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 امللخص

ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى دور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في      
خي لجى شمبتيا، مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة؛ قاـ كتعديد األمغ الف

( فقخة مػزعًة عمى أربع 44الباحثاف بترسيع أداة الجراسة )استبانة(، والتي اشتسمت عمى )
مجاالت وىي: إدارة الكمية، عزػ ىيئة التجريذ، السشاىج الجراسية، األنذصة الصالبية، 

( شالبًا وشالبًة مغ شمبة كمية التخبية 927ة مكػنة مغ )وتصبيقيا عمى عيشة عذػائي
 األساسية بجولة الكػيت. 

وأضيخت نتائج الجراسة أف واقع مسارسة كمية التخبية األساسية لجورىا في تعديد األمغ      
بجرجة متػسصة في جسيع مجاالت  تالفكخي لجى شمبتيا مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع، جاء

رجة الكمية لألداة، وقج جاءت مجاالت الجراسة مختبًة تشازليًا وفقًا لمستػسط الجراسة، وفي الج
الحدابي عمى الشحػ اآلتي: السشاىج الجراسية، عزػ ىيئة التجريذ، األنذصة الصالبية، إدارة 
الكمية. كسا تػصمت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى 

متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة  ( بيغα≥,0,0الجاللة )
 والدشة الجراسية. الشػعالكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخي 

 
 الصمبة -تعديد  –كمية التخبية  –الكمسات السفتاحية: األمغ الفكخي 
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Abstract 
     The aim of this study is to identify the role of The College of Basic 

Education in Kuwait in enhancing intellectual security among its students, 

from the point of view of students themselves. To achieve the objectives of 

this study, a questionnaire of (33) items was developed by the researchers, 

covering four domains: college administration, faculty members, college 

curricula, and extracurricular activities. The questionnaire was 

distributed to a random sample of (112) students at the College of Basic 

Education.  

     Results showed that the role of The College of Basic Education in 

enhancing intellectual security among its students was at a medium degree 

in all domains and in the total score, and were arranged in the following 

descending order: college curricula, faculty members, extracurricular 

activities, college administration. In addition, the study found that there 

were no statistically significant differences at the level of (α ≤ 1814) in the 

role of The College of Basic Education in Kuwait in enhancing intellectual 

security among its students attributed to sex and year of study. 
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 مكدمٕ

 ةوثقاؼي ةفكخيأىجاؼ  ييجؼ في محرمتو إلى بمػغاألمغ الفكخي تأميغ إف االعتقاد بأف      
فقط ىػ بال شظ اعتقاد خاشئ، فاألمغ الفكخي في حياتشا السعاصخة أصبح ىجفًا شاماًل 

لمسجتسعات يتزسغ العجيج مغ الجػانب الدياسية والػششية واألمشية واالقترادية والتي ال تقل 
فاألمغ الفكخي يعج عشرخًا رئيديًا مغ عشاصخ االستقخار والتصػر  ؛عغ الجػانب الفكخية أىسيةً 
 وغيخمشيا السقرػدة  تساعي، ومطيخًا مغ مطاىخ التفخد والتحخر مغ السؤثخات الخارجيةاالج

 السقرػدة. 
بسيارات التفكيخ  مشيع، وخاصة الذباب األمغ الفكخي ابتجاًء عمى تدويج األفخادويعسل      

 التشسػية ويستج إلى تػفيخ الفخص ػانب اإلبجاعية واالبتكارية،السختبصة بالج السياراتالشقجي و 
مغ أجل القزاء أو التقميل مغ خصخ ضاىخة استقصاب الذباب مغ  السجتسعي االنجماج وتعديد

عغ معاييخ السجتسع  والسشدمخة ،والستصخفةالجساعات السشحخفة أصحاب األفكار الفاسجة و قبل 
والسحافطة عمى  ،شتيي بتعديد ؾيع العسل واإلنتاج والسذاركة السجتسعية لجى الذبابي، و وؾيسو

 .(Gad & Ahmed, 2,07) السجتسعحالة التػافق الػششي داخل 
التي جيػد وبخامج تحقيق وتعديد األمغ الفكخي لجى الذباب العجيج مغ السعػقات  وتػاجو     

مدببات أىع مغ  تمظ السعػقات ىي ولخبسا تكػف بل وف تحقيق تمظ الجيػد ألىجافيا، تحػؿ د
الذباب كالصخيقة التقميجية في التجريذ، حيث يكػف الصالب مدتؿباًل االنحخاؼ الفكخي لجى 

مسا يديل مغ تمؿيو لمسعمػمات وتقبميا بغس  ،ومتمؿيًا لمسعمػمة ال محاورًا أو مشاقذًا ليا
االستخجاـ الديء لقشػات التػاصل االجتساعي، تذسل كحلظ الشطخ عغ مجى مرجاقيتيا، و 

 (،2,02ى اآلثار السجمخة لألفكار السشحخفة )األحسجي، وقرػر اإلعالـ في تدميط الزػء عم
الغدو الفكخي والثقافي الستكخر والسسشيج مغ قبل أعجاء األمة مغ دوؿ  باإلضافة إلىىحا 

، وضعف العشاية بالذباب وتأثيخ رفقاء الدػء وخاصًة في السخحمة الجامعية أجشبية ومشطسات
 (.  2,00)عبج الخحسغ، 

أحج أىع األدوات الػقائية ضج  ، ومغ ضسشيا كميات التخبيةمؤسدات التعميع العالي بخوتعت     
األفكار السشحخفة وذلظ بحكع اتراليا السباشخ والسدتسخ مع أفخاد السجتسع، وتعامميا الجائع مع 

مغ كمو الجػانب الفكخية لجييع، وقجرتيا عمى إشباع الحاجات األمشية في نفػسيع، وذلظ 
داخل كياف السجتسع، باإلضافة إلى األدوار ىحه السؤسدات التخبػي الحي تحتمو خالؿ البعج 



 ................................................. دور كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت يف تعزيز األمن الفكري

كميات التخبية السشػط بيا إعجاد وتأىيل مخبي أجياؿ السدتقبل تقػـ بيا الحيػية واليامة التي 
السجتسع وتخاص بشائو مغ خالؿ تجديج مطاىخ األمغ الفكخي  في السحافطة عمى استقخار

 (.2,02)عمي، 
 َأسئلتًا الدراسٕمشهلٕ 

تحجيات عجة تيجد تػاجو واجيت وما تداؿ أمتشا العخبية واإلسالمية  عمى الخغع مغ أف    
التحجيات أف  والسدتتخيغ، إالوىجسات شخسة مغ أعجائيا الطاىخيغ ، وجػدىا وىػيتيا

والتيجيجات السعاصخة وإف اتفقت في اليجؼ مع التيجيجات في العرػر الدابقة، إال أنيا 
الجيػش تجيير عغ  أعجاء األمة الػسيمة واألداة، فاستعاضالذكل و في معيا اختمفت 

بعقيجة األمة  والتذكيظ وتدسيسيا بكل فكخ ضاؿ ومشحخؼ، بغدو األفكار وانتياؾ الحجود،
معتسجيغ في ذلظ في ، االستقامة والػسصية والتدامحوالحيج بيا عغ جادة مة، وؾيسيا األصي

، وسيػلة انتقاؿ شػلػجياكثيخ مغ األحياف عمى التصػر الكبيخ في مجاؿ االتراالت والتك
 األفكار وسخعة انتذارىا.   

األمع تدعى  ولحلظ، الخصػرةإف اختالؿ الفكخ وانحخافو يعج قزية أمشية وفكخية غاية في      
جاىجة لتحقيق األمغ الفكخي لجى أفخادىا لكػنو ىجفًا إستخاتيجيًا؛ فحفع األمغ والسجتسعات 

حيث أشارت دراسة الفكخي ىػ الدياج اآلمغ والحرغ الحريغ لبؿية أنػاع األمغ األخخى. 
جخيسة، ( أف األمغ الفكخي يمعب دورًا كبيخًا في وقاية الذباب الكػيتي مغ ال2,00الكخيباني )

( أف عجـ االستثسار الجيج لػقت الفخاغ، وشح 2,,2ؼيسا أشارت دراسة الشقيب وآخخوف )
، وعجـ ؾياـ السؤسدات التعميسية بأدوارىا السشاشة بيا تعتبخ مغ األنذصة الثقاؼية والخياضية

ويؤكج كاًل مغ أىع األسباب التي تجفع الذباب الخميجي لالنزساـ إلى الجساعات الستصخفة. 
( أف مغ أىع االشتخاشات لتػفيخ األمغ الفكخي ىػ "وجػد 26، 2,02لبمعاسي والذخعة )ا

أجيدة ومؤسدات متخررة، يأخح كل مشيا قدصًا مغ السدؤولية السمقاة عمى عاتق 
السجتسع، ومغ ضسغ ىحه السؤسدات واألجيدة السؤسدات التعميسية التي ليا نريب كبيخ في 

اجية الحياة، خاصًة في مخحمة السخاىقة، حيث الذباب فييا في بشاء فكخ اإلنداف وإعجاده لسػ 
قسة الحيػية والشذاط، وتجفق األفكار وتجاذب األشخاؼ مغ خيخ وشخ، فعشػاف تقجـ األمع 
وفخخىا ومبعث أمشيا واستقخارىا مخىػف بدالمة عقػؿ أفخادىا ونداىة أفكار أبشائيا ومجى 

 يع".   ارتباشيع بسكػنات أصالتيع وثػابت حزارت
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مغ أكثخ الفئات استيجافًا مغ  مغ شمبة وشالبات مؤسدات التعميع العالي تعج فئة الذبابو     
الدبب يكسغ حيث  ويعػد ذلظ لدببيغ رئيديغ. قبل الجساعات ذات الفكخ السشحخؼ والستصخؼ

في الصبيعة العسخية لجى الذباب، حيث يستاز الذباب في ىحه السخحمة باالنجفاع األوؿ 
والخغبة القػية في التعبيخ عغ الحات، والسيل إلى التغييخ، واالتجاه نحػ التعخؼ عمى كل ما 
ىػ ججيج ومختمف، ىحا باإلضافة إلى كػف مخحمة الذباب تعج مخحمة ميسة مغ مخاحل تكػيغ 
شخرية الفخد وتحجيج نطختو نحػ الحياة والسجتسع، وتحجيج مػاقفو مغ مختمف القزايا 

أما الدبب الثاني ؼيعػد إلى شبيعة (. 2,,2)السالكي،  ،اسية واالجتساعيةالجيشية والدي
مؤسدات التعميع العالي ذاتيا، فسؤسدات التعميع العالي تػفخ أجػاًء مشاسبة لشذخ ودس 
واحتزاف األفكار والجساعات واأليجولػجيات السشحخفة والستصخفة وذلظ بدبب قجرتيا عمى 

بدبب الصبيعة الستدتخة لمفكخ كحلظ و (، 2,,2)السالكي،  احتزاف أعجاد كبيخة مغ الصمبة
الحى يحسمو الصمبة ويأتػف بو إلى مؤسدات التعميع العالي، "فاالنزباشية في الجخػؿ 
والخخوج والسخاؾبة الستػفخة في السخاحل التعميسية الدابقة تفقج ؾيستيا في مؤسدات التعميع 

والخخوج، وىحه السداحات تطل الشقصة العسياء في العالي حيث الحخيات في التحخؾ والجخػؿ 
مؤسدات التعميع العالي؛ حيث يسكغ أف تتذكل ثقافات فكخية يسكغ اعتبارىا أنيا امتجاد 
لجساعات خارج نصاؽ السؤسدات التعميسية، ليذ بيغ الصالب فقط بل حتى بيغ األساتحة 

  (.02-00، 7,,2" )السمحع، أيزاً 
ىيئة التجريذ في كمية  مغ أعزاء اف عزػيغق، ولكػف الباحثباإلضافة إلى ما سب     

مغ  افقج الحطالكػيت، دولة التخبية األساسية، إحجى أىع وأكبخ مؤسدات التعميع العالي في 
التي والدمػكيات بعس األفكار مع الصمبة، أف البعس مشيع يحسل  ونقاشاتيسا ساخالؿ تػاصمي

شعارات تحت غصاء  تارةً  ، مبخريغ ذلظوشخيعتو الدسحةتتشاقس مع ؾيع السجتسع الدميسة 
أخخى  وتارةً  ،أو حتى التجيغ والتحخر والتحزخ االنفتاحوالجيسػقخاشية و الحخية مفاـيع عامة كو 

صادرة عغ أشخاص ومذبػىة  واىشة إيجاد مدػغات ومبخرات شخعيةعخض أو بسحاولة 
  السعتبخيغ.ومفكخييا ، ال عغ عمساء األمة مجيػليغ

في التداؤؿ الخئيذ التالي: الحالي يسكغ صياغة مذكمة البحث فإنو مغ كل ما سبق،      
 في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا؟  كمية التخبية األساسية بجولة الكػيتما دور 

 وتتفخع عشو األسئمة الفخعية التالية:      
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ما واقع مسارسة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا في تعديد األمغ الفكخي  -0
 ، مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع؟شمبتيالجى 

بيغ متػسط  (α ≥ ,0,0)ىل تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة  -2
تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في تعديد األمغ 

 ؟الشػع الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ
( بيغ متػسط α ≥ ,0,0ىل تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة ) -6

ديد األمغ تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في تع
 الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ الدشة الجراسية؟

 أيداف الدراسٕ

 تدعي الجراسة الحالية إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ يسكغ إيجازىا ؼيسا يمي:     
 غالكذف عغ واقع مسارسة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا في تعديد األم -0

 الفكخي لجى شمبتيا مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع.
( α ≥ ,0,0معخفة ما إذا كانت ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) -2

بيغ متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في تعديد األمغ 
 والدشة الجراسية. الشػعالفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخي 

 أينّٕ الدراسٕ

 تتسثل أىسية الجراسة الحالية باآلتي:     
أىسية السػضػع الحي تتشاولو الجراسة الحالية، فاألمغ الفكخي يعج مختكدًا أساسيًا ألمغ  -0

 األفخاد والسجتسعات، ومتصمبًا ميسًا لتحقيق األمغ الذامل.
 األمغ الفكخي في السجتسع الكػيتي.تشاولت مػضػع نجرة الجراسات البحثية التي  -2
في غخس  كميات التخبيةأىسية الجور الحي تقـػ بو السؤسدات التعميسية، وخاصًة  -6

 ونقل وتعديد ثقافة السجتسع وؾيسو وثػابتو األصيمة.
الفئة التي تشاولتيا الجراسة الحالية والستسثمة بالذباب الجامعي مغ شمبة كمية أىسية  -4

البشاء الفكخي نيا الفئة التي يقع عمى عاتقيا مدتؿباًل ميسة التخبية األساسية؛ كػ 
 . فكخيةال االنحخافاتالدميع لجى الشرء، وتحريشو ضج جسيع أشكاؿ 
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مغ السسكغ أف تديع نتائج الجراسة الحالية وتػصياتيا في تػجيو الباحثيغ لمؿياـ  -0
 ببعس الجراسات ذات العالقة بسػضػع الجراسة الحالية.

مغ السسكغ أف تديع نتائج الجراسة الحالية وتػصياتيا في مداعجة متخحي القخار  -2
في كمية التخبية األساسية، وأعزاء الييئة التجريدية، والقائسيغ عمى وضع السشاىج 
الجراسية، والعامميغ عمى تخصيط األنذصة الصالبية، عمى استثسار أدواتيع التعميسية، 

اـ بسػضػع األمغ الفكخي لجى الصمبة والعسل عمى كٌل في مجالو، مغ أجل االىتس
 تعديده.   

 حدَد الدراسٕ
تتسثل حجود الجراسة الحالية ؼيسا يمي:       

جولة الكػيت.تع تصبيق الجراسة الحالية في كمية التخبية األساسية بالحجود السكانية:  -  
األكاديسي  مغ العاـ األوؿالفرل الجراسي في  تع تصبيق الجراسة الحاليةالحجود الدمانية:  -

2,07-2,2,.  
شمبة كمية التخبية األساسية السدجميغ في  اقترخت الجراسة الحالية عمىالحجود البذخية:  - 

.,2,2-2,07الفرل األوؿ مغ العاـ األكاديسي   
)اإلدارة، عزػ ىيئة التجريذ، دورالحجود السػضػعية: اقترخت الجراسة الحالية عمى  -

في تعديد األمغ بجولة الكػيت  كمية التخبية األساسية ة، األنذصة الصالبية( فيالسشاىج الجراسي
  الفكخي لجى شمبتيا.

 مصطلخات الدراسٕ

      (Role) الجور
يعخؼ الجور في معجع مرصمحات العمـػ االجتساعية بأنو" الدمػؾ الستػقع مغ الفخد في      

، 0776الجساعة، ويتحجد ىحا الدمػؾ في ضػء تػقعاتو وتػقعات اآلخخيغ مشو" )بجوي، 
بأنو "مجسػعة مغ األنذصة السختبصة، أو األشخ الدمػكية التي تحقق الجور كسا يعخؼ (. 670
 (.2,2، 0727متػقع في مػاؾف معيشة" )مخسي،  ػما ى

        (Enhancing) التعديد
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التخبػية والشفدية بأنو "العسمية التي يتع بسقتزاىا  تيعخؼ التعديد في معجع السرصمحا     
زيادة )أو تقػية( احتسالية تكخار ؾياـ الفخد بدمػؾ، أو استجابة معيشة عغ شخيق تقجيع معدز 

 (. 0,7، 6,,2أو تمظ االستجابة" )شحاتة والشجار،  يعقب ىحا الدمػؾ
 (Intellectual Security) األمغ الفكخي 

بأنو "تأميغ أفكار وعقػؿ أفخاد السجتسع مغ كل فكخ شائب أو معتقج األمغ الفكخي يعخؼ      
خاشئ مسا قج يذكل خصخًا عمى نطاـ الجولة وأمشيا، وبسا ييجؼ إلى تحقيق األمغ واالستقخار 

حساية السشطػمة الفكخية كسا يعخؼ بأنو " (.26، 0,,2" )الحيجر، الحياة االجتساعية في
؛ بسا يكفل االشسئشاف إلى سالمة الفكػخ السجتسعوالعقجية والثقاؼية واألخالؾية واألمشية لمفخد و 

، 7,,2" )الحكيع، جيجًا لألمغ الػششي بجسيع مقػماتوذكل تياإلنداني مغ االنحخاؼ الحي ي
4.)  

