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امللخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في
تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا ،مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة؛ قاـ
الباحثاف بتصميـ أداة الدراسة (استبانة) ،والتي اشتممت عمى ( )44فقرة موزع ًة عمى أربع

مجاالت وىي :إدارة الكمية ،عضو ىيئة التدريس ،المناىج الدراسية ،األنشطة الطالبية،

وتطبيقيا عمى عينة عشوائية مكونة مف ( )907طالباً وطالب ًة مف طمبة كمية التربية

األساسية بدولة الكويت.

وأظيرت نتائج الدراسة أف واقع ممارسة كمية التربية األساسية لدورىا في تعزيز األمف
الفكري لدى طمبتيا مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ ،جاءت بدرجة متوسطة في جميع مجاالت
الدراسة ،وفي الدرجة الكمية لألداة ،وقد جاءت مجاالت الدراسة مرتب ًة تنازلياً وفقاً لممتوسط

الحسابي عمى النحو اآلتي :المناىج الدراسية ،عضو ىيئة التدريس ،األنشطة الطالبية ،إدارة

الكمية .كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )2020≥αبيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة
الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغيري النوع والسنة الدراسية.
الكممات المفتاحية :األمف الفكري – كمية التربية – تعزيز  -الطمبة
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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 (44) 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 (729) 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 ≤ 0.05) 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.
Keywords: intellectual security – college of education – enhancing students
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مكدمٕ
إف االعتقاد بأف تأميف األمف الفكري ييدؼ في محصمتو إلى بموغ أىداؼ فكرية وثقافية
فقط ىو بال شؾ اعتقاد خاطئ ،فاألمف الفكري في حياتنا المعاصرة أصبح ىدفاً شامالً

لممجتمعات يتضمف العديد مف الجوانب السياسية والوطنية واألمنية واالقتصادية والتي ال تقؿ

أىمي ًة عف الجوانب الفكرية؛ فاألمف الفكري يعد عنص ارً رئيسياً مف عناصر االستقرار والتطور

االجتماعي ،ومظي ارً مف مظاىر التفرد والتحرر مف المؤثرات الخارجية المقصودة منيا وغير
المقصودة.

ابتداء عمى تزويد األفراد وخاصة الشباب منيـ ،بميارات التفكير
ويعمؿ األمف الفكري
ً
النقدي والميارات المرتبطة بالجوانب اإلبداعية واالبتكارية ،ويمتد إلى توفير الفرص التنموية
وتعزيز االندماج المجتمعي مف أجؿ القضاء أو التقميؿ مف خطر ظاىرة استقطاب الشباب مف
قبؿ أصحاب األفكار الفاسدة والجماعات المنحرفة والمتطرفة ،والمنسمخة عف معايير المجتمع
وقيمو ،وينتيي بتعزيز قيـ العمؿ واإلنتاج والمشاركة المجتمعية لدى الشباب ،والمحافظة عمى
حالة التوافؽ الوطني داخؿ المجتمع ).(Gad & Ahmed, 2019
وتواجو جيود وبرامج تحقيؽ وتعزيز األمف الفكري لدى الشباب العديد مف المعوقات التي
تحوؿ دوف تحقيؽ تمؾ الجيود ألىدافيا ،بؿ ولربما تكوف تمؾ المعوقات ىي مف أىـ مسببات
االنحراؼ الفكري لدى الشباب كالطريقة التقميدية في التدريس ،حيث يكوف الطالب مستقبالً
ومتمقياً لممعمومة ال محاو ارً أو مناقشاً ليا ،مما يسيؿ مف تمقيو لممعمومات وتقبميا بغض

النظر عف مدى مصداقيتيا ،وتشمؿ كذلؾ االستخداـ السيء لقنوات التواصؿ االجتماعي،

وقصور اإلعالـ في تسميط الضوء عمى اآلثار المدمرة لألفكار المنحرفة (األحمدي،)0222 ،
ىذا باإلضافة إلى الغزو الفكري والثقافي المتكرر والممنيج مف قبؿ أعداء األمة مف دوؿ
ومنظمات أجنبية ،وضعؼ العناية بالشباب وتأثير رفقاء السوء وخاص ًة في المرحمة الجامعية

(عبد الرحمف.)0220 ،

وتعتبر مؤسسات التعميـ العالي ،ومف ضمنيا كميات التربية أحد أىـ األدوات الوقائية ضد
األفكار المنحرفة وذلؾ بحكـ اتصاليا المباشر والمستمر مع أفراد المجتمع ،وتعامميا الدائـ مع
الجوانب الفكرية لدييـ ،وقدرتيا عمى إشباع الحاجات األمنية في نفوسيـ ،وذلؾ كمو مف
خالؿ البعد التربوي الذي تحتمو ىذه المؤسسات داخؿ كياف المجتمع ،باإلضافة إلى األدوار
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الحيوية واليامة التي تقوـ بيا كميات التربية المنوط بيا إعداد وتأىيؿ مربي أجياؿ المستقبؿ
في المحافظة عمى استقرار المجتمع وتراص بنائو مف خالؿ تجسيد مظاىر األمف الفكري
(عمي.)0222 ،

مشهلٕ الدراسٕ َأسئلتًا
عمى الرغـ مف أف أمتنا العربية واإلسالمية واجيت وما تزاؿ تواجو تحديات عدة تيدد
وجودىا وىويتيا ،وىجمات شرسة مف أعدائيا الظاىريف والمستتريف ،إال أف التحديات
والتيديدات المعاصرة واف اتفقت في اليدؼ مع التيديدات في العصور السابقة ،إال أنيا
اختمفت معيا في الشكؿ والوسيمة واألداة ،فاستعاض أعداء األمة عف تجييش الجيوش
وانتياؾ الحدود ،بغزو األفكار وتسميميا بكؿ فكر ضاؿ ومنحرؼ ،والتشكيؾ بعقيدة األمة
وقيميا األصيمة ،والحيد بيا عف جادة االستقامة والوسطية والتسامح ،معتمديف في ذلؾ في
كثير مف األحياف عمى التطور الكبير في مجاؿ االتصاالت والتكنولوجيا ،وسيولة انتقاؿ
األفكار وسرعة انتشارىا.
إف اختالؿ الفكر وانحرافو يعد قضية أمنية وفكرية غاية في الخطورة ،ولذلؾ تسعى األمـ
والمجتمعات جاىدة لتحقيؽ األمف الفكري لدى أفرادىا لكونو ىدفاً إستراتيجياً؛ فحفظ األمف

الفكري ىو السياج اآلمف والحصف الحصيف لبقية أنواع األمف األخرى .حيث أشارت دراسة

الكريباني ( )0220أف األمف الفكري يمعب دو ارً كبي ارً في وقاية الشباب الكويتي مف الجريمة،
فيما أشارت دراسة النقيب وآخروف ( )0222أف عدـ االستثمار الجيد لوقت الفراغ ،وشح

األنشطة الثقافية والرياضية ،وعدـ قياـ المؤسسات التعميمية بأدوارىا المناطة بيا تعتبر مف
أىـ األسباب التي تدفع الشباب الخميجي لالنضماـ إلى الجماعات المتطرفة .ويؤكد كالً مف

البمعاسي والشرعة ( ) 22 ،0220أف مف أىـ االشتراطات لتوفير األمف الفكري ىو "وجود
أجيزة ومؤسسات متخصصة ،يأخذ كؿ منيا قسطاً مف المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ

المجتمع ،ومف ضمف ىذه المؤسسات واألجيزة المؤسسات التعميمية التي ليا نصيب كبير في

بناء فكر اإلنساف واعداده لمواجية الحياة ،خاص ًة في مرحمة المراىقة ،حيث الشباب فييا في

قمة الحيوية والنشاط ،وتدفؽ األفكار وتجاذب األطراؼ مف خير وشر ،فعنواف تقدـ األمـ

وفخرىا ومبعث أمنيا واستقرارىا مرىوف بسالمة عقوؿ أفرادىا ونزاىة أفكار أبنائيا ومدى
ارتباطيـ بمكونات أصالتيـ وثوابت حضارتيـ".
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وتعد فئة الشباب مف طمبة وطالبات مؤسسات التعميـ العالي مف أكثر الفئات استيدافاً مف

قبؿ الجماعات ذات الفكر المنحرؼ والمتطرؼ ويعود ذلؾ لسببيف رئيسيف .حيث يكمف السبب
األوؿ في الطبيعة العمرية لدى الشباب ،حيث يمتاز الشباب في ىذه المرحمة باالندفاع
والرغبة القوية في التعبير عف الذات ،والميؿ إلى التغيير ،واالتجاه نحو التعرؼ عمى كؿ ما
ىو جديد ومختمؼ ،ىذا باإلضافة إلى كوف مرحمة الشباب تعد مرحمة ميمة مف مراحؿ تكويف
شخصية الفرد وتحديد نظرتو نحو الحياة والمجتمع ،وتحديد مواقفو مف مختمؼ القضايا
الدينية والسياسية واالجتماعية( ،المالكي .)0222 ،أما السبب الثاني فيعود إلى طبيعة
اء مناسبة لنشر ودس
مؤسسات التعميـ العالي ذاتيا ،فمؤسسات التعميـ العالي توفر أجو ً
واحتضاف األفكار والجماعات واأليدولوجيات المنحرفة والمتطرفة وذلؾ بسبب قدرتيا عمى
احتضاف أعداد كبيرة مف الطمبة (المالكي ،)0222 ،وكذلؾ بسبب الطبيعة المتسترة لمفكر
الذى يحممو الطمبة ويأتوف بو إلى مؤسسات التعميـ العالي" ،فاالنضباطية في الدخوؿ
والخروج والمراقبة المتوفرة في المراحؿ التعميمية السابقة تفقد قيمتيا في مؤسسات التعميـ
العالي حيث الحريات في التحرؾ والدخوؿ والخروج ،وىذه المساحات تظؿ النقطة العمياء في
مؤسسات التعميـ العالي؛ حيث يمكف أف تتشكؿ ثقافات فكرية يمكف اعتبارىا أنيا امتداد
لجماعات خارج نطاؽ المؤسسات التعميمية ،ليس بيف الطالب فقط بؿ حتى بيف األساتذة
أيضاً" (الممحـ.)20-22 ،0227 ،

باإلضافة إلى ما سبؽ ،ولكوف الباحثاف عضويف مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية

التربية األساسية ،إحدى أىـ وأكبر مؤسسات التعميـ العالي في دولة الكويت ،فقد الحظا مف
خالؿ تواصميما ونقاشاتيما مع الطمبة ،أف البعض منيـ يحمؿ بعض األفكار والسموكيات التي
تتناقض مع قيـ المجتمع السميمة وشريعتو السمحة ،مبرريف ذلؾ تارةً تحت غطاء شعارات

ومفاىيـ عامة كالحرية والديموقراطية واالنفتاح والتحرر والتحضر أو حتى التديف ،وتارةً أخرى

بمحاولة عرض أو إيجاد مسوغات ومبررات شرعية واىنة ومشبوىة صادرة عف أشخاص
مجيوليف ،ال عف عمماء األمة ومفكرييا المعتبريف.
مف كؿ ما سبؽ ،فإنو يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤؿ الرئيس التالي:

ما دور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا؟
وتتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية:
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 -2ما واقع ممارسة كمية التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا في تعزيز األمف الفكري
لدى طمبتيا ،مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ؟
 -0ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )2020 ≥ αبيف متوسط
تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف

الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير النوع؟
 -2ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )2020 ≥ αبيف متوسط
تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف

الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير السنة الدراسية؟

أيداف الدراسٕ
تسعي الدراسة الحالية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ يمكف إيجازىا فيما يمي:
 -2الكشؼ عف واقع ممارسة كمية التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا في تعزيز األمف
الفكري لدى طمبتيا مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ.
 -0معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()2020 ≥ α
بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز
األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغيري النوع والسنة الدراسية.

أينّٕ الدراسٕ
تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية باآلتي:
 -2أىمية الموضوع الذي تتناولو الدراسة الحالية ،فاألمف الفكري يعد مرتك ازً أساسياً ألمف
األفراد والمجتمعات ،ومتطمباً ميماً لتحقيؽ األمف الشامؿ.

 -0ندرة الدراسات البحثية التي تناولت موضوع األمف الفكري في المجتمع الكويتي.
 -2أىمية الدور الذي تقوـ بو المؤسسات التعميمية ،وخاص ًة كميات التربية في غرس
ونقؿ وتعزيز ثقافة المجتمع وقيمو وثوابتو األصيمة.

 -4أىمية الفئة التي تناولتيا الدراسة الحالية والمتمثمة بالشباب الجامعي مف طمبة كمية
التربية األساسية؛ كونيا الفئة التي يقع عمى عاتقيا مستقبالً ميمة البناء الفكري
السميـ لدى النشء ،وتحصينو ضد جميع أشكاؿ االنحرافات الفكرية.
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 -0مف الممكف أف تسيـ نتائج الدراسة الحالية وتوصياتيا في توجيو الباحثيف لمقياـ
ببعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية.
 -2مف الممكف أف تسيـ نتائج الدراسة الحالية وتوصياتيا في مساعدة متخذي القرار
في كمية التربية األساسية ،وأعضاء الييئة التدريسية ،والقائميف عمى وضع المناىج
الدراسية ،والعامميف عمى تخطيط األنشطة الطالبية ،عمى استثمار أدواتيـ التعميمية،
ك ٌؿ في مجالو ،مف أجؿ االىتماـ بموضوع األمف الفكري لدى الطمبة والعمؿ عمى
تعزيزه.

حدَد الدراسٕ
تتمثؿ حدود الدراسة الحالية فيما يمي:
 الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في كمية التربية األساسية بدولة الكويت. الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ األكاديمي.0202-0227
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى طمبة كمية التربية األساسية المسجميف فيالفصؿ األوؿ مف العاـ األكاديمي .0202-0227
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى دور(اإلدارة ،عضو ىيئة التدريس،المناىج الدراسية ،األنشطة الطالبية) في كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز
األمف الفكري لدى طمبتيا.

مصطلخات الدراسٕ
الدَر )(Role
يعرؼ الدور في معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية بأنو" السموؾ المتوقع مف الفرد في
الجماعة ،ويتحدد ىذا السموؾ في ضوء توقعاتو وتوقعات اآلخريف منو" (بدوي،2772 ،
 .)270كما يعرؼ الدور بأنو "مجموعة مف األنشطة المرتبطة ،أو األطر السموكية التي تحقؽ
ما ىو متوقع في مواقؼ معينة" (مرسي.)022 ،2727 ،
التعزيز )(Enhancing

- 042 -

دور كلية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمن الفكري .................................................

يعرؼ التعزيز في معجـ المصطمحات التربوية والنفسية بأنو "العممية التي يتـ بمقتضاىا
زيادة (أو تقوية) احتمالية تكرار قياـ الفرد بسموؾ ،أو استجابة معينة عف طريؽ تقديـ معزز
يعقب ىذا السموؾ أو تمؾ االستجابة" (شحاتة والنجار.)227 ،0222 ،
األمف الفكري )(Intellectual Security
يعرؼ األمف الفكري بأنو "تأميف أفكار وعقوؿ أفراد المجتمع مف كؿ فكر شائب أو معتقد
خاطئ مما قد يشكؿ خط ارً عمى نظاـ الدولة وأمنيا ،وبما ييدؼ إلى تحقيؽ األمف واالستقرار

في الحياة االجتماعية" (الحيدر .)02 ،0222 ،كما يعرؼ بأنو "حماية المنظومة الفكرية

والعقدية والثقافية واألخالقية واألمنية لمفرد والمجتمع؛ بما يكفؿ االطمئناف إلى سالمة الفكػر
اإلنساني مف االنحراؼ الذي يشكؿ تيديداً لألمف الوطني بجميع مقوماتو" (الحكيـ،0227 ،

.)4

ويعرؼ الباحثاف تعزيز األمف الفكري في الدراسة الحالية بأنو مجموعة األساليب
والممارسات واألدوار واألنشطة التي تقوـ بيا كمية التربية األساسية بيدؼ تحصيف عقوؿ
الطمبة مف األفكار الشاذة واالتجاىات المنحرفة والغمو والتطرؼ مف جانب ،وتدعيـ المعتقدات
السميمة لدييـ والمتوافقة مع تعاليـ الديف اإلسالمي وثقافة المجتمع وقيمو األصيمة مف جانب
آخر ،بما يحفظ أمف واستقرار الدولة ونظاميا االجتماعي.

