدُّ و  األساس لتحقیق مبدأ التكافؤ بین أفراد المجتمع. من  لخلق حالةٍ  اً أساسیّ  مطلباً  األمنیُ

تاحة الفرصة ألفراد المجتمع_ دون خوٍف لالزدهار، و  تمهید طریقٍ االستقرار، و   _ للوصول إلى حالةٍ إ

  من اإلبداع واالبتكار.

ّن و    ه اإلسالم، ووضع ة بصورٍة خاّص  الفكرّي و  بصورٍة عامةِ  األمن إ مطلٌب أساسيٌّ أقرّ

 ها دورٌ التربویة جمیعِ  ة. وللمؤسساتكاّف  األمن أشكالُ  قُ تتحقّ یزه التشریعات الالزمة لتحقیقه، و بتعز 

  .)2007(نور، الفكرّي  األمن من تأدیته للعمل على تعزیزِ  ال بدّ  واضٌح 

على  انفتاحٍ لجغرافیة و اللحواجز  صاحبه من كسرٍ ما المتسارع، و  التكنولوجيّ  رِ لتطوّ ل ونتیجةً   

إیجابیة كانت أم المختلفة األفكار الجدیدة، و  إلى المعلومات، والمعارِف  وصولٍ  العالم، وسهولةِ 

(أبو الفكرّي  األمنبشكل خاص في تعزیز  التربویة منهاالمؤسسات بشكل عام، و  ة یأتي دورُ سلبی

الفكرّي على  مواجهة محركات العنف وخاصة تلك التي نتجت عن  األمنإذ یقوم  ).2016 شمس،

ن ضعف الرقابة على الفكر الغربي الدخیل یمكن أن یكون ذا إتطور أسالیب الحیاة المعاصرة . إذ 

فساد الفكر القادم من  الفكرّي إلزالةِ  األمنأثر أقوى من اإلرهاب. وهنا ال بد من تفعیل 

  ).   1997الغرب(رضوان، 
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ُ  المؤسساِت  نم المؤسسات التربویة واحدةٌ و     ِ  التي یقع على العقول  قها الحفاظُ على عات

 ،القیم والعادات(البقميى والحفاظ عل ّي األمنالوعي  من خالل زیادةِ  الفكرّي الغزو  تحصینها ضدّ و 

2009(.  

ُ التي  هي الجهةُ  التربویةِ  المؤسساِت  ) أّن 2012العبیسي( رأىو    من خاللها  یحقّق المجتمع

أفراده، و  عاداته وتوجیه سلوِك على تقالید هذا المجتمع و لحفاظ او من قیمه ومبادئه،  ه المنبثقةَ أهدافَ 

  تقویم السلوك المنحرف الناتج عن فكر منحرف دخیل.

ة حریّ  وحمایته من االنحراف ولیس مصادرةَ  العقلِ  إلى بناءِ  الفكرّي  األمن یهدف تطبیُق و   

ّ إ إذ العقول التفكیر، أو حصارَ  ، أخالقیةٍ  بطَ اتحتكم إلى ضو  مطلقة، فالحریةُ  ه ال یوجد حریةٌ ن

  .)2009(الحكیم،  واجتماعیةٍ  ، ةٍ یودین

یأتي  الفكرّي  األمناألخرى علیه، إذ إن  األمنمن اعتماد أنواع  الفكرّي  األمن ةُ أهمیّ  تنبثقُ و   

األهم في اإلبداع  العاملَ  دّ َع األساس الذي یقوم علیه االستقرار الذي یُ  هو، و األمنمة أنواع في مقدّ 

المركز الذي الفكرّي هو  األمن ) إلى أّن 2012( كما أشار فحجان والمزین ).2011(الحربي، 

ُ  طلقُ تن ى أهمّ المختلفة، و  األمن منه أنواع زة األهم ل المیّ بالفكر والعقل، الذي یمثّ في ارتباطه یته تتجّل

  .شخصیتها، ووجهها الحضارّي ة األمة، و لإلنسان. كما أنه مؤشرٌ مهمٌ على هویّ 

الفكرّي أولویاِت المجتمع؛ لما لتحقیقه من أهمیٍة كبیرة، وأثٍر عظیم في  األمنیتصّدر و    

في وجه االنحرافات، والمؤثرات السلبیة التي یمكن  االستقرار المجتمعّي من خالل الوقوِف  تحقیقِ 

  ).2009(الشهراني، مختلفة، أبرزها الفقر أن تظهر نتیجة عواملَ 

دُّ    عَ على  ، الذي ینعكُس النفسّي  األمنم بالقویة، التي تتحكّ رات الفكرّي من المؤثّ  األمنویُ

ِ  سلوِك  ف الفكرّي،  األمنهم مع اآلخرین. إذ إّن اضطراب األفراد، وتفاعل الفكرّي یؤدي إلى التطرّ
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علیها، وهذا یؤدي في  االتفاقُ  السلوكیة، التي تمّ  الذي یؤدي بدوره إلى االنحراف عن المعاییرِ 

   ).2013ر سلبًا على االستقرار(علي، ا یؤثّ سم بالعدوانیة ممّ ت قد تتّ النهایة إلى ظهور اتجاها

   ُ ة القیادة، خاّص  الفكرّي على عاتق أصحاب الفكر، والذین یملكون زمامَ  األمن تحقیقُ  ویقع

في الجامعات، وما یرتبط بها من  المقّدمةِ  المعرفةِ  علیهم أن یسعوا إلى توظیِف في الجامعات، و 

       ).2009(أبو عراد،  األمنبحوث في مجاالت تحقیق 

بع، و تّ ة المنهج المُ سطیّ إال من خالل و  لن یتحققَ  الفكرّي  األمن ) أّن 2012د الهذیلي (أكّ و   

  االلتزام بما ورد في كتاب اهللا وسنة رسوله.

 مسؤولةٌ  هیكلها التنظیمّي بكل كوادرها، و  الجامعةَ  أّن إلى ) 2014الباز(أبو خطوة و  أشارَ و   

ُ  الظواهر السلبیةِ  عن مالحظةِ  هذه  دراسةِ  ها مسؤولیةُ على عاتقِ  التي یمكن أن تظهر فیها، وتقع

  ها.لحلّ  مناسبةٍ  بدائلَ  تحتاج تقدیمَ  ها مشكلةُ معها على أنّ  الظواهر، والتعاملِ 

 أساساً  النفسّي  الهدوءِ و بالراحة  شعورٍ ب على تحقیقه من ما یترتّ و  الوظیفّي  األمن دّ َع یُ    

 كنتیجة حتمیةٍ والء العاملین للمؤسسة؛  ، و ضمانِ م في طریق تطویر الذاتلإلبداع، والنجاح، والتقدّ 

  ن تقیهم التهدید بفقدان وظائفهم.ة أمون بمظلّ منها یستظلّ  لشعورهم بأنهم جزءٌ 

ن إ إذ، الوظیفيّ طمئنان على مستقبله من الشعور باال حالةً  الموظَف  الوظیفيّ  األمن یمنُح و   

 مصدر رزقه؛ لذا تعمل لیمثّ مؤسسة هو فقدانه لعمله الذي  الموظف في أّي  قُ ما یؤرّ أكثر 

دون ه على أكمل وجه هذا الشعور مقابل أن یؤدي الموظف عملَ  تحقیقعلى  جاهدةً  المؤسساُت 

ُ األمنلى استغالل هذه البیئة إ مما یدفع الموظَف  ،تقصیر في تطویر ذاته(عركوك،  ماً ُد ة للسعي ق

2006.(  

في  على الثقةِ  اً كبیر  اً إیجابی اً تأثیر  الوظیفّي لألمن  أّن  (Ho Jeon,2009)د هوجیون وأكّ    

  كما له أثر إیجابي على االلتزام التنظیمي.اإلدارة العلیا، 
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لمهمة التي تقوم األركان ا التربویة أحدُ ف في أي مؤسسة بما فیها المؤسسات الموظّ ف   

االستقرار و  األمنه والتي من ضمنها شعوره بعلى إشباع حاجاتمن العمل  ال بدّ و  ،علیها المؤسسة

لتحقیق  العاملین وصوالً  لتنمیة مهاراِت  محفّزٍ  بخلق مناخٍ  هذه الحاجات كفیلٌ  تحقیقَ  إذ إّن  الوظیفيّ 

  ). 2015أهداف المؤسسة(صرصور، 

ةهیئة التدریس في الجامعات  ألعضاءِ و        في تحقیق أهداف الجامعة. فكان  مهمٌ ر دوٌ  األردنیّ

كبیرة إلتاحة   یةً أهمّ  الوظیفّي  األمنب أعضاء هیئة التدریس لزاما على القیادات الجامعیة إیالء شعورِ 

تطویر اإلنسان لة في المتمثّ إلى األهداف المنشودة و  م وصوالً لهم لالرتقاء بالتعلی الفرصةِ 

هیئة  إلى تحقیق أهدافها باالعتماد على أعضاءِ  وتسعى الجامعاُت  ).2009والمجتمع(عبد الحق، 

العمل على تنمیة مقدراتهم ة والحفاظ علیهم و المتمیزّ  ة والكفاءاِت المؤهالت العلمیّ  التدریس أصحاِب 

معات أخرى كنتیجة حتمیة لعدم إحساس منها للحفاظ علیهم لتجاوز فكرة انتقالهم إلى جا في محاولةٍ 

  .)2009صرایرة، الته(على أداء مهمّ  ا ینعكس سلباّ ممّ  األمنعضو هیئة التدریس ب

الذي و  الوظیفّي  األمناعدان على تحقیق العاملین تس عة وتنمیةَ بّ اإلجراءات المتّ  تسهیلَ  ّن إ و       

من  خلق حالةٍ و  ،ك بهرغبتهم في العمل والتمّس زیادة و  ،وفاعلیة اتهم بكفاءةٍ یؤدي بدوره إلى أداء مهمّ 

  ).2011األعمال المنوطة بهم(الفاضل، ن األفراد و التوافق بی

أو عضو هیئة  اً موظف بوصفهالتعامل مع عضو هیئة التدریس في الجامعة  في حالو    

الكفاءات  ة مع ظاهرة هجرةِ له خاّص  الوظیفّي  األمن من تحقیقِ  تدریس ففي كلتا الحالتین ال بدّ 

  .)2015(ملكاوي،  الوظیفيّ  األمننتیجة عدم الشعور ب

ما ه كلّ نّ إ إذاألداء في الجامعات بمستوى  وثیقاً  ارتباطاً  الوظیفّي  األمنویرتبط اإلحساس ب   

جامعات االهتمام ال ات؛ لذا یتوجب على إدار ما كان األداء مرتفعاً كلّ  األمنف بالموظُ  ازداد شعورُ 

 على حدٍ  المؤسسةعلى نجاح الموظف و  ا یؤثر إیجاباً ممّ   للعاملین الوظیفيّ األداء بالنمو المهنيّ و 
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 ,Hoy & Tarter( داخل المؤسسة الوظیفّي على الصعید  األمنب ق للموظف شعوراً ا یحقّ ممّ  ،سواء

2004.(  

من العوامل األكثر  العاملین أّن   Chamundeswari, 2015)أشار شامندسواري( و   

  .الوظیفيّ ق لهم الرضا األهداف؛ لذا من الضروري تأمین البیئة المناسبة التي تحقّ  تحقیقیة في أهمّ 

  مشكلة الدراسة:

ة الجدیدة الفكریّ للمؤثرات  حتمیةٍ  التي ظهرت كنتیجةٍ  الحدیثةِ  من المصطلحاِت  الفكرّي  األمن      

البعد ف و والتطرّ  لغلوّ اتسم بعضها باالتي ، و التكنولوجّي  رِ والتطوّ  ،عن االنفتاح المعلوماتّي  الناتجةِ 

ِ   المجتمع في تطویرِ  ةِ من المؤسسات الفاعل واحدةٌ  الجامعاِت  بما أّن ة. و عن الوسطیّ  ال ه فكان وبنائ

الجامعات تعمل على تحقیق أهدافها من  بما أّن في هذا المجال. و  واضحاً  من إیالئها اهتماماً  بدّ 

شراِف و  خطیطِ خالل أعضاء هیئة التدریس وبت توجیه القادة من  فكان ال بدّ  القادة األكادیمیین إ

  الطلبة. من ثمّ على أعضاء هیئة التدریس و  بما ینعكس إیجاباً  الفكرّي  األمنتعزیز األكادیمیین نحو 

الفكرّي عمٌل منوٌط بتضافر جهود جمیع المؤسسات وینتج عن هذا التضافر  األمن تحقیقُ ف   

  ).2014الشامل(أبو بكر،  األمنرف بعبأشكاله المختلفة وهو ما یُ  األمن تحقیقُ 

متناولة  الفكرّي  األمن حولَ  إجراء دراساٍت  من الدراسات إلى ضرورةِ  أشارت العدیدُ و   

) إلى ضرورة إعداد دراسات حول أثر وسائل 2007دراسة  نور( أوصتفقد  .مختلفة متغیراٍت 

) 2009الشهراني( دراسةُ  الفكرّي. وأشارت األمناإلعالم وخاّصة القنوات الفضائیة واإلنترنت على 

من  الحدّ و  الفكرّي  بل المختصین بهدف التحصینمن قِ  أمنیةِ  ستراتیجیة فكریةٍ إضرورة وضع  ىإل

   .الفكرّي االنحراف 



7 
 

ُ الوظیفّي من األمور األساسیة التي یتطلّ  األمنو    إلیها الفرد عند التحاقه بعمل ما؛ لذا  ع

تهم نحو إشعار العاملین بحالة من االطمئنان؛ لزیادة دافعیّ  غیةَ تحرص المؤسسات على توفیره بُ 

    ).2012العمل بهدف زیادة اإلنتاج و تعزیز والء العاملین للمؤسسة(نصر، 

 األمنمزید من الدراسات حول اإلحساس ببإجراء  في دراسته )2003( براهیمإأوصى  وقد  

   بالنمط القیادي. عالقتهما و مستوى الطموح و الوظیفّي 

الخاصة  األكادیمیون في الجامعات بل التي یسلكها القادةُ ه ما الُس نفَس  الذي یطرُح  ؤالُ والس  

مین الفكري لدى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الذین ینخرطون في سوق العمل مقدّ  األمنلتعزیز 

 المقبلین على عددَ  ستنیر مما یزیدُ صورة حسنة عن جامعاتهم من خالل حضورهم القوي وفكرهم الم

الدراسة  وعلیه فإّن مشكلةَ  هذه الجامعات وبالتالي یحقّق أمنًا وظیفیا ألعضاء هیئة التدریس فیها.

  جامعاتفي ال الفكرّي لألمن  تعزیز القادة األكادیمین  درجة ما العالقة بین في السؤال اآلتي: لتتمثّ 

ان ودرجة األردنیة الخاصة وجهة نظر أعضاء هیئة من  الوظیفّي  األمنتوافر  في العاصمة عمّ

   .التدریس

  أسئلتها:هدف الدراسة و 

و  الفكرّي من لأل القادة األكادیمیین درجة تعزیز العالقة بین استقصاءِ هذه الدراسة إلى  تهدف     

ةفي الجامعات  الوظیفّي  األمندرجة توافر  انفي العاصمة  الخاّصة األردنیّ من وجهة نظر  عمّ

  خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:من  ، وذلكأعضاء هیئة التدریس

ةالجامعات في  الفكرّي من القادة األكادیمیین لأل _ ما درجة تعزیز في العاصمة  الخاّصة األردنیّ

ان   من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟ عمّ
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ةالجامعات في  هیئة التدریس ألعضاءِ  الوظیفّي  األمنر توافِ  _ ما درجةُ  في  الخاّصة األردنیّ

انالعاصمة    أعضاء هیئة التدریس؟ من وجهة نظرِ  عمّ

 القادة األكادیمین تعزیزِ  بین درجةِ  )	α≥0.05( عند مستوى إحصائیةِ  ذات داللةٍ  _ هل هناك عالقةٌ 

ةالجامعات في  هیئة التدریس ألعضاءِ  الوظیفيّ  األمن توافرِ  درجةو  الفكرّي من لأل  الخاّصة األردنیّ

  ؟العاصمة عمانفي 

ة لدرجة الحسابیِ  طاتمتوّس بین ال) α≤0.05إحصائیة عند مستوى ( داللةٍ  ذاُت  فروقٌ  توجدُ هل _

الكلیة، الجنس، و  لمتغیرات تعزى الفكرّي من لأل تعزیز القادة األكادیمیین لدرجةاستجابة أفراد العینة 

  ؟والرتبة األكادیمیة، وسنوات الخبرة

طات الحسابیة لدرجة بین المتوّس ) α≤0.05عند مستوى ( إحصائیةٍ  داللةٍ  ذاُت  فروقٌ  توجدُ هل _

رتبة لمتغیرات الجنس، والكلیة، والتعزى  الوظیفيّ  األمنتوافر استجابة أفراد العینة لدرجة 

  األكادیمیة، وسنوات الخبرة؟

  یة الدراسة:أهمّ 

ة الوسطیّ  ترسیخِ إیجابي في  من أثرٍ  لما له الفكرّي  األمن الدراسة من أهمیةِ  هذه تأتي أهمیةُ     

  الدراسة بما یأتي:وتتمیز هذه و  ف.والتطرّ  من الغلوّ  والحدّ  ،واالعتدال 

  في مجال اإلدارة التربویة. جدیدةً  هذه الدراسة بمتغیراتها دراسةً  دّ َع _ تُ 

من خالل  ةالجامعات األردنیة الخاّص في  القادة األكادیمیینهذه الدراسة  نتائُج  ؤمل أن تفید_ یُ 

ر أعضاء هیئة نظِ  عات األردنیة الخاّصة من وجهةِ في الجام الفكرّي  األمنتعزیز  فهم درجةَ تعرّ 

   .التدریس 
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_یؤمل أن تفید هذه الدراسة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في اتخاذ القرارات الخاصة بترسیخ 

  األمن الفكري وتحقیق األمن الوظیفي. 

 األمنتوفیر درجة أعلى من  نحوالقادة األكادیمیین هذه الدراسة في توجیه  مَ هِ سؤمل أن تُ _ یُ 

فهم درجة توافر  الوظیفيّ  الوظیفيّ في الجامعات األردنیة الخاّصة من وجهة  األمنمن خالل تعرّ

  نظر أعضاء هیئة التدریس .

ؤمل_    متغیرات جدیدة. دراُج إفیها  أخرى یتمّ  لدراساٍت  منطلقاً  أن تكون هذه الدراسة یُ

ؤمل _ من هذه الدراسة توظیف أداتي الدراسة في اختیار القادة األكادیمیین في الجامعات  یُ

  األردنیة الخاصة.

  مصطلحات الدراسة:

جرائیاً و  تعریفها مفاهیمیاً  التي تمّ  عدد من المصطلحاتاشتملت الدراسة على        على النحو  إ

  اآلتي:

  :)(Intellectual Security الفكرّي  األمن

ة وتنقیته من ة والتربویّ واألخالقیّ  ةِ الروحیّ  القیمِ  واالعتدال، لغرسِ  یلتزم بالوسطیةِ  فكريٌّ  "منهٌج     

  ).9: 2015هات المتطرفة"(الحوشان، التوّج 

أعضاء هیئة ة خالل إجاباألكادیمیون من  القادةُ علیها  التي حصلَ  الدرجةُ : هبأنّ  ف أجرائیاً رّ عَ ویُ 

  .الفكرّي  األمنقة بالمتعلّ عن فقرات االستبانة التدریس 

  :)Job Security( الوظیفّي  األمن

قبول على مستویات األداء و  ینعكُس  لثقةِ با ) أنه:" شعورٌ 29: 2014فته المشاقبة(عرّ        

ستقرار نتیجة استمرار توفیر االن و إشباع رغباتهم و یالعامل حاجاِت  ي العملُ للعمل بشرط أن یلبّ 
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  بیئة عمل مستقرة".مناسب و وفیر مصدر دخل تالعمل و 

رّف عَ من خالل إجابتهم عن  هیئة التدریس أعضاُء التي حصل علیها  الدرجةُ  :هبـأنّ  إجرائیاً  ویُ

  .الوظیفيّ  األمنة بقستبانة المتعلّ اال

ُ القائد األكادیمي كلیة أو رئاسة قسم في بتكلیفه بعمادة  قرارٌ  من صدرَ  ه: كلُ بأنّ  رف إجرائیاً َع : ی

  .الجامعة

  حدود الدراسة:

َقت    بّ ةالجامعات التدریس في  هیئةِ  أعضاءِ على  هذه الدراسةُ ُط العاصمة  في الخاّصة األردنیّ

  .الثانيالفصل الدراسي  2016/2017 الجامعي للعام عمان

  محددات الدراسة :

  دات هذه الدراسة بما یأتي:لت محدّ تمثّ  

  صدق أداتي الدراسة وثباتهما. درجةُ   _

  العینة المختارة للمجتمع. _ مدى تمثیل

تهم في إجاباتهم عن فقرات االستبانتین المعتمدتین في هذه موضوعیّ نة و ة أفراد العیّ _ مدى دّق 

  .الوظیفّي  األمناستبانة ، و الفكرّي  األمنالدراسة وهما: استبانة 

المجتمعات المماثلة نة وعلى بت منه العیّ حِ  على المجتمع الذي ُس الدراسة إّال هذا  م نتائج عمّ _ال تُ 

  له.

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الدراسات السابقةاألدب النظري و 
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  الفصل الثاني

  بقةالدراسات السااألدب النظري و 

 األمن: الدراسة وهما ذي العالقة بمتغیرّي  النظرّي  لألدِب  ن هذا الفصل عرضاً تضمّ   

بموضوع الدراسة و  ذات الصلةِ  ةللدراسات السابق ن عرضاّ تضمّ كما  .الوظیفّي  األمنو  ،الفكرّي 

  على النحو اآلتي:

  :أوال: األدب النظري

، مفهومه، أهمیته، الفكرّي  األمنالخاص ب النظرّي  من الدراسة األدَب  هذا الجزُء ن تضمَ       

 ، و أهمیته، مفهومهالوظیفّي  األمنو موضوعات ذات عالقة بمراحل تطبیقه، ه، متطلبات تحقیق

  كما هو مبین فیما یأتي:ومتطلبات تحقیقه 

    :الفكرّي  األمن

  :الفكرّي  األمنمفهوم 

أشار  إذ لغةً  األمن من اإلشارة إلى مفهومِ  ال بدّ  الفكرّي  األمنعن مفهوم  للحدیِث   

ن مصدرٌ  ) أن كلمة76:2002عمر(    "طمأنینة النفس و زوال الخوف"  الفعل َأِمَن وتعني: من َأمْ

﴿  ِ ََحقُّ ب َْیِن أ َِریق َيُّ اْلف َأ َُمونَ  األمنف ُْم تَْعل ِن ُكنت ا الفكر فقد جاء في المعجم  ).81 (األنعام: ﴾ إ وأمّ

قال في األمر ِفكر: نظر یُ المجهول. و  وم للوصول إلى معرفةالوسیط أنه:" إعمال العقل في المعل

  ورؤیة".

ا اصطالحاً         اإلنسان تجاه  بأنه:" دعامة فكرِ  الفكرّي  األمن) 8: 2009( البقمي فعرّ فقد  أمّ

ة التي یؤدي القضایا الدینیة خاّص  االعتدال في فهِم و  منهج الوسطیةِ  االنحراف بالتزاِم ف و التطرّ 

ه: فرِّ ُع و  بكل مجاالته". األمن عنها إلى زعزعةِ  الخروُج   عورٌ ش، و ، ووسطیةٌ ، واعتدالٌ "التزامٌ  بأنّ
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إلیه، حمایة عقل اإلنسان وفكره ه یعني فیما یعني أنّ عن  قیمها فضالً ة و األمّ  إلى ثقافةِ  باالنتماءِ 

َ رأیه في إطار الثوابت األساسیة و  اإلسالم عقیدة المنبثقة من  برة والحقوق المشروعةوالمقاصد المعت

  .)186:  2009وشریعة".(الجحني،

رات من المؤثّ  الفردِ  كرِ ف حمایةِ و  على سالمةِ  ) بأنه: " العملُ 23: 2011فه الحربي (عرّ و   

فه السیاسیة".و واالجتماعیة  الدینیةِ  لألمورِ  وسطيِ  إلى مفهومِ  ذلك للوصوِل ة و الخارجیّ   بینما عرّ

ر اإلنسان من االنحراف أو ة لفكِ التامّ  الحمایةِ  یسعى إلى تحقیقِ  الذي األمن هأنّ ) 2012الهذیلي (

عنى بحمایةِ الخروج عن الوسطیة واالعتدال, وأنّ  یة األمنالمنظومة العقدیة والثقافیة واألخالقیة و  ه یُ

  .ف وما یتبعه من سلوكأو معتقد منحرف أو متطرّ  فكرّ  في مواجهة كلّ 

الثقافیة األصلیة في مواجهة التیارات الثقافیة نات یعني: " الحفاظ على المكوّ  الفكرّي  األمن   

ة وتحصینها من االختراق أو االحتواء من الوافدة أو األجنبیة المشبوهة. وهو بهذا یعني حمایة الهویّ 

  ).10: 2009الخارج" (السمان، 

مي رتهم على حمایة موروثهم القیالمواطنین بقدو  ع الدولةِ بأنه:" تمتُّ  الفكرّي  األمن ُعرِّفكما   

بفعل  األولى أو داخلیةٍ  بالدرجةِ  خارجیةٍ  بفعل عواملً  عن التشویه والتغریِب  االجتماعي بعیداً و 

  ).58: 2014العولمة " (أبو بكر، 

 الجماعاِت و  األفرادِ  المشتركة لتجنیِب  دابیرُ التو  " النشاطُ  أنه: )13: 2012العبیسي( فهعرّ و   

ة األخالق عن جادّ في انحراف السلوك واألفكار و  یة تكون سبباً عقدیة أو فكریة أو نفس شوائَب 

ذلك للوصول إلى مفهوم وسطي لألمور الدینیة و للإلیقاع في المهالك و  سبباً أو  الصواب

  ".االجتماعیة و السیاسیة
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م، الدولة والمواطنین باستقرار القی " شعورُ  أنه: الفكرّي  األمن ) 7: 2009(ف الهماشعرّ   

في تطبیقها  والجماعّي  الحمایة بالمجتمع، ووحدة السلوك الفردّي  المصالح محلّ والمعارف و 

  .بها" من یعبثُ  والتصدي لكلّ 

ا   فه ب) 2009الشریفین(  أمّ ه توفیرُ فقد عرّ البیئة المناسبة لتأمین الشعور بالطمأنینة والثقة  أنّ

البشریة  التصوراتأو المبادئ و  اإللهّي  ها الوحيُ صدرُ بكل ما یؤمن به اإلنسان سواء كان م

  المنضبطة بهذا الوحي.