تعديد األمغ الفكخي في الجراسة الحالية بأنو مجسػعة األساليب  افويعخؼ الباحث     
تحريغ عقػؿ بيجؼ  كمية التخبية األساسيةوالسسارسات واألدوار واألنذصة التي تقـػ بيا 

مغ جانب، وتجعيع السعتقجات  مغ األفكار الذاذة واالتجاىات السشحخفة والغمػ والتصخؼالصمبة 
وؾيسو األصيمة مغ جانب  لجييع والستػافقة مع تعاليع الجيغ اإلسالمي وثقافة السجتسعالدميسة 

 آخخ، بسا يحفع أمغ واستقخار الجولة ونطاميا االجتساعي. 
 اإلطار الهظرٓ

 َأيدافٌ مفًُم األمو الفهرٓأَال: 

كسا جاء يتخكب مرصمح األمغ الفكخي مغ كمستيغ ىسا: األمغ والفكخ، واألمغ في المغة      
الخػؼ، واألمانة ضج الخيانة )ابغ بسعشى األماف واألمانة، واألمغ ضج في لداف العخب 

 (. ,7، 7,,2واألمغ شسأنيشة الشفذ وزواؿ الخػؼ )األصفياني، (، ,04، 0779مشطػر، 
د. ت.، ىػ "عجـ تػقع مكخوه في الدماف اآلتي" )الجخجاني، أما في االصصالح فاألمغ      
( بأنو "اشسئشاف اإلنداف عمى ديشو ونفدو وعقمو 20، 2,,2عخفو الخادمي )كسا  (.64

وأىمو ومالو وسائخ حقػقو، وعجـ خػفو في الػقت الحالي أو في الدمغ اآلتي، في داخل بالده 
ومغ خارجيا، مغ العجو ومغ غيخه، ويكػف ذلظ عمى وفق تػجيو اإلسالـ وىجي الػحي 

  ثيق والعيػد".ومخاعاة األخالؽ واألعخاؼ والسػا
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، 0779)ابغ مشطػر،  ءوتأتى كمسة الفكخ في المغة بسعشى إعساؿ الخاشخ في الذي   
العقل في السعمـػ لمػصػؿ إلى معخفة إعساؿ  في السعجع الػسيط يعشي والفكخ(، 6400

 (.  272، 4,,2مجيػؿ )أنيذ وآخخوف، 
عشج حخكتيا في السعقػالت، أي  شفذ"الفعل الحي تقـػ بو الويعخؼ الفكخ اصصالحًا بأنو      

الشطخ والتأمل والتجبخ واالستشباط والحكع ونحػ ذلظ، وىػ كحلظ السعقػالت نفديا أي 
 (.24، 0774السػضػعات التي أنتجيا العقل البذخي" )الدنيجي، 

حػؿ ماىيتو كسرصمح، ونطخًا لمحجاثة الشدبية لسفيـػ األمغ الفكخي؛ فقج تعجدت الخؤى      
سالمة فكخ اإلنداف مغ االنحخاؼ، أو الخخوج عغ الػسصية واالعتجاؿ في بأنو "حيث عخؼ 

فيسو لألمػر الجيشية، والدياسية، واالجتساعية؛ مسا يؤدي إلى حفع الشطاـ العاـ، وتحقيق 
األمغ، والصسأنيشة، واالستقخار في الحياة الدياسية، واالجتساعية، واالقترادية وغيخىا مغ 

 (.47، 2,,2" )السالكي، شيمقػمات األمغ الػش
الشذاط والتجابيخ السذتخكة بيغ الجولة، والسجتسع؛ لتجشيب األفخاد، ويعخؼ أيزًا بأنو "     

والجساعات شػائب عقجية، أو فكخية، أو نفدية تكػف سببًا في انحخاؼ الدمػؾ، واألفكار عغ 
  (.02، 0772" )نريخ، جادة الرػاب، أو سببًا لإليقاع في السيالظ

األمغ الفكخي بأنو "مشيج فكخي يمتـد بالػسصية ( ,24، 2,00ويعخؼ الحػشاف )    
   واالعتجاؿ، لغخس الؿيع الخوحية واألخالؾية والتخبػية وتشقيتو مغ التػجيات الستصخفة".

حفع العقػؿ مغ ( أف مفيـػ األمغ الفكخي يذيخ إلى "66، 2,,2ؼيسا يخى الحارثي )    
السؤثخات الفكخية والثقاؼية الزارة السشحخفة عغ شخيق االستقامة سػاء في مجاؿ الذيػات أو 

الحفاظ عمى الفخد والسجتسع واألمة مغ كل قخصشة فكخية، أو سسدخة الذبيات، وإجسااًل ىػ 
مصسئشًا حتى يعير آمشًا  ثػابتو، تيد مبادئو وتخجش ؾيسو وتسذثقاؼية، أو تدمالت عػلسية 

السدتسجة مغ الكتاب  ومشطػمتو الفكخيةالسعخفي الثقافي و عمى مكػناتو الذخرية وتسيده 
 والدشة".

"تػفيخ الدالمة والصسأنيشة لمجسيع ضج كل  بأنو( ,06، ,,,2كسا عخفو الصالع )     
ع االتجاىات ذات الصػابع الفكخية وغيخ الفكخية التي مغ شأنيا تقػيس البشاء الفكخي القػي

ال إندانية مغ شأنيا أف تؤدي بذكل أو بآخخ إلى وإحالؿ أفكار ومفاـيع بجيمة ذات مشصمقات 
 ."وانحالؿ األخالؽ انييار الفكخ
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بالخغع مغ تعجد تعخيفات األمغ الفكخي إال أنيا بسجسميا تجور في  إنووبيحا يسكغ القػؿ      
فمظ رئيدي أال وىػ تأميغ عقل اإلنداف وفيسو لألمػر السترمة اترااًل وثيقًا بجيشو وؾيع 

 مغ االنحخاؼ والذحوذ والتصخؼ.ايتو وحسمجتسعو الحزارية والثقاؼية والدياسية 
األمغ الفكخي يسكششا أف نمحع جسمة األىجاؼ التي مغ خالؿ التعخيفات الدابقة لسفيـػ      

 يدعى األمغ الفكخي لتحؿيقيا في السجتسع، ومغ أىسيا: 
اليػية السسيدة لمسجتسع، باعتبار أف لكل مجتسع ثػابت صمبة ودعائع أساسية الحفاظ عمى  -

وفي ُيبشى عمييا تذكل السخجعية األولى ألفخاد السجتسع في التعامل مع بعزيع البعس، 
 تحجيج اتجاىاتيع تجاه األحجاث السختمفة.

 الدعي إلى تصػيخ السجتسع ونساء ثقافتو مغ خالؿ تحقيق وحجة الفكخ والسشيج والغاية. -
والتي قج يدتقى مشيا بعس أفخاد السجتسع أفكارىع محاربة السشابع األساسية لمفكخ الزاؿ  -

سياسية كانت أو تخبػية )السالكي،  ومعتقجاتيع، حتى ال تتكػف لجييع أيجيػلػجيات فاسجة
2,,7.) 

 غخس الؿيع والسبادئ اإلندانية التي تعدز روح الػالء واالنتساء. -
 تخبية الذباب عمى التفكيخ الرحيح القادر عمى التسييد بيغ الحق والباشل. -
 الحي تتسيد بو الثقافة اإلسالمية. تخسيخ مفيػـ الفكخ الػسصي السعتجؿ  -
اإلحداس بالسدئػلية تجاه أمغ الػشغ والحفاظ عميو )أبػ عخاد السذار إليو تخسيخ مبجأ  -

 (. 060، 2,02في الػحر، 
 : أبعاد األمو الفهرٓ:ثانًّا

فيي  غاية في األىسية، تعج مدألة تحجيج أبعاد مفيـػ األمغ الفكخي مدألة استخاتيجية     
؛ وذلظ كي ال يداء استخجاـ مغ جانب آخخ وحاجة أمشية ،مغ جانب ضسانة لمحخية الفكخية

رأي حخ مخالف أو مشيج مختمف تحت ذريعة حساية  أيىحا السفيػـ أو التحرع بو إلقراء 
 (: 2,02ويسكغ حرخ أبعاد األمغ الفكخي في األبعاد التالية )الفخيجي،  ؾيع السجتسع وأخالقو.

لمجسيع في بعج االنتساء العقجي اإلسالمي: وتتسثل ميستو في تػفيخ األمغ والدكيشة  -
الفكخية التي تدعى إلى خمخمة البشاء الستيغ  مػاجية جسيع االتجاىات الفكخية وغيخ

لمعقيجة اإلسالمية مغ خالؿ محاولة إحالؿ بعس األفكار الفاسجة والسشحخفة محل األفكار 
جؼ الػصػؿ ببعس أفخاد األمة إلى مدتشقع االنحالؿ الخمقي وعتبة الدميسة والقػيسة بي
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ولتحقيق متصمبات بعج االنتساء العقجي اإلسالمي لجى أفخاد السجتسع فالبج  االنييار الفكخي.
أف الكتاب والدشة ىسا السخجعية عمى مجسػعة مغ الشقاط السيسة، مغ أبخزىا: مغ التأكيج 

شسػلية الجيغ اإلسالمي ووسصيتو، الحث عمى الخفق األساسية لمتذخيع في اإلسالـ، 
والميغ والتححيخ مغ اتباع اليػى، تدويج األفخاد بالسعارؼ الجيشية الرحيحة وتعطيع 

  الشرػص الذخعية واحتخاميا.
ركيدة أساسية مغ ركائد األمغ الفكخي، يعج الػالء لمػشغ واالنتساء لو بعج االنتساء الػششي:  -

صالبًة في وجو كل مغ يخيج  األشجتساء الػششي التحجي األكبخ والعائق فمصالسا كاف االن
العبث باألمغ الفكخي لجى أفخاد السجتسع، ولحلظ كاف السدعى األوؿ لجى أعجاء األمة 

 السبجأ السيع. والخارجيغ عغ جادة الرػاب ىػ زعدعة ىحا 
ة السكػنات الثقاؼيبعج االنتساء الثقافي والحزاري: وُيعشى ىحا البعج بالسحافطة عمى  -

األصيمة لمسجتسع ضج التيارات الفكخية الػافجة أو السذبػىة، وصيانة اليػية الثقاؼية مغ 
ي. وليحا البعج أىسية خاصة جسيع محاوالت االحتػاء أو االختخاؽ أو الغدو الفكخي والثقاف

وتػعية أفخاد السجتسع بالسخاشخ التي تيجد ىػية  األمغ الفكخي لمسجتسعات تحقيقفي 
وخاصًة في عرخنا الخاىغ، عرخ الفزاءات السفتػحة والتصػر التكشػلػجي اليائل  األمة

، ومخاشخ ما يدسى بالعػلسة الثقاؼية والتي "تؤكج عمى إزالة تػاصل واالتراؿلػسائل ال
والحزارية لألمع، واقتحست البشى الثقاؼية والحزارية لمذعػب، الحجود الثقاؼية واإلعالمية 

فأصبحت األوشاف سػقًا مفتػحًا أماـ السشتجات الثقاؼية وأنساط التفكيخ واألذواؽ وأسمػب 
الحياة الغخبية السديصخ عمى عػلسة الفكخ والثقافة، مسا شكل مداسًا باالنتساء الثقافي 

 (. 46 ،2,02، الفخيجيوالحزاري ألبشاء األمة" )
بعج الحػار وقبػؿ اآلخخ: وييتع ىحا البعج بتخسيخ مبجأ احتخاـ الخأي اآلخخ والتحاور مع  -

تشازؿ أفخاد السجتسع عغ أفكارىع وؾيسيع السختمف والتعاوف معو دوف أف يدتمـد ذلظ 
وعقيجتيع وذلظ مغ أجل تأميغ التقارب اإلنداني بيغ البذخ كافة، واقتالع جحور الكخاـية 
والعشف والتصخؼ، ويسكغ تحقيق ذلظ عغ شخيق: التأكيج عمى حاجة الذعػب لمتعاوف مع 

الستسخار بقاءىا وتصػرىا، واحتخاـ التعجدية الجيشية والثقاؼية داخل الػشغ بعزيا البعس 
وخارجو، التححيخ مغ مخاشخ اإلفخاط في االنغالؽ أو االنفتاح لمذعػب، وتذجيع ميارات 

 غ األفخاد.الحػار والتػاصل بي
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يجفع صاحبو إلى العسل واإلنتاج وتقييع  الحيبعج التفكيخ اإليجابي: وىػ ذلظ التفكيخ  -
وذلظ يدتػجب أف يتحمى ، ةالسػاؾف والسػاضيع بصخيقة مػضػعية دوف تحيد أو محابا

الخأي الذخري والسعمػمة القجرة عمى التسييد بيغ كالفخد بالعجيج مغ ميارات التفكيخ 
الحؿيؿية، والتثبت مغ السعمػمة بالخجػع إلى مرادرىا األولية كمسا أمكغ، والقجرة عمى 

فستى ما تػافخت ىحه السقارنة بيغ اآلراء السختمفة واكتذاؼ مػاضع الزعف والقػة فييا، 
               السيارات لجى الفخد كمسا ساعجه ذلظ عمى اكتذاؼ األفكار السشحخفة وردىا.

 َمراحل حتكّكٌ أينّٕ األمو الفهرٓ: ثالجًا

كػنو عاماًل شجيج التأثيخ في أشكاؿ بأىسية بالغة نطخًا لاألمغ الفكخي  مػضػع لقج حطي     
وصػر األمغ السختمفة األخخى مسا يجعمو يحتل مكانة متقجمة عمييع في األىسية والتأثيخ. 

أو فكخة سيئة، وىحا  ءسي غالبًا ما تكػف مدبػقة بفكخ ،فكل انحخاؼ سمػكي أو جخيسة ما
الفكخ ىػ الجخيسة في مخحمتيا الجشيشية )الفكخية(، أما الفعل اإلجخامي ذاتو فيػ الرػرة 

صيانة العقل  وبالتالي فإف ؛(6,,2)الخكابي،  السادية لمجخيسة الستختبة عمى ذلظ الفكخ
ع األمغ والشطاـ حفإلى  فزي بالزخورةيُ سػؼ ة البذخي وحسايتو مغ األفكار الذاذة والستصخف

 .االستقخار في جسيع جشبات الجولة الدياسية واالقترادية واالجتساعيةوسيادة العاـ لمجولة 
إال بفقجه، فإنو مغ الرعب عمى اإلنداف إدراؾ  ءوكسا أف اإلنداف ال يدتذعخ أىسية الذي

في حالتيغ: أوالىسا بفقجانو، وثانييسا أىسية األمغ الفكخي ودوره في استقخار السجتسعات إال 
 العػاقب الدمبية لفقجانو. بإدراؾ
وقج أورد بعس الباحثيغ العجيج مغ االعتبارات التي تؤكج عمى أىسية األمغ الفكخي     

؛ السالكي، 2,02عمي،  ؛7,,2، العتيبي ؛,,,2الصالع، ومشيا ما يمي )والحاجة إليو 
2,,2): 

 وتعالى تتزح أىسية األمغ الفكخي في ارتباشو بالعقل البذخي، فمقج ميد هللا سبحانو -
مشاط التكميف ومػضع اإلبجاع واالبتكار  فالعقل ىػاإلنداف دوف سائخ مخمػقاتو بالعقل، 

والسػاؾف األفخاد ومػاقفيع مغ القزايا  التجاىاتد الخئيذ والسحج ،والتحميل والتسييد
   .  السختمفة
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يحتل األمغ الفكخي قسة اليـخ مقارنة ببؿية أنػاع األمغ األخخى وبالتالي يكػف مغ أىع  -
، فالشتيجة الحتسية إذف لإلخالؿ باألمغ الفكخي ىػ اإلخالؿ في دعائع األمغ الذامل ومختكداتو

 األخخى دوف استثشاء.جػانب األمغ 
األمغ الفكخي بسثابة الحارس والحامي لسكتدبات األمة وضخورياتيا وعقيجتيا، وبالتالي  -

 فيػ يذكل حساية لػجػدىا واستسخارىا وتسيدىا.
تعجد مشابع ومجاخل االنحخاؼ والغدو الفكخي يتصمب مغ األمة حساية األمغ الفكخي لجى  -

 أفخادىا ما وسعيا ذلظ.
الفكخي عامل ميع وأساسي في استقخار الجوؿ والحكػمات، فسغ خاللو تدتصيع الجوؿ األمغ  -

، محاربة الجساعات اليادفة لمشيل مشيا وزعدعة استقخارىا وإضعاؼ والء وانتساء مػاششييا
فتحريغ عقػؿ شباب األمة ضج دعاة الغمػ والتصخؼ واالندالخ مغ مبادئ السجتسع وؾيسو 

 ؿيؿية الستقخار الجوؿ والسجتسعات.األصيمة ىي الزسانة الح
واألدوار  ،يتزح مسا سبق األىسية الكبخى لألمغ الفكخي في حياة األفخاد والسجتسعات     

األمغ الفكخي في مػاجية أي ميل أو انحخاؼ عغ ثػابت  ليا يترجىالػقائية والعالجية التي 
 تفكظ والتحمل والزعفالوذلظ بيجؼ حفع نديج السجتسعات الستساسظ مغ األمع وؾيسيا، 

العخض الدابق، فإف العجيج مغ خالؿ مغ  تجمتونطخًا ألىسية األمغ الفكخي والتي  .والتغخيب
إال أف تحقيق األمغ الفكخي يتصمب مجسػعة الجوؿ والسؤسدات تبحؿ جيػدًا حثيثة لتحؿيقو، 