اإلطار الهظرٓ
أَال :مفًُم األمو الفهرٓ َأيدافٌ
يتركب مصطمح األمف الفكري مف كممتيف ىما :األمف والفكر ،واألمف في المغة كما جاء
في لساف العرب بمعنى األماف واألمانة ،واألمف ضد الخوؼ ،واألمانة ضد الخيانة (ابف
منظور ،)242 ،2779 ،واألمف طمأنينة النفس وزواؿ الخوؼ (األصفياني.)72 ،0227 ،
أما في االصطالح فاألمف ىو "عدـ توقع مكروه في الزماف اآلتي" (الجرجاني ،د .ت،.
 .)24كما عرفو الخادمي ( )02 ،0222بأنو "اطمئناف اإلنساف عمى دينو ونفسو وعقمو
وأىمو ومالو وسائر حقوقو ،وعدـ خوفو في الوقت الحالي أو في الزمف اآلتي ،في داخؿ بالده
ومف خارجيا ،مف العدو ومف غيره ،ويكوف ذلؾ عمى وفؽ توجيو اإلسالـ وىدي الوحي
ومراعاة األخالؽ واألعراؼ والمواثيؽ والعيود".
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وتأتى كممة الفكر في المغة بمعنى إعماؿ الخاطر في الشيء (ابف منظور،2779 ،
 ،)2402والفكر في المعجـ الوسيط يعني إعماؿ العقؿ في المعموـ لموصوؿ إلى معرفة
مجيوؿ (أنيس وآخروف.)272 ،0224 ،
ويعرؼ الفكر اصطالحاً بأنو "الفعؿ الذي تقوـ بو النفس عند حركتيا في المعقوالت ،أي

النظر والتأمؿ والتدبر واالستنباط والحكـ ونحو ذلؾ ،وىو كذلؾ المعقوالت نفسيا أي
الموضوعات التي أنتجيا العقؿ البشري" (الزنيدي.)04 ،2774 ،
ونظ ارً لمحداثة النسبية لمفيوـ األمف الفكري؛ فقد تعددت الرؤى حوؿ ماىيتو كمصطمح،

حيث عرؼ بأنو " سالمة فكر اإلنساف مف االنحراؼ ،أو الخروج عف الوسطية واالعتداؿ في
فيمو لألمور الدينية ،والسياسية ،واالجتماعية؛ مما يؤدي إلى حفظ النظاـ العاـ ،وتحقيؽ
األمف ،والطمأنينة ،واالستقرار في الحياة السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية وغيرىا مف
مقومات األمف الوطني" (المالكي.)47 ،0222 ،
ويعرؼ أيضاً بأنو " النشاط والتدابير المشتركة بيف الدولة ،والمجتمع؛ لتجنيب األفراد،

والجماعات شوائب عقدية ،أو فكرية ،أو نفسية تكوف سبباً في انحراؼ السموؾ ،واألفكار عف

جادة الصواب ،أو سبباً لإليقاع في الميالؾ" (نصير.)20 ،2770 ،

ويعرؼ الحوشاف ( )042 ،0220األمف الفكري بأنو "منيج فكري يمتزـ بالوسطية

واالعتداؿ ،لغرس القيـ الروحية واألخالقية والتربوية وتنقيتو مف التوجيات المتطرفة".
فيما يرى الحارثي ( )22 ،0222أف مفيوـ األمف الفكري يشير إلى "حفظ العقوؿ مف
المؤثرات الفكرية والثقافية الضارة المنحرفة عف طريؽ االستقامة سواء في مجاؿ الشيوات أو
الشبيات ،واجماالً ىو الحفاظ عمى الفرد والمجتمع واألمة مف كؿ قرصنة فكرية ،أو سمسرة

ثقافية ،أو تسمالت عولمية تيز مبادئو وتخدش قيمو وتمس ثوابتو ،حتى يعيش آمناً مطمئناً
عمى مكوناتو الشخصية وتميزه الثقافي والمعرفي ومنظومتو الفكرية المستمدة مف الكتاب

والسنة".
كما عرفو الطالع ( )222 ،0222بأنو "توفير السالمة والطمأنينة لمجميع ضد كؿ
االتجاىات ذات الطوابع الفكرية وغير الفكرية التي مف شأنيا تقويض البناء الفكري القويـ
واحالؿ أفكار ومفاىيـ بديمة ذات منطمقات ال إنسانية مف شأنيا أف تؤدي بشكؿ أو بآخر إلى
انييار الفكر وانحالؿ األخالؽ".
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وبيذا يمكف القوؿ إنو بالرغـ مف تعدد تعريفات األمف الفكري إال أنيا بمجمميا تدور في
فمؾ رئيسي أال وىو تأميف عقؿ اإلنساف وفيمو لألمور المتصمة اتصاالً وثيقاً بدينو وقيـ
مجتمعو الحضارية والثقافية والسياسية وحمايتو مف االنحراؼ والشذوذ والتطرؼ.

مف خالؿ التعريفات السابقة لمفيوـ األمف الفكري يمكننا أف نمحظ جممة األىداؼ التي
يسعى األمف الفكري لتحقيقيا في المجتمع ،ومف أىميا:
 الحفاظ عمى اليوية المميزة لممجتمع ،باعتبار أف لكؿ مجتمع ثوابت صمبة ودعائـ أساسيةُيبنى عمييا تشكؿ المرجعية األولى ألفراد المجتمع في التعامؿ مع بعضيـ البعض ،وفي
تحديد اتجاىاتيـ تجاه األحداث المختمفة.
 السعي إلى تطوير المجتمع ونماء ثقافتو مف خالؿ تحقيؽ وحدة الفكر والمنيج والغاية. محاربة المنابع األساسية لمفكر الضاؿ والتي قد يستقى منيا بعض أفراد المجتمع أفكارىـومعتقداتيـ ،حتى ال تتكوف لدييـ أيديولوجيات فاسدة سياسية كانت أو تربوية (المالكي،
.)0227
 غرس القيـ والمبادئ اإلنسانية التي تعزز روح الوالء واالنتماء. تربية الشباب عمى التفكير الصحيح القادر عمى التمييز بيف الحؽ والباطؿ. ترسيخ مفيوـ الفكر الوسطي المعتدؿ الذي تتميز بو الثقافة اإلسالمية. ترسيخ مبدأ اإلحساس بالمسئولية تجاه أمف الوطف والحفاظ عميو (أبو عراد المشار إليوفي الوحش.)220 ،0222 ،

ثانّاً :أبعاد األمو الفهرٓ:
تعد مسألة تحديد أبعاد مفيوـ األمف الفكري مسألة استراتيجية غاية في األىمية ،فيي
ضمانة لمحرية الفكرية مف جانب ،وحاجة أمنية مف جانب آخر؛ وذلؾ كي ال يساء استخداـ
ىذا المفيوـ أو التذرع بو إلقصاء أي رأي حر مخالؼ أو منيج مختمؼ تحت ذريعة حماية
قيـ المجتمع وأخالقو .ويمكف حصر أبعاد األمف الفكري في األبعاد التالية (الفريدي:)0222 ،
 بعد االنتماء العقدي اإلسالمي :وتتمثؿ ميمتو في توفير األمف والسكينة لمجميع فيمواجية جميع االتجاىات الفكرية وغير الفكرية التي تسعى إلى خمخمة البناء المتيف
لمعقيدة اإلسالمية مف خالؿ محاولة إحالؿ بعض األفكار الفاسدة والمنحرفة محؿ األفكار
السميمة والقويمة بي دؼ الوصوؿ ببعض أفراد األمة إلى مستنقع االنحالؿ الخمقي وعتبة
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االنييار الفكري .ولتحقيؽ متطمبات بعد االنتماء العقدي اإلسالمي لدى أفراد المجتمع فالبد
مف التأكيد عمى مجموعة مف النقاط الميمة ،مف أبرزىا :أف الكتاب والسنة ىما المرجعية
األساسية لمتشريع في اإلسالـ ،شمولية الديف اإلسالمي ووسطيتو ،الحث عمى الرفؽ
والميف والتحذير مف اتباع اليوى ،تزويد األفراد بالمعارؼ الدينية الصحيحة وتعظيـ
النصوص الشرعية واحتراميا.
 بعد االنتماء الوطني :يعد الوالء لموطف واالنتماء لو ركيزة أساسية مف ركائز األمف الفكري،فمطالما كاف االنتماء الوطني التحدي األكبر والعائؽ األشد صالب ًة في وجو كؿ مف يريد
العبث باألمف الفكري لدى أفراد المجتمع ،ولذلؾ كاف المسعى األوؿ لدى أعداء األمة

والخارجيف عف جادة الصواب ىو زعزعة ىذا المبدأ الميـ.
ويعنى ىذا البعد بالمحافظة عمى المكونات الثقافية
 بعد االنتماء الثقافي والحضاريُ :األصيمة لممجتمع ضد التيارات الفكرية الوافدة أو المشبوىة ،وصيانة اليوية الثقافية مف
جميع محاوالت االحتواء أو االختراؽ أو الغزو الفكري والثقافي .وليذا البعد أىمية خاصة
في تحقيؽ األمف الفكري لممجتمعات وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر التي تيدد ىوية األمة
وخاص ًة في عصرنا الراىف ،عصر الفضاءات المفتوحة والتطور التكنولوجي اليائؿ لوسائؿ

التواصؿ واالتصاؿ ،ومخاطر ما يسمى بالعولمة الثقافية والتي "تؤكد عمى إزالة الحدود
الثقافية واإلعالمية والحضارية لألمـ ،واقتحمت البنى الثقافية والحضارية لمشعوب،
فأصبحت األوطاف سوقاً مفتوحاً أماـ المنتجات الثقافية وأنماط التفكير واألذواؽ وأسموب

الحياة الغربية المسيطر عمى عولمة الفكر والثقافة ،مما شكؿ مساساً باالنتماء الثقافي
والحضاري ألبناء األمة" (الفريدي.)42 ،0222 ،

 بعد الحوار وقبوؿ اآلخر :وييتـ ىذا البعد بترسيخ مبدأ احتراـ الرأي اآلخر والتحاور معالمختمؼ والتعاوف معو دوف أف يستمزـ ذلؾ تنازؿ أفراد المجتمع عف أفكارىـ وقيميـ
وعقيدتيـ وذلؾ مف أجؿ تأميف التقارب اإلنساني بيف البشر كافة ،واقتالع جذور الكراىية
والعنؼ والتطرؼ ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ :التأكيد عمى حاجة الشعوب لمتعاوف مع
بعضيا البعض الستمرار بقاءىا وتطورىا ،واحتراـ التعددية الدينية والثقافية داخؿ الوطف
وخارجو ،التحذير مف مخاطر اإلفراط في االنغالؽ أو االنفتاح لمشعوب ،وتشجيع ميارات
الحوار والتواصؿ بيف األفراد.
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 بعد التفكير اإليجابي :وىو ذلؾ التفكير الذي يدفع صاحبو إلى العمؿ واإلنتاج وتقييـالمواقؼ والمواضيع بطريقة موضوعية دوف تحيز أو محاباة ،وذلؾ يستوجب أف يتحمى
الفرد بالعديد مف ميارات التفكير كالقدرة عمى التمييز بيف الرأي الشخصي والمعمومة
الحقيقية ،والتثبت مف المعمومة بالرجوع إلى مصادرىا األولية كمما أمكف ،والقدرة عمى
المقارنة بيف اآلراء المختمفة واكتشاؼ مواضع الضعؼ والقوة فييا ،فمتى ما توافرت ىذه
الميارات لدى الفرد كمما ساعده ذلؾ عمى اكتشاؼ األفكار المنحرفة وردىا.

ثالجاً :أينّٕ األمو الفهرٓ َمراحل حتكّكٌ
لقد حظي موضوع األمف الفكري بأىمية بالغة نظ ارً لكونو عامالً شديد التأثير في أشكاؿ

وصور األمف المختمفة األخرى مما يجعمو يحتؿ مكانة متقدمة عمييـ في األىمية والتأثير.
فكؿ انحراؼ سموكي أو جريمة ما ،غالباً ما تكوف مسبوقة بفكر سيء أو فكرة سيئة ،وىذا
الفكر ىو الجريمة في مرحمتيا الجنينية (الفكرية) ،أما الفعؿ اإلجرامي ذاتو فيو الصورة

المادية لمجريمة المترتبة عمى ذلؾ الفكر (الركابي)0222 ،؛ وبالتالي فإف صيانة العقؿ
البشري وحمايتو مف األفكار الشاذة والمتطرفة سوؼ ُيفضي بالضرورة إلى حفظ األمف والنظاـ
العاـ لمدولة وسيادة االستقرار في جميع جنبات الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وكما أف اإلنساف ال يستشعر أىمية الشيء إال بفقده ،فإنو مف الصعب عمى اإلنساف إدراؾ
أىمية األمف الفكري ودوره في استقرار المجتمعات إال في حالتيف :أوالىما بفقدانو ،وثانييما
بإدراؾ العواقب السمبية لفقدانو.
وقد أورد بعض الباحثيف العديد مف االعتبارات التي تؤكد عمى أىمية األمف الفكري
والحاجة إليو ومنيا ما يمي (الطالع0222 ،؛ العتيبي0227 ،؛ عمي0222 ،؛ المالكي،
:)0222
 تتضح أىمية األمف الفكري في ارتباطو بالعقؿ البشري ،فمقد ميز اهلل سبحانو وتعالىاإلنساف دوف سائر مخموقاتو بالعقؿ ،فالعقؿ ىو مناط التكميؼ وموضع اإلبداع واالبتكار
والتحميؿ والتمييز ،والمحدد الرئيس التجاىات األفراد ومواقفيـ مف القضايا والمواقؼ المختمفة.
 يحتؿ األمف الفكري قمة اليرـ مقارنة ببقية أنواع األمف األخرى وبالتالي يكوف مف أىـدعائـ األمف الشامؿ ومرتكزاتو  ،فالنتيجة الحتمية إذف لإلخالؿ باألمف الفكري ىو اإلخالؿ في
جوانب األمف األخرى دوف استثناء.
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 األمف الفكري بمثابة الحارس والحامي لمكتسبات األمة وضرورياتيا وعقيدتيا ،وبالتاليفيو يشكؿ حماية لوجودىا واستمرارىا وتميزىا.
 تعدد منابع ومداخؿ االنحراؼ والغزو الفكري يتطمب مف األمة حماية األمف الفكري لدىأفرادىا ما وسعيا ذلؾ.
 األمف الفكري عامؿ ميـ وأساسي في استقرار الدوؿ والحكومات ،فمف خاللو تستطيع الدوؿمحاربة الجماعات اليادفة لمنيؿ منيا وزعزعة استقرارىا واضعاؼ والء وانتماء مواطنييا،
فتحصيف عقوؿ شباب األمة ضد دعاة الغمو والتطرؼ واالنسالخ مف مبادئ المجتمع وقيمو
األصيمة ىي الضمانة الحقيقية الستقرار الدوؿ والمجتمعات.
يتضح مما سبؽ األىمية الكبرى لألمف الفكري في حياة األفراد والمجتمعات ،واألدوار
الوقائية والعالجية التي يتصدى ليا األمف الفكري في مواجية أي ميؿ أو انحراؼ عف ثوابت
األمـ وقيميا ،وذلؾ بيدؼ حفظ نسيج المجتمعات المتماسؾ مف التفكؾ والتحمؿ والضعؼ
والتغريب .ونظ ارً ألىمية األمف الفكري والتي تجمت مف خالؿ العرض السابؽ ،فإف العديد مف

