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 : مقدمة
 المعرفـة فـ  المسـتمر والتطـور السريع والتقدم التحديات عصر بأنه العصر هذا يتميز
 المفتوحــة المجتمعــات نشــأ  إلــ  ذلــ  أدى وقـد,  أنواعهــا بكافــة االتصــال ووســا   والمعلومـات

 يحـد  عمـا بمعـزل دولـة تعـي  أ  بمكـا  الصـعوبة فمـ  لـذا صغير  كقرية اليوم عالم وأصبح

م3102 ينايرـ   والثلاثون الثالثة التربوية ـ العدد المجل  

   



 م3103( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 01 - 

ــوم العــالم فــ  ــراب  العــالم أل  السياســية أو واالقتصــادية البشــرية إمكاناتهــا كانــ  مهمــا الي  تت
 .  الشعوب بي  والمصالح العالقات فيه وتشاب 

 فكـر أزمـة كونهـا مركب طابع ذات أزمة األخير  الثالثة العقود خالل المجتمع واجه لقد
ــة المســتويات شــمل   عــام وواقــع ــة الثقافي ــر ومثــ  والسياســية واالجتماعي ــة الفك  خاصــة أهمي
ــدور  الطــابع هــذا ضــم  ــ  صــعيد علــ  ســوا  فيهــا المحــوري  ل  ســلي  صــيا ة أم, األزمــة خل
 .  منها للخروج

 الغــزو محــاوالت أبرزهــا مــ  لعــ  جمــة تحــديات تواجهــه اليــوم واإلســالم  العربــ  المجتمــع أ 
 قــد مشــاك  تطــر  تحــديات وهــ  ,واإلســالمية العربيــة هويتــه طمــ  أجــ  مــ  والفكــري  الثقــاف 
 الطليعـــة فــ  تختلــ  أثارهــا أ  مـــع مباشــر  يــر أو مباشــر بشـــك   المجتمعــات منهــا تعــان 
 تقييـد إمكـا  علـ  التحـديات تلـ  وتنطوي , منها بك  الخاصة األوضاع بحسب والمدى والدرجة

 .  وتطويرها المجتمعات نمو
 بـدور  ينعك  الذي األمر التغير دا مة فه , بالدينامية اإلنسانية عاتالمجتم وتتص 

 فـ  تغيـر يتبعـه أ  يجـب المجتمـع فـ  تغير فأي, الدراسية المناهج عل  ثم وم , التربية عل 
ــا   نظامــا   ليســ  المقصــود  التربيــة وأل   التعليمــ  النظــام  يتكامــ  نظــام هــ  إنمــا بذاتــه مكتفي
 أو السياس  كالنظام عنه تتفرع أو تواكبه أو تعلو  اجتماعية أنظمة مع روالتأث التأثير ويتبادل

 علــ  ظهــرت و, مســتجد  بمفــاميم العنايــة الضــروري  مــ  كــا  لــذا االجتمــاع  أو االقتصــادي
 التــ  التحــديات أخطــر مــ  يعــد فهــو الفكــري األمــ   مثــ  (3)نفســها وفرضــ  التربويــة الســاحة
 .  مجتمعنا تواجهه

 يتعلـ  لكونـه  واألساسـية ركيزتهـا ويمثـ  بـ األمـ    أنـواع أهم م  ي الفكر األم   يعد 
 بمفهومــه األمــ  لتحقيــ  طريقــا ويمثــ  وبــ ,  وثقــافتهم  وفكــرهم المجتمــع أبنــا  بعقــول أساســا
ــم ومــ  الشــام   خصا صــه أهــم للمجتمــع يحقــ  انــه والســيما إليــه الماســة الحاجــة يتضــح ث
 فـ  الفكـر أ  إلـ  إضـافة  والغاية  والمنهج الفكر  ف والوحد  التالحم بتحقي  وذل , وتماسكه

 المــدخ  هــو الفكــري  األمــ  تحقيــ  أ  كمــا المميــز  وذاتيتــه هويتــه يحــدد الــذي هــو مجتمــع أي
 للمجتمـع حمايـة تحقيقـه فإ  وعليه,  وثقافته المجتمع لحضار  والنمو والتطور لإلبداع حقيق 
 مـ  كثيـر بهـا تعـج هدامـة دخيلة أفكار م  معليه يرد مما لهم ووقاية خاصة وللشباب   عامة

ــات مــ  و يرهــا  المعلومــات وشــبكات الفضــا يات ــة آلي ــ  (.2) األخــرى  العولم ــدفع والت  نحــو ت
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 ككـ  اإلنسـانية المجتمعات عل  بدورها تنعك  أحيانا ومتضاربة متتالية علمية تغييرات إحدا 
 . الدول  الصعيد وعل 

ــد ــةالمخت والدراســات البحــو  أجمعــ  لق ــيالت وكــذل   لق  وذوي  األمنيــي  الخلــرا  تحل
 تنطلـ  إنمـا, صـورها بكـ  األمنيـة التهديـدات أ  والشـرعية واالجتماعية النفسية االختصاصات

 معينــة ومعتقــدات وتصــورات رؤى  تلنــ  إلــ  واألفــراد الجماعــات بعــ  يــدفع  منحــر  فكــر مــ 
   .أهدافهم لتحقي  المجتمع ام  تهدد بأعمال القيام لهم تلرر

 مناديـــة الفكـــر وقـــاد  المســـيولي  قلـــ  مـــ  الـــدعوات وتكـــررت األصـــوات تعالـــ  لـــذل 
ــار  الفكــري األمــ  تحقيــ   بضــرور  ــد  الضــمانة باعتب ــة الوحي  بمفهومــه لألمــ  األكيــد  والحماي
 مـــ  ينطلـــ  إنمـــا مجتمـــع وأي بلـــد أي فـــ  واالســـتقرار بـــاألم  يخـــ  مـــا إ  والســـيما الشـــام 
 ترســي  حيــ  مـ  قصــوى  أهميــة الفكـري  األمــ  إعطـا  يتطلــب مــا هـوو , أوال الفكريــة القناعـات
 .  ملموسا   واقعا   لجعله وتدابير إجرا ات م  الالزم واتخاذ ,وأهميته مفهومه

 انتقــال وســهولة االتصــال وســا   تطــورات ومــع الكلــرى  المعلوماتيــة الثــور  ظــ  ففــ 
ــأثر, الثقافــات ــه يــيدي بمــا بــبع  بعضــها وت ــ  إلي  انتشــار ومــع, وثقــاف  فكــري   ــزو مــ  ذل
 يــدرك لــب ذي كــ  علــ  لزامــا يكــو  , العــالم مســتوي  علــ  وتعــددها فكريــا المنحرفــة الجماعــات

 ,  الفكري  االنحرا  م  الوقاية سل  أهم م  باعتبار  الفكري  األم  أهمية
 بضــرور  مناديــة األصــوات فيهــا ارتفعــ  المنصـرمة الثالثــة العقــود أ  مــ  الــر م علـ 

ــة ــاتاالن مــ  الحماي ــذي العصــر هــذا فــ  خاصــة الفكريــة حراف  اإلســالمية الشــعوب أصــبح  ال
 تحقيقهـا إمـام قا مـة ظلـ  العقبـات أ  إال,  صورها بك  األمنية للتهديدات مطمعا فيه والعربية
 هـذا  ـر  عاتقهـا علـ  التعليميـة الميسسـات بينهـا ومـ  المجتمعيـة الميسسـات أخـذت لـذل 

 بفكــر التحــديات مواجهــة فــ  فاعلــة كقــو  وتطــوير  علــيمالت وتحــدي  الــن   عقــول فــ  التوجــه
 الـلالد به تمر الذي الراه  الموقف بحقيقة العقول وتبصير, التربوية باألساليب ووع  مستنير

 . وثقاف  فكري  و زو تحديات م 
 األهـــدا  حيـــ  مـــ  وتطـــوير  التعلـــيم بمنـــاهج واضـــحا اهتمـــ  الدولـــة اهتمامـــا ولقـــد

 الفكـري  الغـزو واتجاهـات تحـديات ومواجهـة والتكنولوجيـة العصـرية تالتطـورا ليواكـب والمحتوى 
 :(1) خالل م  وذل  الفكري  األم  بمتطلبات وتبصيرهم الطالب ومساعد 

 . مجتمعهم تواجه الت  التحديات مواجهة عل  الطالب وقدرات استعدادات تنمية-
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ــز- ــ  الســلوكيات تعزي ــا  يطةشــر  ,الحضــار  ركــب مســاير  نحــو الطــالب تقــود الت علــ    الحف
 . يهدد  ما ك  رصد خالل م  الفكري  وأمنه الوط  مقدرات

 .بالتطوير وييم  الثواب  عل  يحافظ معاصر وطن  إسالم  بفكر الخروج -
 .الفكري  لألم  األساسية المكونات م  تعد والت  الهامة المفاميم بع  تعليمهم -

 تحقيــ  األمــ  فــ  فعـال بــدور يقــوم إ  يمكــ  وأنشـطته مناهجــه خــالل مــ  التعلـيم إ 
 تعـد الفكـري  األم  مفاميم  ر  إ  حديثه بطرق  تدريسه وتم محتوا  اختيار أحس  إذا الفكري 

 علـ  الطـالب تسـاعد أ  يمكـ  والتـ  الدراسـية المراحـ  مختل  ف  الدراسية المناهج مسيولية
 كيـف وتعلـيمهم هاوتـدعم والقوميـة الوطنيـة الـرو   ر  خالل م  لديهم األمن   الوع  تنمية

,  الفعالـــة المشـــاركة علـــ  والقـــدر  الحـــال  العصـــر قضـــايا مـــع واع   بفكـــر ويتعـــاملو   يفكـــرو  
 (.3)وتوجهات تغيرات م  يعتريه بما الحال  الواقع مع والتكيف

  تزويــد بضـرور  عملهـا وورق  أبحاثهــا خـالل مـ  المــيتمرات بعـ  نـادت لقـد  
 الــوع  تنميــة مــ  تمكــنهم التــ  المهــارات مــ  جموعــةبم الطــالب الدراســية والمقــررات المنــاهج
 بمقومـات الحـدي  العصـر فـ  الطالـب إلعـداد الالزمـة المتطلبـات بعـ  وتحقيـ  لدبهم الفكري 
 -( :5) منها

 علـ  وقـادرا  بـه المحيطـة الجاريـة باألحدا  الواع  الفهم م  درجة عل  يكو   أ  -
 .فيها والمشاركة أسبابها تحلي 

 المناسـب السـلوك نحـو توجهـه التـ  والقـيم االتجاهـات مـ  مجموعة لديه يكو   أ  -
 .تواجهه الت  المشكالت تجا 

 التــ  والقضــايا المشــكالت مــع التعامــ  مــ  يمكنــه مــا المهــارات مــ  لديــه يكــو   أ  -
 : مث  المعاصر عالمنا عل  تطرأ الت  التغيرات عليه تفرضها

 . المسيولية وتحم   القرارات اتخاذ-3
تهـدد  التـ  المعاصـر  والقضـايا والمشـكالت مـ  بالعديـد يتعل  فيما اإلحكام رإصدا-2

 . والفكري  الوطن  األم 
 . له المستقللية والصور   للمجتمع المتغير  الطليعة تقدير -1
 وزارة حعددتها كمعا  ،الجامعيعة بالمرحلعة التعلعي  أهعداف مع  تتفق األهداف هذه إن

 (:6) ومنها العالي التعلي 
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 فــ  وبيــا  الدولــة   واإلسـالمية العربيــة أمتنــا تواجــه التـ  التحــديات علــ  تعـر ال-3
 .  مواجهتها
   والعرب  الوطن  الواقع عل  الطالب لدى تعزيزها يتم الت  المفاميم تطلي -2
 لمواجهــة واإلســالم  المســتوى العربــ  علــ  أشــكالها بكافــة الوحــد  إمكانــات إدراك-1
 .الحال  العصر ف  تواجهنا قد الت  والفكرية األمنية  التهديدات
 . ومظاهر , بأشكاله األم  وقضايا مفاميم نحو اإليجابية االتجاهات تنمية-3
والمفاميم المرتبطة بهـا  تمثـ  أحـد المكونـات الضـرورية التـ   الفكري   قضية األم  إ

مختلفـة التعلـيم وتتـرجم مـ  خـالل المنـاهج والمقـررات الدراسـية ال أهـدا يجب أ  تتضـم  فـ  
ـــد أحـــد العناصـــر الضـــرورية  ـــا أ  معاييرهـــا وضـــوابطها وأبعادهـــا تع ـــة الجامعيـــة, كم بالمرحل

 لتصميمها  حي  تتضم  جانلي  أساسيي  أحدهما يتص  بالمنهج وبرامجه ومقرراته.
تعد مكونا مهمـا  مـ   والت  الفكري وانطالقا م  أهمية المفاميم المرتبطة بقضية األم  

باعتبارهـــا أكثـــر المراحـــ  الدراســـية صـــلة وارتباطـــا  بواقـــع   الجـــامع لـــيم مكونـــات مقـــررات التع
ومشــكالته, فقــد قــام الباحــ   باســتقرا  بعــ  المقــررات الدراســية لــبع   الســعوديالمجتمــع  

أو بالمفـاميم المرتبطـة بـه إال  الفكـري الكليات بالمملكة  فلم يجد فيها ما يلي  االهتمـام بـاألم  
 الجـامع ينعك  بدور  عل  الطالب فحي  يتم تخرجهم م  مرحلـة التعلـيم  قد الذينادرا   األمر 

 ال يك  لديهم تصورا  واضحا عنها. 
التربيـة, كما قام أيضا  باستطالع آرا  عينة م  أعضا  هييـة التـدري  بـبع  كليـات 

وذلــ  مــ  خــالل المقــابالت بهــد  تعــر  آرا هــم حــول كيفيــة  واآلداب بجامعــة جنــوب الــوادي  
  -لدى الطالب وكان  نتا ج استطالع الرأي كما يل :  الفكري ز مفاميم  األم  تعزي

 اللية أفراد العينة إل  أ  المناهج  والمقررات الحالية ال تهتم بمفاميم  األم   تأشار 
 بالشك  المطلوب وذل  عل  الر م م  أهميتها وضرور  تعليمها لطالب هذ  المرحلة.  الفكري 

   -مصادر عدة منها:ويعزز هذه النتائج 

حيوث ووصوت اليديود مود الدراسوات  :الدراسات والبحوث وثيقة الصلة بهذا الموضوو   وال:أ

 وجريت فى هذا المجال بضرورة:  التي

 الفكـري إبراز أهمية األدوار الت  تقوم بهـا الميسسـات التعليميـة فـ  تأصـي  مفـاميم األمـ   -
 .لدى الطالب

 لدى طالب هذ  المرحلة التعليمية.   الفكري أهمية تصحيح وتعزيز مفاميم األم   -
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 (.7مواجهة اإلرهاب ) ف  الفكري األم   وطنية لتحقي  إستراتيجيةضرور  بنا  
 الجامعــة ومقــررات منــاهج تضــمي  فــ  قصــورا الحظــوا الــذي  المتخصصــي  بعــ   آرا  :ثانيععا

ــة ــاميم بالمملك ــع الــذي األمــر الفكــري  األمــ  لمف ــ  بعضــهم دف ــد إل  تفعيــ  ضــرور  علــ  التأكي
 نشــر علـ  والعمــ  الطـالب لــدى المفـاميم هــذ  بتعزيـز العنايــة يخـ  فيمــا التعليميـة المقـررات

 (.0)والجفا  الغلو م  المجتمع أبنا  أفكار صيانة ف  تساهم حت  ينهم التسامح ثقافة
 : وتطويرها المناهج بنا  ف  والعالمية الوطنية االتجاهات: ثالثا

 وتوجيــه  الفكــري  األمــ  بمفــاميم االهتمــام بضــرور  بإلحــا و  االتجاهــات تطالــب حيــ 
 مـ  وذلـ   تعزيزهـا أج  م  نحوها للطالب اإليجابية االتجاهات لتنمية التعليمية األنشطة كافة
 : خالل
التركيــز علــ  دعــم ونشــر القــيم واالتجاهــات الفكريــة والســلوكية المر ــوب فيهــا مــ  أجــ    -

 حماية الوط  ومقدراته .  ف الفكري بأهمية األم   الوع تعزيز 

 . والثقاف  الفكري الغزو  ف مواجهة المتغيرات المتمثلة  ف إبراز أهمية المناهج  -

 ضرور  إصال  مناهج التعليم والجامعات م  رواسب التبعية الثقافية والفكرية . -

مجابهة التحديات الفكرية لإلسالم م  خالل وضع الخطـ   ف ضرور  قيام الجامعة بدورها  -
 ستراتيجيات لمواجهة هذ  التحديات ومتابعة تحركاتها.                              واال
تمارسـها  التـ تتلناها هيية المعونة الدولية للتعليم و الضغوط  الت لوجهة النظر  التصدي -

نظام التعليم الوطن  ببع  الدول العربية  مـ  خـالل إلقـا   ف  اإلسالم م  أج  صهر التعلم 
   خطور  هذا األمر عل  هوتهم الوطنية واإلسالمية. الضو  عل

 (.                                       9عل  أمننا الوطن  والفكري) والحضاري  والثقاف إبراز خطور  الصراع الفكري  -
دعـو  المسـيولي  عـ  السياسـة التعليميـة فـ  بالدنـا إلـ  ضـرور   فـ وقد انعك  هذا 
بمناهج الجامعات, والتطلع إل  رؤية أهدا  المناهج وقـد احتلـ   ري الفكتضمي  مفاميم األم  

هذ  المفاميم فيها مكانا  كليرا  وهذ  الدعو  تتطلب بالضرور  إعاد  تخطي  المناهج بالجامعـات 
أســاليب وطــرق التــدري  والتقــويم  فــ ومنهجــه المقــررات الدراســية, وهــذا بــدور  يتطلــب تغييــرا  

الكتـب  فـ العمليـة التعليميـة  وإعـاد  النظـر  فـ م  المعلـم والمـتعلم دور ك   ف وإعاد  النظر 
ــة  ــر فعالي ــاهج الدراســية أكث ــ  المن ــ  بهــد  جع ــة وذل مســاير  القضــايا المعاصــر ,  فــ الجامعي

تشـخي   فـ تكمـ   تعليمـ إصـال   إسـتراتيجيةوتنمية اتجاهات الطالب تحوها إيمانا  بأ  أيـة 
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غلـب علـ  أوجـه القصـور فـ  هـذا الواقـع وتعزيـز أوجـه القـو  للت ينبغـ واقعة وم  ثم تقديم مـا 
 .فيه,  وم  هنا نبع اإلحسا  بأهمية هذ  الدراسة

  -:مشكلة الدراسة

 مفهـوم تعزيـز فـ  الدراسية المقررات دور عل  التعر  كيفية ف  البح  مشكلة تتحدد
 ولحـ ,  بهـا بوالطـال التـدري  هييـة نظـر وجهـة خالل م  الجامعات طالب لدى الفكري  األم 
 : التالية األسيلة طر  يمك  المشكلة هذ 
 وأهميته؟ الفكري  األم  مفهوم ما -3
 الفكري؟ األم  تحقي   متطلبات ما -2
 الفكري؟ األم  تحقي  مراح  ما -1
  الفكري؟ األم  تفعي  ف  الجامعة دور ما -1
 للطالب؟ الفكري  األم  تعزيز ف  التدري  هيية أعضا  دور ما -3
 نظـر وجهـة مـ  الفكـري األمـ  تجـا   الكليـات بع  ف  المقدمة الدراسية المقررات واقع ما -5

 ؟ والطالب التدري  هيية أعضا 
 األمـ  تفعيـ  فـ   الجامعـة بـدور(  الـذكور/اإلنا ) التربويي  الخلرا  وع  اختال  مدى ما-7

 الفكري؟

   الفكري؟ األم  تفعي  ف  امعةالج بدور(   الذكور/اإلنا ) الطالب وع  اختال  مدى ما -7
  -:الدراسة أهمية

ــة تكمــ  ــراز وهــو أال هامــا   موضــوعا   تعــالج أدا  كونهــا فــ  الدراســة هــذ  أهمي  دور إب
 تعزيـز وأنشـطتها فـ , الدراسـية ومقرراتها, ومناهجها التدري  هيية أعضا  خالل م  الجامعة

 وييمـ  بهـا والطـالب التـدري  اتهييـ نظـر وجهـة م  الجامعة طالب لدى الفكري  مفهوم األم 
 : اآلت  ف  الدراسة هذ  نتا ج تفيد أ 

( والطـالب التـدري  هييـة أعضـا )  مـ  بالجامعات التعليمية العملية أطرا  جميع مساعد -3
 .المناهج ف  والضع  القو  جوانب ع  الكش  ف 