؛ السالكي، 2,,2)الحارثي، يسكغ إيجازىا عمى الشحػ اآلتي ، والتي مغ اإلجخاءات والسخاحل
2,,7:) 

ويصمق عمييا مخحمة الػقاية مغ االنحخاؼ الفكخي، وتدتػجب ىحه السخحمة السخحمة األولى:  -
باإلجخاءات  الؿياـمغ جسيع مؤسدات التشذئة االجتساعية وخاصًة السؤسدات التخبػية 

 السشاسبة لسشع اختالؿ الفكخ وانحخافو لجى أفخاد السجتسع.
وىي مخحمة السشاقذة والحػار ويتع المجػء إلييا في حالة عجـ تسكغ سبل السخحمة الثانية:  -

الػقاية في السخحمة األولى مغ صج األفكار السشحخفة مغ التغمغل في عقػؿ البعس مغ أفخاد 
مػاجية  وحتى ال يتدع صجى ىحه األفكار ويديج أنرارىا؛ فإنو يتع في ىحه السخحمةاألمة، 

مغ قبل السدتشجة عمى الحجة والبخىاف، الحػار والسشاقذة عغ شخيق األفكار السشحخفة أصحاب 
رجاؿ الفكخ والخأي مغ العمساء وأصحاب االختراص لتبياف خصػرة ىحه اآلراء الزالة وما قج 
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  آثار مجمخة لمسجتسع بأسخه.يتختب عمييا مغ 
يخ مجى خصػرتو والعسل عمى : وىي مخحمة تقييع الفكخ السشحخؼ وتقجةالسخحمة الثالث -

ترحيحو وإصالحو، حيث أنو مغ السسكغ أف الحػار في السخحمة الدابقة لع يؤدى األغخاض 
 ، ومغ ضسشيا السؤسدات التعميسية،السأمػلة مشو، األمخ الحي يدتمـد مغ الجيات السعشية

 .القػاعج واألنطسةالعسل عمى تقػيسو بكل الػسائل الستاحة التي ال تتعارض مع 
السخحمة الخابعة: وىي مخحمة السداءلة والسحاسبة، وفييا يتع مػاجية أصحاب األفكار  -

يحسمػنو مغ أفكار مشحخفة مغ قبل األجيدة الخسسية السخترة  عساالسشحخفة ومداءلتيع 
ابتجاًء، وصػاًل إلى األجيدة القزائية التي تتػلى إصجار األحكاـ بحقيع؛ حسايًة لمسجتسع 

 وحفاضًا عمى استقخاره.
السخحمة الخامدة: وىي مخحمة العالج واإلصالح وذلظ بتكثيف الحػار مع أصحاب الفكخ  -

غ احتجازىع مغ قبل العمساء السؤىميغ لمخد عمى الذبيات، ومقارعة الذبية السشحخؼ في أماك
 بالحجة استشادًا عمى األدلة الػاردة في القخآف الكخيع والدشة الشبػية.

لسخاحل تحقيق األمغ الفكخي الجور الكبيخ الحي مغ السسكغ  والسالحع مغ العخض الدابق     
أف تمعبو السؤسدات التخبػية في تحقيق األمغ الفكخي، وخاصًة في السخاحل الثالث األولى، 

مخحمة شجيجة الحخج في حياة األفخاد بدبب شبيعة السخحمة العسخية  الجامعية ولكػف السخحمة
داخل  الالمتشاىي فكخي واالجتساعي والجيشي والدياسيال نتيجةً  لمتشػعلمسشتسيغ إلييا، و 

والذاذة، مسا  أسػارىا، فيع بال شظ أكثخ عخضة مغ غيخىع لالصصجاـ باألفكار السشحخفة
يدتجعى مغ ىحه السؤسدات الؿياـ بأدوارىا السجتسعية واألمشية لمحفاظ عمى سالمة أفكار 

  الذباب مغ كل ميٍل أو اعػجاج فكخي.

 يف تعزِز األمو الفهرٓ  نلّات الرتبّٕ دَر: رابعًا

تديع بيا عمى الخغع مغ أف مدئػلية تحقيق األمغ الفكخي وتعديده تعج مدئػلية مذتخكة      
ووسائط التشذئة االجتساعية، إال أف ىحه السدئػلية تتفاوت ية سؤسدات السجتسعكافة ال

مغ يجعل  الحيبحدب قجرة كل مشيا عمى إحجاث التأثيخ السشذػد في السجتسع، األمخ 
ذلظ.  السؤسدات التخبػية والتعميسية بكافة أشكاليا ومخاحميا تتحسل السدئػلية األكبخ في

العمػـ والسعارؼ السختمفة  الفخدعمى إكداب ا ال يتػؾف دورىالسؤسدات التخبػية والتعميسية ف
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، بل يتعجاه إلى السداىسة في فقط والسيارات الالزمة ألداء أدواره الػضيؽية في السدتقبل
إلى حقائق مذاىجة وممسػسة  اومبادئي اتحقيق أىجاؼ السجتسعات بذكل عاـ وتخجسة ؾيسي

ضبط سمػؾ األفخاد مغ خالؿ تشذئتيع تشذئة سميسة  عمىكحلظ والعسل  عمى أرض الػاقع،
يخاعى فييا احتخاـ عادات السجتسع وتقاليجه، والتسدظ بالػالء واالنتساء الرادؽ لمجيغ والػشغ، 

اإلشار الفكخي والثقافي العاـ لمسجتسع مغ األفكار والدمػكيات حساية العسل عمى باإلضافة إلى 
بػية الػصػؿ  ػمة الؿيع األخالؾية والفكخية لجى أفخادهالجخيمة والسشحخفة، ودعع وتعديد مشط

، تحؿيقًا لميجؼ األسسى أال وىػ الشيػض بالسجتسع بيع إلى حالة االستقخار واألمغ الفكخي 
"األمة لغ تدتصيع أف تبمغ قسة الحزارة  ( أف022، 4,,2حيث يؤكج مكخـو ). رتقاء بوواال 

بالتخبية، وبأخالقيا، واستقامتيا وسمػكيا  عمى مدتػى العالع إال بتحقيق أمشيا الفكخي 
 واعتجاليا وتعقميا وتفكيخىا وتقجيديا الؿيع الخوحية". 

يتزسشو ىحا لمسخحمة الثانػية، أو ما يصمق عميو بالتعميع العالي، بسا  التالي إال أف التعميع     
كميات الجامعات و كال السدسى مغ مؤسدات تعميسية قج تختمف في أشكاليا ونطسيا وأىجافيا،

يترف بخرػصيات تسيده عغ السؤسدات التعميسية الدابقة لو، فسؤسدات التعميع سعاىج، الو 
ونياية الخحمة التعميسية الشطامية لسشتدبييا )أبػ عخاد،  قسة اليـخ التعميسي تعتبخالعالي 
 ىعوتعج كميات التخبية بذكل خاص، ومؤسدات التعميع العالي بذكل عاـ، أحج أ(، 7,,2

ييجؼ إلى تشسية السجتسع في كل السجاالت، الحى  حزاري العمسي و الثقافي و التشػيخ ال اكدمخ 
ففي حـخ تمظ السؤسدات تشصمق آراء الشخبة مغ السفكخيغ والسثقفيغ والعمساء الحيغ يذكمػف 

مختمف  فيالؿيادة الفكخية والعمسية لمسجتسع والسدئػليغ عغ بشاء ؾيادات ناشئة ججيجة 
عمى عاتقيا مدئػلية وششية عطيسة  كميات التخبيةوتحسل  (.0779)أبػ مغمي،  السجاالت

تتسثل في تحقيق األمغ الفكخي لمصالب وذلظ مغ خالؿ "تكػيغ شباب الػشغ في الجػانب 
العمسية والثقاؼية والسياراتية، وبمػرة بشائيع الفكخي بسختمف أبعاده وتحريشو وحسايتو 

يسة، األمخ الحي سػؼ يؤدى تحققو إلى تذكيل ركيدة أساسية في بشاء وتػجييو الػجية الدم
، 7,,2ثقافة متدنة فكخيًا يدتقبميا الصمبة، ويتفاعمػف معيا، ويحققػف مقػماتيا" )السمحع، 

06.) 
( ثالثة أدوار رئيدية لسؤسدات التعميع العالي مغ أجل تحقيق 7,,2وقج حجد أبػ عخاد )     

 شمبتيا، وىي عمى الشحػ اآلتي:األمغ الفكخي لجى 
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الجور التعميسي والتػعػي: ويتسثل بتػعية الصالب بسفيـػ األمغ الفكخي وأىسيتو، وعػامل  -0
 تحؿيقو وميجداتو.

الجور الػقائي: ويتسثل بتػعية الصالب باآلثار الدمبية الشاتجة عغ غياب األمغ الفكخي  -2
 الرحيح لمعسل بسقتزاه في شتى السياديغ. نحػ الفكخوما يشتج عشو مغ مفاسج، وإرشادىع 

الجور العالجي )الترحيحي(: ويقرج بو تقػيع أي اعػجاج فكخي أو خصأ مفاـيسي تكػف  -6
يسغ عمى أفكارىع بغخض إصالحو وتجشب آثاره الدمبية.  لجى الصمبة في مخحمة سابقة ـو

وتعديد األمغ الفكخي لجى  السشػشة بيا في سبيل تحقيق األدوار كميات التخبيةوكي تحقق      
والستسثمة باإلدارة وعزػ  يةسشطػمة التعميسي الشمبتيا، فإنو يشبغي عمى العشاصخ األساسية ف

 مغ السياـ واإلجخاءات.ىيئة التجريذ والسشاىج الجراسية واألنذصة الصالبية الؿياـ بالعجيج 
  يف تعزِز األمو الفهرٓاإلدارٔ  دَر -أ

اإلداري في السؤسدات التعميسية العامل الخئيذ في تحقيق أىجافيا وتشفيح يعج الجانب      
خصصيا بكفاءة وفاعمية وذلظ مغ خالؿ تشديق وتشطيع آلية العسل في السؤسدة بيغ عشاصخىا 

في تعديد األمغ الفكخي لجى  يةسؤسدات التعميسالتشجح اإلدارة في  كيلو . السادية والبذخية
 جد في عجة أمػر مغ أىسيا:شمبتيا، فإف أدوارىا تتح

، فسغ االىتساـ بحاالت التأخخ والتدخب الجراسي والبحث في أسبابيا ومحاولة عالجيا -0
       السسكغ أف تكػف تمظ السذكالت سببًا في وقػع الصالب في وحل تمظ األفكار السشحخفة.

تذجيع الصالب عمى اإلبالغ عغ السػاؾف واألشخاص التي يذتبيػف بيا والستعمقة  -2
 بالجػانب األمشية. 

دعع مرادر التعمع في الجامعات والكميات بالكتب والجراسات التي تحث عمى تقػية  -6
عخؼ الصمبة بسطاىخ االنحخاؼ الفكخي وأشكالو السختمفة االنتساء الػششي والجيشي، وتُ 

 (. 2,,2ساف، )الدمي
 تػفيخ السشاخ اآلمغ والبيئة التعميسية الرالحة لشذخ الصسأنيشة بيغ جسػع الصمبة. -4
تختيب لقاءات ومحاضخات والعسل عمى التػاصل مع الؿيادات الفكخية البارزة في السجتسع  -0

 تيتع بشذخ األفكار السعتجلة والثقافة الػسصية. دورية لمصمبة
 الصالبية وتفعيل أدوارىا.االىتساـ بالسجالذ  -2
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إعجاد نذخات تخبػية ومصػيات تعدز الدمػكيات الرحيحة وتححر مغ االنحخاؼ وأخصاره  -9
 (.020، 7,,2)الذيخاني، 

لجى الصمبة مغ خالؿ إحياء السشاسبات الجيشية والػششية تعديد الؿيع الجيشية والػششية  -2
  وحث الصمبة عمى السذاركة بيا.

تيار أعزاء الييئة التجريدية وفق معاييخ وضػابط واضحة ومحجدة حتى ال العسل عمى اخ -7
بيع  ف أفكارىع ويشحػ ػف يتدمل أصحاب األفكار الستصخفة والسشحخفة إلى مجاميع الصمبة فيمػث

  السدالظ الزالة. دروب إلى 
 دَر عضُ يّئٕ التدرِص يف تعزِز األمو الفهرٓ -ب

مكػنات السشطػمة التعميسية وحجخ الداوية في نجاحيا، مغ أىع يعج عزػ ىيئة التجريذ      
. وال بخغبة االقتجاءو  فيػ السخبي والسػجو، والسثاؿ الحي الحي يشطخ إليو الصمبة بعيغ التقجيخ

بل يتعجى ذلظ إلى فقط، يقترخ دور عزػ ىيئة التجريذ عمى كػنو ناقاًل لمعمع والسعخفة 
كػنو ركيدة أساسية في الجفاع عغ "عقػؿ الصالب مقابل التحجيات الفكخية التي غدت وتغدو 
العالع في ىحا العرخ مغ خالؿ السػاقع اإلعالمية السذبػىة ومػاقع التػاصل االجتساعي التي 

فيع  ميجت الصخيق لمجساعات الستصخفة الستغالؿ عقػؿ الصالب التي ما زالت قاصخة عغ
مشرػر  وتؤكج(. 690، 2,02نتائج االلتحاؽ بيحه الجساعات السشحخفة" )الذيػاف، 

السشاىج الجراسية مغ  قج يفػؽ دورفي بعس األحياف ( أف دور األستاذ الجامعي 2,09)
حيث األىسية والتأثيخ وذلظ ؼيسا يتعمق بتحقيق األمغ الفكخي لجى الصمبة، وذلظ عمى اعتبار 

دي الستسيد لألستاذ الجامعي والبعيج عغ الصخؽ التقميجية في التجريذ مغ أف األداء التجري
  السسكغ أف يعػض الشقز في مزاميغ السشاىج الجراسية.

مغ  يةسؤسدات التعميسالويسكغ تحجيج األدوار السصمػبة مغ عزػ ىيئة التجريذ في      
 أجل تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة في الشقاط اآلتية:

التأكيج عمى أف يكػف عزػ ىيئة التجريذ القجوة الحدشة في القػؿ والفعل مشدجسًا في  -0
 ذلظ مع ؾيع السجتسع ومبادئ الجيغ اإلسالمي.

 (.2,02تػجيو الصمبة لمصخؽ الدميسة في البحث عغ السعمػمات الرحيحة )فحجاف،  -2
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الػسائل واألساليب أف يحخص عزػ ىيئة التجريذ عمى التشػيع والتصػيخ اإليجابي في  -6
التعميسية التي يدتخجميا )تجريدًا أو بحثًا( مع شالبو، بأف تعتسج في السقاـ األوؿ عمى 

 مخاشبة الفكخ الشاضج، وتشسية القجرات الحىشية الػاعية.
االىتساـ بإكداب الصالب السيارات العقمية والعمسية التي تشسي عشجىع ميارات التفكيخ  -4

 العمسي الشاقج.
تخسيخ السفيـػ الرحيح لمسػاششة الحقة عشج الصالب، وغخس أىسية السبادئ الدامية  -0

التي تحقق ذلظ كالتدامح والتعاير والػسصية واالعتجاؿ والبعج عغ الغمػ والتصخؼ )أبػ عخاد، 
2,,7 ،2,.) 

 اختيارأف يترف عزػ ىيئة التجريذ بدسات الػسصية وثقافة االعتجاؿ سػاًء في  -2
 أو مغ خالؿ مشاقذتيا مع الصمبة. و أثشاء شخحيا السػاضيع أ

وتعديد ميارات التفكيخ  تأصيل مبادئ الجيسػقخاشية والحخية والحػار السشفتح مع الصمبة، -9
  الدميسة لجييع لمتسييد بيغ الرالح مغ اآلراء والزاؿ مشيا.

الحفع والتمقيغ االبتعاد عغ الصخؽ التجريدية التقميجية والتي تعتسج في جميا عمى  -2
والتخكيد عمى السشاقذة والحػار الكتذاؼ مػاشغ االنحخاؼ الفكخي لجى الصمبة والعسل عمى 

 تقػيسيا.
  تعزِز األمو الفهرٓ يفالدراسّٕ املهايج دَر  -ج

مسا ال شظ ؼيو أف السشاىج والسقخرات الجراسية في السؤسدات التعميسية ماىي إال      
إال  ،وأىجاؼ الجوؿ والسجتسعات وتأصيل لؿيسيا الحزارية والثقاؼيةانعكاس حؿيقي لدياسات 

في الػشغ العخبي أصبحت  يةسؤسدات التعميسالأف السشاىج والسقخرات الجراسية في معطع 
تقادـ الدمغ عمييا بدبب إما محجودة األثخ في تحريغ فكخ الصمبة مغ األفكار السشحخفة وذلظ 

أنيا أصبحت تديع بجوف وعي أو  حتىالخمل في تػزيع محتػيات السػاد العمسية، أو بدبب 
قرج، في تعديد بعس االتجاىات والدمػكيات الدمبية لجى الصمبة كاالنغالؽ الفكخي، 

لمسجخالت  شتيجة شبيعيةكوالتعرب لمخأي، واالبتعاد عغ الحػار مسا يتختب عميو انحخاؼ فكخي 
  (.2,09)مشرػر، ة الدابق
ومغ أجل تحقيق أدوارىا في تحقيق األمغ الفكخي لجى الصمبة فإنو يجب أف تخاعى الشقاط      

 :في السؤسدات التعميسية السشاىج والسقخرات الجراسيةالتالية عشج وضع وتحجيج 
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أف تكػف مشبثقة مغ شبيعة حياة السجتسع وحاجاتو ومتصمباتو، ومحققة آلمالو وتصمعاتو،  -0
وعقيجة السجتسع، ومتشاسقة مع نطسو وتػجياتو، وغيخ متعارضة أو  ومتػافقة مع فكخ

  مرادمة لثقافتو وأىجافو.
العسل عمى تحجيث مػضػعات السشاىج والسقخرات الجراسية في مختمف السدتػيات  -2

لسختمف التغيخات التي تدتمدميا تصػرات افقة ومدايخة تػ والتخررات الجامعية حتى تكػف م
 الحياة السعاصخة.