الدوؿ والمؤسسات تبذؿ جيوداً حثيثة لتحقيقو ،إال أف تحقيؽ األمف الفكري يتطمب مجموعة
مف اإلجراءات والمراحؿ ،والتي يمكف إيجازىا عمى النحو اآلتي (الحارثي0222 ،؛ المالكي،

:)0227
 المرحمة األولى :ويطمؽ عمييا مرحمة الوقاية مف االنحراؼ الفكري ،وتستوجب ىذه المرحمةمف جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية وخاص ًة المؤسسات التربوية القياـ باإلجراءات
المناسبة لمنع اختالؿ الفكر وانحرافو لدى أفراد المجتمع.
 المرحمة الثانية :وىي مرحمة المناقشة والحوار ويتـ المجوء إلييا في حالة عدـ تمكف سبؿالوقاية في المرحمة األولى مف صد األفكار المنحرفة مف التغمغؿ في عقوؿ البعض مف أفراد
األمة ،وحتى ال يتسع صدى ىذه األفكار ويزيد أنصارىا؛ فإنو يتـ في ىذه المرحمة مواجية
أصحاب األفكار المنحرفة عف طريؽ الحوار والمناقشة المستندة عمى الحجة والبرىاف ،مف قبؿ
رجاؿ الفكر والرأي مف العمماء وأصحاب االختصاص لتبياف خطورة ىذه اآلراء الضالة وما قد
يترتب عمييا مف آثار مدمرة لممجتمع بأسره.
 المرحمة الثالثة :وىي مرحمة تقييـ الفكر المنحرؼ وتقدير مدى خطورتو والعمؿ عمىتصحيحو واصالحو ،حيث أنو مف الممكف أف الحوار في المرحمة السابقة لـ يؤدى األغراض
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المأمولة منو ،األمر الذي يستمزـ مف الجيات المعنية ،ومف ضمنيا المؤسسات التعميمية،
العمؿ عمى تقويمو بكؿ الوسائؿ المتاحة التي ال تتعارض مع القواعد واألنظمة.
 المرحمة الرابعة :وىي مرحمة المساءلة والمحاسبة ،وفييا يتـ مواجية أصحاب األفكارالمنحرفة ومساءلتيـ عما يحممونو مف أفكار منحرفة مف قبؿ األجيزة الرسمية المختصة
ابتداء ،وصوالً إلى األجيزة القضائية التي تتولى إصدار األحكاـ بحقيـ؛ حماي ًة لممجتمع
ً
وحفاظاً عمى استقراره.
 المرحمة الخامسة :وىي مرحمة العالج واإلصالح وذلؾ بتكثيؼ الحوار مع أصحاب الفكرالمنحرؼ في أماكف احتجازىـ مف قبؿ العمماء المؤىميف لمرد عمى الشبيات ،ومقارعة الشبية
بالحجة استناداً عمى األدلة الواردة في القرآف الكريـ والسنة النبوية.
والمالحظ مف العرض السابؽ لمراحؿ تحقيؽ األمف الفكري الدور الكبير الذي مف الممكف
أف تمعبو المؤسسات التربوية في تحقيؽ األمف الفكري ،وخاص ًة في المراحؿ الثالث األولى،
ولكوف المرحمة الجامعية مرحمة شديدة الحرج في حياة األفراد بسبب طبيعة المرحمة العمرية
لممنتميف إلييا ،ونتيجةً لمتنوع الفكري واالجتماعي والديني والسياسي الالمتناىي داخؿ
أسوارىا ،فيـ بال شؾ أكثر عرضة مف غيرىـ لالصطداـ باألفكار المنحرفة والشاذة ،مما
يستدعى مف ىذه المؤسسات القياـ بأدوارىا المجتمعية واألمنية لمحفاظ عمى سالمة أفكار
الشباب مف كؿ ٍ
ميؿ أو اعوجاج فكري.

رابعاً :دَر نلّات الرتبّٕ يف تعزِز األمو الفهرٓ
عمى الرغـ مف أف مسئولية تحقيؽ األمف الفكري وتعزيزه تعد مسئولية مشتركة تسيـ
بيا كافة المؤسسات المجتمعية ووسائط التنشئة االجتماعية ،إال أف ىذه المسئولية تتفاوت
بحسب قدرة كؿ منيا عمى إحداث التأثير المنشود في المجتمع ،األمر الذي يجعؿ مف
المؤسسات التربوية والتعميمية بكافة أشكاليا ومراحميا تتحمؿ المسئولية األكبر في ذلؾ.
فالمؤسسات التربوية والتعميمية ال يتوقؼ دورىا عمى إكساب الفرد العموـ والمعارؼ المختمفة
والميارات الالزمة ألداء أدواره الوظيفية في المستقبؿ فقط ،بؿ يتعداه إلى المساىمة في
تحقيؽ أىداؼ المجتمعات بشكؿ عاـ وترجمة قيميا ومبادئيا إلى حقائؽ مشاىدة وممموسة
عمى أرض الواقع ،والعمؿ كذلؾ عمى ضبط سموؾ األفراد مف خالؿ تنشئتيـ تنشئة سميمة
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يراعى فييا احتراـ عادات المجتمع وتقاليده ،والتمسؾ بالوالء واالنتماء الصادؽ لمديف والوطف،
باإلضافة إلى العمؿ عمى حماية اإلطار الفكري والثقافي العاـ لممجتمع مف األفكار والسموكيات
الدخيمة والمنحرفة ،ودعـ وتعزيز منظومة القيـ األخالقية والفكرية لدى أفراده بغية الوصوؿ
بيـ إلى حالة االستقرار واألمف الفكري ،تحقيقاً لميدؼ األسمى أال وىو النيوض بالمجتمع

واال رتقاء بو .حيث يؤكد مكروـ ( )202 ،0224أف "األمة لف تستطيع أف تبمغ قمة الحضارة
عمى مستوى العالـ إال بتحقيؽ أمنيا الفكري بالتربية ،وبأخالقيا ،واستقامتيا وسموكيا
واعتداليا وتعقميا وتفكيرىا وتقديسيا القيـ الروحية".
إال أف التعميـ التالي لممرحمة الثانوية ،أو ما يطمؽ عميو بالتعميـ العالي ،بما يتضمنو ىذا
المسمى مف مؤسسات تعميمية قد تختمؼ في أشكاليا ونظميا وأىدافيا ،كالجامعات والكميات
والمعاىد ،يتصؼ بخصوصيات تميزه عف المؤسسات التعميمية السابقة لو ،فمؤسسات التعميـ
العالي تعتبر قمة اليرـ التعميمي ونياية الرحمة التعميمية النظامية لمنتسبييا (أبو عراد،
 ،)0227وتعد كميات التربية بشكؿ خاص ،ومؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ ،أحد أىـ
مراكز التنوير الثقافي والعممي والحضاري الذى ييدؼ إلى تنمية المجتمع في كؿ المجاالت،
ففي حرـ تمؾ المؤسسات تنطمؽ آراء النخبة مف المفكريف والمثقفيف والعمماء الذيف يشكموف
القيادة الفكرية والعممية لممجتمع والمسئوليف عف بناء قيادات ناشئة جديدة في مختمؼ
المجاالت (أبو مغمي .)2779 ،وتحمؿ كميات التربية عمى عاتقيا مسئولية وطنية عظيمة
تتمثؿ في تحقيؽ األمف الفكري لمطالب وذلؾ مف خالؿ "تكويف شباب الوطف في الجوانب
العممية والثقافية والمياراتية ،وبمورة بنائيـ الفكري بمختمؼ أبعاده وتحصينو وحمايتو
وتوجييو الوجية السميمة ،األمر الذي سوؼ يؤدى تحققو إلى تشكيؿ ركيزة أساسية في بناء
ثقافة متزنة فكرياً يستقبميا الطمبة ،ويتفاعموف معيا ،ويحققوف مقوماتيا" (الممحـ،0227 ،

.)22

وقد حدد أبو عراد ( )0227ثالثة أدوار رئيسية لمؤسسات التعميـ العالي مف أجؿ تحقيؽ
األمف الفكري لدى طمبتيا ،وىي عمى النحو اآلتي:
 -2الدور التعميمي والتوعوي :ويتمثؿ بتوعية الطالب بمفيوـ األمف الفكري وأىميتو ،وعوامؿ
تحقيقو وميدداتو.

- 004 -

دور كلية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمن الفكري .................................................

 -0الدور الوقائي :ويتمثؿ بتوعية الطالب باآلثار السمبية الناتجة عف غياب األمف الفكري
وما ينتج عنو مف مفاسد ،وارشادىـ نحو الفكر الصحيح لمعمؿ بمقتضاه في شتى المياديف.
 -2الدور العالجي (التصحيحي) :ويقصد بو تقويـ أي اعوجاج فكري أو خطأ مفاىيمي تكوف
لدى الطمبة في مرحمة سابقة وىيمف عمى أفكارىـ بغرض إصالحو وتجنب آثاره السمبية.
وكي تحقؽ كميات التربية األدوار المنوطة بيا في سبيؿ تحقيؽ وتعزيز األمف الفكري لدى
طمبتيا ،فإنو ينبغي عمى العناصر األساسية في المنظومة التعميمية والمتمثمة باإلدارة وعضو
ىيئة التدريس والمناىج الدراسية واألنشطة الطالبية القياـ بالعديد مف المياـ واإلجراءات.

أ  -دَر اإلدارٔ يف تعزِز األمو الفهرٓ
يعد الجانب اإلداري في المؤسسات التعميمية العامؿ الرئيس في تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ
خططيا بكفاءة وفاعمية وذلؾ مف خالؿ تنسيؽ وتنظيـ آلية العمؿ في المؤسسة بيف عناصرىا
المادية والبشرية .ولكي تنجح اإلدارة في المؤسسات التعميمية في تعزيز األمف الفكري لدى
طمبتيا ،فإف أدوارىا تتحدد في عدة أمور مف أىميا:
 -2االىتماـ بحاالت التأخر والتسرب الدراسي والبحث في أسبابيا ومحاولة عالجيا ،فمف
الممكف أف تكوف تمؾ المشكالت سبباً في وقوع الطالب في وحؿ تمؾ األفكار المنحرفة.

 -0تشجيع الطالب عمى اإلبالغ عف المواقؼ واألشخاص التي يشتبيوف بيا والمتعمقة
بالجوانب األمنية.
 -2دعـ مصادر التعمـ في الجامعات والكميات بالكتب والدراسات التي تحث عمى تقوية
االنتماء الوطني والديني ،وتُعرؼ الطمبة بمظاىر االنحراؼ الفكري وأشكالو المختمفة
(السميماف.)0222 ،
 -4توفير المناخ اآلمف والبيئة التعميمية الصالحة لنشر الطمأنينة بيف جموع الطمبة.
 -0التواصؿ مع القيادات الفكرية البارزة في المجتمع والعمؿ عمى ترتيب لقاءات ومحاضرات
دورية لمطمبة تيتـ بنشر األفكار المعتدلة والثقافة الوسطية.
 -2االىتماـ بالمجالس الطالبية وتفعيؿ أدوارىا.
 -9إعداد نشرات تربوية ومطويات تعزز السموكيات الصحيحة وتحذر مف االنحراؼ وأخطاره
(الشيراني.)220 ،0227 ،
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 -2تعزيز القيـ الدينية والوطنية لدى الطمبة مف خالؿ إحياء المناسبات الدينية والوطنية
وحث الطمبة عمى المشاركة بيا.
 -7العمؿ عمى اختيار أعضاء الييئة التدريسية وفؽ معايير وضوابط واضحة ومحددة حتى
ال يتسمؿ أصحاب األفكار المتطرفة والمنحرفة إلى مجاميع الطمبة فيموثوف أفكارىـ وينحوف
بيـ إلى دروب المسالؾ الضالة.

ب  -دَر عضُ يّئٕ التدرِص يف تعزِز األمو الفهرٓ
يعد عضو ىيئة التدريس مف أىـ مكونات المنظومة التعميمية وحجر الزاوية في نجاحيا،
فيو المربي والموجو ،والمثاؿ الحي الذي ينظر إليو الطمبة بعيف التقدير وبرغبة االقتداء .وال
يقتصر دور عضو ىيئة التدريس عمى كونو ناقالً لمعمـ والمعرفة فقط ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى
كونو ركيزة أساسية في الدفاع عف "عقوؿ الطالب مقابؿ التحديات الفكرية التي غزت وتغزو
العالـ في ىذا العصر مف خالؿ المواقع اإلعالمية المشبوىة ومواقع التواصؿ االجتماعي التي
ميدت الطريؽ لمجماعات المتطرفة الستغالؿ عقوؿ الطالب التي ما زالت قاصرة عف فيـ
نتائج االلتحاؽ بيذه الجماعات المنحرفة" (الشيواف .)290 ،0222 ،وتؤكد منصور
( )0229أف دور األستاذ الجامعي في بعض األحياف قد يفوؽ دور المناىج الدراسية مف
حيث األىمية والتأثير وذلؾ فيما يتعمؽ بتحقيؽ األمف الفكري لدى الطمبة ،وذلؾ عمى اعتبار
أف األداء التدري سي المتميز لألستاذ الجامعي والبعيد عف الطرؽ التقميدية في التدريس مف
الممكف أف يعوض النقص في مضاميف المناىج الدراسية.
ويمكف تحديد األدوار المطموبة مف عضو ىيئة التدريس في المؤسسات التعميمية مف
أجؿ تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة في النقاط اآلتية:
 -2التأكيد عمى أف يكوف عضو ىيئة التدريس القدوة الحسنة في القوؿ والفعؿ منسجماً في
ذلؾ مع قيـ المجتمع ومبادئ الديف اإلسالمي.

 -0توجيو الطمبة لمطرؽ السميمة في البحث عف المعمومات الصحيحة (فحجاف.)0220 ،
 -2أف يحرص عضو ىيئة التدريس عمى التنويع والتطوير اإليجابي في الوسائؿ واألساليب
التعميمية التي يستخدميا (تدريساً أو بحثاً) مع طالبو ،بأف تعتمد في المقاـ األوؿ عمى
مخاطبة الفكر الناضج ،وتنمية القدرات الذىنية الواعية.
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 -4االىتماـ بإكساب الطالب الميارات العقمية والعممية التي تنمي عندىـ ميارات التفكير
العممي الناقد.
 -0ترسيخ المفيوـ الصحيح لممواطنة الحقة عند الطالب ،وغرس أىمية المبادئ السامية
التي تحقؽ ذلؾ كالتسامح والتعايش والوسطية واالعتداؿ والبعد عف الغمو والتطرؼ (أبو عراد،
.)02 ،0227
اء في اختيار
 -2أف يتصؼ عضو ىيئة التدريس بسمات الوسطية وثقافة االعتداؿ سو ً
المواضيع أو أثناء طرحيا أو مف خالؿ مناقشتيا مع الطمبة.
 -9تأصيؿ مبادئ الديموقراطية والحرية والحوار المنفتح مع الطمبة ،وتعزيز ميارات التفكير
السميمة لدييـ لمتمييز بيف الصالح مف اآلراء والضاؿ منيا.
 -2االبتعاد عف الطرؽ التدريسية التقميدية والتي تعتمد في جميا عمى الحفظ والتمقيف
والتركيز عمى المناقشة والحوار الكتشاؼ مواطف االنحراؼ الفكري لدى الطمبة والعمؿ عمى
تقويميا.