 والمجتمعـات األفـراد مـ  لكـ  أهميتـه نتيجـة وذلـ  وتأصيال   طرحا   الفكري  األم  قضية تناول-2
 .السوا  عل 
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 إليهـا توصـل  التـ  النتـا ج علـ  تعتمـد المتخصصـي  قلـ  مـ  أوسـع دراسـات إجـرا  يمك -1
 .الدراسة هذ 

 . المجال لهذا وإضافة أخرى  لدراسات منطلقا تصبح قد-3

  الدراســية  المقــررات تضــمي  فــ  القصــور بــبع  المنــاهج وضــع علــ  القــا مي  نظــر لفــ -5
 . الفكري  األم  لجوانب

 :الدراسة أهداف

 : إل  الدراسة هذ  تهد      
 الجامعات. طالب لدى الفكري  األم  مفهوم تعزيز ف  الجامعة دور عل  التعر  .3

 .الفكري  األم  تحقي  متطلبات أهم عل  التعر  .2

 .الفكري  األم  بمفهوم المرتبطة –المكونات و المفاميم بأهم قا مة تقديم .1

 الفكري. األم  لتفعي  التدري  هيية عضو يلعبه الذي الدور إبراز .3

 الفكري. األم  تحقي  ف  المقررات و المناهج دور إبراز .5

 :الدراسة مصطلحات

 حـول الـرؤى  تباينـ  فقـد الفكـري  األمـ  لمصطلح النسلية للحداثة نظرا    :الفكري األمن مفهوم
 .آخر إل  مجتمع وم  آخر إل  زم  م  يتغير مفهوم انه حي  مفهومه

 الوسـطية عـ  والخـروج االنحـرا  مـ  وفهمـه وعقلـه اإلنسـا  فكـر سالمة" بأنه يعر 
 ( .31) والسياسية الدينية لألمور فهمه ف  واالعتدال

 فضـال, وقيمهـا األمـة ثقافـة ال  باالنتما  وشعور ووسطية واعتدال التزام"  آخر ويرى 
 والحقـــوق  األساســـية وابـــ الث إطـــار فـــ  ورأيـــه وفكـــر  اإلنســـا  عقـــ  بحمايـــة يعنـــ  انـــه عـــ 

 النشـــاط"  بأنـــه آخـــر ويـــذكر( 33) وحيـــا  وشـــريعة عقيـــد  اإلســـالم مـــ  المنلثقـــة المشـــروعة
 نفســية أو فكريــة أو عقديــة شــوا ب األفــراد لتجنيــب والمجتمــع الدولــة بــي  المشــتركة والتــدابير
 مهالــ ال فــ  لإليقــاع ســلبا أو  الصــواب جــاد  عــ  واألفكــار الســلوك انحــرا  فــ  ســلبا تكــو  

(32  .) 
 لألمـ  تهديـدا يشـك  الذي االنحرا  م  الفكر سالمة ال  االطمينا " انه عل  ويعر 

 (.31) واألمنية واألخالقية والثقافية والعقدية الفكرية مقوماته احد أو الوطن 
 -: إجرائيا   الفكري األمن تعريف يمكن السابقة التعريفات على اإلطالع خالل ومن
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 التهديـدات مـ  والفكـري  الثقاف  الدولة كيا  تأمي  خاللها م  يمك  الت  اآللية تل " 
 طــالب األصــيلة لــدى واألفكــار المفــاميم لتعزيــز المناســبة الظــرو  وتهييــة والداخليــة الخارجيــة
 أو الجامعـة داخـ  الـذات  سـلوكه بـأ  الطالـب فيهـا يشـعر تعليمية مواقف خالل م  ,الجامعات
 كلير. مجتمع ف  سلوك ولاأل  المقام ف  هو إنما خارجها
 -: الدراسة منهج

   المختلفـة الدراسـة محـاور معالجـة فـ  التحليلـ  الوصف  المنهج عل  الباح  اعتمد
 فـ  التـدري  هييـة وأعضـا  المنـاهج ودور, ومتطلباتـه وأهميتـه الفكـري  األمـ  مفاميم وتحلي 
 . المفهوم هذا لتعزيز مقترحة آليات صيا ة إل  ووصوال الفكري  األم  تعزيز
 -الدراسة: حدود
 زمانية: حدود

 .3311-2132 الدراس  العام ف  الدراسة طبق 
 بشرية: حدود

جنــوب  بجامعــة والطــالب التــدري  هييــة أعضــا  مــ  مجموعــة علــ  الدراســة ُطبقــ 
 الوادي.

 مكانية: حدود

 ف  كلية اآلداب والتربية جامعة جنوب الوادي الدراسة ُطبق 

 الدراسات السابقة :
 وال: الدراسات العربية.أ

 (.  33( األم  الفكري ف  ضو  متغيرات العولمة)3311إبراميم إسماعي  علد  ) دراسة :
هدف  الدراسة ال  قضـية األمـ  الفكـري فـ  ضـو  انعكاسـات متغيـرات العولمـة المتزامنـة,       

األمــ   مــيثر  مـ  شـانها المسـاهمة فـ  دعـم آليـاتتنطـوي علـ   إسـتراتيجيةومحاولـة صـيا ة 
لــألدوار المتوقعــة مــ  الميسســات المجتمعيــة القا مــة فــ  حمايــة  إســتراتيجيةالفكــري  ووضــع 
 األم  الفكري. 

 أبعـادالوصف  التحليل  ف  معالجـة محـاور الدراسـة,  وتحليـ   األسلوبواعتمدت الدراسة      
 العالقة بي  قضية األم  الفكري والعولمة بمتغيراتها,
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لـــدعم األمـــ  الفكـــري فـــ  المجتمـــع فـــ  ظـــ   إســـتراتيجيةإلـــ  وضـــع  وتوصـــل  الدراســـة     
انعكاســات العولمــة المتزامنــة  واســتخدام الميسســات المجتمعيــة فــ  تحصــي  الشــباب وتقويــة 

 الفكري وذل  عل  مستويات عد  . أمنهم
( دور المناهج التعليمية ف  إرسا  األم  الفكري ف  3311دراسة :ابو بكر الطيب كاف  )

 ( .35ة الثانوية بالمملكة العربية السعودية )المرحل
هـــدف  الدراســـة إلـــ  التعـــر  علـــ  بيـــا  مفهـــوم المـــ  الفكـــري وبيـــا  دور التوحيـــد       

سـهام المقـررات الدراسـية فـ  تـدعيم األمـ  إ ىبالمرحلة الثانوية ف  تعزيز األمـ  الفكـري  ومـد
 لثانوية.الفكري م  خالل التركيز عل  مقرر التوحيد ف  المرحلة ا

 واستخدم  الدراسة المنهج الوصف   واستخدام تحلي  المحتوي 
 وتوصلت الدراسة إلى : 

 أهــدافهاالــدور البــارز للمنــاهج الدراســية فــ  تعزيــز األمــ  الفكــري  مــ  حيــ   أهميــة
تدعم المـنهج   أخري ومضامينها, ومدى الحاجة إل  إعاد  النظر ف  المنهج  وتدعيمه بقضايا 

 الفكري للطالب لدي الطالب وتخدم األم  
ــه الطالــب   ــ  التفاعــ  مــع المقــرر وتوجي ــادرا عل ــه حتــ  يكــو  ق ــم وتأهيل ضــرور  إعــداد المعل

 التوجيه السليم 
 الفكري للمجتمع. األم وأوص  بضرور  تحسي  المناهج بما يخدم حماية      

طلبات تحقيقه الفكري مفهومة  وأهميته ومت األم  ( 3311دراسة :علدا لحفيظ المالك  )
(38.) 

ــا  مــدى       ــ  مفهــوم األمــ  وبي ــ  التعــر  عل ــههــدف  الدراســة إل للدولــة والمجتمــع   أهميت
 أهــمبتحقيقـه, والتعـر  علـ   اإلسـالموالتأصـي  الشـرع  لألمـ  الفكـري  وبيـا  مظـاهر اهتمـام 

وصـل  وت الفكري واعتمـدت الدراسـة علـ  المـنهج النظـري االسـتنباط   األم مراح  ومتطلبات 
 : أهمهاإل  مجموعة م  النتا ج 

الفكــري يقــوم علــ  حمايــة المنظومــة العقــدي والفكريــة والثقافيــة واألخالقيــة واألمنيــة  األمــ ا  
للفرد المجتمع  بما يكف  االطمينا  عل  سالمة الفكر م  االنحرا  الـذي يشـك  تهديـدا لألمـ  

 الوطن  بجميع مقوماته. 
 الفكري والمحافظة عليه  األم تحقي  كفل   اإلسالمية ا  الشريعة 
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الفكري يعد واجبا دينيا وأخالقيـا ووطنيـا, وانـه مسـيولية تضـامنية بـي  الدولـة  األم ا  تحقي  
 والمجتمع بجميع شرا حه

 (.37( إستراتيجية تعزيز األم  الفكري )3311دراسة :متعب ب  شديد الهماش )
مـ  الفكـري ومقوماتـه,  وتحديـد دور الوسـا   هدف  الدراسة إل  تحديـد الخصـا   الذاتيـة لأل

التربويــة والعمــ  الميسســ  فــ  تعزيــز األمــ  الفكــري وبيــا  اثــر ومخــاطر الغــزو الثقــاف  علــ  
 تعزز األم  الفكري تستند إل  الواقع وتستشر  المستقل .  إستراتيجيةاألم  الفكري  وبنا  

مقترحـة تحـدد الرؤيــة  تراتيجيهاسـواسـتخدم  المـنهج الوصـف  التحليلـ   وتوصـل  إلــ  وضـع 
المستقللية إلجرا ات ووسا   استقرار األم  الفكري ف  مواجهة التحـديات المعاصـر .  وأوصـ  
بإعـاد  النظــر فــ  قواعــد اختيــار المعلمــي    وبـرامج تــدريلهم  ومتابعــة ســلوكهم,  وأدا هــم فــ  

ســطية والتســامح باعتبــار  مــ  وييصــ  الو  األخالقيــةتنفيــذ اللــرامج التعليميــة والتربويــة والقــيم 
 مقومات األم  الفكري .

( دور محتوي مناهج التعليم الثانوي ف  3311دراسة : محمد ادم محمد  مفلح ب  دخي  )
 (.30الفكري والتقن  ) اإلرهابمواجهة 

هدف  الدراسة إلـ  بنـا  قا مـة لقـيم األمـ  الفكـري التـ  ينبغـ   رسـها فـ  نفـو  طـالب      
وية   ورصـد قـيم األمـ  الفكـري المتضـمنة فـ  مـنهج ومحتـوي المنـاهج التعليميـة المرحلة الثان

 األخالقيـةالفكـري ورصـد القـيم  اإلرهـابف  المرحلة الثانوية الت  تساعد الطالب عل  مواجهـة 
 اإليجابية للتعام  مع التقنية والمضمنة ف  محتوي المناهج التعليمية .

جرا م الناجمة عـ  اسـتخدامات الشـباب للتقنيـة الحديثـة,  وتوصل  الدراسة إل  ا  ابرز ال     
يعـود  األفكـارويمك  مواجهته  باألخذ بمبادئ التربية  اإلسالمية وا  التباي  ف  الفكـر وتطـر  

 بدرجة إل  سو  استخدام التقنية الحديثة 
قيم التـ  وأوص  بضرور  مراجعة محتوي مناهج التعليم بالمرحلة الثانوية   وتدعيمها بـال     

الفكـري  األمـ تعزز األم  الفكري   وتدريب المعلمي  عل  طرق تدري  القيم بشك  عام وقـيم 
. 

 اإلسالمية ( األم  الفكري ف  مناهج التربية 3311دراسة :محمد ب  علد العزيز ب  اليمن  )
 (.39ف  المرحلة الثانوية )
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مـ  موضـوعات تتعلـ   اإلسـالمية  هدف  الدراسة التعر  علـ  مـا تحتويـه منـاهج التربيـة     
الـنق  فيهـا والتعـر  علـ  دور معلـم  وأوجـهالفكـري  األمـ باألم  الفكـري ودورهـا فـ  تحقيـ  

 الفكري لدي الطالب . األم ف  المرحلة الثانوية ف  تعزيز  اإلسالمية التربية 
ــدور أوأســفرت الدراســة       ــه ال ــم ل ــر  المعل ــ   األكل ــ ف ــ  جاأ تفعي ــاهج ف ــر المن ــب المــ  ث ن

المعلـم لتعزيـز امـ  الطـالب الفكـري  العلـم والقـدو  الحسـنة  والحـوار  أدواتالفكري   وم  ابرز 
واإلقنـاع والخلــ  الحسـ  والرحمــة بــالطالب والتعـاط  معهــم   ومواجهــة الشـلهات والــرد عليهــا 

 وبيا  خطرها,  ومعالجة االنحرا  م  بداية اكتشافه .
وأوصـ   قليـ ,  وقابـ  لإلصـال  بإضـافة بعـ  المقـررات ميةاإلسـالالنق  ف  مناهج التربيـة 

القــا مي  علــ  المنــاهج بســد الــنق  الواقــع فــ  المنــاهج فــ  مجــال األمــ  الفكــري   وضــرور  
 االهتمام بإعداد المعلم ف  مجال األم  الفكري. 

  ( نحو بنا  إستراتيجية وطنية لتحقي  األم  الفكري ف3327دراسة :علد الحفيظ المالك  )
 (.21مواجهة اإلرهاب )

والعوامـ  المســلبة لالنحـرا  الفكــري  اإلرهــاب أسـبابهـدف  الدراسـة إلــ  الكشـ  عــ  
ــدور  ــة فــ  تحقيــ  األمــ  الفكــري ومــدى ممارســتها هــذا ال ودور ميسســات التنشــية االجتماعي

   اإلرهــــابوطنيــــة شــــاملة لتحقيــــ  األمــــ  الفكــــري فــــ  مواجهــــة  إســــتراتيجيةحاليــــا   وبنــــا  
 م  الدراسة المنهج الوصف  وصمم  استبانه. واستخد

األسـباب والعوامـ  الميديـة إلـ  االنحـرا  الفكـري الـذي    مـ أوأسفرت الدراسة عـ   
يقــود لإلرهـــاب الغلــو فـــ  الــدي    واألخـــذ بظـــواهر النصــو  الشـــرعية,  وعــدم فهـــم مقاصـــد 

والنشـرات واألشـرطة ومـ  الشريعة  اإلسالمية  والتأثر بفكر الغال  ف  الداخ  مـ  خـالل الكتـب 
 الخارج وم  الخارج م  عدم االهتمام بالعا دي  م  بير الصراع المختلفة ف  العالم .

 أدا تقصير بع  ميسسات التنشية االجتماعية والميسسات التعليميـة والتربويـة فـ  
 وظيفتها تجا  الم  الفكري.
يـ  األمـ  الفكـري دور ميسسـات التنشـية االجتماعيـة فـ  تحق تفعي وأوص  بضرور  

لتسهم مع  يرها م  الميسسات المعنية ف  حماية األم    وتوظيف بع  المقـررات الدراسـية 
 .واألنشطة التعليمية إليضا  مدى خطور  االنحرا  الفكري لتحصي  الطالب

 ثانيا: الدراسات األجنبية



 م3103( يناير 33) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 93 - 

 (.23ك طالب الجامعات لمعن  األم  الفكري) كبعنوا  إدرا Coll(2004)دراسة 
بحثــ  الدراســة إدراك طــالب الجامعــات لمعنــ  األمــ  الفكــري وعالقاتــه بمكــانتهم      

المعرفيــة مــ  خــالل الدراســة, وتــم طــر  عــد  أســيلة تــرتب  بتعريــف األمــ  الفكــري   والعناصــر 
الضــرورية إليجــاد بييــة أمنــة فكريــا   ومـــدى تــأثر مفــاميم األمــ  الفكــري بالمكانــة المعرفيـــة 

 ية.والخلفية الثقاف
وقد أظهرت الدراسة  أ  عينة الدراسة م  الطالبات المشتركات قد انحدر  م  كليـات 

 دينية وأثرت هذ  الخلفية عل  تعريفه  لألم  الفكري 

 Guzzetti (2004)(11)دراسة

هــذا البحــ  دراســة حالــة ركــزت علــ  مــدى تــأثر مفــاميم التالميــذ عــ  األمــ  الفكــري 
مـ  خـالل النشـاط التعليمـ  ومناقشـته فـ  الفصـول, وقـد  باالختالفات الخاصة بالجن , وذلـ 

أوضـح تحليـ  الليانـات أ  المعلمـي  لـم يكونـوا واعيـي  بمتطلبـات الجـن  ر ـم ا  الطـالب مــ  
 الجنسي  كانوا واعيي  بهذ  المتطلبات.

 Krause& William (1996)(13.)دراسة

المـيثرات القويـة فــ   أوضـح  الدراسـة أ  الدراسـات األمنيـة علـر الفتــرات األخيـر  مـ 
ــا بمشــكالتها, وقــد ربطــ   ــة   أو حتــ  المعقــد  نظري ــة لقلــول التحــديات النقدي العالقــات الدولي
الدراسـات األمنيــة بمصــطلح النظريــة النقديــة, ور ــم أنهــم ال يحتــاجو  إلــ  تقــديم المحاولــة إإل 

ــة ؟ وناقشــ  ال قــوي المنظمــة أنهــم يطرحــو  الســيال مــا هــو االتجــا  النقــدي للدراســات األمني
ــ  تواجــه األمــ   ــة والصــعوبات والتحــديات الت ــة البحثي ــار األمــ  والمعرف ــة لتي والتحــديات الفكري

 الفكري.

 تعقيب علي الدراسات السابقة .

 اتفقت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة :

 ف  تناول مفهوم األم  الفكري . -
فكــري للمجتمــع بصــفة عامــة والشــباب األمــ  ال أهميــةعلــ   أكــدتجميــع الدراســات الســابقة  -

 الفيات المتأثر  بالتيارات الفكرية . أكثربصفة خاصة ألنهم م  
  .المناهج الدراسية ف  تعزيز األم  الفكري  أهميةأكدت جميع الدراسات عل   -
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  األمــ  الفكــري ضــرور  حتميــة لمواجهــة العولمــة وتأثيراتهــا أأكــدت جميــع الدراســات علــ   -
 المجتمع. المختلفة عل  

 .الفكري  األم وطنية لتعزيز  إستراتيجيةطالل  جميع الدراسات السابقة بوضع  -
 واختلف  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة. 

ا لب الدراسات السابقة تناول  مرحلة عمرية وه  الثانويـة العامـة وهـ  مختلفـة عـ  عينـة  -
  الدراسة الحالية الت  تناول  المرحلة الجامعية.