ا سبق یمكن تعریف     إلى الحفاظِ  الذي یهدُف  األمنمن أشكال  شكلٌ  بأنه  الفكرّي  األمنممّ

 على حمایةِ  والعملِ ، الغلوّ ف و عن التطرّ  ة واالعتدال بعیداً الوسطیّ  منهجِ  ضمَن  اإلنسانّي  على الفكرِ 

  والقیم والموروث. من شأنها المساس بالعقیدةِ  هذا الفكر من أي اختراقاٍت 

  :الفكرّي  األمن تحقیق یةأهمّ  

َعد         ْطَعَمُھْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُھْم ا﴿من نعم اهللا  على اإلنسان لقوله تعالى:  نعمةً  األمنیُ َ ِذي أ لَّ

م: " من أصبح آمناً  ). 4(قریش:﴾ ِمْن َخْوفٍ  في  في سربه، معافىً  ولقوله صلى اهللا عیه وسّل

ما حِ  بدنه، عنده قوُت  ل یمثّ  الفكرّي  األمنو  یزت له الدنیا بحذافیرها" رواه الترمذي. یومه، فكأنّ

 الفكرّي  األمن) أهمیة 17: 2005ص السدیس(لّخ  المختلفة وقد األمنلتحقیق أنواع  نقطة ارتكازٍ 

  فیما یأتي:

 والمنهج  الوحدة في الفكرِ التالحم و  خصائصها، وذلك بتحقیقِ  ة أهمّ یحقق لألمّ  الفكرّي  األمن أّن _ 

  .الغایةو 

  في جمیع فروعه. األمنفي  سیكون هناك خللٌ  الفكرّي  األمن في غیاِب _ 

د هو الذي یحدّ ماتها و ثوابتها و األمة ومسلّ  ه من عقیدةِ جذورَ  ة یستمدُّ في هذه األمّ  الفكرّ  أّن _ 

  تها.شخصیتها وذاتیّ تها و هویّ 
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  لحضارة المجتمع وثقافته. النموّ لإلبداع والتطور و  الحقیقّي  لمدخلُ هو ا الفكرّي  األمنتحقیق  أّن _ 

د علیهم من أفكار ووقایة لهم مما یرِ  ،للشباب خاصةللمجتمع عامة و  في تحقیقه حمایةً  أّن _ 

  امة.دخیلة هدّ 

  العنف خاصة.جرائم ة التصدي للجریمة عامة و یبحث في كیفیّ  الفكرّي  األمن أّن _ 

أعداء اإلسالم  الغایة التي یتفق علیها جمیعُ  عن حیاضها ألّن  وذّب  ةللشریع في تحقیقه صیانةٌ _ 

  هي الطعن والتشكیك فیه.

بشكل عام  األمنتنبثق من أهمیة  الفكرّي  األمنیة أهمّ  أّن  إلى )2009القلیطي( وأشار   

المرتبطة  األمنة وجوه خاّص  .اهتمام األفراد والجماعات محورَ  عدّ بصوره المتعددة  یُ  األمنف

أن بعض  على من التأكید ولكن ال بدّ  ، التعلیمبحیاة الفرد كالماء والصحة والغذاء و  بشكل مباشرٍ 

 عدّ الذي یُ  بالفكر المرتبط األمنها بشكل أقوى وأسرع على المجتمعات كتظهر آثارُ  األمنجوانب 

  . نقطة البناء األولى في المجتمعات 

من جمیع الجوانب  متكاملةٍ  بناء منظومةٍ  ه أساُس أنّ في   الفكرّي  األمنیة أهمّ  وتكمن  

َ هذه الجوانب ثقافیة وأخالقیة. و أمنیة و  ّن  اأحده كن فصلُ معة ال یمِ ال تكون إال مجت  عن اآلخر وإ

مات لمق نتج عنه تهدیدٌ ا ینتاجه خلل بالجوانب األخرى ممّ  اختالل الفكر سیكون الوطني  األمنوّ

    .)2009بصورة عامة (الحكیم، 

على ارتباطه بالدین اإلسالمي  قائمةٌ  الفكرّي  األمنیة أهمّ  ) أّن 2009أضاف الحسین(و   

على غیره من تكریم اإلنسان  أساَس  عدّ بما فیه حمایة الضرورات الخمس، وارتباطه بالعقل الذي یُ 

  المخلوقات.

هفي  الفكرّي  األمنیة أهمّ  لتتمثّ    الت التي في وجه الشبهات والضال منیعاً  ل سداً شكّ یُ   أنّ

هلى قیمه ومعتقداته. كما عثباته التي یمكن أن تزعزع یواجهها المجتمع و  الطریق األمثل لبلوغ  أنّ
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الوسیلة وهو  ة.الوصول إلى أعلى مراتب المجد والصعود إلى قمم اإلبداع والعبقریّ غایاتها و  ةاألمّ 

  .)2012(الجدبة، لةالفضلى لصون الشباب من األفكار المضلِّ 

 ارتكاٍز  نقطةُ  اإلنسان األخرى، فالفكرُ  حیاةِ  بجوانِب  ذو صلة وثیقةٍ  الفكرّي  الجانَب  إّن   

 األمن. من هنا فإن األفراد والمجتمعات حیاةُ  بانضباط هذا الفكر تستقیمُ و  ،اإلجتماعيلألمن 

التعامل  ضابٌط لطریقةِ  التحدیات التي تواجهها المجتمعات. كما أنه لمواجهةِ  أسلوباً ل یمثّ  الفكرّي 

والخالف وتصونه من  رقةِ المجتمع من الفُ  تحمي أفرادَ  المجتمعات األخرى بصورةِ بین المجتمع و 

  .)2009( أبو عراد، د من المجتمعات األخرىأشكال الغزو الثقافي التي یمكن أن ترِ 

یةَ  وترى الباحثةُ    ه أساٌس لتحقیق فروع الفكرّي تتجلّ  األمن أّن أهمّ  األخرى األمنى في أنّ

یة المجتمع و  اإلبداع  ترسیخ صورٍة فضلى للدین، وكذاك في كونه من أهم ركائِز والحفاظ على ُهوّ

  ر.والتطوّ 

  :ومعززاته الفكرّي  األمنبات متطلّ 

في  الفكرّي  األمن لتعزیزِ  بات الالزم توافرها) إلى المتطلّ 2009الصقعبي ( أشارَ   

العاملین في المؤسسات التربویة والتي تعد  التي من ضمنها  تأهیلُ ة و یة التعلیمالمؤسسات التربویّ 

  التأهیل على ثالثة أقسام :ویأتي هذا الجامعات واحدة منها. 

 العلمّي  الضعَف  إّن  التربویة والتعلیمیة: للعاملین في المؤسسات والمعرفّي  العلمّي  یلُ التأه :أوالً 

أفكار خاطئة تقود في كثیر  التي یمكن من خاللها تبنّي  من المداخِل  العلمیة واحدةٌ  عدم الكفایةِ و 

 في طریقةِ  واضٌح  ة لها أثرٌ فة؛ لذلك فالكفایة العلمیّ متطرّ  اٍت یمن المواقف إلى ممارسة سلوك

من  المعرفيّ العلميّ و األهداف المنشودة. كما أن التأهیل  التعاطي مع العلوم المختلفة و معرفةِ 

في تغییر قناعات واضح ٍ  هین في هذه المؤسسات ذوي أثرٍ الضرورات التي تجعل األفراد الموجِّ 
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  اآلخرین.

 نقطةَ المهنیة  الكفاءةُ  عدّ المؤسسات التربویة والتعلیمیة: تُ للعاملین في  المهنّي  التأهیلُ  :ثانیاً 

ا یساعد ممّ  فاعلٍ  االرتكاز التي ینطلق منها العامل في المؤسسة التربویة إلیصال فكرته بشكلٍ 

  .الفكرّي  األمنفي تعزیز 

من أهم األسس التي التعلیمیة.للعاملین في المؤسسات التربویة و  واألخالقّي  السلوكّي  التأهیلُ  :ثالثاً 

ین من أبرز اللّ  الحوارَ المعتدل و  القویم والسلوكَ  لقَ ن الخُ إ إذ ي بها،ب على العاملین التحلّ یتوّج 

  التغییر في قناعات اآلخرین. عوامل الجذب التي یمكن من خاللها تجسید القدوة الحسنة إلحداِث 

ا     بضوابط البیئة  على االلتزاِم یقوم  الفكرّي  األمن أّن فیرى  )2009الشریوفي( أمّ

للقوانین التي تحكمها وهذا األمر یقوم على  المتثالِ ، وااالجتماعیة التي یعیش فیها اإلنسان

  األمور األربعة اآلتیة:

ل محددة یضطره إلى تمثُّ  وقیمٌ  من األفراد تحكمهم قوانیٌن  ارتباط الفرد بمجموعةٍ  إّن  االرتباط: :أوالً 

أعلى والعكس  ما كان االمتثالُ ما كان هذا االرتباط أقوى كلّ هذه القیم وااالمتثال لهذه القوانین وكلّ 

ُ  ضعَف  صحیح إذ إّن    .الفكرّي  الفرد إلى االنحراِف  االرتباط بقیم الجماعة وقوانینها وفكرها قد یدفع

لتزام بإنجاز األهداف غر على االالفرد منذ الّص  االلتزام یقوم على إعدادِ  ُب متطلّ  االلتزام: :ثانیاً 

بفكرة   وهذا یحتاج منه إیماناً  ،هاالصبر في مواجهة الصعوبات التي یواجهبي التحلّ المشروعة و 

  لدیه. الفكرّي  األمن ز فكرةَ الهدف الذي یعمل على تحقیقه مما یعّز 

ة في مؤسسته كلما كان قبوله باألنشطة العامّ  ر مشاركةً ما كان الفرد أكثَ : االنغماس: كلّ اً ثالث

  لدیه أعلى. الفكرّي  األمنا أعلى وبالتالي سیكون تعزیز هلمعاییر المؤسسة وقیم

ما كان مشتركة وكلّ  وعاداٌت  معین قیمٌ  الذین یعیشون في مجتمعٍ  یجمع األفرادَ  : االعتقاد:اً رابع

عند األفراد أعلى وكلما  الفكرّي  األمن أعلى یكون تعزیُز هذه القیم ل یة تمثُّ إیمان األفراد بأهمّ 
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  لالنحراف عن فكر الجماعة وقیمها. عرضةً  یكون اكثرَ  الفردَ  ف اإلیمان بهذه القیم فإّن ُع َض 

من األفراد  بما فیها الجامعات تقوم على مجموعةٍ  التربویةِ  المؤسساِت  أن وترى الباحثةُ   

أن  فیها ون زمام القیادةللقائمین علیها والذین یتولّ  وال بدّ  ،هذه المؤسسات وأفكارُ  تجمعهم قیمُ 

 لدى أعضاء االعتقادس و االنغماباالرتباط وااللتزام و لة مفاهیم المتمثِّ یعملوا على رفع مستوى ال

على ضرورة تأهیل  مع التأكید هیئة التدریس الذین سیعملون بدورهم على نقلها إلى طلبتهم.

 ومهنیاً  معرفیاً  على وجه الخصوص هیئة التدریس العاملین في الجامعات بما فیهم أعضاء

  .الفكرّي  األمنز في تعزی لما لهذا التأهیل من أهمیةٍ  وسلوكیاً 

 أهمها االلتزامُ  ،الفكري لألمنِ   ززةِ المّع  من الوسائلِ  ) أن هناك العدیدَ 2009 المفلحي( رأتو  

االجتماعیة الصحیحة بما یتوافق مع  ة رسوله صلى اهللا علیه وسلم، والتنشئةُ بكتاب اهللا و سنّ 

ُ  هالشرع وعادات المجتمع و تقالید وابط للمطبوعات واإلعالم، األنظمة والض وأعرافه، ووضع

تاحةُ  ف  وإ اتجاهات الشباب الفكریة والثقافیة ومناقشتهم والتحاور معهم حولها،  إلىالفرصة للتعرّ

وترسیخ المفاهیم اإلنسانیة و القیم الحضاریة والعمل على ترسیخ منهج الوسطیة واالعتدال 

اش. عَ أنه یجب على المؤسسات التعلیمیة  ). رأیا2009(عبداهللاأما حمدان و وترجمته إلى سلوك مُ

هذا یكون و ثقافة اآلخر  وقبولِ  یش السلميّ االطلبة على التع الفكري من خالل تعویدِ  األمنتعزیز 

ها إلى آدم علیه السالم اإلنسانیة كافة مردُّ  المجتمعاِت  مفادها أّن  من خالل ربط الطالب بفكرةٍ 

  عن جنسه أو عرقه أو لونه أو دینه. على إنسانیته بعیداً  تكریم اإلنسان قائمٌ  وأّن 

  :ومراحله الفكرّي  األمنركائز 

الركائز التي یقوم  اإلنسان من أهمّ  حقوَق  ) أّن 2009الحبیب المشار إلیه في حكیم( أّكد  

ةَ أّن و  الفكرّي  األمنعلیها  هذه الحقوق مع  خاص من أهمّ  التعبیر بشكٍل  ةَ حریّ عام و  بشكلٍ  الحریّ

 ة وحقوق اآلخرین في التعبیر عن آرائهم.مع حریّ  ة الفرد ال تتعارُض حریّ  األخذ بعین االعتبار أّن 
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ة  ب علیه مكتسباٌت ة یترتّ عاٍل من الحریّ  المجتمع بتوافر مستوًى  فرادِ أ إحساّس  كما أّن    جلیّ

أّكد و . )2009 (الشنیر،ماء هؤالء األفراد لمجتمعهمتفي نقد مظاهر االنحراف وضمان ان

طلق من بیئة نال بد أن ت عضویاً  الفكري ارتباطاً  األمنأّن الحریة التي ترتبط ب )2009(الصاعدي

 ف بالتحصین الذاتي.عرَ ق ما یُ قعن استیرادها حتى یتح المجتمع االجتماعیة وأساسه الفكري بعیداً 

من الركائز التي یقوم  ،اآلخر واحترامَ  ،الحوار أدَب ، و ) أن العدلَ 2009( علیانال ورأى  

األسس الرقابة من  الواجبات والتشریعات وتفعیلَ  وتحدیدَ ، الحقوق إذ إن بیاَن  الفكرّي  األمنعلیها 

ه الفرد إلى التمسك بقیمه یوّج ع و ماالنتماء للمجتبدوره خ لتحقیق العدل الذي یرّس الضروریة 

  .الفكرّي  األمنزز بدورها تّع  من التصالح مع النفس والتي وأفكاره مما ینتج عنه حالةٌ 

َلها من المرور بأربع مراحل  الفكري البدّ  األمنولتطبیق    ) و 2009شهراني(لمن ا كلٌ أجمَ

  ) فیما یأتي:2012الهذیلي(

  حدوث االنحراف . لمنعِ  جمیع التدابیر الالزمة اتخاذُ  یتمّ  إذ: مرحلة الوقایة: أوالً 

صحاب الرأي  الفكر وأ أهل هذه المرحلة على عاتقِ  مرحلة المناقشة والحوار: وتقع مسؤولیةُ : اً ثانی

  .دخیل و العلماء والباحثین في محاولة منهم للتصدي ألي فكرٍ 

  األفكار ومخاطرها وما یمكن أن یترتب علیها من نتائج. : مرحلة التقویم: تقییمُ اً ثالث

المحاسبة: وهي مرحلة المواجهة ومساءلة حاملي األفكار المنحرفة وتقع : المساءلة القانونیة و اً رابع

 األمن) إلى مراحل تطبیق 2006أضاف المالكي(و  هذه المرحلة على الجهات الرسمیة. مسؤولیةُ 

  السابقة مرحلة العالج.   الفكرّي 

 تبدأ بالوقایة وتنتهي بالعالج مروراً  مستمرةٌ  عملیةٌ  الفكرّي  األمن تطبیَق  أّن  وترى الباحثةُ   

ها ومن ثم محاولة للعمل على تقییم ف إلى ما یحمله األفراد من أفكارٍ بالمناقشة والحوار للتعرّ 

وفي حال عدم االستجابة  ،واجتماعیاً  الخارجة عن اإلطار المقبول دینیاً التصدي لألفكار 
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  للتوجیهات یتم اللجوء إلى المساءلة القانونیة.

  :الفكرّي  األمندات مهد

 المجتمع في فكر أفراد واضحٍ  دات التي تؤدي إلى خللٍ من المهدّ  الكثیرَ  الفكرّي  األمنیواجه      

ب علیه وما یترتّ  عن المنهج الربانيّ  االبتعاُد  في )2016الفریدي(  وتتمثل هذه المهددات  حسب

 من الفرقةِ  حالةٍ  ىإل الذي یوصل األفرادَ ة التي یمكن أن تتسم باالنحراف باع األهواء البشریّ من اتّ 

األفكار یستهدف العقول و  هإذ إنّ  أقوى من الغزو العسكرّي  أثرٍ  وهو ذو الفكرّي  الغزوُ البغضاء، و و 

 باِب  إغالُق  دون مقاومة، وكذلك الفكر الغازي طواعیةً  ه األفراد لیكونوا تابعین ألصحاِب یوّج و 

 في فهمٍ  القصورُ و  ، أسباب االختالف الوقوف علىعدم ب الفكر المخالف و الحوار مع أصحا

عن التساؤالت  لإلجابةِ  غیر موثوقةٍ  ویعود هذا القصور إلى اللجوء إلى مصادرَ  جوانب العقیدة 

 ضعُف  دور العلماء أصحاب الفكر المعتدل إضافة إلىع تراج قة باألمور العقدیة في ظلّ المتعلّ 

ن أفراد األمة وخاصة الشباب ضد البرامج التوعویة التي من شأنها أن تحصِّ  دور اإلعالم في بثّ 

ُ ة وأخیرا األفكار المسموم  من قادةٍ  الفكرّي  األمنأداء من یقع على عاتقهم واجب توفیر  تراجع

  اب. مثقفین و سیاسین وأكادیمین و كتّ و  علماءَ و 

  على النحو اآلتي: الفكرّي  األمن) مهددات 2009ف البقمي(وصنّ   

وتأویل  ،النصوص الدینیة بشكل قاصرٍ  : المهددات والمعوقات الدینیة: والمتمثلة في فهِم أوالً 

ة بین العلماء أصحاب الفكر المعتدل وبین النصوص على غیر ما تحتمل نتیجة اتساع الهوّ 

  العامة.

 عن ضعِف  الناتجِ ك المجتمع هنا بتفكّ  دات والمعوقات االجتماعیة: یرتبط األمرُ المهدّ  :اً ثانی

ُ  عند الفرد شعوراً  دُ یولّ  األسرة وعدم تواصل اآلباء مع أبنائهم مما  جاه هذا المجتمعبالالمسؤولیة ت

تقصیر المؤسسات المجتمعیة بالقیام بدورها مما یؤدي باألفراد إلى اللجوء إلى جهات من  في ظلّ 
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كما أن  .الفكرّي الجنوح  هاویة بهم إلىاألفكار المنحرفة في عقولهم مما یودي  شأنها غرُس 

ل هذا ا ویتمثّ في جنوح األفراد فكریّ  ل مسؤولیتها له دورٌ تقصیر المؤسسات التربویة في تحمّ 

ل . وكذلك في سیئة ون قدوةً التقصیر في ضعف المناهج وضعف بعض التربویین الذین یمّث

  فة .األنشطة غیر الهاد

الحاجات  والتي ال تسدّ  الصعبةاالقتصادیة  الظروَف  إّن دات والمعوقات االقتصادیة: المهدّ  :اً ثالث

ألصحاب الفكر  ا یفسح المجالَ ممّ  ،بالحقد خر وغرس شعورٍ في رفض اآلٌب األساسیة لألفراد سب

في صفوف  ةً المساواة خاّص و  االجتماعیةِ  ة بمصطلحات العدالةِ فهم مغلّ سمومِ  المنحرف بثّ 

  والبطالة والفراغ. یعاني الفقرَ  الشباب الذي

ّ اً رابع س وتكدّ الناتج عن الحروب والهجرات  ع السكانّي التنوّ ة: یددات و المعوقات الجغراف: المه

وعشوائیة األحیاء  ،كانيوغیاب التخطیط الس ،محدودة ذات مساحات جغرافیةٍ  سكان في مناطَق لا

  .الفكرّي بالقهر عند األفراد مما یدفعهم إلى االنحراف  د شعوراً السكنیة تولِّ 

 غیر العادلة التي تنتهجها الدولةُ  لة في السیاساِت دات والمعوقات السیاسیة المتمثَّ : المهدّ اً خامس

والنزاع   لة أیضا في حاالت الصراعِ أفرادها مثل سیاسة التهمیش واإلقصاء السیاسي. والمتمثّ  ضدّ 

  السیاسي.

وفرة في القنوات الفضائیة  في ظلّ  تعیش المجتمعاُت المعوقات الثقافیة: دات و المهدّ : اً سادس

یؤدي األفكار المسمومة في عقول الشباب مما  ها إلى بثّ والوسائل اإلعالمیة والتي یهدف بعُض 

 ُ   ة.الفكریّ ة ویّ إلى ضیاع اله

ج عن الوعي الدیني النات غیاِب  فيتتمثل  الفكرّي  األمنات ددّ مه أبرَز  وترى الباحثة أّن   

ي ضعف الخطاب الدیني   في ترسیخِ  عن دورها المؤسسات الدینیة واالجتماعیةالمعتدل، وتخّل

عن دینه وطائفته و  ه بعیداً على إنسانیت اعتماداً  فكرة قبول اآلخر وضعِف  ،الفكرّي  األمنمفاهیم 
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  وأخیرًا غیاب العدالة االجتماعیة واعتماد سیاسة التهمیش. مذهبه،

  :الوظیفّي  األمن

 حاجٌة متواجدة لدى كل فرد، إذ یسعى اإلنسان إلى أن یكون مطمئناً  األمنب إّن الشعورَ    

 عن أسباب األلم النفسي و الجسدي، لذا اتفقت المجتمعاُت  مبتعداً من أي تهدید على حیاته، 

وضماٍن  ،وتأمیٍن صحيٍّ  ،وأنظمة ،من قوانین األمنما من شأنه حفظ  على ضرورة االلتزام بكلّ 

 على أمور عدیدة من أهمها توفر دخٍل  تقوم األمنإلى  الحاجةُ و  ).2006اجتماعّي(الطویل، 

مكانیةِ صحیة، و  وتأمیناٍت  ،مادي مناسب  ،االستقرار في العملو  ،النقابات المهنیة المشاركة في إ

  ).2008موضوعیة في التقییم( الجیوسي،  أسسٍ  و اعتمادِ 

التي ال  من الضروراِت  األمنب ) أن الشعورَ 2007المشار إلیه في الرواشدة(د هاشم أكّ   

یقوم كل فرد بأداء ما علیه ، الطمأنینةو  األمنمن  في حال توافر جوٍ  هإذ إنّ یمكن االستغناء عنها 

  .نالعمل المتقَ لألفكار المبدعة و  انطالقٍ  قطةُ ن األمن كما أّن ، وجه ممكن من واجبات على أفضلِ 

على الحوافز التي  داً اإلنسانیة في هرم تدرج الحاجات معتمِ  ف ماسلو الحاجاِت صنّ و   

من الرضا. وجاءت الحاجة إلى  تحقیق مستوًى و  ،ستوى أداء العاملینم مها اإلدارة بهدف رفعِ تقدّ 

البعد عن حالة و  األمنق حاجة أخرى دون الشعور بال یمكن تحقی إذفي المرتبة الثانیة  األمن

  ).2005، القلق سواء أكان ذلك القلق في الجانب المادي أو المعنوي(البدري

عن شعورهم أن التغییر  فراد للتغییر ناتٌج مقاومة بعض األ أّن ) 2003ة(العطیّ رأى  وقد  

  عالیة لألمن عند هؤالء األفراد.عزى هذا الخوف إلى توافر حاجة د أمنهم و یُ یهدّ 

وظف بالطمأنینة على مصدر الم أنه:" إحساُس  الوظیفّي  األمن) 7: 2006ف الخرب(عرّ   

  العمل". وضغوطِ  الشخصیةِ و  التنظیمیةِ  ضه للصراعاِت عدم تعرُّ ، و على استقراره في عملهدخله، و 
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فه فاتح(    شعاره  ،یشغله في التنظیم) أنه: " بقاُء العامل في عمله الذي 24: 2006وعرّ وإ

توفیر الظروف تقراره عن طریق تحفیزه وترقیته، و وضمان اس ،والحمایةِ  األمنب على الدواِم 

ه: حالٌة منّظمیٌة یتمّ  ف بأنّ العامل  من خاللها استشعارُ  والشروط المناسبة للعمل.".  كما ُعرّ

مكانیة االستمرار في العمل دون تهدیداٍت بفقدانه(باألمان و    )  2008الصوص،  إ

ف و          في ظلّ  االستمراریةِ الموظف باالستقرار في عمله و  عورُ ه" شأنّ  الوظیفّي  األمنُعرّ

ل من فرص فقدانه لوظیفته، تقلّ تمنع إنهاء خدماته بدون وجه حق، و  وضوابطَ  وجود سیاساٍت 

تاحة فرص و  األمنت المالیة لتمكین شعوره بباإلضافة إلى توفیر التعویضا الترقیة و الحصول إ

على حقوق العاملین التي تشعره بأهمیته لدى المؤسسة التي یعمل بها وصعوبة االستغناء 

  ).10: 2015عنه"(صرصور، 

ُ الوظیفيّ  األمنو    ارة للعاملین في وز  ةِ المستقبلیو  ةِ لالحتیاجات اآلنیّ  الوظیفةِ  : " إشباع

استقرارهم على شعورهم تجاه وظائفهم و  یجاباً ینعكس إ، بما ومادیاً  نفسیاً و  التربیة والتعلیم اجتماعیاً 

  )10: 2011، في العمل" (الفاضل

واالستقرار  طمئنانِ باال المؤسسةداخل  العاملِ  رُ و شع أنه: الوظیفيّ  األمنف الباحثة رّ عَ وتُ   

نهاء خدماتهمله و بفقدان ع  متمثلةٍ  تهدیداٍت  عن أیة اً بعید   األداء.ا یؤثر إیجابا في مستوى ممّ  ،إ

  :باتهومتطلّ  الوظیفيّ  األمنیة أهمّ 

ات الموظف جشبع احتیامن شأنه أن یُ  الوظیفّي  األمن وافرَ أّن ت )2006(ى عركوكرأ   

 عد مدخالً یُ  الوظیفّي  األمن توافر دخل ثابت، ویساعد في زیادة اإلنتاجیة كما أّن  ة نتیجةَ المادیّ 

    .الوظیفيّ لتحقیق الرضا 

  فیما یأتي: الوظیفّي  األمنتوافر ة  أهمیّ ) إلى 2016( الفریجاتقد أشار و     
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  في بیئة عمله. النفسّي و  شعور العامل باالستقرار على الصعیدین المادّي _ 

  .ومبدعاً  مبادراً  في العمل الجماعّي  فاعالً  كون العامل عضواً ی_ 

  لحفظ كرامته من قبل اإلدارة. حتمیةٍ  وتقدیر اآلخرین له كنتیجةٍ  تهبأهمیّ  العامل شعور_ 

  .لمؤسساتهمكسب والء العاملین  من سبلِ  سبیلٌ  الوظیفيّ  األمنتوافر _ 

على  الحفاظُ  من شأنه الوظیفّي  األمنر أجواء مناسبة یتوافر فیها اإلحساس بتوفیَ  إّن   

نتائَج دقیقٍة وابط للوصول إلى الضالعمل وفق التعلیمات و  متطلباِت  وضمان تنفیذِ  ،ادر الكفؤةو الك

  )0132، اسماعیل(عذاري و  المؤسسات أداء مستوى علىا یحافظ مّ من األخطاء م ةٍ خالی

في المؤسسات التربویة بما فیها بات أساسیة من تحقیق متطلّ  ال بدّ  الوظیفّي  األمن لتوفیر  

  ) فیما یأتي:2015صرصور(أجملها  الجامعات

  .ومعنویةٍ  للحوافز بنوعیها مادیةٍ  دوريٍ  نظاٍم  تفعیلُ _ 

  وتكالیف الحیاة. المستوى االقتصادّي لنوع العمل و  مالئماً  دُ المحدّ  أن یكون األجرُ _ 

  ال یحتمل اللبس. حٍ العقد بشكل واض من خالل بیان بنودِ العامل  حقوقِ  حفظُ _ 

  یة.التقییم بعیدا عن الذاتّ في اإلشراف و   والعدالةُ  الموضوعیةُ _ 

  جدیدة . تقدیم ما لدیهم من أفكارٍ للعاملین ل الفرصةِ  إتاحةُ _ 

  للعاملین. لالرتقاء بالمستوى المهنّي  تدریبیةٍ  بیئةٍ  افرُ تو _ 

  ب علیها منما یترتّ و االجتماعیة  داخل المنظمات لتحقیق المشاركةِ  اجتماعّي  جود نظاٍم _ و 

  .شعور باالنتماء

  . اً العاملین صحیّ  تأمیُن _ 

  :الوظیفّي  األمنأسباب انعدام 

  إلى: الوظیفيّ  األمنتوافر  ) عدمَ 2012عزى عبداهللا(    
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   .العاملین لدیها ضدّ  اإلداراِت  _ سیاسة التهمیش التي تنتهجها بعُض 

  في إثارة الدافعیة. الحوافز التي تعد أساساً  _ ضعف الراتب وعدم مناسبةِ 

ُ  الدورات التدریبیةِ بالعاملین  في إلحاقِ  _غیاب العدالةِ  المهنیة  الكفایاِت  التي من شأنها رفع

  للعاملین.