إخزاع السحتػى العمسي لمسقخرات الجراسية في جسيع التخررات لمسخاجعة العمسية  -6
الفاحرة لتخميريا مغ كل ما مغ شأنو تخسيخ معاني ومطاىخ الفكخ السشحخؼ وما يتختب 

 عميو مغ تشسية ثقافة العشف والتصخؼ والعجواف والجخيسة.
خي السعاصخة في سياؽ مختمف األخح بفكخة تزسيغ بعس قزايا ومػضػعات األمغ الفك -4

السشاىج والسقخرات الجراسية الجامعية بصخيقة عمسية ومشيجية مقبػلة تتيح لمصالب حدغ 
 (.20، 7,,2الفيع واالستيعاب )أبػ عخاد، 

تصعيع السقخرات الجراسية ببعس السػضػعات ذات األبعاد الثقاؼية والقػمية دوف عدلة  -0
إنسا في تػازف دقيق ومشدجع بيغ مكػنات الثقافتيغ القػمية عغ الحزارة العالسية السعاصخة و 

 (.2,09والعالسية )مشرػر، 
إضيار وسصية اإلسالـ وسساحتو مغ خالؿ استعخاض بعس السػاؾف التاريخية التي مخت  -2

 مػؾف الذخيعة اإلسالمية والدمف الرالح مشيا.بيا األمة اإلسالمية و 
 األمو الفهرٓدَر األنشطٕ الطالبّٕ يف تعزِز  -د

يعج نجاح السشطػمة التعميسية في جسيع السؤسدات التعميسية عمى اختالؼ مخاحميا لع      
مقترخًا عمى األضمع التقميجية لمعسمية التخبػية والستسثمة في السعمع والصالب والسشيج الجراسي 

أصبحت األنذصة الصالبية والتي يسارسيا الصمبة بعيجًا  بلوالػسائل التعميسية السدانجة فقط، 
في نجاح عغ قاعات الجراسة وخارج نصاؽ الججاوؿ الجراسية السقخرة، ركشًا شجيج األىسية 

الفخوع  ةتعجدكػنيا م. وتخجع أىسية األنذصة الصالبية إلى وتسيدىاالعسمية التعميسية 
إلى كػنيا عسمية و  ، وغيخىا(،فشية، سياسية )ثقاؼية، عمسية، اجتساعية، رياضية، والسجاالت

ذاتية االختيار، ُيقجـ عمييا الصمبة بسحس اختيارىع ووفقًا لخغباتيع وميػليع، مسا يديج مغ 
كسا تتسيد األنذصة الصالبية بقجرتيا عمى "تذكيل شخرية إؾباؿ الصمبة عمى السذاركة بيا. 
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ا أف تعػد بالشفع عمى نفػسيع، وتعسل الصالب وبث مجسػعة مغ األفكار والؿيع التي يسكشي
(، فزاًل عغ 47، 2,06)شمجاف،  عمى تقميل حاجد االغتخاب الشفدي بيشيع وبيغ السجتسع"

قجرتيا عمى مداعجة الصالب عمى التعاير مع اآلخخيغ برػرة إيجابية، وتعديد ثقة الصالب 
سؤسدات التع عمى (، األمخ الحي يح,2,0بشفدو وبقجرتو عمى تحسل السدئػلية )كخشسي، 

 بيحا الخكغ السيع مغ أركاف السشطػمة التعميسية الحجيثة.  االىتساـالتخبػية 
وبشاًء عمى ما سبق، فإنو يسكغ تػضيح دور األنذصة الصالبية في تعديد األمغ الفكخي      
 صمبة مغ خالؿ اآلتي:اللجى 

، لسا تديع بو ىحه التعميسيةالسؤسدات العشاية بتشطيع األنذصة الصالبية داخل وخارج  -0
األنذصة مغ أدوار فاعمة في تخجسة األفكار والسفاـيع وتحػيميا إلى سمػكيات ومسارسات 

 حياتية، ومغ أبخزىا تعديد مفيـػ األمغ الفكخي وحسايتو لجى الصالب.
وتشطيع مغ يػثق في ديشو وأمانتو وتأىيمو مغ أف تكػف ىحه األنذصة تحت إشخاؼ  -2

 التجريذ، وبسذاركة الصمبة مغ مختمف السدتػيات والتخررات الجامعية. أعزاء ىيئة
تػجيو األنذصة الصالبية إلرشاد الصمبة إلى الػسائل األولية التي تحػؿ بيشيع وبيغ الػقػع  -6

في السحاذيخ واألخصار الشاجسة عغ تأثيخ الخفقة الديئة، والتعخؼ عمى العالمات والسؤشخات 
 احتساؿ وقػع الخصخ. الخؽية والتي تشحر ب

ربط األنذصة الصالبية باألحجاث والسشاسبات السجتسعية، وتزسيشيا بعس القزايا  -4
 الخئيدية في السجتسع، وتشاوليا بصخيقة مػضػعية وجحابة. 

يسكغ مغ خاللو كذف  الحيأف تيتع األنذصة الصالبية بشذخ الػعي الفكخي الرحيح  -0
الجخيمة واليجامة والترجي ليا بالحجة والبخىاف سػاًء أكاف زيف السحاىب والتيارات الفكخية 

 (.24-26، 7,,2ذلظ بصخؽ مباشخة أو غيخ مباشخة )أبػ عخاد، 
وفعالياتيا وفق التحجيات والستغيخات  العسل عمى تججيج محتػى األنذصة الصالبية -2

 جة باشمة.والسدتججات التي تػاجو السجتسع بسا يزسغ إغالؽ مشافح كل فكخ مشحخؼ وعقي
بسا يزسغ تخسيخ مفاـيع السػاششة والػالء واالنتساء لمػشغ، تػجيو األنذصة الصالبية  -9

  واالبتعاد عغ األنذصة والفعاليات التي تعدز االنتساءات الفخعية الزيقة لجى الصمبة.
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 الدراسات الشابكٕ

عمى عجد مغ الجراسات الدابقة ذات العالقة بسػضػع الجراسة، وؼيسا يمي  افاشمع الباحث     
 عخض لتمظ الجراسات وفق التختيب الدمشي مغ األقجـ إلى األحجث: 

( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى درجة تحقيق الجامعات األردنية 2,,2قاـ الحخاحذة )     
سة؛ قاـ الباحث بتصػيخ استبانة مكػنة الخسسية لألمغ الفكخي لمصمبة، ولتحقيق أىجاؼ الجرا

( عزػ ىيئة تجريذ 227( فقخة، وتصبيقيا عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ )22مغ )
( شالبًا وشالبًة يشتسػف إلى ثالث جامعات أردنية، حيث كذفت نتائج الجراسة أف درجة 940و)

عزاء ىيئة لصمبتيا مغ وجية نطخ أتحقيق الجامعات األردنية الخسسية لألمغ الفكخي 
التجريذ والصمبة جاءت بجرجة متػسصة، وكذفت الشتائج أيزًا عغ وجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية بيغ تقجيخات أعزاء ىيئة التجريذ لجرجة تحقيق الجامعات األردنية الخسسية لألمغ 

فخوؽ ، والختبة األكاديسية، والخبخة، والكمية، وعجـ وجػد الشػعتعدى لستغيخات  الفكخي لصمبتيا
بيغ تقجيخات أعزاء ىيئة التجريذ لجرجة تحقيق الجامعات األردنية  ذات داللة إحرائية

الخسسية لألمغ الفكخي لصمبتيا تعدى لستغيخ الجامعة. كسا أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد 
فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ تقجيخات الصمبة لجرجة تحقيق الجامعات األردنية الخسسية 

كخي لصمبتيا تعدى لستغيخي السدتػى الجراسي، والجامعة، وعجـ وجػد فخوؽ ذات لألمغ الف
داللة إحرائية بيغ تقجيخات الصمبة لجرجة تحقيق الجامعات األردنية الخسسية لألمغ الفكخي 

 ، والكمية.الشػعلصمبتيا تعدى لستغيخي 
األمغ الفكخي  دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى أىسية مفيـػ (7,,2أجخى أبػ عخاد )و      

الجراسة  توضػابصو، إضافة إلى الكذف عغ دور الجامعة في تحقيق األمغ الفكخي، واستخجم
إلى أف األمغ الفكخي يعج مغ الخكائد السشيج الػصفي التحميمي، وأشارت نتائج الجراسة 

ىػية السجتسع مغ  وحساية عاألساسية لبشاء األفخاد والسجتسعات، والػسيمة الفاعمة لحف
الزياع والحوباف، وأف ضػابط تحقيق األمغ الفكخي في السجتسع يسكغ إجساليا في أربعة 
أقداـ رئيدية وىي: ضػابط شخعية، وضػابط عمسية ومعخؼية، وضػابط اجتساعية، وضػابط 

، ومغ خالؿ عشاصخىا السختمفة )األستاذ الجامعة أخالؾية. كسا أوضحت نتائج الجراسة أف
تعج مغ أىع  امعي، السشاىج والسقخرات الجامعية، الصالب الجامعي، واألنذصة الصالبية(الج

حساية السجتسع مغ كل فكخ ضاؿ أو مشحخؼ وذلظ  السؤسدات التخبػية السشاط بيا مدئػلية
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لجيشيع وأمتيع ووششيع،  عبرشع سياج أمشي يحرغ الذباب مغ كل فكخ دخيل، ويعدز انتساءى
جرة عمى الحفاظ عمى ىػية األمة وؾيسيا، وأكثخ وعيًا بأخصار كل فكخ كسا يجعميع أكثخ ق

  .ىجاـ
( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى مجى 2,00العازمي والشػمذ وعمي )كاًل مغ قاـ كسا      

إسياـ األنذصة التخبػية في تشسية ؾيع السػاششة لجى شمبة كمية التخبية األساسية في دولة 
( 9( فقخة، ومػزعة عمى ),4الباحثػف بترسيع استبانة مكػنة مغ )الكػيت، حيث قاـ 

مجاالت وىي: تشسية الػالء واالنتساء لمػشغ، وتخسيخ الؿيع التاريخية، ومعخفة الحقػؽ 
والػاجبات، ونبح التعرب والصائؽية، واحتخاـ القانػف وتقجيخ ىيبتو، وتعديد ؾيع الحػار وقبػؿ 

فعالة. وتع تصبيق الجراسة عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ اآلخخ، والسذاركة السجتسعية ال
( شالبًا وشالبًة مغ شمبة كمية التخبية األساسية، وقج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ 0000)

الشتائج، ومغ أىسيا: أف األنذصة التخبػية التي يسارسيا أفخاد عيشة الجراسة تديع بجرجة 
ة، وتبيغ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في متػسصة في تشسية ؾيع السػاششة لجى الصمب

جسيع مجاالت الجراسة تعدى لستغيخي الجشذ والجشدية، ولرالح الحكػر، ومسغ يحسمػف 
، وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تبعًا لستغيخي محافطة الدكغ والفخقة الجشدية الكػيتية

 الجراسية.
ؼ عمى دور كميات التخبية بالجامعات ( دراسة ىجفت إلى التعخ 2,06أجخى شمجاف )و      

بل تفعيمو، حيث قاـ الباحث بإعجاد الفمدصيشية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا وس
( شالبًا وشالبًة مغ شمبة 670( فقخة، وتصبيقيا عمى عيشة مكػنة مغ )42استبانة مكػنة مغ )

ائج الجراسة أف دور السشاىج كمية التخبية بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقرى، وقج أضيخت نت
الجراسية في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة جاء بالسختبة األولى، يميو دور عزػ ىيئة 

كسا  التجريذ في السختبة الثانية، ؼيسا جاء دور األنذصة الصالبية في السختبة الثالثة واألخيخة.
ر كميات التخبية بالجامعات أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في دو 

الفمدصيشية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا في مجاؿ عزػ ىيئة التجريذ والسشاىج 
الجراسية، تبعًا لستغيخ الجشذ، ولرالح الحكػر، وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في 

، تبعًا لستغيخ دور كميات التخبية بالجامعات الفمدصيشية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا
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السدتػى الجراسي. وأشارت الجراسة إلى ضخورة تفعيل دور كميات التخبية في تعديد األمغ 
 الفكخي لجى الصمبة لتحريشيع مغ الفكخ الزاؿ. 

تفعيل دور الجامعات الفمدصيشية في قصاع  إلى( بجراسة ىجفت 2,02كسا قامت عػض )     
اإلرىاب، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة، قامت الباحثة  ةغدة في تخسيخ التخبية األمشية ومكافح

مجاالت وىي: دور عزػ ىيئة  ثالث( فقخة، مػزعة عمى ,0بترسيع استبانة مكػنة مغ )
التجريذ، ودور السشاىج الجراسية، ودور األنذصة الصالبية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

إلى الشتائج التالية: أف  وتػصمت الجراسة( شالب وشالبة مغ أربع جامعات فمدصيشية، ,,4)
اإلرىاب  ةدرجة مسارسة الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية األمشية ومكافح

جاء بجرجة متػسصة، حيث جاء مجاؿ السشاىج الجراسية بالسختبة األولي، يميو مجاؿ عزػ 
السختبة الثالثة. كسا ىيئة التجريذ في السختبة الثانية، ؼيسا جاء مجاؿ األنذصة الصالبية في 

أوضحت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ 
أفخاد عيشة الجراسة لجور الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية األمشية 

لجامعة ولصمبة ا ،اإلرىاب لجى شمبتيا تعدي لستغيخي الجشذ والجامعة، لرالح اإلناث ةومكافح
اإلسالمية، وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ أفخاد عيشة 

اإلرىاب  ةالجراسة لجور الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية األمشية ومكافح
لجى شمبتيا تعدى لستغيخ السدتػى الجراسي. كسا كذفت نتائج الجراسة إلى أف مغ أىع الدبل 

 ةالسقتخحة لتصػيخ دور الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية األمشية ومكافح
وتعديد اإلرىاب: تػضيح أبعاد التخبية األمشية، وتبريخ الصمبة بخصخ غياب التخبية األمشية، 

ؾيع الحػار والشقاش الفكخي، وتجعيع السشاىج بسػضػعات تيتع بقزايا األمغ وتعدز ثقافة 
    التدامح وقبػؿ اآلخخ، وتعديد الؿيع الػششية.

 ( إلى تقييع دور الجامعة في تحقيق األمغ الفكخي لصالبيا2,09وىجفت دراسة مشرػر )     
 ةالباحث تولتحقيق أىجاؼ الجراسة، قاممغ وجية نطخ الصمبة وأعزاء ىيئة التجريذ، 

بترسيع استبانتيغ: األولى مػجية لمصالب والثانية ألعزاء ىيئة التجريذ، حيث تكػنت عيشة 
( شالبًا وشالبًة مغ شمبة ,20( عزػ ىيئة تجريذ بجامعة السشرػرة و)72الجراسة مغ )

يع عمى األسباب التي جامعة السشرػرة. وقج أسفخت الشتائج الستعمقة بالصالب عغ مػافقت
تؤدي إلى االنحخاؼ الفكخي بجرجة متػسصة، وجاء محػر دور السشاىج في تحقيق األمغ 
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في واألنذصة الصالبية أعزاء ىيئة التجريذ محػري الفكخي بجرجة عالية، بيشسا جاء دور 
. أما بالشدبة لمشتائج الستعمقة بأعزاء ىيئة التجريذ فقج تحقيق األمغ الفكخي بجرجة متػسصة

وافق أعزاء ىيئة التجريذ عمى األسباب التي تؤدي إلى االنحخاؼ الفكخي بجرجة متػسصة، 
ؼيسا جاءت محاور السشاىج وأعزاء ىيئة التجريذ واألنذصة الصالبية في تحقيق األمغ 

  الفكخي بجرجة عالية.
دور الجامعات العخاؾية في التعخؼ عمى ( دراسة ىجفت إلى 2,02وأجخت عبج الحديغ )     

تعديد وحساية األمغ الفكخي لجى الصمبة مغ وجية نطخىع، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة، قامت 
( فقخة تؿيذ دور الجامعات العخاؾية في تعديد ,2الباحثة بترسيع استبانة مكػنة مغ )

( شالبًا وشالبًة مغ شالب خسذ ,42ػنة مغ )وحساية األمغ الفكخي، وتصبيقيا عمى عيشة مك
جامعات عخاؾية، وأضيخت نتائج الجراسة إلى أف الفقخات التالية حرمت عمى أعمى متػسط 

، وفق التختيب التشازلي اآلتي: "تداىع الجامعة في حدابي مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع
ى بشاء اليػية األكاديسية لجى تشسية روح االنتساء والسػاششة لجى شمبتيا"، "تدعى الجامعة إل

شمبتيا"، "تعسل الجامعة عمى الترجي لكل ما يثيخ الرخاعات السحىبية والقػمية بيغ شمبتيا". 
كسا أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في دور الجامعات العخاؾية في 

ستغيخ الجشذ، ولرالح تعديد وحساية األمغ الفكخي لجى الصمبة مغ وجية نطخىع تعدى ل
 الحكػر.

( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى دور التعميع الجامعي في تعديد 2,02وقامت العداـ )     
واستخجمت الباحثة األمغ الفكخي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة حائل، 

( ,0غ )السشيج الػصفي، وقامت بإعجاد استبانة لجسع البيانات وذلظ عمى عيشة مكػنة م
عزػًا مغ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة حائل، وأضيخت نتائج الجراسة أف دور التعميع 
الجامعي في تعديد األمغ الفكخي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ جاء بجرجة مختفعة، 

التعميع الجامعي في تعديد األمغ الفكخي مغ  وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في دور
  أعزاء ىيئة التجريذ تبعًا لستغيخات: العسخ، وسشػات الخبخة، والجخل الذيخي.وجية نطخ 

( التعخؼ عمى دور السجرسة الثانػية في تعديد األمغ 2,02واستيجفت دراسة عمي )     
الفكخي لجى شالبيا، حيث استخجمت الباحثة السشيج الػصفي، وقامت بإعجاد استبانة لمتعخؼ 

الثانػية لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا، والتي تػزعت  عمى واقع مسارسة السجرسة
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عمى خسدة محاور وىي: دور السعمسيغ، دور األخرائي االجتساعي والشفدي، دور مجيخ 
( شالبًا 9,7، كسا تكػنت عيشة الجراسة مغ )السجرسة، دور السشاىج الجراسية، ودور األنذصة

امة والثانػية الفشية التابعة إلدارة شبيغ الكـػ التعميسية وشالبًة مغ شالب مجارس الثانػية الع
في جسيػرية مرخ العخبية. وقج أسفخت الجراسة عغ مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا: أف 
مسارسة السجرسة الثانػية لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا جاءت بجرجة ضعيفة 

ا أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة في جسيع مجاالت الجراسة وفي الجرجة الكمية، كس
إحرائية في مسارسة السجرسة الثانػية لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا تعدى 
لستغيخات: نػع السجرسة لرالح مجارس الثانػية العامة، ونػع التعميع لرالح التعميع الحكػمي، 

ي مسارسة السجرسة الثانػية بيشسا أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ف
لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا تعدى لستغيخي الجشذ والسشصقة الدكشية التي تػجج 

 بيا السجرسة.
إلى الكذف عغ دور السشاىج الجامعية في معالجة ( 2,02وىجفت دراسة العشدي )     

تجريذ في جامعة الكػيت، التصخؼ الفكخي لجى الصمبة، وذلظ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة ال
( فقخة، وتصبيقيا عمى 20ولتحقيق أىجاؼ الجراسة، قامت الباحثة بإعجاد استبانة مكػنة مغ )

( عزػ ىيئة تجريذ مسغ يعسمػف بجامعة الكػيت، وقج أضيخت نتائج 042عيشة مكػنة مغ )
تصخؼ الفكخي الجراسة أف تقجيخات أعزاء ىيئة التجريذ لجور السشاىج الجامعية في معالجة ال

جاءت بجرجة متػسصة، كسا تبيغ عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في تقجيخات أعزاء ىيئة 
التجريذ لجور السشاىج الجامعية في معالجة التصخؼ الفكخي تعدى لستغيخات الختبة األكاديسية 

 والخبخة والجشذ. 
 التعلّل علٖ الدراسات الشابكٕ

 تعميق عمى الجراسات الدابقة ومػقع الجراسة الحالية مشيا: يميؼيسا 
الجراسة الحالية مع أغمب الجراسات الدابقة مغ حيث اليجؼ، والحي تسثل في  تذابيت -

الكذف عغ دور السؤسدات التخبػية في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة مثل: دراسة 
مشرػر (، ودراسة 2,06شمجاف ) (، ودراسة7,,2(، ودراسة أبػ عخاد )2,,2الحخاحذة )

(. 2,02(، ودراسة عمي )2,02(، ودراسة العداـ )2,02(، ودراسة عبج الحديغ )2,09)
( والتي ىجفت إلى التعخؼ عمى مجى 2,00) وعميؼيسا اختمفت مع دراسة العازمي والشػمذ 
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إلى  ( والتي ىجفت2,02إسياـ األنذصة التخبػية في تشسية ؾيع السػاششة، ودراسة عػض )
اإلرىاب، ودراسة العشدي  ةتفعيل دور الجامعات الفمدصيشية في تخسيخ التخبية األمشية ومكافح

( والتي ىجفت إلى الكذف عغ دور السشاىج الجامعية في معالجة التصخؼ الفكخي 2,02)
 . لجى الصمبة

مػضػع استعاف الباحثاف ببعس الجراسات الخاصة بالسجتسع الكػيتي والتي تصخقت إلى  -
(، والتصخؼ الفكخي كجراسة العشدي 2,00السػاششة كجراسة العازمي والشػمذ وعمي )

(2,02.) 
اتفقت الجراسة الحالية مع جسيع الجراسات ؼيسا يتعمق بالسشيج السدتخجـ في الجراسة، فقج  -

 السشيج الػصفي. في استخجاـالدابقة 
مغ حيث عيشة الجراسة، حيث تسثمت اختمفت بعس الجراسات الدابقة مع الجراسة الحالية  -

(، كسا 2,02(، ودراسة العشدي )2,02عيشة الجراسة بأعزاء ىيئة التجريذ كجراسة العداـ )
تسثمت عيشة الجراسة في دراسات أخخى في أعزاء ىيئة التجريذ والصمبة الجامعييغ كجراسة 

راسة عمي ، وشمبة السخحمة الثانػية كج(2,09(، ودراسة مشرػر )2,,2الحخاحذة )
(، ؼيسا تذابيت مع بعس الجراسات الدابقة في تػجييا لصمبة الجامعات والكميات 2,02)

(، ودراسة عػض 2,06(، ودراسة شمجاف )2,00فقط كجراسة العازمي والشػمذ وعمي )
 (. 2,02(، ودراسة عبج الحديغ )2,02)
مغ نػعيا والتي تتصخؽ  تعتبخ الجراسة الحالية، وفي حجود عمع الباحثاف، الجراسة األولى -

 لجور كمية التخبية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا في السجتسع الكػيتي.
استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في ترسيع وإعجاد أداة الجراسة )االستبانة(،  -

 وتعسيق الفيع حػؿ مذكمة الجراسة، وتفديخ نتائجيا.  
 إجراءات الدراسٕ:

 الدراسٕ:مهًج  -أ

التحميمي بيجؼ التعخؼ عمى دور كمية التخبية  السشيج الػصفي الجراسة عمى اعتسجت     
األساسية بجولة الكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا وذلظ لسشاسبتو لصبيعة وأىجاؼ 

التحميمي "أحج أشكاؿ التحميل والتفديخ العمسي  السشيج الػصفيالجراسة الحالية، حيث يعج 
لسشطع؛ لػصف ضاىخة أو مذكمة محجدة وترػيخىا كسيًا عغ شخيق جسع بيانات ومعمػمات ا
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مقششة عغ الطاىخة أو السذكمة وترشيفيا وتحميميا وإخزاعيا لمجراسة الجؾيقة" )ممحع، 
2,,, ،624.) 

 جمتنع الدراسٕ: -ب

لعاـ األوؿ مغ اتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع شمبة كمية التخبية األساسية في الفرل      
( 4022(، مػزعيغ عمى الشحػ التالي: )077,7، والبالغ عجدىع ),2,2-2,07 األكاديسي

 (.%9900( شالبًة بشدبة )00640(، و)%2207شالبًا بشدبة )
 عّهٕ الدراسٕ:  -ج

 العيشة االستصالعية: -
عذػائية، ومغ  شالبًا وشالبًة، تع اختيارىع بصخيقة( 20) تكػنت العيشة االستصالعية مغ     

خارج العيشة األصمية، بغخض التأكج مغ صالحية أداة الجراسة وتقشيشيا وذلظ مغ خالؿ حداب 
  معامالت الرجؽ والثبات.

 العيشة األصمية:  -
 ىعم االستباناتعيشة عذػائية مسثمة لسجتسع الجراسة، حيث تع تػزيع  تع اختيار     

( استبانة فقط 927وتفخيغيا تبيغ أف ) االستبانات، وبعج استخجاع ( شالبًا وشالبةً 920)
، حيث في صػرتيا الشيائيةاألصمية صالحة لمتحميل اإلحرائي والتي شكمت عيشة الجراسة 

( يػضح تػزيع 0مغ مجتسع الجراسة، وججوؿ ) (%6022) ما ندبتو تسثل عيشة الجراسة
 العيشة وفقًا لستغيخات الجراسة.
خ ٚفمبً ٌّزغ١غاد اٌضعاؿخ( رٛػ٠غ أفغاص اٌؼ0ٕ١جضٚي )  

 اٌّزغ١غ فئبد اٌّزغ١غ اٌزىغاع إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ

2102%  إٌٛع طوغ 110 

5201%  أٔضٝ .41 

3.% ٚاٌضب١ٔخ اٌـٕخ األٌٚٝ 241   اٌـٕخ اٌضعاؿ١خ 

41% فّب فٛق اٌـٕخ اٌضبٌضخ 212   

 أدأ الدراسٕ:  -د

دور كمية ببشاء وتصػيخ أداة )استبانة( لؿياس  افقاـ الباحث ؛تحؿيقًا ألىجاؼ الجراسة     
وذلظ باالعتساد عمى الجراسات الدابقة  التخبية األساسية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا

، وقج تألفت االستبانة مغ جدئيغ، اشتسل الجدء بسػضػع األمغ الفكخي واألدب الشطخي السختبط 
، أما الجدء الثاني فقج اشتسل برػرتو لجراسةألفخاد عيشة ااألوؿ عمى البيانات األساسية 
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دور كمية التخبية األساسية في تعديد األمغ الفكخي لجى فقخة تؿيذ  (44) األولية عمى
عزػ ىيئة التجريذ، دور السشاىج  دور إدارة الكمية، دور: مجاالت أربع، وتتزسغ شمبتيا

خات االستبانة وزنًا متجرجًا وفقًا وتع إعصاء كل فقخة مغ فق الجراسية، دور األنذصة الصالبية.
 4) كبيخةدرجات(، بجرجة  0) ججاً  عمى الشحػ التالي: بجرجة كبيخة الخساسيلدمع ليكخت 

، بجرجة قميمة )درجتاف(، بجرجة قميمة ججًا )درجة (درجات 6) متػسصة(، بجرجة درجات
 واحجة(.

 السعيار اآلتي:تع استخجاـ  الخساسي،ولتحجيج شػؿ خاليا مؿياس ليكخت      
 الحج األعمى ÷الحج األدنى(  –السعيار = )الحج األعمى 

(، وبعج ذلظ أضيفت ىحه الؿيسة عمى أقل ؾيسة في ,02,= ) 0 ÷( 4=0-0السعيار = )
السؿياس وذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه الخمية، وىكحا بالشدبة لبؿية الخاليا األخخى، وججوؿ 

كمية التخبية درجة تقجيخ عيشة الجراسة لجور  السحظ السعتسج لمجراسة لتحجيج ( يػضح2)
 وفقًا لمستػسصات الحدابية.  األساسية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا

 اٌّذه اٌّؼزّض ٌٍضعاؿخ( 1جضٚي )

 اٌّزٛؿػ اٌذـبثٟ اٌزمض٠غصعجخ 

 00.1 – 0ِٓ   جضاً  ِٕشفعخ

 1051 – 00.1أوجغ ِٓ  ِٕشفعخ

 2031 – 1051أوجغ ِٓ  ِزٛؿطخ

 3011 – 2031أوجغ ِٓ  ِغرفؼخ

 4 - 3011أوجغ ِٓ  ِغرفؼخ جضاً 

 
 صدم األدأ

 الرجؽ الطاىخي )صجؽ السحكسيغ(أواًل: 
مغ السختريغ  عجد مغ السحكسيغلمتحقق مغ صجؽ أداة الجراسة تع عخضيا عمى      

لمتأكج مغ مجى صالحية ومالئسة الفقخات وذلظ  أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية األساسية،
السدتخجمة واندجاميا مع مػضػع الجراسة، ومشاسبة مزسػف الفقخات لمسجاؿ الحي تشتسي 

إليو، وسالمة صياغتيا المغػية، وبشاًء عمى السالحطات التي ُأعصيت مغ قبل الدادة 
 جاءتاالستبانة والتي  بجسيع فقخاتتع االحتفاظ  حيث ،السحكسيغ تع إجخاء التعجيالت الالزمة

 تع تعجيل صياغة فقختاف فقط.بيشسا  %( أو أكثخ؛,2ندبة اتفاؽ السحكسيغ عمييا )
 ثانيًا: صجؽ االتداؽ الجاخمي
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كل بيغ تع التحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لالستبانة عغ شخيق إيجاد معامل االرتباط      
بعج تصبيقيا عمى الجرجة الكمية لمسجاؿ الحي تشتسي إليو، مع بياف مدتػى الجاللة وذلظ و فقخة 

 ( يػضح ذلظ.6، وججوؿ )التي تع ذكخىا سابقاً  ستصالعيةاالعيشة ال
 ( ِؼبًِ االعرجبغ ث١ٓ اٌؼجبعاد ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌٍّجبي اٌظٞ رٕزّٟ إ2ٗ١ٌجضٚي )
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 اٌؼجبعح

ِؼبًِ 

 االعرجبغ 

علُ 

 اٌؼجبعح

ِؼبًِ 

 االعرجبغ 

علُ 

 اٌؼجبعح

ِؼبًِ 

 االعرجبغ 

0 10513** 01 10532** 12 10121** 23 10544** 

1 10442** 02 10101** 13 10500** 24 10124** 

2 103.1** 03 101.1** 14 10.13** 25 10525** 

3 10111** 04 10124** 15 1050.** 21 10101** 

4 10422** 05 10410** 11 10122** 2. 10412** 

5 10545** 01 10144** 1. 10512** 22 101.3** 

1 10425** 0. 10112** 12 10454** 31 10551** 

. 101.1** 02 1053.** 21 10424** 30 101..** 

2 10422** 11 10515** 20 10101** 31 1042.** 

01 10511** 10 10421** 21 101.4** 32 10522** 

00 10411** 11 10145** 22 10520** 33 10524** 

  (α ≥ 1010)** صاٌخ إدصبئ١بً ػٕض ِـزٜٛ اٌضالٌخ               

دالة مغ حيث ارتباشيا بالسجاؿ الحي  ةيتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع فقخات األدا     
 تشتسي إليو، مسا يجؿ عمى صجؽ االتداؽ الجاخمي لألداة.

 األدأثبات 

لمتحقق مغ ثبات أداة الجراسة تع تصبيقيا عمى العيشة االستصالعية وذلظ لحداب معامل      
 ( يػضح ذلظ.4الثبات كخونباخ ألفا لكل مجاؿ مغ مجاالت األداة، ولألداة ككل، وججوؿ )

 ( ِؼبِالد صجبد وغٚٔجبر أٌفب3جضٚي )

 وغٚٔجبر أٌفب ػضص اٌفمغاد اٌّجبي

 10.13 00 إصاعح اٌى١ٍخصٚع 

 10211 01 صٚع ػعٛ ١٘ئخ اٌزضع٠ؾ

 10.52 00 صٚع إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ

 10.14 01 صٚع األٔشطخ اٌطالث١خ

 .1022 33 األصاح وىً

( أف ؾيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا كخونباخ لجسيع مجاالت األداة 4يتبيغ مغ ججوؿ )     
(، وىي 0762,الثبات لألداة ككل )(، في حيغ بمغ معامل 07,2,-0224,تخاوحت ما بيغ )

 ؾيسة عالية تجؿ عمى ثبات األداة ومشاسبتيا ألغخاض الجراسة الحالية.
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 متغريات الدراسٕ -ٍ

 اشتسمت الجراسة عمى الستغيخات اآلتية:     
 أواًل: الستغيخات السدتقمة: -
 ، ولو فئتاف: ذكخ، أنثى.الشػع -
لثة فسا ، الدشة الجراسية الثاوالثانية الجراسية األولى: الدشة فئتافالدشة الجراسية: وليا  -

 فػؽ.
 ثانيًا: الستغيخ التابع:  -
واقع مسارسة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى  -

 الصمبة، مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع.
 األسالّب اإلحصائّٕ املشتخدمٕ يف الدراسٕ -َ

بعج جسع االستبانات، أدخمت البيانات إلى الحاسػب، وحممت باستخجاـ بخنامج الحدمة      
 ، وأجخيت السعالجات اإلحرائية اآلتية:(SPSS)اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية 

 التكخارات والشدب السئػية لمتعخؼ عمى خرائز عيشة الجراسة. -
 عغ الدؤاؿ األوؿ. الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لإلجابة -
لإلجابة عغ  (Independent Samples T-test)اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة  -

 .ثوالثال الدؤاؿ الثاني
 نتائج الدراسٕ َمهاقشتًا

ما واقع مسارسة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا لإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ:      
تع حداب الستػسصات ؟ مغ وجية نطخ الصمبة أنفديعفي تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة، 

كمية ودرجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لػاقع مسارسة  والتختيبالحدابية واالنحخافات السعيارية 
التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة، مغ وجية نطخ 

  ( يػضح ذلظ.0وججوؿ )، لكل مجاؿ مغ مجاالت الجراسة، الصمبة أنفديع
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ٌضعجخ رمض٠غ أفغاص ػ١ٕخ اٌضعاؿخ  ٚاٌزغر١تاٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ( 4جضٚي )

 ٌٛالغ ِّبعؿخ و١ٍخ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌضٚع٘ب فٟ رؼؼ٠ؼ األِٓ اٌفىغٞ ٌضٜ اٌطٍجخ  

اٌّزٛؿػ  اٌّجبي

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

 صعجخ اٌزمض٠غ اٌزغر١ت

 ِزٛؿطخ 3 10124 1024 إصاعح اٌى١ٍخ

 ِزٛؿطخ 1 10111 2011 ػعٛ ١٘ئخ اٌزضع٠ؾ

 ِزٛؿطخ 0 10122 2022 إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ

 ِزٛؿطخ 2 10.11 1025 األٔشطخ اٌطالث١خ

 ِزٛؿطخ  10520 2003 اٌضعجخ اٌى١ٍخ

أفخاد عيشة الجراسة لػاقع  تقجيخ( أف الستػسط الحدابي لجرجة 0يتزح مغ ججوؿ )          
تخاوح  كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبةمسارسة 

عمى  تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة(، وأف الستػسط الحدابي لجرجة 6067-2070ما بيغ )
وبجرجة تقجيخ  (،0260,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )6004مجاالت الجراسة ككل بمغ )

وتجلل ىحه الشتيجة عمى أف كمية التخبية األساسية ال تقػـ بسسارسة دورىا عمى متػسصة، 
، ويسكغ عدو ىحه الشتيجة إلى شالبياالػجو األكسل ؼيسا يتعمق بتعديد األمغ الفكخي لجى 