 الفكري.  األم اختلف  أيضا ف  المقررات الدراسية ودورها ف  تعزيز  -
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 خطة الدراسة:

 ف  سلي  تكام  البح  يعالج الموضوع م  خالل عد  خطوات يسبقها فص  تمهيدي:
 :اإلطار النظري ويشمل:أوال

 وأهميته. الفكري مفهوم األم   -
 .الفكري متطلبات تحقي  األم   -
 .الفكري م  مراح  تحقي  األ -
 لطالبها. الفكري دور الجامعة ف  تفعي  األم   -
 للطالب. الفكري دور المناهج والمقررات الدراسية ف  تحقي  األم   -

 ثانيا اإلطار الميداني

 الدراسة الميدانية وإجرا اتها واألساليب اإلحصا ية.-
 نتا ج الدراسة الميدانية, وتفسيرها.-
 عند الطالب  الفكري األم  التوصيات والمقترحات لتفعي  -

 النظري إلطارا

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .الفكري األمن مفهوم:أوال

 الجامعـة طـالب لـدى الفكـري  األمـ  مفـاميم تعزيـز إلـ  يهـد  الحـال  البحـ  كـا  لما 
 وكـذل    تحقيقهـا ومتطلبـات  وأهميتهـا المفـاميم هـذ  ماميـة التعر  عل  الضروري  لم  فإنه
 . الدراسية للمناهج بالنسبة أهميتها أيضا
   كـا  لزامـا مـ  الدراسـية بالمناهج  ارتباطها ومدى  الفكري  األم  مفاميم طليعة تتضح ولك 

 .  الفكري  األم "  لمامية " التعرض
 وزوال الـنف  طمأنينـة يعن  العام بمفهومة األم  مصطلح إل  العربية اللغة معاجم تشير     

 العلـــوم فــ  المختصــي  أمــا  والخطــر والقلــ  لخـــو ا مــ  التحــرر حالــة يمثــ  وأنــه  الخــو 
 الخـو  وعـدم االطمينـا  انـه بعضـهم يـرى  حيـ   لآلمـ  متعـدد  تعريفات فلهم عامة اإلنسانية
 الكـا   دوافـع مـ  أساسـ  دافـع وهـو  األساسـية الفـرد احتياجات إشباع إزا  بالثقة واإلحسا 

 .  خصوصا واإلنسا  عموميا الح 
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 والبعـد واالسـتقرار والهـدو  بالطمأنينـة الشـعور فيهـا يسـود الت  الحالة"  أنه آخر يرى  بينما   
   واالطمينــا  بالســالمة الشــعور" بأنــه آخــر تعريــف معــه ويتفــ (. 23) واالضــطراب القلــ  عــ 

 (.25) اإلنسا  حيا  عل  الخو  أسباب واختفا 
 الــنف  داخــ  نبعــ ي باالطمينــا  شــعور إنــه حيــ  مــ  يختلــ  ال العــام معنــا  فــ  واألمــ      

 سياسـية أو اجتماعية كان  سوا  ومقتضياته وبواعثه أسبابه حي  م  يختل  ولك   البشرية
 منهــا لــذل  تبعــا األمــ  مــ  وصــورا أنواعــا المقابــ  فــ  يوجــد ممــا  بيييــة أو فكريــة أو وعقديــة
 و يرهـا  ري الفكـ واألمـ   فاالقتصـادي واألمـ   الليي  واألم   النفي  واألم  االجتماع  األم 
 تشـير مجملهـا فـ  كان  وإ , ومضامينه األم  مفهوم دالالت تشعب تيكد الت  التصنيفات م 
   سوا . حد عل  والفرد والمجتمع للدولة االطمينا  توفير إل 

 فقـد  بـه المقصـود حـول الـرؤى  تباينـ  فقد الفكري  األم  لمصطلح النسلية للحداثة ونظرا     
 ال بـه المقصـود أ  بعضـهم يـرى  حـي  فـ   أمنيـة وإجرا ات أساليب  باعتبار  البع  إليه ينظر
 اتخـاذ مـ  ناتجـة نفسـية حالـة باعتبـار  آخـرو   إليـه ينظـر بينما  فحسب العقدي األم  يتعدى
  عليـة والمحافظـة  الفكـري  األمـ  تحقيـ  خاللهـا مـ  يمك  الت  واإلجرا ات التدابير م  جملة
 مـ  مجتمـع عنـد فكريـا انحرافـا يعد وما  ومعايير  فهومهم حي  م  متغير مفهوم آخرو   ويرى 

 .آخر مجتمع لدى كذل  يكو   ال قد  المجتمعا 
 فـ  عليـه يترتـب أ  يمكـ  ومـا, مقتضـياته حيـ  مـ  الفكـري  األم  مصطلح إل  وبالتأم      

 أو االنحـرا  مـ  اإلنسـا  لفكـر التامـة الحمايـة تحقيـ  إلـ  يسع  انه يالحظ المسلم المجتمع
ــدال الوســطية عــ  الخــروج ــه واالعت ــة يعنــ  وأن ــة المنظومــة بحماي ــة العقدي ــة والثقافي  واألخالقي
 سلوك. م  يتبعه وما متطر  أو منحر  معتقد أو فكر ك  مواجهة ف  واألمنية
 الفكريـة منظومتـه أ  المجتمـع إحسـا  فـ  يتمثـ  الفكـري  األمـ  مفهـوم أ  البع  ويرى      

 مـ  تهديـد موضـع فـ  لي    المجتمع داخ  األفراد بي  العالقات بيرت الذي األخالق  ونظامه
 أو للـوط   لألمـ  تهديـدا يشـك  الـذي االنحـرا  م  الفكر سالمة إل  االطمينا  أو   وافد فكر
 والعقديــة الفكريــة المنظومــة حمايــة آخــر بمعنــ  أو  واألمنيــة  والثقافيــة الفكريــة مقوماتــه احــد

 مـ  الفكـر سـالمة إلـ  التـام االطمينا  يحق  بما والمجتمع للفرد منيةواأل  واألخالقية والثقافية
 (.  28) الوطن  لألم  تهديدا يشك  الذي االنحرا 
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 مــ  المجتمــع حمايــة عاتقــه علــ  يحمــ  عمــ  آليــة هــو الفكــري  األمــ  إ  القــول ويمكــ      
 وحـار , المألوفة ر ي والسلوكيات  الفكرية االنحرافات م  والوقاية الطمأنينة ويضم , اآلفات
ــا  لمقومــات أمــي  ــا  قــدر وحفــظ, الحي  مــ  الداخليــة األوضــاع يهــدد ومــا االســتقرار  مــ  ك

 المجتمع . ف  الحيا  وتفسد الفوض  تثير فكرية وتيارات اضطرابات

 -الفكري: األمن أهمية:  ثانيا

 يمكـ  وال  انيةاإلنسـ للحيـا  األساسـية المتطلبـات أهـم مـ  الشـام   بمفهومـهاألمـ   ُيعد      
 أي يسـتطيع ال أوليـة إنسـانية حاجـة فـاألم   األخـوال مـ  حـال بـأي اإلنسـا  عنـه يستغن  أ 

 أهميـة علـ  يختلـ  اثنـا  وال  غيابـه فـ  والتنميـة اللنـا  فـ  دور  ويمار  يعي  أ  مجتمع
 حياتـه علـ  الخـو  أسـباب وغيـاب واالطمينـا  بالسالمة اإلنسا  شعور ع  يعلر الذي األم 

ــذل  ليشــم ,  المشــروعة ومصــالحه  بقــا   ومقومــات ــ    المجتمــع وأمــ  الفــرد أمــ  ب ال  حي
 .المجتمع أم  ع  بمعزل الفرد أم  يتحق  أ  يمك 
 ترابطـا هنـاك أ  تيكـد بـاألم  الصـلة ذات والسـنة الكتـاب فـ  الـوارد  الشرعية والنصو      
   والـدنيا الـدي  مصـالح لقيـام منهـا بـدال الت  الخم  لضرورات وحفظا األم  مفهوم بي  وثيقا
ــذل  ــه ول ــنعم أعظــم مــ  هللا جعل ــ  ال ــه عل ــيهم بهــا امــت  حــي  خلق  أهــم مــ  اإليمــا  وأ   عل

 يتجـاوز  مـا أو لإلنسـا  الشخصـ  بـاألم  متعلقا كا  سوا  عمومه ف  األم  تحقي  متطلبات
 والسياسـ  واالقتصـادي  واالجتمـاع واألخالقـ  والعقـدي الفكـري  األمـ  لتشـم  أرحـب أبعاد إل 

 الـدول  بـاألم  الحـال  العصـر فـ  يعـر  مـا إلـ  ووصـوال  وتطليقاتـه األمـ  صـور م  و يرها
(27  .) 

 السـمات مجموعـة فـ  المتمثلـة اإلسـالمية للهوية حماية الفكري  األم  تحقي  إ  القول ويمك 
 فــ  إ  كمــا  األمــم مــ   يرهــا عــ  بهــا تنفــرد التــ  واألخالقيــة والثقافيــة العقديــة والخصــا  

 تحقيقــه إلــ  باإلضــافة   وتطورهــا نهضــتها ومقومــات,  وعقيــدتها األمــة لــدي  حمايــة تحقيقــه
  الفكريـة واالنحرافـات واالضـطرابات الفت  مواجهة ف  وتالحمها  والمنهج الفكر ف  األمة لوحد 
 .  العولمة عصر ف  المجتمع تواجه الت 
 أنــواع بــي  مــ  متقدمــة مرتبــة تلو ــه مــ  تنبــع الفكــري  األمــ  أهميــة إ  القــول يمكــ  كمــا     
 فمتــ   بهــا الوظيفيــة عالقتــه ومــ  الصــور بتلــ  الوثيــ  ارتباطــه ومــ  األخــرى  وصــور  األمــ 
 إلــ  يــيدي بــدور  الــذي الفكــري  األمــ  تحقيــ  إلــ  ذلــ  أدى اإلنســان  للعقــ  الحمايــة وجــدت
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 األمـ  حفـظ يـتم خاللـه فمـ ,  طليعـة نتيجـة ذلـ  باعتبـار األخـرى  الجوانـب ف  األم  استتباب
 مـ  و يرهـا واالقتصـادية والسياسـية الدينية الحيا  ف  واستقرار الطمأنينة وتسود العام والنظام
 علـ  يترتـب ومـا  الفكـري  األم  أهمية مدى يتصور أ  للفرد يمك  وال, القوم  األم  مقومات
 ولعـ   اضـطرابه أو  فقدانـه عل  ترتبةالم األضرار مدى وإدراك بتأم  إال  إيجابيات م  تحقيقه

 لـدي الفكـري  األمـ  احـتالل عل  دلي  اكلر العالم دول م  كثير ف  إرهابية جرا م م  يحد  ما
 (.  20) المختلفة بإشكاله والتطر  الغلو يغذيها منحرفة فكرية منطلقات م  بتل  يقوم م 

 والعنـ  والتطـر  الغلـو دعـا  مواجهة ف  الشباب تحصي  يمك  الفكري  األم  خالل وم      
 ممــ  كثيــرا   وأ    ملحوظــا فكريــا فرا ــا يعــان  الشــباب مــ  كليــر  نســبة أ  أدركنــا إذا خصوصــا
 أهلـه مـ  الشـرع  العلـم يتلقـوا لم المنحر  للفكر المنتمي  ع  الرسمية الليانات إليهم أشارت
ــو  وإنمــا ــ  يشــير ممــا  فمشــلوهة مصــادر مــ  تلق ــ  مــ  اســتغاللهم إل  اســتطاع  عناصــر قل

 الحصــانة وجـود لعــدم المتطرفـة األفكــار لغـر  خصــبة ارض بمثابـة فوجــدتهم,  إلـيهم الوصـول
 حتــ   الخاطيــة والمعتقــدات المبــادئ مــ  كثيــرا تلقيــنهم علــ  فعملــ ,  لــديهم الالزمــة الفكريــة
 . أفراد  وترويع المجتمع ام  وتهديد  والتدمير للقت  أدا  أصبحوا
 محيطـه فـ  وتكاملهـا شخصـيته يهـدد أ  يمكـ  لمـا للفـرد تحصـينا يمثـ  كري الف األم  إ      
 وعمــ  ذاتــه عــ  األخطــار در  علــ  يعمــ  فهــو ثــم ومــ ,فيــه يعــي  الــذي واالجتمــاع  اللييــ 
 تعمـ  التـ  والسـلوكية األخالقيـة بالمبـادئ الـنف  تحصـي  علـ  الفكـري  األم  يعم  ب  ,حوله
 مـ  لهـا وصـيانة حياتـه يهـدد خطـر أي ضـد الفـرد يةوحما, وحريتها الشخصية هذ  حفظ عل 
 عليهـا تـدخ  التـ  الشـوا ب مـ  وتنقيتها والشريعة العقيد  سالمة عل  والحفا  والخو  الروع
 .الحياتية التطورات بفع 
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 به: اإلسالم اهتمام ومظاهر الفكري األمن مشروعية: ثالثا

 أصـال الفكـري  لألمـ  علـ  تـدل أنهـا حـظيال  بـاألم  المتعلقة الشرعية النصو  باستقرا      
 مجــال إلــ  وبــالنظر ,تحقيقــه ومتطلبــات ومحدداتــه ضــوابطه منــه ويســتمد  منــه ينطلــ  شــرعيا
 الشـــريعة مقاصـــد علـــ  بالحفـــا  وثيقـــا ارتباطـــا يـــرتب  انـــه يالحـــظ وموضـــوعه الفكـــري  األمـــ 

 .والعق  الدي  وهو أال اإلسالمية
 الـدي  اهتمـام مظـاهر علـ  التعـر  الفكـري  لألمـ  ع الشـر  التأصـي  متطلبات أهم م  ا      

 ( :29)خالل م  وذل  علية والمحافظة بتحقيقه اإلسالم 
 أهــم مــ  باعتبــار  الــدي  فــ  والغلــو التطــر  فــ  المتمثــ  الفكــري  االنحــرا  اإلســالم يحــرم-3

 القـــرا ) اإلســـالم  التشـــريع فـــ  كثيـــر  مصـــادر فـــ  ورد وقـــد الفكـــري  األمـــ  مهـــددات واخطـــر
 . الغلو ع  تنه  كثير  وأحادي  آيات(السنةو 
 أو اإلفـراط عـ  واالبتعـاد واالعتـدال الوسـطية فـالتزام واالعتـدال الوسـطية علـ  اإلسـالم يقوم-2

 .  عامة الشام  بمفهومه واألم  خاصة الفكري  األم  لتحقي  الضمانات أهم م  يعدا  التفري 
 واختاللـه ألفكـري  األمـ  اضطراب دواع  م  إ  حي   الدي  ف  االبتداع ع  اإلسالم ينه -1

 .النصو  إتباع عل  وتغليبه ترا  لما العقول استحسا  إل  تعود الت  اللدع انتشار
عــ  الفتــوى والقــول علــ  هللا بغيــر علــم فتوســيع دا ــر  الفتــوى لتشــم   يــر  اإلســالمينهــ  -3

كـا   إذا الفتـاوى ر تلـ  الفكـري, ويعظـم خطـ واإلضـرابلها يوقع المجتمع ف  الفوض    الميهلي
ــ  اســتهدا   بهــا زعزعــة المقصــود ــت  والقالقــ , ال  ذل مــ  الشــباب لأل ــرار األمــ  وزرع الف

بمقاصدها الباطلة, وكـ  هـذا يتعـارض  والتمويه عل  عقولهم والتدلي  عليهم بحججها الوامية
 الشريعة السامية ومقاصدها الكريمة. أهدا مع 

 مــ  كثيــرا أوقــع الــذي الجهــ  ذلــ  ,بــه الجهــ  مــ  ويحــذر ي الــد فــ  بالتفقــه اإلســالم يــأمر-5
 الجهـ  العلمـا  أهـ  مـ  كثير يرى  حي , فكريا والمنحرفي   الغال  وأفكار رؤى  تلن  ف  النا 
 .  المتطرفة الجماعات ظهور إل  تيدي الت األسباب أهم  م  بالدي 

 ومـ – الشـام  بمفهومـة  األمـإ   حيـ  النفـو  فـ  اإليمانيـة العقيد  بغر  اإلسالم يقوم-8
 فاإليمـا , لـه العبـاد  وإخـال  بـاه اإليمـا  غياب ف  يتحق  أ  يمك  الفكري ال األم  صور 
 واالطمينــا األمــ  لنيــ   األوحــد الطريــ  هــو عنــه هــ  مــا واجتنــاب, بــه أمــر مــا وتطليــ  بــاه

 .  واالجتماع  النفس  واالستقرار
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 الفكـري  األمـ  تحقي  مقومات أهم م  باعتبارها تماعيةاالج والتنشية بالتربية اإلسالم يهتم-7
ــ  ــز حي ــ  التربيــة تتمي ــات ف ــة عــ  اإلســالمية  المجتمع ــ  األخــرى  التربي  والغايــات األهــدا  ف

 التــ  التربويــة والميسســات الوســا   بعــ  فــ  معهــا اتفقــ  لــو و حتــ  واألســاليب والوســا  
 اإلسـالمية والتربية متكامال تربويا منهجا ميقد فاإلسالم, االجتماعية التنشية خاللها م  تتحق 
 .مجتمعه ف  فاعال عضوا ليكو   سلوكه وتنظم اإلنسا  فكر تنم 
  والمجتمـع للفـرد بتحقيقـه اإلسـالم اهتمـام ومـدى الفكري  األم  مشروعية تتضح سل  مما     
 ال ري الفكــ األمــ  تحقيــ  بــا  يفيــد مــا علــ  النلويــة واألحاديــ  القرآنيــة النصــو  دلــ  حيــ 

 والمحافظـة تحقيقـه مقومات منها ويستمد, معها ينسجم ب  اإلسالم  الدي  تعاليم مع يتعارض
 .لألفراد الفكري  األم  مبادئ ترسي  ف  والتعليمية التربوية بالميسسات واالهتمام,عليه

 -: الفكري األمن تحقيق متطلبات:  ثالثا

 تضــامنية مســيولية انـه كمــا,  ووطنيـا قيــاوأخال دينيــا واجبـا يعــد الفكـري  تحقيـ  األمــ  إ      
 تشـترك أ  ينبغـ  التـ  الجهـات لتعـدد ونظـرا  وميسسـاته شرا حه بجميع والمجتمع الدولة بي 
 يحتـاج عليـه والمحافظة تحقيقه إ   مجاالته وتشعب العم  نطاق واتساع لتحقيقه  العم  ف 
 .  المدى بعيد  وأهدا  طموحة برامج إل 

 عل   وتطليقها شاملة وطنية إستراتيجية إعداد تقتض  الفكري  األم  طلباتمت تحقي  أ      
 أهـدافها وتتمثـ  واالرتجاليـة العشـوا ية الفرديـة االجتهـادات عـ  بعيدا خاللها م  العم  يتم أ 

  وإحكامهــا اإلســالمية الشــريعة مقاصــد مــع المتفــ  الفكــري  األمــ  تحقيــ  فــ  الكلــرى  و ايتهــا
 الـوال  وتعزيـز وميسسـاته المجتمـع أفـراد جميع لدي وممارسة فكرا عتدالواال الوسطية وتحقي 
ــة  الصــالحة والمواطنــة واالنتمــا  ــه بجميــع الــوطن  األمــ  وحماي  التطــر  مواجهــة فــ  مقومات
 .ونتا جه الفكري  واالنحرا 

 لتطليـ  الرسـمية و يـر الرسـمية الميسسـات بـي  التعـاو   درجات أقص  إل  الوصول إ      
 الشـــرعية منطلقاتهـــا لهـــا تكـــو   أ  يقتضـــ   الفكـــري  األمـــ  لتحقيـــ  وطنيـــة راتيجيهاســـت أي

 المبــادر  ثـم ومــ   بهـا والقناعــة القلـول وتلقــ , المشـروعية منهــا لتسـتمد والنظاميــة والوطنيـة
 الوسـطية علـ  يقوم الذي اإلسالم  الدي  م  انطالقها المثال سلي  عل  ذل  وم ,  بتنفيذها
 تـيدي التـ  والطا فيـة العصـلية لنـزع ويـدعو الفكـر فـ  والغلـو االبتـداع عـ  وينهـ   واالعتدال
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 إليـه واالنتمـا  الـوط  حـب علـ  ويحـ   والتسـامح الحـوار إل  ويدعو, الفت  وإثار  الفرقة إل 
 (.11) الشام  بمفهومه األم  تحقي  يكف  بما

 للحكـم األساسـ  النظام  م تنطل  أ  يجب اإلستراتيجية فإ  النظام  المستوى  عل  أما     
 ذلـ  ومـ ,  فيهـا يـرد لمـا,  نظاميـا منطلقـا يكـو   ال  يصـلح مـا مواد  م  عدد ف  جا  الذي
ــال ســلي  علــ  ــزام  المث   أرضــها علــ  والمقيمــي  مواطنيهــا لجميــع األمــ  بتحقيــ  المملكــة الت
 أخــري  ناحيــة  ومــ  العقيــد  بحمايــة التزامهــا خــالل مــ  الفكــري  األمــ  بتحقيــ  المملكــة والتــزام
  الدولـة السـتقرار وشـرطا  أساسـيا مطلبـا يعـد الـذي الـوطن  األمـ  أهميـة مـ  تنطلـ  أ  يجب
 (.13) واالنقسام الفرقة إل  ييدي ما ك   ومنع  الوطنية  الوحد  بتعزيز المملكة التزام وم 
 ة وتلنيـهالدولـ ارتضـته الـذي الوسـطية ملـدأ اعتمـاد الفكري  األم  تحقي  متطلبات م  إ      
 لهـذا وفقـا بالعمـ  والتعليميـة والثقافيـة والتربويـة الدينيـة الميسسـات جميـع وإلـزام,  لهـا منهجا
 االنحـرا  دعـا  مـع بحـزم والتعامـ   بـذل  االلتـزام مدى عل  للرقابة مناسبة إليه وإيجاد الملدأ
   توعويــة امجوبــر  مســتقللية خطــ  وفــ  المتطرفــة األفكــار معالجــة فــ  العمــ  واســتمرار  الفكــري 
 المجتمــع ألفــراد الفكــري  تحقيــ  األمــ  وهــ  الكلــرى  الغايــات تحقيــ  إلــ  مجموعهــا فــ  تــيدي

(12.) 

