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 دور األقسام العلمية يف كليات جامعة الفلوجة يف تعزيز األمن الفكري
  االجتماعي والرتبوي عند طلبة اجلامعة

 د . طارق عبد أحمد الدليمي.أ        ء فايق حبيب حمودي . آالم.د            
 جامعة الفموجة                           جامعة الفموجة                    

 ص :مخالم
تعد االقساـ العممية أحد العناصر األساسية لمجامعة ، فيي تؤلؼ الكميات كالمعاىد فييا ، 
كتأخذ عمى عاتقيا تنفيذ المياـ المناطة بيا ، كمنيا تدريس المكاد التي تدخؿ ضمف تخصصاتيا 
لمطمبة ، كتقـك أيضا بالبحث العممي ، كخدمة المجتمع ، كما كأف لكؿ قسـ مف ىذه األقساـ ، كيانو 

 الذاتي مف الناحية العممية كاإلدارية كالتربكية .
األمف الفكرم لدل الطمبة يساعد في تحقيؽ ىكية الكطف ك األمة ككجكدىا كمف المعمـك أف 

، كىك السكر المنيع في كجو أم تيديد يستيدؼ تقكيض أركانيما ، كىذا يتطمب يقظة كتخطيطا كاعيا 
ف حدث أم خمؿ فيو يترتب عميو عكاقب  كتكاتفا حقيقيا لحماية ىذا النكع مف األمف عند الطمبة ، كا 

ؿ تمكث الفكر بأفكار ىداامة تتربص ببقا  األمة كالكطف كتسبب في إلقا  بذكر التناحر كخيمة مف خال
 كالشحنا  بيف أفراد المجتمع . 

 ييدؼ البحث اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية : 
ػػػػػػػػػػػ ما مستكل تعزيز األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة لألمف الفكرم االجتماعي ك التربكم 

 الطمبة  ؟ عند
 ػػػػػػػػػ ما مستكل تعزيز األقساـ العممية في جامعة الفمكجة لألمف الفكرم االجتماعي عند الطمبة ؟

 في كميات جامعة الفمكجة لألمف الفكرم التربكم عند الطمبة   ؟العممية ػػػػػػػػ ما مستكل تعزيز األقساـ ا
 ككاف مف نتائج الدراسة ما يأتي : 
ألمف الفكرم االجتماعي ك في تعزيز األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة  دكر مستكلػػػػػػػػػ إف 

( كالكزف المئكم  4...6لمرجح ) كاف بدرجة عالية حيث كاف الكسط االتربكم عند الطمبة  
% ( . كىذا يشير إلى أف األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة  تكلي إىتماما كبيرا  28..92)

 األمف الفكرم بشطريو االجتماعي كالتربكم بيف صفكؼ طمبتيا . ألف يسكد
 أوال : مشكمة البحث :

تعد التربية األداة الرئيسية كالركيزة الميمة في كافة المجتمعات كالتي يعتمد 
عمييا في تنشئة كتربية األجياؿ كاعدادىـ لمحياة ، كيزداد دكر التربية في الكقت 
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العصرية كالحضارية التي يتميز بيا عالمنا المعاصر )عبد الحاضر نتيجة لمخصائص 
كتتضمف التربية الميارات كالطرؽ الفنية كضركب التعميـ  . ( 889.:  .9المطيؼ، 

مف األنشطة التعميمية كالتي تعمؿ أساسا عمى  انتائج بعيدة المدل ككثير الالمعرفي ذات 
  . )886.: 6.استمرار العممية التربكية )النابو، 

تبكأت الجامعات مكاف الصدارة في المجتمع النيا مركز االشعاع لكؿ ماىك  قدل
جديد مف الفكر كالمعرفة كالمكاف الذم تنطمؽ منو ارا  االساتذة كالمفكريف كالعمما  
كحممة شعمة الحضارة االنسانية كقادتيا كركاد االصالح كالتطكير ، كبذلؾ كاف ليا دكر 

تصادية كاالجتماعية كالتطكر العممي في المجتمع نتيجة كبير كمتميز في التنمية االق
لمدكر الميـ الذم يقكـ بو العاممكف بيا مف مختمؼ المستكيات العممية كالكظيفية مف 
تخطيط كتنفيذ كمتابعة تجرم كفؽ اسس كاساليب عممية كتقنية متقدمة تعتمد العمـ فقط 