یعود إلى أن آخر  الوظیفّي  األمنفإن عدم  توافر  الخاّصةق بمؤسسات العمل وفیما یتعلّ   

على المورد البشري إذ تسعى هذه المؤسسات لتحقیق  اهتمامات أصحاب هذه المؤسسات ینصبُّ 

     .ربح مما یدفعها إلى تعیین الموظف بأقل راتب أعلى نسبةِ 

الجدیدة قبل  األفكارِ  وانتقادَ  ،في المؤسسات العدالةِ  انعدامَ  أّن  )2011(الفاضل ورأى  

 .الوظیفّي  األمنتحول دون توفیر تشجیع المؤسسة للعاملین  انعدامَ و  ،التأكد من نتائجهافهمها و 

 انض للفشل یحدّ وخوفهم من التعرّ  ،ة التفكیر عند األفرادمطیّ ن ) أّن 2013جروان ( رأى  

  .الوظیفّي  األمنل من شعورهم بمما یقلّ  من اإلبداع واالبتكار لدیهم

  :نظریات الدافعیة المفّسرة لألمن الوظیفي

إذ  الوظیفيّ  األمنة التي یمكن ربطها بات اإلداریّ من النظریّ  ات اإلدارة العدیدُ في أدبیّ  وردَ   

منها لتحقیق أهداف  ال بدّ  وتوافره ضرورةٌ  ،مهمة من ركائز نجاح المؤسسات ركیزةً  ُد عَّ إنه یُ 

  المؤسسات بكفاءة وفاعلیة.

  م الحاجات لماسلو:: نظریة سلّ أوالً 

باالعتماد على درجة  هرمیاً  اإلنسانیة مرتبةٌ  الحاجاِت  أّن  تقوم هذه النظریة على فكرةِ    

  أهمیتها وعلى النحو اآلتي:

الهواء  إلىمثل الحاجة  التي تساعد على البقاء . حاجات فسیولوجیة: وهي الحاجات األساسیةُ 1

  .الطعاموالماء و 
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. ویتضمّ  األمن. حاجات 2 ًا أ أو نفسیّ  ه وكلَّ الفرد نفَس  بوجه العموم حمایةَ  األمنن سواء كان مادیّ

ل في  األمنا على صعید العمل فإن أمّ  .ما یتعلق به من ممتلكات  وضمانِ  ،الوظیفي األمنیتمّث

بین العاملین ) أّن العالقة 2002العمیان( رأىو  ).2003من المخاطر(ماهر، عمل آمنةِ  بیئةِ 

العاملین أكثر اعتمادًا على  تبادلیة، إال أّن  فیما یتعلق بتحقیق األهداف عالقةٌ  المؤسسةو 

ُ تدفقة بإشباع حاجاتهم وهذه العالقة أهدافهم ذات العال بتحقیقِ  المؤسسات  معرفةِ  نحوالعاملین  ع

  ة بین العاملین.امن أمن وظیفي، وترقیة، وعدالة، ومساو  المؤسساتمه ما یمكن أن تقدّ 

 الفرد في وجوده مع اآلخرین وتعزیزِ  ر هذه الحاجة عن رغبةِ الحاجات االجتماعیة: تعبّ .3

 اجتماعیةٍ  إلى مراكَز  األفراد یحاولون الوصولَ  وعلى صعید العمل فإّن  بینهم وبینه. دّ عالقات وُ 

  .أعلى من القبول من خالل الوصول إلى مراكز وظیفیة علیا ومستوًى  ،أعلى

لتقییم نفسه، وتقییم  ثابت ینطلق منه في إیجاد أساسٍ  رغبةً  یمتلك الفردُ . حاجات التقدیر: 4

إلى اإلنجاز واحترام تقوده  قدرات حقیقیةٍ معلى امتالك الفرد ل ائمٌ وهذا األساس ق ،االخرین له

اإلنجاز في القوة و  الرغبةُ التقدیر إلى حاجتین،  األولى هي  ویمكن تصنیف حاجاتآلخرین له. ا

إذا لم تشبع هذه  اإلعجاب.االنتباه و  في الشهرة ولفِت  لرغبةُ ة. والثانیة اوالحریّ  ،واالستقالل ،والثقة

  الهمة. وتثبیطِ  ستكون حالة من اإلحباطِ  الحاجات فإن النتیجةَ 

ه نفسه. أنّ  ما یعتقدُ  الفرد في إنجازِ  إلى رغبةِ الحاجة تشیر هذه:   . حاجات تحقیق الذات5

  )9199یفانسیفش: (ماتیسون وإ 

  

  :X & Y: نظریة ماك جریجورثانیاً 

  :(X)_ نظریة 

) Xصها في نظریته(والتي لخّ  المدرسة الكالسیكیة ًا على أفكارِ ردّ جریجور  جاءت نظریةُ   
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 ذو طموح ، وأن اإلنساَن علیه للعمل وال بد من إجباره كارهاً  البشري شخصاً  العنصرَ التي رأت 

المادیة و  الحوافَز  واالستقرار في العمل، كما رأت أّن  األمنیسعى إلى  أّن قلیل ومن النادر 

 االستجابةَ  . وأّن المهام المنوطة به أداءِ  التلویح بالعقاب هو األسلوب األمثل إلجبار اإلنسان على

  .)2009(حامد،  على ضعف اإلدارة لمطالب العاملین في المؤسسة ما هو إال دلیلٌ 

  :(Y)_ نظریة 

المؤسسة وأهداف  بین أهداِف  على ضرورة التكامِل  (Y)د جریجور في نظریته أكّ و   

 ه إلى الرئیس الذي لم یعرف طریقةَ العامل في تحقیق األهداف یعود سببُ  إخفاَق  العاملین وأّن 

ثارة دافعیته العامل و  تحفیزِ  ان الطریقة المثلى إلثارة دّ عَ فز المادي ال یُ امؤكدًا على أن العقاب والحإ

 اإلنسان ساعیاً  معتبراً  ذلك من خالل الترغیب وتفعیل نظام الحوافز المعنویة ما  یتمّ الدافعیة إنّ 

المرؤوسین في اتخاذ  إلى مشاركةِ  تركن اإلدارات الناجحةَ  ، وأّن للتحدي بهدف تحقیق ذاته

مشكالتهم من قبل رؤسائهم. كما أكد على أن اضطرار  المرؤوسین یسعدون بحلّ  وأّن  ،القرارات

 أن یكون بشكل عقالنّي  لین ال بدّ بعض األفراد المهمِ  في حقّ  صارمةٍ  اإلدارة التخاذ إجراءاٍت 

  .)2007(عباس،

  ثالثا: نظریة التوقع:

مفادها  هذه النظریة  فروم وبورتر ولولر وتقوم هذه الفرضیة على فكرةٍ  من أبرز أنصارِ   

ه نحو السلوك یتوّج  الفردَ  ّن إعة، إذ المتوّق  ائدِ عو الو  بین التكلفةِ  على الموازنةِ  مبنيٌّ الفرد  أن سلوكَ 

اشرة مب األول ذو صلةِ  ،بالنسبة للفرد اتجاهین عوائدًا أعلى. ویأخذ التوقعُ  الذي یتوقع أن یحقَق 

  ). 2000.(القریوتي،بالعمل  والثاني غیر مباشر یأتي من البیئة الخارجیة

  :نظریة اإلنجاز:رابعاً 

على تطویر هذه النظریة والتي ركزت على   (David McClelland)عمل دیفید ماكیالند  
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  صها ماكیالند في ثالث حاجات رئیسة هي:حاجات األفراد والتي لخّ 

 وضع أهداٍف  إلى النجاح وسعیه نحوَ  الفرد في الوصولِ  وتمثل رغبةَ : الحاجة إلى اإلنجاز -

في الحصول على تغذیة  ل هذه الحاجة رغبةً إمكانیة التنفیذ، كما تمثّ  تمتاز بالوضوح  طموحةٍ 

  على هذه األهداف. راجعة بناءً 

خرین التواصل من خالل العمل مع اآلفي االتصال و  إنسانیةً  ل رغبةً _الحاجة لالنتماء: تمثّ 

  للفرد.ق السعادة ا یحقّ العون للغیر ممّ  العمل على تقدیم یدِ م من تجاربهم و والتعلّ 

مكانیة التأثیرِ الفرد في السیطرة و  _الحاجة للقوة: تمثل رغبةَ   في اآلخرین والوصول إلى مناصَب  إ

  ).2006ه لممارسة نفوذه( حریم، تؤهلّ  قیادیةٍ 

  ن:لیْ نظریة العامِ : خامسا

العاملین  المؤثرة في شعورِ  تجمیع العوامِل النظریة فریدرك هیرزبیرغ إلى  حُب اتوّصل ص   

  إیجابیة أو سلبیة نحو عملهم في فئتین رئیستین هما: بطریقةِ 

 توافرها إلى حالةٍ  الذي یؤدي عدمُ العمل و  _ العوامل الوقائیة: وهي العوامل الموجودة في محیطِ 

 ،اإلداریة الحكیمة للعمل ومن هذه العوامل السیاساُت  د دافعاً عَ من االستیاء بینما وجودها ال یُ 

  ة بین الرؤساء والمرؤوسین.لطیبا اُت ، والعالقالمستمر واإلشراُف 

التي تمنح العاملین العالقة المباشرة بخصائص العمل و العوامل الدافعة: وهي العوامل ذات  -

 م الفرد بمدى تقدّ ي الذي یواجهه األفراد في العمل، واالعتراف باإلنجاز مثل مستوى التحدّ  إحساساً 

(المغربي وزویلف ا یرفع مستوى الرضا عند العاملینمّ قدیر جهده المبذول في اإلنجاز متو 

  ).1998والطراونة وفریحات والعالونة، 

  :نظریة العدالة سادسا:

د عوائده ر مقارنة الف عدم وجود العدالة نتیجةَ  حالةَ  تقوم هذه النظریة على افتراض أّن   
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والحوافز  ،ن العوائد األجورل محركا للدافعیة، وتتضمّ اآلخرین بمدخالتهم تشكّ  بمدخالته مع عوائدِ 

في العوائد لصالح  د تفاوتاً فإذا وجد الفرُ  ،والمعاملة الحسنة ،التقدیرالمادیة والمعنویة، والعالوات، و 

  .)2008، طهتخفیض جهده أو ترك العمل (اآلخرین فسیتوجه نحو 

من فهم السلوك  انو منه لیتمكّ  ال بد اإلداریین للنظریات السابقة أمرٌ  فهمَ  وترى الباحثة أّن   

مع  ما من شأنه توجیه هذا السلوك لتحقیق أهداف المؤسسات دون تعارضٍ  اإلنساني وتوفیر كِل 

  الوظیفي لدیهم.  األمنوالعمل على تحقیق أعلى مستویات العدالة لتوفیر شعور ب ،أهداف العاملین
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  : الدراسات السابقةثانیاً 

 بموضوعِ  ذات العالقة العربیة واألجنبیة الدراسات السابقة ألهمّ  موجزاً  اً عرض هذا الجزُء  تناولَ    

تقسیمها باالعتماد على متغیري  تمّ األحدث. و الزمني من األقدم إلى لتسلسلها  وفقاً  الدراسة

الدراسات السابقة ذات العالقة ، و الفكرّي  األمنقة ذات العالقة بالدراسة إلى: الدراسات الساب

   .الوظیفّي  األمنب

  :الفكرّي  األمنالدراسات السابقة ذات الصلة ب

الفكري من خالل إجابة  األمنتعریف إلى  الوصول )ll, 2004aC(هدفت دراسة كول   

لسالمة الفكریة وعالقتها بمستوى المعرفة و المناخ امجموعة من الطلبة عن أسئلة ذات عالقة ب

األخالقي وقد  أظهرت النتائج تأثر إجابات الطالبات الملتحقات بالكلیات الدینیة  بالخلفیة الدینیة 

  اللواتي یمتلكنها

في  الفكرّي  األمنهدفت من خاللها إلى توضیح مفهوم  ) دراسةً 2007(أجرت نور  

اإلسالم وبیان أهمیته وخصائصه ومزایاه مستخدمة المنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة إلى عدة 

وذلك من خالل  الفكرّي  األمننتائج من أهمها:أن للتربیة اإلسالمیة دور واضح في تعزیز 

ن المؤسسات التربویة دور واضح ال بد من القیام به االهتمام بالتربیة اإلیمانیة، ولكل مؤسسة م

  عند الناشئة بعیدا عن مظاهر التشدد. الفكرّي  األمنلتعزیز 

 األمن) إلى تحدید دور المدرسة الثانویة في تعزیز 2008هدفت دراسة ابن قضیب(و   

)معلم من معلمي التربیة اإلسالمیة موزعین 525لدى طلبتها. تكونت عینة الدراسة من ( الفكرّي 

) مدرسة حكومیة في مدینة الریاض. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي  95على (

واستخدمت االستبانة لجمع البیانات وصوال إلى نتائج عدیدة تمثلت بتحدید عوامل توضح مدى 

لدى  الفكرّي  األمنظمة المدرسیة و المعلمین و المقررات المدرسیة بتعزیز قیام كل من األن
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عوبات تحول دون عمل المدرسة على الطلبة. كما خلصت الدراسة إلى تحدید مجموعة من الص

لدى طلبتها مثل نأیها عن استخدام األسالیب العلمیة في مواجهة االنحرافات  الفكرّي  األمنعزیز ت

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللٍة إحصائیة تعزى إلى العمر  ة.السلوكیة لدى الطلب

  والمؤهل وسنوات الخبرة.

و مفاهیمه  الفكرّي  األمنهدفت إلى بیان مجاالت  ) دراسةً 2008أجرى الحراحشة(و   

ةوجوانبه من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس والطلبة في الجامعات الرسمیة  ، وقیاس األردنیّ

الفكري لدى طلبة الجامعات األردنیة الرسمیة من جهة نظر أعضاء  األمنمدى تحقق مفهوم 

) عضو هیئة تدریس 62عیة وأخذ بآراء(واعتمد الباحث دراسة استطال هیئة التدریس والطلبة

ةموزعین على الجامعات الرسمیة  ) طالب وطالبة موزعین على 137باإلضافة إلى آراء ( األردنیّ

ةجامعات الرسمیة ال ، وبناء علیه طور الباحث استبانة وزعت على عینة الدراسة المكونة األردنیّ

ة) عضو هیئة تدریس في الجامعة 289من ( ، جامعة الیرموك، وجامعة مؤتة، كما تكونت األردنیّ

) طالب وطالبة موزعین على نفس الجامعات وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تحقیق 741من (

ةالرسمیة  الجامعات تها جاءت بدرجة متوسطة، وكشفت النتائج عن لطلب الفكرّي لألمن  األردنیّ

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیرات الجنس، والرتبة األكادیمیة، و الخبرة، والكلیة.

رف إلى أهمیته والتّع  الفكرّي  األمن) إلى تعریف مصطلح 2009وهدفت دراسة أبوعراد(  

وضوابطه وبیان أهمیة الجامعة كواحدة من أبرز المؤسسات التربویة والتعریف بوظائفها. 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لألدوار المنوطة بعناصر منظومة التعلیم 

 وصوالیة الجامعي المتمثلة بـاألستاذ الجامعي، والمقررات الجامعیة، والطالب ، واألنشطة الجامع

بین الطلبة  الفكرّي  األمنة خاّص  ي الصحیح األمننشر الوعي إلى عدة نتائج من أبرزها. ضرورة 

الجامعة ومؤسسات جسور التعاون بین  دت  على ضرورة مدّ لحمایتهم من االنحراف. كما أكّ 
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 األمنب ما من شأنه اإلخالل ر لكلّ ي المبكّ یة للتصدّ األمنالمجتمع األخرى بما فیها المؤسسات 

  .الفكرّي 

ومهدداته  الفكرّي  األمنهدفت إلى إلقاء الضوء على أهمیة  ) دراسةً 2009وأجرى البقمي(      

لبناء مشروع  الفكرّي  األمنوآثار انعدامه والتعرف إلى فاعلیة المؤسسات التعلیمیة في تعزیز 

. وقد استخدمت الدراسة في المملكة العربیة السعودیة بوزارة التربیة والتعلیم الفكرّي  األمنتعزیز 

 األمنة نتائج كان من أبرزها: عدم وجود طریقة یقاس بها تعزیز عدّ إلى  المنهج الوصفي وصوالً 

  .الفكرّي  األمنوكذلك وجود ضعف في متابعة وتقویم برامج تعزیز  الفكرّي 

الملك عبد الثاني حول ظاهرة  رؤى إلىهدفت التعرف  ) دراسةً 2009وأجرى السردي(       

عند الشباب من خالل اإلشارة إلى مفهوم كل من اإلرهاب  الفكرّي  األمناإلرهاب في ظل تعزیز 

حیث أنهما حدیث الساعة في الوقت الحالي كماتمت اإلشارة إلى دور الشباب  الفكرّي  األمنو 

وضرورة إیالئهم  عنایة خاصة وقد اعتمدت الدراسة تحلیل مضمون خطابات الملك عبد اهللا 

إلى نتائج عدة من أبرزها ضرورة تفعیل رؤى الملك  الثاني واعتماد الفقرة كوحدة تحلیل وصوالً 

  .الفكرّي  األمنمكافحة اإلرهاب وتعزیز  عبد اهللا الهادفة إلى

 الفكرّي  األمن) التعرف إلى دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق 2011ي(بهدفت دراسة الحر و        

اءات و ن وجهة نظر مدیري المدارس وكذلك التعرف إلى اإلجر مالوقائي لطلبة المرحلة الثانویة 

للطلبة، واستُخدم  الفكرّي  األمنسیة في مجال تحقیق بعها اإلدارات المدر األسالیب التربویة التي تتّ 

) مدیرا ووكیال من مدیري ووكالء 115مجتمع الدراسة من (، تكون المنهج الوصفس المسحي

المدارس الثانویة العاملین بإدارة التربیة والتعلیم بمحافظة الطائف و استخدمت االستبانة لجمع 

 الفكرّي  األمنأن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق ، وتوصلت الدراسة إلى البیانات الالزمة للدراسة

الوقائي لدى طالب المرحلة الثانویة من خالل تفاعلها مع األسرة واألنشطة والمعلم كان بدرجة 
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متوسطة وجاء تفاعلها مع المجتمع بدرجة ضعیفة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق 

ا لمتغیر طبیعة العمل (مدیر، وكیل) بینما توجد فروق ذات داللة ذات داللة إحصائیة تبع

ة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ولصالح حاملي الدراسات العلیا، كما توجد فروق ذات داللة إحصائی

  ولصالح ذوي الخبرة األعلى.  سنوات الخبرةإحصائیة تبعا لمتغیر عدد 

بیان دور الجامعات في تعزیز مبدأ  ) دراسة هدفت إلى2011وأجرى هواري وعدون(      

من  )400ان ووزعت عینة عشوائیة بلغت(یللطالب.  وتم إعداد استب الفكرّي  األمنالوسطیة و 

األساتذة في جامعة األغواط مسؤولي الجامعة من العمداء ورؤساء األقسام ونواب رؤساء األقسام و 

بدور كبیر لتفعیل دور األستاذ في تعزیز بالجزائر وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الجامعة تقوم 

   الفكرّي  األمنمبدأ الوسطیة و 

المدرسیة بدورها  ) دراسة هدفت إلى تحدید درجة قیام اإلدارة2012أجرى أبو جحجوح(و        

منهج غزة واستخدم الیة بمدارس محافظة لدى طلبة المرحلة الثانو  ياألمنفي تنمیة الوعي 

. وقد استبانة )372لجمع المعلومات إذ تم توزیع(استخدام االستبانة وتم الوصفي التحلیلي 

إّن درجة قیام اإلدارة المدرسیة في محافظات غزة بدورها في تنمیة الوعي خلصت الدراسة إلى 

ي لدى الطلبة كانت متوسطة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة األمن

  العلمي، المسمى الوظیفي، سنوات الخدمة تعزى لمتغیرات النوع، المؤهل

 الثقافیة األنشطة تخطیط واقع عالقة توضیح) دراسة هدفت إلى 2013أجرت تركستاني(و       

یجاد بأهمیتها،  الوصفي العالقة، استخدمت الدراسة المنهج هذه خالل من والضعف القوة نقاط وإ

وتفسیرها، وأجریت الدراسة  وتحلیلها حولها، البیانات وجمع الظواهر وصف على المعتمد المسحي

) طالبة من طالبات  جامعة أم القرى في برامج البكالوریوس 375على عینة تكونت من (

استخدمت االستبانة أداةً للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن تقییم الطالبات كتوراة، و والد والماجستیر



34 
 

بینما تقییمهن ألهمیة  ،لدینه جاء بمعدل متوسط الفكرّي لواقع تخطیط األنشطة المعززة لألمن 

لهذه األنشطة جاء بمعدل مرتفع. كما أظهرت الدراسة أن الصعوبة األكثر بروزا في التخطیط 

ي عدم مالءمة مواعید األنشطة مع جداول هإعاقة التخطیط لألنشطة من وجهة نظر الطالبات 

   الطالبات الدراسیة. 

عرف إلى دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في ) التّ 2013وهدفت دراسة شلدان(    

لدى طلبتها. ولتحقیق هذا الهدف استخدم المنهج الوصفي التحلیلي حیث تم  الفكرّي  األمنتعزیز 

 ة ) طالب وطالبة من كلیتي التربیة في الجامعة اإلسالمی395إعداد استبانة تم توزیعها على(

دور كلیات التربیة بالجامعات  الدراسة إلى ضرورة تفعیلوجامعة األقصى في غزة وتوصلت 

، وتمكین أعضاء هیئة التدریس من القیام بدورهم في هذا  الفكرّي  األمنالفلسطینیة لتعزیز 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات العینة   المجال.

  تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور 

 الفكرّي  األمن) إلى الوقوف على اإلجراءات الوقائیة لمهددات 2014هدفت دراسة أبو شریخ(و     

ةفي مساق الثقافة اإلسالمیة وواقع تدریسه في الجامعات  وحاجات الطلبة المتالاك  األردنیّ

إجراءاتها وتكونت عینة الدراسة من جمیع فقرات دروس مساق الثقافة اإلسالمیة التي تدرس في 

ةعینة من الجامعات  ) 48، ومن عینة عشوائیة من أعضاء هیئة التدریس تكونت من(األردنیّ

) طالب وطالبة واستخدمت الدراسة أداة 689عضو هیئة تدریس وعینة عشوائیة بلغ عددها (

لجمع البیانات. وتوصلت الدراسة إلى أن أعلى النسب جاء لمجال اإلجراءات الدینیة في مذكرات 

) و أن أعلى المجاالت لواقع استخدام أعضاء هیئة %52ة اإلسالمیة بنسبة (مساق الثقاف

 اتراءلإلج حاجةالطلبة وأن) 3.09التدریس جاء لمجال اإلجراءات الدینیة بمتوسط حسابي(

 تصور إلى سةراالد لتوتوّص  ،)4.02بي(حسا بمتوسط  الذاتیة راءاتاإلجل لمجا جاءت الوقائیة
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 فیها یشعر بیئة في فكرّي  أمن لتوفیر ،الفكرّي  األمن داتمهدّ  من للوقایةِ  اتیجیةر إست لبناء مقترح

  .واتجاهاتهم وقیمهم سلوكهم في رتؤثّ ، والسكینة بالطمأنینة الطلبةُ 

هدفت إلى تحدید درجة قیام اإلدارة المدرسیة بدورها في  )  دراسةً 2014وأجرت المشهراوي(      

صفي م المنهج الو خدِ الوقائي لطالبات المرحلة الثانویة في غزة. واستُ  الفكرّي  األمنتحقیق 

. ) مدیرة ونائبة 151توزیع االستبانات على ( وتمّ  أداة لجمع البیاناتدت االستبانة مِ التحلیلي واعتُ 

دور المعلمات واألسرة في تفعیل  وتوصلت الدراسة إلى أن مدیرات المدارس یمارسن دورهّن 

صت الدراسة إلى عدم وجود فروق كما خلُ  .بدرجة عالیة الفكرّي  األمنقیق في تحواألنشطة 

   جوهریة في درجة قیام اإلدارة المدرسیة لدورها تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة

عرف إلى أثر استخدام استراتیجیة حل راسة هدفت إلى التّ د) 2016أجرت أبو شمس(و     

لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم، واعتمدت  الفكرّي  األمنالمشكالت في تنمیة 

) طالبة قسمت إلى 44بقت الدراسة على عینة قصدیة تكونت من (الدراسة المنهج التجریبي، وطُ 

وخلصت الدراسة  الفكرّي وتمثلت أداة الدراسة في مقیاس لألمن مجموعتین تجریبیة وضابطة . 