 الفكري: األمن تحقيق مراحل:  رابعا

  والعـالج والمواجهـة الوقايـة ه  الجهات م  عدد عل  العم  الفكري  األم  تحقي  يتطلب     
ــ  آخــذي   نجاحهــا ومقومــات وإجرا اتهــا متطلباتهمــا منهــا ولكــ  ــر تقــويم أ  الحســبا  ف  الفك

ــة ألي المرتكــز يشــكال  المعتقــد وتصــحيح ــه الفكــري  األمــ  لتحقيــ  جــاد  محاول  وهــ ,وحمايت
 واالقتصـادية واجتماعيـة والنفسـية الدينيـة الجوانـب م  كثير مع ومتشابكة ومعقد  كلير  قضية

 .  و يرها والسياسية
ــ يت ال الفكــري   األمــ  تحقيــ  إ       ــي  حق ــوم ب ــة ي ــة محــاوالت أي وأ  ,وليل ــة أو فكري  أمني

ـــ  والتصـــاعد االســـتمرارية تتطلـــب ـــ  عل ـــد المســـتويات مختل ـــا ج تظهـــر ال وق  هـــذ  بعـــ  نت
 جلهــات فـ  يتمثـ  الفكـري  األمـ  لتحقيـ  العمـ  تقسـيم إ , الـزم  مـ  فتـر  بعـد إال المحـاوالت

 بالوقايـة تلـدأ متعـدد  مراحـ  إلـ  يضـاأ تقسـيمه ويمكـ (,  العـالج – المواجهة  الوقاية) ثال :
 تـيدي التـ  العالج ومرحلة القانونية المسا لة مرحلة ثم المختلفة بصور  الفكري  االنحرا  م 
 . المفاميم تصحيح إل 
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 إفــراد لجميــع وموجــه عــام مــا هــو ومهــا بعضــا لبعضــها ومكملــة متداخلــة المراحــ  هــذ  ا      
 وأخـرى  الفكـري  االنحـرا  ميشرات عليهم تظهر لم  جهمو  ما هو ومنها استثنا  دو   المجتمع
 عـرض يلـ  وفيمـا للمجتمـع المهـدد الفكـري  االنحـرا  مـ  نوع ألي اعتناقهم يثل  لم  موجهة
 (.11) الفكري  األم  تحقي  خاللها م  يمك  الت  للمراح  موجز

 المعنيـة لجهاتا عل  المرحلة هذ  الفكري؛ وف  االنحرا  م  الوقاية مرحلة :األولى المرحلة
 المرحلـة هـذ  فـ  والعمـ ,ابتـدا  الفكـري  االنحـرا  حـدو  لمنـع الممكنة اإلجرا ات جميع اتخاذ
 التنشـــية ميسســـات خـــالل مـــ  وذلـــ  اســـتثنا  دو   المجتمـــع إفـــراد جميـــع إلـــ  وموجـــه عـــام

 بعنايـة مدروسـة خطـ  وفـ  ذلـ  يكـو   أ  علـ , األخـرى  الميسسـات مـ  و يرهـا, االجتماعية
 ومراجلـه وخطواتـه العمـ  برامج وتحدد واإلمكانات الطاقات وتحشد واألهدا  الغايات افيه تحدد
 بهــا تمــر التــ  والثقافيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة السياســية المتغيــرات ضــو  فــ  كلــه وذلــ 
 جليـا يظهـر هنـا الجامعـة ودور .مسـتقللية وظرو  تغيرات م  متوقع ما هو ضو  وف  ,اللالد
 مـــ  الطـــالب وقايـــة فـــ  التـــدري  هييـــة وأعضـــا  وأنشـــطتها ومقرراتهـــا مناهجهـــا خـــالل مـــ 

 .الفكري  االنحرا 
 المنحرفـة األفكـار صـد فـ  الوقايـة جهـود تـنجح ال قد والحوار المناقشة مرحلة :الثانية المرحلة

 ا  تللـ  ال ثـم, خارجيـا أو داخليـا األفكار هذ  مصدر كا  سوا  األفراد بع  إل  الوصول م 
 الميسســات يقظــة مــدى علــ  انتشــارها درجــة وتتوقــف األنصــار مــ  المزيــد تقطبوتســ تنتشــر

 مـ  والـرأي الفكـر رجـال تـدخ  يسـتدع  ذلـ  فـا  الظهـور فـ  األفكـار هذ  بد  وعند,المختلفة
 بـالحوار األفكـار لهـذ  للتصـدي الجامعيـة الميسسـات فـ  وخاصـة والباحثي  والمفكري  العلما 

 .  والمناقشة
 المواجهـة هـذ  ا  خصوصا ومتطلباتها الفكري األم  تحقي   مراح  أهم م  رحلةالم وهذ      

 األدلــة بيــا  علـ  القــا م والنقــاش الحـوار طريــ  عـ , بــالفكر الفكــر مواجهـة تســتدع  الفكريـة
 وتوضـيح واألفكـار المعتقـدات مـ  سـليم هـو بمـا القناعـات لترسـي  والمـيثر  الصادقة واللراهي 
 .والمجتمع الفرد عل  فةالمنحر  األفكار خطور 

ـــة :الثالثعععة المرحلعععة   ـــويم مرحل ـــ  العمـــ   والعـــالج التق ـــة هـــذ  ف ـــدأ المرحل ـــيم يل ـــر بتقي  الفك
 العمـ  ينتقـ  ثـم, والمناقشـة للحـوار حتميـة نتيجـة ذلـ  باعتبار خطورته مدى وتقدير,المنحر 

 لميسسـاتا وخاصـة المعنيـة الجهـات ودور, وتصـحيحه الفكـر هـذا تقـويم هو آخر مستوى  إل 
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, منحرفـة أفكار م  هيال  يحمله ما بتحلي  بالحوار والمناقشة بمفكريها الجامعة ومنها التربوية
 .   إجرامية أعمال م  يترتب قد وما مخاطرها وتقييم
 اتخـــذت ولقــد المجتمــع فــ  الفكــري  األمــ  تعزيـــز فــ  جهــدا تــدخر الدولــة لــم أ  الواقــع     

 حتميـة ثـم اإلجراميـة العمليـات معـدالت م  خف  الذي ن األم الح  منها الحلول م  مجموعة
 كأسـلوب التوجيـه والرعايـة برنـامج ثم,  األمن  للح  مساند  كأدا  الفكري  األم  مفهوم تأصي 
 (.13) علمية لمنهجية وفقا المنحر  الفكر لمكافحة

 :الفكري األمن الجهود لتحقيق    
 . للمواجهة التصدي مجال في:  أوال

 عليهــا الجهـ  وخـيم,  خاطيــة ومفـاميم أفكـار عليهــا سـيطرت المجتمـع فــ  فيـة ظهـور أ      
 إسا   ع  تكش  طريقا وسلك   العم  ع  وانصرف   الكلرى  الوطنية للقضايا اختصارها فزاد

ــة بالغــة ــوا, المســيولة بالحري  تصــدت اإلســالمية  ولقــد الشــريعة تحرمــه مــا وهــو  الــوط  فخرب
 وأصـــولها بمفهومهـــا الشـــرطة عمليـــات لتنفيـــذ الجهـــود ضـــافرتوت  الخطـــ  الحكومـــة فوضـــع 

 (.15) واإلجرا ية العلمية

 . الحماية مجال في:  ثانيا

ــة      ــة المعــالم واضــحة سياســة اعتمــدت الدول ــأمينهم للشــباب الفكــري  األمــ  لحماي  ضــد لت
ــارات مخــاطر ــة التي ــة الفكري ــات كانــ  مهمــا  المعادي ــدوافع أو المغري ــد  ال ــورت وق  لسياســةا تلل
 :(18)  أهمها المحاور م  مجموعة حول الوقا ية

 .  اإلسالم ف  الوسطية ملدأ وتليا  ترسي  -3
 . الشعلية المشاركة وتفعي  الفكري  االنحرا  بير تحديد -2

ــد فــ  المختلفــة الجهــود تضــافرت ولقــد      ــة الجماعــات تتخــذها التــ  المــواط  تحدي  اإلرهابي
 فمـ   ووطنـه عقيدته نحو اتجاهاته وتغيير الشباب نفو  ف  لو المش العقا دية القيم لترسي 

ــر  االلتبــا  بمــواط  ويبصــرهم الشــباب وخاصــة  المجتمــع تثقيــف اســتمرار الضــروري   وتحري
 االنحــرا  بــير عــ  البحــ  اســتمرار ضــرور  جــا ت هنــا ومــ   المنحرفــة األفكــار مــ  عقــولهم
 الفكـري  األم  استقرار ال , مستمر  فكرية نيةوتق مترابطة برامج وف   اتجاهاتها لتعدي  الفكري 
 . الفكرية االنحرافات مزال  ف  الوقوع م  الشباب عقول سيحم  خاصة الشباب فية لدي
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  العلمـ  البحـ  منـاهج خـالل مـ  فكـري  انحـرا  مـ  بهـا يـرتب  ومـا اإلرهـاب ظـاهر  معالجة-1
 علـ  حرصـ  الدولـة فقـد التنلي عل  القدر  وزياد   الواع  الفهم تحقي  ف  العلم بدور إيمانا

 لقضـية علميـة معالجـة تقـديم فـ  العلمـ  البح  ومراكز بالجامعات الخلرا  م  النخبة مشاركة
 العقــول لتصـحيح  النلويــة والسـنة هللا كتـاب علــ  يسـتند علمــ  فكـر خـالل مــ   الفكـري  األمـ 
,  خاطيــة مفــاميم لــديها توتولــد, هدامــة أفكــارا حملــ  والتــ  المنجرفــة الفكريــة االتجاهــات ذوى 
 فـ  العلمـ  البحـ  دور لتأصي  الصحيح االتجا  ف  خطو  علميا الظاهر  معالجة فإ  ثم وم 

 . والوط  العقيد  قضايا معالجة
 مــ  للحـد الراشـد اإلعـالم توظيـف إلـ  السياســات اتجهـ  ولقـد   األمنـاإلعـالم  دور تفعيـ -3

   الــورش وحلقــات والنــدوات المــيتمرات فعقــدت   واألخالقــ الفكــري  الغــزو نتــا ج وتفــاقم خطــور 
ــرد المتخصصــو   وتصــدي ــارات علــ  لل  والحــوار المناقشــة خــالل مــ   المناهضــة الفكريــة التي
 .الحنيف الدي  لتعاليم الصحيح والتفسير والتحلي  الهاد 

 الفكري : وتحقيق األمن  الجامعة: خامسا

فرد بالمعـار  و والمهـارات والقـيم االتجاهـات أ  التربية تعم  بشك  أساس  عل  تزويد ال     
الالزمــة لفهــم حاضــر  استشــرا  مســتقللة ويعــد التعلــيم الجــامع  مــدخال  أساســيا  ومحوريــا  فــ  
التعريف باألم  الفكـري  ووسـيلة إلكسـاب الطـالب المعـار  والمهـارات األساسـية التـ  تـيهلهم 

 لتحقي  أمنهم الفكري ف  ظ  تحديات العولمة .
 المعنيــة االجتماعيــة التنشــية ميسســات واخطــر أهــم مــ  الميسســات كأحــد الجامعــة تعــد     

ــة ــ  ,وحمايتــه الفكــري  األمــ  وتحقيــ  الفكــري  االنحــرا  مــ  بالوقاي ــا مــ  وذل  إداراتهــا خالله
 والدراســات البحــو  مراكــز خــالل ومــ , الصــفية و يــر الصــفية وبرامجهــا ومناهجهــا ومعلميهــا

 مـ  الوقايـة فـ  التعليميـة ألهميـة ونظرا, علميه ودراسات مطلوعات م  عنها يصدر وما, فيها
 الجامعـة أهمية عل  اإلرهاب لمكافحة العربية اإلستراتيجية دع  فقد واإلرهاب الفكري  االنحرا 
 تـدابير مـ  ذلـ  واعتبار والتربوية واألخالقية الروحية القيم التعليمية المناهج تضمي  وضرور 
 والمقــررات المنــاهج خــالل مــ  الجريمــة ضــد المجتمــع تحصــي  ضــرور و  اإلرهــاب مــ  الوقايــة

 .(17الجامعة) تقدمها الت  واللرامج واألنشطة
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 األمـ  علـ  بالحفـا  المعنيـة والتعليميـة التربوية الميسسات أهم أحد الجامعة كما تعد
 األفـــراد جميــع فيـــه يشــترك واجــب الشــباب عقـــول اســتثمار المجتمعــات؛ أل  فــ  واالســتقرار
 .  المجتمع ف  والهييات والميسسات

 تزويـدهم علـ  العم  دو   فق  التعليم عل  تقتصر  الجامعة مهمة أ  يعتقد َم  ويخطئ      
  ملمـو  وواقـع سلوك إل  العلوم هذ  وترجمة,  والعملية العلمية حياتهم ف  إليه يحتاجو   بما
 األمـ  بـأ  القـول وأسـتطيع  .األوطـا فـ  األمـ  هـو بدونـه لهـم حيا  وال يحتاجونه ش   وأهم
 فيـات كـ  تجمع  التعليمية الميسسة هذ  أل  أهم الجامعة ح  ف  ولكنه الجميع مسيولية هو

 فـإذا, يريـدها التـ  بالكيفيـة الطالـب عقليـة يشـك  أ  والمربـ  المعلـم يسـتطيع وفيهـا  المجتمع
 فيـه يعي  الذي المجتمع ثمارها يجن  طيبة نشأ  نشأ السليم التوجيه يوجهه َم  الطالب لق 
 علـ  يقومـو   الـذي  أ  خاصـة   الحتميـة النتيجـة هـو فـالعك  ذلـ   يـر الحاصـ  كا  وإ   

 الحميـد  الصـفات تجتمـع أ  يجـب وفـيهم رأبهـا وَمْعقِّـد األمـة مفك ِّري  خالصة هم الميسسة هذ 
 يكونـوا وأ ,  قهمعـوات عل  الملقا  العظيمة بالمسيولية والشعور   األمر أهمية إلدراك الميهلة
 (  10وأقوالهم) وأعمالهم تصرفاتهم جميع ف  الطالب ألبنا هم حسنة قدو 

 لهــا الميديــة والعوامــ األســباب بمعالجــة  الفكريــة االنحرافــات معالجــة تلــدأ أ  ويجــب
 دور اسـتكمال خـالل مـ  الطالـب شخصـية تنشية ف  األهمية بالغ دور فالجامعة منها والوقاية
ــة اتوالميسســ األســر   القــيم وإكســابه وتوجيهــه ســلوكه بتطويــع األخــرى  واالجتماعيــة التعليمي

ــة المــيثرات ضــد الفــرد يحصــ  ســو  وهــذا. الصــحيحة والمفــاميم  كــا  مهمــا الســللية الفكري
 (19). مصدرها

وتقوم الجامعة فـ  تحقيـ  األمـ  الفكـري علـ  مجموعـة مـ  األبعـاد األساسـية أو المبـادئ     
   (.31الر يسية منها)

األســا  األخالقــ  أو القيمــ : تمثــ  منظومــة القــيم واألخــالق أهــم موجهــات الســلوك لــدي -2
الفرد وم  ثم فأ  الجانب الخلق  أو القيم  يعـد قاعـد  أساسـية لمشـاركة المجتمـع كـأفراد فـ  
تحقي  األم  الفكـري ويتم ذلـ  مـ  خـالل هـدفي  أساسـيي  همـا: الهـد  الوقـا   الـذي يسـع  

ـــــ  القـــــيم واألخـــــالق والتـــــ  تتنـــــاف  مـــــع ثقافـــــة للتصـــــدي ألي فكـــــ ر أو ســـــلوك خـــــارج عل
 المجتمع والهد  العالج  الذي يتمث  ف  التصدي لك  فكر أو سلوك تطور إل  إرهاب فكري.
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األسا  النفس  والتربوي: األم  الفكري يستند إلـ  الشـعور الفـردي باألمـا  وعـدم الخـو  -1
 ة فكرية والت  تشك  الحرية الدينية أحد تطليقاتها.عند ممارسة التفكير  وما يقتضيه م  حري

ـــ  مجـــال -3    ـــة ف ـــور  ها ل ـــر  ث ـــوج  واالقتصـــادي: شـــهدت الســـنوات األخي األســـا  التكنول
االتصـــاالت والمعلومـــات األمر الـــذي يعنـــ  ضـــرور  الحـــذر فـــ  التعامـــ  مـــع وســـا   االتصـــال  

 مع.بأدواتها المختلفة للحفا  عل  األم  الفكري للفرد والمجت
 . الفكري األمن وتعزيز المناهج-أ

 تحقيــ  فــ  الــر ي  المحــور هــ  الناشــية إلعــداد التعلــيم مراحــ  جميــع فــ  المنــاهج تعــد     
 لنظـام حسـما األدوار أكثـر هـو الميسسـ  الـدور هذا إ ,  فكريام  اآلالمجتمع   البقا  أهدا 
 والمســاحة والتخصـ  لتـراب وا التطـور بحكـم ألنـه المحـاالت جميـع فـ  وتقدمـه المجتمـع بقـا 

 لموقعهـا فهمهـا خـالل مـ  للناشية النفسية الحاجات تتحق ,  المعتمد  المناهج لتنفيذ الزمنية
 واإلنســانية الثقافيــة الحاجــات وتأصــي , إليــه تنتمــ  الــذي المجتمــع فــ  واالجتمــاع  اإلنســان 

 .يتهاوتنم المواهب اكتشا  خالل م  الفردي اإلبداع تحقي  إل  إضافة ,لها
   التربويـــة المنـــاهج معاصـــر  عـــدم هـــ  للناشـــية بالنســـبة األولـــ  الميسســـية القضـــية أ      
 اإلنما يـة المستويات إطار ف  وضعها وعدم الثقاف  والتربوي  الدين  تركيزها تواز   عدم وكذل 

 تصــميمها وأســاليب محتوياتهــا وإ  ميسســ  اجتمــاع  عمــ  هــ  المنــاهج هــذ  إ  للمتعلمــي 
 المنــاهج مراجعــة الضــروري  مــ  وبــات   المجتمــع سياســات أهــم مــ  األصــ  فــ  هــ  اوتنفيـذه
 لتحقيـ  الواسـع بمفهومهـا التعلـيم مراحـ  تشـم  متكاملـة جماعية رؤية وف  المعتمد  التربوية
 (:33) التالية األهدا 

ــر مهــارات تنميــة-3 ــة مــواد خــالل مــ  الســوي  التفكي  يمكــ  بمــا اإلدراك بمســتوي  ترتقــ  معرفي
 وفــ  بينهمــا والــرب ,  الجديــد  والمفــاميم القديمـة بالمعــار  اإلحاطــة علــ  القــدر  مــ  ناشـيةال

 المواقـف فـ  القـرار صناعة ف  تيثر الت  التعلير عقبات تجاوز إل  إضافة  المعرفية المبادئ
 المتباينة.