 كالغيره اساسا ليا .
كتشير أخالقيات القسـ عمكما إلى الحدكد المفيكمة لمسمكؾ المقبكؿ . إذ تقـك 
بترسيخ إطار يتـ مف خاللو تقدير ما ىك عادؿ أك ظالـ ، كمسؤكؿ أك غير مسؤكؿ . 
لى ما ىنالؾ مف أكصاؼ ثنائية القطب لتصرفات األفراد كالقسـ .  كحذر أك طائش . كا 

ف أخالقيات القسـ ال  كما تقكـ بفرض التزاـ بنشاطات القسـ كفؽ ما يمميو الضمير . كا 
تعد الحصيمة اإلجمالية لألخالقيات الفردية التي يمارسيا أفراده . بؿ عمى األصح أنيا 
ترسيخ لممبادل  األساسية لمعمؿ الجماعي داخؿ القسـ . كىذا يتطمب مف بعض 

) لكىيغيرسف ،   األعضا  أف يعدلكا أخالقياتيـ الشخصية عند إنجاز مسؤكليات القسـ
 ( . .6.ق ،  621.مارم ، ) 

إف األمف الفكرم يتمثؿ في طمأنينة الدكلة إلى قدرتيا عمى التصدم 
لإلتجاىات الفكرية التي مف شأنيا التأثير عمى ثكابتيا الفكرية كالثقافية كالعقدية ، 

التي  خاصة في ظؿ البث اإلعالمي المباشر ، كشبكة المعمكمات الدكلية ) اإلنترنت (
تسيـ بفعاالية في الغزك الفكرم كفي انتشار ظاىرة اإلنحراؼ الفكرم ، كالدكلة التي 
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تسعى تحقيؽ أمنيا الكطني عمييا تعزيز األمف الفكرم كمقاكمة الفكر الدخيؿ ، ككؿ 
 ( . 21،  621.أشكاؿ اإلنحرافات الفكرية ) الطالع ق ، 

ف تحقيؽ األمف الفكرم لدل الطمبة يساعد في ت حقيؽ ىكية الكطف ك األمة كا 
ككجكدىا ، كىك السكر المنيع في كجو أم تيديد يستيدؼ تقكيض أركانيما ، كىذا 
ف حدث أم  يتطمب يقظة كتخطيطا كاعيا كتكاتفا حقيقيا لحماية ىذا النكع مف األمف كا 
خمؿ فيو يترتب عميو عكاقب كخيمة مف خالؿ تمكث الفكر بأفكار ىداامة تتربص ببقا  

 الكطف كتسبب في إلقا  بذكر التناحر كالشحنا  بيف أفراد المجتمع . األمة ك 
كمف ىنا يبرز دكر األقساـ العممية في الجامعات لدعـ كتعزيز األمف الفكرم 
االجتماعي كالتربكم لدل طمبة الجامعة ، ككف ىذا المكضكع صار لو أىمية كبيرة 

نكعة تحاكؿ زعزعة أمنو كخاصة في مجتمعنا العراقي الذم يشيد ىجمات فكرية مت
بعاده عف األىداؼ التي يسعى  كاستقراره كمحاكلة النيؿ مف كحدتو الكطنية كالقكمية ، كا 
إلى تحقيقيا , كمف خالؿ ىذا تتجمى مشكمة البحث مف خالؿ السؤاؿ اآلتي : ما ىك 

 االجتماعي دكر األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة في تعزيز األمف الفكرم
 ؟ لدل طمبة الجامعة ربكمكالت
 أهمية البحث :ــــــ 

تعد المؤسسات التربكية مف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ 
التربكية التي تحددىا اإلدارة التربكية كالتي تكجو خدماتيا مباشرة إلى كؿ أسرة في 

ألسرىـ  المجتمع مف خالؿ إعداد ىذه األسر ليصبحكا أبا  كأميات صالحيف
  ( 1.،  2111كلمجتمعيـ )العجمي، 

تعد الجامعات كالمعاىد كالمراكز التابعة ليا مف ابرز المؤسسات االجتماعية و
كاىميا كالتي ليا مميزات كخصائص تجعميا تتميز عف غيرىا مف المؤسسات التربكية 