ج  -دَر املهايج الدراسّٕ يف تعزِز األمو الفهرٓ
مما ال شؾ فيو أف المناىج والمقررات الدراسية في المؤسسات التعميمية ماىي إال
انعكاس حقيقي لسياسات وأىداؼ الدوؿ والمجتمعات وتأصيؿ لقيميا الحضارية والثقافية ،إال
أف المناىج والمقررات الدراسية في معظـ المؤسسات التعميمية في الوطف العربي أصبحت
محدودة األثر في تحصيف فكر الطمبة مف األفكار المنحرفة وذلؾ إما بسبب تقادـ الزمف عمييا
أو بسبب الخمؿ في توزيع محتويات المواد العممية ،حتى أنيا أصبحت تسيـ بدوف وعي أو
قصد ،في تعزيز بعض االتجاىات والسموكيات السمبية لدى الطمبة كاالنغالؽ الفكري،
والتعصب لمرأي ،واالبتعاد عف الحوار مما يترتب عميو انحراؼ فكري كنتيجة طبيعية لممدخالت
السابقة (منصور.)0229 ،
ومف أجؿ تحقيؽ أدوارىا في تحقيؽ األمف الفكري لدى الطمبة فإنو يجب أف تراعى النقاط
التالية عند وضع وتحديد المناىج والمقررات الدراسية في المؤسسات التعميمية:
 -2أف تكوف منبثقة مف طبيعة حياة المجتمع وحاجاتو ومتطمباتو ،ومحققة آلمالو وتطمعاتو،
ومتوافقة مع فكر وعقيدة المجتمع ،ومتناسقة مع نظمو وتوجياتو ،وغير متعارضة أو
مصادمة لثقافتو وأىدافو.
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 -0العمؿ عمى تحديث موضوعات المناىج والمقررات الدراسية في مختمؼ المستويات
والتخصصات الجامعية حتى تكوف متوافقة ومسايرة لمختمؼ التغيرات التي تستمزميا تطورات
الحياة المعاصرة.
 -2إخضاع المحتوى العممي لممقررات الدراسية في جميع التخصصات لممراجعة العممية
الفاحصة لتخميصيا مف كؿ ما مف شأنو ترسيخ معاني ومظاىر الفكر المنحرؼ وما يترتب
عميو مف تنمية ثقافة العنؼ والتطرؼ والعدواف والجريمة.
 -4األخذ بفكرة تضميف بعض قضايا وموضوعات األمف الفكري المعاصرة في سياؽ مختمؼ
المناىج والمقررات الدراسية الجامعية بطريقة عممية ومنيجية مقبولة تتيح لمطالب حسف
الفيـ واالستيعاب (أبو عراد.)02 ،0227 ،
 -0تطعيـ المقررات الدراسية ببعض الموضوعات ذات األبعاد الثقافية والقومية دوف عزلة
عف الحضارة العالمية المعاصرة وانما في توازف دقيؽ ومنسجـ بيف مكونات الثقافتيف القومية
والعالمية (منصور.)0229 ،
 -2إظيار وسطية اإلسالـ وسماحتو مف خالؿ استعراض بعض المواقؼ التاريخية التي مرت
بيا األمة اإلسالمية وموقؼ الشريعة اإلسالمية والسمؼ الصالح منيا.

د  -دَر األنشطٕ الطالبّٕ يف تعزِز األمو الفهرٓ
لـ يعد نجاح المنظومة التعميمية في جميع المؤسسات التعميمية عمى اختالؼ مراحميا
مقتص ارً عمى األضمع التقميدية لمعممية التربوية والمتمثمة في المعمـ والطالب والمنيج الدراسي

والوسائؿ التعميمية المساندة فقط ،بؿ أصبحت األنشطة الطالبية والتي يمارسيا الطمبة بعيداً

عف قاعات الدراسة وخارج نطاؽ الجداوؿ الدراسية المقررة ،ركناً شديد األىمية في نجاح
العممية التعميمية وتميزىا .وترجع أىمية األنشطة الطالبية إلى كونيا متعددة الفروع
والمجاالت (ثقافية ،عممية ،اجتماعية ،رياضية ،فنية ،سياسية ،وغيرىا) ،والى كونيا عممية
ذاتية االختيارُ ،يقدـ عمييا الطمبة بمحض اختيارىـ ووفقاً لرغباتيـ وميوليـ ،مما يزيد مف
إقباؿ الطمبة عمى المشاركة بيا .كما تتميز األنشطة الطالبية بقدرتيا عمى "تشكيؿ شخصية
الطالب وبث مجموعة مف األفكار والقيـ التي يمكنيا أف تعود بالنفع عمى نفوسيـ ،وتعمؿ
ال عف
عمى تقميؿ حاجز االغتراب النفسي بينيـ وبيف المجتمع" (شمداف ،)47 ،0222 ،فض ً

قدرتيا عمى مساعدة الطالب عمى التعايش مع اآلخريف بصورة إيجابية ،وتعزيز ثقة الطالب
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بنفسو وبقدرتو عمى تحمؿ المسئولية (كرشمي ،)0222 ،األمر الذي يحتـ عمى المؤسسات
التربوية االىتماـ بيذا الركف الميـ مف أركاف المنظومة التعميمية الحديثة.
وبناء عمى ما سبؽ ،فإنو يمكف توضيح دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمف الفكري
ً
لدى الطمبة مف خالؿ اآلتي:
 -2العناية بتنظيـ األنشطة الطالبية داخؿ وخارج المؤسسات التعميمية ،لما تسيـ بو ىذه
األنشطة مف أدوار فاعمة في ترجمة األفكار والمفاىيـ وتحويميا إلى سموكيات وممارسات
حياتية ،ومف أبرزىا تعزيز مفيوـ األمف الفكري وحمايتو لدى الطالب.
 -0أف تكوف ىذه األنشطة تحت إشراؼ وتنظيـ مف يوثؽ في دينو وأمانتو وتأىيمو مف
أعضاء ىيئة التدريس ،وبمشاركة الطمبة مف مختمؼ المستويات والتخصصات الجامعية.
 -2توجيو األنشطة الطالبية إلرشاد الطمبة إلى الوسائؿ األولية التي تحوؿ بينيـ وبيف
الوقوع في المحاذير واألخطار الناجمة عف تأثير الرفقة السيئة ،والتعرؼ عمى العالمات
والمؤشرات الخفية والتي تنذر باحتماؿ وقوع الخطر.
 -4ربط األنشطة الطالبية باألحداث والمناسبات المجتمعية ،وتضمينيا بعض القضايا
الرئيسية في المجتمع ،وتناوليا بطريقة موضوعية وجذابة.
 -0أف تيتـ األنشطة الطالبية بنشر الوعي الفكري الصحيح الذي يمكف مف خاللو كشؼ
اء أكاف
زيؼ المذاىب والتيارات الفكرية الدخيمة واليدامة والتصدي ليا بالحجة والبرىاف سو ً
ذلؾ بطرؽ مباشرة أو غير مباشرة (أبو عراد.)04-02 ،0227 ،
 -2العمؿ عمى تجديد محتوى األنشطة الطالبية وفعالياتيا وفؽ التحديات والمتغيرات
والمستجدات التي تواجو المجتمع بما يضمف إغالؽ منافذ كؿ فكر منحرؼ وعقيدة باطمة.
 -9توجيو األنشطة الطالبية بما يضمف ترسيخ مفاىيـ المواطنة والوالء واالنتماء لموطف،
واالبتعاد عف األنشطة والفعاليات التي تعزز االنتماءات الفرعية الضيقة لدى الطمبة.
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الدراسات الشابكٕ
اطمع الباحثاف عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وفيما يمي
عرض لتمؾ الدراسات وفؽ الترتيب الزمني مف األقدـ إلى األحدث:
قاـ الحراحشة ( )0222بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تحقيؽ الجامعات األردنية
الرسمية لألمف الفكري لمطمبة ،ولتحقيؽ أىداؼ الد ارسة؛ قاـ الباحث بتطوير استبانة مكونة
مف ( )22فقرة ،وتطبيقيا عمى عينة عشوائية مكونة مف ( )027عضو ىيئة تدريس
و( )942طالباً وطالب ًة ينتموف إلى ثالث جامعات أردنية ،حيث كشفت نتائج الدراسة أف درجة

تحقيؽ الجامعات األردنية الرسمية لألمف الفكري لطمبتيا مف وجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس والطمبة جاءت بدرجة متوسطة ،وكشفت النتائج أيضاً عف وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة تحقيؽ الجامعات األردنية الرسمية لألمف

الفكري لطمبتيا تعزى لمتغيرات النوع ،والرتبة األكاديمية ،والخبرة ،والكمية ،وعدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة تحقيؽ الجامعات األردنية
الرسمية لألمف الفكري لطمبتيا تعزى لمتغير الجامعة .كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة لدرجة تحقيؽ الجامعات األردنية الرسمية
لألمف الف كري لطمبتيا تعزى لمتغيري المستوى الدراسي ،والجامعة ،وعدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف تقديرات الطمبة لدرجة تحقيؽ الجامعات األردنية الرسمية لألمف الفكري
لطمبتيا تعزى لمتغيري النوع ،والكمية.
وأجرى أبو عراد ( )0227دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية مفيوـ األمف الفكري
وضوابطو ،إضافة إلى الكشؼ عف دور الجامعة في تحقيؽ األمف الفكري ،واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أف األمف الفكري يعد مف الركائز
األساسية لبناء األفراد والمجتمعات ،والوسيمة الفاعمة لحفظ وحماية ىوية المجتمع مف
الضياع والذوباف ،وأف ضوابط تحقيؽ األمف الفكري في المجتمع يمكف إجماليا في أربعة
أقساـ رئيسية وىي :ضوابط شرعية ،وضوابط عممية ومعرفية ،وضوابط اجتماعية ،وضوابط
أخالقية .كما أوضحت نتائج الدراسة أف الجامعة ،ومف خالؿ عناصرىا المختمفة (األستاذ
الج امعي ،المناىج والمقررات الجامعية ،الطالب الجامعي ،واألنشطة الطالبية) تعد مف أىـ
المؤسسات التربوية المناط بيا مسئولية حماية المجتمع مف كؿ فكر ضاؿ أو منحرؼ وذلؾ
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بصنع سياج أمني يحصف الشباب مف كؿ فكر دخيؿ ،ويعزز انتماءىـ لدينيـ وأمتيـ ووطنيـ،
كما يجعميـ أكثر قدرة عمى الحفاظ عمى ىوية األمة وقيميا ،وأكثر وعياً بأخطار كؿ فكر ىداـ.

ال مف العازمي والنومس وعمي ( )0222بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى
كما قاـ ك ً

إسياـ األنشطة التربوية في تنمية قيـ المواطنة لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة
الكويت ،حيث قاـ الباحثوف بتصميـ استبانة مكونة مف ( )42فقرة ،وموزعة عمى ()9
مجاالت وىي :تنمية الوالء واالنتماء لموطف ،وترسيخ القيـ التاريخية ،ومعرفة الحقوؽ
والواجبات ،ونبذ التعصب والطائفية ،واحتراـ القانوف وتقدير ىيبتو ،وتعزيز قيـ الحوار وقبوؿ
اآلخر ،والمشاركة المجتمعية الفعالة .وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف
( )2220طالباً وطالب ًة مف طمبة كمية التربية األساسية ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج ،ومف أىميا :أف األنشطة التربوية التي يمارسيا أفراد عينة الدراسة تسيـ بدرجة

متوسطة في تنمية قيـ المواطنة لدى الطمب ة ،وتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغيري الجنس والجنسية ،ولصالح الذكور ،وممف يحمموف
الجنسية الكويتية ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيري محافظة السكف
والفرقة الدراسية.

وأجرى شمداف ( )0222دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا وسبؿ تفعيمو ،حيث قاـ الباحث بإعداد
استبانة مكونة مف ( )40فقرة ،وتطبيقيا عمى عينة مكونة مف ( )270طالباً وطالب ًة مف طمبة

كمية التربية بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف دور المناىج
الدراسية في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة جاء بالمرتبة األولى ،يميو دور عضو ىيئة
التدريس في المرتبة الثانية ،فيما جاء دور األنشطة الطالبية في المرتبة الثالثة واألخيرة .كما

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في دور كميات التربية بالجامعات
الفمسطينية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا في مجاؿ عضو ىيئة التدريس والمناىج
الدراسية ،تبعاً لمتغير الجنس ،ولصالح الذكور ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا ،تبعاً لمتغير

المستوى الدراسي .وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيؿ دور كميات التربية في تعزيز األمف
الفكري لدى الطمبة لتحصينيـ مف الفكر الضاؿ.
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كما قامت عوض ( )0222بدراسة ىدفت إلى تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في قطاع
غزة في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة اإلرىاب ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة
بتصميـ استبانة مكونة مف ( )02فقرة ،موزعة عمى ثالث مجاالت وىي :دور عضو ىيئة
التدريس ،ودور المناىج الدراسية ،ودور األنشطة الطالبية ،وتكونت عينة الدراسة مف
( )422طالب وطالبة مف أربع جامعات فمسطينية ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أف
درجة ممارسة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة اإلرىاب
جاء بدرجة متوسطة ،حيث جاء مجاؿ المناىج الدراسية بالمرتبة األولي ،يميو مجاؿ عضو
ىيئة التدريس في المرتبة الثانية ،فيما جاء مجاؿ األنشطة الطالبية في المرتبة الثالثة .كما
أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير
أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية األمنية
ومكافحة اإلرىاب لدى طمبتيا تعزي لمتغيري الجنس والجامعة ،لصالح اإلناث ،ولطمبة الجامعة
اإلسالمية ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد عينة
الدراسة لدور الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة اإلرىاب
لدى طمبتيا تعزى لمتغير المستوى الدراسي .كما كشفت نتائج الدراسة إلى أف مف أىـ السبؿ
المقترحة لتطوير دور الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة
اإلرىاب :توضيح أبعاد التربية األمنية ،وتبصير الطمبة بخطر غياب التربية األمنية ،وتعزيز
قيـ الحوار والنقاش الفكري ،وتدعيـ المناىج بموضوعات تيتـ بقضايا األمف وتعزز ثقافة
التسامح وقبوؿ اآلخر ،وتعزيز القيـ الوطنية.
وىدفت دراسة منصور ( )0229إلى تقييـ دور الجامعة في تحقيؽ األمف الفكري لطالبيا
مف وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة
بتصميـ استبانتيف :األولى موجية لمطالب والثانية ألعضاء ىيئة التدريس ،حيث تكونت عينة
الدراسة مف ( )72عضو ىيئة تدريس بجامعة المنصورة و( )202طالباً وطالب ًة مف طمبة

جامعة المنصورة .وقد أسفرت النتائج المتعمقة بالطالب عف موافقتيـ عمى األسباب التي
تؤدي إلى االنحراؼ الفكري بدرجة متوسطة ،وجاء محور دور المناىج في تحقيؽ األمف

الفكري بدرجة عالية ،بينما جاء دور محوري أعضاء ىيئة التدريس واألنشطة الطالبية في
تحقيؽ األمف الفكري بدرجة متوسطة .أما بالنسبة لمنتائج المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس
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فقد وافؽ أعضاء ىيئة التدريس عمى األسباب التي تؤدي إلى االنحراؼ الفكري بدرجة
متوسطة ،فيما جاءت محاور المناىج وأعضاء ىيئة التدريس واألنشطة الطالبية في تحقيؽ
األمف الفكري بدرجة عالية.
وأجرت عبد الحسيف ( )0222دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور الجامعات العراقية في
تعزيز وحماية األمف الفكري لدى الطمبة مف وجية نظرىـ ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قامت
الباحثة بتصميـ استبانة مكونة مف ( )02فقرة تقيس دور الجامعات العراقية في تعزيز
وحماية األمف الفكري ،وتطبيقيا عمى عينة مكونة مف ( )422طالباً وطالب ًة مف طالب خمس
جامعات عراقية ،وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف الفقرات التالية حصمت عمى أعمى متوسط

حسابي مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ ،وفؽ الترتيب التنازلي اآلتي" :تساىـ الجامعة في
تنمية روح االنتماء والمواطنة لدى طمبتيا"" ،تسعى الجامعة إلى بناء اليوية األكاديمية لدى
طمبتيا"" ،تعمؿ الجامعة عمى التصدي لكؿ ما يثير الصراعات المذىبية والقومية بيف طمبتيا".
كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في دور الجامعات العراقية في
تعزيز وحماية األمف الفكري لدى الطمبة مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح
الذكور.
وقامت العزاـ ( )0222بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور التعميـ الجامعي في تعزيز
األمف الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائؿ ،واستخدمت الباحثة
المنيج الوصفي ،وقامت بإعداد استبانة لجمع البيانات وذلؾ عمى عينة مكونة مف ()02
عضواً مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائؿ ،وأظيرت نتائج الدراسة أف دور التعميـ

الجامعي في تعزيز األمف الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة مرتفعة،

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في دور التعميـ الجامعي في تعزيز األمف الفكري مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعاً لمتغيرات :العمر ،وسنوات الخبرة ،والدخؿ الشيري.