مغ السعػقات التي تعػؽ السؤسدات التخبػية، ومغ ضسشيا كمية التخبية وجػد العجيج 
السصمػب مشيا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا، ومغ أىع ىحه  األدواراألساسية، عغ أداء 

السعػقات: ضعف التػاصل بيغ كمية التخبية األساسية والسؤسدات الجيشية واألمشية، وقمة 
وعجـ قجرة لسشاىج الجراسية لسػاكبة السذكالت الفكخية السدتججة، االىتساـ بتحجيث البخامج وا

األنذصة الصالبية عمى إشباع الحاجات الفكخية لمصمبة، ونسصية اإلدارة في التعامل مع 
االنحخافات الفكخية لجى الصمبة. وقج اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة الحخاحذة 

أف درجة تحقيق الجامعات الخسسية األردنية لألمغ الفكخي إلى والتي أشارت نتائجيا  (2,,2)
لصمبتيا مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع جاءت بجرجة متػسصة، ؼيسا اختمفت نتائج الجراسة 

أف درجة مسارسة السجرسة إلى ( والتي أشارت نتائجيا 2,02الحالية مع دراسة عمي )
كسا اختمفت نتائج جاءت بجرجة ضعيفة، الثانػية لجورىا في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا 

( والتي أشارت نتائجيا إلى أف التعميع الجامعي 2,02الجراسة الحالية مع نتائج دراسة العداـ )
يديع بجرجة مختفعة في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة 
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(، 2,02دراسة عمي )اختالؼ نتائج الجراسة الحالية مع وقج يعػد الدبب في التجريذ، 
 عغ الجراسة الحالية. إلى اختالؼ عيشة الجراسة( 2,02والعداـ )

( أف مجاؿ السشاىج الجراسية احتل السختبة األولى وبستػسط 0كسا يتزح مغ ججوؿ )     
(، وبجرجة تقجيخ متػسصة، وتؤكج 0967,مقجاره )(، وبانحخاؼ معياري 6067حدابي يبمغ )

تقـػ بو السشاىج الجراسية في كمية التخبية األساسية في  يالسيع الحىحه الشتيجة عمى الجور 
تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة، والحي قج يكػف مخده إلى اتداؽ أىجاؼ ومتصمبات تحقيق 
األمغ الفكخي مع محتػيات السشاىج الجراسية خرػصًا إذا ما عمسشا أف معطع السشاىج الجراسية 

ليف أعزاء ىيئة التجريذ في الكمية والحيغ ىع في غالبيتيع التي تجرس لمصمبة ىي مغ تأ
العطسي مغ الكػيتييغ األمخ الحى يجعل مغ ىحه السشاىج وسيمة لغخس ؾيع الػالء واالنتساء 

كسا يسكغ عدو الشتيجة الدابقة إلى كػف  والعقيجة اإلسالمية الدميسة في نفػس الصمبة.
سية تسثل محتػياتيا تعبيخًا صادقًا عغ الفكخ اإلسالمي السشاىج الجراسية في كمية التخبية األسا

وقج اتفقت ، وقجرتيا عمى إكداب الصالب ميارة التسييد بيغ األفكار الدميسة والذاذة. السعتجؿ
( والتي أسفخت 2,09(، ودراسة مشرػر )2,06ة شمجاف )نتائج الجراسة الحالية مع دراس

السختبة في األولى في تعديد األمغ الفكخي لجى نتائجيا عغ احتالؿ مجاؿ السشاىج الجراسية 
( والتي أشارت نتائجيا إلى حرػؿ 2,02الصمبة، كسا اتفقت جدئيًا مع دراسة العشدي )

السشاىج الجراسية الجامعية عمى درجة متػسصة في معالجة التصخؼ الفكخي لجى الصمبة، ؼيسا 
والتي أوضحت نتائجيا عغ حرػؿ ( 2,02عمي )اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة 

مجاؿ السشاىج الجراسية عمى السختبة األخيخة مغ وجية نطخ الصمبة ؼيسا يتعمق بتعديد األمغ 
 الفكخي لجى الصمبة.

( أف مجاؿ عزػ ىيئة التجريذ جاء بالسختبة الثانية وبستػسط 0كسا يتبيغ مغ ججوؿ )     
(، وبجرجة تقجيخ متػسصة، وتجلل 0922,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )6029حدابي يبمغ )

ىحه الشتيجة عمى أمخييغ في غاية األىسية، أوليسا أف عزػ ىيئة التجريذ يقػـ بجور ميع 
دوره عمى نقل السعمػمات إلى الصمبة فقط،  خحيث ال يقتر لجى الصمبة الفكخي في تعديد األمغ 

وسصية الفكخ واالبتعاد عغ بل يتعجاه إلى محاولة تقػيع سمػكيات الصمبة وإرشادىع نحػ 
التصخؼ، أما الجاللة الثانية لمشتيجة الدابقة فتتزح في تعجد السرادر السؤثخة في فكخ 
الصالب، فمع يعج السعمع أو عزػ ىيئة التجريذ ىػ السرجر الػحيج الحى يدتقي مشو الصالب 



 ................................................. دور كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت يف تعزيز األمن الفكري

يذو حاليًا وما معمػماتو ويػجو سمػكياتو خرػصًا في ضل االنفتاح الثقافي الكبيخ الحى نع
مع  نتيجة الجراسة الحالية صاحبو مغ تعجد وسائل االتراؿ والتػاصل بيغ كافة األفخاد. وتتفق

( والتي 2,02، ودراسة عمي )(2,09(، ودراسة مشرػر )2,06نتائج دراسة شمجاف )
أشارت نتائجيا إلى حرػؿ مجاؿ عزػ ىيئة التجريذ عمى السختبة الثانية في تعديد األمغ 

( والتي بيشت حرػؿ 2,02خي لجى الصمبة، كسا اتفقت جدئيًا مع نتائج دراسة عػض )الفك
مجاؿ عزػ ىيئة التجريذ عمى السختبة الثانية ؼيسا يتعمق بتخسيخ التخبية األمشية ومكافحة 

 اإلرىاب لجى الصمبة، مغ وجية نطخ الصمبة أنفديع.
( كحلظ إلى أف مجاؿ األنذصة الصالبية جاء في السختبة الثالثة 0ويذيخ ججوؿ )     

(، وبجرجة تقجيخ 0292,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )2072وبستػسط حدابي يبمغ )
متػسصة، وقج يخجع الدبب في ذلظ إلى قمة مذاركة الصالب في األنذصة الصالبية التي 

ساـ الكمية بإقامة األنذصة الصالبية التي تالمذ الحاجات تؿيسيا الكمية، أو ربسا عجـ اىت
األنذصة الخياضية إقامة الفكخية والثقاؼية والتػعػية لجى الصمبة واىتساميا بذكل أكبخ ب

وتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة والفشية والتي تالقى اىتسامًا أكبخ مغ جانب الصمبة. 
( والتي أوضحت نتائجيا أف األنذصة الصالبية 2,09(، ودراسة مشرػر )2,06شمجاف )

جاءت بالسختبة الثالثة، وبجرجة تقجيخ متػسصة في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة، كسا 
( والتي أشارت نتائجيا إلى إسياـ 2,00اتفقت جدئيًا مع دراسة العازمي والشػمذ وعمي )

جى شالب كمية التخبية األساسية األنذصة التخبػية بجرجة متػسصة في تشسية ؾيع السػاششة ل
، ؼيسا اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة عمي وذلظ في مجاؿ نبح التعرب والصائؽية

( والتي أشارت نتائجيا إلى إسياـ األنذصة الصالبية بجرجة ضعيفة في تعديد األمغ 2,02)
 الفكخي لجى الصمبة.

جاء في السختبة الخابعة واألخيخة  ة الكميةإدار ( أف مجاؿ 0وأخيخًا، يتبيغ مغ ججوؿ )     
(، وبجرجة تقجيخ 0960,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )2070وبستػسط حدابي يبمغ )

وتجلل ىحه الشتيجة عمى وجػد قرػر واضح في عسل إدارة الكمية ؼيسا يتعمق بتعديد  متػسصة،
دارة بإنجاز األعساؿ اإلدارية األمغ الفكخي لجى الصمبة، وقج يعػد الدبب في ذلظ إلى اىتساـ اإل

والخوتيشية التي تتصمبيا السؤسدات التخبػية وعجـ إدراكيا لسدئػلياتيا وأدوارىا الججيجة في ضل 
السدتججات والطخوؼ الخاىشة والتي تتصمب مشيا زيادة االىتساـ والتخكيد عمى الجانب الفكخي 
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( والتي أضيخت 2,02راسة عمي )لجى الصمبة. وتختمف نتيجة الجراسة الحالية مع نتائج د
نتائجيا أف اإلدارة السجرسية في السخحمة الثانػية تعسل عمى تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة 

 بجرجة ضعيفة. 
وؼيسا يتعمق بفقخات كل مجاؿ مغ مجاالت الجراسة، فقج تع حداب الستػسصات الحدابية،      

(، 9(، و)2واالنحخافات السعيارية، والتختيب، ودرجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة، والججاوؿ )
 ( تبيغ ذلظ. 7(، و)2و)

 إدارٔ الهلّٕاجملال األَل: 

أفغاص ػ١ٕخ اٌضعاؿخ  رمض٠غاٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ  ( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد5جضٚي )

 (إصاعح اٌى١ٍخاٌّجبي األٚي )ػٍٝ فمغاد 

علُ 

اٌفمغ

 ح

اٌّزٛؿ اٌفمغح

غ 

 اٌذـبثٟ

االٔذغا

ف 

 اٌّؼ١بعٞ

اٌزغر١

 ة

صعجخ 

 اٌزمض٠غ

رذغص ػٍٝ رٛف١غ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ إِٓخ سب١ٌخ  0

 ِٓ اٌؼٕف ثىبفخ أشىبٌٗ

 ِغرفؼخ 0 .0011 2052

رعغ اٌشطػ ٚاٌجغاِج ٚاألٔشطخ اٌّٛجٙخ  1

 ً  ٌذّب٠خ اٌطالة ٔفـ١بً ٚفىغ٠ب

 ِزٛؿطخ 2 00032 1055

رشجغ اٌطالة ػٍٝ اٌزؼج١غ ػٓ آعاءُ٘  2

 ثّشزٍف اٌمعب٠ب 

 ِٕشفعخ 00 00021 1041

رذش اٌطالة ػٍٝ االٌزؼاَ ثبٌزؼب١ٌُ اإلؿال١ِخ  3

ٚاٌؼبصاد االجزّبػ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٍجبؽ 

 ٚاٌـٍٛن ٚاٌّظٙغ 

 ِزٛؿطخ 2 00024 2001

 ِغرفؼخ 1 00122 .203 رؼًّ ػٍٝ إد١بء إٌّبؿجبد اٌض١ٕ٠خ ٚاٌٛغ١ٕخ 4

رذغص ػٍٝ عصض ِظب٘غ االٔذغاف اٌفىغٞ  5

 ٌضٜ اٌطٍجخ

 ِٕشفعخ 01 00045 1044

رم١ُ إٌضٚاد اٌفىغ٠خ ٚاٌّٙغجبٔبد اٌٛغ١ٕخ  1

 ٚرشجغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّشبعوخ ثٙب  

 ِزٛؿطخ 4 00145 2011

رؼؼػ اٌؼبصاد ٚاٌزمب١ٌض االجزّبػ١خ اٌـ١ٍّخ  .

 اٌزٟ رؼؼػ األِٓ اٌفىغٞ ٌضٜ اٌطٍجخ

 ِزٛؿطخ 3 000.1 .201

رزصضٜ ٌىً ِب ٠ض١غ اٌصغاػبد اٌمج١ٍخ  2

 ٚاٌّظ٘ج١خ ث١ٓ اٌطٍجخ

 ِزٛؿطخ 5 00021 10.4

رؼًّ ػٍٝ ٔشغ اٌٛػٟ اٌض٠ٕٟ ٌضٜ اٌطٍجخ  01

 ٚاٌجؼض ػٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطغف

 ِزٛؿطخ 1 .0004 10.3

رزؼبًِ ثذؼَ ظض اٌـٍٛو١بد اٌشبغئخ ٌضٜ  00

 ثؼط اٌطٍجخ وبٌزضس١ٓ ٚاٌؼٕف ٚعؿُ اٌٛشَٛ  

 ِزٛؿطخ . 001.1 1010

 ِزٛؿطخ  10124 1024 اٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌّجبي اإلصاعح 
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( الكميةإدارة ( أف درجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لجور السجاؿ األوؿ )2يتبيغ مغ ججوؿ )     
في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة ككل جاءت بجرجة متػسصة، وبستػسط حدابي يبمغ 

(، وقج تخاوح الستػسط الحدابي الستجابات أفخاد 0960,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )2070)
 (. 6026-2002العيشة عمى فقخات ىحا السجاؿ ما بيغ )

تحخص عمى تػفيخ بيئة تعميسية آمشة خالية " ( والتي تشز عمى0الفقخة رقع ) جاءتوقج      
(، وبجرجة 6026أعمى متػسط حدابي )وب السختبة األولى، " عمىمغ العشف بكافة أشكالو

ويسكغ عدو ىحه الشتيجة إلى اإلجخاءات الستذجدة والرارمة التي تتخحىا إدارة تقجيخ مختفعة، 
رل في بعس األحياف إلى الفرل الكمية تجاه مختمف أشكاؿ العشف داخل الكمية والتي قج ت

 الشيائي مغ الكمية وذلظ بحدب الئحة الدمػؾ الصالبي في كمية التخبية األساسية. 
تذجع الصالب عمى التعبيخ عغ آراءىع ( والتي تشز عمى "6الفقخة رقع ) وجاءت     

(، وبجرجة تقجيخ 2002أدنى متػسط حدابي )السختبة األخيخة، وب " عمىبسختمف القزايا
مشخفزة، وتجلل ىحه الشتيجة عمى انخفاض مداحة التعبيخ عغ اآلراء التي تػفخىا اإلدارة لجى 
شمبتيا، وقج يعػد الدبب في ذلظ إلى اىتساـ اإلدارة بتحليل السذاكل والرعػبات األكاديسية 
لجى الصمبة أكثخ مغ اىتساميا بتػسيع مداحات التعبيخ عغ الخأي وتشسية الجانب الشقجي 

 ي لجييع.والفكخ 
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 اجملال الجانْ: عضُ يّئٕ التدرِص

( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػ١ٕخ اٌضعاؿخ 1جضٚي )

 )ػعٛ ١٘ئخ اٌزضع٠ؾ( اٌضبٟٔػٍٝ فمغاد اٌّجبي 

علُ 

 اٌفمغح

اٌّزٛؿػ  اٌفمغح

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

صعجخ  اٌزغر١ت

 اٌزمض٠غ

٠شجغ اٌطالة ػٍٝ اٌٛؿط١خ فٟ اٌفىغ  01

 ٚاٌزؼبًِ

 ِزٛؿطخ 4 10221 2022

 ِزٛؿطخ 01 10225 2000 ٠ٛظخ ا٢صبع اٌـٍج١خ ٌٍزؼصت  02

 ِزٛؿطخ 2 00041 2001 ٠ّٕٝ ِٙبعاد اٌزفى١غ إٌبلض ٌضٜ اٌطٍجخ 03

٠ؼؼػ صمبفخ اٌذٛاع اٌٙبصف ٚإٌّبلشخ  04

 ٚغغح األؿئٍخ 

 ِغرفؼخ 0 00042 2041

٠ـزشٙض ثب٠٢بد اٌمغآ١ٔخ ٚاألدبص٠ش إٌج٠ٛخ  05

 اٌزٟ رضػٛ إٌٝ اٌزـبِخ ٚاٌٛؿط١خ 

 ِزٛؿطخ . 10222 2011

٠ّٕٝ ٌضٜ اٌطٍجخ اٌمضعح ػٍٝ اٌز١١ّؼ ث١ٓ  01

 اٌصٛاة ٚاٌشطأ

 ِغرفؼخ 1 10231 2044

٠ٛظخ ٌٍطٍجخ سطٛعح اٌزطغف اٌفىغٞ ػٍٝ  .0

 اٌفغص ٚاٌّجزّغ

 ِزٛؿطخ 1 10252 2012

ػٍٝ إشبػخ عٚح اٌّذجخ ٚاإلسبء ٠ؼًّ  02

 ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ

 ِغرفؼخ 2 00114 .203

٠ٛجٗ اٌطالة الؿزغالي أٚلبد اٌفغاؽ ف١ّب  11

 ٠ف١ض 

 ِزٛؿطخ 00 00131 1022

٠ٛجٗ اٌطالة ٌذعٛع إٌضٚاد  10

 ٚاٌّذبظغاد طاد اٌطبثغ اٌفىغٞ

 ِزٛؿطخ 01 00043 10.2

ثؼط ٠ؼًّ ػٍٝ رصذ١خ اٌفىغ اٌشبغئ ٌضٜ  11

 اٌطٍجخ

 ِزٛؿطخ 5 00130 2025

٠ضعة اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌذصٛي ػٍٝ  12

 اٌّؼٍِٛبد اٌصذ١ذخ ٚاٌّٛصٛلخ

 ِغرفؼخ 3 00000 2032

 ِزٛؿطخ  10111 2011 اٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌّجبي ػعٛ ١٘ئخ اٌزضع٠ؾ 

( أف درجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لجور السجاؿ الثاني )عزػ ىيئة 9يتبيغ مغ ججوؿ )     
التجريذ( في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة ككل جاءت بجرجة متػسصة، وبستػسط حدابي 

(، وقج تخاوح الستػسط الحدابي الستجابات 0922,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )6029يبمغ )
 (. 6009-2076ة عمى فقخات ىحا السجاؿ ما بيغ )أفخاد العيش

والسشاقذة  ؼالحػار الياديعدز ثقافة ( والتي تشز عمى "00وقج جاءت الفقخة رقع )     
 (، وبجرجة تقجيخ مختفعة،6009" عمى السختبة األولى، وبأعمى متػسط حدابي )وشخح األسئمة

وقج تعدى ىحه الشتيجة إلى إدراؾ أعزاء ىيئة التجريذ إلى أىسية ثقافة الحػار والسشاقذة 
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وشخح األسئمة ودورىا في تقػيع األفكار السغمػشة وترحيحيا، بعيجًا عغ الصخؽ التقميجية 
 والتي تعتسج في معطسيا عمى الحفع والتمقيغ. 