تمع لتقـك المسؤكلة عف اعداد افراد المجتمع ، كالتي انشأت مف قبؿ المجألنيا االخرل 
رث حضارم كثقافي إفي ضك  مايمتمكو ىذا المجتمع مف بأعداد كتربية كتعميـ ابنا ه 

المجتمع كعاداتو كمبادئو كينسجمكف معيا كيستجيبكف  كعممي تجعميـ يحترمكف فمسفة
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في العالـ كيتفاعمكف مع حضارات الشعكب  الى افرازات التطكر العممي كالتكنكلكجي 
 منيا في ضك  حاجة المجتمع كتطمعاتو .االخرل كيستفيدكف 

إف العكامؿ التي تؤدم دكرا كبيرا في تطكير اإلنساف بشكؿ خاص كتحقيؽ 
التنمية كالتقدـ لممجتمعات بشكؿ عاـ كثيرة كمتنكعة إال أف الجامعة لف يتسنى ليا 
المساىمة في تطكير اإلنساف كتحقيؽ التنمية كالتقدـ لممجتمعات إال إذا كانت ذات 

الية عميقة كمسؤكلية صادقة في أدا  الرسالة كالقياـ بالكظائؼ كتحقيؽ ا ة عالية كفعا كف
 ( . .9.،  2118كاألفضؿ ) السعكد، كسمطاف،   األىداؼ عمى الكجو األكمؿ

فالجامعات مؤسسات عممية اجتماعية اكاديمية تعمؿ عمى تزكيد الطمبة 
بالمعارؼ كالخبرات كالميارات التي يحتاجكف الييا في حياتيـ الحاضرة كالمستقبمية بما 
يؤدم الى تفاعميـ مع البيئة االجتماعية كجعميـ قادريف عمى االرتقا  بيا كتطكيرىا . 

جتماعي كالحضارم كعادات المجتمع مف جيؿ كىي تعمؿ ايضا عمى نقؿ التراث اال
الخر كغرسو في نفكس الطمبة ليسمككا السمكؾ االجتماعي المقبكؿ . كما تعمؿ عمى 
تنمية القدرات الفردية كتشجيعيا كتطكيرىا كاثارة دافعيتيـ كرغباتيـ لمعمؿ كاالستجابة 

 ة متطمباتيا .لمتحديات الجديدة كالمتغيرة في المجتمع كمكاكبتيا كاستيعاب كتمبي
فقد اصبحت الجامعات مف اىـ المصادر االساسية لتطكير المجتمع في شتى 
مجاالت الحياة كانعكاساتيا لما تمتمكو ىذه المؤسسات مف دكر ميـ كفاعؿ كمتميز في 
التنمية الشاممة في الجكانب االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية كغيرىا ، كمف 

ئمة لمحفاظ عمى القيـ كاالفكار التي يسعى المجتمع الى تعزيزىا اىـ المناخات المال
كتربية االجياؿ المتالحقة عمييا لغرض محافظتو عمى ىكيتو التي تميزه عف المجتمعات 
االخرل كالتي يعتز بيا كيعتبرىا احد مقكمات السيادة الكطنية ، ككذلؾ فيي منارا 

مع المجتمعات االخرل ممثمة بالمؤسسات اللتقا  الخبرات كالتكاصؿ العممي كالثقافي 
التعميمية العاممة فييا لالستفادة مما تكصمت لو تمؾ المؤسسات في مجتمعاتيا كنقؿ 

   مايتاسب منيا مع احتياجات كتطمعات المجتمع لتككف في متناكؿ ابنا  المجتمع .
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ة ، الكحدة التنظيمية كاألساسية لممؤسسات الجامعي ميةتشكؿ األقساـ األكاديك 
إذ يقع عمييا الدكر الرئيس في تحقيؽ األىداؼ الجامعية التي تتمثؿ في نشر المعرفة 

 ( . 2.،  21.6كتنميتيا كذلؾ عف طريؽ البحث كالتطبيؽ لخدمة المجتمع ) الراكم ، 
يعتبر  رئيس القسـ بمثابة القمب النابض ليس لمقسـ الذم يرأسو فحسب أك ك 

ؿ لمجامعة أيضا، ذلؾ اف معظـ الفعاليات كالقرارات الكمية التي ينتمي إلييا قسمو ب
 ( . 2،  2119 ، فالتو العممية كاإلدارية إنما تأتي بمبادأة كتعزيز مف رئيس القسـ )