واستيدفت دراسة عمي ( )0222التعرؼ عمى دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمف

الفكري لدى طالبيا ،حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،وقامت بإعداد استبانة لمتعرؼ
عمى واقع ممارسة المدرسة الثانوية لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا ،والتي توزعت
عمى خمسة محاور وىي :دور المعمميف ،دور األخصائي االجتماعي والنفسي ،دور مدير
المدرسة ،دور المناىج الدراسية ،ودور األنشطة ،كما تكونت عينة الدراسة مف ( )927طالباً
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وطالب ًة مف طالب مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التابعة إلدارة شبيف الكوـ التعميمية
في جميورية مصر العربية .وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج ،أىميا :أف

ممارسة المدرسة الثانوية لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا جاءت بدرجة ضعيفة
في جميع مجاالت الدراسة وفي الدرجة الكمية ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في ممارسة المدرسة الثانوية لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا تعزى
لمتغيرات :نوع المدرسة لصالح مدارس الثانوية العامة ،ونوع التعميـ لصالح التعميـ الحكومي،
بينما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة المدرسة الثانوية
لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا تعزى لمتغيري الجنس والمنطقة السكنية التي توجد
بيا المدرسة.
وىدفت دراسة العنزي ( )0222إلى الكشؼ عف دور المناىج الجامعية في معالجة
التطرؼ الفكري لدى الطمبة ،وذلؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة مف ( )02فقرة ،وتطبيقيا عمى
عينة مكونة مف ( ) 240عضو ىيئة تدريس ممف يعمموف بجامعة الكويت ،وقد أظيرت نتائج
الدراسة أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدور المناىج الجامعية في معالجة التطرؼ الفكري
جاءت بدرجة متوسطة ،كما تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في تقديرات أعضاء ىيئة

التدريس لدور المناىج الجامعية في معالجة التطرؼ الفكري تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية

والخبرة والجنس.

التعلّل علٖ الدراسات الشابكٕ
فيما يمي تعميؽ عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
 تشابيت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ ،والذي تمثؿ فيالكشؼ عف دور المؤسسات التربوية في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة مثؿ :دراسة
الحراحشة ( ،)0222ودراسة أبو عراد ( ،)0227ودراسة شمداف ( ،)0222ودراسة منصور
( ،)0229ودراسة عبد الحسيف ( ،)0222ودراسة العزاـ ( ،)0222ودراسة عمي (.)0222
فيما اختمفت مع دراسة العازمي والنومس وعمي ( )0222والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى
إسياـ األنشطة التربوية في تنمية قيـ المواطنة ،ودراسة عوض ( )0222والتي ىدفت إلى
تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة اإلرىاب ،ودراسة العنزي
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( ) 0222والتي ىدفت إلى الكشؼ عف دور المناىج الجامعية في معالجة التطرؼ الفكري
لدى الطمبة.
 استعاف الباحثاف ببعض الدراسات الخاصة بالمجتمع الكويتي والتي تطرقت إلى موضوعالمواطنة كدراسة العازمي والنومس وعمي ( ،)0222والتطرؼ الفكري كدراسة العنزي
(.)0222
 فيما يتعمؽ بالمنيج المستخدـ في الدراسة ،فقد اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراساتالسابقة في استخداـ المنيج الوصفي.
 اختمفت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث عينة الدراسة ،حيث تمثمتعينة الدراسة بأعضاء ىيئة التدريس كدراسة العزاـ ( ،)0222ودراسة العنزي ( ،)0222كما
تمثمت عينة الدراسة في دراسات أخرى في أعضاء ىيئة التدريس والطمبة الجامعييف كدراسة
الحراحشة ( ،)0222ودراسة منصور ( ،)0229وطمبة المرحمة الثانوية كدراسة عمي
( ،) 0222فيما تشابيت مع بعض الدراسات السابقة في توجييا لطمبة الجامعات والكميات
فقط كدراسة العازمي والنومس وعمي ( ،)0222ودراسة شمداف ( ،)0222ودراسة عوض
( ،)0222ودراسة عبد الحسيف (.)0222
 تعتبر الدراسة الحالية ،وفي حدود عمـ الباحثاف ،الدراسة األولى مف نوعيا والتي تتطرؽلدور كمية التربية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا في المجتمع الكويتي.
 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تصميـ واعداد أداة الدراسة (االستبانة)،وتعميؽ الفيـ حوؿ مشكمة الدراسة ،وتفسير نتائجيا.

إجراءات الدراسٕ:
أ  -مهًج الدراسٕ:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ التعرؼ عمى دور كمية التربية
األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا وذلؾ لمناسبتو لطبيعة وأىداؼ
الدراسة الحالية ،حيث يعد المنيج الوصفي التحميمي "أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي
المنظـ؛ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كمياً عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات
مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة" (ممحـ،

.)204 ،0222
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ب  -جمتنع الدراسٕ:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة كمية التربية األساسية في الفصؿ األوؿ مف العاـ
األكاديمي  ،0202-0227والبالغ عددىـ ( ،)27727موزعيف عمى النحو التالي)4022( :
طالباً بنسبة ( ،)%0007و( )20242طالب ًة بنسبة (.)%9902

ج  -عّهٕ الدراسٕ:
 العينة االستطالعية:تكونت العينة االستطالعية مف ( )22طالباً وطالبةً ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ،ومف

خارج العينة األصمية ،بغرض التأكد مف صالحية أداة الدراسة وتقنينيا وذلؾ مف خالؿ حساب
معامالت الصدؽ والثبات.
 العينة األصمية:تـ اختيار عينة عشوائية ممثمة لمجتمع الدراسة ،حيث تـ توزيع االستبانات عمى
( )920طالباً وطالب ًة ،وبعد استرجاع االستبانات وتفريغيا تبيف أف ( )907استبانة فقط
صالحة لمتحميؿ اإلحصائي والتي شكمت عينة الدراسة األصمية في صورتيا النيائية ،حيث

تمثؿ عينة الدراسة ما نسبتو ( )%2022مف مجتمع الدراسة ،وجدوؿ ( )2يوضح توزيع
العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة.

جضٚي ( )1رٛػ٠غ أفغاص اٌؼٕ١خ ٚفمب ً ٌّزغ١غاد اٌضعاؿخ
إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌزىغاع
فئبد اٌّزغ١غ
اٌّزغ١غ
%3,03
221
طوغ
إٌٛع
%6,06
5,5
أٔضٝ
%45
35,
اٌـٕخ اٌضعاؿ١خ اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ
%52
36,
اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

د  -أدأ الدراسٕ:
تحقيقاً ألىداؼ الدراسة؛ قاـ الباحثاف ببناء وتطوير أداة (استبانة) لقياس دور كمية

التربية األساسية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا وذلؾ باالعتماد عمى الدراسات السابقة
واألدب النظري المرتبط بموضوع األمف الفكري ،وقد تألفت االستبانة مف جزئيف ،اشتمؿ الجزء
األوؿ عمى البيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة ،أما الجزء الثاني فقد اشتمؿ بصورتو
األولية عمى ( )44فقرة تقيس دور كمية التربية األساسية في تعزيز األمف الفكري لدى
طمبتيا ،وتتضمف أربع مجاالت :دور إدارة الكمية ،دور عضو ىيئة التدريس ،دور المناىج
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الدراسية ،دور األنشطة الطالبية .وتـ إعطاء كؿ فقرة مف فقرات االستبانة وزناً متدرجاً وفقاً

لسمـ ليكرت الخماسي عمى النحو التالي :بدرجة كبيرة جداً ( 0درجات) ،بدرجة كبيرة (4

درجات) ،بدرجة متوسطة ( 2درجات) ،بدرجة قميمة (درجتاف) ،بدرجة قميمة جداً (درجة
واحدة).

ولتحديد طوؿ خاليا مقياس ليكرت الخماسي ،تـ استخداـ المعيار اآلتي:
المعيار = (الحد األعمى – الحد األدنى) ÷ الحد األعمى
المعيار = ( ،)2022( = 0 ÷ )4=2-0وبعد ذلؾ أضيفت ىذه القيمة عمى أقؿ قيمة في
المقياس وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا بالنسبة لبقية الخاليا األخرى ،وجدوؿ
( )0يوضح المحؾ المعتمد لمدراسة لتحديد درجة تقدير عينة الدراسة لدور كمية التربية
األساسية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا وفقاً لممتوسطات الحسابية.
جضٚي ( )2اٌّذه اٌّؼزّض ٌٍضعاؿخ
صعجخ اٌزمض٠غ
اٌّزٛؿػ اٌذـبثٟ
ِٕشفعخ جضاً
ِٓ 105, – 1
ِٕشفعخ
أوجغ ِٓ 206, – 105,
ِزٛؿطخ
أوجغ ِٓ 304, – 206,
ِغرفؼخ
أوجغ ِٓ 402, – 304,
ِغرفؼخ جضاً
أوجغ ِٓ 5 - 402,

صدم األدأ
أوالً :الصدؽ الظاىري (صدؽ المحكميف)

لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف المختصيف مف

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية األساسية ،وذلؾ لمتأكد مف مدى صالحية ومالئمة
الفقرات المستخدمة وانسجاميا مع موضوع الدراسة ،ومناسبة مضموف الفقرات لممجاؿ الذي
وبناء عمى المالحظات التي أُعطيت مف قبؿ السادة
تنتمي إليو ،وسالمة صياغتيا المغوية،
ً
المحكميف تـ إجراء التعديالت الالزمة ،حيث تـ االحتفاظ بجميع فقرات االستبانة والتي جاءت
نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا ( )%22أو أكثر؛ بينما تـ تعديؿ صياغة فقرتاف فقط.
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي
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تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ
فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،مع بياف مستوى الداللة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى
العينة االستطالعية التي تـ ذكرىا سابقاً ،وجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
علُ
اٌؼجبعح
1
2
3
4
5
6
6
5
,
1,
11

جضٚي (ِ )3ؼبًِ االعرجبغ ث ٓ١اٌؼجبعاد ٚاٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌٍّجبي اٌظ ٞرٕزّ ٟإٌٗ١
ِؼبًِ
علُ
ِؼبًِ
علُ
ِؼبًِ
علُ
ِؼبًِ
االعرجبغ
اٌؼجبعح
االعرجبغ
اٌؼجبعح
االعرجبغ
اٌؼجبعح
االعرجبغ
**,0655
34
**,06,,
23
**,064,
12
**,0624
**,0635
35
**,0611
24
**,0612
13
**,055,
**,0636
36
**,05,4
25
**,0652
14
**,0456
**,061,
36
**,0615
26
**,0635
15
**,062,
**,056,
35
**,063,
26
**,0561
16
**,053,
**,0654
3,
**,06,,
25
**,0655
16
**,0656
**,0662
4,
**,0565
2,
**,066,
15
**,05,6
**,0655
41
**,0535
3,
**,0645
1,
**,0656
**,05,5
42
**,0616
31
**,0626
2,
**,053,
**,06,3
43
**,0655
32
**,0532
21
**,062,
**,06,5
44
**,0631
33
**,0656
22
**,05,6
ً
** صاٌخ إدصبئ١ب ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ (),0,1 ≥ α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع فقرات األداة دالة مف حيث ارتباطيا بالمجاؿ الذي
تنتمي إليو ،مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة.

ثبات األدأ
لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ تطبيقيا عمى العينة االستطالعية وذلؾ لحساب معامؿ
الثبات كرونباخ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة ،ولألداة ككؿ ،وجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
جضٚي (ِ )4ؼبِالد صجبد وغٔٚجبر أٌفب
ػضص اٌفمغاد
اٌّجبي
11
صٚع إصاعح اٌىٍ١خ
12
صٚع ػع١٘ ٛئخ اٌزضع٠ؾ
11
صٚع إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ
1,
صٚع األٔشطخ اٌطالث١خ
44
األصاح وىً

وغٔٚجبر أٌفب
,0524
,0,,2
,056,
,0565
,0,35

يتبيف مف جدوؿ ( )4أف قيـ معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لجميع مجاالت األداة
تراوحت ما بيف ( ،)20720-20204في حيف بمغ معامؿ الثبات لألداة ككؿ ( ،)20722وىي
قيمة عالية تدؿ عمى ثبات األداة ومناسبتيا ألغراض الدراسة الحالية.
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ٍ  -متغريات الدراسٕ
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:
 -أوالً :المتغيرات المستقمة:

 النوع ،ولو فئتاف :ذكر ،أنثى. السنة الدراسية :وليا فئتاف :السنة الدراسية األولى والثانية ،السنة الدراسية الثالثة فمافوؽ.
 -ثانياً :المتغير التابع:

 واقع ممارسة كمية التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدىالطمبة ،مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ.

َ  -األسالّب اإلحصائّٕ املشتخدمٕ يف الدراسٕ
بعد جمع االستبانات ،أدخمت البيانات إلى الحاسوب ،وحممت باستخداـ برنامج الحزمة
اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) ،(SPSSوأجريت المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 التك اررات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ. اختبار (ت) لمعينات المستقمة ) (Independent Samples T-testلإلجابة عفالسؤاؿ الثاني والثالث.