ــ -2 ــر اســتراتيجيات تطلي ــ  بمــا التفكي ــة اســتخدام مــ  المــتعلم يمك  كحــ  أســلوب فــ  المعرف
 .الحياتية الموقف ف  المناسبة اللدا   واختيار  المشكالت

 تفســـير عـــ  عـــاجزا المـــتعلم يكـــو   ال حتـــ  واالســـتنتاج والتركيـــب التحليـــ  مهـــارات تنميـــة-1
 العالقــات وكشــ   لهــا المكونــة والصــفات والخصــا   العناصــر تحديــد أو والمواقــف األحــدا 

 . ريادية رؤية وف  الفكري  األم  م  مزيدا يحق  بما فيها تيثر أو  جميعا بينهما ترب  الت 
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 الروتينـ  والنسـ  التقليـد مـ  للحـد أظـافرهم نعومـة منـذ الناشـية لدى اإلبداع مهارات تنمية-3
 .  األفكار ف 
 مــ  إدراكـه سـل  مــا كـ  فـ  التفكـر مــ  المـتعلم يمكـ  بمـا المعرفــة ورا  مـا مفهـوم تأصـي -5

 امـ  ويحقـ  الصـحيحة الشرعية القواعد إطار ف  ياموضوع وتقييمها وسلوكيات وأفعال  أقوال
   المجتمع

 ممــا   والمســتجد  المعاصــر  للقضـايا العالميــة النظــر  لمفهـوم ترســيخا المنــاهج تتضـم  أ -8
 .معها والتعام  دورها فهم عل  قادر  األجيال يجع 
 اإلسـالمية  لقيمبـا وربطهمـا مقرراتـه و التعليم بمناهج واضحا اهتماما اهتم  الدولة ولقد     
  الفكـري  االنحـرا  م  الشباب تحصي  ف  األثر اكلر له كا  مما  والمحتوى  األهدا  حي  م 
 قيـام خـالل مـ ,  المعتمد  التعليم بمناهج مطلقا لها عالقة ال أخري  ألسباب قال   أفراد ف  إال

 النظريــات كـ  واسـتيعاب تفصـيالتها بكــ  الناشـية نفـو  فـ  الصــافية العقيـد  بغـر  المنـاهج
 . الشباب ألفكار المشوشة أو التقليدية األفكار مزال  م  المناهج وتطهير أإللحادية

 ومقرراتهـا مناهجهـا خـالل مـ  التعليميـة الميسسـات لدور متعاظما دورا هناك أصبح ولقد     
 -(:32) التالية الخطوات ف  يتمث 

 االنحرافـ  الفكـر ذات األنشـطة كشـ  مـ  تمكـنهم التـ  والخلرات بالمعلومات الطالب تزويد-3
 للمجتمع الفكري  األم  عل  بمخاطرها وتوعيتهم

 أنفسـهم علـ  واالعتمـاد,  مشـكالتهم حـ  علـ  ومسـاعدتهم للطـالب النفسـية الرعاية تقديم-2
 بالتوصـية االهتمـام مـع االجتماعيـة المعـايير مع تتسم بطرق  أهدافهم تحقي  بكيفية وتوعيتهم
 علـ  يـيثر بمـا  واالجتماعيـة األخالقيـة القـيم وبـ  والمهن  والدين  التربوي و  النفس  واإلرشاد
 . الفكري  االنحرا  م  حمايتهم

 والبحـ   بهـا تضـطلع التـ  للرسـالة المسـتمر التقييم عل  التعليمية الميسسات تحر  أ -1
 أوجـه لجةلمعا والكفيلة المناسبة الحلول واقترا   المجتمع لمشاك  مواكلتها وعدم القصور ع 

 .  المال مة بالكيفية القصور
 هــذ  تســتق  وأ   والمجتمــع التعليميــة الميسســات بــي  اإليجــاب  التفاعــ  ضــرور  مراعــا -3

ـــد  صـــميم مـــ  ونشـــاطاتها ومقرراتهـــا مناهجهـــا الميسســـات  وأهـــدافها وتاريخهـــا األمـــة عقي
 . المستقللية وطموحاتها
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 وتقـديم والحوار للنقاش لطالبها المناسبة  الفر  إتاحة عل  التعليمية الميسسات تعم  أ -5
 النقاش ف  الصدر ورحابة التسامح ف  التدري  هيية أعضا  م  والقدو  المث 

 فــ  معالجتهـا اجـ  مــ  الطـالب لـدي مبكــرا الفكـري  االنحـرا  مظــاهر اكتشـا  علـ  العمـ -8 
 . بدايتها

 مــ  المســتمد حــ  القــوم ال وذات والمنتميــة التكامليــة الطالــب شخصــية بنــا  علــ  العمــ -7
 .الثابتة اإلسالمية األصول ذات العربية الهوية

 : الفكري وتحقيق األمن الجامعية المناهج -ب

 يلـرز الفكـري  وهنـا األمـ  تعزيـز فـ  عـام بشـك  التربويـة الميسسات دور ع  تحدثنا لقد     
 المدروسـة  الخطـ وضـع الميسسـات تلـ  علـ  يجـب لـذا  األمـ  هـذا تحقيـ  ف  المناهج دور
 االهتمــام أ  فيـه الشــ  وممـا المنـاهج  مفــردات فـ  بثـه خــالل مـ  األمنـ  الــوع  تحقـ  التـ 

 وتـوفير  الثقـاف  والغـزو االنحـرا  مـ  المجتمع لحماية المهمة األس  م  يعد المبادئ بتل  
 . الفكري  األم 
 االفتـراق وتـرك الدلي  اعوإتب والوسطية التواز   عل  الطالب يرب  بما الحافلة التعليم مناهج إ 

  والحقيقــة, الوطنيــة رو  الشــباب أعمــاق فــ  تنمــ  أ  كفيلــة لهــ    المحدثــة واللــدع واألهــوا 
 سـوا  المشـلوهة اإلعـالم وسـا   تلثهـا التـ , المسـمومة الفكرية الثقافة تمييز عل  وتساعدهم

 مـ  الوافـد  وهةالمشـل والمجـالت الصـح  أو,  العنكلوتيـة والشـبكة الفضـا   اللـ  طريـ  ع 
 الخارج.
 واالنحــرا  الزلـ  مــ  المجتمـع يعصـم المشــلوهة الفكريـة التيـارات مــ  المنـاهج تطهيـر ا      
 بعـ  وتلنـ   الوافـد  السـيية السـلوكية واألنماط, المنحرفة الفكرية بالتيارات تأثر  دو   ويحول
 التـ  والمرتكـزات شـلهاتال ابـرز علـ  والتركيـز الفكـر تصـحيح إلـ  تسع  الت  الهادفة اللرامج
 وإعـاد  شـرعيه بصـور  ودحضـها تفنيـدها علـ  والعمـ , المنحرفـة الفكرية الدعوات عليها تقوم

 مزالـــ  مـــ  الشـــباب لتحصـــي  فاعليـــه أكثـــر لتكـــو   المنـــاهج ومحتـــوى  مضـــامي  فـــ  النظـــر
 .(31الفكرية) االنحرافات

 لــذل  الفكــري  األمـ  تحقيــ  نحـو المســيولية مـ  هينــا لـي  جــز ا يتحمـ  الطالــب أ  كمـا     
 خـالل مـ ,  خاصـة بصـفة وأمنـه عامـة بصـفة المجتمـع أمـ  يتحق  كيف تعليمه أهمية تكم 

ــرامج المنــاهج ــه  واألنشــطة والل  وتطلعــات واآلمــال القــيم مــع للتكيــف واجتماعيــا نفســيا بتهييت
 . واألما  األم  تحق  الت  الجماعية المثالية السلوكيات ينشد الذي المجتمع
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 وتستطيع المناهج الجامعية تحقي  األم  الفكري لدى الطالب م  خالل:     
أ  تتضم  المناهج الجامعية أهدافا معرفيـة ومهاريـة  ووجدانيـه للتأكيـد علـ  األمـ  الفكـري -

ــا مــ  أ  الهــد  األساســ  هــو إعــداد الطــالب بشــك   ــة انطالق ــ  المواقــف التعليمي ــه ف وبلورت
   ومتضام .متكام  ومتواز  ف  مجتمع آم

تضــمي  بعــ  المقــررات الدراســية القــيم واالتجاهــات والمتطلبــات الضــرورية لتحقيــ  األمــ  -
الفكـري والســلوكيات الواجــب اتباعهــا فـ  المواقــف األمنيــة المختلفــة خاصـة مــا يتعلــ  بجوانــب 

 الفكرية لتحقي  أم  الفرد والمجتمع .
ــة شــمولية للقضــايا الم- ــوي  رؤي ــ  الســاحة مســاعد  الطــالب علــ  تك عاصــر  والمســتجد  عل

 العالمية مث : قضايا المواط  وحقوق اإلنسا  و يرها وتحديد موقفهم م  هذا كله . 
 األنشطة الطالبية وتحقيق األمن الفكري . -ج

إ  م  وسـا   تحقيـ  األمـ  الفكـري  ممارسـة األنشـطة الطالبيـة التـ  تـتم داخـ  الجامعـة     
ـــع الطـــ ـــ  أو من ـــدخ  األمن ـــ  متابعـــة الدراســـة نظـــرا النتمـــا اتهم السياســـية او دو  الت الب م

(. وذلـ  بعيـدا عـ  الطا فيـة التـ   33المذهلية لتصـبح الجامعـة واحـة للفكـر الحـر المتجـدد ) 
تنطل  م  تدن  قيمة اإلنسا  ف  ثقافته التعصـلية, ومعاملتـه باسـتخفا  وازدرا  لعقلـه وفكـر  

 (   35وتفكير  الحر الذي ييدي إل  أمنه الفكري)  وإرادته وحريته مما يزعزع أمنه النفس  
وتعــــد األنشــــطة الطالبيــــة المختلفــــة النــــدوات الرحالت,المعسكرات.النشــــاط الكشــــف .زيار      

ها المتاح  مجالت الحا  ,مجاال خصبا لتوعية الطالب باألم  الفكري  وخاصة إذا تـم ممارسـت
ــ  ال تتعــارض مــع اســتقاللية  ــ  لهــم حــريتهم األكاديميــة والت ــ   وبمــا يحق ــدخ  األمن دو  الت

 الجامعة.
 ويتم تفعي  األنشطة الطالبية م  خالل:     
االهتمام باالتحادات الطالبية واألسر الجامعية ليتم م  خاللهـا ممارسـة الطـالب للحـوار ومـ  -

 ثم تحقي  األم  الفكرى.
ــا تشــجيع ال-     ــداع بم ــذات  واإلب ــ  نمــوهم ال ــ  نظــام األســر لتحقي ــ  االنضــمام إل طــالب عل

 يمكنهم م  تحقي  المواطنة الصالحة والبعد ع  اإلرهاب الفكري.
ــف - ــدي  والسياســة واالجتمــاع للتعري ــة وال ــدوات وورش عمــ  للمســيولي  ورجــال التربي عقــد ن

مجتمـع ومشــكالته, وإبــراز القــيم بـاألم  الفكــري وأهميتــه فــ  عصـر العولمــة ومناقشــة قضــايا ال
 االيجاب  الت  تحق  تنمية المجتمع وتمكنه م  مواجهة مشكالته .
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 اقامه الفعاليات الثقافية المختلفة وإتاحة الفرصة للطالب ليعلروا ع  أرا هم م  خاللها.-
تنظيم مسابقات قوميـة علـ  مسـتوى الجامعـات الختيـار العناصـر التـ  تتمتـع بعقليـة متفـرد  -
 مكنها م  التفاع  الواع  مع تحديات العصر لتأهيلها لألدوار القيادية المستقللة.ت
ــا - ــ  رقــ  حضــارتنا وتراثن ــوط  المختلفــة والتأكيــد عل ــار  معــالم ال إقامــة معســكرات طالبيــة لزي

 األصي  مما يحفظنا م  التبعية الحضارية ويحفظ أمننا الفكرى.
 الحوار ونلذ التعصب الفكري. عقد مناظرات بي  طالب الجامعات لممارسة-
 تفعي  دور مسر  الجامعة ف  إبراز الجوانب اإليجابية لألم  الفكري. -

 د: دور أعضاء هيئة التدريس فى تحقيق األمن الفكري للطالب .  

 فـ  األكلـر الجـز  وتحمـ ,  ومهـم عظـيم فهو  بالجامعة التدري  هيية عضو دور أما
ــز  الجــامع  الحــرم داخــ  الشــباب لفيــة والمحــرك والموجــه,  القــدو  فهــو  الفكــري  األمــ  تعزي

ــه وخارجــه  ــدهم مســموعة وكلمت ــ ,  عن ــ  يقلدونــه ب ــر ف ــاح  مــ  كثي ــاتهم من  وســلوكهم,  حي
 . وملحة ضرورية وتوجيهاته  كنير  مسيولياته فإ  لذا,  لهم األعل  المث  ويعتلرونه

نـاهج التعليميـة,وذل  مــ  إ  دور المعلـم الجـامع  يفــوق فكثيـر مـ  األحيــا   دور الم
منطل  أ  األدا  الجيد للمعلم الجامع  يمك  ا  يعوض الفقـر فـ  مضـمو  المقـرر   وبالمثـ  
فـا  ثــرا  المضـمو  يمكــ  أ  يهـدر  فقــر أدا  األسـتاذ كمــا يمكـ  تتضــم  المقـررات علــ  قــيم 

ه علـ  انتهـاك العدل والمساوا   والمواطنة بي  البشر عل  حي  ينطوي سلوك األستاذ مع طالب
 (. 38هذ  القيم) 

ويعــد المعلــم الجــامع  مــ  أهــم الركــا ز التــ  يعهــد إليهــا فــ  بنــا  شخصــية الطــالب 
وتقويم سلوكهم, وتعـدي  أفكـارهم واتجاهـاتهم, واألدا  الناجحـة والمثلـ  لتقـويم مسـار وتصـحيح 

ــ  تعزيــز األمــ  الفكــري والتصــدي لالنحرافــات الفكر  ــاميم لــذا أضــح  دور  ف ــة التــ  قــد المف ي
يتعرض لها الطالب ضرور  ملحة ومطلبا حيويا ف  ظ  الظرو  الراهنة والتحديات الراهنـة فـ  

 (. 37عصر العولمة)
ومهما اختلف  أدوار األسـتاذ الجـامع  فـا  قيمـة الجامعـة تظـ  مرهونـة بقيمـة هييـات 

د حقيقـة أ  الفكـر (,فالجامعة تعتلر مكا  لحريـة الفكـر وتتأكـ 30التدري  وكفا اتهم العلمية) 
ال يحسم بالعن    ب  الفكر يحسم الفكر والحوار يجـب أ  يتجـه قلـ  كـ  شـ   إلـ  إقـرار حـ  

(  .وقــد تكــو  هــذ  العالقـة ســلطوية الطــابع بحيــ  ال يســمح لطالبــه أ  39اآلخـر فــ  التعليــر)
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ممـا يـدعم يناقشو  داخ  قاعات الدر  وقد يسمح لطالبه بالحوار والمناقشة   والنقد االيجاب  
 (. 51ويرس  االتجاهات الموجبة نحو القيم المر وبة الت  تيكد قيم الديمقراطية والمشاركة)

إ  دور المعلم الجـامع  تشـجيع الحـوار بـي  جميـع األطـرا  المختلفـة فكريـا مـ  أجـ  
تصحيح االنحرافات وتحصي  الطالب ضدها والتحذير مـ  أخطارهـا   وتقـويم االعوجـاج الفكـري 

 بالحجة واللرها  وتقديم اللدا   والدلي  الت  ال تخ  بأم  المجتمع واستقرار .للطالب 
إ  دور المعلم أ  يكو  قدو  ف  االلتزام بالـدي  القـويم فهـو مـنهج الوسـطية  وحسـ  

وآلــه؛   -صــل  هللا عليــه وســلم –التفكــر والتــدبر والتعقــ   وأ  يعــود طالبــه علــ  حــب الرســول 
 ا  الفكري واألخالق  والتطر .أل  ذل  يبعد  ع  االنحر 

 ( :53)المعلم يكو   أ  يجب لذا
   وطنه تجا  وخصوصا   البشرية يسعد ما وتلن  والتوبة واإلصال  الخير ف  عم  قدو  ـ 3
 .صحيحة إسالمية تنشية تنشيتهم عل  ومساعدا    االنحرا  م  لتوعيتهم مرشدا   ـ 2 
 .  وقوانينه المجتمع بقيم التمس  ضرور  عل  محفزا   ـ 1 
ــ 3  مــ  الحــ  تمييــز علــ  قــادري  ليكونــوا صــحيحة بطريقــة التفكيــر اســتخدام علــ  مســاعدا   ـ

 . لديهم بالمسيولية اإلحسا  وتنمية الضار م  والنافع الباط 
 .  المختلفة االجتماعية والميسسات األسر  أفراد مع التعاو   عل  مشجعا  -5
 .  ذل  عل  وتشجيعهم حةالصحي المعلومات ع  البح  لطرق  موجها   ـ 8
   .  بهم االتصال عليه يسه  حت  تفكيرهم لطليعة  تفهما  م ـ 7
 . والمستقل  بالحيا  تتعل  الت  واألفكار المفاميم استيعاب عل  مساعدا   ـ 0
 .الطالب لدى الفكري  األم  تفعي  ف  المعلم وأساليب أدوات أهم-د
 .العلم-3

 تناقضـه التـ  األمـور ومـ  الفكـري  معنـ  األمـ  ومـ  لعلميـةا المـاد  مـ  المعلـم تمك  إ      
. واسـتثمارها القـو  نقـاط تعزيـز فـ  يسـاهم ممـا للطـالب الصـحيحة المعـان  توصـي  فـ  يسـاهم
 .الطالب وإقناع

 .بعلمه والعم  الحسنه القدو -2
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 الدرجـة هـو بـالعلم والعم , لقوله وتطليقه يعلمه المعلم بعم  مربوط فكريا الطالب تأثر إ      
ــة ــدعو  تســل  التــ  الثاني ــال, ال ــدعو ا  يمكــ  ف ــم ي ــ  األمــ  الطــالب المعل ــر  الفكــري  إل  وتفكي
 له يدعوهم لما المعلم مخالفة الفكري  الطالب ام  عل  الخل  أعظم وم  منحر 

 األســاليب اســتخدام خــالل مــ . المشــوقة بــالطرق  الصــحيحة المعلومــة إيصــال علــ  القــدر -1
 فهو مهم باختال  للطالب المناسبة المختلفة   والوسا, المتنوعة

 .واإلقناع الحوار-3
 لقلــول أدعــ  فهــذا حــوا جهم وتلمــ  ,معهــم والتعــاط , بــالطالب والرحمــة ,الحســ  الخلــ -5

 .منه الطالب
 قـــد حينيـــذ, االنحـــرا  اســـتفحال مـــ  أهـــو   فهـــذا, اكتشـــافه بدايـــة مـــ  االنحـــرا  معالجـــة-8

 .العالج يستعص 
ــر  مراعــا -7 ــي  وق الف ــات واخــتال , الطــالب ب ــة والشــلهات, الليي ــاختال  المختلف ــات ب , الليي

 يكـو   قـد بـ  آخـر  مـع تصـلح ال قـد طالب مع علنية تصلح الت  فالمعالجة, المعالجة وطريقة
 .المعالجة عدم م  أشد, بإعالنها ضررها
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 دور اإلدارة الجامعية في تحقيق األمن الفكري.-ه

ــة لهــ      ا دور كليــر فــ  تلنــ  اســتراتيجية وسياســات تعليميــة وأســاليب مــ  اإلدار  الجامعي
شانها ترسي  وتعزيز مفاميم األم  الفكري داخ  الليية الجامعية  فاإلدار  الجامعيـة اليـوم يقـع 
علـ  عاتقهـا مســيولية التربيـة الحياتيــة, ومـ  ثــم فعليهـا الوفــا  بـدورها بتنميــة عقـول الطــالب 

 (. 52ديات معاصر  عديد  أبرزها وأخطرها تحديات العولمة)  وصو  أمنهم الفكري ف  ظ  تح
 ودور اإلدار  الجامعية ف  تحقي  األم  الفكري م  خالل : 
 تنظيم لقا ات بي  األساتذ  والطالب لتعزيز األم  الفكري.-
 اعتماد الديمقراطية وسيلة للتعام  بي  أفراد المنظومة الجامعية.-
ميدانيــة للميسسـات المجتمعيــة بمــا ينمـ  اإلحســا  باالنتمــا  حـ  الطــالب علـ  الزيــارات ال-

 الوطن  والمسيولية لديهم ويسهم ف  تحقي  األم  الفكري.
 تعزيز ثقافة المشاركة والحوار والتسامح ونلذ التعصب الفكري.-
تنظيم الفعاليات الثقافية بي  الميسسات المجتمعية والطالب للتحاور معهم ف  القضايا التـ  -

 المجتمع   وتحقي  األم  الفكري.تهم 
 إنشا  مركز جامع  لدعم الدراسات المتعلقة باألم  الفكري.-

 الميداني اإلطار
~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :  وإجراءاتها الدراسة أدوات
 أوال  : عينة الدراسة :

فيما يتعل  بمجموعة خلرا  التربية وعلم الـنف  تضـمن  عينـة الدراسـة مجموعـة مـ  
أعضـا  هييـة التـدري  (  –( فردا  م  ) رؤسا  األقسام 70وعلم النف  قوامها ) خلرا  التربية

( مـ  اإلنـا    وقـد تـم اختيـارهم 21( مـ  الـذكور)50وقد انقسم  العينة مـ  حيـ  النـوع إلـ )
 التـال يوضح توزيعهم حسب مجاالت تخصصهم عل  النحو  التال بطريقة عشوا ية  والجدول 

: 
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 ( 3جدول ) 
   التربية وعلم النف  وفقا  لتخصصاتهمتوزيع خلرا

 خلرا  التربية وعلم النف 

 مجاالت) تخصصات (  المقررات الدراسية

تخصصات  المجموع
 تربوية

اللغة 
 العربية

 
التاري  
 والجغرافيا

 

 30  2  8 31   األقسامرؤسا  

 81  5  35 31 هيية التدري  أعضا 

 70  7  23 33 المجموع

 عينة الدراسة لألسباب التالية: وقد تم اختيار-
بالنســبة ألعضــا  هييــة التــدري  لمقــررات التــاري  والجغرافيــا أل  هــذ  المقــررات ومنهجيتهــا -

تتناول موضوعات قد تسهم ف  در  بعـ  األخطـار التـ  تهـدد أمننـا الفكـري   وذلـ  لطليعتهـا 
 الوطنية القومية الت  تعزز مفاميم الوال  واالنتما  لدى الطالب.