كما كيعد رئيس القسـ المفسر لسياسة الجامعة كالمنفذ ألخالقيات القسـ . 
كلذلؾ يقع عاتقو تكفير االنسجاـ بيف خطة القسـ كسياسة الجامعة . كما يتحمؿ رئيس 
القسـ مسؤرلية كضع معايير لمسمكؾ األخالقي لدل تنفيذأعماؿ القسـ ) لكىيغيرسف ، 

 ( .  62.ق ،  621.مارم ، ) 
يتضح األكاديمية في الجامعات الرسمية الذم يقكـ بو رؤسا  األقساـ  الدكرإف 

مف خالؿ تكميفيـ بالعديد مف الكظائؼ اإلدارية كاألكاديمية. أما ما تفرضو أخالقيات 
المينة عمى رئيس القسـ األكاديمي يتبمكر في مدل التزامو ككالئو لمينتو كاحترامو 

ممو معيـ فس سبيؿ تكفير أسس العدؿ ألعضا  ىيئة التدريس في القسـ عند تعا
كالمساكاة بيف الجميع كفقا لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كاألصكؿ اإلدارية المتبعة في 

 ( . 2118:  86.الجامعة )السعكد كسمطاف ، 
كيدرؾ معظـ رؤسا  األقساـ أف البيئات األخالقية ال يمكف أف تتطكر مف دكف 

المشتركة التي تقكد السمكؾ الفردم ، إذ يجب عمى كجكد إحساس بالجامعة ذات القيـ 
أعضا  القسـ أف يعممكا بشكؿ متأف لدعـ بعضيـ البعض ، كلتأييد فيـ البيئة 
االجتماعية . كيجب عمى رؤسا  األقساـ أف يغيركا منظكر أفراد القسـ ، كذلؾ باإلنتقاؿ 

اد القسـ كضع مف ما يريدكف إلى ما يجب عمييـ القياـ بو . كىذا يتطمب مف أفر 
 621.مصالحيـ الشخصية في سياؽ المصمحة العامة لمقسـ ) لكىيغيرسف ، مارم ، ) 

 ( . 61.ق ، 
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كتعد األقساـ العممية القكة الفاعمة التي تتكاجد في الجامعات كالتي تعكد 
بالمردكد اإليجابي في العممية اإلدارية كذلؾ باتباع الممارسات الغير تقميدية كاتضاح 

 ات المتبعة مع أعضا  ىيئة التدريس . اإلجرا 
أف لرئيس القسـ الدكر األكبر كالفعااؿ في تحقيؽ األىداؼ بالنسبة لمقسـ ككنو 
تقع عميو المسؤكلية في األمكر اإلدارية كالمككمة إليو بمعنى أف رئيس القسـ يقع في 

 قمة اليـر في أدا  
التي تتمثؿ بترابط العالقات مع المياـ كاضطالعو إلييا بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة 
يير في العمميات اإلدارية كافة أعضا  ىيئة التدريس ، كىذا يسيـ في تبني مبدأ التغ

 ( . 2.،  21.6الراكم ، )
 ــــــــــــ أهداف البحث :

 البحث اإلجابة عف التساؤالت اآلتية : يدؼي 
الفمكجة لألمف الفكرم االجتماعي ك ػػػػػػػػػػػ ما مستكل تعزيز األقساـ العممية في جامعة 

 التربكم لدل الطمبة  ؟
ما مستكل تعزيز األقساـ العممية في جامعة الفمكجة لألمف الفكرم االجتماعي  لدل  ػػػػػػػػػ

 الطمبة ؟
ػػػػػػػػ ما مستكل تعزيز األقساـ العممية في جامعة الفمكجة لألمف الفكرم التربكم لدل 

 الطمبة  ؟
 د البحث :ــــــــــ حدو 
يتحدد البحث باألقساـ العممية في جامعة الفمكجة كدكرىا في تعزيز األمف  

 ـ . 21.8ػػػػػػػػػ 21.9الفكرم االجتماعي كالتربكم لدل الطمبة لمعاـ الدراسي 
 ـــــــــــ تحديد المصطمحات :

 ــــــــ القسم العممي  :
يات الجامعة كالذم يتككف الكحدة اإلدارية كالعممية األساسية في إحدل كمىك  