نتائج الدراسٕ َمهاقشتًا
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ :ما واقع ممارسة كمية التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا
في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ،مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ؟ تـ حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة كمية
التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ،مف وجية نظر
الطمبة أنفسيـ ،لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،وجدوؿ ( )0يوضح ذلؾ.
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جضٚي ( )5اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٌضعجخ رمض٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ
ٌٛالغ ِّبعؿخ وٍ١خ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌضٚع٘ب ف ٟرؼؼ٠ؼ األِٓ اٌفىغٌ ٞض ٜاٌطٍجخ
صعجخ اٌزمض٠غ
اٌزغر١ت
االٔذغاف
اٌّزٛؿػ
اٌّجبي
اٌّؼ١بعٞ
اٌذـبثٟ
ِزٛؿطخ
4
,0635
20,5
إصاعح اٌىٍ١خ
ػع١٘ ٛئخ اٌزضع٠ؾ

3026

,0622

2

ِزٛؿطخ

إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ

303,

,063,

1

ِزٛؿطخ

األٔشطخ اٌطالث١خ

20,6

,0562

3

ِزٛؿطخ

اٌضعجخ اٌىٍ١خ

3014

,0631

ِزٛؿطخ

يتضح مف جدوؿ ( )0أف المتوسط الحسابي لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع
ممارسة كمية التربية األساسية بدولة الكويت لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة تراوح
ما بيف ( ،)2027-0070وأف المتوسط الحسابي لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة عمى
مجاالت الدراسة ككؿ بمغ ( ،)2024وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20222وبدرجة تقدير
متوسطة ،وتدلؿ ىذه النتيجة عمى أف كمية التربية األساسية ال تقوـ بممارسة دورىا عمى
الوجو األكمؿ فيما يتعمؽ بتعزيز األمف الفكري لدى طالبيا ،ويمكف عزو ىذه النتيجة إلى
وجود العديد مف المعوقات التي تعوؽ المؤسسات التربوية ،ومف ضمنيا كمية التربية
األساسية ،عف أداء األدوار المطموب منيا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا ،ومف أىـ ىذه
المعوقات :ضعؼ التواصؿ بيف كمية التربية األساسية والمؤسسات الدينية واألمنية ،وقمة
االىتماـ بتحديث البرامج والمناىج الدراسية لمواكبة المشكالت الفكرية المستجدة ،وعدـ قدرة
األنشطة الطالبية عمى إشباع الحاجات الفكرية لمطمبة ،ونمطية اإلدارة في التعامؿ مع
االنحرافات الفكرية لدى الطمبة .وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الحراحشة
( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى أف درجة تحقيؽ الجامعات الرسمية األردنية لألمف الفكري
لطمبتيا مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ جاءت بدرجة متوسطة ،فيما اختمفت نتائج الدراسة
الحالية مع دراسة عمي ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى أف درجة ممارسة المدرسة
الثانوية لدورىا في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا جاءت بدرجة ضعيفة ،كما اختمفت نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العزاـ ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى أف التعميـ الجامعي
يسيـ بدرجة مرتفعة في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة مف وجية نظر أعضاء ىيئة
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التدريس ،وقد يعود السبب في اختالؼ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عمي (،)0222
والعزاـ ( )0222إلى اختالؼ عينة الدراسة عف الدراسة الحالية.
كما يتضح مف جدوؿ ( )0أف مجاؿ المناىج الدراسية احتؿ المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي يبمغ ( ،)2027وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20927وبدرجة تقدير متوسطة ،وتؤكد
ىذه النتيجة عمى الدور الميـ الذي تقوـ بو المناىج الدراسية في كمية التربية األساسية في
تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ،والذي قد يكوف مرده إلى اتساؽ أىداؼ ومتطمبات تحقيؽ
األمف الفكري مع محتويات المناىج الدراسية خصوصاً إذا ما عممنا أف معظـ المناىج

الدراسية التي تدرس لمطمبة ىي مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس في الكمية والذيف ىـ في
غالبيتيـ العظمي مف الكويتييف األمر الذى يجعؿ مف ىذه المناىج وسيمة لغرس قيـ الوالء
واالنتماء والعقيدة اإلسالمية السميمة في نفوس الطمبة .كما يمكف عزو النتيجة السابقة إلى
كوف المناىج الدراسية في كمية التربية األساسية تمثؿ محتوياتيا تعبي ارً صادقاً عف الفكر

اإلسالمي المعتدؿ ،وقدرتيا عمى إكساب الطالب ميارة التمييز بيف األفكار السميمة والشاذة.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة شمداف ( ،)0222ودراسة منصور ( )0229والتي
أسفرت نتائجيا عف احتالؿ مجاؿ المناىج الدراسية المرتبة في األولى في تعزيز األمف الفكري
لدى الطمبة ،كما اتفقت جزئياً مع دراسة العنزي ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى حصوؿ
المناىج الدراسية الجامعية عمى درجة متوسطة في معالجة التطرؼ الفكري لدى الطمبة ،فيما

اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عمي ( )0222والتي أوضحت نتائجيا عف حصوؿ
مجاؿ المناىج الدراسية عمى المرتبة األخيرة مف وجية نظر الطمبة فيما يتعمؽ بتعزيز األمف
الفكري لدى الطمبة.
كما يتبيف مف جدوؿ ( )0أف مجاؿ عضو ىيئة التدريس جاء بالمرتبة الثانية وبمتوسط
حسابي يبمغ ( ،)2009وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20900وبدرجة تقدير متوسطة ،وتدلؿ
ىذه النتيجة عمى أمرييف في غاية األىمية ،أوليما أف عضو ىيئة التدريس يقوـ بدور ميـ
في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة حيث ال يقتصر دوره عمى نقؿ المعمومات إلى الطمبة فقط،
بؿ يتعداه إلى محاولة تقويـ سموكيات الطمبة وارشادىـ نحو وسطية الفكر واالبتعاد عف
التطرؼ ،أما الداللة الثانية لمنتيجة السابقة فتتضح في تعدد المصادر المؤثرة في فكر
الطالب ،فمـ يعد المعمـ أو عضو ىيئة التدريس ىو المصدر الوحيد الذى يستقي منو الطالب
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معموماتو ويوجو سموكياتو خصوصاً في ظؿ االنفتاح الثقافي الكبير الذى نعيشو حالياً وما

صاحبو مف تعدد وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف كافة األفراد .وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع

نتائج دراسة شمداف ( ،)0222ودراسة منصور ( ،)0229ودراسة عمي ( )0222والتي
أشارت نتائجيا إلى حصوؿ مجاؿ عضو ىيئة التدريس عمى المرتبة الثانية في تعزيز األمف
الفكري لدى الطمبة ،كما اتفقت جزئياً مع نتائج دراسة عوض ( )0222والتي بينت حصوؿ

مجاؿ عضو ىيئة التدريس عمى المرتبة الثانية فيما يتعمؽ بترسيخ التربية األمنية ومكافحة

اإلرىاب لدى الطمبة ،مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ.
ويشير جدوؿ ( ) 0كذلؾ إلى أف مجاؿ األنشطة الطالبية جاء في المرتبة الثالثة
وبمتوسط حسابي يبمغ ( ،)0072وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20290وبدرجة تقدير
متوسطة ،وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى قمة مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية التي
تقيميا الكمية ،أو ربما عدـ اىت ماـ الكمية بإقامة األنشطة الطالبية التي تالمس الحاجات
الفكرية والثقافية والتوعوية لدى الطمبة واىتماميا بشكؿ أكبر بإقامة األنشطة الرياضية
والفنية والتي تالقى اىتماماً أكبر مف جانب الطمبة .وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة

شمداف ( ،)0222ودراسة منصور ( )0229والتي أوضحت نتائجيا أف األنشطة الطالبية
جاءت بالمرتبة الثالثة ،وبدرجة تقدير متوسطة في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ،كما
اتفقت جزئياً مع دراسة العازمي والنومس وعمي ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى إسياـ
األنشطة التربوية بدرجة متوسطة في تنمية قيـ المواطنة لدى طالب كمية التربية األساسية

وذلؾ في مجاؿ نبذ التعصب والطائفية  ،فيما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عمي
( ) 0222والتي أشارت نتائجيا إلى إسياـ األنشطة الطالبية بدرجة ضعيفة في تعزيز األمف
الفكري لدى الطمبة.
وأخي ارً ،يتبيف مف جدوؿ ( )0أف مجاؿ إدارة الكمية جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة

وبمتوسط حسابي يبمغ ( ،)0070وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20920وبدرجة تقدير
متوسطة ،وتدلؿ ىذه النتيجة عمى وجود قصور واضح في عمؿ إدارة الكمية فيما يتعمؽ بتعزيز
األمف الفكري لدى الطمبة ،وقد يعود السبب في ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة بإنجاز األعماؿ اإلدارية
والروتينية التي تتطمبيا المؤسسات التربوية وعدـ إدراكيا لمسئولياتيا وأدوارىا الجديدة في ظؿ
المستجدات والظروؼ الراىنة والتي تتطمب منيا زيادة االىتماـ والتركيز عمى الجانب الفكري
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لدى الطمبة .وتختمؼ نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عمي ( )0222والتي أظيرت
نتائجيا أف اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية تعمؿ عمى تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة
بدرجة ضعيفة.
وفيما يتعمؽ بفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ،فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ودرجة تقدير أفراد عينة الدراسة ،والجداوؿ ( ،)2و(،)9
و( ،)2و( )7تبيف ذلؾ.

اجملال األَل :إدارٔ الهلّٕ
جضٚي ( )6اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ
ػٍ ٝفمغاد اٌّجبي األٚي (إصاعح اٌىٍ١خ)
علُ
اٌفمغ
ح
1
2
3
4
5
6
6
5
,
1,
11

اٌفمغح
رذغص ػٍ ٝرٛف١غ ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ إِٓخ سبٌ١خ
ِٓ اٌؼٕف ثىبفخ أشىبٌٗ
رعغ اٌشطػ ٚاٌجغاِج ٚاألٔشطخ اٌّٛجٙخ
ٌذّب٠خ اٌطالة ٔفـ١ب ً ٚفىغ٠ب ً
رشجغ اٌطالة ػٍ ٝاٌزؼج١غ ػٓ آعاءُ٘
ثّشزٍف اٌمعب٠ب
رذش اٌطالة ػٍ ٝاالٌزؼاَ ثبٌزؼبٌ ُ١اإلؿالِ١خ
ٚاٌؼبصاد االجزّبػ١خ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌٍجبؽ
ٚاٌّظٙغ ٚاٌـٍٛن
رؼًّ ػٍ ٝإد١بء إٌّبؿجبد اٌض١ٕ٠خ ٚاٌٛغٕ١خ
رذغص ػٍ ٝعصض ِظب٘غ االٔذغاف اٌفىغٞ
ٌض ٜاٌطٍجخ
رم ُ١إٌضٚاد اٌفىغ٠خ ٚاٌّٙغجبٔبد اٌٛغٕ١خ
ٚرشجغ اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌّشبعوخ ثٙب
رؼؼػ اٌؼبصاد ٚاٌزمبٌ١ض االجزّبػ١خ اٌـٍّ١خ
اٌز ٟرؼؼػ األِٓ اٌفىغٌ ٞض ٜاٌطٍجخ
رزصضٌ ٜىً ِب ٠ض١غ اٌصغاػبد اٌمجٍ١خ
ٚاٌّظ٘ج١خ ث ٓ١اٌطٍجخ
رؼًّ ػٍٔ ٝشغ اٌٛػ ٟاٌضٌ ٟٕ٠ض ٜاٌطٍجخ
ٚاٌجؼض ػٓ اٌغٍٚ ٛاٌزطغف
رزؼبًِ ثذؼَ ظض اٌـٍٛو١بد اٌشبغئخ ٌضٜ
ثؼط اٌطٍجخ وبٌزضسٚ ٓ١اٌؼٕف ٚعؿُ اٌٛشَٛ
اٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌّجبي اإلصاعح
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اٌزغر١
ة

صعجخ
اٌزمض٠غ

اٌّزٛؿ
غ
اٌذـبثٟ
3063

االٔذغا
ف
اٌّؼ١بعٞ
10,25

ِغرفؼخ

1

2066

10143

,

ِزٛؿطخ

2052

10136

11

ِٕشفعخ

3012

101,5

3

ِزٛؿطخ

3045
2055

1023,
10156

2
1,

ِغرفؼخ
ِٕشفعخ

30,6

10256

5

ِزٛؿطخ

30,5

1015,

4

ِزٛؿطخ

2055

1013,

6

ِزٛؿطخ

2054

10155

6

ِزٛؿطخ

2061

10256

5

ِزٛؿطخ

20,5

,0635

ِزٛؿطخ
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يتبيف مف جدوؿ ( )2أف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور المجاؿ األوؿ (إدارة الكمية)
في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ككؿ جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي يبمغ
( ،)0070وبانحراؼ معياري مقداره ( ،) 20920وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد
العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ما بيف (.)2022-0000
وقد جاءت الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى "تحرص عمى توفير بيئة تعميمية آمنة خالية
مف العنؼ بكافة أشكالو" عمى المرتبة األولى ،وبأعمى متوسط حسابي ( ،)2022وبدرجة
تقدير مرتفعة ،ويمكف عزو ىذه النتيجة إلى اإلجراءات المتشددة والصارمة التي تتخذىا إدارة
الكمية تجاه مختمؼ أشكاؿ العنؼ داخؿ الكمية والتي قد تصؿ في بعض األحياف إلى الفصؿ
النيائي مف الكمية وذلؾ بحسب الئحة السموؾ الطالبي في كمية التربية األساسية.
وجاءت الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى "تشجع الطالب عمى التعبير عف آراءىـ
بمختمؼ القضايا" عمى المرتبة األخيرة ،وبأدنى متوسط حسابي ( ،)0000وبدرجة تقدير
منخفضة ،وتدلؿ ىذه النتيجة عمى انخفاض مساحة التعبير عف اآلراء التي توفرىا اإلدارة لدى
طمبتيا ،وقد يعود السبب في ذلؾ إلى اىتماـ اإلدارة بتذليؿ المشاكؿ والصعوبات األكاديمية
لدى الطمبة أكثر مف اىتماميا بتوسيع مساحات التعبير عف الرأي وتنمية الجانب النقدي
والفكري لدييـ.
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اجملال الجانْ :عضُ يّئٕ التدرِص
جضٚي ( )6اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ
ػٍ ٝفمغاد اٌّجبي اٌضبٔ( ٟػع١٘ ٛئخ اٌزضع٠ؾ)
اٌّزٛؿػ االٔذغاف اٌزغر١ت صعجخ
اٌفمغح
علُ
اٌزمض٠غ
اٌذـبث ٟاٌّؼ١بعٞ
اٌفمغح
ِزٛؿطخ
5
,0,3,
303,
٠شجغ اٌطالة ػٍ ٝاٌٛؿط١خ ف ٟاٌفىغ
12
ٚاٌزؼبًِ
ِزٛؿطخ
1,
,0,,6
3011
ٛ٠ظخ ا٢صبع اٌـٍج١خ ٌٍزؼصت
13
ِزٛؿطخ
,
10156
3012
ِٙ ّٕٝ٠بعاد اٌزفى١غ إٌبلض ٌض ٜاٌطٍجخ
14
ِغرفؼخ
1
1015,
3056
٠ؼؼػ صمبفخ اٌذٛاع اٌٙبصف ٚإٌّبلشخ
15
ٚغغح األؿئٍخ
ِزٛؿطخ
5
,0,33
٠ 16ـزشٙض ثب٠٢بد اٌمغآٔ١خ ٚاألدبص٠ش إٌج٠ٛخ 302,
اٌز ٟرضػ ٛإٌ ٝاٌزـبِخ ٚاٌٛؿط١خ
ِغرفؼخ
2
,0,42
3055
ٌ ّٕٝ٠ض ٜاٌطٍجخ اٌمضعح ػٍ ٝاٌزّ١١ؼ ثٓ١
16
اٌصٛاة ٚاٌشطأ
ِزٛؿطخ
6
,0,63
ٛ٠ 15ظخ ٌٍطٍجخ سطٛعح اٌزطغف اٌفىغ ٞػٍ302, ٝ
اٌفغص ٚاٌّجزّغ
ِغرفؼخ
3
10,,5
3045
٠ؼًّ ػٍ ٝإشبػخ عٚح اٌّذجخ ٚاإلسبء
1,
ٚاٌزؼب ْٚث ٓ١اٌطٍجخ
ِزٛؿطخ
11
10242
20,3
ٛ٠جٗ اٌطالة الؿزغالي أٚلبد اٌفغاؽ فّ١ب
2,
٠ف١ض
ِزٛؿطخ
12
10154
205,
ٛ٠جٗ اٌطالة ٌذعٛع إٌضٚاد
21
ٚاٌّذبظغاد طاد اٌطبثغ اٌفىغٞ
ِزٛؿطخ
6
10,41
٠ 22ؼًّ ػٍ ٝرصذ١خ اٌفىغ اٌشبغئ ٌض ٜثؼط 3036
اٌطٍجخ
ِغرفؼخ
4
10111
3043
٠ضعة اٌطٍجخ ػٍ ٝو١ف١خ اٌذصٛي ػٍٝ
23
اٌّؼٍِٛبد اٌصذ١ذخ ٚاٌّٛصٛلخ
ِزٛؿطخ
,0622
3026
اٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌّجبي ػع١٘ ٛئخ اٌزضع٠ؾ

يتبيف مف جدوؿ ( ) 9أف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور المجاؿ الثاني (عضو ىيئة
التدريس) في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ككؿ جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي
يبمغ ( ،)2009وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20900وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات
أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ما بيف (.)2009-0072
وقد جاءت الفقرة رقـ ( )20والتي تنص عمى "يعزز ثقافة الحوار اليادؼ والمناقشة
وطرح األسئمة" عمى المرتبة األولى ،وبأعمى متوسط حسابي ( ،)2009وبدرجة تقدير مرتفعة،
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس إلى أىمية ثقافة الحوار والمناقشة
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وطرح األسئمة ودورىا في تقويـ األفكار المغموطة وتصحيحيا ،بعيداً عف الطرؽ التقميدية
والتي تعتمد في معظميا عمى الحفظ والتمقيف.