  جموعتي الدراسة.لة إحصائیة بین مإلى عدم وجود فروق ذات دال

هدفت إلى الكشف عن المفاهیم ذات العالقة  دراسةّ  Edwan, 2016-(Al(أجرى العدوان      

 في كتب التربیة الوطنیة للصفوف الثامن والتاسع والعاشر في األردن. وقد تمّ  ياألمنبالوعي 

 )34( هموبلغ عدد األمنتحلیل الكتب المتضمنة لمفاهیم  استخدام المنهج الوصفي التحلیلي إذ تمّ 

، االجتماعي،  األمنالسیاسي، و  األمنالفكري، و  األمنت على أربعة مجاالت هي: ّزَع وُ  مفهومًا

كتاب التربیة الوطنیة للصف العاشر أكثر شموال  لت الدراسة إلى أّن االقتصادي وقد توّص  األمنو 

  یة من كتابي الصف الثامن والتاسع.األمنللمفاهیم 
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التي یجب تحقیقها لدى  الفكرّي  األمنف إلى أبعاد ) إلى التعرّ 2016الفریدي(هدفت دراسة       

لبات تحقیق تلك األبعاد لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمین و طلبة المرحلة الثانویة ومتطّ 

االستبانة على عینة ت َع زِّ المشرفین التربویین.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ووُ 

ت الدراسة إلى ضرورة التأكید على ) مشرفا بمدینة بریدة. وتوصلّ 31) معلما و(177(نت من تكوّ 

حافظة الم ت إلى ضرورة التأكید علىالشریعة اإلسالمیة شاملة لكل أنظمة الحیاة.كما توصلّ  أّن 

العمل على تدریب ة المجتمع و مناقشة المخاطر المحیطة بهویّ على تراث األمة وثقافتها، و 

   مع اآلخرین. الفكرّي نبذ العنف ، و زالفكریّ  األمنتعزیز ى ثقافة الحوار، و مین علالمعلّ 

ف مستوى 2016هدفت دراسة مبارك(     لدى العاملین في جامعة آل  الفكرّي  األمن) إلى تعرّ

البیت وعالقته بالتطویر التنظیمي، وأثر متغیرات (الجنس، وطبیعة العمل، وسنوات الخدمة) في 

نت عینة الدراسة من  داري. وتمّ  )372(ذلك، وتكوَّ نت من تطویر أداة تكوّ  عضو هیئة تدریس وإ

ن من لدى العاملین في جامع الفكرّي  األمنمحورین األول لقیاس مستوى   )48(ة آل البیت، وتكوَّ

التحقق من صدق  فقرة، وتمّ  )56(فقرة، والمحور الثاني لقیاس التطویر التنظیمي وتكوَّن من 

لدى العاملین في جامعة آل البیت  الفكرّي  األمناألداة وثباتها. وأظهرت نتائج الدِّراسة أن مستوى 

لسیاسي، التربوي، الدیني، االقتصادي، جاء بدرجة مرتفعة، وجاءت المجاالت مرتبة تنازلیًا (ا

  االجتماعي، المفهوم) وجمیعها جاءت بدرجة مرتفعة. 

 األمن) دراسة هدفت إلى الكشف عن دور األندیة الطالبیة في تعزیز 2017أجرى العزام(      

وفق تصور التربیة اإلسالمیة من وجهة نظر الطلبة في كلیة التربیة في جامعة الیرموك  الفكرّي 

وفق تصور  الفكرّي  األمنفي تعزیز من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة ما دور األندیة الطالبیة 

. ) طالب وطالبة60. وتكونت عینة الدراسة من (التربیة اإلسالمیة من وجهة نظر الطلبة؟

   كان متوسطا. الفكرّي  األمنتائج الدراسة أن دور األندیة في تحقیق وأظهرت ن
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  :الوظیفّي  األمنالدراسات السابقة ذات الصلة ب  

 ) &Limeric& & DawsTromans برانوكو لیمریك و داوس و  ترومانز أجرى  

Brannock, 2001)  ًهدفت إلى الكشف عن مشاعر وآراء المعلمین في منطقة  دراسة

قد أظهرت الدراسة أن الرغبة تعیین المؤقت في وظیفة التدریس و (كوینزالند) في أسترالیا حول ال

السبب الرئیس في ذلك یعود  أّن ائم في وظیفة التربیة والتعلیم و جه نحو التعیین الدلدى المعلمین تتّ 

انخفاض درجة  لدى المعلمین المعینیین بصورة دائمة، كما أّن  األمنإلى ارتفاع مستوى الشعور ب

ف مع بیئة العمل التي ال تتوافر شعور المعلمین المعینیین بصورة مؤقتة یعود إلى صعوبة التكیّ 

  فیها صفة الثبات وقد اعتمدت الدراسة االستبانة لجمع البیانات للوصول إلى النتائج السابقة.

و مستوى الطموح  األمن) إلى تعرف العالقة بین اإلحساس ب2003راهیم(هدفت دراسة إبو      

لدى المدراء العاملین في مقرات وزارات السلطة الفلسطینیة  بمحافظات الضفة الغربیة، وأجریت 

االستبانة كأداة لجمع  تمخدِ ) مدیر ومدیرة واستُ 238نت من (الدراسة على عینة من المدراء تكوّ 

لت وتمثّ   مستوى الطموحو  األمنلو وعبد الفتاح لإلحساس بمقیاسي ماس استخداموتمّ البیانات 

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود  على تقدیر منخفض. األمننتائج الدراسة بحصول اإلحساس ب

تعزى لمتغیر الجنس بینما توجد فروق دالة إحصائیا  األمنفي اإلحساس ب  فروق دالة إحصائیاً 

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي ولصالح حملة الماجستیر والدكتوراه.  األمنفي اإلحساس ب

إلى تحدید العوامل المثیرة لدافعیة المعلمین نحو  )Thomas, 2004 (هدفت دراسة ثوماسو     

) مدارس وكانت استجابة مدیري 5العمل من وجهة نظر مدیري المدارس و المعلمین وتم اختیار (

) مدارس متطابقة و اختلفت استجابة مدرسة واحدة وكان من أهم األمور المثیر 4و معلمي (

تقدیر األعمال و  تصال المناسبو اال األمنعور بللدافعیة من وجهة نظر المدیرین والمعلمین الش
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  التي یقوم بها المعلمون.

ة وانعكاساتها هدفت إلى بیان تأثیر الصراعات الشخصی ) دراسةً 2006أجرى الخرب(و      

) عامال في دیوان وزارة 339یت الدراسة على عینة عدد أفرادها (جرِ ُأ. و الوظیفّي  األمنعلى 

ى عدة نتائج .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي للوصول إلمدینة الریاضالتربیة والتعلیم في 

. وتتمحور هذه اآلثار في  الوظیفّي  األمنسلبیة على  اً ت الشخصیة آثار للصراعا من أهمها أّن 

عاقة تحقیق أهداف ، و زیادة الضغوط النفسیة لدى العاملین، وتغلیب المصلحة الشخصیة إ

  معنویة.المؤسسة وانخفاض الروح ال

للمعلم،  الوظیفيّ  األمن) إلى بیان أثر الراتب في تحقیق 6200هدفت دراسة عركوك(و       

اقتصرت الدراسة على مدارس قطاع الجنوب من بأداء المعلم، و  الوظیفّي  األمنوبیان عالقة 

واعتمدت دم المنهج الوصفي التحلیلي. خِ سة. واستُ مدارس التعلیم العام الحكومیة بالعاصمة المقدّ 

 الوظیفيّ  األمندرجة شعور العاملین ب لها فیما یأتي:جمِ االستبانة للوصول إلى نتائج عدة نُ 

أثر واضح وبدرجة عالیة في أداء المعلمین،  الوظیفّي متوسطة في حال ارتبطت بالراتب، لألمن 

  بدرجة متوسطة. الوظیفّي  األمنتساعد عالقة المدیرین بالمعلمین في شعور المعلمین ب

لدى أعضاء  األمنف درجة اإلحساس بهدفت إلى تعرّ  ) دراسةً 2009أجرى الصرایرة(و       

ةهیئة التدریس في الجامعات  جهة نظر من و  الوظیفّي بیان عالقته بأدائهم الرسمیة و  األردنیّ

) 314عددهم(رؤساء األقسام األكادیمیة و البالغ ن مجتمع الدراسة من جمیع رؤساء األقسام وتكوّ 

للوصول إلى نتیجه مفادها أن درجة اإلحساس مت االستیانة خدِ استُ ) رئیس قسم و 85شملت (

لة إحصائیة بین نت وجود عالقة ذات دالكما بیّ  عینة الدراسة كانت مرتفعة. لدى األمنب

  .الوظیفّي األداء و  األمناإلحساس ب
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) دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة إحساس أعضاء هیئة 2009أجرت عبد الحق(      

عا الوظیفّي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تب األمنالتدریس في جامعة اإلسراء باحتیاجات 

نة من مكوّ الدراسة على عینة عشوائیة طبقیة الجنسیة. وأجریت لمتغیرات الجنس والتخصص و 

اختیارهم من جمیع كلیات الجامعة. واستخدمت االستبانة لجمع  تدریس تمّ هیئة ) عضو 122(

إحصائیة في درجة  حصائي عدم وجود فروقات ذات داللةالبیانات. وأظهرت نتائج التحلیل اإل

  الوظیفّي تعزى لمتغیرات الدراسة.    األمناإلحساس ب

بحث عن العالقة إلى ال (Manhong& Leslie, 2009)وهدفت دراسة مانهونغ  ولسلي   

َ بین الحیاة العملیة والرضا الوظیفّي ألساتذة الجامعات وطُ  من  معلماً  ) 1770(ت االستبانة على بق

لت الدراسة إلى أن رضا المجاالت األكادیمیة في الجامعات الصینیة وتوّص مختلف المستویات و 

الخدمات، الراتب، المناخ أساتذة الجامعات الصینیة تشمل أبعادا عدة منها: التدریب والتطویر، 

  التنظیمي.

والمهني والعالقة  الوظیفّي  األمنمستوى  فتعرّ هدفت إلى  ) دراسةً 2012أجرت نصر(و       

لدى أفراد العینة المختارة والتي بلغت  الوظیفيّ  األمنستراتیجیات مواجهة مشكالت العمل و بین إ

اختیارهم بطریقة عشوائیة بسیطة من مدیریات التعلیم في محافظة  ) مدیرا ومدیرة تمّ 404(

ستراتیجیة إ ستراتیجیة إدارة الموارد البشریة و إه یمكن التنبؤ بإلى أنّ ووصلت الدراسة السویداء 

ه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة الوظیفّي  األمنتمكین العاملین من خالل معرفة درجة  ، وأنّ

   عا لمتغیرات الجنس، والعمر الوظیفيالوظیفي تب األمنفي 

و اإلشباع  الوظیفّي  األمنإلى معرفة مدى تأثیر  Akpan, 2013) (هدفت دراسة أكبان

ووزعت بنیجیریا على االلتزام التنظیمي.   )Cross River(ألساتذة الجامعات في والیة  الوظیفّي 

) أستاذا موزعین على جامعتین. و توصلت 290استبانة على أفراد عینة الدراسة المكونة من (
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لتزام التنظیمي یؤثران بشكل كبیر على اال الوظیفّي و اإلشباع  الوظیفّي  األمنالدراسة إلى أن 

  لمدرسي الجامعات. 

ف) 2013اسماعیل(هدفت دراسة عذاري و و  وبیان أثره  الوظیفيّ یة االستقرار أهمّ إلى  التعرّ

ِنیتو على األداء التنظیمي للوحدات المالیة  الدراسة على فرضیة مفادها "یتحدد مستوى األداء  بُ

للعاملین في تلك  الوظیفّي التنظیمي للوحدات المالیة في المؤسسات التعلیمیة بمستوى االستقرار 

لنتائج مهمة تتمثل في أن االستقرار  ي وصوالً استخدام األسلوب الوصفي التحلیل الوحدات". وتمّ 

  في المؤسسات. یرتبط بعالقة إیجابیة بمستوى األداء التنظیمي للوحدات المالیة الوظیفيّ 

مستوى رضا المعلمین عبر  إلى معرفة ) &2013Jain,Nigam(جیننیجام و وهدفت دراسة      

ت الدراسة في جامعة وتمّ  الوظیفّي م في الرضا سهِ الفئات العمریة المختلفة  وتحدید العوامل التي تُ 

عضو هیئة تدریس في  (163)ت على بقَ استخدم مقیاس موحد للرضا كأداة بحثیة طُ و .دلهي 

یسیة في الجامعة راضون معظم أعضاء الهیئة التدر  لت الدراسة إلى أّن توّص و  ) كلیة مختلفة18(

  عن عملهم.

ي تسهم في تهدفت إلى تحدید العوامل ال دراسةً  )soum,Ma 2015(وأجرى معصوم       

اعتماد المنهج  في بنغالدش وقد تمّ  الخاّصةتعزیز أو تقلیل رضا األكادیمیین في الجامعات 

َ طُ و  الوصفي التحلیلي لت الدراسة ة وتوّص جامعات خاّص  فرد من عشر )346(ت االستبانة علىبق

 الوظیفّي  األمنم في سهِ من العوامل المهمة التي تُ  واحداُ  دُّ عَ یُ  الوظیفّي  األمن إلى نتائج منها أّن 

  باإلضافة إلى فرص التدریب و تماسك الفریق.

دراسة هدفت إلى بیان الرضا الوظیفّي لدى المدرسین في  )Gius,2016(وأجرى جیس      

مدارس المیثاق في الوالیات المتحدة األمیركیة و أجریت الدراسة على عینة كبیرة من المعلمین و 

حول أمنهم الوظیفيّ من  أشارت الدراسة إلى أن المعلمین في المدارس المستقلة أكثر قلقاً 
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    المعلمین في المدارس العادیة.

الصحیة رف دور العوامل االجتماعیة و إلى تّع  )Msuya, 6201(هدفت دراسة مسویاو 

استخدمت ا. و والدیموغرافیة في تحدید الرضا الوظیفيّ لدى معلمي المدارس الثانویة في تنزانی

العوامل االجتماعیة  الدراسة إلى أّن ت َص الدراسة المقابلة واالستبانة لجمع البیانات وخلُ 

 واالقتصادیة والدیموغرافیة تمثل قوة في تصمیم نموذج للرضا الوظیفّي في مدارس تنزانیا.

    .في الرضا عن العمل لصالح المعلمات وأظهرت النتائج فروقاً 

  ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها:

 ین أّن تبّ   ةالصلة بموضوع الدراسة الحالیّ الدراسات السابقة ذات على الع من خالل االطّ    

عا في طریقة تناول متغیرات الدراسة، وقد اختلفت هذه الدراسة من حیث: الهدف، طریقة هناك تنوّ 

  النتائج ویمكن بیان وجوه االختالف فیما یأتي:التطبیق، العینة المختارة، و 

 الفكرّي  األمن، تناولت بعض الدراسات الفكرّي عت الدراسات السابقة في عرضها لألمن تنوّ       

دراسة )، و 2009)، ودراسة أبوعراد(2007نور(  دون ربطه مع متغیرات أخرى كما في دراسة

 الثاني لمضامین خطابات الملك عبد اهللا ) تحلیالً 2009السردي(وتناولت دراسة ). 2009البقمي(

  .الفكرّي  األمنتعزیز فیما یتعلق باإلرهاب و 

مع  الوظیفيّ  األمنالع علیها تناولت االطّ  فمعظم الدراسات التي تمّ  الوظیفيّ  األمنأما عن       

  .)2012)، ودراسة نصر(2009دراسة الصرایرة( متغیرات أخرى مثل:

ة الذكر فمنها ما تناول الطلبة، ومنها ما تناول المعلمین: تباینت العینات في الدراسات سابق      

، بنغالدشو منها ما تناول اإلداریین، وتناولت العینات بیئات مختلفة مثل األردن، السعودیة، 

ةالجامعات في  أعضاء هیئة التدریسمن  عینةً  تناولتا الدراسة الحالیة مّ ، غزة. أسوریا  األردنیّ
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افي العاصمة  الخاّصة   .نعمّ

أداة لجمع البیانات المطلوبة. في الدراسة ات السابقة في معظمها االستبانة استخدمت الدراس     

 . على أن یتمّ الوظیفيّ  األمنق بوأخرى تتعلّ  الفكرّي  األمنق باستخدام أداتین: أداة تتعلّ  تمالحالیة 

  تطویر االستبانتین بالرجوع إلى دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالیة.

الدراسة الحالیة من أوائل الدراسات_حسب حدود علم الباحثة_ والتي تتناول موضوع  دّ عَ تُ و    

من وجهة نظر  الوظیفّي  األمنبدرجة توافر  وعالقته الفكرّي القادة األكادیمیین لألمن درجة تعزیز 

ةالجامعات في أعضاء هیئة التدریس  انفي العاصمة  الخاّصة األردنیّ ت . علما أنه تمّ عمّ

 سة واختیار العینة وتطویراالستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة في تحدید مشكلة الدرا

       أداتي الدراسة.
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  الفصل الثّالث

ریقة واإلجراء تالّط
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

نتها وأداتیها، وصدقِ خدَ ستَ هذا الفصل عرًضا لمنهج الّدراسة المُ  تّضمَن     م، ومجتمعها وعیّ

ة للبیاناتباإلضافة إلى األداتین وثباتهما،  ُخالصة اإلجراءات و ، ومتغیّرات الدراسة، المعالجة اإلحصائیّ

  وذلك على النّحو اآلتي: المستخدمة و

  منهج الدراسة:

درجة تعزیز القادة  في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي لمعرفةِ  استخدمت الباحثةُ       

الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمناألكادیمیین لألمن الفكرّي وعالقته بدرجة توافر 

ة الخاّصة في  هذا النوع من الدراسات وتمّ استخدام بوصفه المنهَج المناسب ل العاصمة عماناألردنیّ

  ثباتها.االستبانة وسیلة لجمع البیانات بعد التحقّق من صدقها و 

  مجتمع الدراسة 

ن      ُ  تكوّ ن هم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك،  جمیع أعضاء هیئة التدریسمن  الدراسة مجتمع ممّ

ة في الجامعات  وأستاذ مساعد ضو ع ) 1812(والبالغ عددهم ،العاصمة عمانفي الخاّصة األردنیّ

ان من خالل الرجوع إل هیئة تدریس وزَّعین على الجامعات األردنیة الخاصة في العاصمة عمّ حصائیة مُ

) ویوّضح 1الملحق() كما هو مبیّن في 2016/2017(وزارة التعلیم العالي للفصل الدراسي الثاني للعام

       .العاصمة عمانفي الجامعات األردنیة الخاصة في  ) توزیعَ أفراد مجتمع الدراسة1الجدوُل (
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  )1الجدول (
ة الخاّصة في    العاصمة عمانتوزیع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

  الجامعة

  الرتبة األكادیمیة  الجنس

  المجموع
أستاذ   أستاذ  إناث  ذكور

  مشارك
تاذ سأ

  مساعد

ان العربیة   89  33  25  31  14  75  عمّ

  147  77  33  37  19  128  الشرق األوسط

ان األهلیة   212  135  54  23  54  158  عمّ

  254  159  64  31  57  197  العلوم التطبیقیة

  214  134  49  31  41  173  فیالدلفیا

  223  153  44  26  42  181  اإلسراء

  227  155  45  27  70  157  البترا األهلیة

ة   255  179  53  23  60  195  الزیتونة األردنیّ

  98  51  31  16  13  85  سمیة للتكنولوجیا األمیرة

ة للموسیقى   15  8  4  3  1  14  األكادیمیة األردنیّ

  32  20  12  0  10  22  كلیة العلوم التربویة واآلداب_األنروا

كلیة األردن الجامعیة التطبیقیة للتعلیم 
  الفندقي و السیاحي

4  2  1  0  5  6  

  40  27  9  4  12  28  الجامعة العربیة المفتوحة

  1812  المجموع



46 
 

  ُة الدراسة:عینّ 

ة   نةٍ عیّ  اختیارُ  تمّ    عنقودیٍة باختیار مجموعة من الجامعات من جمیع الجامعات األردنیّ

شملت جامعة الشرق األوسط وجامعة اإلسراء وجامعة البترا وجامعة  العاصمة عمانالخاّصة  في 

) 852مساعد(وأستاذ  ،وأستاذ مشارك ،الزیتونة وقد بلغ عدُد أعضاِء هیئِة التدریس فیها برتبة أستاذ

طبیقیة عشوائیة نسبیة بحیث یتناسب عدد أفراد العینة  عینةٌ  اختیرت ومن ثمّ  ).2(كما في الجدول

على جدول تحدید  اعتماداً ذلك  . وتمّ ) عضو هیئة تدریس262بلغ عدد أفرادها( تمعمع افراد المج

 .) Krejcie& Morgan, 1970أعّده كرجسي ومورجن (نة من حجم المجتمع الذي العیّ  حجمِ 

الرتبة األكادیمیة، وعدد  الكلیة، ع عینة الدراسة حسب متغیرات الجنس،) توّز 3(ح الجدولیوّض و 

  سنوات الخبرة.

  )2الجدول (
  العاصمة عمانفي  الجامعاتتوّزع أفراد مجتمع الّدراسة حسب 

  الجامعة

  الرتبة األكادیمیة  الجنس

  المجموع
  أستاذ  إناث  ذكور

أستاذ 
  مشارك

 أستاذ
  مساعد

  147  77  33  37  19  128  الشرق األوسط

  223  153  44  26  42  181  اإلسراء

  227  155  45  27  70  157  الخاصةالبترا 

ة   255  179  53  23  60  195  الزیتونة األردنیّ

  852  المجموع
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  )3الجدول (
  حسب الجنس والكلیة والرتبة األكادیمیة وسنوات الخبرة نة الدراسةع عیّ توزّ 

  المجموع  العدد  المستوى  المتغیر

  الجنس
 186  ذكر

262  

 76  أنثى

  الكلیة
 104  علمیة
 158  إنسانیة

  الرتبة االكادیمیة
 54  أستاذ

 122  أستاذ مشارك
 86  أستاذ مساعد

  عدد سنوات الخبرة
 74  سنوات 5اقل من 

 94  سنوات 10أقل من  -  5
 94  سنوات فأكثر10

  الدراسة: تاأدا

استبانتین األولى لقیاس درجة تعزیز  تطویرِ ب قامت الباحثةُ  الدراسة، أهداِف  من أجل تحقیقِ   

ان بعد الرجوع إلى القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي  ة الخاّصة في العاصمة عمّ في الجامعات األردنیّ

). واألداة 2014)، ودراسة المشهراوي (2013الدراسات السابقة ذات العالقة مثل: دراسة شلدان (

)، ودراسة 2011الوظیفيّ وذلك بالرجوع إلى دراسة الفاضل ( األمنالثانیة لقیاس درجة توافر 

نت استبانُة  وقد ).2013عذاري واسماعیل( ة من ( األمنتكوّ ) فقرة 29الفكرّي بصیغتها األولیّ

د ) فقرة، وعد11موزعة على ثالثة مجاالت. بلَغ عدد فقرات المجال األول "التفاعل مع الطلبة" (

) 12هیئة التدریس" () فقرات وعدد فقرات المجال الثالث" أعضاء 6(فقرات المجال الثاني "األنشطة"

نت استبانة  ) 2ن الملحق(یبیّ ) فقرة. و 23الوظیفيّ في صورتها األولیة من( األمنفقرة. وتكوّ

  الوظیفّي بصیغتهما األولیة. األمنالفكرّي و  األمن، نتیناالستبا

الخماسي  (Likert)فقرة من فقرات االستبانتین وزٌن متدرّج وفق سلم لیكرت  وقد ُأعطي لكلّ  

وقد وكانت أبدال اإلجابة هي: أوافق بشّدة، أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق، ال أوافق بشّدة. 
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أوافق إلى حد ) أربع درجات، والبدیل (أوافق) خمس درجات، والبدیل (أوافق بشّدةأعطي البدیل (

  درجة واحدة.) ال أوافق بشّدة.) درجتین، والبدیل (ال أوافق) ثالث درجات، والبدیل (ما

  صدق أداتي الدراسة:

تمّ التأّكُد من صدِق األداتین بإیجاد الصدق الظاهرّي، إذ قامت الباحثُة بعرِض فقرات   

ین وذوي الخبرة من مًا من المختّص محكّ ) 11االستبانِة على مجموعة من المحّكمین، عددهم(

ة وجامعة في كلیة العلوم التربویة في جامعة الشرق أعضاء هیئة التدریس  األوسط والجامعة األردنیّ

)، وتمّ اعتماد الفقرات التي حصلت 3الزیتونة وجامعة البلقاء التطبیقیة  كما هو مبیّن في الملحق(

ي اقترحها المحّكمون ) من المحّكمین فأكثر، وتمّ إجراُء التعدیالِت الالزمة الت%80على موافقة (

لمحّكمین وبذلك الفكرّي بناءً على رأي ا األمننة ) فقرات من استبا7(على الفقرات إذ تمّ حذف

وّزعة على مجالین . كما تمّ التعدیل على صیاغة عدد من الفقرات 26(أصبح عدد الفقرات ) فقرة مُ

 ) االستبانتین4)  فقرة  ویبیّن الملحق(22الوظیفّي وأصبح عدد الفقرات ( األمنفي استبانة 

  ا النهائیة.مبصیغته

 الدراسة:ثبات أداتي 

طریقة ب بحساب معامالت الثبات لهذه االستبانة الباحثةُ  قامتاألداة،  ق من ثباِت للتحقّ        

عادة االختبار ( نةٍ  االستبانتین على تطبیقُ  ، إذ تمّ )test-retestاالختبار وإ نة  عیّ ة مكوّ استطالعیّ

عادة تطبیقها علیهم بعدهیئة تدریس من خارج العیّ و ) عض20(من أسبوعین، وبعد  مضّي  نة، وإ

 طریقةِ  استخدامُ  تمّ  كمابین نتائج التطبیقین. (Pearson) حساب معامل ارتباط بیرسونتمّ ذلك 

إذ  ،تینلألدا االتساق الداخلّي  ) إلیجاد معاملِ Cronbach_Alpha( كرونباخ ألفا الداخلّي  االتساق
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) 4و الجدول () Cronbach_Alpha( كرونباخ ألفا معامل  باستخدام الثبات معامل احتساُب  تمّ 

  یبین ذلك.

  ) 4جدول (
الوظیفّي في الجامعات  األمنتعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي وعالقته بدرجة توافر  معامل ثبات االستبانة

ان ة الخاّصة في العاصمة عمّ   األردنیّ

معامل ارتباط   المجال  الرقم
  بیرسون

معامل كرونباخ 
  الفا

 0.89 0.79  .مع أعضاء هیئة التدریسالقائد األكادیمي  تفاعل  1
 0.87 0.79  .مع الطلبة القائد األكادیمي تفاعل  2

   0.79  من الفكرّي الدرجة الكلیة لأل  
 0.82 0.78  .الوظیفّي  األمن  

تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي وعالقته درجة  معامل ثبات االستبانة الحظ أّن یُ    

ان األمنبدرجة توافر  ة الخاّصة في العاصمة عمّ مل باستخدام معا الوظیفّي في الجامعات األردنیّ

في ضوء ما  مرتفعةد مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة، وهي قیمة عَ تُ  ،ارتباط بیرسون، وكرونباخ ألفا

  ة.ت إلیه الدراسات السابقتوصلّ 

  رات الدراسة:متغیّ 

 ت اآلتیة:متغیراال اشتملت الدراسة على  

 الجنس (ذكر، أنثى). - 

 الكلیة (علمیة، انسانیة). - 

 الرتبة االكادیمیة (أستاذ، استاذ مشارك، أستاذ مساعد) - 

سنوات،  10سنوات إلى أقل من  5من سنوات، 5عدد سنوات الخبرة ( أقل من  - 

  )سنوات فأكثر10

 .الفكرّي  األمن - 
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  .الوظیفّي  األمن - 

    إجراءات الدراسة:

  تمّ تنفیُذ الدراسِة وفَق اإلجراءات اآلتیة:

ـــة  ن مــن أعضـــاِء هیئـــِة التـــدریس فـــي الجامعـــات األردنیّ ـِع الدراســـة  والـــذي یتكـــوّ _ تحدیــُد أفـــراِد مجتمــ

نة الدراسـة اعتمـادا علـى اإلحصـاءات الرسـمیة مـن وزارة التعلـیم  العاصمة عمانالخاّصة في  واختیار عیّ

  )1العالي كما هو مبین في الملحق(

  _ إعداُد أداتي الدراسة والتأّكد من صدقهما وثباتهما.