 (.28،  .211ع بعضيا البعض )حرب، مف عدة حقكؿ في المعرفة كتككف مرتبطة م
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كيعراؼ القسـ العممي أيضا بأنو الكحدة العممية األساس في التعميـ العالي  
كيديره مجمس القسـ كرئيسو الذم يعيف بقرار مف رئيس الجامعة بنا  عمى تكصية مف 

 ( . .2( ) المادة .2،  2118عكاد ، كتحدد صالحياتو بمكجب النظاـ )عميد الكمية ، 
 ــــــــ األمن الفكري :

 آمنيف مجتمعاتيـ كبيف كأكطانيـ بمدانيـ في الناس يعيش أف ) التركي عرفو
 2111 ، التركي ) الفكرية كمنظكمتيـ النكعية كقفافتيـ أصالتيـ مككنات عمى مطمئنيف

، 11 ) . 
 شائب فكر كؿ مف المجتمع أفراد كعقكؿ أفكار تأميف : بأنو أيضا كيعراؼ 
 األمف تحقيؽ إلى ييدؼ كبما ، كأمنو المجتمع نظاـ عمى خطرا كيشكؿ خاطى  كمعقد

 ( 4.. ، .211 ، الحيدر ) االجتماعية الحياة في كاإلستقرار
 

 ثانيا : خمفية البحث والدراسات السابقة :
 ألقسام العممية دورها في اتعزيز ألمن الفكري االجتماعي   :اـــــ  

تقع عمى الجامعات بمختمؼ مؤسساتيا مسؤكلية االىتماـ باليياكؿ التنظيمية 
فييا كمنيا األقساـ العممية التي تعد المرتكز األساسي فييا لذا عمييا إعطا  الدكر 

كمنيا العمؿ عمى ترسيخ القيـ الفعااؿ لممارسة كتدعيـ األدكار الكظيفة بشكؿ متكامؿ 
 األخالقية كتعزيز األمف الفكرم االجتماعي كالتربكم كالمصداقية في العمؿ .

التي  كسيج المجتمع، ىي جز  مف نمؤسسات التربكية كمنيا الجامعات إف ال
فكريا، ؿ عمييا المجتمع كثيرا في عممية البنا  كتحقيؽ أىدافو في إعداد جيؿ آمف يعكا 

مسئكلية كبيرة في بمكغ ىذه  األقساـ العممية في الكميات لتربكية كمنياإلدارة اكيقع عمى ا
 ما يأتي : مف خالؿ قساـ العممية في الجامعاتكيتمثؿ الدكر االجتماعي لالالغاية، 

 . التكاصؿ الفعاؿ مع مؤسسات المجتمع لمتكامؿ معيا في تحقيؽ األمف الفكرم ػػػػػػػػػػػػ
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لتكاصؿ المستمر مع أكليا  أمكر الطمبة لتكعيتيـ بكيفية تكجيو أبنائيـ فكريان ، ػػػػػػػ ا 
ككيفية معالجة االنحرافات الفكرية بالسبؿ السميمة، كالتعاكف في تعديؿ بعض األكضاع 

 . األسرية كاالجتماعية التي قد تفضي إلى انحرافات فكرية لدل الطمبة
اف اجتماعية تعزز انتما ىـ لمجتمعيـ أك تؤىميـ تشجيع الطمبة عمى تشكيؿ لجػػػػػػػػػػ 

     ليككنكا أفرادان صالحيف كفاعميف مستقبالن كتعزز ثقتيـ بأنفسيـ كقدراتيـ
استضافة قيادات العمؿ االجتماعي في لقا ات مع الطمبة، كذلؾ لمناقشة قضايا ػػػػػػػػػػػ 

ث كتغيرات كتطكرات، ، بيدؼ تنكير الطمبة بما يجرم في مجتمعيـ مف أحدا المجتمع
كاالستماع   ، كلالستماع لتساؤالت الطمبة كاإلجابة عمييا، كا  زالة الغمكض مف أذىانيـ

 كآرائيـ .إلى آرائيـ كا  تاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف أفكارىم
  ، في االلتزاـ بالتقاليد االجتماعية السميمة  ، إعطا  الطمبة النمكذج العممي كالقدكةػػػػػػػػػػ 
كاالنفتاح السميـ المنضبط عمى ثقافة   ، كالتكاصؿ االجتماعي  ، لتسامح كاالعتداؿكا