وجاءت الفقرة رقـ ( )02والتي تنص عمى "يوجو الطالب الستغالؿ أوقات الفراغ فيما
يفيد " عمى المرتبة األخيرة ،وبأدنى متوسط حسابي ( ،)0072وبدرجة تقدير متوسطة ،ويمكف
عزو ىذه النتيجة إلى اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بتوجيو الطالب نحو االىتماـ والنجاح في
الجانب األكاديمي مف حياتيـ أكثر مف اىتماميـ بتوجيو الطمبة نحو استغالؿ أوقات الفراغ
في جوانب أخرى ،خاصة في ظؿ ازدحاـ الجداوؿ الدراسية لمطمبة بالعديد مف المقررات وما
يترتب عمييا مف واجبات وأنشطة واختبارات.

اجملال الجالح :املهايج الدراسّٕ
جضٚي ( )5اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ
ػٍ ٝفمغاد اٌّجبي اٌضبٌش (إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ)
اٌّزٛؿػ االٔذغاف اٌزغر١ت صعجخ
اٌفمغح
علُ
اٌزمض٠غ
اٌذـبث ٟاٌّؼ١بعٞ
اٌفمغح
ِغرفؼخ
2
10,41
3054
رغغؽ دت اٌٛغٓ ٚاالٔزّبء إٌ ٗ١فٟ
24
ٔفٛؽ اٌطٍجخ
ِغرفؼخ
2
10,16
3054
رجغػ أّ٘١خ اٌزّـه ثم ُ١اٌّجزّغ األصٍ١خ
25
ٚشغ٠ؼزٗ اٌـّذخ
ِزٛؿطخ
11
101,,
30,,
رغرجػ ثّشىالد اٌّجزّغ اٌغإ٘خ ٚرٛظخ
26
غغق دٍٙب
ِغرفؼخ
5
10,53
3045
رغؿز اٌّجبصئ األسالل١خ ٌض ٜاٌطٍجخ
26
ِزٛؿطخ
6
10,64
3036
رجغػ أّ٘١خ صٚع اٌّؤؿـبد اٌٛغٕ١خ
25
ٚاالفزشبع ثٙب
ِزٛؿطخ
,
1015,
3022
رج ٓ١اٌّشبغغ اٌّذ١طخ ثبٌ٠ٛٙخ اٌى٠ٛز١خ
2,
ٚاٌؼغث١خ ٚاإلؿالِ١خ
ِزٛؿطخ
1,
10,26
3016
رٛظخ أشىبي اٌزطغف اٌفىغِٚ ٞشبغغٖ
3,
ِزٛؿطخ
5
10,55
3034
رغوؼ ػٍ ٝػغض ا٢عاء ٚاألفىبع اٌّؼزضٌخ
31
ٚاٌجؼض ػٓ اٌغٍٚ ٛاٌزطغف
ِغرفؼخ
6
10,65
رِّٕٙ ٝبعاد اٌزفى١غ اإل٠جبث١خ ٌض ٜاٌطٍجخ 3046
32
ِغرفؼخ
4
,0,,,
3051
رٛاػْ ث ٓ١االٔفزبح اٌضمبف ٟػٍ ٝاٌشؼٛة
33
األسغٚ ٜرغؿ١ز اٌ٠ٛٙخ اٌى٠ٛز١خ
ِغرفؼخ
1
,0,65
3056
رؼؼػ اٌؼم١ضح اٌـٍّ١خ ٌض ٜاٌطٍجخ
34
ِزٛؿطخ
,063,
303,
اٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌّجبي إٌّب٘ج اٌضعاؿ١خ
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يتبيف مف جدوؿ ( ) 2أف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور المجاؿ الثالث (المناىج
الدراسية) في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ككؿ جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي
يبمغ ( ،)2027وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20927وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات
أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ما بيف (.)2009-2027
وقد جاءت الفقرة رقـ ( )24والتي تنص عمى "تعزز العقيدة السميمة لدى الطمبة" عمى
المرتبة األولى ،وبأعمى متوسط حسابي ( ،)2009وبدرجة تقدير مرتفعة ،ويمكف عزو ىذه
النتيجة إلى اىتماـ كمية التربية األساسية بتقديـ العديد مف المقررات والمناىج الدراسية التي
تيتـ بتأصيؿ الفكر اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية السميمة ،ىذا باإلضافة إلى أنو عادةً ما يتـ
ربط العديد مف المناىج الدراسية لممقررات المختمفة بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة وذلؾ مف

خالؿ تضمينيا بالعديد مف الشواىد واألدلة مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة.
وجاءت الفقرة رقـ ( )02والتي تنص عمى "ترتبط بمشكالت المجتمع الراىنة وتوضح
طرؽ حميا" عمى المرتبة األخيرة ،وبأدنى متوسط حسابي ( ،)0072وبدرجة تقدير متوسطة،
ومف الممكف أف يرجع السبب في ذلؾ إلى قدـ المناىج الدراسية بحيث أصبحت ال تتطرؽ
لمشكالت المجتمع الحالية ،األمر الذي يستدعي سرعة العمؿ عمى تحديث المناىج الدراسية
وتطويرىا لتواكب مشكالت المجتمع المستجدة والعمؿ عمى وضع حموؿ ليا.
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اجملال الرابع :األنشطٕ الطالبّٕ
جضٚي ( ),اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٚاٌزغر١ت ٚصعجخ رمض٠غ أفغاص ػٕ١خ اٌضعاؿخ
ػٍ ٝفمغاد اٌّجبي اٌغاثغ (األٔشطخ اٌطالث١خ)
اٌّزٛؿػ االٔذغاف اٌزغر١ت صعجخ
اٌفمغح
علُ
اٌزمض٠غ
اٌذـبث ٟاٌّؼ١بعٞ
اٌفمغح
ِزٛؿطخ
5
10164
20,,
رصذخ اٌّفب٘ ُ١اٌض١ٕ٠خ اٌّغٍٛغخ ٌضٜ
35
اٌطٍجخ
ِزٛؿطخ
5
10161
20,1
رزعّٓ ثؼط اٌجغاِج اٌز ٟرؼؼػ األِٓ
36
اٌفىغٌ ٞض ٜاٌطٍجخ
ِزٛؿطخ
5
10215
20,,
رّٕ ٝاٌشؼٛع ثعغٚعح اٌّذبفظخ ػٍٝ
36
ِّزٍىبد اٌٛغٓ اٌؼبِخ ٌض ٜاٌطٍجخ
ِزٛؿطخ
2
101,1
3016
رّٕ ٝاػزؼاػ اٌطبٌت ثبٌزغاس اٌضمبفٟ
35
اٌؼغثٚ ٟاإلؿالٌِ ٟضٌٚخ اٌى٠ٛذ
ِزٛؿطخ
4
1014,
30,6
رؼؼػ اٌـٍٛو١بد اإل٠جبث١خ ٌض ٜاٌطٍجخ
3,
ِزٛؿطخ
1
10165
3024
رـ ُٙاٌذّالد اٌزطٛػ١خ اٌز ٟرمّٙ١ب
4,
اٌىٍ١خ ف ٟرؼؼ٠ؼ االٔزّبء اٌٛغٕٟ
ِزٛؿطخ
6
1015,
20,2
رٕظُ اٌىٍ١خ ٍِزم١بد ٔٚضٚاد ٌٍزٛػ١خ
41
اٌفىغ٠خ
ِزٛؿطخ
1,
10236
2054
رذغص اٌىٍ١خ ػٍ ٝاؿزعبفخ اٌؼٍّبء
42
ٚاٌّفىغ ٓ٠أصذبة ا٢عاء اٌّؼزضٌخ
ٚاٌّؼزجغح
ِزٛؿطخ
3
102,3
3012
رزٕبؿت ظٛاثػ األٔشطخ اٌطالث١خ
43
ِٚذزٛا٘ب ِغ لٚ ُ١ػبصاد اٌّجزّغ
اٌى٠ٛزٟ
ِزٛؿطخ
,
102,2
2065
رشجغ اٌذبجبد اٌفىغ٠خ ٌض ٜاٌطٍجخ
44
ِزٛؿطخ
,0562
20,6
اٌضعجخ اٌىٍ١خ ٌّجبي األٔشطخ اٌطالث١خ

يتبيف مف جدوؿ ( )7أف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور المجاؿ الرابع (األنشطة
الطالبية) في تعزيز األمف الفكري لدى الطمبة ككؿ جاءت بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي
يبمغ ( ،)0072وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)20290وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات
أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ما بيف (.)2004-0004
وقد جاءت الفقرة رقـ ( )42والتي تنص عمى "تسيـ الحمالت التطوعية التي تقيميا
الكمية في تعزيز االنتماء الوطني" عمى المرتبة األولى ،وبأعمى متوسط حسابي (،)2004
وبدرجة تقدير متوسطة ،ويمكف عزو ىذه النتيجة إلى حرص كمية التربية األساسية الدائـ
والمستمر عمى إقامة الحمالت والفعاليات التطوعية بمختمؼ أشكاليا ،وخاص ًة تمؾ التي تُعنى
باالىتمامات المحمية مما يسيـ في تعزيز قيـ الوالء واالنتماء لموطف في نفوس الطمبة ،ىذا
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باإلضافة إلى حرص وحدة األنشطة الطالبية في الكمية عمى إقامة الفعاليات والحمالت
التطوعية التي تتفؽ مع أىداؼ الكمية ورسالتيا والتي يأتي في مقدمتيا تعزيز االنتماء
الوطني لدى الطمبة.
وجاءت الفقرة رقـ ( )40والتي تنص عمى "تحرص الكمية عمى استضافة العمماء
والمفكريف أصحاب اآلراء المعتدلة والمعتبرة " عمى المرتبة األخيرة ،وبأدنى متوسط حسابي
( ،)0004وبدرجة تقدير متوسطة ،وقد يعود السبب في ذلؾ إلى اىتماـ برامج األنشطة
الطالبية في الكمية باستضافة التربوييف الميتميف بمعالجة المشكالت األكاديمية التي تخص
الطالب دوف االىتماـ بالقضايا الفكرية لدى الطمبة ،كما يمكف أف يعود السبب إلى رغبة الكمية
في النأي عف الدخوؿ في المعترؾ السياسي والديني وما يعتريو مف صراعات فكرية.
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني :ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (≥ α

 )2020بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في
تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير النوع؟ تـ حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) اإلحصائي لمعينات المستقمة ،لمكشؼ عف الفروؽ ذات
الداللة اإلحصائية بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة
الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير النوع ،وجدوؿ ( )22يبيف ذلؾ.
جضٚي ( )1,اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٔٚزبئج اسزجبع (د) اإلدصبئٌ ٟضالٌخ اٌفغٚق
ثِ ٓ١زٛؿػ رمض٠غاد ػٕ١خ اٌضعاؿخ ٌضٚع وٍ١خ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ ف ٟرؼؼ٠ؼ األِٓ اٌفىغٞ
ٌض ٜغٍجزٙب رجؼبً ٌّزغ١غ إٌٛع
االٔذغاف لّ١خ (د) ِـزٜٛ
اٌّزٛؿػ
اٌزىغاع
إٌٛع
اٌّجبي
اٌضالٌخ
اٌّؼ١بع ٞاٌّذـٛثخ
اٌذـبثٟ
,05,,
,054,
,0643
20,66
221
طوغ
إصاعح اٌىٍ١خ
,0632
20,45
5,5
أٔضٟ
,06,,
,0255
,0626
30255
221
طوغ
ػع١٘ ٛئخ
اٌزضع٠ؾ
,0621
30263
5,5
أٔضٟ
,0126

,0643
303,5
221
طوغ
إٌّب٘ج
اٌضعاؿ١خ
,0635
30355
5,5
أٔضٟ
,0,56 1061,,0,45
20565
221
طوغ
األٔشطخ
اٌطالث١خ
,0536
30,,2
5,5
أٔضٟ
,0622 ,0356,065,
30134
221
طوغ
اٌضعجخ اٌىٍ١خ
,0622
30152
5,5
أٔضٟ
* لّ١خ "د" اٌجض١ٌٚخ ػٕض صعجخ دغ٠خ (ٚ ،)626ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ (10,6 = ),0,5
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يتبيف مف جدوؿ ( )22أف قيمة (ت) المحسوبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدولية في جميع
مجاالت الدراسة (إدارة الكمية ،عضو ىيئة التدريس ،المناىج الدراسية ،األنشطة الطالبية)،
وفي الدرجة الكمية لألداة ،حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة عمى المجاالت السابقة والدرجة
الكمية (بالترتيب) ،)20202-( ،)20927-( ،)20209( ،)20000( ،)20042( :مما يدؿ
عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2020≥ αبيف متوسط تقديرات
عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا
وذلؾ عمى جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية لألداة ،تبعاً لمتغير النوع .وتعد ىذه النتيجة

نتيجة منطقي ة عمى اعتبار أف كمية التربية األساسية في دولة الكويت ،وبعناصرىا المختمفة
(اإلدارة ،عضو ىيئة التدريس ،المناىج الدراسية ،األنشطة الطالبية) تعمؿ عمى تعزيز األمف
الفكري لدى طالبيا دوف أي تفرقة أو تمييز ،فالطالب عمى اختالؼ جنسيـ ،تطبؽ عمييـ
نفس القوانيف مف قبؿ إدارة الكمية ،ويتعمموف عمى أيدى أعضاء التدريس أنفسيـ ،ويتمقوف
عموميـ ومعارفيـ مف المناىج الدراسية نفسيا ،ىذا باإلضافة إلى أف األنشطة الطالبية
الموجية لمذكور مشابية إلى حد كبير مع تمؾ الموجية لإلناث ،األمر الذي يفسر عدـ وجود
فروؽ في تقديرات الطمبة لدور كمية التربية األساسية في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا،
عمى اختالؼ جنسيـ.
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الحراحشة ( ،)0222ودراسة عمي
( )0222والتي أظيرت نتائجيا عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في دور المؤسسات التعميمية
في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا ،تبعاً لمتغير النوع.

واختمفت نتائج الدراسة الحالية جزئياً مع نتائج دراسة شمداف ( )0222والتي أسفرت

نتائجيا عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف تقديرات عينة الدراسة لدور الجامعات الفمسطينية

في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا وذلؾ في مجاؿ عضو ىيئة التدريس ،ومجاؿ المناىج

الدراسية ،والدرجة الكمية لألداة ،تبعاً لمتغير النوع ،ولصالح الذكور ،وقد يعود السبب في ذلؾ
إلى طبيعة الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية السائدة في فمسطيف ،والتي تختمؼ عف

نظيرتيا في الكويت ،حيث تستحوذ العديد مف القضايا المحمية الساخنة عمى اىتماـ الطمبة
في فمسطيف ،وتحديداً الذكور منيـ ،لكونيـ أكثر احتكاكاً بالقضايا التي تيتـ بالشأف العاـ

إجماالً ،األمر الذي ينعكس عمى دور عضو ىيئة التدريس في مناقشة ىذه القضايا مع
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الطالب الذكور أكثر مف اإلناث ،والتفاعؿ معيا كذلؾ مف خالؿ المناىج الدراسية .كما اختمفت
نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العزاـ ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى وجود فروؽ
دالة إحصائياً في دور التعميـ الجامعي في تعزيز األمف الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس في جامعة حائؿ ،تبعاً لمتغير النوع ،ولصالح اإلناث ،وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى
اختالؼ عينة الدراسة عف عينة الد ارسة الحالية والمتمثمة بالطمبة الجامعييف.