اهتمامـــا بالجوانـــب األخالقيـــة  تأمـــا اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الدينيـــة فهـــ  مـــ  أكثـــرا لمقـــررا-
والدينية  الت  تزود الفرد بـالقيم والمثـ  العليـا, وتنميـة االتجاهـات السـلوكية اللنـا     وتكـوي  

 الوع , والتذوق والح  الجمال  الذي يساهم ف  اللنا  الفكري السليم.
لتربوية فه   تتناول العديد م  القضايا المعاصر  ومنها القضايا الفكريـة التـ  أما المقررات ا-

 تساهم ف  مواجهة الغزو الفكري والثقاف  ومواجهة آثار العولمة.
 كما تتناول أساليب التفكير وتنمية مهاراته كاإلبداع واالبتكار والتفكير الناقد.-
كليـات مـ  جامعـة  (2) شـوا ية مـ  طـالبفيما يتعل  بمجموعة الطالب: اختيرت مجموعة ع -

 : التال وقد كا  عددهم كما هو موضح بالجدول –جنوب الوادي

 ( 2جدول ) 
 عدد الطالب عينة الدراسة

 نوعهم
 الطالب عدد

 الذكور اإلنا 

300 210 328 
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  الدراسة أدوات:  ثانيا  

اسة الحاليـة  وكـذل  األدبيـات للدر  النظري : تم  االستفاد  م  اإلطار  الفكري استبانة األم   -
ـــة للمقـــررات الدراســـية  التـــ والدراســـات الســـابقة  ـــ  العمليـــة التعليميـــة واألدوار المختلف تناول

ــات فــ  تحديــد أبعــاد االســتبانة الحاليــة  اللغــة مقــررات )  التربيــة   فــ تمثلــ   والتــ بالجامع
(  حيـ  ق التـدري  بصـفة عامـةالمناهج وطـر الليية التعليمية  ) (  التاري  والجغرافيا العربية

 تم بنا  صورتي  م  االستبانة:

 . األول  : خاصة بخلرا  التربية وعلم النف 

 .الثانية : خاصة بالطالب 

 وتعـدي  سـلفا   إليهمـا المشـار األبعـاد ضـو  فـ  االسـتبانتي  كلتـا  صـيا ة م  االنتها  وبعد  
 الخطــوات وفــ (   وصــدقهما باتهمــاث مــ  التأكــد)  علميــا   تقنينهمــا تــم بهمــا الصــيا ات بعــ 
 :  التالية

 االستبانة الخاصة بخبراء التربية وعل  النفس :
حي  تم تقني  االستبانة بتطليقها عل  عينـة اسـتطالعية مـ  الخلـرا  فـ  مجـال التربيـة وعلـم 

 .( فردا   11النف  م  نف  مجتمع الدراسة الحالية   وبلغ عدد أفراد عينة التقني  ) 
كرونبـاك (  –تم التأكد م  ثبـات أبعـاد االسـتبانة وفقـا  لطريقـة ) الفـا    بات االستبانة :)أ ( ث 

موضــحة  هــ (   وجــا ت معــامالت الثبــات كمــا  Spss- 15باســتخدام الحزمــة اإلحصــا ية )   
 : التال بالجدول 

 ( 1جدول ) 
 الفكري األم   استبانهكرونباك ( ألبعاد  –معامالت ثبات ) ألفا 

 بــ ) خلرا  التربية وعلم النف  ( الخاصة 

(a)  م األبعاد الثبات معام 

 -3 اللغة العربية التربية مقررات 19091

 -2  والجغرافيا التاري  مقررات 19083

 -1  التعليمية الليية مقررات 19791

 -3  عامة بصفة التدري  وطرق  المناهج مقررات 19033
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  تمتــع أبعــاد االســتبانة بثبــات مرضــ  وهــو مــا ييكــد حيــ  تشــير معــامالت الثبــات الســابقة إلــ
 صالحيتها لالستخدام ف  الدراسة الحالية .

 ) ب ( صدق االستبانة : 

 تم التأكد م  صدق االستبانة ع  طري  :       
 : حي  تم عرض االستبانة عل  عـدد مـ  الخلـرا  فـ  مجـال التربيـة  صدق المحتوى

 التــ تتضــمنها والعبــارات  التــ المختلفــة  األبعــاد فــ  يالــرأ( إلبــدا   32وعلــم الــنف  )     
 : التال تندر  أسف  ك  بعد   وقد جا ت نتيجة صدق محتوى االستبانة عل  النحو 

حظيــ  بنســب اتفــاق  التــ عبــارات تــم اإلبقــا  عليهــا فــ  االســتبانة: وهــ  تلــ  العبــارات  -
 (  %01عالية بي  الساد  المحكمي    تعدت الـ ) 

ـــ  التــ تعــدي  صــيا تها : وهــ  تلــ  العبــارات عبــارات تــم  - حظيــ  بنســبة اتفــاق تعــدت ال
(75% . ) 

حظي   بنسبة اتفاق  لـم تصـ   الت عبارات تم حذفها م  االستبانة : وه  تل  العبارات  -
 ( . %75إل  ) 

 : بالطالب الخاصة االستبانة:  ثانيا
دي  بعـ  العبـارات بمـا تضمن  نف  األبعاد سابقة الذكر ف  استبانة الخلرا   مع تع

( طالـب وطالبـة مـ  نفـ   81يتناسب مع الطالب  حي  تم تطليقها عل  علـ  عينـة بلغـ  ) 
 مجتمع الدراسة الحالية  وللتأكد م  ثباتها وصدقها تم اتباع الخطوات التالية : 

 ) أ ( ثبات االستبانة :

 الحزمـة باسـتخدام(  نبـاككرو  – الفـا)  لطريقة وفقا   االستبانة أبعاد ثبات م  التأكد تم
 :التال  بالجدول موضحة ه  كما الثبات معامالت وجا ت  ( Spss- 15) اإلحصا ية

 ( 3جدول ) 
 الخاصة   بــ ) الطالب ( الفكري كرونباك ( ألبعاد استبانة األم   –معامالت ثبات ) ألفا 

(a)  م األبعاد الثبات معام 

 -3 اللغة العربية التربية و مقررات 19033

 -2  والجغرافيا التاري  مقررات 19072

 -1  التعليمية الليية  19039

 -3  عامة بصفة التدري  وطرق  المناهج مقررات 19081
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و تشــير معــامالت الثبــات الســابقة إلــ  تمتــع أبعـــاد االســتبانة بثبــات مرضــ  وهــو مــا ييكـــد 
 صالحيتها لالستخدام ف  الدراسة الحالية .

  : ) ب ( صدق االستبانة

 تم التأكد م  صدق االستبانة ع  طري  :  
 : ( مـ  الخلـرا   32وذلـ  مـ  خـالل عرضـها علـ  مجموعـة )      صدق المحتوى

ف  التربية وعلم النف  للحكم عل  مدى مناسبة عباراتها للطالب عينـة الدراسـة   وقـد جـا ت 
 : التال نتيجة صدق محتوى االستبانة عل  النحو 

وهــ  تلـ  العبــارات التــ  حظيـ  بنســب اتفــاق  ليهــا فــ  االسـتبانة:عبـارات تــم اإلبقـا  ع -
 ( . %01عالية بي  الساد  المحكمي    تعدت الـ ) 

وهـ  تلـ  العبـارات التـ  حظيـ  بنسـبة اتفـاق دو  ذلـ    عبارات تـم تعـدي  صـيا تها :  -
 حت  تم الوصول لالستبانة ف  صورتها النها ية. 

 ثالثا: المعالجة اإلحصائية : 

 تم استخدام األساليب اإلحصا ية التالية ف  اإلجابة عل  تساؤالت الدراسة :    
ــرارات  ( النسببا المئويببةخ وارت)ببار ) مر(بب   ببا ( : 0)  ــي  تك ــة الفــروق ب للكشــ  عــ  دالل

حالـة  فـ يحـد  (  نـادرا  مـا –يحـد  أحيانـا   –االسـتجابة وفقـا  للـدا   االختبـار ) يحـد  دا مـا  
                        الخلرا  والطالب .   

  التال وقد جا ت نتيجة صدق محتوى االستبانة عل  النحو : 

حظيـ  بنسـب اتفـاق  التـ وهـ  تلـ  العبـارات عبارات تم اإلبقا  عليها ف  االستبانة:  -
 ( . %01عالية بي  الساد  المحكمي   تعدت الـ ) 

                  ة اتفــاق تعــدت الـــ حظيــ  بنســب التــ وهــ  تلــ  العبــارات  عبــارات تــم تعــدي  صــيا تها: -
 (75% . ) 

حظيــ   بنسـبة اتفـاق  لــم  التـ وهـ  تلــ  العبـارات  عبـارات تـم حـذفها مــ  االسـتبانة: -
 ( . %75تص  إل  ) 

فـ  حالـة المجموعـات المسـتقلة وذلـ  للكشـ  عـ   :  T – TEST( ارت)بار        3)  
جامعـات فـ  تعزيـز مفهـوم األمـ  الفكـري الفروق بي  الذكور واإلنـا  فـ  مـدى الـوع  بـدور ال

 لدى الطالب .
 را(عا: نتائج الدراسة وتفسيرها : 
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 فــ  المقدمــة الدراســية المقـررات واقــع مــا( بالنسـبة للســيال األول : والــذى يـن  علــ  )  3)  
 ( ؟ التربويي  الخلرا  نظر وجهة م  الفكري  األم  تحقي  مفهوم ف  ودورها الكليات بع 

  هذا السيال : تم حساب التكرارات والنسب الميويـة السـتجابات الخلـرا  التربـويي  ولإلجابة عل
ف  ك  بدي  م  بدا   االستجابة   وتم حساب قيم ) مربع كا ( لتكرارات استجابة الخلـرا  علـ  

إنـا   –ك  بعد وفقا  للدا   االختيار المشار إليها سلفا  لجميع أفراد العينة م  النوعي  ) ذكور 
وذل  للكش  ع  داللة الفروق بي  تكرارات االستجابات المختلفة   وقد جا ت النتـا ج كمـا  (,

 :  التال هو موضح بالجدول 
 ( 5جدول ) 

التكرارات والنسب الميوية   وقيمة ) مربع كا ( وداللتها الستجابات الخلرا  وفقا  للدا   االستجابة 
 االستبانة ألبعاد

قيمـــــــــــــــة   نادرا  مايحد  ا  يحد  أحيان يحد  دا ما   
 مربع كا

مســتوى 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد الداللة 

 1,13 55,31 31,11 38 23,87 28 85,11 70 اللغة العربيةمقررات التربية 

 1,13 21,35 37,51 23 13,87 10 51,01 83 مقررات التاري  والجغرافيا 

 1,15 8,85 23,37 29 31,11 52 12,51 19 الليية التعليمية 

 1,13 21,13 21,11 23 15,01 31 33,37 51 المناهج وطرق التدري  

 1,13 30,15 37,5 23 11,11 31 39,37 59 االستبانة كك 

 . 5,99 تساوى  1,15 داللة ومستوى (  2)  تساوى (   . د)  عند كا مربع قيمة -
 . 9,23 ى تساو  1,13 داللة ومستوى (  2)  تساوى (   .  د)  عند كا مربع قيمة -

  :   يلي ويتضح من الجدول السابق ما

بالنســبة لمقــررات التربيــة والثقافــة  اإلســالمية : قــد احتلــ  المركــز األول بــي  المقــررات  
 :الدراسية وذل  لدورها الفعال ف  ( بي  المقررات%85الدراسية  حي  حصل  عل   نسبة )

  لدى الطالب عينة الدراسة . الفكري تعزيز مفهوم األم   -أ

 الثقـــاف قـــد يـــنجم عـــ  محـــاوالت الغـــزو  الـــذي الفكـــري  االنحـــرا مواجهـــة كـــ  أشـــكال  -ب
تسـتهد  النيـ  مـ  هويتنـا الذاتيـة والثقافيـة والعربيـة  والتـ لمجتمعاتنا العربيـة و اإلسـالمية   

تفقــد العمليــة  واإلســالمية  لــذل  تتصــدى هــذ  المقــررات الدراســية لكــ  هــذ  المحــاوالت حتــ  ال
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بأركـــا  دينـــه  الـــواع إعـــداد المســـلم الحـــ   فـــ  األســـم وهـــدفها  الحقيقـــ زاهـــا التعليميـــة مغ
 الحنيف  وبمتطلبات مجتمعه ووطنه لدر  األخطار المحيطة به.

 

ــاري  والجغرافيــا: فقــد احتلــ  المركــز  ــي   الثــان المركــز  الثــان بالنســبة لمقــررات الت ب
الخلرا  حول دورهـا فـ  در   ( م  أرا  %51,01المقررات الدراسية حي  حصل  عل  نسبة ) 

 وذل  ع  طري  : الفكري قد تهدد أمننا  الت األخطار 

التـ  هـددت أمننـا علـر العصـور    بغـرض أخـذ  إبراز الجذور التاريخية لمث  هذ  األخطار –أ 
المواعظ واالعتبار مما فعلة األجداد لدر ها  وكذا كيفية االسـتفاد  منهـا أثنـا  متابعـة األحـدا  

 تحي  بنا.  الت الجارية 
علر العصور وحت   والثقاف  الفكري فقد تهدد أمننا  الت تحديد مواقع بع  األحدا    -ب

تـتم بـه األحـدا  التاريخيـة   التـ اللييـة  هـ اآل   وذل  انطالقا  م  مقولة مفادها أ  الجغرافيـا 
. 
ــ  التعــر  - جـــ ــذا الشــعوب  ثقافــات عل ــذى الصــالح المــواط  صــفات وك     أجــ مــ  يســع  ال

 .  لو دو   الثقاف  هذ  م  االستفاد 
 األخطـار كافـة در  فـ  المقررات هذ  به تقوم أ  يمك  الذى الدور يلرز هنا وم  

 مفــاميم تعـزز التــ  والقوميـة الوطنيــة لطليعتهـا وذلـ  الفكــري  أمننـا تهديــد فـ  تســهم قـد التـ 
 .الطالب لدى واالنتما  الوال 
ــاهج وطــرق   ــررات المن ــي   بالنســبة لمق ــ  ب ــز الثال ــ  المرك ــد احتل ــدري  العامــة : فق الت

( م  أرا  الخلرا  حول دورهـا فـ  در   %33,37المقررات الدراسية حي  حصل  عل  نسبة ) 
وه  نسبة تق  عـ  المتوسـ  إذا مـا تـم مقارنتهـا بالبعـدي   الفكري قد تهدد أمننا  الت األخطار 

 السابقي    وقد أرجع البع  هذا إل :

أثنـا  عمليـة  ونشـاطهتحد م  حريـة المـتعلم  الت ل  طرق التدري  التقليدية التركيز ع -أ
 . التعليم التعليم والتعلم   والتركيز عل  الحفظ واالستظهار فق  للمحتوى 

ـــتعلم  -ب ـــيم وال ـــة التعل ) الجســـمية  خصا صـــهعـــدم معرفـــة  أيإهمـــال المـــتعلم أثنـــا  عملي
واالجتماعية ( أثنا  تخطـي  المقـررات الدراسـية وكـذا  العقلية  االنفعالية   اللغوية  اإلدراكية   

 أثنا  عملية التعليم والتعلم .
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بالنسبة للليية التعليمية : فقـد احتلـ  المركـز الرابـع واألخيـر بـي  أبعـاد االسـتبانة حيـ   -
( وقـد أرجـع الـبع  هـذا إلـ  أسـاليب  %12,51حصل  علـ  نسـبة متدنيـة  بالنسـبة لغيرهـا ) 

فقــ   اللفظـ هجهــا أعضـا  هييــة التـدري  مــ  خـالل االعتمــاد علـ  الشــر  ينت التـ التـدري  
دو  تكليف الطالب بأنشطة عملية تجذب انتباههم أثنا  عملية التعليم والتعلم مما قد يحـرمهم 

)  الشــفوي قــد تتطلــب إحــدا  توازنــا  بــي  الحــدي   التــ مــ  تحقيــ  بعــ  األهــدا  التعليميــة 
حـ  مشـكالت ... (   فـ  حـي   –عليميـة األخـرى ) مناقشـات ( مـع األنشـطة الت اللفظـ الشر  

الالزمــة  اإلمكانــاتنســبة متدنيـة إلــ  عــدم تـوافر   البعـد علــأرجـع الــبع  اآلخـر حصــول هــذا 
داخـ  قاعـات التــدري  ممـا تـي  عمليــة التعلـيم والـتعلم   بينمــا أرجعهـا فريـ  ثالــ  إلـ  عــدم 

هـ  هــذ   ييــة الـتعلم دو  أ  يوضــح لنـا مــايجـب توافرهــا فـ  ب التــ تـوافر الشــروط الضـرورية 
   ؟الشروط وكيف تتوافر

ونخلــ  مــ  هــذا إلــ  أ  المســيولي  عــ  عمليــة التعلــيم والــتعلم ) أعضــا  هييــة التــدري  ( 
 يتطلب األمر منهم األخذ بيد الطالب وتوجيههم ولو بطريقة  ير مباشر  بـ :

 . مواجهتها كيفيةو  الفكري  بأمننا تحي  الت  باألخطار الطالب توعية  -

كيفية االستفاد  م  كافـة التجهيـزات المتاحـة بالجامعـات لإلطـالع علـ  هـذ  األخطـار  -
 وسل  در ها .

ــ  : دراســة علــد   ــ  هــذا المجــال مث ـــات التــ  أجريــ  ف                 وهــذا يتفــ  مــع نتـــا ج بعــ  الدراسـ
م (  دراســة  2133عــامر ) هـــ (  دراســة ال3311هـــ (   دراســة اإلمــام ا الجوالــد  ) 3311) 

 (  2115م ( . ) إبراميم   2110م (   دراسة الحرب  )  2119المالك  ) 
 فـ  المقدمـة الدراسـية المقـررات واقـع مـا( بالنسبة للسيال الثان  : والذى ين  علـ  ) 2)    

 ( .؟ الطالب نظر وجهة م  الفكري  األم  مفهوم ف  تحقي   ودورها الكليات بع 

عل  هذا السيال تم حساب التكرارات والنسب الميوية الستجابات الطـالب فـ  ولإلجابة   
ك  بدي  م  بدا   االستجابة, وتم حساب قيم ) مربع كا ( لتكـرارات اسـتجاباتهم  علـ  كـ  ُبعـد 

( مــ  النــوعي    328وفقــا  للــدا   االختيــار المشــار إليهــا ســلفا  لجميــع أفــراد العينــة   )     
لـة الفـروق بـي  تكـرارات االسـتجابات المختلفـة   وقـد جـا ت النتـا ج كمـا وذل  للكش  ع  دال 
 هو موضح بالجدول 

 :  التال 
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 ( 8جدول ) 
التكرارات والنسب الميوية   وقيمة ) مربع كا ( وداللتها الستجابات الطالب وفقا  للدا   االستجابة 

 االستبانة ألبعاد
قيمـــــــــــــــة   نادرا  مايحد  يحد  أحيانا   يحد  دا ما   

 مربع كا

مســــتوى 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد الداللة 

واللغة مقررات التربية 
 العربية

231 39,11 325 29,13 93 23918 52,92 1,13 

مقـــــــــررات التـــــــــاري  
ـــــة  ـــــا والتربي والجغرافي

 الوطنية 

393 33,03 320 11,15 317 25,32 27,0 8 1,13 

 الليية التعليمية 
333 11,31 313 11,75 353 18935 3,07 

 ير 
 دالة

المنـــــــــاهج وطـــــــــرق 
 التدري  

371 31,83 353 15,35 312 21,93 30,83 1,13 

 1,13 50,75 37,33 71 15,80 352 37,30 213 االستبانة كك 

 ويتضح م  الجدول الساب  :
بالنسبة لمقرر التربية والثقافـة  اإلسـالمية :  حظيـ  بنسـبة اتفـاق متوسـطة مـ  قلـ   -

ــة  –( وقــد أرجــع الــبع  هــذا إلــ  تــدن  وعــ  بعــ  الطــالب  %39,11غــ  ) الطــالب بل عين
 ع  طري  : الفكري  االنحرا حماية شبابنا م    ف  الدراس بدور هذا المقرر  –الدراسة 

توضــيح كيفيــة التعامــ  مــع النصــو  الشــرعية مــ  حيــ  التثلــ  مــ  الــن  وتمحيصــه  -أ
 والبعد ع  األخذ بظواهر النصو   طوتعظيمه   واستخدام عقله ف  التفكير واالستنبا

  الـدي  فـ كاالبتـداع  الفكـري تحذير المتعلمي  م  ك  مـا مـ  شـأنه يمثـ  تهديـدا  ألمنـه   -ب
الهوى وفساد المقصد   والتقليد األعم  بدو  دلي    واالعتقاد  وإتباعوالغلو والتعصب   

 باستباحة حرمة الدما  واألموال المعصومة .
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ي  أفراد المجتمع المسلم  كطاعة ول  اآلمر المسـلم  والليعـة  والنصـيحة  توضيح العالقة ب-جـ 
وعـدم الخــروج عليــه  وأهميــة لـزوم جماعــة المســلمي  والقيــام بحقوقهـا  ووجــوب احتــرام العهــود 

 والمواثي   وضرور  الحفا  عل  األم .
ادات فرديــة تقــديم شــرحا  وافيــا  للمصــطلحات الشــرعية التــ  يــدور حولهــا جــدل كثيــر واجتهــ -د

تسلب التشـت  واالضـطراب الفكـري  مـع وضـوحها فـ  األصـ  مثـ  )الجهـاد  الليعـة   الـوال  و 
 األمر بالمعرو  والنه  ع  المنكر(.