 . الكاجبات قبؿ المطالبة بالحقكؽكأدا    ، اآلخريف
  .رعاية الطمبة مف ذكم االحتياجات الخاصةػػػػػػػػػػ 
 . الختيار الطالب المثاليػػػػػػػػ التنافس  
 .فضا  الجامعي بنا  عالقات طيبة داخؿ الػػػػػػػػػ  

  . االستفادة مف األعماؿ التطكعية لتفعيؿ األمف الفكرمػػػػػػػػػػ 
  تعميؽ ثقافة التسامح بيف الطمبةػػػػػػػػػػ 
 طمبة الجامعة تشكيؿ لجاف لمكساطة الطالبية لحؿ المشكالت بيف ػ ػػػػػػػػػػ
 استضافة قيادات العمؿ االجتماعي في لقا ات مع الطمبةػػػػػػػػ  

 ألقسام العممية دورها في اتعزيز ألمن الفكري التربوي :   ا ــــــــ 
بدأ الناس يعيشكف في جماعات ، تجمعيـ قيـ كنظـ كمعتقدات كأسمكب  منذ أف

حياة معينة ، صار لكؿ منيـ ىدؼ في اإلبقا  عمى أسمكبيـ كنظاميـ كطريقة معيشتيـ 
في تدريب أجياليا الجديدة عمى  ، كمف ىنا أصبح لكؿ مجمكعة منيـ طريقتيا الخاصة

الحياة ، فاختمفت اآلرا  حكؿ مفيكـ عممية التربية ، أك عممية التدريب أك التكياؼ مع 
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الجماعة كالمجتمع المحيط ، بما فيو مف عناصر طبيعية كاجتماعية كتراث متراكـ عمى 
، اختالفا  مر األجياؿ ، ككاف االختالؼ في مفيـك العممية التربكية كطرقيا ككسائميا

كبيرا بيف األمـ كالشعكب ، كذلؾ باتساع المفيكـ كشمكلو ، كتشعب مباحثو كتعدد 
كجيات النظر فيو ، ككثرة المتكمميف عنو ، فجا ت معاني ىذا المفيكـ مختمفة متنكعة 
باختالؼ كتنكع المتحدثيف ، كنظـ حياتيـ ، كعقائدىـ ، كمبادئيـ كآماليـ كأمانييـ 

 كأىدافيـ .
التربية ترتكز  مع التنكع ، إذ يعدا النظاـ التربكم االجتماعي كالبيئات  كصارت

المالئمة لمفرد ك الجماعات ، فال يقتصر العمؿ التربكم عمى تحديد قالب كاحد ينحصر 
في إطاره الجميع ، بؿ تسعى األجيزة المختصة إلى معرفة الشخص ، فتيتـ بو 

دىا حتى ىك  يبنييا بنفسو كينميايا ، كتساعده عمى التعرؼ إلى شخصية بكامؿ أبعا
كما تسعى ىذه األجيزة إلى التعرؼ إلى الجماعات عمى أنكاعيا ، كاألسرة أك النادم 

 أك القرية أك الحي أك المنطقة .
إف التربية بشكؿ عاـ تعتمد مبادل  ىامة أساسية منيا التربية الكمية المستمرة 

قافة كاإلعداد العاـ الميني ، كتتناكؿ مختمؼ كمبدأ أكؿ ، كىي تربية تجمع التعمـ كالث
المدرسية كالعائمية كغيرىا ، فتيتـ باإلنساف أفقيا في كؿ بيئاتو كعمكديا  بيئات االنساف

في كؿ مراحؿ حياتو لتساعده حتى ينمك بنفسو نمكا كامال متكامال ، في ضك  
ية حتى يتـ النمك استعداداتو كقدراتو ككفا اتو كمكاىبو تدعيما لكؿ منيا كلكؿ شخص

إلى حد ممكف ، كتعتمد ىذه التربية جميع النشاطات الفمسفية كاألدبية كالمينية 
 كالرياضية . 