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث :ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (≥ α

 ) 2020بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في
تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير السنة الدراسية؟ تـ حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) اإلحصائي لمعينات المستقمة ،لمكشؼ عف الفروؽ ذات
الداللة اإلحصائية بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور كمية التربية األساسية بدولة
الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير السنة الدراسية ،وجدوؿ ( )22يبيف
ذلؾ.
جضٚي ( )11اٌّزٛؿطبد اٌذـبث١خ ٚاالٔذغافبد اٌّؼ١بع٠خ ٔٚزبئج اسزجبع (د) اإلدصبئٌ ٟضالٌخ
اٌفغٚق ثِ ٓ١زٛؿػ رمض٠غاد ػٕ١خ اٌضعاؿخ ٌضٚع وٍ١خ اٌزغث١خ األؿبؿ١خ ثضٌٚخ اٌى٠ٛذ ف ٟرؼؼ٠ؼ األِٓ
اٌفىغٌ ٞض ٜغٍجزٙب رجؼبً ٌّزغ١غ اٌـٕخ اٌضعاؿ١خ
اٌّجبي

اٌـٕخ اٌضعاؿ١خ

اٌزىغاع

اإلصاعح

اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ
اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق
اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ

35,
36,
35,

اٌّزٛؿػ
اٌذـبثٟ
20,,5
20,15
30326

االٔذغاف
اٌّؼ١بعٞ
,0636
,0633
,061,

اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

36,

30233

,0631

ػع١٘ ٛئخ
اٌزضع٠ؾ

لّ١خ (د)
اٌّذـٛثخ
104,6

ِـزٜٛ
اٌضالٌخ
,016,

10646

,0,51

إٌّب٘ج
اٌضعاؿ١خ

اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ
اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

35,
36,

304,3
30365

,0613
,0663

,0454

,065,

األٔشطخ
اٌطالث١خ

اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ
اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

35,
36,

20,51
20,46

,0562
,0563

,0541

,055,

اٌضعجخ اٌىٍ١خ

اٌـٕخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ
اٌـٕخ اٌضبٌضخ فّب فٛق

35,
36,

30166
3011,

,0622
,0635

1022,

,021,

* لّ١خ "د" اٌجض١ٌٚخ ػٕض صعجخ دغ٠خ (ٚ ،)626ػٕض ِـز ٜٛاٌضالٌخ (= ),0,5

2072

يتبيف مف جدوؿ ( )22أف قيمة (ت) المحسوبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدولية في جميع
مجاالت الدراسة (إدارة الكمية ،عضو ىيئة التدريس ،المناىج الدراسية ،األنشطة الطالبية)،
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وفي الدرجة الكمية لألداة ،حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة عمى المجاالت السابقة (بالترتيب):
( ،)20007( ،)20042( ،)20404( ،)20942( ،)20422مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2020≥ αبيف متوسط تقديرات عينة الدراسة
لدور كمية التربية األساسية بدولة الكويت في تعزيز األمف الفكري لدى طمبتيا وذلؾ عمى
جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية لألداة ،تبعاً لمتغير السنة الدراسية .ويمكف عزو النتيجة
السابقة إلى أف كافة طمبة الكمية ،وعمى اختالؼ مستوياتيـ وسنواتيـ الدراسية يخضعوف
ويتعايشوف مع نفس الظروؼ والبيئة التعميمية ،فإدارة الكمية تتعامؿ مع الجميع بسواسية
وتطبؽ عمييـ الموائح ذاتيا بغض النظر عف مستوياتيـ الدراسية ،والحاؿ ذاتو مع عضو ىيئة
التدريس ،فيو يدرس الطمبة في جميع المستويات الدراسية ،كما أف األنشطة الطالبية
بأشكاليا المختمفة ال تُقسـ أو تُطرح بحسب سنوات الطالب في الدراسة ،بؿ تكوف متاح ًة أماـ
الجميع ،أما بالنسبة لممناىج الدراسية ،فطمبة الكمية يتشاركوف في دراسة العديد مف المقررات
والمناىج الدراسية ،كمقررات الثقافة العامة والمقررات المينية والتي تشكؿ أكثر مف نصؼ
المقررات التي يحتاجيا الطالب لمتخرج ،األمر الذي تصغر معو أو تنعدـ الفروؽ بيف طالب
السنوات الدراسية المختمفة.
واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شمداف ( )0222والتي أشارت نتائجيا
إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في دور كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تعزيز

األمف الفكري لدى طمبتيا تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،كما اتفقت النتيجة الحالية جزئياً
مع نتائج دراسة عوض ( )0222والتي أشارت نتائجيا إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً
في دور الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية األمنية ومكافحة اإلرىاب لدى

طمبتيا تعزى لمتغير السنة الدراسية.
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التُصّات
بناء عمى نتائج الدراسة الحالية ،يوصي الباحثاف بما يمي:
ً
 -2أف تحرص إدارة الكمية عمى رصد جميع أشكاؿ االنحرافات الفكرية لدى الطمبة ،ومناقشة
الطالب بيا سعياً لتصحيحيا مف قبؿ أحد التربوييف المشيود ليـ بسالمة العقيدة،
ووسطية الطرح والمنيج ،وصالبة الحجة ،وقوة االستدالؿ.

 -0التأكيد عمى أعضاء ىيئة التدريس بضرورة تنويع طرؽ وأساليب التدريس بحيث تعتمد
بشكؿ أكبر عمى الحوار والمناقشة وطرح األسئمة ونقد القضايا المختمفة مف عدة زوايا،
وتدريب الطالب عمييا.
 -2العمؿ عمى تطعيـ المناىج الدراسية في الكمية بالموضوعات التي تنمى لدى الطمبة حب
الوطف واالنتماء لو ،والعمؿ عمى تحديثيا لمواكبة المستجدات والمشكالت واليجمات
الفكرية الشرسة التي تتعرض ليا المجتمعات العربية واإلسالمية والعمؿ عمى وضع
تصورات وحموؿ ليا.
 -4ضرورة تزويد المناىج الدراسية بالموضوعات التي تساعد عمى وقاية الطمبة مف الوقوع
في حفر االنحرافات الفكرية والتطرؼ ،وتغرس فييـ قيـ التسامح والوسطية وقبوؿ اآلخر
وذلؾ مف خالؿ بعض المقررات اإلجبارية التي يستوجب عمى جميع الطمبة اجتيازىا
لمتخرج.
 -0ضرورة االىتماـ باألنشطة الطالبية الثقافية والفكرية في الكمية ،وتضمينيا بالموضوعات
التي تعزز األمف الفكري لدى الطمبة ،وتشجيع الطمبة عمى المشاركة بيا ،والموازنة بينيا
وبيف أنواع األنشطة األخرى والتي تمقى إقباالً أوسع مف جانب الطمبة ،كاألنشطة الرياضية

والفنية.

 -2دراسة الجوانب التنظيمية والموائح والمعوقات التي تحد مف مشاركة الطمبة في األنشطة
ذات الطبيعة الفكرية والعمؿ عمى إزالتيا.
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املراجع:
أَال :املراجع العربّٕ:
األحمدي ،حميد .)0222( .دور المعمـ في تعزيز األمف الفكري لدى طالبو .ورقة عمؿ مقدمة

في المؤتمر التربوي الدولي األوؿ "المعمـ وعصر المعرفة :الفرص والتحديات" ،مف  07إلى 22

نوفمبر ،جامعة الممؾ خالد ،المممكة العربية السعودية.

ابف منظور ،جماؿ الديف أبو الفضؿ .)2779( .لساف العرب .ط ،0بيروت :دار إحياء التراث

العربي.

األصفياني ،الحسيف بف محمد .)0227( .مفردات ألفاظ القرآف .ط ،4دمشؽ :دار القمـ.

أبو عراد ،صالح بف عمي .)0227( .دور الجامعة في تحقيؽ األمف الفكري .مجمة عجماف

لمدراسات والبحوث.02-9 ،)0(2 ،

أبو مغمي ،سميح .)2779( .قواعد التدريس في الجامعة :دليؿ عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس

في الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي في الوطف العربي .عماف :دار الفكر لمطباعة والنشر.

أنيس ،إبراىيـ ومنتصر ،عبد الحميـ والصوالحي ،عطية وأحمد ،محمد خمؼ اهلل.)0224( .

المعجـ الوسيط .ط ،4القاىرة :مجمع المغة العربية ،مكتبة الشروؽ الدولية.

بدوي ،أحمد زكي .)2772( .معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية .بيروت :مكتبة لبناف.

البمعاسي ،سعود والشرعة ،ناصر .)0220( .دور المدرسة في تعزيز األمف الفكري .مجمة

البحوث التربوية والنفسية.29-22 ،)20(7 ،

الجرجاني ،عمي بف محمد السيد الشريؼ( .د .ت .).معجـ التعريفات .القاىرة :دار الفضيمة.
الحارثي ،زيد .) 0222( .إسياـ اإلعالـ التربوي في تحقيؽ األمف الفكري لدى طالب المرحمة

الثانوية بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر مديري ووكالء المدارس والمشرفييف التربوييف .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.

الحراحشة ،فواز .) 0222( .درجة تحقيؽ الجامعات األردنية الرسمية لألمف الفكري لمطمبة مف

وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية والطمبة أنفسيـ .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.

الحكيـ ،نعيـ تميـ .)0227( .نحو استراتيجية وطنية لتكريس مفيوـ األمف الفكري في

المجتمع .بحث مقدـ إلى المؤتمر الوطني األوؿ لألمف الفكري "المفاىيـ والتحديات" ،مف  29إلى 02

مايو ،كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف الفكري ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
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الحوشاف ،بركة .)0220( .أىمية المدرسة في تعزيز األمف الفكري .مجمة الفكر الشرطي،
.002-022 ،)2(04

الحيدر ،حيدر .)0222( .األمف الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية .رسالة دكتوراه غير

منشورة ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية الشرطة ،جميورية مصر العربية.

الخادمي ،نور الديف مختار .)0222( .القواعد الفقيية المتعمقة باألمف الشامؿ .المجمة

العربية لمدراسات األمنية والتدريب.40-0 ،)40(02 ،

الركابي ،زيف العابديف .)0222( .األدمغة المفخخة .الرياض :دار غيناء.

الزنيدي ،عبد الرحمف .)2774( .حقيقة الفكر اإلسالمي .الرياض :دار المسمـ.

السميماف ،إبراىيـ .)0222( .دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمف الفكري لمطالب :دراسة

ميدانية عمى مدارس التعميـ العاـ بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.

شحاتو ،حسف والنجار ،زينب .)0222( .معجـ المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار

المصرية المبنانية.

شمداف ،فايز .) 0222( .دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في تعزيز األمف الفكري

لدى طمبتيا وسبؿ تفعيمو .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية.92-22 ،)2(02 ،

الشيراني ،بندر بف عمي .)0227( .تصور مقترح لتفعيؿ دور اإلدارة المدرسية الثانوية في

تحقيؽ األمف الفكري .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.

الشيواف ،امتناف .)0222( .استراتيجية المعمـ في دعـ مبدأ الوسطية وتعزيز األمف الفكري

بيف الواقع والمأموؿ .المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية.272-292 ،)0(2 ،

الطالع ،رضواف .)0222( .نحو أمف فكري إسالمي .سمسمة الكتب كالرجاؿ .ط ،0الرياض:

مطابع السفراء.

العازمي ،عبد اهلل والنومس ،سعد وعمي ،ياسر .)0222( .مدى إسياـ األنشطة التربوية في

تنمية قيـ المواطنة لدى طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت .مجمة الطفولة والتربية،)2(2 ،

.70-29

عبد الحسيف ،بشرى .) 0222( .دور الجامعات العراقية في تعزيز وحماية األمف الفكري لدى

الطمبة مف وجية نظرىـ .مجمة الباحث.29-02 ،)22(02 ،

عبد الرحمف ،محمد .)0220( .دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز األمف الفكري لدى

طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
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العتيبي ،سييؿ بف رفاع .)0227( .دور خطب الجمعة والعيديف في تعزيز األمف الفكري.
بحث مقدـ لممؤتمر الوطني األوؿ لألمف الفكري بعنواف :المفاىيـ والتحديات في الفترة مف 27-22

مايو ،كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف الفكري بجامعة الممؾ سعود ،الرياض.

العزاـ ،ميسـ .)0222( .دور التعميـ الجامعي في تعزيز األمف الفكري مف وجية نظر أعضاء

ىيئة التدريس في جامعة حائؿ .المجمة الدولية التربوية المتخصصة.224-204 ،)0(9 ،

عمي ،أسماء .)0222( .دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمف الفكري لدى طالبيا (دراسة

ميدانية بمحافظة المنوفية) .المجمة التربوية-جامعة سوىاج.070-027 ،)04(04 ،

العنزي ،نورة .)0222( .دور المناىج الجامعية في معالجة التطرؼ الفكري مف وجية نظر

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الكويت .مجمة العموـ التربوية واالجتماعية.027-020 ،)24(0 ،

عوض ،نيا .)0222( .تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في ترسيخ التربية

األمنية ومكافحة اإلرىاب .رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.

الفريدي ،محمد .)0222( .متطمبات تحقيؽ أبعاد األمف الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية

مف وجية نظر المعمميف والمشرفييف التربوييف بمدينة بريدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

كرشمي ،موسى بف حسيف .)0222( .مدى إسياـ النشاط الطالبي في تحقيؽ األمف الفكري

لطالب المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

الكريباني ،أحمد .) 0220( .دور األمف الفكري في الوقاية مف الجريمة .رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعو مؤتة ،األردف.

المالكي ،عبد الحفيظ .)0222( .نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيؽ األمف الفكري في

مواجية اإلرىاب .رسالة دكتوراه ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.

المالكي ،عبد الحفيظ .)0227( .األمف الفكري مفيومو وأىميتو ومتطمبات تحقيقو .مجمة

البحوث األمنية-مركز البحوث والدراسات بكمية الممؾ فيد األمنية ،)42( ،أغسطس.22-9 ،

مرسي ،محمد منير .)2727( .اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا .القاىرة :عالـ الكتب.

مكروـ ،عبد الودود .)0224( .المخزوف الحضاري لمشخصية المصرية في مواجية التحديات
المعاصرة :رؤية تربوية .المنصورة :عامر لمطباعة والنشر.

الممحـ ،بينة بنت فيد .)0227( .الجامعات وصناعة األمف الفكري (قراءة سوسيولوجية

لعالقة الجامعات باألمف الفكري في المجتمع السعودي .بحث مقدـ إلى المؤتمر الوطني األوؿ لألمف

الفكري "المفاىيـ والتحديات" ،مف  29إلى  02مايو ،كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات
األمف الفكري ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
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ممحـ ،سامي .) 0222( .مناىج البحث في التربية وعمـ النفس .عماف :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة.

منصور ،منار .) 0229( .تقييـ دور الجامعة في تحقيؽ األمف الفكري لطالبيا مف وجية

نظرىـ وأعضاء ىيئة التدريس .مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر.222-029 ،)290(22 ،

نصير ،محمد .)2770( .األمف والتنمية :دراسة تحميمية .الرياض :العبيكاف لمطباعة والنشر.

النقيب ،خمدوف والصباف ،ريما وحارب ،سعيد والنجار ،باقر وحمد ،عبد العزيز وبف طفمة،

سعد .)0222( .اتجاىات الشباب في دوؿ مجمس التعاوف .الكويت :دار قرطاس لمنشر.

الوحش ،ىالة .) 0222( .تصور مقترح لدور أعضاء ىيئة التدريس في تعزيز األمف الفكري

لدى طالب جامعة بيشة .مجمة العموـ التربوية.222-200 ،)0(02 ،
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