بالنسبة لمقررات مقررات التاري  والجغرافيا: فقد حظي  بنسـبة أقـ  مـ  المتوسـ  مـ  
 %33,03نسـبة بلغـ   )  حيـ  حصـل  علـ  الفكـري قل  الطالب حول دورها ف  حماية األم  

بـدور هـذ  المقـررات  –عينـة الدراسـة  –( وقد أرجع البع  هذا إل  تدن  وع  بع  الطـالب 
فقـ  بغــ   المعرفـ   وذلـ  ألنهــا تركـز فقـ  علـ  الجانــب  الفكـري الدراسـية فـ   حمايـة أمننــا 
المـتعلم  تعرضها  هذا فضـال  عـ  عـدم ربـ  هـذ  القضـايا بحيـا  الت النظر ع  أهمية القضايا 

 حت  يتم تأمي  الطالب وتحصينهم فكريا  . 

بالنسبة لمقرر المنـاهج وطـرق التـدري  : فقـد حظيـ  بنسـبة أقـ  مـ  المتوسـ  هـ  
حيـ  حصـل  علـ  نسـبة بلغـ  )  الفكـري األخرى م  قل  الطالب حول دورها ف  حماية األمـ  

بـدور هـذ   –الدراسة عينة  –( وقد أرجع البع  هذا إل  تدن  وع  بع  الطالب  33,83%
 خاصـة وأ  الكثيـر مـ  المنـاهج الدراسـية مازالـ   الفكـري المقررات الدراسية فـ   حمايـة أمننـا 

تهــتم بــالكم دو  الكيــف   هـــذا فضــال  عــ  اهتمــام أعضـــا  هييــة التــدري  باســتخدام طـــرق 
 جهــد وذلــ  بغــرض أيتيكــد علــ  ســللية المــتعلم وتلقيــه المعلومــات دو  بــذل  التــ التــدري  

 شر  أكلر قدر م  المعلومات للطالب   وم  ثم االنتها  م  المقررات الدراسية .

األخـرى مـ  قلـ  الطـالب حـول  هـ بالنسبة لليية التعلم : : فقد حظي  بنسبة متدنية 
( وقـد أرجـع الـبع  %11,31حيـ  حصـل  علـ  نسـبة بلغـ  ) الفكـري دورها ف  حماية األم  

 الفكـري بدور بيية التعلم ف   حمايـة أمننـا  –نة الدراسة عي –هذا إل  عدم وع  بع  الطالب 
توفرها لهـم الكليـات مثـ   الت   وكذا تقصير الطالب أنفسهم ف  االشتراك ف  فعاليات األنشطة 

يمكــ  أ   والتــ ( جماعــة أصــدقا  المكتبــة ...... –  عمــ  األبحــا –المعســكرات  –) النــدوات 
 تسهم ف  حمايتهم فكريا  .
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 االســــتعداد علــــ  فقـــ  يركــــزو   الطـــالب ا  يتضــــح الطــــالب جاباتاســـت خــــالل مـــ 
 مـ  كليـرا   قـدرا   منهم تتطلب الت  الحياتية قضاياهم تماما   ويهملوا الدرجات وتحصي  لالختبارات
ــا ج مــع يتفــ  وهــذا.والفهــم التفكيــر ــ  المجــال هــذا فــ  أجريــ  التــ  الدراســات نت  دراســة:  مث
 دراســـة  (  هــــ3311)  علـــد  دراســـة  (  م 2119)  المـــالك  دراســـة  (  م 2118) المـــالك 
 (.    م 2115   إبراميم)   (  هـ3311)  العامر

) التربـويي  الخلـرا  وعـ  اخـتال  مدى ما( بالنسبة للسيال الثال  : والذى ين  عل  )  1)  
 ( ؟ الفكري  األم  حماية ف  الجامعية الدراسية المقررات بدور(  اإلنا  الذكور

ل  هـذا السـيال : تـم االعتمـاد علـ  الـدرجات الكميـة لألفـراد علـ  االسـتليا  ولـي  ولإلجابة ع
عل  تكرارات استجاباتهم   وتم حسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة للـذكور واإلنـا  فـ  
ــة المجموعــات المســتقلة   وقــد  ــم تــم اســتخدام اختبــار ) ت ( فــ  حال كــ  بعــد مــ  األبعــاد   ث

 :  التال و موضح بالجدول جا ت النتا ج كما ه
 (7جدول ) 

داللة الفروق بي  الذكور واإلنا  م  خلرا  التربية وعلم النف  ف  وعيهم بدور المقررات ف  الحفا  
 الفكري عل  األم  

 األبعاد
 قيمة      ( 31إنا  )      ( 01ذكور )     

 ) ت (

مستوى 
 ع م ع م الداللة

 1,13   2,87 8,37   15,00   0,57    19,91 اللغة العربيةمقررات التربية 

  ير دالة     1,92 3,13   1,35  7,13   3,58  مقررات التاري  والجغرافيا 

   1,13    2,93 5,28   2,10     8,39 1,12  الليية التعليمية 

  ير دالة  79,    3,07  5,53    5,82 8,17   المناهج وطرق التدري  

 ساب  أ  : ويتضح م  الجدول ال
قيمة ) ت ( جا ت دالة فيما يتعل  بــ ) مقررات التربية والثقافة  اإلسـالمية  والعربيـة  -

إنا  ( لـم  –  بيية التعلم ( وهذا يشير إل  أ  خلرا  التربية وعلم النف  م  النوعي  ) ذكور 
نــ  أ  يختلفــوا فــ  تحديــد أهميــة هــذي  البعــدي    وإ  كانــ  الفــروق لصــالح الــذكور وهــذا يع

لـدى  الفكـري الخلرا  الذكور كانوا أكثر وعيا  م  اإلنا  بأهمية هذي  البعدي  ف  حماية األمـ  
 :  الت الطالب    وقد أرجع البع  هذا إل  وع  الخلرا  الذكور باألساليب 
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تدفع الطالب إل  إدراك أهمية مقرر التربية والثقافة  اإلسـالمية و العربيـة فـ  حمايـة  -أ
مث  )إخال  طالب العلم هلل فـ  طلبـة ومراقلتـه فـ  السـر والعلـ   تقـدير العلـم و  الفكري أمننا 

 العلما  واحترامهم  والحذر م  أخذ العلم م   ير أهله ( 

 المتعلم ور لته ف  تحصي  العلم    وم  دافعية التعليم تزيد م  فعالية الموقف   -ب

 2110) الحربــ  دراســة  (  م2119 )  المــالك  دراســة:  التاليــة الدراســات ونتــا ج يتفــ  وهــذا
 الـذكور التربـويي  الخلـرا  وعـ  حـول 1,13 مسـتوى  عنـد إحصا ية داللة فروق  توجد) ثم وم 

 (. الذكور الخلرا  لصالح الفكري  األم  حماية ف  الجامعية الدراسية المقررات بدور واإلنا 
 –  الطـالب )الـذكور بالنسـبة للسـيال الرابـع : والـذى يـن  علـ  ) مـا مـدى اخـتال  وعـ - 3

  ف  حماية األم  الفكري   ؟  ( الجامعية الدراسية المقررات بدوراإلنا (  
ولإلجابة عل  هـذا السـيال : تـم االعتمـاد علـ  الـدرجات الكميـة لألفـراد علـ  االسـتليا  ولـي  
  عل  تكرارات استجاباتهم   وتم حسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة للـذكور واإلنـا  فـ

ــة المجموعــات المســتقلة   وقــد  ــم تــم اســتخدام اختبــار ) ت ( فــ  حال كــ  بعــد مــ  األبعــاد   ث
 :  التال جا ت النتا ج كما هو موضح بالجدول 

 (0دول ) ج
 الفكري داللة الفروق بي  الذكور واإلنا  م  الطالب ف  وعيهم بدور المقررات ف  الحفا  عل  األم  

 األبعاد
قيمة      ( 31)     إنا   ( 01ذكور )     

 ) ت (

مستوى 
 ع م ع م الداللة

  ير دالة 3,53 5,79 13,35 5978 12,13 اللغة العربية - مقررات التربية

  ير دالة 3,31 1,31 23,93 1,58 22,33 مقررات التاري  والجغرافيا 

  ير دالة 3,30 2,89 31,03 2,75 33,21 الليية التعليمية 

  ير دالة 3,00 9,30 13,53 31,28 11,12 دري  المناهج وطرق الت

ويتضح م  الجدول الساب  أ  : جميع قيم ) ت (  يـر دالـة إحصـا يا  بـي  متوسـطات الـذكور 
واإلنا  م  الطالب فيما يتعل  بجميع أبعاد وعناصر اإلستبانة   وهذا قد يرجع إل  عـدم وعـ  

 الطالب بـ  :
 . أبعاد االستبانة الر يسة والفرعية 

   الفكري دور المقررات الدراسية ف  حماية األم . 

 بالجامعـة الدراسـية المقـررات توصـيف وضـع علـ  القا مي  م  يتطلب الذي األمر          
   يحرصوا أ 
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  والعمــ  علــ  إشــباعها حتــ  يــتم تحفيــزهم للدراســة  مواســتعداداتهمعرفــة حاجــات الطــالب
 والتحصي  .

    الدراســية وتضــمينها بكــ  مــا يســاعد علــ   حمايــة تطــوير وتعميــ  محتويــات المقــررات
 الفكرية . االنحرافاتشبابنا م  

  المقــررات الدراســية فــ   تلعبــهيمكــ   الــذيمعرفــة أســباب ضــع  شــعور الطــالب بالــدور
 . الفكري حماية أمننا 

  2115) الحربـ   دراسـة(  م2119)   المـالك  دراسـة:  التاليـة الدراسـات ونتا ج يتف  ما وهذا
  واإلنـا  الـذكور الطـالب وعـ  حـول 1,13 مسـتوى  عند إحصا ية داللة فروق  توجد) ثم وم ( 

 ( .الذكور الطالب لصالح الفكري  األم  بمفهوم
 األم  الفكري التربوي  تحقي  هيية التدري  ف  أعضا المحور الثان : دور 

 ( 9جدول )  
 الفكري األم   هيية التدري  ف  تفعي  أعضا العينة حول دور  أفراداستجابات 

 
يحد  
 دا ما

إل  
 حدما

 الداللة كا نادرا

يحفـــز طالبـــه علـــ  ضـــرور  التمســـ  بقـــيم 
 المجتمع وقوانينه

     

ـــــــديهم اإلحســـــــا   ـــــــ  ل  ةبالمســـــــيوليينم
 المجتمعية

     

يســـاعد الطـــالب علـــ  اســـتيعاب المفـــاميم 
 الفكري المتعلقة باألم   واألفكار

     

تجدات يطــور مــ  اد ــه بمــا يتفــ  مــع المســ
 العصرية

     

      يرب  طالبه عل  الوسطية وإتباع الدلي  

      الوطنية أرو ينم  ف  الشباب 

يساعد الشـباب علـ  تمييـز الثقافـة الفكريـة 
 المسمومة

     

ـــد الشـــباب  ـــاميم المغلوطـــة عن      يصـــحح المف
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 برؤية عصرية

 األنشــطةطالبــه نحــو المشــاركة فــ   يوجــه
 الثقافية

     

الفــرا   أوقــاتشـد طالبــه بكيفيــة اســتثمار ير 
 بشك  هاد 

     

 أصــحاب أعمــاليســتخدم التقنيــات إلظهــار 
 الفكر المنحر 

     

      يفع  ثقافة الحوار بي  طالبه

      الطالب بصدر رحب أفكاريتقل  

يشجع الطالب بعم  بحو  ف  مجـال األمـ  
 الفكري 

     

ــــر الطــــال ــــه خي ــــاهج بمــــا في ــــار المن ب يخت
 وسالمتهم م  االنحرا 

     

االنحـــرا  الفكـــري مبكـــرا  أعـــراضيكتشـــ  
 ويعالجها

     

 -:يل  ما الساب  الجدول م  يتضح
 -كلير  : بدرجة التدري  هيية أعضا  بها يقوم الت  األدوار :أوال

ــراد أجمعــ  ــة إف ــ  العين ــة أعضــا  أ  عل ــدري  هيي ــبع  يقومــو   الت  التــ  األدوار ب
 :منها للطالب الفكري  ألم ا تعزيز ف  تسهم

 قــواني  علــ  الخــروج وخطــور  وقوانينــه المجتمـع بقــيم التمســ  ضــرور  علــ  طالبــه يحفـز -
 اإلحســا  الطــالب لــدي ينمــ  كمــا  وســالمته المجتمــع أمــ  يهــدد بمــا ,وقيمــه المجتمــع
 فــ  والقوميــة الوطنيــة رو  تنميـة خــالل مــ  ومشــاكله وقضـايا  المجتمــع تجــا  بالمسـيولة
 مــ  وتحصــنه,وترابطــه المجتمــع تماســ  فــ  كليــر  بدرجــة تســاهم والتــ   الشــباب أعمــاق

 . واستقرار  وسالمته عل  أمنه تيثر الت  والخارجية الداخلية التهديدات

 خطـور  إظهار التدري  هيية أعضا  بها يقوم الت  المهمة األدوار أ  عل  العينة واتفق  -
ــة ضــد الموجهــة الهدامــة الســلوكيات  أفعــال مــ  فعــ  أي أ  وتوضــيح   متلكــاتوالم الدول

ـــد أو العنـــ  ـــ  يســـهم التهدي ـــا  ف ـــي  الرعـــب إلق ـــا  ب ـــرويعهم الن ـــاتهم وتعـــري , وت  حي
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 أو المرافـ  بأحـد أو باللييـة الضـرر وإلحاق للخطر وحقوقهم وأمنهم وحرياتهم   وأعراضهم
 أو الوطنيــة دالمـوار  وتعــري , عليهـا واالســتيال  احتاللهـا أو, الخاصــة أو العامـة األمـالك
 .للدولة الوطنية والوحد  االستقرار وتهديد,للخطر الدولية المراف 

 التربيــة الطــالب تربيــة علــ  يحرصــوا التــدري  هييــة أعضــا  أ  علــ  العينــة أفــراد اتفقــ  -
 وأفعــالهم معتقــداتهم فــ  واالعتــدال الوســطية مبــادئ ترســي  خــالل مــ  الصــالحة الفكريــة
 وأقواله

 فــ  وترســيخها واللرهــا  باإلقنــاع للشــباب وتقــديمها, ســالميةاإل العقيــد  بترســي  
ــر الطــالب يجعــ  ممــا والوجــدا  القلــوب ــه وال, وأصــوله اإلســالم لقواعــد فهمــا أكث  فريســة يجعل
 .والمتطرفة المتشدد  الجماعات له يروج فيما سهلة

 مـ  االسـتفاد  ضـرور  علـ  الطـالب يشـجعوا التـدري  هييـة أعضا  أ  العينة أفراد أكدت -
 احتضـا  فـ  تشـارك الت  والثقافية والرياضية األدبية األندية ف  بالمشاركة فرا هم أوقات
 قدراتـه إثـرا  فـ  تسـهم التـ  اللـرامج خالل م  المختلفة اإلبداعية طاقاته توظيف الشباب
 عــدم وضــما   الــوط  وعلــ  علــيهم يعــود فيمــا اللنــا  والتنــاف  الــوع  وتنشــر, الفكريــة
 .ودعاته   االنحرا   براث ف  وقوعهم

 .متوسطة بدرجة التدريس هيئة عضو أداها التي األدوار:ثانيا

 التـدري  هييـة أعضـا  بهـا يقـوم التـ  األدوار مـ  مجموعـة هنـاك أ  العينـة أفـراد اتفق      
 األفكـار وخاصـة صـدر برحابـة الطـالب أفكـار تقل  تتمث  المطلوبة والدرجة بالصور  ليس  لك 

ــة بــاألمور المتعلقــة جهــاتوالتو  واآلرا  ــ  فــ  وخاصــة الديني ــة الفقهيــة والقضــايا الما  , والعقدي
 لالسـتزاد  والسـيال البحـ  فـ  وانفعـاالت وحماسـة بعواطـ  مـدفوعي  الشـباب مـ  كثير خاصة
ــم مــ  ــا العل ــب مم ــة أعضــا  مــ  يتطل ــدري  هيي ــ  االســتماع الت ــرهم أرا هــم إل  وتــوفير, وتفكي

 الحسنة والموعظة بالحكمة بالفكر الفكر مقارعةو  للشباب الصحيحة المعلومات
 بـي  او التدري  هيية وأعضا  الطالب بي  الحوار ثقافة تفعي  أ  العينة أوضح  كما -     

 بــي  الثقــة بنــا  فــ  عديــد  فوا ــد لهــا لمــا بــالر م المرجــو  بالصــور  تفعــ  لــم وأنفســهم الطــالب
 طالبـه وبـي  بينـه الحـوار ثقافـة لتفعيـ  معلمال أدوات ابرز وم  التدري  هيية وأعضا  الطالب
 والحــوار المشــوقة بــالطرق  الصــحيحة المعلومــة إيصــال علــ  والقــدر  الحســنه بالقــدو  التحلــ 
 عليهـا والـرد الشـلهات ومواجهـة, حوا جهم وتلم  معهم والتعاط    بالطالب والرحمة واإلقناع
 .الطالب بي  الفروق  اعا ومر , اكتشافه بداية م  االنحرا  ومعالجة, خطرها وبيا 
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 .ضعيفة بدرجة التدريس هيئة عضو أداها التي األدوار:ثالثا

 فــ  التـدري  هييـة أعضــا  أدا  فـ  واضـحا قصــورا هنـاك ا  علـ  الدراســة عينـة اتفقـ      
 وتحـذير,الوافـد  الفكريـة والتيارات الثقافات والضار النافع تمييز عل  والطالب الشباب مساعد 
 وواقعهــم ثــوابتهم ضــد والتــ  المنحرفــة الفكريــة التيــارات أصــحاب بأفكــار النخــداعا مــ  الطــالب
 والنشــرات الكتــب خــالل مــ  الــداخ  فــ  الغــال  بفكــر وتبصــيرهم,واالجتمــاع  والسياســ  الــدين 

 مـ  بالعا ـدي  االهتمـام مـع الخـارج مـ  القـادم الغـال  بفكـر والتـأثر, المنضـبطة  يـر واألشرطة
 واألسـاليب بـالطرق  وتبصـيرهم,أالنحرافـ  بـالفكر تشـبعوا الـذي  العالم ف  ةالمختلف الصراع بير

 الشباب بي  ونشرها بالدي  المتستر  المنحرفة األفكار لتمرير
 الفكـر بحقيقـة للطـالب التـدري  هييـة أعضـا  تبصـير ضـع  عل  العينة أفراد أكدت كما     

 ومعــايير  المجتمــع قــيم علــ   الخــارجي أهــدا  وكشــ  اإلجراميــة األســاليب وكشــ  المنحــر 
 المغلوطـة المفـاميم إشاعة م  الفكر وحماية الفكري  التطر  لظاهر  الخليثة األهدا  وتوضيح

 .والتطر  العن  إل  تقود الت 
 تكـــ  لـــم  التـــدري  هييــة أعضـــا  وضـــعها التـــ  المنــاهج أ  الدراســـة عينـــة أكـــدت كمــا     

 يحصـ  بمـا الفكـري  بـاألم  المتعلقـة واألفكـار فـاميمللم باحتوا هـا يتعلـ  فيمـا الكافيـة بالصور 
 ,الفكري  االنحرا  مزال  م  الشباب
 أكثـر المعرفـ  الجانـب علـ  تركـز التـدري  هيية أعضا  دور أ  الدراسة عينة أكدت كما     
 ويسـتخدم  العـالج و الحلـول ويقتـر  ويقيمهـا الحـاالت يشـخ  الـذي التشخيصـ  الجانـب مـ 

 .مبكرا الفكري  االنحرا  أعراض اكتشا  ف  تساهم الت  والمقايي  واألدوات األساليب
 البحث توصيات

 وقــ  أســرع فــ  بتطليقهــا واللــد  الفكــري  لتحقيــ  األمــ  شــاملة وطنيــة إســتراتيجية إعــداد -3
 مقاصــد مــع المنســجم الفكــري  األمــ  تحقيــ  الكلــرى  و اياتهــا أهــدافها تتضــم  أ  علــ  ممكــ 