ــیم العــالي  وّجــه إلــى وزارة التعل ــة مــن جامعــة الشــرق األوســط مُ همّ ـى كتــاِب تســهیِل المَ _ الحصــوُل علـ

  )5يّ كما هو مبین في الملحق(والبحث العلم

ّجــه إلــى جامعــة  وَ ــة مــن وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــّي مُ همّ _ الحصــول علــى كتــاب تســهیل المَ

  )6الزیتونة والبترا واإلسراء كما هو مبین في الملحق(

ــ ـــ ــة عل ــع_ توزیـــــع أداتـــــي الدراســـ ـــ ــددة . إذ تـــــم توزی نـــــة المحـــ ـــة 350(ى العیّ ــ ــلت الباحث ـــتبانة حصـــ ) اســ

  استبانة. )262(العددلنقص فیها وأصبح  استبانة) 18) وتم استبعاد (280على(

  ._ رصد النتائج وتحلیلها وعرضها ومناقشتها

  _ عرُض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس.

ســـالة بشـــكلها  ـیات بنـــاًء علـــى مـــا تـــمّ التوّصـــل إلیـــه مـــن نتـــائج وكتابـــة الرّ _ تقـــدیم المقترحـــات والتوصــ

  .نهائّي ال

  معیار الحكم:

 المعادلة اآلتیة:تحدید درجتي التعزیز والتوافر تم تطبیق ل         
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  القیمة الدنیا للبدیل    –القیمة البدیلة 

  عدد المستویات        

5 – 1          4         

  3             3    

 )2.33- 1وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من (

 )3.67 – 2.34وتكون الدرجة المتوسطة من (

  ) 5- 3.68الدرجة المرتفعة من (و 

  المعالجة اإلحصائیة:

  استخدمت الباحثُة المعالجاَت اإلحصائیَة اآلتیة:

یة، واالنحرافات الحسابّ  طاتحساب المتوّس  تمّ  والثاني األولین لإلجابة عن السؤال -1

رتَب ،ةالمعیاریّ    . واُل

استخدام معامل ارتباط بیرسون لحساب االرتباط بین  الثالث تمّ السؤال  لإلجابة عن -2

.  األمن ودرجة الفكرّي  األمندرجات مجاالت    الوظیفيّ

تین  ختبارالاستخدام ا تمّ  لإلجابة عن السؤالین الرابع والخامس -3 التائي لعینتین مستقّل

ري   NOVAWay A -(One(تحلیل التباین األحاديو ة، والكلیّ  الجنسبالنسبة لمتغیّ

  .سنوات الخبرةوعدد  الرتبة األكادیمیةلمتغیّري 

عامــل كرونبـاخ ألفـا إل تـمّ  -4 ، ومعامـل ارتبـاط بیرســون یجــاد معامـِل االتسـاق الــداسـتخدام مُ اخليّ

  یجاد معامل الثبات.إل

  المدى  1.33 = =
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

لت استجاباِت أفراِد الدراسة على   ن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي مّث فقرات األداتین،  تَضمّ

 عرٌض  یأتي عت، وفیمامِ ة التي ُج وتحلیل البیانات اإلحصائیّ إجراءات الدراسة،  وذلك بعد تطبیق

  :النّحو االتيوعلى لنتائج الدراسة، 

قة باإلجابة عن السؤال األول الذي نّصه : النتائُج المتعّل درجة تعزیز القادة األكادیمیین ما : أوًال

ة الخاّصة في  أعضاء هیئة  من وجهة نظر العاصمة عمانلألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

  ؟التدریس

تب واالنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیةِ  حساب لإلجابة عن هذا السؤال تمّ        لدرجة والرُ

ة الخاّصة في  من  العاصمة عمانتعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

بشكل عام، ولكّل مجال من مجاالت أداة الدراسة، ویوّضح  وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

  ذلك.) 5الجدول (

   )5جدول (
لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات تب والرُ  واالنحرافات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ   .مرتبة تنازلیا األردنیّ

رقم 
 المجال  المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
 الرتبة التعزیز

األكادیمي مع أعضاء هیئة تفاعل القائد  1
 التدریس

 1 مرتفعة 0.43 3.83

 2 مرتفعة 0.42 3.82  مع الطلبة تفاعل القائد األكادیمي 2
 مرتفعة 0.33 3.82  الدرجة الكلیة
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ة  درجةَ  ) أّن 5(من الجدول یُالَحظ تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان   المتوسطُ  كانت مرتفعة، إذ بلغ من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریسالخاّصة في العاصمة عمّ

)، وجاءت مجاالت األداة جمیعها في الدرجة 0.33(بانحراف معیاريو ) 3.82( الكليّ  الحسابيُّ 

)، وجاء ترتیب المجاالت من حیث 3.83 - 3.82بین ( المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة

، تفاعل مع أعضاء هیئة التدریس تفاعل القائد األكادیمياآلتي:  المتوسط الحسابي على النحو

  .مع الطلبة القائد األكادیمي

  أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو االتي:     

  مع أعضاء هیئة التدریس. القائد األكادیمي تفاعل مجال  .1

تَ ة یّ المعیار  واالنحرافاِت  الحسابیةِ  طاِت المتوّس تمّ إیجاُد    األكادیمیین  لدرجة تعزیز القادةِ ب والرُ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة  ة الخاّصة في العاصمة عمّ لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

  ) یبین ذلك.6والجدول ( ،مجال تفاعل القائد األكادیمي مع أعضاء هیئة التدریسلفقرات  التدریس

  )6جدول (
تب النحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة وا  لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات والرّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ مع  لمجال تفاعل القائد األكادیمي األردنیّ
  رتبة تنازلیا.أعضاء هیئة التدریس مُ 

المتوسط   ةالفقر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
 الرتبة تعزیزال

یعمل على بناء عالقات إیجابیة داخل أقسام  7
  الكلیة.

 1 مرتفعة 0.90 3.96

 2 مرتفعة 0.81 3.91  یحاول الكشف عن المشكالت للعمل على حلها. 8

 3 مرتفعة 0.80 3.90  ینشر ثقافة االختالف ( الرأي والرأي اآلخر). 5

للمشاركة في یوجه أعضاء هیئة التدریس  9
  الفعالیات اإلعالمیة الجامعیة.

 3 مرتفعة 0.86 3.90
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6 
یشجع أعضاء هیئة التدریس على إجراء البحوث 

 5 مرتفعة 0.81 3.85  الفكرّي  األمنالمعززة لمفاهیم 

2 
یحث أعضاء هیئة التدریس على ربط المحتوى 

 6 مرتفعة 0.79 3.78 التعلیمي بواقع المجتمع الفكرّي 

1 
ألعضاء هیئة التدریس بالتعبیر عن یسمح 

 أفكارهم واتجاهاتهم بحریة.
 7 مرتفعة 0.79 3.77

یرصد مظاهر االنحراف الفكرّي لدى أعضاء  3
  هیئة التدریس.

 7 مرتفعة 0.79 3.77

یوجه أعضاء هیئة التدریس لتوظیف التقنیات  4
  الفكرّي. األمنالحدیثة في اكتساب مفاهیم 

 9  مرتفعة 0.94 3.76

10 
یوجه أعضاء هیئة التدریس للمشاركة في 

فعالیات المؤسسات المدنیة في مجال تعزیز 
 الفكرّي. األمن

 10  مرتفعة 0.87 3.74

  مرتفعة 0.43 3.83 الدرجة الكلیة

ظِهر          الفكرّي في الجامعات  األكادیمیین لألمن القادةِ  تعزیزِ درجة  ) أّن 6(الجدول یُ

ة الخاّصة في  ان من وجهة نظرِ األردنیّ لمجال تفاعل القائد  أعضاء هیئة التدریس العاصمة عمّ

واالنحراف ) 3.83حسابي (المتوسط كانت مرتفعة، إذ بلغ ال مع أعضاء هیئة التدریساألكادیمي 

في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات  فقرات هذا المجالوجاءت  .)0.43المعیارّي (

یعمل على بناء ” ها:) ونّص 7في الرتبة األولى الفقرة ( توجاء، )3.96 -3.74(بین الحسابیة 

) وبدرجة 0.90معیاري ( ) وانحراٍف 3.96" بمتوسط حسابي ( عالقات إیجابیة داخل أقسام الكلیة

  مرتفعة. تعزیز

المشكالت للعمل على  عن یحاول الكشف” ها:) ونّص 8تبة الثانیة الفقرة (الرُ  في توجاء       

  ة.) وبدرجة تعزیز مرتفع0.81معیاري ( ) وانحراٍف 3.91" بمتوسط حسابي ( هاحلّ 



56 
 

ه أعضاء هیئة التدریس یوّج ”ها:ّص ) ون4تبة ما قبل األخیرة الفقرة (جاءت في الرُ و    

 ) وانحراٍف 3.76( حسابّي  " بمتوسطٍ  الفكرّي. األمنات الحدیثة في اكتساب مفاهیم لتوظیف التقنیّ 

  مرتفعة. تعزیزٍ  ) وبدرجة0.94( معیارّي 

 یوجه أعضاء هیئة التدریس للمشاركة في”ها:) ونّص 10جاءت في الرتبة األخیرة الفقرة (    

) وانحراف 3.74" بمتوسط حسابي ( الفكرّي  األمنفعالیات المؤسسات المدنیة في مجال تعزیز 

  ) وبدرجة تعزیز مرتفعة.0.87معیاري (

  .مع الطلبة القائد األكادیمي مجال تفاعل .2

تَ ة یّ المعیار  واالنحرافاِت  الحسابیةِ  طاِت المتوّس  حسابتمّ     لدرجة تعزیز القادةِ ب والرُ

ان من وجهة نظر  ة الخاّصة في العاصمة عمّ األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

  ذلك.) یبین 7والجدول ( ،مجال تفاعل القائد األكادیمي مع الطلبةلفقرات  أعضاء هیئة التدریس

  )7جدول (

تب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات والرُ
ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ القائد األكادیمي مع  لمجال تفاعل األردنیّ

  الطلبة مرتبة تنازلیا.

المتوسط   ةالفقر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الرتبة التعزیز

على المشاركة في: (الندوات  یشجع الطلبة 12
 والمحاضرات التوعویة والتثقیفیة للطلبة).

 1  مرتفعة 0.90 3.98

یوجه أنشطة بما یتوافق مع رغبات واتجاهات  23
  الطلبة.

 2  مرتفعة 0.78 3.97

 3  مرتفعة 0.98 3.96 الطالبیة. یخطط لألنشطة الجامعیة 21

 4  مرتفعة 0.88 3.95 یسهم في حل مشكالتالطلبة. 11
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ف الطلبة على طرق التعامل مع قضایا  15 یعرّ
  مجتمعهم.

 5  مرتفعة 0.86 3.91

یحث الطلبة على ضرورة التمسك بأسس  20
  المجتمع (الدینیة والثقافیة).

 6  مرتفعة 0.79 3.89

 7  مرتفعة 0.80 3.88 بة.لالفكرّي لدى الطیرصد مظاهر االنحراف  17

یحث الطلبة على المشاركة في المحافل الوطنیة  26
  التي من شأنها تعزیز االنتماء.

 7  مرتفعة 0.87  3.88

25 
یهیئ النشاط الطالبي لتكون الجامعة بیئة 

 جاذبة.
 9  مرتفعة 0.82 3.87

16 
یسعى إلى عقد المجالس الطالبیة الداعمة لثقافة 

 10  مرتفعة 0.91 3.84  الحوار العلمي الفكرّي.

 11  مرتفعة 0.94 3.80  یعزز الشعور بالحفاظ على مقدرات الوطن. 18

 11  مرتفعة 0.97 3.80  الفكرّي. األمنینظم محاضرات لتعزیز الوعي ب 22

 13  مرتفعة 0.94 3.69 الفكرّي. األمنیوفر كتب ومصادر ذات عالقة ب 19

24 
والصحف الصادرة عن الكلیة في یفّعل المجالت 

 الفكرّي. األمننشر مواضیع خاصة ب
 14  متوسطة 0.96 3.64

14 
یتواصل مع الطلبة ذوي الدخل المحدود 

  للتخفیف من أعبائهم المادیة.
 15  متوسطة 0.95 3.62

یتابع سلوكات الطلبة من خالل وسائل التواصل  13
 الحدیثة.

 16  متوسطة 1.09 3.48

  مرتفعة 0.42 3.82  المجال ككل

ُن من الجدول        ة درجة  أّن ) 7(یتبیّ تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  القائد األكادیمي لمجال تفاعل الخاّصة في العاصمة عمّ

وجاءت ، )0.42واالنحراف المعیاري ( )3.82(حسابيّ المتوسط إذ بلغ ال ،كانت مرتفعة مع الطلبة

 3.48بین (في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة  فقرات هذا المجال

– 3.98(.  
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على المشاركة في: (الندوات  الطلبة عیشّج ”ها:) ونّص 12في الرتبة األولى الفقرة ( توجاء    

) 0.90() وانحراف معیاري3.98(بمتوسط حسابي" والمحاضرات التوعویة والتثقیفیة للطلبة)

  درجة تعزیز مرتفعة.بو 

ه أنشطة بما یتوافق مع رغبات واتجاهات یوّج ”ها:) ونّص 23في الرتبة الثانیة الفقرة ( توجاء      

  درجة تعزیز مرتفعة.بو   )0.78) وانحراف معیاري(3.97" بمتوسط حسابي ( الطلبة.

یتواصل مع الطلبة ذوي الدخل ” ها:) ونّص 14(األخیرة الفقرةتبة ما قبل في الرُ جاءت       

) 0.95) وانحراف معیاري (3.62" بمتوسط حسابي (المحدود للتخفیف من أعبائهم المادیة

  درجة تعزیز متوسطة.بو 

یتابع سلوكات الطلبة من خالل وسائل التواصل ”ها:) ونّص 13(جاءت في الرتبة األخیرة الفقرة     

  درجة تعزیز متوسطة.ب) و 1.09() وانحراف معیاري3.48وسط حسابي (" بمت الحدیثة

قة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نّصه الوظیفّي  األمنما درجة توافر : ثانیا: النتائُج المتعّل

ان من وجهة نظر  ألعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ في الجامعات األردنیّ

  أعضاء هیئة التدریس؟

 رتباستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والُ  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ    

ة الوظیفّي  األمندرجة توافر ل الخاّصة في العاصمة  ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

ان   .) یوضح ذلك8، والجدول (بشكل عاممن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  عمّ

  
  
  
  
  



59 
 

  )8جدول (
 ألعضاء هیئة التدریس الوظیفّي  األمن درجة توافرحرافات المعیاریة والرتب لفقرات المتوسطات الحسابیة واالن 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس   مرتبة تنازلیا. في الجامعات األردنیّة الخاّصة في العاصمة عمّ

المتوسط   ةالفقر  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
 الرتبة توافردرجة ال  المعیاري

 1  مرتفعة 0.81 4.05 أشعر باالنتماء إلى جامعتي. 22

أشعر أني موضع احترام من قبل  21
 رؤسائي.

 2  مرتفعة 0.94 4.02

1  
توفر لي الجامعة إمكانیة تلبیة 

 الحاجات المهنیة.
 3  مرتفعة 0.80 3.99

20 
تشجعني الجامعة على المشاركة 

 بالمؤتمرات والندوات المتخصصة.
 4  مرتفعة 0.84 3.97

2 
أتمتع بالثقة الالزمة إلنجاز العمل 

 المنوط بي.
 5  مرتفعة 0.80 3.96

8 
تساعدني الجامعة في تطویر 

 الجانب األكادیمي.
  5  مرتفعة 0.81 3.96

  7  مرتفعة 0.90 3.87  أحقق طموحي عبر إنجاز العمل. 7

3 
یحقق لي العمل في الجامعة 

.  مستوى اجتماعیًا مرضیًا
 8  مرتفعة 0.83 3.85

4  
أعبّر عن أفكاري األكادیمیة 

 .بحریة
 9  مرتفعة 0.90 3.83

 10  مرتفعة 0.84 3.77 أجد إجراءات استالم الراتب مرنة. 13

5  
تعتمد الجامعة نظامًا للحوافز 

 11  مرتفعة 0.92 3.76  المعنویة

10  
أشعر بالطمأنینة حیال توفر دخل 

 شهري ثابت.
 11  مرتفعة 0.96 3.76

11 
لي الراتب الشهري مستوى یحقق 

.  معیشیًا جیدًا
 13  مرتفعة 0.95 3.74

أجد أن التعلیمات الصادرة  16
 واضحة.

 14  مرتفعة 0.89 3.72

توفر لي الجامعة تأمینًا صحیًا   9
 شامًال.

 15  متوسطة 1.01 3.65

 16  متوسطة 0.82 3.64أرى أن األسس المعتمدة في التقییم  19
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  موضوعیة.

6  
الجامعة نظامًا للحوافز تعتمد 
  17  متوسطة 1.06 3.58  المادیة.

12 
أجد أن الراتب یتناسب مع الجهد 

  المبذول.
 18  متوسطة 0.95 3.55

17 
أتلقى بدًال مناسبًا عن العمل 

  اإلضافي. 
 19  متوسطة 1.01 3.47

تستخدم الجامعة أسلوب الرقابة  18
  المباشرة.

 20  متوسطة 1.03  3.45

  21  متوسطة 1.05 3.44  أرى أن الزیادة السنویة مناسبة.   14

أرى أن مكافأة نهایة الخدمة    15
  مناسبة. 

 22  متوسطة 1.32 3.39

  مرتفعة 0.43 3.74  الدرجة الكلیة
في  ألعضاء هیئة التدریسالوظیفّي  األمندرجة توافر  أّن  )8(لجدولان من یتبیّ    

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ كانت  الجامعات األردنیّ

)، وجاءت الفقرات في 0.43واالنحراف المعیاري ( )3.74(حسابيالمتوسط مرتفعة، إذ بلغ ال

  .)4.05-3.39تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ

 بمتوسطٍ  "أشعر باالنتماء إلى جامعتي”ها:) ونّص 22(بة األولى الفقرةفي الرت توجاء     

  مرتفعة. توافرٍ  ) ودرجةِ 0.81(معیارّي  ) وانحراًف 4.05(حسابي

 أشعر أني موضع احترام من قبل رؤسائي” ها:) ونّص 21الرتبة الثانیة الفقرة ( في توجاء    

  مرتفعة.توافر ) ودرجة 0.94( ) وانحراف معیارّي 4.02" بمتوسط حسابي (

"  أرى أن الزیادة السنویة مناسبة”ها:) ونّص 14(قبل األخیرة الفقرةما جاءت في الرتبة     

  متوسطة. توافر) ودرجة 1.05() وانحراف معیاري3.44بمتوسط حسابي (

 " بمتوسطٍ  أرى أن مكافأة نهایة الخدمة مناسبة” ها:) ونّص 15(جاءت في الرتبة األخیرة الفقرة   

  متوسطة. توافر) ودرجة 1.32(معیاري ) وانحراٍف 3.39(حسابّي 
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قة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي نّصه هل هناك عالقة ذات داللة : ثالثا: النتائج المتعّل

بین درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي ودرجة  α)≥ (0.05إحصائیة عند مستوى 

ان؟ األمنتوافر  ة الخاّصة بالعاصمة عمّ   الوظیفيّ ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

یة    األمنالستبانة  لإلجابة عن هذا الّسؤال تمّ إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین الّدرجة الكّل

الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمنالفكرّي وأبعادها، والدرجة الكلیة الستبانة 

ة الخاّصة ب   ) یوضح ذلك.9، والجدول(العاصمة عماناألردنیّ

  )9جدول (
ألعضاء هیئة التدریس في الوظیفّي  األمندرجة توافر الفكرّي و  األمن بین درجة تعزیزمعامالت االرتباط  

ة الخاّصة  ّ انفي الجامعات األردنی   .نظر أعضاء هیئة التدریسمن وجهة  العاصمة عمّ
 الوظیفّي  األمندرجة     المجال

مع أعضاء  القائد األكادیمي تفاعل
 هیئة التدریس

  0.41**  معامل االرتباط
 000. الداللة اإلحصائیة

  262 العدد

  مع الطلبة القائد تفاعل
  0.43** معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائیة
  262 العدد

  الفكرّي  األمن
  0.92**  معامل االرتباط

 0.00 الداللة اإلحصائیة
  262  العدد

  )α≥0.01عند مستوى ( اً إحصائی** الفرق دال       

) بین α≥0.01(ایجابیة ذات داللة إحصائیة عندارتباطیة  عالقة وجود )9الجدول( رظهٍ یُ    

الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس  األمن درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي ودرجة توافر

ة الخاّصة  انفي في الجامعات األردنیّ   ).0.92(بمقدار العاصمة عمّ
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قة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي نّصه هل توجد فروق ذات داللة : رابعا: النتائج المتعّل

لدرجة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة استجابة أفراد العینة  )α≥0.05(إحصائیة عند مستوى 

رتبة األكادیمیة، ة، والُ یرات الجنس، والكلیّ القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي تعزى لمتغّ  تعزیز

  وسنوات الخبرة؟

ا لمتغیّراته وعلى النّحو اآلتي:            ت اإلجابة عن هذا الّسؤال وفقً   تمّ

ر الجنس: -أ    متغیّ

ة واالنحرافات  تمّ حساُب          لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین المعیاریة المتوّسطات الحسابیّ

ة الخاّصة لألمن الفكرّي  عضو هیئة لمتغیّر جنس  تعزى العاصمة عمانفي  في الجامعات األردنیّ

نات المستقلة،  )t-test(االختبار التّائي إجراء، كما تمّ التدریس   .ذلك) 10(ح الجدولویوّض للعیّ

    )10(جدول 
ة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس   لمتغیر الجنس. تعزى )،t-testواختبار ( الخاّصة في العاصمة عمّ

مستوى   المجال  مالرق
 المتغیر

عدد 
االنحراف  المتوسط  األفراد

 المعیاري
قیمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

1 
مع  القائد األكادیمي تفاعل

 أعضاء هیئة التدریس
 2.03- 0.46 3.80 186 ذكور

 
*0.04  

 0.31 3.90  76 إناث 

2 
مع  القائد األكادیمي تفاعل

  الطلبة
 1.21- 0.45 3.80 186 ذكور

 
0.22 
 0.35 3.87  76 إناث 

  الدرجة الكلیة
 2.56- 0.37 3.77 186 ذكور

 
*0.01 

 0.23 3.87  76  إناث   

  )α≥0.05(عند مستوى الداللة ا*دالة إحصائی

  عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائیة) 10الجدول (أظهرت النتائج في      
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)0.05≤α( في الدرجة الكلیة إذ  تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي تعزى لمتغیر الجنس رجةلد

) ولصالح اإلناث، وكانت القیم التائیة ذات داللة α≥0.01وبمستوى( 2.56-)( بلغت القیمة التائیة 

-لمجال تفاعل القائد األكادیمي مع أعضاء هیئة التدریس إذ بلغت القیمة    )إحصائیة ولصالح اإلناث

2.03). (  

  :الكلیة متغیرب_ 

األكادیمیین لألمن  القادةِ  تعزیزِ  لدرجةِ تمّ حساُب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافاِت المعیاریة 

ویوضح للعینات المستقلة،  )t-testتم إجراء اختبار (كما الكلیة، لمتغیر  تعزى، الفكرّي 

  .ذلك) 11الجدول(

  )11جدول (
ة لدرجة تعزیز المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس   لمتغیر الكلیة. تعزى )،t-testواختبار ( الخاّصة في العاصمة عمّ

مستویات   المجال  مالرق
 المتغیر

عدد 
االنحراف  المتوسط  األفراد

 ىمستو   قیمة (ت)  المعیاري
 الداللة

1 
مع  القائد األكادیمي تفاعل

 أعضاء هیئة التدریس
 0.47 3.75 104 كلیة علمیة

-2.39 *0.01 
 0.58 3.88 158 كلیة إنسانیة

2 
مع  القائد األكادیمي تفاعل

  الطلبة
 0.51 3.77 104 كلیة علمیة

-1.25 0.21 
 0.36 3.85 158 كلیة إنسانیة

  الدرجة الكلیّة
 0.41 3.73 104 كلیة علمیة

-2.41 *0.01 
 0.26 3.84 158  كلیة إنسانیة

  .)α≥0.05(*دالة إحصائیة عند مستوى الداللة

 )α≥0.05 (عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائیة) 11(الجدولیتبیّن من   

القیمة ة الكلیة إذ بلغت في الدرج الكلیة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي تعزى لمتغیر رجةلد

) ولصالح الكلیات اإلنسانیة، كما كانت القیمة التائیة ذات داللة α≥0.01وبمستوى ( 2.41-)(التائیة



64 
 

إحصائیة ولصالح الكلیات اإلنسانیة  لمجال تفاعل القائد األكادیمي مع أعضاء هیئة التدریس إذ بلغت 

  . (2.39-)القیمة 

  الرتبة االكادیمیة:متغیر ج_ 

لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین تمّ حساُب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافاِت المعیاریة   

  .ذلك) 12ح الجدول (ویوّض ، كادیمیةالرتبة األ لمتغیر تعزى، لألمن الفكرّي 

  )12جدول (
ة لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس   .الرتبة االكادیمیةلمتغیر  تعزى ،الخاّصة في العاصمة عمّ

المتوسط   العدد  الرتبة االكادیمیة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مع أعضاء هیئة  القائد األكادیمي تفاعل
 التدریس
 

 0.36 3.85 54 أستاذ
  0.38  3.84  122 أستاذ مشارك
  0.52  3.80  86 أستاذ مساعد

  0.43  3.83 262 المجموع

 مع الطلبة القائد األكادیمي تفاعل

 0.32  3.83 54 أستاذ
  0.39  3.83  122 أستاذ مشارك
  0.52  3.80  86 أستاذ مساعد

  0.43  3.82 262 المجموع

  الدرجة الكلیة

  0.22  3.81 54 أستاذ
  0.35  3.82  122 أستاذ مشارك
  0.37  3.75  86 أستاذ مساعد

 0.33 3.80 262  المجموع

درجة تعزیز القادة ل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 12(الحظ من الجدولیُ         

ذ إكادیمیة، عزى لمتغیر الرتبة األتُ عضاء هیئة التدریس أمن وجهة نظر  الفكرّي  لألمناألكادیمیین 

ولى، الرتبة األوب ) 3.82مشارك) على أعلى متوسط حسابي بلغ (ستاذ أصحاب الفئة (أحصل 
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 خیرة جاء)، وبالرتبة األ3.81ستاذ) بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ (أصحاب فئة (أوجاء 

تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي  تمّ ، و )3.75صحاب فئة (أستاذ مساعد) بمتوسط حسابي (أ

لة إحصائیة في استجابات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات ف على وجود فروق ذات دالللتعرّ 