الصالب الستغالؿ أوقات الفخاغ ؼيسا يػجو ( والتي تشز عمى ",2وجاءت الفقخة رقع )     
ويسكغ  (، وبجرجة تقجيخ متػسصة،2076" عمى السختبة األخيخة، وبأدنى متػسط حدابي )يفيج

عدو ىحه الشتيجة إلى اىتساـ أعزاء ىيئة التجريذ بتػجيو الصالب نحػ االىتساـ والشجاح في 
نحػ استغالؿ أوقات الفخاغ  الجانب األكاديسي مغ حياتيع أكثخ مغ اىتساميع بتػجيو الصمبة

في جػانب أخخى، خاصة في ضل ازدحاـ الججاوؿ الجراسية لمصمبة بالعجيج مغ السقخرات وما 
 يتختب عمييا مغ واجبات وأنذصة واختبارات. 

 اجملال الجالح: املهايج الدراسّٕ

ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػ١ٕخ اٌضعاؿخ  ( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ.جضٚي )

 ػٍٝ فمغاد اٌّجبي اٌضبٌش )إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ(

علُ 

 اٌفمغح

اٌّزٛؿػ  اٌفمغح

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

صعجخ  اٌزغر١ت

 اٌزمض٠غ

رغغؽ دت اٌٛغٓ ٚاالٔزّبء إ١ٌٗ فٟ  13

 ٔفٛؽ اٌطٍجخ

 ِغرفؼخ 1 00130 2043

أ١ّ٘خ اٌزّـه ثم١ُ اٌّجزّغ األص١ٍخ رجغػ  14

 ٚشغ٠ؼزٗ اٌـّذخ

 ِغرفؼخ 1 00101 2043

رغرجػ ثّشىالد اٌّجزّغ اٌغإ٘خ ٚرٛظخ  15

 غغق دٍٙب

 ِزٛؿطخ 00 00021 2012

 ِغرفؼخ 4 00142 .203 رغؿز اٌّجبصئ األسالل١خ ٌضٜ اٌطٍجخ 11

رجغػ أ١ّ٘خ صٚع اٌّؤؿـبد اٌٛغ١ٕخ  .1

 ٚاالفزشبع ثٙب 

 ِزٛؿطخ 1 00153 2021

رج١ٓ اٌّشبغغ اٌّذ١طخ ثب٠ٌٛٙخ اٌى٠ٛز١خ  12

 ٚاٌؼغث١خ ٚاإلؿال١ِخ 

 ِزٛؿطخ 2 00041 2011

 ِزٛؿطخ 01 00115 2005 رٛظخ أشىبي اٌزطغف اٌفىغٞ ِٚشبغغٖ 21

رغوؼ ػٍٝ ػغض ا٢عاء ٚاألفىبع اٌّؼزضٌخ  20

 ٚاٌجؼض ػٓ اٌغٍٛ ٚاٌزطغف

 ِزٛؿطخ . 00144 2023

 ِغرفؼخ 5 00154 2031 ِٙبعاد اٌزفى١غ اإل٠جبث١خ ٌضٜ اٌطٍجخرّٕٝ  21

رٛاػْ ث١ٓ االٔفزبح اٌضمبفٟ ػٍٝ اٌشؼٛة  22

 األسغٜ ٚرغؿ١ز ا٠ٌٛٙخ اٌى٠ٛز١خ

 ِغرفؼخ 3 10222 2040

 ِغرفؼخ 0 10254 2041 رؼؼػ اٌؼم١ضح اٌـ١ٍّخ ٌضٜ اٌطٍجخ  23

 ِزٛؿطخ  10122 2022 اٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌّجبي إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ 
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( أف درجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لجور السجاؿ الثالث )السشاىج 2يتبيغ مغ ججوؿ )     
الجراسية( في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة ككل جاءت بجرجة متػسصة، وبستػسط حدابي 

(، وقج تخاوح الستػسط الحدابي الستجابات 0967,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )6067يبمغ )
 (. 6009-60,7ة عمى فقخات ىحا السجاؿ ما بيغ )أفخاد العيش

" عمى تعدز العقيجة الدميسة لجى الصمبة( والتي تشز عمى "64وقج جاءت الفقخة رقع )     
ويسكغ عدو ىحه  (، وبجرجة تقجيخ مختفعة،6009السختبة األولى، وبأعمى متػسط حدابي )

التي  والسشاىج الجراسية يج مغ السقخراتالشتيجة إلى اىتساـ كمية التخبية األساسية بتقجيع العج
ما يتع  ، ىحا باإلضافة إلى أنو عادةً الدميسةتيتع بتأصيل الفكخ اإلسالمي والعقيجة اإلسالمية 

ربط العجيج مغ السشاىج الجراسية لمسقخرات السختمفة بالعقيجة اإلسالمية الرحيحة وذلظ مغ 
 .يات القخآنية واألحاديث الشبػية الرحيحةبالعجيج مغ الذػاىج واألدلة مغ اآل تزسيشياخالؿ 
تختبط بسذكالت السجتسع الخاىشة وتػضح ( والتي تشز عمى "22وجاءت الفقخة رقع )     

 (، وبجرجة تقجيخ متػسصة،2076" عمى السختبة األخيخة، وبأدنى متػسط حدابي )شخؽ حميا
ومغ السسكغ أف يخجع الدبب في ذلظ إلى قجـ السشاىج الجراسية بحيث أصبحت ال تتصخؽ 

يدتجعي سخعة العسل عمى تحجيث السشاىج الجراسية  الحيلسذكالت السجتسع الحالية، األمخ 
 وتصػيخىا لتػاكب مذكالت السجتسع السدتججة والعسل عمى وضع حمػؿ ليا.  
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 الرابع: األنشطٕ الطالبّٕ اجملال

( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػ١ٕخ اٌضعاؿخ 2جضٚي )

 ػٍٝ فمغاد اٌّجبي اٌغاثغ )األٔشطخ اٌطالث١خ(

علُ 

 اٌفمغح

اٌّزٛؿػ  اٌفمغح

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

صعجخ  اٌزغر١ت

 اٌزمض٠غ

رصذخ اٌّفب١ُ٘ اٌض١ٕ٠خ اٌّغٍٛغخ ٌضٜ  24

 اٌطٍجخ 

 ِزٛؿطخ 4 00013 1022

رزعّٓ ثؼط اٌجغاِج اٌزٟ رؼؼػ األِٓ  25

 اٌفىغٞ ٌضٜ اٌطٍجخ

 ِزٛؿطخ . 00010 1020

رّٕٝ اٌشؼٛع ثعغٚعح اٌّذبفظخ ػٍٝ  21

 ِّزٍىبد اٌٛغٓ اٌؼبِخ ٌضٜ اٌطٍجخ

 ِزٛؿطخ 4 .0010 1022

رّٕٝ اػزؼاػ اٌطبٌت ثبٌزغاس اٌضمبفٟ  .2

 اٌؼغثٟ ٚاإلؿالِٟ ٌضٌٚخ اٌى٠ٛذ 

 ِزٛؿطخ 1 00020 2001

 ِزٛؿطخ 3 00031 2011 رؼؼػ اٌـٍٛو١بد اإل٠جبث١خ ٌضٜ اٌطٍجخ  22

رـُٙ اٌذّالد اٌزطٛػ١خ اٌزٟ رم١ّٙب  31

 اٌى١ٍخ فٟ رؼؼ٠ؼ االٔزّبء اٌٛغٕٟ

 ِزٛؿطخ 0 .0005 2013

رٕظُ اٌى١ٍخ ٍِزم١بد ٚٔضٚاد ٌٍزٛػ١خ  30

 اٌفىغ٠خ 

 ِزٛؿطخ 1 00042 1021

رذغص اٌى١ٍخ ػٍٝ اؿزعبفخ اٌؼٍّبء  31

ٚاٌّفىغ٠ٓ أصذبة ا٢عاء اٌّؼزضٌخ 

 ٚاٌّؼزجغح

 ِزٛؿطخ 01 00121 1043

رزٕبؿت ظٛاثػ األٔشطخ اٌطالث١خ  32

ِٚذزٛا٘ب ِغ ل١ُ ٚػبصاد اٌّجزّغ 

 اٌى٠ٛزٟ

 ِزٛؿطخ 2 00112 2001

 ِزٛؿطخ 2 00111 .105 رشجغ اٌذبجبد اٌفىغ٠خ ٌضٜ اٌطٍجخ  33

 ِزٛؿطخ  10.11 1025 اٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌّجبي األٔشطخ اٌطالث١خ 

( أف درجة تقجيخ أفخاد عيشة الجراسة لجور السجاؿ الخابع )األنذصة 7يتبيغ مغ ججوؿ )     
الصالبية( في تعديد األمغ الفكخي لجى الصمبة ككل جاءت بجرجة متػسصة، وبستػسط حدابي 

(، وقج تخاوح الستػسط الحدابي الستجابات 0292,(، وبانحخاؼ معياري مقجاره )2072يبمغ )
 (. 6024-2004ة عمى فقخات ىحا السجاؿ ما بيغ )أفخاد العيش

تديع الحسالت التصػعية التي تؿيسيا ( والتي تشز عمى ",4وقج جاءت الفقخة رقع )     
(، 6024" عمى السختبة األولى، وبأعمى متػسط حدابي )الكمية في تعديد االنتساء الػششي

ويسكغ عدو ىحه الشتيجة إلى حخص كمية التخبية األساسية الجائع  ،متػسصةوبجرجة تقجيخ 
والسدتسخ عمى إقامة الحسالت والفعاليات التصػعية بسختمف أشكاليا، وخاصًة تمظ التي ُتعشى 

، ىحا باالىتسامات السحمية مسا يديع في تعديد ؾيع الػالء واالنتساء لمػشغ في نفػس الصمبة
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ذصة الصالبية في الكمية عمى إقامة الفعاليات والحسالت باإلضافة إلى حخص وحجة األن
التصػعية التي تتفق مع أىجاؼ الكمية ورسالتيا والتي يأتي في مقجمتيا تعديد االنتساء 

 الػششي لجى الصمبة.
تحخص الكمية عمى استزافة العمساء ( والتي تشز عمى "42وجاءت الفقخة رقع )     

" عمى السختبة األخيخة، وبأدنى متػسط حدابي ة والسعتبخةوالسفكخيغ أصحاب اآلراء السعتجل
وقج يعػد الدبب في ذلظ إلى اىتساـ بخامج األنذصة  (، وبجرجة تقجيخ متػسصة،2004)

الصالبية في الكمية باستزافة التخبػييغ السيتسيغ بسعالجة السذكالت األكاديسية التي تخز 
صمبة، كسا يسكغ أف يعػد الدبب إلى رغبة الكمية الصالب دوف االىتساـ بالقزايا الفكخية لجى ال

 في الشأي عغ الجخػؿ في السعتخؾ الدياسي والجيشي وما يعتخيو مغ صخاعات فكخية.  
 ≤ αلإلجابة عغ الدؤاؿ الثاني: ىل تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة )     

بيغ متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في ( 0,0,
الستػسصات الحدابية ؟ تع حداب الشػعتعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ 

ذات )ت( اإلحرائي لمعيشات السدتقمة، لمكذف عغ الفخوؽ ر واالنحخافات السعيارية، واختبا
متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة  بيغالجاللة اإلحرائية 

  ( يبيغ ذلظ.,0، وججوؿ )الشػعالكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ 
اٌفغٚق ( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚٔزبئج اسزجبع )د( اإلدصبئٟ ٌضالٌخ 01جضٚي )

اٌضعاؿخ ٌضٚع و١ٍخ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ فٟ رؼؼ٠ؼ األِٓ اٌفىغٞ  ث١ٓ ِزٛؿػ رمض٠غاد ػ١ٕخ

 إٌٛعرجؼبً ٌّزغ١غ  ٌضٜ غٍجزٙب

اٌّزٛؿػ  اٌزىغاع إٌٛع اٌّجبي

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

ل١ّخ )د( 

 اٌّذـٛثخ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

 10421 10431 10132 10211 110 طوغ إصاعح اٌى١ٍخ

 10121 10234 .41 أٔضٟ

ػعٛ ١٘ئخ 

 اٌزضع٠ؾ

 10122 10144 10115 ..201 110 طوغ

 10110 20112 .41 أٔضٟ

إٌّب٘ج 

 اٌضعاؿ١خ

 10.22 10011 10132 20224 110 طوغ

 .1012 ..202 .41 أٔضٟ

األٔشطخ 

 اٌطالث١خ

 101.5 00102- .1023 10.14 110 طوغ

 10.25 20111 .41 أٔضٟ

 10111 10245- 10541 20023 110 طوغ اٌضعجخ اٌى١ٍخ

 10511 20041 .41 أٔضٟ

 0025( = 1014(، ٚػٕض ِـزٜٛ اٌضالٌخ )111ل١ّخ "د" اٌجض١ٌٚخ ػٕض صعجخ دغ٠خ )*       
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أف ؾيسة )ت( السحدػبة أقل مغ ؾيسة )ت( الججولية في جسيع ( ,0يتبيغ مغ ججوؿ )     
، عزػ ىيئة التجريذ، السشاىج الجراسية، األنذصة الصالبية( )إدارة الكمية، مجاالت الجراسة

والجرجة  وفي الجرجة الكمية لألداة، حيث بمغت ؾيسة )ت( السحدػبة عمى السجاالت الدابقة
، مسا يجؿ (0602,-(، )00907-(، )0029,(، )0200,(، ),004,)بالتختيب(: ) الكمية
( بيغ متػسط تقجيخات α≥ ,0,0عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )عمى 

عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا 
. وتعج ىحه الشتيجة الشػعوالجرجة الكمية لألداة، تبعًا لستغيخ  وذلظ عمى جسيع مجاالت الجراسة

ة عمى اعتبار أف كمية التخبية األساسية في دولة الكػيت، وبعشاصخىا السختمفة نتيجة مشصؿي
األنذصة الصالبية( تعسل عمى تعديد األمغ )اإلدارة، عزػ ىيئة التجريذ، السشاىج الجراسية، 

الفكخي لجى شالبيا دوف أي تفخقة أو تسييد، فالصالب عمى اختالؼ جشديع، تصبق عمييع 
إدارة الكمية، ويتعمسػف عمى أيجى أعزاء التجريذ أنفديع، ويتمقػف نفذ القػانيغ مغ قبل 

عمػميع ومعارفيع مغ السشاىج الجراسية نفديا، ىحا باإلضافة إلى أف األنذصة الصالبية 
مع تمظ السػجية لإلناث، األمخ الحي يفدخ عجـ وجػد  كبيخالسػجية لمحكػر مذابية إلى حج 

التخبية األساسية في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا،  فخوؽ في تقجيخات الصمبة لجور كمية
 عمى اختالؼ جشديع.

(، ودراسة عمي 2,,2وقج اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسة الحخاحذة )     
عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في دور السؤسدات التعميسية  ( والتي أضيخت نتائجيا2,02)

 . الشػعشالبيا، تبعًا لستغيخ  في تعديد األمغ الفكخي لجى
( والتي أسفخت 2,06اختمفت نتائج الجراسة الحالية جدئيًا مع نتائج دراسة شمجاف )و      

نتائجيا عغ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ تقجيخات عيشة الجراسة لجور الجامعات الفمدصيشية 
في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا وذلظ في مجاؿ عزػ ىيئة التجريذ، ومجاؿ السشاىج 

وقج يعػد الدبب في ذلظ ، ولرالح الحكػر، الشػعتبعًا لستغيخ الكمية لألداة،  الجراسية، والجرجة
والتي تختمف عغ إلى شبيعة الحياة الدياسية واالجتساعية والفكخية الدائجة في فمدصيغ، 

ة عمى اىتساـ الصمبالسحمية الداخشة حيث تدتحػذ العجيج مغ القزايا ، نطيختيا في الكػيت
الحكػر مشيع، لكػنيع أكثخ احتكاكًا بالقزايا التي تيتع بالذأف العاـ ، وتحجيجًا في فمدصيغ

مع  دور عزػ ىيئة التجريذ في مشاقذة ىحه القزاياعمى إجسااًل، األمخ الحي يشعكذ 
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الصالب الحكػر أكثخ مغ اإلناث، والتفاعل معيا كحلظ مغ خالؿ السشاىج الجراسية. كسا اختمفت 
( والتي أشارت نتائجيا إلى وجػد فخوؽ 2,02ئج دراسة العداـ )نتائج الجراسة الحالية مع نتا

مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة دالة إحرائيًا في دور التعميع الجامعي في تعديد األمغ الفكخي 
، ولرالح اإلناث، وقج يخجع الدبب في ذلظ إلى الشػعلستغيخ  التجريذ في جامعة حائل، تبعاً 

     سة الحالية والستسثمة بالصمبة الجامعييغ.عغ عيشة الجرا اختالؼ عيشة الجراسة
 ≤ α: ىل تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة )الثالثلإلجابة عغ الدؤاؿ      

( بيغ متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في 0,0,
الستػسصات الحدابية ؟ تع حداب الجراسيةالدشة تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ 

ذات واالنحخافات السعيارية، واختبار )ت( اإلحرائي لمعيشات السدتقمة، لمكذف عغ الفخوؽ 
الجاللة اإلحرائية بيغ متػسط تقجيخات عيشة الجراسة لجور كمية التخبية األساسية بجولة 

( يبيغ 00، وججوؿ )شة الجراسيةالدالكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ 
 ذلظ.
( اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚٔزبئج اسزجبع )د( اإلدصبئٟ ٌضالٌخ 00جضٚي )  