كىكذا أصبحت التربية ك دراستيا كتطبيقيا بشكؿ سميـ ، حاجة ممحة ك 
ضركرية  في كافة جكانب الحياة المختمفة . كما إف حاجة الطمبة الدارسيف كالباحثيف 

 ا المجاؿ أمر ال يمكف تجاىمو أك االستغنا  عنو .لمبحث في ىذ
سبؿ تفعيؿ الدكر التربكم كأما كنحف بصدد الدراسة الحالية فإننا في اآلتي نبياف 

 في الجامعة كاألقساـ العممية في تعزيز األمف الفكرم التربكم كمنيا : 
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 . عقد ندكات فكرية لتكعية الطمبة كنشر ثقافة الحكارػػػػػػػػ  
 العالي كالبحث العممي في المجاؿ التربكم كالتعميمي  . مع كزارة التعميـػػػػػػػػػػ التكاصؿ 

 تفعيؿ دكر المرشد التربكم في عالج االنحرافات الفكريةػػػػػػػ   
 إصدار مجمة تربكية تعزز األمف الفكرمػػػػػػػػ 
 استضافة عمما  لطرح قضايا تتعمؽ باألمف الفكرم  ػػػػػػػػػ
 لتكعية الطمبة لجامعيةؿ دكر اإلذاعة اتفعي 

 بة .الطم ممثميعميمية آمنة، كتفعيؿ دكر تكفير بيئة تػػػػػػػػػ 
 رصد مظاىر االنحراؼ الفكرم لدل الطمبةػػػػػػػػػ 
 الدراسات السابقة :ــــــــ 
  )دكر المعمميف في تحقيؽ األمف الفكرم كتكعية الطالب )  (..21دراسة باجحرز )ػػػػػػػ 

كدكرىػـ في  ةدكر المعممػيف فػي تحقيػؽ األمػف الفكػرم كتكعيػة الطمػب تعراؼ بحثىدفت ال
، كدكرىـ في إبراز خطكرة التطرؼ الفكرم عمى الفرد ك  ترسيخ مفيكـ الكسطية

 .المجتمع
 .لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼتو، الباحث المنيج الكصفي إلجرا  دراس إعتمد 

 ككاف مف نتائج البحث :
، كاألمػف الفكػػرم بػػشكؿ أف لممعممػػيف دكرا كبيػػرا فػػي تحقيػػؽ األمػػف بػػشكؿ عػػاـػػػػػ ػػ

 . خػػاص
أف لممعممػػيف دكرا بػػارزا فػػي تكػػػكيف الفيػػـ لخػػصائص اإلسػػػالـ كالتػػسامح كاالعتػػػداؿ ػػػػػػػ 

 كالتيػػػسير كالتبشير
كبػرل فػي الحفػاظ عمػى الػضركرات الخمػس التػي جػا ت  أف لألمػف الفكػرم أىميػةػػػػػػػ 

 . الػشريعة لحفظيا
دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي تعزيػػز )  (  21.2)  نصػػر خميػػػؿػػػػػػػػػػػ دراسة : فحجاف ، 

  )األمػػػف الفكػػرم لػػػدل طمبػػػة المرحمػػة الثانكيػػػة بمحافظات غزة, كسبؿ تفعيمو
 إلى : ىدفت الدراسة
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تحديػػد درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غػػزة لػػدكرىـ فػػي تعزيػػز ػػػػػػػ 
 . األمػػف الفكرم لدل الطمبة

التحقؽ مف كجكد فػركؽ بػيف متكسػطات درجػة ممارسػة مػديرم المػدارس الثانكيػة ػػػػػػػػ 
ػرات ) النػكع, المؤ ىػؿ الفكػرم تعػزل إلػى متغيبمحافظػات غزة لدكرىـ في تعزيز األمػف 

 . سنكات الخدمة ، المديريػة ، العممػي
تقديـ مجمكعة مف السبؿ التي قد تسيـ في تفعيػؿ دكر مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي  ػػػػػػػػػ 

 . تعزيػز األمف الفكرم لدل الطمبة
ككنو األنسب لطبيعة ىذه  استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كقد  

 . ككاف مف نتائج البحث ما يأتي : الدراسة
 ) يمارس مديرك المدارس أدكارىـ في تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة بدرجة عاليةػػػػػػػػػ 

18.19%  ) 
بيف متكسػط  ( α ≤ 1.11ال تكجد فر كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ػػػػػػػػػ 

لدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ تقػديرات عينػة ا
 . في تعزيػز األمػف الفكػرم مػف كجية نظر المديريف كنكابيـ تعزل لمتغير النكع