ة حول لمتغیر الرتبة االكادیمیة، ویوضح  تعزىلألمن الفكرّي درجة تعزیز القادة األكادیمیین  األردنیّ

  ) نتائج ذلك االختبار.13الجدول (

  )13جدول (
األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات لدرجة تعزیز القادة ) One - Way ANOVAتحلیل التباین االحادي (

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ   .الرتبة االكادیمیةلمتغیر  تعزى ،األردنیّ

  مصدر التباین مجاالت االستبانة  مالرق
مجموع 

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

1  

القائد  تفاعل
 مع األكادیمي

أعضاء هیئة 
  التدریس

 0.60 2 0.11 بین المجموعات
0.31 
 
 

0.73 
 
 

  0.19  259  48.15 داخل المجموعات

  261 48.27  المجموع

2 
القائد  تفاعل

مع  األكادیمي
 الطلبة

 0.14 0.03 2 0.05 بین المجموعات
 
 

0.86 
 
 

  0.19  259  47.83 داخل المجموعات
  261 47.88  المجموع

یة   الدرجة الكّل
 0.14 2 0.27 بین المجموعات

1.21 
 

0.30 
 

  0.12  259  29.74 داخل المجموعات
  261 30.02  المجموع

تعزیز القادة األكادیمیین في  ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة13(ن الجدولیبیّ   

بلغت قیمة  إذمن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تعزى لمتغیر الرتبة االكادیمیة،  الفكرّي  األمنمجال 

  .) وهي غیر دالة إحصائیة0.30) عند مستوى داللة (1.21( للدرجة الكلیة) ف(
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  متغیر سنوات الخبرة:د_ 

لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین  تمّ حساُب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة  

  .ذلك) 14(ح الجدولعدد سنوات الخبرة، ویوّض ر لمتغی تعزى، لألمن الفكرّي 

  )14جدول (
ة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس   .عدد سنوات الخبرةلمتغیر  تعزى ،الخاّصة في العاصمة عمّ

المتوسط   العدد  الخبرة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

القائد األكادیمي في مع أعضاء  تفاعل
 هیئة التدریس

 

 0.48 3.79 74 سنوات 5أقل من 
  0.46  3.78  94 سنوات  10الى  5

  0.33  3.90  94 سنوات فأكثر 10
  0.43  3.83 262  المجموع

 القائد األكادیمي مع الطلبة تفاعل
 

  0.50  3.78 74 سنوات 5أقل من 
  0.46  3.83  94 سنوات  10الى  5

  0.31  3.83  94 سنوات فأكثر 10
 0.42  3.82 262 المجموع

یة   الدرجة الكّل

  0.33 3.78 74 سنوات 5أقل من 
  0.40  3.78  94 سنوات  10الى  5

  0.26  3.83  94 سنوات فأكثر 10
 0.33 3.80 262  المجموع

درجة تعزیز لظاهریة بین المتوسطات الحسابیة  ) وجود فروقٍ 14الحظ من الجدول (یُ    

 10(صحاب الفئةأذ حصل إعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة، تُ  لألمن الفكري القادة األكادیمیین

قل أاصحاب فئة ( وتساوى) بالرتبة االولى، 3.83سنوات فأكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغ (

 )،3.78بالرتبة بمتوسط حسابي بلغ ( سنوات) 10الى  5صحاب فئة (ما بین مع أسنوات)  5من 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  إلىف تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتعرّ  تمّ و 
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ة حول درجة تعزیز القادة لألمن كادیمیین األ استجابات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

  ) نتائج ذلك االختبار.15(تغیر سنوات الخبرة، ویوضح الجدوللمتعزى  الفكري

  )15جدول (
لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات ) One Way ANOVAتحلیل التباین االحادي (

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ ّ   .عدد سنوات الخبرةلمتغیر  تعزى ،األردنی
 مالرق
مجموع   مصدر التباین مجاالت االستبانة 

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

القائد األكادیمي  تفاعل  1
مع أعضاء هیئة 

 التدریس
 

 2.18 0.40 2 0.80 بین المجموعات
 
 

0.11 
 
 

  0.18 259  47.47 داخل المجموعات

  261 48.27  المجموع

القائد األكادیمي  تفاعل  2
 مع الطلبة

 0.39 0.07 2 0.14 بین المجموعات
 
 

0.67 
 
 

  0.18  259  47.74 داخل المجموعات
  261 47.88  المجموع

یة   الدرجة الكّل
 0.75 0.90 2 0.17 بین المجموعات

 
 

0.47 
 
 

  0.11  259  29.85 داخل المجموعات
  261 30.02  المجموع

تعزیز القادة األكادیمیین في  ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة15(یبین الجدول  

بلغت قیمة  إذیر عدد سنوات الخبرة، عزى لمتغّ من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تُ من الفكرّي ألل

  .اإحصائیوهي غیر دالة ) 0.47) عند مستوى داللة (0.75) لألداة ككل (ف(

هل توجد فروق ذات داللة نصه:  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذيخامسا: 

بین المتوسطات الحسابیة لدرجة استجابة أفراد العینة لدرجة   )α≥0.05(إحصائیة عند مستوى 

  لمتغیرات الجنس، والكلیة، والرتبة األكادیمیة، وسنوات الخبرة؟ تعزىالوظیفيّ  األمنتوافر 

  متغیر الجنس:أ_ 

 تعزى، الوظیفيّ  األمنتوافر  لدرجةتمّ حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة        

  .ذلك) 16(ح الجدولویوّض للعینات المستقلة،  )t-testتم إجراء اختبار (كما ، ر الجنسلمتغیّ 
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  )16جدول (
الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمنلدرجة توافر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ لمتغیر  تعزى )،t-testواختبار ( األردنیّ
  الجنس.

عدد  الجنس
  األفراد

االنحراف   المتوسط
  المعیاري

قیمة 
  (ت)

مستوى 
 الداللة

 2.05- 0.43  3.71 186 ذكور
 

0.04* 
 0.42 3.73  76 إناث 

  )α≥0.05( عند مستوى الداللة اً *دالة إحصائی                 

توافر  رجةلد )α≥0.05 (عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائیة) 16الجدول ( یتبیّن من

في الدرجة الكلیة إذ  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ر الجنستعزى لمتغیّ  الوظیفي األمن

  ) ولصالح اإلناث.0.04وبمستوى( 2.05-)( بلغت القیمة التائیة 

  متغیر الكلیة: ب_

 تعزى، الوظیفيّ  األمن توافر لدرجةتمّ حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة      

  .ذلك) 17ح الجدول (ویوّض للعینات المستقلة،  )t-testإجراء اختبار ( تمّ كما ، الكلیةلمتغیر 

   )17جدول (
الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمنلدرجة توافر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ لمتغیر  تعزى )،t-testواختبار ( األردنیّ
  الكلیة.

مستویات 
 المتغیر

عدد 
  األفراد

االنحراف   المتوسط
 المعیاري

قیمة 
  (ت)

مستوى 
 الداللة

 0.48 3.66 104 كلیة علمیة
كلیة  *0.02 2.25-

 إنسانیة
158 3.79 0.39 

  )α≥0.05(*دالة إحصائیة عند مستوى الداللة  
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 )α≥0.05 (عند مستوى الداللة داللة إحصائیةوجود فروق ذات ) 17الجدول (من  یُالحظ   

إذ بلغت القیمة  تعزى لمتغیر الكلیة الوظیفّي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس األمنلدرجة توافر

  ) ولصالح الكلیات اإلنسانیة.0.02وبمستوى داللة ( 2.25-)( التائیة 

  الرتبة االكادیمیة: ج_

 تعزى، الوظیفّي  األمنتوافر  لدرجةتمّ حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة    

  . ذلك) 18ح الجدول (ویوّض ، الرتبة االكادیمیةلمتغیر 

  )18جدول (
الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمنلدرجة توافر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ   .الرتبة االكادیمیةلمتغیر  تعزى ،األردنیّ

  العدد  الرتبة االكادیمیة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 0.26 3.75 54 أستاذ
  0.46  3.80  122 أستاذ مشارك

  0.46  3.65 86 مساعدأستاذ 
  0.43 3.74 262 المجموع

 األمنتوافر  درجةل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 18الجدول ( یوّضح    

صحاب ألمتغیر الرتبة االكادیمیة، اذ حصل  تعزىعضاء هیئة التدریس أمن وجهة نظر  الوظیفّي 

صحاب فئة أولى، وجاء ) بالرتبة األ3.80(مشارك) على أعلى متوسط حسابي بلغستاذ أالفئة (

فئة (أستاذ  صحابأخیرة جاء )، وبالرتبة األ3.75(الرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغستاذ) بأ(

وجود فروق  إلىف تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتعرّ  تمّ ، )3.65(مساعد) بمتوسط حسابي

ة حول  الخاصة ذات داللة إحصائیة في استجابات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ
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 تعزى ألعضاء هیئة التدریس من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس الوظیفّي  األمندرجة توافر 

  ) نتائج ذلك االختبار.19لمتغیر الرتبة االكادیمیة، ویوضح الجدول (

  )19جدول (
  الجامعات في األمن الوظیفي توافرلدرجة ) One - Way ANOVAالتباین االحادي (تحلیل 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ   األكادیمیة الرتبةلمتغیر  تعزى ،األردنیّ
       

  

       

  

  

الوظیفّي ألعضاء  األمنرجة توافر لد ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 19الجدول ( یتبیّن من  

 األمنمن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تعزى لمتغیر الرتبة االكادیمیة في مجال  هیئة التدریس

ةالوظیفيّ و  ) وهي غیر 0.06) عند مستوى داللة (2.94(للدرجة الكلیة ) فبلغت قیمة ( إذ، الدرجة الكلیّ

  .أدالة إحصائی

  عدد سنوات الخبرة:  د_

 تعزى، الوظیفيّ  األمنتوافر  لدرجةتمّ حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة         

  . ذلك) 20الرتبة االكادیمیة، ویوضح الجدول (لمتغیر 

  

  

  

  

مجموع  مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

بین 
 المجموعات

1.08 2 0.54 
2.94 
 
 

0.06 
 
 

داخل 
 المجموعات

47.68  259  0.18  

  261 48.77  المجموع
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  )20جدول (

الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمنلدرجة توافر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  
ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ   .عدد سنوات الخبرةلمتغیر  تعزى ،األردنیّ

المتوسط   العدد  الخبرة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الوظیفّي  األمن
 

  0.33 3.78 74 سنوات 5أقل من 
  0.40  3.78  94 سنوات 10 أقل من الى 5

  0.26  3.83  94 سنوات فأكثر 10
 0.33 3.80 262 المجموع

 األمندرجة توافر ل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 20(ظ من الجدولالَح یُ   

تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة، اذ حصل  ،عضاء هیئة التدریسأمن وجهة نظر الوظیفّي 

 وتساوىولى، ) بالرتبة األ3.83(فأكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغسنوات  10(صحاب الفئةأ

سنوات)  بالرتبة بمتوسط  10الى  5صحاب فئة (ما بین مع أ سنوات) 5صحاب فئة (اقل من أ

وجود فروق ذات  إلىرف تطبیق اختبار تحلیل التباین األحادي للتّع  تمّ وقد )، 3.78حسابي بلغ (

ة حول   األمندرجة توافر داللة إحصائیة في استجابات أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

  .) نتائج ذلك االختبار21ح الجدول (ویوّض  كادیمیة،لمتغیر الرتبة األ تعزى الوظیفّي 

  )21جدول (
الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات  األمندرجة توافر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ة الخاّصة في العاصمة عمّ واختبار تحلیل التباین االحادي  األردنیّ
)One - Way ANOVA،( عدد سنوات الخبرةلمتغیر  تعزى.  

  
  
  

  

 مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

 0.03 2  0.63 بین المجموعات
  0.18  259  48.70 داخل المجموعات 0.84 0.17

  261 48.77  المجموع



72 
 

الوظیفّي  األمن توافر ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة21الجدول ( من ینبّ تی  

استنادًا  أعضاء هیئة التدریس،من وجهة نظر  تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة ألعضاء هیئة التدریس

.) وهي غیر دالة إحصائی0.84) عند مستوى داللة (0.17( اذ بلغت) فقیمة (الى    ًا
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

لیها، إضافًة إلى التوصیات المقترحة ي تمّ التوّصل إتناول هذا الفصل مناقشة النتائج الت  

  في ضوء نتائج الدراسة على النحو اآلتي:

ل الذي ینّص على: قة بالّسؤال األوّ   مناقشة الّنتائج المتعّل

تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّة الخاّصة في العاصمة ما درجة 

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟   عمّ

درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في  أّن  )5(ظهرت النتائج في الجدولأ  

ان من وجهة  ة الخاّصة في العاصمة عمّ اء هیئة التدریس كانت نظر أعضالجامعات األردنیّ

. وقد تعزى هذه النتیجة إلى )0.33) وبانحراف معیاري (3.82إذ بلغ المتوّسط الحسابّي ( ،مرتفعة

في اعتدال  الفكرّي وضرورة تعزیزه في الكلیات لما له من أثرٍ  األمنیة وعي القادة األكادیمیین بأهمّ 

ف، ولعلمهم أّن  األهداف  الفكر الذي یقود في النهایة إلى التجدید الفكرّي دون غلوّ أو تطرّ

عن  تسمح بالتعبیر الحرّ  فكریاً  آمنةٍ  عاٍل إال من خالل بیئةٍ  األكادیمیة ال یمكن تحقیقها بمستوًى 

 بین جنباتها الفئةَ  التي تضمُّ  المؤسسات التربویة الجامعة من أهمّ  األفكار باعتدال ووسطیة، كما أّن 

الفكرّي  األمناألكثر فاعلیة في المجتمع أال وهي فئة الشباب الذین یحتاجون إلى استیعاب مفهوم 

الملتزم هو المنطلق الستقامة حیاة األفراد و أمنهم،  السلیمَ  ، إذ إّن الفكرَ وتحویله إلى سلوك عمليّ 

ه یشّكل  الحمایة من  دُّ الجامعاُت الغزو  تبعاتكما أنّ في  الفكرّي الذي یتعرض له الشباب. وتُعَ

الجامعیة التي من شأنها  َب َخ تَُصدِّر النُ  حضاریةً  لصناعة القرار الثقافي وواجهةً  الوقت الراهن مركزاً 

 جاء المجال تفاعلالفكرّي،  األمنق  بمجاالت ا فیما یتعلّ أن تكون قیاداٍت فاعلًة في المجتمع.  أمّ 
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وانحراف ) 3.83مع اعضاء هیئة التدریس بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( ادیميالقائد األك

تمثل في رسم الخطط والسیاسات التي یسیر علیها ی إذ إنهرتبة األولى، لافي و ) 0.43معیاري (

ف إلى درجة قیام القادة األكادیمیی الفكرّي، األمنفي تعزیز مفهوم  أعضاء هیئة التدریس  نوالتعرّ

ة الخاّصة،  األمنبدورهم في تعزیز  الفكرّي لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

القائد  جاء المجال تفاعلالفكرّي، بینما  األمنواألسالیب التي یمارسها القادة األكادیمیون في تعزیز 

والذي ، )0.42) وانحراف معیاري(3.82بمتوسط حسابي( الرتبة الثانیةفي مع الطلبة  األكادیمي

 الطلبةالفكرّي من خالل غرس القیم في نفوس  األمن فعیلفي ت القادة األكادیمیین تمثل في دوری

عداد، و قاعات المحاضراتفي  تواجدهمثناء أ ، وتحذیر خالقیةاالنحرافات األ عن بعیدٍ  جیل واعٍ  إ

ة السلبیة للثقافات واالتجاهات المنحرفة.   الطلبة من أخطار التبعیة الفكریّ

)، ودراسة 2012) ودراسة فحجان(2011اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة هواري وعدون(    

)، 2008). واختلفت هذه الدراسة مع  عدد من الدراسات منه: دراسة الحراحشة(2016مبارك(

)، ودراسة 2013)، ودراسة شلدان(2013)، ودراسة تركستاني(2011ودراسة الحربي(

  ). 2017العزام(

ت من قة بتمّ   الفكرّي حسب اآلتي: األمناقشة المجاالت المتعّل

  عضاء هیئة التدریس.أمع  القائد األكادیمي المجال االول: تفاعل

) أن درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في 6(ظهرت النتائج في الجدولأ  

ان من وجهة نظر القادة األكادیمیین في تفعیل  ة الخاّصة في العاصمة عمّ  األمنالجامعات األردنیّ

) 3.83المتوسط الحسابي ( ، اذا بلغمرتفعة الفكرّي من خالل تفاعله مع أعضاء هیئة التدریس

ستََدلُّ منولى، رتبة األلافي ) وجاء هذا المجال 0.43وبانحراف معیاري ( القادة  أنهذه النتیجة  یُ

ّ مر الذي یُ الفكرّي في الجامعات الخاّصة، األ األمن تعزیزالمقدرة على  یمتلكون األكادیمیین ل سه
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ات ثناء تأدیتهم للمهمّ أ وبین أعضاء هیئة التدریس التواصل فیما بینهمو  االتصال علیهم عملیة

ل نجازها، إب المطلو  ّ ان، وكما یسه ة الخاّصة في عمّ  سیر العملیة التعلیمیة في الجامعات األردنیّ

واصر العالقات االجتماعیة الداخلیة ألعضاء هیئة التدریس من خالل مشاركتهم أتعزیز یعمل على 

النتیجة إلى عزى هذه وقد تُ  بینهم. فیماعن سیادة االحترام والتقدیر  بمناسباتهم المختلفة، فضالً 

إیمان القادة األكادیمیین بفاعلیة دور أعضاء هیئة التدریس في بناء عقول الطلبة والعمل على 

دراكهم لدور أعضاء هیئة التدریس الواضح في غرس القیم المنبثقة من قیم المجتمع وأُ  سسه، وإ

 یه الطلبة فكریاً وتوج ،ما هو مفید على الصعید المهنيّ  تعدیل سلوك طلبتهم من خالل تقدیم كلِّ 

عزى هذه النتیجة إلى إدراك القادة ل طلبتهم. وقد تُ بَ باعتبارهم قدوة یحتذى بها من قِ  وأخالقیاً 

األكادیمیین لدور أعضاء هیئة التدریس في التأثیر في شخصیة الطلبة والعمل على تحصینها ضد 

ما من  ومواجهة كلّ  ،ء للوطنشعور الطلبة باالنتما الفكر المنحرف الدخیل وكذلك دورهم في تنمیةِ 

  شأنه التأثیر على أمنه.

یعمل على بناء عالقات إیجابیة داخل ) ونصها: " 7تبة األولى الفقرة (في الر  توجاء  

) 0.90() وانحراف معیاري3.96(حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي ، إذ"  أقسام الكلیة

  مرتفعة. زتعزیوبدرجة 

ة الخاّصة في  األكادیمیین فيالقادة  أّن  یبیّنهذا  ان یعملون على الجامعات األردنیّ العاصمة عمّ

الكلیة من خالل مشاركتهم  ة بین أعضاء هیئة التدریس فيواصر العالقات االجتماعیأتعزیز 

یجاد فهم إدارة الكلیة، وكذلك المساهمة في بینهم وبین إ متینةٍ  بمناسباتهم المختلفة، وبناء عالقاٍت 

لى إنظمة الكلیة بما ینسجم مع الرسالة االجتماعیة التي تسعى الكلیة بأ قما یتعلّ فی عام لدیهم

 ل بدورها جزءاً من الجامعة التي تشكّ  جزٌء  الكلیةَ  تحقیقها من خالل العمل بروح الفریق الواحد، ألّن 

  .من المجتمع، وألن العالقات العامة هو واجهتها على هذا المجتمع
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یوجه أعضاء هیئة التدریس للمشاركة في ) ونصها:" 10تبة األخیرة الفقرة (لرُ في اجاءت       

حصلت هذه الفقرة على متوسط  . إذالفكرّي  األمنفعالیات المؤسسات المدنیة في مجال تعزیز 

  مرتفعة.ز تعزی) وبدرجة 0.87) وانحراف معیاري (3.74حسابي (

َدلُّ من هذه النتیجة    ستَ ة الخاّصة في العاصمة القادة األكادیمیین  أّن  یُ في الجامعات األردنیّ

ان یسعون احتیاجاته قدر المستطاع، وتنظیم  مع جمهور الكلیة، وتلبیةِ  والتنسیقِ  التواصلِ  إلى عمّ

، ویأتي ذلك بمؤسساته المدنیة وأفرادهللمجتمع  ذات األهمیة بالنسبةالمركزیة واألنشطة  الفعالیاِت 

ام بالمهام األساسیة المنوطة بالقسم، وتمثیل الكلیة في األنشطة واالجتماعات من خالل القی

، والتواصل اإللكتروني موقع الجامعة على قة بالكلیةاألخبار المتعلّ والمناسبات الرسمیة، وتحدیث 

المعلومات، والتواصل مع الطلبة والهیئتین اإلداریة  مع الصحافة ووسائل اإلعالم، وتوفیر

عداد نشرات القبول لطلبةِ والتدریسی ة بما یشمل دلیل الطالب، وطلب االلتحاق، الثانویة العامّ  ة، وإ

والنشرات اإلرشادیة المختلفة، والعمل على ترویج الجامعة محلیًا وعربیًا ودولیًا من خالل التنسیق 

  .صة في القسممع ذوي االختصاص في الكلیة الجامعیة، وعبر الوحدات المتخّص 

  مع الطلبة. عل القادة األكادیمیینالثاني: تفاالمجال 

درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في  ) أّن 7(ظهرت النتائج في الجدولأ       

ة الخاّصة في  مجالمن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في  العاصمة عمان الجامعات األردنیّ

) وبانحراف 3.82بلغ المتوسط الحسابي (، اذ مرتفعة مع الطلبة القائد األكادیمي تفاعل

یة  عزى هذه النتیجة الى تُ  وقد ) وجاء هذا المجال بالرتبة الثانیة،0.42(معیاري دور القائد إلى أهمّ

الجزء األكبر في تعزیز  إذ یتحمل القائد األكادیمي، الفكري لدى الطلبة األمنفي تعزیز  االكادیمي

الشباب داخل الحرم الجامعي ، وكلمته  ك لفئةِ ه والمحرّ ي، والموّج الفكرّي، فهو القدوة والمربّ  األمن

ُ المثل األعلى لهم،  ّدونهدونه في كثیر من مناحي حیاتهم، ویعمسموعة عندهم، بل یقلّ  ل دَ ستَ كما ی
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ق على استیعاب المفاهیم واألفكار التي تتعلّ  الطلبةمساعدة یة  دوره في من هذه النتیجة على أهمّ 

یخ مبدأ الحوار ترسو مع المؤسسات االجتماعیة المختلفة،  تشجیع التعاونِ و بالحیاة والمستقبل، 

على استخدام  الطلبةِ لآلخرین واحترام آرائهم بقصد الوصول إلى الحق، ومساعدة  الهادف واالستماع

ة لغة الحوار دعم ثقافو ، التمییز بین الصواب والخطأصحیحة لیكونوا قادرین على  التفكیر بطریقةٍ 

تاحة الفرصة لهم للتعبیر عن آرائهم وأفكارهملطلبمع ا ، ةالطلب توعیةِ  والعمل على، بحریّة ة، وإ

كسابومعرفة توّج  سهم المعارف والمهارات األخرى، وتنمیة السلوكیات اإلیجابیة في نفو  همهاتهم، وإ

ا في بناءِ  یصبَح لوتهیئة الفرد  ا نافعً عزى هذه النتیجة إلیمان القادة وكذلك قد تُ  مجتمعه. عضوً

سوق العمل و  ج منها واالنخراط فيلون جامعاتهم بعد التخرّ األكادیمیین بدور الطلبة الذین یمثّ 

ُ  االتصال مع اآلخرین، یمانهم بضرورة تهیئة الطلبة لمواجهة التحدیات التي یفرضها واقع الحیاة  وإ

َ لالزم لهذه المواجهة، ویمكن أن تُ التدریب ا ، وأهمیة تقدیمواالقتصادّي  واالجتماعيّ  السیاسيّ  ر سَّ ف

ب ة الثقافیة والحضاریة التي یمكن أن تتأثر عند فئة الشباهذه النتیجة لضرورة الحفاظ على الهویّ 

  حمایتها من خالل األنشطة المختلفة.فال بد من العمل على تحصینها و 

ة على المشاركة في: (الندوات یشجع الطلب) ونصها: " 12(بالرتبة األولى الفقرة توجاء   

) 3.98(حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي إذ " والمحاضرات التوعویة والتثقیفیة للطلبة)

  مرتفعة. زتعزی) ودرجة 0.90وانحراف معیاري (

ان القادة األكادیمیین  ّن أ دل من هذه النتیجةستَ یُ  ة الخاّصة في العاصمة عمّ في الجامعات األردنیّ

تنظیم األنشطة، والمؤتمرات، و الندوات التثقیفیة للطلبة، یشجعون الطلبة على المشاركة في 

والمحاضرات وورش العمل، والمعارض العلمیة، وعروض األفالم الوثائقیة والسینمائیة، واحتفاالت 

طیة أوجه النشاط المتعددة للكلیة وتوزیعها على الصحف ، وتغ)بالطلبة مثل (تكریم، تخریج خاصةٍ 

  ، اإللكتروني الجامعةالمحلیة للنشر مصحوبة بالصور، وكذلك نشرها على موقع 
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یتابع سلوكات الطلبة من خالل وسائل التواصل ) ونصها:" 13(جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة        

) ودرجة 1.09() وانحراف معیاري3.48(حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي إذ"  الحدیثة

  متوسطة. زتعزی

وسائل التواصل  تخدامیعملون على اس القادة األكادیمیین دل من هذه النتیجة أّن ستَ یُ   

االجتماعي مثل الفیس بوك والواتساب ومتابعتهم، وتزوید الصفحات االجتماعیة بالمحتوى 

كما یمكن ، ردةظل التغییرات التكنولوجیة المطّ  إذ إن التعلم اإللكتروني أصبح سائدًا فيالتعلیمي، 

ویمكن القول أن النتیجة جاءت متوسطة لرغبة  الفكرّي, األمنلتعزیز االستعانة بمثل هذه الوسائل 

القادة األكادیمیین باالحتفاظ بمساحة من الخصوصیة واالحتفاظ ببعض الحواجز بینهم وبین الطلبة 

   والتي یمكن أن تسقط نتیجة االستخدام المتواصل والمستمر لمواقع التواصل االجتماعي.