ــ اإلســالمية  الشــريعة ــدال الوســطية  وتحقي ــرا واالعت ــدي وممارســة فك ــع ل ــراد جمي   المجتمــع أف
 األمـــ  وحمايـــة الصـــالحة والمواطنـــة واإلنمـــا  الـــوال  وتعزيـــز  الجامعيـــة وخاصـــة وميسســـاته

 .   الفكري  واالنحرا  التطر  مواجهة ف  مقوماته بجميع الوطن 
 مـ  الطـالب لـدي تـدالواالع والتسـامح الوسـطية قـيم وتعزيـز الغلـو بأخطـار الطـالب توعية -2

 الــرأي وتقلــ  الحــوار ثقافــة إشــاعة علــ  والعمــ , والتعليميــة التربويــة والمناشــ  المنــاهج خــالل
 .  التعليمية الميسسات ف  اآلخر
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 المنحرفــة األفكــار فــ  االنــزالق مــ  طالبهــا حمايــة فــ  بهــا المنــوط بالــدور الجامعــة قيــام - 1
 . الفكرية االنحرافات لنشر توظيفها عدم  لضما الطالبية المناش  جميع عل  واإلشرا 

 بـداياتها مـ  معالجتهـا اجـ  مـ  الطـالب لـدى مبكـرا االنحرا  أعراض اكتشا  عل  العم  -3
 ممـا   بـه انتظـامهم عـدم أو  التعلـيم ع  الطالب انقطاع إل  تيدى قد الت  المشكالت ودراسة
 .  المنحر  الفكر ذات بالجماعات اللتحاقهم الفرصة يتيح
 المرحلـة وخاصـة التعليميـة المراح  جميع ف  التدري  هيية عضو اختيار بحس  االهتمام -5

 الوســطية تلنيــه وتتضــم   لديــه الالزمــة الكفايــات تكفــ  دقيقــة معــايير خــالل ومــ , الجامعيــة
ــــرا واالعتــــدال ــــ  والحــــر , وممارســــة فك ــــه مســــتوي  عل ــــة الدينيــــة ثقافت  والسياســــية والعلمي

ــة ــدي الفكــري  األمــ  تحقيــ  علــ  ليعمــ  واالجتماعي ــرامج وضــع وضــرور   الناشــية ل ــة ب  فاعل
 . األدا  وتقويم للمتابعة

 وتــوفير   والتطــر  للغلــو يــدعو ممــا  لتنقيتهــا للطــالب المتاحــة العلميــة األوعيــة مراجعــة -8
 الطـالب متنـاول فـ  لتكـو    والسـلوكية الفكريـة االنحرافـات لمعالجـة المناسـبة العلميـة المراجـع

 .التدري  هيية ضا وأع
 االنحــرا  دعــا  إليــه يســتند فيمــا اإلســالم ألحكــام وافيــا شــرحا الدراســية المنــاهج تضــمي  -7

 .الحنيف اإلسالم منهج وبيا    وأفعالهم أقوالهم لتلرير  الفكري 
 بعــ  وتوظيـف   المعاصــر  الفكريـة المجتمـع ومشــكالت الحيـا  بواقـع التعلــيم منـاهج ربـ  -0

 فــ  الشــباب لتحصــي  الفكــري  االنحــرا  خطــور  مــدى إليضــا  التعليميــة طةواألنشــ المقــررات
 .مواجهته

   الفكــري  األمـ  تحقيـ  سـل  بمناقشــة تهـتم التـ  العلميـة اللقــا ات بتنظـيم قيـام الجامعـات -9
 خـالل مـ  اإلرهـاب مـ  والوقايـة  الفكـري  األمـ  تحقيـ  مجـاالت ف  العلم  البح  دور وتفعي 
 . العليا والدراسات يةالعلم البحو  مراكز
 وتنميــة   الشـباب فـرا  أوقـات لشــغ  ودينيـا تربويـا توجيهـا موجهــة ترفيهيـة مراكـز إيجـاد -31
ــة أنديــة وإنشــا   لــديهم واالبتكــار اإلبــداع رو  ــع فــ  وتطوعيــة واجتماعيــة وثقافيــة علمي  جمي

 مـ  و يرهـا والتعلـيم التربية ووزار  العال  التعليم وزارت  إشرا  تح  الشباب الحتوا  المجتمع
 .الفاعلة المجتمع ميسسات
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 وجهـات لمعرفـة والطـالب التـدري  هييـة أعضـا  مـع الميدانيـة بالدراسـات البحـ  تعمي  -33
 مراحـ  جميـع فـ  المـنهج تفعيـ  وأوجه, العلمية الماد  تقديم وكيفية المنهج محتوي  ف  نظرهم
 .الفكري  األم  لتعزيز التعليم

ــه فــ  للطــالب خيــر مــ  فيــه بمــا المنــاهج ومراجعــة للمنــاهج اللنــا  بالنقــد االهتمــام -32  أمن
 .االنحرا  م  وسالمته الفكري 

 والمقـررات المنـاهج مناسبة مدى ف  رأيه وأخذ  الحوار تعزيز خالل م  بالطالب االهتمام -31
 مــ  ذهنــه فــ  يــدور ومــا ومشــكالته متطلباتــه عــ  للتعليــر الكــاف  الوقــ  وإعطا ــه, الدراســية

 .  المناسبة بالطرق  الفكري  االنحرا  ومعالجة, رحب بصدر ذل  وتقل , كارأف
ــة -33 ــوي  مراجع ــاهج محت ــيم من ــه التعل ــدعيمها  ومقررات ــالقيم وت ــ  ب ــزز الت  الفكــري  األمــ  تع

 .االيجابية األخالقية والقيم
 الفكـري  األمـ  وقـيم   عـام بشـك  القـيم تدري  طرق  عل  التدري  هيية أعضا  تدريب -35
 أحســ  مــا متــ  كليــر أثــر مــ  لهــا لمــا الفكــري  األمــ  مجــال فــ  الــدورات وعقــد. خــا  ك بشــ

 .فكريا المنحرفي  مع التعام  مهار  مجال ف  ,الموضوع اختيار
ــ  العمــ  -38 ــاد  عل ــيم عــرض زي ــ  الق ــوي  ف ــاهج محت ــيم من  متنوعــة وأســاليب بأشــكال التعل

   ومتكاملة
 بــال شــعارات ال واقعيــا ســلوكا تكــو   بحيــ  راســيةالد المقــررات فــ  الوطنيــة دمــج التربيــة -37

 مقــرر لكــ  التقــويم ووســا   واإلجــرا ات والمحتــوي  األهــدا  فــ  مضــامينها فتوظــ   مضــمو  
  للطالب النجا  متطلبات ضم  درجاتها تعتمد وأ    دراس 

, الجامعيـة المرحلـة بطالب يتعل  ما وخصوصا   الفكري  األم  مجال ف  بالبحو  االهتمام -30
 واالستفاد . والتطلي  المساعد  م  حقها وإعطاؤها

 مقترحة: أبحاث
 ضو  متطلبات األم  الفكرى. ف تقويم المقررات الجامعية -

ــة  فــ  ضــو  مقومــات األمــ  - ــات التربي ــم بكلي ــرامج إعــداد الطالــب المعل ــر  لل تصــور مقت
 .الفكري 

 دور معلم التربية الدينية ف  تعزيز األم  الفكري.-
 التنشية األسرية ودورها ف  تعزيز األم  الفكري.أساليب  -
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 المسيولية المجتمعية لوسا   اإلعالم ف  تأصي  األم  الفكري.-
 واقع األم  الفكري ف  المجتمع الصعيدي.-
 األم  الفكري ومعوقات تحقيقه ف  المدرسة الثانوية.-
 الدور التربوي للميسسات الثقافية ف  تحقي  األم  الفكري .-
 ة األم  الفكري بي  طالب الجامعة .ثقاف-
 دور األنشطة الطالبية بالجامعات المصرية ف  تعزيز األم  الفكري.-
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   القــاهر    2ط   النفســ  والتحليــ  الــنف  علــم موســوعة:  وآخــرو   القــادر علــد فــرج طــه  -23 .12
 . 228    2111    ريب مكتبة

 وكيفيــة   وخصا صــه   مفاميمــه    والعقا ــدي الفكــري  األمــ :  علــ  بــ  أحمــد المجــدوب--25 .11
 المركـز   الرياض  األمنية الميادي  ف  للتدريب عربية إستراتيجية نحو   العلمية الندو    تحقيقه
 . 51 , 3330   والتدريب األمنية للدراسات العرب 

 مكـة   السـعودية العربيـة المملكـة وعنايـة الفكـري  األمـ  :التركـ  المحسـ  علـد بـ  هللا علد- 28 .13
 .  5     3321   اإلسالم  العالم رابطة مطابع   المكرمة

 .  3   ساب  مرجع   المالك  الحفيظ علد-27 .15

 .  351    ساب  مرجع:  الهماش شديد ب  متعب-20 .18

 .  9    ساب  مرجع   المالك  الحفيظ علد-29 .17

 . 58     ساب  مرجع:  عل  ب  احمد المجدوب-11 .10

 فـ  مقـدم بحـ   ألفـراد  الفكري  حماية األم  ع  المجتمع ةمسيولي:  عل  ب  عادل الشذي- 13 .19
 المسـيولية  واألمنيـة المجتمعيـة الميسسـات)  الثالثـة السـنوية دورتهـا فـ  واألمـ  المجتمـع ندو 

 . 31,      3325   23 -23 م   األمنية فهد المل  كلية(    المشتركة

 . 83  , 3323الرياض   ار المع القضايا ف  الشرعية الفتاوى : الحصي  فهد محمد-12 .31

 مكتبـة   القاهر    المسلمي  وتكفير الدي  ف  الغلو حرمة:  عل  محمد عل    إبراميم ناجح-11 .33
 . 39,     2112   2ط    اإلسالم  الترا 

 21علد الحفيظ المالك  : مرجع ساب     , -13 .32
ينة المنور , بدو  ناشـر, أحمد عمر هاشم: اإلسالم ف  مواجهة االنحرا  الفكري  المد-  15     .31

2112. 
 .21ناجح إبراميم, عل  محمد عل : مرجع ساب ,    -18 .33
 :  م  ك  يراجع-    17 .35
 المجتمـع لنـدو  مقدمـة عمـ  ورقـة   الجميـع مسـيولية  األمـ :  الزهرانـ  محمـد بـ  هاشم     - .38

 9.     3325   األمنية فهد المل  كلية   23-23 م   واألم 
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 مقدمـة عمـ  ورقـة   التعليميـة للميسسـات األمنيـة المسـيولية:   نـوم الكـريم علد ب  احمد    - .37
 31      3325   فهد المل  كلية   23 -23   واألم  المجتمع لندو 

 فـــ  التعليميـــة الميسســات ودور األمنيـــة المســيولية:  عثمـــا  الصــايم   الشـــافع  إبــراميم    - .30
 . 3325   23 – 23 م     واألم  المجتمع دو ن إل  مقدمة ورقة   كنموذج األسر    تحقيقها

 . ساب  مرجع:  العاي  القاسم ابتسام- 10 .39

 لمواجهـة العـام بـالتعليم اإلسـالمية  التربيـة منـاهج للنا  مدخ  الوسطية: طنطاوي   مصطف -19 .51
ــاهج المصــرية للجمعيــة عشــر الثــام  العلمــ  المــيتمر   المتطــر  الفكــر ــدري  وطــرق  للمن    الت
   الثـان  شم   المجلد عي  جامعة, الطباعة دار   القاهر    العرب  اإلنسا  وبنا  عليمالت مناهج
2118     753  . 

محمد اللربري: دور الجامعات العربية ف  تحقي  األمـ  الفكـري وتعزيـز الهويـة  لـدي طالبهـا -31 .53
دراســات األمــ  المــيتمر الــوطن  االول لألمــ  الفكــري "المفــاميم والتحــديات" كرســ  األميــر نــايف ل

 . 373,  2119الفكري جامعة المل  سعود,
أبو بكر كـاف :دور المنـاهج التعليميـة فـ  إرسـا  األمـ  الفكـري بالمملكـة العربيـة السـعودية, -33 .52

المـيتمر الـوطن  األول لألمـ  الفكــري "المفـاميم والتحـديات", كرسـ  األميــر نـايف لدراسـات األمــ  
 .309. 2119الفكري,جامعة المل  سعود  مايو  

عثمــا  العــامر:دور الميسســات التعليميــة فــ  تحقيــ  األمــ  الخلقــ  والمجتمعــ  فــ  عصــر -32 .51
 .2113, الرياض كلية المل  فهد األمنية ابري ,2العولمة, ندو  المجتمع واألم "ج

دور منــاهج المــواد االجتماعيــة ومعلميهــا فــ  المرحلــة والمتوســطة فــ  تعزيــز األمــ  الفكــري -31 .53
 373, 2119وطن  األول لألم  الفكري "المفاميم والتحديات"جامعة المل  سعود مايو,الميتمر ال

ســحر أحمــد: الحريــة األكاديميــة لطــالب الجامعــات المصــرية, رســالة ماجســتير كليــة اللنــات, -33 .55
 .33,  3997جامعة عي  شم ,القاهر .

تعزيـز التحصـي  الـذات  علد العزيز الصاعدي: دور حرية التعلير ف  حماية الفكر والتفكيـر و -35 .58
لألمـــ  الفكــــري المــــيتمر األول لألمــــ  الفكــــري "مفــــاميم وتحديات"جامعــــة الملــــ  ســــعود مــــايو  

2119 ,35. 
علد السالم نوير: التعلـيم كلوتقـة للمواطنـة  القـاهر   مكتبـة الشـروق الدولية,المجلـد الثـان   -38 .57

2115. 
  تعزيــز األمــ  الفكــري للطــالب  رســالة إبــراميم ســليما  الســلما : دور اإلدارات المدرســية فــ-37 .50

 .0, ,3327ماجستير, قسم العلوم الشرطية, مجلة الدراسات العليا جامعة نايف,
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ضــيا  الــدي  زاهــر: جامعاتنــا العربيــة فــ  مطلــع األلفيــة الثالثة,"تحــديات وخيارات"القــاهر , -30 .59
 .31,   2111المكتبة األكاديمية,

ف  تنمية قيم المواطنة لمواجهة التحديات الهوية الثقافية, سام  عمار : دور أستاذ الجامعة -39 .81
 .73,  2131مجلة مستقل  التربية العربية, عدد يونيو 

موس  الشرقاوي: وع  طالب الجامعة ببع  قيم المواطنة, مجلة دراسات التعلـيم الجـامع  —51 .83
 ,2115التعليم, أكتوبر, مركز تطوير التعليم الجامع  جامعة عي  شم ,

 ملـدأ تأصـي  فـ  العربيـة بجامعاتنـا التـدري  هييـة أعضـا  دور: عطيـة الكريم علد محمد --53 .82
"  الفكري  لألم  األول الميتمر   بالجامعة مسيولياتهم ضو  ف   الطالب لدي واالعتدال  الوسطية
 . 3311   سعود المل  جامعة   "25- 22"  والتحديات المفاميم

 األول المـيتمر   الوسـط  الفكـر بنـا  فـ  الجـامع  لألسـتاذ الفاعلـة األدوار:  أحمـد كروم --52 .81
 . 3311   سعود المل  جامعة   25 -22 م "  والتحديات المفاميم" الفكري  لآلم  الوطن 
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 ( 2)  ملحق
 االستبانة

 ( :والنف  وعلم التربية خلرا  نسخة) الفكري  األم  استبانة:  3 رقم ملح 

 ( : اختياري )  سماال -3:  عامة معلومات -
 : النوع-1        

                    الحال  العم  طليعة-3                     
           التدري  ف  الخلر  سنوات عدد-5                     
 التدريب ف  الخلر  سنوات عدد-8                    
 :   االستبانة تعليمات -

 التـ  التعليمية واألنشطة الدراسية والمقررات المناهج بادوار المرتبطة اتالعبار  م  مجموعة يل  فيما
( √)  عالمـة ووضـع بعنايـة بقرا تهـا التكـرم نرجـو السـعودية العربية المملكة ف  للطالب بعضها يقدم

 .  فق  العلم  البح  أل راض ستستخدم االستمار  هذ  أ  علما   المناسب لمربعداخ  ا
 الباح 

 (الدراسية والمقررات المناهج)لاألو لمحورا

 ( : اإلسالمية  والثقافة التربية: ) الدراسية بالمقررات يتعلق فيما( أ

 العـــــــــــلـــار  م
 يحـــــــــد 

 دا ما  

 يحـــــــد 
 أحيانا  

 مـــا نـــادرا  
 يحد 

    الفكري  األم  مفاميم  توضيح ف  فاع  بدور تساهم 3

    الطالب لدي اإلسالمية  العقيد  ترسي  عل  تساعد 2

    صالحا   مواطنا   الطالب يجع  الصحيحة اإلسالمية العقيد   ر  1

 علـ  الـنف  لتربيـة الشـريفة واألحادي  القرآنية اآليات عل  تركز 3
 الرفيعة القيم

   

 انتهـاك م   المناهج ف  الشريفة واألحادي  القرآنية اآليات تحذر 5
 والفساد المحرمات

   

    النا  بي  والتعدي لظلما تحريم عل  تركز 8

    المسلم وأخيه المسلم بي  العالقة بتوثي  تهتم 7

    المسلمي  بي  للخال  السيية اآلثار م  تحذر 0

    الشلهات مواط  توضح 9
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    المسلمي  ترويع خطور  م  تحذر 31

    أشكاله بك  النا  أذى حرمة عل  تركز 33

    لهوقتا المسلم سب تحريم تلي  32

    المسلمي  عل  السال  حم  تجرم 31

    ومضارها وتحريمها السرقة حد تلرز 33

ـــد 35 ـــ  تيك ـــة عل ـــا  أهمي ـــع أمـــ  علـــ  الحف ـــه المجتم  مـــ  وحمايت
 الفكري  االنحرا 

   

    و يرها الشرعية الحدود موضوعات خالل م  المجتمع أم  بيا  38

     كري الف باألم  عالقة ذات موضوعات عل  تركز 37

    بوضو  وتلينها المرتدي  أحكام تتناول 30

    والمشعوذي  والعرافي  السحر  موضوعات توضح 39

    المجتمع عل  وآثارها الجريمة م  تحذر 21

    وأنواعها الجريمة أحكام تلي  23

    الطري  وح  الطري  استخدام تتناول موضوعات تعرض 22

    األم  رجال نحو واجلنا موضوعات تتناول 21

    والوط  الدي  حماية  نحو واجلنا موضوعات تتناول 23

ــ  تركــز 25 ــاول موضــوعات عل ــة جهــود تتن ــ  فــ  الدول  األمــ  تحقي
 للجميع

   

    وعواقلها المرور حواد  تتناول بموضوعات تهتم 28

    أنواعه و األم  مفهوم تتناول موضوعات تعرض 27
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  : الوطنية والتربية والجغرافيا التاريخ( االجتماعيات) اتبمقرر يتعلق فيما( ب

 العـــــــــــلـــار  م
 يحـــــــــــد 

 دا ما  

 يحـــــــــــد 
 أحيانا  

ــــــادرا   ــــــا ن  م
 يحد 

 المملكــة فــ  واإلصــال  النهضــة عــ  موضــوعات تتضــم  20
  تاريخيا   وتطورها السعودية العربية

   

 بيــةالعر  المملكــة فــ  األمــ  أدبيــات عــ  موضــوعات تتنــاول 29
 السعودية

   

 ثرواته وع  للوط  الجغرافية الحدود ع  موضوعات توضح 11
   الطليعية

   

    للطالب الدافعية تنم  13

 اإليجــــاب  االجتمــــاع  الســــلوك عــــ  موضــــوعات تتضــــم  12
 والمشاركة والتعاط  كاإليثار

   

    واألمنية الوطنية المفاميم ع  موضوعات  عل  تحتوي  11

 بــاألم  المعنيـة المدنيــة األجهـز  دور عــ  ضـوعاتمو  تلـي  13
  للوط  الداخل 

   

 والعسـكري  والغـذا   النفسـ  األمـ  عـ  موضوعات تتضم  15
 واللدن 

   

    السلوك تعدي  بطرق  تهتم 18

    للشباب النفسية  الحاجات ع  موضوعات عل  تحتوي  17

    االجتماعية والمسيولية القيم تغر  10

    ومهاراته وأنواعه التفكير ع  موضوعات تحتوي  19

 حــــ  مهــــارات وتنميــــة اإلبــــداع عــــ  موضــــوعات تتضــــم  31
 الناقد والتفكير المشكالت
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   الجامعية التعليمية بالبيئة يتعلق فيما( جـ

 العـــــــــــلـــار  م
 يحـــــــــــد 

 دا ما  

 يحـــــــــــد 
 أحيانا  

ــــــادرا   ــــــا ن  م
 يحد 

33 
  و ير  اآلل  كالحاسب للتعلم متعدد  ووسا   وسا   عل  تشم 
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