ث١ٓ ِزٛؿػ رمض٠غاد ػ١ٕخ اٌضعاؿخ ٌضٚع و١ٍخ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ فٟ رؼؼ٠ؼ األِٓ اٌفغٚق 

 اٌضعاؿ١خاٌفىغٞ ٌضٜ غٍجزٙب رجؼبً ٌّزغ١غ اٌـٕخ 

اٌّزٛؿػ  اٌزىغاع اٌـٕخ اٌضعاؿ١خ اٌّجبي

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

ل١ّخ )د( 

 اٌّذـٛثخ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

 10051 00315 10125 10224 241 اٌـٕخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ اإلصاعح

 10122 .1020 212 اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

ػعٛ ١٘ئخ 

 اٌزضع٠ؾ

 101.0 00135 10101 20215 241 اٌـٕخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

 10120 20122 212 اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

إٌّب٘ج 

 اٌضعاؿ١خ

 

 10541 10343 10102 20312 241 اٌـٕخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

 10152 .2021 212 اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

األٔشطخ 

 اٌطالث١خ

 

 104.2 10430 10.11 102.0 241 اٌـٕخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

 10.12 10235 212 فّب فٛقاٌـٕخ اٌضبٌضخ 

 10102 00112 10511 20015 241 اٌـٕخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ اٌضعجخ اٌى١ٍخ

 .1052 20002 212 اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

 0072( = 1014(، ٚػٕض ِـزٜٛ اٌضالٌخ )111* ل١ّخ "د" اٌجض١ٌٚخ ػٕض صعجخ دغ٠خ )    
( أف ؾيسة )ت( السحدػبة أقل مغ ؾيسة )ت( الججولية في جسيع 00يتبيغ مغ ججوؿ )     

، )إدارة الكمية، عزػ ىيئة التجريذ، السشاىج الجراسية، األنذصة الصالبية( مجاالت الجراسة
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وفي الجرجة الكمية لألداة، حيث بمغت ؾيسة )ت( السحدػبة عمى السجاالت الدابقة )بالتختيب(: 
(، مسا يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ 00227(، )0040,(، )0404,(، )00942، )(004,2)

( بيغ متػسط تقجيخات عيشة الجراسة α≥ ,0,0ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
لجور كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت في تعديد األمغ الفكخي لجى شمبتيا وذلظ عمى 

ويسكغ عدو الشتيجة  ة لألداة، تبعًا لستغيخ الدشة الجراسية.جسيع مجاالت الجراسة والجرجة الكمي
الدابقة إلى أف كافة شمبة الكمية، وعمى اختالؼ مدتػياتيع وسشػاتيع الجراسية يخزعػف 
ويتعايذػف مع نفذ الطخوؼ والبيئة التعميسية، فإدارة الكمية تتعامل مع الجسيع بدػاسية 

مدتػياتيع الجراسية، والحاؿ ذاتو مع عزػ ىيئة غ وتصبق عمييع المػائح ذاتيا بغس الشطخ ع
التجريذ، فيػ يجرس الصمبة في جسيع السدتػيات الجراسية، كسا أف األنذصة الصالبية 

صخح بحدب سشػات الصالب في الجراسة، بل تكػف متاحًة أماـ قدع أو تُ بأشكاليا السختمفة ال تُ 
الكمية يتذاركػف في دراسة العجيج مغ السقخرات الجسيع، أما بالشدبة لمسشاىج الجراسية، فصمبة 

والسشاىج الجراسية، كسقخرات الثقافة العامة والسقخرات السيشية والتي تذكل أكثخ مغ نرف 
السقخرات التي يحتاجيا الصالب لمتخخج، األمخ الحي ترغخ معو أو تشعجـ الفخوؽ بيغ شالب 

  السختمفة. الجراسية الدشػات
والتي أشارت نتائجيا ( 2,06لجراسة الحالية مع نتائج دراسة شمجاف )واتفقت نتيجة ا     

في دور كميات التخبية في الجامعات الفمدصيشية في تعديد إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا 
األمغ الفكخي لجى شمبتيا تعدى لستغيخ السدتػى الجراسي، كسا اتفقت الشتيجة الحالية جدئيًا 

( والتي أشارت نتائجيا إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا 2,02مع نتائج دراسة عػض )
في دور الجامعات الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية األمشية ومكافحة اإلرىاب لجى 

 شمبتيا تعدى لستغيخ الدشة الجراسية.  
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 التُصّات

 ، يػصي الباحثاف بسا يمي:الجراسة الحالية عمى نتائجبشاًء      
أف تحخص إدارة الكمية عمى رصج جسيع أشكاؿ االنحخافات الفكخية لجى الصمبة، ومشاقذة  -0

الصالب بيا سعيًا لترحيحيا مغ قبل أحج التخبػييغ السذيػد ليع بدالمة العقيجة، 
 .الحجة، وقػة االستجالؿ والسشيج، وصالبةووسصية الصخح 

التأكيج عمى أعزاء ىيئة التجريذ بزخورة تشػيع شخؽ وأساليب التجريذ بحيث تعتسج  -2
السختمفة مغ عجة زوايا،  القزايابذكل أكبخ عمى الحػار والسشاقذة وشخح األسئمة ونقج 

 وتجريب الصالب عمييا.
حب  العسل عمى تصعيع السشاىج الجراسية في الكمية بالسػضػعات التي تشسى لجى الصمبة -6

الػشغ واالنتساء لو، والعسل عمى تحجيثيا لسػاكبة السدتججات والسذكالت واليجسات 
الفكخية الذخسة التي تتعخض ليا السجتسعات العخبية واإلسالمية والعسل عمى وضع 

 ترػرات وحمػؿ ليا.
ضخورة تدويج السشاىج الجراسية بالسػضػعات التي تداعج عمى وقاية الصمبة مغ الػقػع  -4

حفخ االنحخافات الفكخية والتصخؼ، وتغخس فييع ؾيع التدامح والػسصية وقبػؿ اآلخخ في 
وذلظ مغ خالؿ بعس السقخرات اإلجبارية التي يدتػجب عمى جسيع الصمبة اجتيازىا 

 لمتخخج.
وتزسيشيا بالسػضػعات ضخورة االىتساـ باألنذصة الصالبية الثقاؼية والفكخية في الكمية،  -0

والسػازنة بيشيا وتذجيع الصمبة عمى السذاركة بيا، غ الفكخي لجى الصمبة، التي تعدز األم
، كاألنذصة الخياضية مغ جانب الصمبةوسع أوالتي تمقى إؾبااًل  وبيغ أنػاع األنذصة األخخى 

 . والفشية
دراسة الجػانب التشطيسية والمػائح والسعػقات التي تحج مغ مذاركة الصمبة في األنذصة  -2

 .إزالتياذات الصبيعة الفكخية والعسل عمى 
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 املراجع:
 أَال: املراجع العربّٕ:

(. دور السعمع في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبو. ورقة عسل مقجمة 2,02األحسجي، حسيج. )
 ,6إلى  27في السؤتسخ التخبػي الجولي األوؿ "السعمع وعرخ السعخفة: الفخص والتحجيات"، مغ 

   نػفسبخ، جامعة السمظ خالج، السسمكة العخبية الدعػدية.
دار إحياء التخاث : ، بيخوت2ط .(. لداف العخب0779)ابغ مشطػر، جساؿ الجيغ أبػ الفزل. 

 .العخبي
 دمذق: دار القمع.، 4مفخدات ألفاظ القخآف. ط(. 7,,2)األصفياني، الحديغ بغ دمحم. 
(. دور الجامعة في تحقيق األمغ الفكخي. مجمة عجساف 7,,2أبػ عخاد، صالح بغ عمي. )

 .22-9(، 2)2لمجراسات والبحػث، 
(. قػاعج التجريذ في الجامعة: دليل عسل ألعزاء ىيئة التجريذ 0779)أبػ مغمي، سسيح. 

 في الجامعات ومؤسدات التعميع العالي في الػشغ العخبي. عساف: دار الفكخ لمصباعة والشذخ.
(. 4,,2والرػالحي، عصية وأحسج، دمحم خمف هللا. ) عأنيذ، إبخاـيع ومشترخ، عبج الحمي

 سع المغة العخبية، مكتبة الذخوؽ الجولية.، القاىخة: مج4السعجع الػسيط. ط
 (. معجع مرصمحات العمػـ االجتساعية. بيخوت: مكتبة لبشاف. 0776بجوي، أحسج زكي. )

(. دور السجرسة في تعديد األمغ الفكخي. مجمة 2,02البمعاسي، سعػد والذخعة، ناصخ. )
 .29-20(، 60)7البحػث التخبػية والشفدية، 

 الديج الذخيف. )د. ت.(. معجع التعخيفات. القاىخة: دار الفزيمة. الجخجاني، عمي بغ دمحم
(. إسياـ اإلعالـ التخبػي في تحقيق األمغ الفكخي لجى شالب السخحمة 2,,2الحارثي، زيج. )

. رسالة الثانػية بسجيشة مكة السكخمة مغ وجية نطخ مجيخي ووكالء السجارس والسذخفييغ التخبػييغ
 ية التخبية، جامعة أـ القخى، مكة السكخمة.ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كم
(. درجة تحقيق الجامعات األردنية الخسسية لألمغ الفكخي لمصمبة مغ 2,,2الحخاحذة، فػاز. )

وجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية والصمبة أنفديع. رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، 
 جامعة اليخمػؾ، إربج، األردف. 

(. نحػ استخاتيجية وششية لتكخيذ مفيـػ األمغ الفكخي في 7,,2تسيع. )الحكيع، نعيع 
 ,2إلى  09، مغ السجتسع. بحث مقجـ إلى السؤتسخ الػششي األوؿ لألمغ الفكخي "السفاـيع والتحجيات"

   لجراسات األمغ الفكخي، جامعة السمظ سعػد، الخياض. دعبج العديمايػ، كخسي األميخ نايف بغ 
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(. أىسية السجرسة في تعديد األمغ الفكخي. مجمة الفكخ الذخشي، 2,00) الحػشاف، بخكة.
24(6 ،)260-202. 

. رسالة دكتػراه غيخ (. األمغ الفكخي في مػاجية السؤثخات الفكخية0,,2الحيجر، حيجر. )
 مشذػرة، كمية الجراسات العميا، أكاديسية الذخشة، جسيػرية مرخ العخبية. 

(. القػاعج الفقيية الستعمقة باألمغ الذامل. السجمة 2,,2) الخادمي، نػر الجيغ مختار.
 .42-0(، 42)20العخبية لمجراسات األمشية والتجريب، 

 (. األدمغة السفخخة. الخياض: دار غيشاء.6,,2الخكابي، زيغ العابجيغ. )
 (. حؿيقة الفكخ اإلسالمي. الخياض: دار السدمع.0774الدنيجي، عبج الخحسغ. )

(. دور اإلدارات السجرسية في تعديد األمغ الفكخي لمصالب: دراسة 2,,2اـيع. )الدميساف، إبخ 
ميجانية عمى مجارس التعميع العاـ بسجيشة الخياض. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الجراسات 

 العميا، جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية، الخياض.
التخبػية والشفدية. القاىخة: الجار  تا(. معجع السرصمح6,,2شحاتو، حدغ والشجار، زيشب. )

 السرخية المبشانية.
(. دور كميات التخبية بالجامعات الفمدصيشية في تعديد األمغ الفكخي 2,06شمجاف، فايد. )

 .96-66(، 0)20لجى شمبتيا وسبل تفعيمو. مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات التخبػية والشفدية، 
(. ترػر مقتخح لتفعيل دور اإلدارة السجرسية الثانػية في 7,,2الذيخاني، بشجر بغ عمي. )

 تحقيق األمغ الفكخي. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة أـ القخى، مكة السكخمة. 
(. استخاتيجية السعمع في دعع مبجأ الػسصية وتعديد األمغ الفكخي 2,02الذيػاف، امتشاف. )

 .670-,69(، 2)6يغ الػاقع والسأمػؿ. السجمة الجولية لمجراسات التخبػية والشفدية، ب
، الخياض: 2(. نحػ أمغ فكخي إسالمي. سمدمة الكتب كالخجاؿ. ط,,,2الصالع، رضػاف. )

 مصابع الدفخاء.
(. مجى إسياـ األنذصة التخبػية في 2,00والشػمذ، سعج وعمي، ياسخ. ) العازمي، عبج هللا

(، 0)2تشسية ؾيع السػاششة لجى شمبة كمية التخبية األساسية بجولة الكػيت. مجمة الصفػلة والتخبية، 
09-70. 

(. دور الجامعات العخاؾية في تعديد وحساية األمغ الفكخي لجى 2,02عبج الحديغ، بذخى. )
 .29-00(، 00),2جية نطخىع. مجمة الباحث، الصمبة مغ و 

(. دور شبكات التػاصل االجتساعي في تعديد األمغ الفكخي لجى 2,00عبج الخحسغ، دمحم. )
 شمبة الجامعات الفمدصيشية بغدة. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة األزىخ، غدة.
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(. دور خصب الجسعة والعيجيغ في تعديد األمغ الفكخي. 7,,2العتيبي، سييل بغ رفاع. )
 07-02بحث مقجـ لمسؤتسخ الػششي األوؿ لألمغ الفكخي بعشػاف: السفاـيع والتحجيات في الفتخة مغ 

 لجراسات األمغ الفكخي بجامعة السمظ سعػد، الخياض. دعبج العديمايػ، كخسي األميخ نايف بغ 
(. دور التعميع الجامعي في تعديد األمغ الفكخي مغ وجية نطخ أعزاء 2,02اـ، ميدع. )العد 

 .064-024(، 2)9ىيئة التجريذ في جامعة حائل. السجمة الجولية التخبػية الستخررة، 
(. دور السجرسة الثانػية في تعديد األمغ الفكخي لجى شالبيا )دراسة 2,02عمي، أسساء. )

  .270-207(، 04)04جامعة سػىاج، -ػؼية(. السجمة التخبػيةميجانية بسحافطة السش
دور السشاىج الجامعية في معالجة التصخؼ الفكخي مغ وجية نطخ  (.2,02) العشدي، نػرة.

 .267-202(، 04)0أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة الكػيت. مجمة العمػـ التخبػية واالجتساعية، 
الفمدصيشية في قصاع غدة في تخسيخ التخبية (. تفعيل دور الجامعات 2,02عػض، نيا. )

 اإلرىاب. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، معيج البحػث والجراسات العخبية، القاىخة. ةاألمشية ومكافح
(. متصمبات تحقيق أبعاد األمغ الفكخي لجى شالب السخحمة الثانػية مغ 2,02الفخيجي، دمحم. )

سجيشة بخيجة. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، وجية نطخ السعمسيغ والسذخفييغ التخبػييغ ب
 جامعة أـ القخى، السسمكة العخبية الدعػدية. 

(. مجى إسياـ الشذاط الصالبي في تحقيق األمغ الفكخي ,2,0كخشسي، مػسى بغ حديغ. )
 لصالب السخحمة الثانػية. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة أـ القخى، السسمكة العخبية الدعػدية. 

(. دور األمغ الفكخي في الػقاية مغ الجخيسة. رسالة ماجدتيخ غيخ 2,00الكخيباني، أحسج. )
  رة، كمية العمػـ االجتساعية، جامعػ مؤتة، األردف.مشذػ 

نحػ بشاء إستخاتيجية وششية لتحقيق األمغ الفكخي في (. 2,,2السالكي، عبج الحؽيع. )
 .جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية، الخياضكمية الجراسات العميا، رسالة دكتػراه، . مػاجية اإلرىاب

. مجمة األمغ الفكخي مفيػمو وأىسيتو ومتصمبات تحؿيقو (.7,,2السالكي، عبج الحؽيع. )
   .20-9 (، أغدصذ،46) األمشية،مخكد البحػث والجراسات بكمية السمظ فيج -البحػث األمشية

 (. اإلدارة التعميسية أصػليا وتصبيقاتيا. القاىخة: عالع الكتب.0727مخسي، دمحم مشيخ. )
، عبج الػدو  (. السخدوف الحزاري لمذخرية السرخية في مػاجية التحجيات 4,,2. )دمكخـو

 السعاصخة: رؤية تخبػية. السشرػرة: عامخ لمصباعة والشذخ. 
(. الجامعات وصشاعة األمغ الفكخي )قخاءة سػسيػلػجية 7,,2السمحع، بيشة بشت فيج. )

السؤتسخ الػششي األوؿ لألمغ لعالقة الجامعات باألمغ الفكخي في السجتسع الدعػدي. بحث مقجـ إلى 
لجراسات  دمايػ، كخسي األميخ نايف بغ عبج العدي ,2إلى  09الفكخي "السفاـيع والتحجيات"، مغ 

 األمغ الفكخي، جامعة السمظ سعػد، الخياض. 
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(. مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ. عساف: دار السديخة لمشذخ ,,,2ممحع، سامي. )
 والتػزيع والصباعة.

(. تقييع دور الجامعة في تحقيق األمغ الفكخي لصالبيا مغ وجية 2,09) ػر، مشار.مشر
   .262-029(، 092)62نطخىع وأعزاء ىيئة التجريذ. مجمة كمية التخبية، جامعة األزىخ، 

 األمغ والتشسية: دراسة تحميمية. الخياض: العبيكاف لمصباعة والشذخ.  (.0772) نريخ، دمحم.
وبغ شفمة،  دوالرباف، ريسا وحارب، سعيج والشجار، باقخ وحسج، عبج العديالشقيب، خمجوف 

 اتجاىات الذباب في دوؿ مجمذ التعاوف. الكػيت: دار قخشاس لمشذخ. (. 2,,2)سعج. 
(. ترػر مقتخح لجور أعزاء ىيئة التجريذ في تعديد األمغ الفكخي 2,02الػحر، ىالة. )

   .020-022(، 2)22التخبػية، مجمة العمػـ لجى شالب جامعة بيذة. 
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