  :على  نصمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ی

ة الخاّصة في  األمنما درجة توافر   الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟محافظة   العاصمة عمّ

الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في  األمنر درجة توافأّن  ) 8ظهرت النتائج في الجدول (أ  

ة الخاّصة في اذ  ،مرتفعة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس العاصمة عمان الجامعات األردنیّ

ه الدراسة مع دراسة اتفقت نتائج هذ. )0.43) وبانحراف معیاري (3.74بلغ المتوسط الحسابي (

). واختلفت نتائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات 2013) ودراسة نیجام وجین(2009الصرایرة(

  ). 2016)، ودراسة جیس(2006ودراسة عركوك()، 2003منها: دراسة إبراهیم(

ي مؤسسة أهم ركائز النجاح في من أالوظیفّي  األمن أّن هذه النتیجة إلى   وتعزو الباحثة  

فیها ویتمتع به  اً قالوظیفّي متحقّ  األمنال وكان إنتاجیة عالیة إوجد مؤسسة ناجحة ذات كانت فال تُ 

نتاجیة تلك المؤسسة ونجاحها حتى وان كانت تضم إعلى  إیجاباً  جمیع موظفیها وینعكس ذلك



80 
 

الوظیفّي على رفع درجة الطمأنینة  األمنعالیة ومتخصصة في مجال عملها، وتقوم فكرة  كفاءاٍت 

من الراحة النفسیة  عضاء هیئة التدریس نوعاً أ یمنحمستقبله الوظیفّي، بما لدى الموظف على 

عزى هذه ، وقد تُ فضل في المهمات المطلوبةألتحقیق االنجاز الطالق طاقاتهم إتساعدهم في 

ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات، ولوجود فرص للترقیة  إلى مالءمة الدخل المادّي  النتیجة

للنظرة االجتماعیة اإلیجابیة التي تتّسم بالتقدیر واالحترام ألعضاء  النتیجةاألكادیمیة، ویمكن تفسیر 

ة التوتر عندهم. وقد تُ لقلق و ل اإلحساس باهیئة التدریس مما یقلّ  عزى هذه النتیجة إلى توافر حریّ

عمل یقوم  نظاِم  أكادیمیة من شأنها إتاحة المجال التخاذ القرارات وحّل المشكالت، وكذلك لوجودِ 

عزى النتائج إلى إدراك القیادات الجامعیة أن قیمة على العدالة في تحدید الرواتب. ویمكن أن تُ 

ه ال بد من نّ ءات العلمیة والخبرات العملیة وأاء هیئة التدریس ذوي الكفاالجامعة مرهونة بأعض

  الوظیفيّ للحفاظ علیهم. األمنتحقیق أعلى درجة ممكنة من 

إذ بلغ " ،أشعر باالنتماء إلى جامعتي) ونصها: " 22بالرتبة األولى الفقرة ( توجاء  

هذه الفقرة  توافر) ودرجة 0.81معیاري (النحراف ال) وا4.05هذه الفقرة (المتوسط الحسابي ل

  مرتفعة.

فَسَّر هذه النتیجة       إذ، الوظیفي األمنمن األمور المهمة الدالة على الشعور بأن االنتماء ب وتُ

الل تعزیز من خ عضاء الهیئة لتدریسیةأاالنتماء لدى الطلبة و  لِ بُ الجامعة الى تعزیز ُس  دارةُ إتسعى 

شراك العالقات االجتماعیة و  لقرارات ودعمهم في تطویر أنفسهم أعضاء هیئة التدریس باتخاذ اإ

  .اً كادیمیًا ومهنیأ

 إذ بلغ "  أرى أن مكافأة نهایة الخدمة مناسبةها:" ) ونّص 15جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (  

  هذه الفقرة متوسطة. توافر) ودرجة 1.32معیاري (النحراف ال) وا3.39حسابي (المتوسط ال
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ستَدل   الواجب على الجامعة مكافأة نهایة الخدمة من حقوق العاملین  أّن  من هذه النتیجة یُ

، وعلى الجامعة تسلیمها عند انتهاء عقد العمل ألعضاء هیئة التدریس سواء كان عقد منحهم إیاها

 خضاع عقد العمل ألسس قانونیة تحفظ حقَّ إو غیر محدد، ومن الضروري أ بمدةٍ  اً العمل محدد

لعمل جازة وساعات التدریس والتفرغ العلمي والترقیة والراتب واإلبا فیما یتعلقالتدریس عضو هیئة 

  .لعضو هیئة التدریس ومتطلبات مالیة االضافي، وما یترتب على الفصل التعسفي من حقوق

  :على مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ینص

بین درجة تعزیز القادة األكادیمیین  )α≤0.05(هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى

ة الخاّصة  األمنلألمن الفكرّي ودرجة توافر  الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

ان؟   بالعاصمة عمّ

ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) الى وجود عالقة 9(ي الجدولشارت النتائج فأ  

)α≤0.05 ة الخاّصة في العاصمة  األمنالفكرّي ككل و  األمن) بین الوظیفيّ ككل للجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس،  ، كما  إذعمّ كانت قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا

 الوظیفّي، األمنو الفكرّي  األمنحصائیا بین جمیع مجاالت إیة دالة یجابإوجدت عالقة ارتباطیة 

َدل من ستَ  األمنكادیمیین لألمن الفكرّي تؤثر بدرجة توافر درجة تعزیز القادة األ ّن هذه النتیجة أ یُ

ه كلما ارتفعت نّ أیجابیة تشیر الى الوظیفّي ألعضاء هیئة التدریس، اذ أن هذه العالقة االرتباطیة اإل

ألعضاء  الوظیفّي  األمنارتفعت درجة توافر  من قبل القادة األكادیمیین الفكرّي  األمنتعزیز  درجة

الفكرّي ألعضاء هیئة  األمنعزى هذه النتیجة إلى أّن تعزیز وقد تُ  والعكس صحیح. هیئة التدریس

ة التي تتمیّ  ة الفكریّ ا یتیح المجال ز بالوسطیة واالعتدال ممّ التدریس من شأنه توفیر بیئة من الحریّ

بداع وهذا من شأنه لإل جدیدةً  قاً كما یفتح أمامهم آفا ومهنیاً  م أكادیمیاً ألعضاء هیئة التدریس للتقدّ 

 األمنللترقیة األكادیمیة وتقدیم حوافز مادیّة ومعنویة ویوفر لهم درجة أعلى من  لهم مجاالً  یتیحأن 
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عزى أیضا إلى أّن وجود أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخاّصة مرهون بعدد الوظیفّي. وقد تُ 

ى االستغناء عن عدد من أعضاء هیئة التدریس في إل الخاصة الجامعات ه بعُض تتوّج إذ الطالب، 

الذي یعمل القادة الفكرّي السائد في الجامعات و  األمن دُّ عَ حال انخفاض مستوى التسجیل ویُ 

األكادیمیون على تعزیزه لدى الطلبة من خالل األنشطة الجاذبة والتواصل مع مؤسسات المجتمع 

ا من أشكال الجذب للطلبة  ممّ  شكالً  دُّ عَ یُ الوطنیة  بالمحافلِ المدني وتعزیز فكرة االنتماء و المشاركة 

الوظیفّي ألعضاء هیئة  األمنالطلبة على التسجیل وبالتالي یوفر درجة أعلى من  یزید إقبالَ 

  التدریس.

  والذي نّصه:  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

بین المتوسطات الحسابیة لدرجة  )α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

عزى لمتغیرات الجنس، تُ  استجابة أفراد العینة لدرجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي 

  والكلیة، والرتبة األكادیمیة، وسنوات الخبرة؟

عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائیة وجود )10: أظهرت النتائج في الجدول (متغیر الجنس. 1

)α≤0.05 (ة الخاّصة في  في درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في الجامعات األردنیّ

ان من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس تعزى لمتغیر الجنس ،كما أن هناك فروق بین العاصمة عمّ

كما أظهرت النتائج أن هذه الفروق لصالح  ، المتوسطات الحسابیة لألداة ككل تعزى لمتغیر الجنس

 .حصائیاإ) وهي دالة 0.01عند مستوى داللة ( (2.56-) ) لألداة ككلتبلغت قیمة ( إذ ، اإلناث

  .)2013() ودراسة شلدان2008فق هذه النتیجة مع دراسة الحراحشة(وتت

العنصر  لونفي الجامعة  یمثّ  أعضاء هیئة التدریس و  القادة األكادیمیینأن  ترى الباحثة  

  الطلبة  تعلیم  ى أعضاء هیئة التدریسیتوقف عل إذ في تحقیق أهداف وغایات الجامعة،  األكثر أهمیة 

الطلبة. والمبادئ في نفوس   خالقیةكبیر في غرس القیم األ كما أّن ألعضاء هیئة التدریس دورٌ وتأهیلهم، 
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بأّن  تیجة السابقةوقد تُفَّسر الن و فاعل فیها وواإلناث جزٌء من المنظومة التعلیمیة الجامعیة وعٌض   

أن اللغة  و، أعضاء هیئة التدریس الذكورمن  بةمع الطل انسجاماً  أكثرُ  أعضاء هیئة التدریس من اإلناث 

وقد  في المرأة من الرجل،  سلوب التخاطب وطریقة التعبیر واللهجة المستخدمة كلها عوامل أكثر تأثیراَ أو 

ا یجعلها تعزى النتائج لطبیعة األنثى المتمثلة باإلحساس  العالي  والمشاعر الفیاضة والعاطقة القویة ممّ

  س مشاكلهم واالستماع إلى أفكارهم. بحكم طبیعتها إلى الطلبة وتحّس  أكثر قرباً 

  متغیر الكلیة:. 2

عند مستوى  إحصائیةٍ  وجود فروق ذات داللةٍ  )11(أظهرت النتائج في الجدول      

)α≤0.05 (األكادیمیین لألمن الفكرّي من وجهة نظر أعضاء هیئة درجة تعزیز القادة ل

بین المتوسطات  اً هناك فروق كما أّن  ولصالح الكلیات اإلنسانیة ،التدریس تعزى لمتغیر الكلیة

) وهي 0.01) عند مستوى داللة (2.41-) لألداة ككل (تبلغت قیمة ( إذ ،الحسابیة لألداة ككل

  .دالة احصائیاً 

وقد یعود الفرق لصالح الكلیات اإلنسانیة إلى اهتمام القادة األكادیمیین في هذه الكلیات بصورة    

أعلى من اهتمام القادة األكادیمیین في الكلیات العلمیة وهذا االهتمام ینعكس على أعضاء هیئة 

في الكلیات اإلنسانیة  وقد تكون طبیعة المساقات االتي تَُدرَّس ،التدریس والذي ینتقل أثره إلى الطلبة

الفكرّي من المساقات التي تَُدرَّس في الكلیات العلمیة والتي تعتمد  األمنمع مفاهیم  أكثر انسجاماً 

على التجارب والمختبرات لتحقیق أهدافها وتنفیذ خططها بینما المساقات في الكلیات اإلنسانیة قائمة 

بة وأساتذتهم لطرح كل ما من شأنه توجیه الطلبة بین الطل على المناقشة و الحوار مما یفتح آفاقاً 

  .فكریاً 
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  متغیر الرتبة االكادیمیة:.  3 

عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیة  عدم وجود )13(أظهرت النتائج في الجدول  

)α≤0.05 ( من وجهة نظر أعضاء هیئة الفكرّي  األمنتعزیز القادة األكادیمیین في مجال  درجةفي

) عند مستوى داللة 1.21) لألداة ككل (Fبلغت قیمة ( إذ لمتغیر الرتبة االكادیمیة التدریس تعزى

على فئة  الفكرّي لیس حكراً  األمنإلى أّن   وقد تعزى هذه النتیجة ) وهي غیر دالة إحصائیة.0.30(

علیا في  ضاء هیئة التدریس یحملون مؤهالٍت ع، فأبعینها أكادیمیةٍ  برتبةٍ  ولیس مرتبطاً خرى أدون 

من خالل االستفادة  أدائهمقدرة على تطویر وتنمیة معارفهم وتحسین م، ولدیهم التخصصاتهممجال 

المواقع التعلیمیة المختلفة على الشبكة العنكبوتیة  خالل من معارفهمر التكنولوجي، وزیادة من التطوّ 

هد الطریق أمامهم لالنفتاح على اآلخر ورفض كل ما یتعارض مع  ،ماهو جدید وتقبّل كلّ  ،مما یمّ

وهذا جعل أعضاء هیئة التدریس برتبهم األكادیمیة المختلفة متجاوبون  ،القیم والمبادئ المجتمعیة

   مع تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في كلیاتهم.

  متغیر عدد سنوات الخبرة:. 4

عند مستوى  إحصائیةٍ  ذات داللةٍ  قفرو  عدم وجود.)15(أظهرت النتائج في الجدول    

)α≤0.05( من وجهة نظر أعضاء هیئة  من الفكرّي  تعزیز القادة األكادیمیین في مجال األ في درجة

) عند مستوى داللة 0.75(للدرجة الكلیة) Fبلغت قیمة ( إذ التدریس تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة.

) ودراسة أبو 2008دراسة الحراحشة (. وقد اتفقت هذه الدراسة مع ) وهي غیر دالة إحصائیة0.47(

  )2011) واختلفت مع دراسة الحربي (2014) و درسة المشهراوي (2012جحجوح(

تأثیر  غیر ذاتت أم كثرت، عدد سنوات الخبرة ألعضاء هیئة التدریس قلّ  قد تُفَسَّر النتیجة بأّن   

 ّن إ لألمن الفكرّي إذ تعزیز القادة األكادیمیین درجة  حولفراد العینة أفي استجابات  ظهار تباینٍ إفي 

 یمكن مالحظتها بوضوحٍ  الفكرّي ممارسةٌ  األمن ّن أل، الفكرّي  األمنالفئات الثالث متفقون على وصف 
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لى إعزى النتیجة وقد تُ طویلة،  صحاب خبرةٍ أأم  قلیلةٍ  ٍة صحاب خبر أعضاء هیئة التدریس سواء كانوا أمن 

ة الخاّصة في  تشابه الظروف البیئیة التي تحیط بأعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ

ان، كما أن  في الجامعات الخاّصة یمتلكون  بخبراتهم المختلفة عضاء هیئة التدریسأالعاصمة عمّ

هم، المستجدات العلمیة في مجال تخصصو  البحث العلمي،  ومتابعةالكافیة في التدریس،  المقدرة

ط لها فیما المخطّ  هدافالتعلیمیة، ویعملون على تحقیق األطالما انهم موجودون في نفس البیئة 

كما أن سنوات الخبرة لیست مقیاسا على مقدرة أعضاء هیئة التدریس  ،یتعلق بالجانب األكادیمي

  لتبنّي الفكر السلیم المعتدل.

  والذي نّصه:  الخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

بین المتوسطات الحسابیة لدرجة  )α≤0.05(ىروق ذات داللة إحصائیة عند مستو هل توجد ف

عزى لمتغیرات الجنس، والكلیة، والرتبة الوظیفيّ تُ  األمناستجابة أفراد العینة لدرجة توافر 

  األكادیمیة، وسنوات الخبرة؟

  :متغیر الجنس. 1

عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیة  وجود )16(أظهرت النتائج في الجدول   

)α≤0.05 ة الخاّصة في  هیئة التدریس عضاءِ ألالوظیفيّ  األمنتوافر ) في درجة في الجامعات األردنیّ

 الوظیفّي، األمن الجنس، في مجال عزى لمتغیرتُ  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس العاصمة عمان

ولصالح اإلناث، وكانت القیمة   )0.04مستوى داللة () عند 2.05-بلغت قیمة (ت) لألداة ككل (إذ 

الدراسة مع  دراسة  واتفقت نتیجة  .. كما أن هناك فروق بین المتوسطات الحسابیة لألداةداّلة إحصائیا

) 2009) ودراسةعبد الحق(2003(ة هذه الدراسة مع دراسة ابراهیم) واختلفت نتیج2016مسویا(

  .)2012ودراسة نصر(
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عزى    الفرق لصالح اإلناث بسبب الطبیعة االجتماعیة التي تجعل من الذكر المسؤول وقد یُ

 دّ عَ ا یجعله یشعر بالقلق من فقدان وظیفته التي تُ بات األسرة ممّ وتأمین متطلّ  عن النفقةِ  األول

رها ثقافة  المجتمع  من الوظیفيّ مقارنة باألنثى التي تحرّ  األمنشعوره ب من مصدر دخله مما یقلل

 كما أن إلزام الذكر بالمسؤولیة االجتماعیة تدفعه للبحث عن فرص أفضل وجامعاٍت  لیة النفقة.مسؤو 

الوظیفّي بینما تسعى األنثى للحفاظ على العمل  األمنأعلى مما یقلل من الشعور ب م له دخالً تقدّ 

األنثى التي في بیئة تشعرها بالراحة النفسیة بغض النظر عن الجوانب المادیة وهذا یعود إلى طبیعة 

األنثى تعمل بالدرجة األولى إلثبات ذاتها وهذا یدفعها  كما أّن تبحث عن االستقرار والهدوء النفسي. 

ا ومهنیا مما یتیح لها فرصة للحصول على حوافز مادیة إلى العمل على تطویر نفسها معرفیّ 

  الوظیفّي. األمنا یزید شعورها بومعنویة ومجاال للترقیة األكادیمیة ممّ 

  :. متغیر الكلیة2

عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیة  وجود )17أظهرت النتائج في الجدول (   

)α≤0.05 من وجهة نظر أعضاء هیئة  ألعضاء هیئة التدریسالوظیفّي  األمندرجة توافر ) في

) 0.02) عند مستوى داللة (2.25-بلغت قیمة (ت) لألداة ككل ( إذ ،تعزى لمتغیر الكلیة التدریس

وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع دراسة عبد  .دالة احصائیاً  لصالح الكلیات اإلنسانیة وكانت القیمةو 

  .)2009الحق(

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أّن الكتیر من المساقات الدراسیة في الكلیات اإلنسانیة مخصصة   

ب تعیین إنسانیة مما یتطلّ لجمیع الكلیات علمیة كانت أم   كمتطلبات إجباریة أو اختیاریة أو مواد حرة

أعضاء هیئة تدریس في هذه الكلیات. كما أّن مجال األبحاث والدراسات في التخصصات اإلنسانیة یعد 

 أكثر مرونة و سهولة من التخصصات في الكلیات العلمیة مما یفتح أمام أعضاء هیئة التدریس مجاالً 
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ة مادیِ  لترقیة األكادیمیة والحصول على حوافَز لتكون سببا  وأبحاث جدیدة من شأنها أن اِت لتقدیم دراس

  الوظیفي. األمنمن شعورهم ب ا یزیدومعنویة ممّ 

  :. متغیر الرتبة األكادیمیة3

عند مستوى فروق ذات داللة إحصائیة  عدم وجود):19أظهرت النتائج في الجدول (      

)α≤0.05(  وجهة نظر أعضاء هیئة من ألعضاء هیئة التدریس  الوظیفّي  األمن درجة توافرفي

) عند مستوى داللة 2.94بلغت قیمة (ت) لألداة ككل (إذ  كادیمیةتعزى لمتغیر الرتبة األ أنفسهم التدریس

  ) وهي غیر دالة إحصائیة.0.06(

ر غیر مرهون برتبة أكادیمیة بعینها وهو الوظیفّي شعوٌ  األمن عزى هذه النتیجة إلى أّن وقد تُ   

ن هم برتبة أستاذ هیئة التدریس ممّ  للجمیع. كما یمكن القول یأّن أعضاَء حاجة ال بد من توافرها 

ا یدفعهم للعمل بقوة إلثبات ذواتهم والتقدم مهنیا مساعد یكونون غالبا في بدایة طریقهم المهني ممّ 

من أسباب حفاظ  هذا من شأنه أن یكون سبباً أعلى و  أكادیمیةٍ  إلى رتبةٍ  ومعرفیا والسعي للوصولِ 

ق بالرُ أمّ  ات التي یعملون بها على وجودهم فیها.الجامع تب األكادیمیة األعلى أستاذ ا فیما یتعّل

  بوجودهم. ن الخبرات العملیة والعلمیة ما یجعل جامعاتهم متمسكةً میمتلكون  مشارك وأستاذ فإنهم

عضو هیئة التدریس مع الطلبة ورضا الطلبة عن أعضاء  عالقةَ  ویمكن تفسیر النتیجة بأّن   

ؤخذ بعین االعتبار من خالل عملیات التقییم في الجامعات الخاّصة وأّن طبیعة  هیئة التدریس أمرٌ  یُ

ما ترتبط بالمعاملة الطیبة وفتح قنوات للحوار مع ادیمیة بقدر هذه العالقة ال ترتبط بالرتبة األك

  الطلبة. 
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  د سنوات الخبرة:متغیر عد .4

 توافر فروق ذات داللة إحصائیة في درجة عدم وجود ):21أظهرت النتائج في الجدول (  

قیمة  اذ بلغت  .عزى لمتغیر عدد سنوات الخبرةتُ من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  الوظیفيّ  األمن

  ) وهي غیر دالة إحصائیة. 0.84) عند مستوى داللة (0.17(ف) (

الوظیفي ال بد من توافره لجمیع أعضاء هیئة التدریس  األمن النتیجة إلى أّن عزى هذه وقد تُ   

الوظیفي من تلبیة الحاجات المهنیة  األمنتحقیق  متطلبات ّن ض النظر عن سنوات الخبرة لهم إذ إبغ

 معیشيّ واجتماعيّ مرٍض هي متطلبات إنسانیة بالدرجة األولى وال وتفعبل الحوافز وضمان مستوًى 

. واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة عدمه بتوافرها أوللشعور  سنوات الخبرة معیاراً  دّ عَ تُ 

  ).2012نصر(
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  التوصیات 

  في ضوء النتائج التي تمّ التّوّصل إلیها یوصى بما یأتي:  

_أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أّن درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي في 

ة الخاّصة في  وصى بتعمیم هذه النتائج كانت مرتفعة، وعلیه یُ  العاصمة عمانالجامعات األردنیّ

  .العاصمة عمانعلى الجامعات الخاّصة في 

لقادة األكادیمیین لألمن الفكرّي بدعم األنشطة _الحفاظ على هذه الدرجة المرتفعة من تعزیز ا

  الفكرّي، وتعزیز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. األمنالداعمة لمفاهیم 

  _ تفعیل التقنیات الحدیثة ومواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع الطلبة.

  الطلبةأعضاء هیئة التدریس و مع  _ االستمرار في تبنّي ثقافة الحوار

  للعمل على تحویله من مفهوم إلى سلوك. األمنختصاص في مجال افراد ذوي االستعانة بأ_ 

ة الخاّصة في        األمندرجة توافر  _أظهرت نتائج السؤال الثاني أّن  الوظیفيّ في الجامعات األردنیّ

في  كانت عالیة، وعلیه یوصى بالحفاظ على هذه الدرجة لالرتقاء بمستوى التعلیم العاصمة عمان

  الجامعات الخاّصة.

  _ التوجه نحو اعتماد سیاسة عادلة للزیادات السنویة 

  _ إعادة النظر في مكافأة نهایة الخدمة.

ة  األمن_ إجراء دراسة مقارنة عن  ة الخاّصة والجامعات األردنیّ الوظیفّي في الجامعات األردنیّ

ة.   الحكومیّ
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  قائمة المراجع:

  :المراجع العربیة

  القرآن الكریم 

  السنة النبویة

عالقته بمستوى الطموح لدى المدراء العاملین في الوظیفّي و  األمن). 2003إبراهیم،  نضال سمیر(

. (رسالة أثر بعض المتغیرات الدیموغرافیةرات السلطة الوطنیة الفلسطینیة و مقرات وزا
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الفكرّي لدى طالبها  األمندور المدرسة الثانویة في تعزیز ـ). 2008ابن قضیب،  فهد بن عبد اهللا(
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  محمد بن سعود اإلسالمیة ،المملكة العربیة السعودیة.

. الفكرّي الفلسطیني األمنب النفسیة اإلسرائیلیة على مخاطر الحر ). 2014أبو بكر، یاسر محمود(

  (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین.

ي لدى طلبة المرحلة األمندور اإلدارة المدرسیة في تمیة الوعي ). 2012أبو جحجوح، رشید محمد(

تیر غیر منشورة)، الجامعة . (رسالة ماجسالثانویة بمدارس محافظات غزة، وسبل تفعیله

  اإلسالمیة، غزة.

). "شبكة التواصل االجتماعي و آثارها 2014أبو خطوة، السید عبد المولى و الباز، أحمد نصحي(

المجلة العربیة لضمان جودة الفكرّي لدى طلبة التعلیم الجامعي بمملكة البحرین"،  األمنعلى 

  .225- 187)، 15( 7، التعلیم الجامعي
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الفكرّي في مساق  األمن). "نحو إسراتیجیة مقترحة للوقایة من مهددات 2014شاهر ذیب( أبو شریخ،

مجلة اتحاد الجامعات العربیة للبحوث یة "، األمنالثقافة اإلسالمیة في ضوء حاجات الطلبة 

  .30- 19)، 1( 34، في التعلیم العالي

الفكرّي لدى طلبة  األمنمیة أثر إستراتیجیات حل المشكالت في تن). 2016أبو شمس، منال خیري(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة النجاح الصف العاشر األساسي في محافظة طولكرم

  الوطنیة ، نابلس.

مجلة عجمان الفكرّي"،  األمن). " دور الجامعة في تحقیق 2009أبو عراد، صالح بن علي(

  .26-7)، 2( 8، للدراسات والبحوث

، 2. طالقیادیة واإلداریة في المؤسسات التعلیمیة األسالیب). 2005البدري، طارق عبد الحمید(

ان: دار الفكر.   عمّ

لمؤتمر الفكرّي"، ا األمن). "أثر التحول إلى مجتمع معلوماتي على 2009البقمي، ناصر بن محمد(

، كرسي األمیر  5 /18 -16للفترة من الوطني األول لألمن الفكرّي، المفاهیم والتحدیات، 

  الفكرّي بجامعة الملك سعود، السعودیة. األمننایف بن عبد العزیز لدراسات 

التخطیط لألنشطة الثقافیة في عمادة شؤون الطلبة بما یعزز ). 2013تركستاني، نجاح یعقوب(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة أم الفكرّي لدى الطالبات بجامعة أم القرى األمن

  ، المملكة العربیة السعودیة.القرى

یة في التعامل مع التطرف و اإلرهاب "، األمن). " دور األجهزة 2009الجحني، علي بن فایز(

، كرسي  5/ 18 -16للفترة من لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي،المفاهیم والتحدیات،  ا

  عود، السعودیة.الفكرّي بجامعة الملك س األمناألمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 
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. ( رسالة ماجستیر غیر في ضوء القصص القرآني األمن). 2012الجدبة، سامي محمد بشیر(

  منشورة)، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

ان: دار الفكر.3. طاإلبداع مفهومه، معاییره، مكوناته).2013جروان، فتحي عبد الرحمن(   ، عمّ

ان: دار 3. طإلبداع اإلدارة علم وتطبیقا ).2008الجیوسي، محمد رسالن وجاد اهللا، جمیلة( ، عمّ

  المسیرة.

ان: دار أسامة للنشر والتوزیع.اإلدارة التربویة المعاصرة).2009حامد، سلیمان(   . عمّ

درجة تحقیق الجامعات الرسمیة لألمن الفكرّي للطلبة من وجهة ). 2008الحراحشة، فؤاد یاسین(
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الفكرّي الوقائي لطالب  األمندور اإلدارة المدرسیة في تحقیق ). 2011الحربي، سلطان بن مجاهد(

.( رسالة المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف من وجهة نظر مدیري ووكالء تلك المدارس

  القرى، مكة المكرمة، السعودیة. ماجستیر غیر منشورة)، جامعة أم

 مبادئ اإلدارة الحدیثة(النظریات، العملیات اإلداریة، وظائف المنظمة).).2006حریم، حسین(

ان: دار الحامد للنشر والتوزیع.   عمّ

). " دور مناهج مواد االجتماعیات و معلمیها في المرحلة المتوسطة 2009الحسین، محمد بن سعید(

لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي،المفاهیم الفكرّي"، ا األمنو الثانویة في تعزیز 

 األمن، كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات  5/ 18 - 16للفترة من والتحدیات،  

  الفكرّي بجامعة الملك سعود، السعودیة.
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مجتمع"، الفكرّي في ال األمن). " نحو استراتیجیة وطنیة لتكریس مفهوم 2009الحكیم، نعیم تمیم(
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العلمي:دور الملتقى "، الفكري  األمنأهمیة المدرسة في تعزیز ). " 2015الحوشان، بركة بن زامل(

جامعة األمیر ،  4/ 30 -28،  للفترة من الرعایة و المناصحة في مواجهة الفكر التكفیري

  یة، السعودیة.األمننایف للعلوم 

.(رسالة ماجستیر الوظیفّي  األمنالصراعات الشخصیة وانعكاساتها على ). 2006الخرب، محمد(

  السعودیة.یة، الریاض، األمنغیر منشورة)، جامعة نایف للعلوم 
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  .35_34)، 183، (والحیاة األمنمجلة وزیر داخلیة المملكة العربیة السعودیة"، 
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الفكرّي  األمنرؤى الملك عبد اهللا الثاني حول اإلرهاب في ظل تعزیز ). 2009السردي، ثاني علي(
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، كرسي األمیر  5/ 18 -16للفترة من الوطني األول لألمن الفكرّي،المفاهیم والتحدیات،  
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  الملك سعود، السعودیة.
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عت من األنترنت بتاریخ . استرجالوظیفيّ  األمننتائج توفیر ). 2008الصوص، سمیر زهیر(

  www.myqalqilia.com/Economic-and-business-termمن الموقع 15/3/2017

، اإلسكندریة: دار الفكر  السلوك التنظیمي في بیئة العولمة واإلنترنت). 2008طه، طارق(

  الجامعي.

ان: دار وائل للنشر 3. طاإلدارة التعلیمیة مفاهیم وآفاق). 2006الطویل، هاني عبد الرحمن( ، عمّ

  والتوزیع.

ان: دار المسیرة.2. طیات علم اإلدارةأساس).2007عباس، علي(   ، عمّ

الوظیفّي لدى أعضاء هیئة  األمن)."درجة اإلحساس باحتیاجات 2009عبد الحق، زهریة إبراهیم(

  .157- 135)، 52،(مجلة اتحاد الجامعات العربیةالتدریس في جامعة اإلسراء الخاّصة"، 

. استرجعت من اإلنترنت  في لیبیااالستقرار الوظیفّي ).2012عبد اهللا، عبد الرؤوف الشریف(

  .http://archive2.libya-al-mostakbal.org/newsمن الموقع  17/5/2017بتاریخ
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الفكرّي  األمنسالیب اإلشراف التربوي الالزمة لتنمیة مفاهیم ). أ2012العبیسي، خالد عبد الرحمن(

ماجستیر غیر منشورة)، . ( رسالة في تدریس التربیة اإلسالمیة لدى معلمي المرحلة الثانویة

  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة.

الوظیفيّ في األداء التنظیمي  )."أثر االستقرار2013عذاري، جاسم رحیم واسماعیل، مجبل دواي(

  .165- 137)، 33( 9"، مجلة العلوم االقتصادیة، للوحدات المالیة في المؤسسات التعلیمیة

الوظیفّي و أداء المعلمین من وجهة نظر المدیرین و معلمي  األمن). 2006عركوك، طارق فرج(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)،جامعة أم القرى، التعلیم العام بتعلیم العاصمة المقدسة

  السعودیة.

الفكرّي وفق تصور التربیة  األمن). " دور األندیة الطالبیة في تعزیز 2017العزام، محمد نایل(

مؤتمر التربیة تحدیات لبة كلیة التربیة في جامعة الیرموك "، اإلسالمیة من وجهة نظر ط

  نیسان، جامعة الیرموك_كلیة التربیة، األردن. 27-25للفترة من وآفاق مستقبلیة،  

ان: دار الشروق للنشر سلوك المنظمة سلوك الفرد و الجماعة). 2003العطیة، ماجدة( ، عمّ

  والتوزیع

االستقرار في و  األمنالفكرّي في تحقیق  األمن)." دور 2013علي، أماني عبد اهللا(

-101)، 12، (- الجمعیة السودانیة النفسیة-مجلة دراسات نفسیةالحیاة"االجتماعیة"، 

133.  

لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي إشكالیات وبدائل "، ا األمن). " مفهوم 2009العلیان، سلمان(

، كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز  5/ 18 -16للفترة من الفكرّي،المفاهیم والتحدیات،  

  .الفكرّي بجامعة الملك سعود، السعودیة األمنلدراسات 
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، السعودیة: مؤسسة المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكریم و قراءاته). 2002عمر، أحمد مختار(

  سطور المعرفة.

ان: دار وائل للطباعة ، عالسلوك التنظیمي في منظمات األعمال). 2002العمیان، محمود سلمان( مّ

  والنشر.

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الترقیة الوظیفیة واالستقرار المهني). 2006فاتح، جبلي(

  منتوري، قسنطینة، الجزائر.

 األمنانعكاساته على تخطیط وتنمیة المسار الوظیفيّ و ). 2011الفاضل، عبد العزیز بن محمد(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الوظیفّي من وجهة نظر العاملین في وزارة التربیة والتعلیم

  یة، الریاض، السعودیة.األمنجامعة نایف العربیة للعلوم 

الفكرّي لدى طلبة المرحلة  األمناإلدارة المدرسیة في تعزیز ). دور 2012(فحجان، نصر خلیل

.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، الجامعة اإلسالمیة، الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیله

  غزة.

. استرجعت من اإلنترنت بتاریخ الوظیفّي لألستاذ الجامعي األمن).2016الفریجات، غالب(

  . www.Albasrah.net/ar-articlesمن الموقع 14/3/2017

الفكرّي لدى طالب المرحلة  األمنمتطلبات تحقیق أبعاد ). 2016الفریدي، محمد بن عبد الرحمن(

. (رسالة ماجستیر غیر الثانویة من جهة نظر المعلمین والمشرفین التربویین بمدینة بریدة

  منشورة)، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة.

اإلنساني الفردي والجماعي  السلوك التنظیمي دراسة السلوك 3). ط2000القریوتي، محمد قاسم(

ان: دار الشروق للنشر والتوزیعلمختلفةفي المنظمات ا   ، عمّ
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الفكرّي بالمملكة العربیة  األمن). " التخطیط االستراتیجي لتحقیق 2009القلیطي، سعید بن علي(

 -16، للفترة من لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي،المفاهیم والتحدیاتالسعودیة "، ا

الفكرّي بجامعة الملك سعود،  األمن، كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 18/5

  السعودیة.

یفانسفش، جون إم ( .(ترجمة كالسیكیات اإلدارة و السلوك التنظیمي). 1999ماتیسون، مایكل تي وإ

ان: األهلیة للنشر والتوزیع.    .1996هشام عبداهللا وسمیر عزت نصار)، عمّ

الفكرّي في  األمنطنیة لتحقیق نحو بناء استراتیجیة و ). 2006المالكي، عبد الحفیظ بن عبداهللا(

یة، المملكة األمن. (أطروحةدكتوراه غیر منشورة)، جامعة نایف العربیة للعلوم مواجهة اإلرهاب

  العربیة السعودیة

  ، اإلسكندریة: الدار الجامعیة.السلوك التنظیمي مدخل بناء المهارات). 2003ماهر، أحمد(

الفكرّي لدى العاملین في جامعة آل البیت وعالقته  األمنمستوى ). 2016مبارك، نور سالم(

  . (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة آل البیت، األردن.بالتطویر التنظیمي

  ، (د.م): دار عمران.3ط المعجم الوسیط.مجمع اللغة العربیة (د. ت).

اإلداریین في جامعة آل درجة ممارسة العدالة التنظیمیة لدى القادة ). 2014المشاقبة، نور علي(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة آل البیت، المفرق، الوظیفّي  األمنالبیت و عالقتها ب

  األردن.

الفكرّي الوقائي لطالبات  األمناإلدارة المدرسیة في تحقیق  دور). 2014المشهراوي، إیناس ابراهیم(

،(رسالة ماجستیر غیر العلیا للمدارس المرحلة الثانویة بمحافظات غزة من وجهة نظر اإلدارة

  منشورة)، جامعة األقصى، غزة، فلسطین.
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 ).1998مهدي والطراونة، تحسین وفریحات،حیدر والعالونة، علي( المغربي، كامل محمد وزویلف،

ان: دارالفكر للطباعة و النشر والتوزیع.أساسیات في اإلدارة النظریات اإلداریة   . عمّ

الفكري  األمن). " الدور المراقب إلدارة الدور اإلیوائیة في تعزیز 2009(المفلحي، ربا بنت حامد

، 5/ 18 -16للفترة من لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي،المفاهیم والتحدیات،  لألیتام"، ا

  الفكرّي بجامعة الملك سعود، السعودیة. األمنكرسي األمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 

الوظیفّي ألعضاء الهیئة التدریسیة في  األمنتقدیر درجة توافر ). 2015ملكاوي، أمیرة حسان(

  (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة جدارا، جرش، األردن.الجامعات األردنیّة.

 األمنعالقتها بالصالبة النفسیة و تراتیجیات مواجهة مشكالت العمل و اس). 2012نصر، عال دارب(

  الة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة دمشق، دمشق، سوریا..(رسالوظیفّي 

.(رسالة ماجستیر الفكرّي في اإلسالم و تطبیقاته التربویة األمنمفهوم ). 2007نور، أمل محمد(

  غیر منشورة)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة.

. (رسالة وء اإلسالمالفكرّي دراسة تأصیلیة في ض األمنمفهوم ). 2012الهذیلي، ماجد بن محمد(

  ماجستیر غیر منشورة)، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، السعودیة.

لمؤتمر الوطني األول لألمن الفكرّي "، ا األمن). " إستراتیجیة تعزیز 2009الهماش، متعب بن شدید(

، كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز 5/ 18 -16للفترة من الفكرّي،المفاهیم والتحدیات،  

  الفكرّي بجامعة الملك سعود، السعودیة. األمنلدراسات 

لجامعات في تعزیز مبدأ الوسطیة ). "دور ا2011هواري، معراج عبد القادر وعدون، ناصر دادي(

مؤتمر دور الجامعات الفكرّي للطالب (دراسة میدانیة على جامعة األغواط بالجزائر)"،  األمنو 

جامعة طیبة  ،9/2/2011-6للفترة من عربیة في تعزیز مبدأ الوسطیة بین الشباب العربي، ال

   .المدینة المنورة
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تلملحقاا  
)1الملحق(  

 اإلحصاءات الرسمیة لتوزیع أعضاء ھیئة التدریس على الجامعات
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)2الملحق(  

 أداتا الدراسة یصورتهما األولیة.

 أستاذ  الدكتور  الفاضل :................................................ وفقه اهللا 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  وبعد    
الفكرّي لدى القادة األكادیمیین  األمندرجة تعزیز "بإعداد رسالة ماجستیر عنة قوم الباحثت

ان األمنوعالقته بدرجة توافر  ة الخاّصة في العاصمة عمّ  تهدفو ، "الوظیفّي في الجامعات األردنیّ

باختالف متغیرات  نظر أعضاء هیئة التدریسإلى معرفة درجة اختالف وجهات  االستبانة 

 .)، الرتبة األكادیمیة، سنوات الخبرةةالكلی، الجنس(

الفكرّي  األمنألول ولتحقیق هذا الغرض تم تطویراستبانه مكونة من محورین هما: المحور ا

  ومكونة من

ــى (فقـــرة) 29( ــاني  ) مجـــاالت3، موزعـــة علـ (  األمـــنوالمحـــور الثـ فقـــرة وقـــد ) 23الـــوظیفيّ

ال أوافـق , ال ،أوافـق إلـى حـد مـاوافـق، أوافق بشـدة، (أصممت وفقًا لتدرج  لیكرت الخماسي كالتالي: 

  .)وافق بشدةأ

ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن مكانــة تربویــة هامــة وخبــرة فــي هــذا المجــال، وألهمیــة رأیكــم    

بـــداء رأیكـــم حـــول  الســـدید فـــي تحقیـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة، نرجـــو التكـــرم بتحكـــیم هـــذه االســـتبانه، وإ

  عباراتها من حیث انتمائها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. 

  

  فدوى محمد محمد أبو حمامالباحثة:                                                    
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 الفكرّي : األمنالمحور األول : 

 
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
  

 
 
 

  
 الرقم

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 
 وسالمتھا

التعدیل 
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

 الفكرّي من خالل تفاعله مع الطالب األمنالمجال األول: دور القائد األكادیمي في تفعیل 
       یسهم في حل المشكالت المحیطة بالطالب.  1

ــى إقامــــة النــــدوات والمحاضــــرات التوعویــــة   2 یشــــجع علــ
  والتثقیفیة للطلبة .

     

لمتــابعتهم ســلوكیًا   یتواصــل بشــكل مســتمر مــع الطلبــة  3
  من خالل وسائل التواصل الحدیثة.

     

ـــف مـــن   4 ـــة ذوي الـــدخل المحـــدود للتخفی یســـاعد  الطلب
  أعبائهم ومتطلباتهم المادیة.

     

یعــرف الطلبــة علــى قضــایا مجــتمعهم المختلفــة وطــرق   5
  التعامل معها

     

یعقد المجالس الطالبیة الداعمة لثقافـة الحـوار العلمـي   6
  والفكرّي 

     

یقـــدم أنشـــطة وفعالیـــات ال منهجیـــة تســـهم فـــي تعزیـــز   7
  الفكرّي. األمن

     

       یرصد مظاهر االنحراف الفكرّي لدى الطالب  8

       یعزز الشعور بالحفاظ على مقدرات الوطن.  9

       الفكرّي  األمنیوفر مكتبة تحتوي عل كتب ذات عالقة ب  10

التمســك بأســس المجتمــع  یحــث الطلبــة علــى ضــرورة  11
  الدینیة والثقافیة.
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  إضافة بعض الفقرات وهي:أقترح 
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
 الرقم

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة

 دقة الصیاغة اللغویة
 وسالمتھا

التعدیل 
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

 الفكرّي من خالل األنشطة األمندور القائد األكادیمي في تفعیل :الثانيالمجال 
       یخطط لألنشطة الجامعیة  الطالبیة.  12

       الفكرّي  األمنینظم محاضرات لزیادة الوعي ب  13

       یتوافق مع رغبات و اتجاهات الطلبةیوجه أنشطة بما   41

یفعل المجالت والصـحف الصـادرة عـن الكلیـة فـي نشـر   15
  الفكرّي  األمنمواضیع خاصة ب

     

       یهیئ النشاط الطالبي لتكون الجامعة بیئة جاذبة.  16

یحــث علــى المشــاركة فــي المحافــل الوطنیــة التــي مــن   17
  شأنها تعزیز االنتماء.
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  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  

  
  

  
 
 
 
 
 

  
 الرقم

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 االجتماعیةالبنائیة 

دقة الصیاغة اللغویة 
 وسالمتھا

التعدیل 
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

الفكرّي مـن خـالل تفاعلـه مـع أعضـاء هیئـة التـدریس  األمنالمجال الثالث: دور القائد األكادیمي في تفعیل 
 والمرشد الطالبي.

      یسمح بالتعبیر عن األفكار واالتجاھات بحریة  18

یحث على ربط المحتوى التعلیمي بواقع   19
 المجتمع الفكريّ 

     

      یرصد مظاھر االنحراف الفكريّ   20

یوجھ نحو توظیف التقنیات الحدیثة وتكنولوجیا   21
 الفكريّ  األمنالمعلومات في اكتساب مفاھیم 

     

       ینشر ثقافة االختالف  22

یشجع على إجراء البحوث المعززة لمفاھیم   23
  الفكريّ  األمن

     

       یعمل على بناء عالقات طیبة داخل أقسام الكلیة  24

       یحاول الكشف عن المشكالت والعمل على حلھا  25

یحث المرشد الطالبي على االستعانة بأسالیب   26
الفكرّي لدى  األمنتربویة حدیثة لتعزیز 

 الطالب

     

یوجھ المرشد إلى مراقبة الطالب ذوي السلوك   27
 الفكرّي المنحرف

     

الفكرّي  األمنینظم دورات ذات عالقة بمفاھیم   28
 خاصة بالمرشد التربوي 

     

یدعم المرشد الطالبي في إعداد نشرات توعویة   29
  الفكريّ  األمنب
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 الوظیفيّ  األمنالمحور الثاني : 
  
    الرقم

  الفقرات
مدى انتماء الفقرة 

الستراتیجیات النظریة 
 البنائیة االجتماعیة

دقة الصیاغة اللغویة 
 وسالمتھا

التعدیل 
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

إمكانیة اِشباع الحاجات الجامعة  توفرلي .1
  الفسیولوجیة في الجامعة 

     

      أتمتع بالثقة الالزمة إلنجاز العمل المنوط بي. .2

یحقق لي العمل في الجامعة المستوى  .3
  االجتماعي المرضي.

     

       .أعبر عن أفكاري األكادیمیة بحریة .4

       للحوافز المعنویة تفعل الجامعة نظاماً  .5

       .بدرجة ممتازة توفرلي الجامعة تأمینا صحیاً  .6

       .أحقق طموحي من خالل إنجاز العمل .7

       تساعدني الجامعة في تطویر النمو األكادیمي .8

       .للحوافز المادیة تفعل الجامعة نظاماً  .9

       .أشعر بالطمأنینة حیال توافر دخل شهري ثابت10

       .مستوى معیشي جیدیحقق لي الراتب الشهري 11

       .أرى أن الزیادة السنویة مناسبة12

       .أن الراتب  یتناسب مع الجهد المبذولأجد  13

       .أرى أن األسس المعتمدة في التقییم موضوعیة14

       .تكلفني الجامعة بمهام لیست من مسؤولیتي15

أجد أن التعلیمات الصادرة واضحة وال تحتمل 16
  .التأویل

     

       .تشجعني على المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة17

       .تستخدم الجامعة أسلوب الرقابة المباشرة18

       أرى أن مكافأة نهایةالخدمة مناسبة19

       أجد إجراءات استالم الراتب مرنة20

       عن العمل اإلضافي مناسباً  أتلقى بدالً 21

       أشعر أني موضع احترام من قبل رؤسائي22

       أشعر باالنتماء إلى جامعتي23

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
..........................................................................................................................................  
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)3الملحق(  

 قائمة بأسماء محّكمي االستبانتین

  التخصص  الجامعة
الرتبة 

  األكادیمیة
  الرقم  االسم

 1  أ. د ابتسام مهدي  أستاذ المناهج وطرائق التدریس  الشرق األوسط
 5  أ. د سالمة طناش  أستاذ إدارة تربویة األردنیّة

  2  أ.د عبد الجبار البیاتي  أستاذ  إدارة تربویة  الشرق األوسط
  3  أ.د غازي خلیفة أستاذ  المناهج و طرائق التدریس الشرق األوسط

 7  محمد القضاة دأ.  أستاذ أصول تربیة األردنیّة
 4  أ.د محمود الحدیدي أستاذ المناهج و طرائق التدریس الشرق األوسط

 6  أ.د هاني الطویل  أستاذ إدارة تربویة  األردنیّة
 8  د. صالح عبابنة  أستاذ مشارك  إدارة تربویة  األردنیّة

 9  د. محمد قداح  أستاذ مشارك إدارة تربویة  البلقاء التطبیقیة
 11  د. مسلم أبو قطام  أستاذ مساعد مناهج وطرائق تدریس الزیتونة

 10  د. محمد بني مفرج  أستاذ مساعد  إدارة تربویة الشرق األوسط
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)4الملحق (  
 أداتا الدراسة  بصورتھا النھائیة

......................المحترم/ةحضرةاالستاذ/ة الدكتور/ة السید/ة   

 .......وبعد السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  
تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي وعالقته تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر بعنوان:

ان األمنبدرجة توافر  ة الخاّصة في العاصمة عمّ ".تهدف الدراسة الوظیفيّ في الجامعات األردنیّ
الوظیفيّ ألعضاء   األمنإلى التعرف إلى درجة تعزیز القادة األكادیمیین لألمن الفكرّي وعالقته ب

هیئة التدریس من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس أنفسهم، كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف 
  وجهات النظر باختالف متغیرات الجنس،  الكلیة ، والرتبة األكادیمیة، وسنوات الخبرة.

الفكرّي  األمنولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانة مكونة من قسمین:  القسم األول          
) فقرة موزعة على مجالین هما: ( أعضاء هیئة التدریس، والطلبة). والقسم الثاني: 26ومكون من (

مت االستبانة وفقا لتدرج لیكرت الخماسي كا22الوظیفيّ ومكون من ( األمن آلتي: ) فقرة. وقد ُصمّ
  موافق بشدة، موافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة.

شاكرین لكم بدایًة حسن تعاونكم آملین أن تمنحونا من وقتكم الثمین في ملء فقرات 
االستبانة وكلنا ثقة بدقة اإلجابة وصدقها وأمانتها وموضوعیتها حول جمیع العبارات الواردة فیها, 

ائجها تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم, علمًا بأنه ألن أهمیة الدراسة ونت
  سیتم التعامل مع البیانات بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط .

  الباحثة: فدوى محمد محمد أبو حمام

  :البیانات األولیة

  :أمام العبارة المناسبة فیما یأتي √الرجاء وضع إشارة 

 أنثى�ذكر              �الجنس:               

  .إنسانیة�علمیة           � الكلیة:                 

عدد سنوات .أستاذ مساعد         �أستاذ مشارك           �أستاذ:    � الرتبة األكادیمیة

  .سنوات فأكثر �10   س 10أقل من -5 �  سنوات 5أقل من  -ا �   الخبرة:
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  الفقرة  الرقم
  درجة الموافقة

أوافق 
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى حد 

 ما
ال أوافق  ال أوافق

 بشدة

 الفكرّي من خالل تفاعله مع أعضاء هیئة التدریس األمنالمجال األول: دور القائد األكادیمي في تفعیل 

یسمح ألعضاء هیئة التدریس بالتعبیر عن أفكارهم   1
  واتجاهاتهم بحریة.

     

یحث أعضاء هیئة التدریس على ربط المحتوى   2
 التعلیمي بواقع المجتمع الفكرّي 

     

یرصد مظاهر االنحراف الفكرّي لدى أعضاء هیئة   3
 التدریس.

     

یوجه أعضاء هیئة التدریس لتوظیف التقنیات   4
 .الفكرّي  األمنالحدیثة في اكتساب مفاهیم 

     

       ثقافة االختالف( الرأي والرأي اآلخر). ینشر  5
یشجع أعضاء هیئة التدریس على إجراء البحوث   6

  الفكرّي  األمنالمعززة لمفاهیم 
     

       یعمل على بناء عالقات إیجابیة داخل أقسام الكلیة  7
       یحاول الكشف عن المشكالت للعمل على حلها  8
للمشاركة في الفعالیات یوجه أعضاء هیئة التدریس   9

  .اإلعالمیة الجامعیة
     

یوجه أعضاء هیئة التدریس للمشاركة في  فعالیات   10
 .الفكرّي  األمنالمؤسسات المدنیة في مجال تعزیز 

     

  الفكرّي من خالل تفاعله مع الطلبة األمنالمجال الثاني:  دور القائد األكادیمي في تفعیل 
       الطلبة.یسهم في حل مشكالت    11

ـــدوات   12 ـــاركة فــــــي: (النـــ ــــى المشـــ ــــة  علــ ــــجع الطلبــ یشــ
  والمحاضرات التوعویة والتثقیفیة للطلبة) .

     

ـــابع ســـلوكات الطلبـــة مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل   13 یت
  الحدیثة. 

     

یتواصل مع الطلبة ذوي الدخل المحـدود للتخفیـف مـن   14
  أعبائهم المادیة.

     

ف الطلبة على   15        طرق التعامل مع قضایا مجتمعهم.یعرّ

ــة الداعمــة لثقافــة   16 یســعى إلــى عقــد المجــالس الطالبی
  الحوار العلمي الفكرّي.

     

       یرصد مظاهر االنحراف الفكرّي لدى الطبة.  17

       یعزز الشعور بالحفاظ على مقدرات الوطن.  18

       الفكرّي. األمنیوفر كتب ومصادر ذات عالقة ب  19

یحــث الطلبــة علــى ضــرورة التمســك بأســس المجتمــع   20
  (الدینیة والثقافیة).

     

       یخطط لألنشطة الجامعیة  الطالبیة.  21

 الفكرّي  األمنالقسم األول: 
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  الوظیفيّ  األمنالمحور الثاني: 

  الفقرة  الرقم
  درجة الموافقة

 أوافق
أوافق إلى  أوافق بشدة

 حد ما
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

       الحاجات المهنیة. ة لي الجامعة إمكانیة تلبی توفر   .1
      أتمتع بالثقة الالزمة إلنجاز العمل المنوط بي.   .2
3.   .       یحقق لي العمل في الجامعة مستوى اجتماعیاً مرضیًا
       .ر عن أفكاري األكادیمیة بحریةأعبّ    .4
       تعتمد الجامعة نظامًا للحوافز المعنویة   .5
       تعتمد الجامعة نظامًا للحوافز المادیة.   .6
       أحقق طموحي عبر إنجاز العمل.   .7
       تساعدني الجامعة في تطویر الجانب األكادیمي   .8
       توفر لي الجامعة تأمینًا صحیًا شامًال.   .9

       ثابت.أشعر بالطمأنینة حیال توفر دخل شهري    .10
11.   .        یحقق لي الراتب الشهري مستوى معیشیًا جیدًا
       أجد أن الراتب  یتناسب مع الجهد المبذول.   .12
       .أجد إجراءات استالم الراتب مرنة   .13
       أرى أن الزیادة السنویة مناسبة.    .14
        .أرى أن مكافأة نهایة الخدمة مناسبة    .15
       واضحة. أجد أن التعلیمات الصادرة   .16
        .أتلقى بدًال مناسبًا عن العمل اإلضافي   .17
       تستخدم الجامعة أسلوب الرقابة المباشرة.   .18
       أرى أن األسس المعتمدة في التقییم موضوعیة.   .19
تشجعني الجامعة على المشاركة بالمؤتمرات والندوات    .20

  المتخصصة.
     

       .أشعر أني موضع احترام من قبل رؤسائي   .21
       .أشعر باالنتماء إلى جامعتي   .22

  

 

       الفكرّي. األمنینظم محاضرات لتعزیز الوعي ب  22

ــات   23 ــات و اتجاهــ ــا یتوافــــق مـــع رغبـ ــطة بمـ یوجـــه أنشـ
  الطلبة.

     

ل المجالت والصحف الصادرة  24 عن الكلیـة فـي نشـر  یفعّ
  الفكرّي. األمنمواضیع خاصة ب

     

       یهیئ النشاط الطالبي لتكون الجامعة بیئة جاذبة.  25

یحث الطلبة على المشاركة في المحافل الوطنیة التي   26
  من شأنها تعزیز االنتماء.
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)5الملحق(   

 كتاب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط إلى التعلیم العالي
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)6الملحق(  

 كتاب تسھیل مھمة من وزارة التعلیم العالي إلى جامعة الزیتونة، و اإلسراء، والبترا