بػيف متكسػط  ( α ≤ 1.11ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ػػػػػػػ 
رم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ تقػديرات عينػة الدراسة لدرجة ممارسة مدي

 .في تعزيػز األمػف الفكػرم مػف كجية نظر المديريف كنكابيـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
مف خالؿ عرض بعض الدراسات أعاله كالتي تناكلت دكر بعض المؤسسات  

الحالية التربكية في دعـ األمف الفكريممطمبة  يتبياف لمباحثيف صكرة كىكمية الدراسة 
مكانية تطبيقيا لمكصكؿ إلى تحقيؽ اليداؼ كالنتائج .   العممية بكؿ مفاصميا ، كا 

 ـــــــ ثالثا : إجراءات البحث :
 مجتمع البحث :ػػػػػػػ 

(  4جميع كميات جاممعة الفمكجة البالغ عددىا )  مف  مجتمع البحثتككاف 
كميات ىي : كمية الطب ، كمية الطب البيطرم ، كمية اإلدارة كاإلقتصاد ، كمية القانكف 
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، منيـ )  تدريسي كتدريسية ( 269، كمية العمكـ اإلسالمية ،  ك مجمكع تدريسيييا ) 
( تدريسي في كمية  1.( تدريسي كتدريسية في كمية العمـك اإلسالمية  ، ك )  .1

( ( تدريسي  14 ( تدريسي كتدريسية في كمية اإلدارة كاالقتصاد ، ك ) 69القانكف ، ك) 
كقد  . ( تدريسي كتدريسية في كمية الطب .6كتدريسية في كمية الطب البيطرم ، ك) 

ية العمـك التطبيقية مف البحث ألنيا كمية أستحدثت في ىذا العاـ استبعد الباحثاف كم
 ـ ( . 21.8ػػػػػػػ  21.9الدراسي ) 

  عينة البحث :ػػػػػػػػػ 
المذككرة في  لكمياتمف اتدريسي كتدريسية  (  11 تككنت عينة البحث مف ) 

تدريسي كتدريسية (   1.كتـ إختيارىا بكاقع )   باألسمكب العشكائي ،  مجتمع البحث ،
 .كمية مف كؿ 

 ــــــ  أداة البحث : 3
يا ، كقد أعداىا مف خالؿ مؼ بحثاىدأاعتمد الباحثاف االستبانة أداة لتحقيؽ  

 اإلجرا ات التالية : 
ػػػػػػػػػػػػ تكجيو استبانة استطالعية إلى عدد مف المختصيف كالعامميف في مجاؿ التربية  .

 األمف الفكرم في مجاليو االجتماعي كالتربكم  .كعمـ النفس لمتعرؼ عمى 
ػػػػػػػػ االطالع عمى األدبيات كالدراسات التي تتناكؿ ىذا المجاؿ في اإلدارم كاألمف  2

 الفكرم  .
األمف الفكرم االجتماعي ك ( فقرة تمثؿ  1.  كمف خالؿ ما تقدـ تـ صياغة ) 

تمادىا كتطبيقيا تـ التأكد مف ، كلغرض اع( فقرة تمثؿ األمف الفكرم التربكم  8.) 
 ا ككما يأتي : ما كثباتيمصدقي

يقصد بصدؽ المقياس إلى أم درجة يقيس المقياس أك االختبار  ـــــــ  صدق األداة :
الغرض المصمـ مف أجمو ، كىك يعني مقدرتو عمى قياس ما كضع مف أجمو أك السمة 

 Anastasi ,1997 , P ) فعال  المراد قياسيا ، كيعد مؤشرا عمى قياس ما أعد لقياسو
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. كيعد الصدؽ مف الخصائص الالزمة لبنا  االختبارات كالمقاييس النفسية    ( 126
 (   88.،  2116كالتربكية ) محمد ، 

بحث مف خالؿ عرض فقرات اعتمد الباحثاف الصدؽ الظاىرم في أداة ال
في ىذا المجاؿ   *عمى مجمكعة مف المختصيف( فقرة  4.المككنة مف )  انة االستب

مع البيانات عدميا ، أك تعديميا كمف خالؿ ج مفالتأكد مف صالحيتيا لغرض 
( فقرة  1.، منيا  )  ( فقرة  2. عمييا تـ اعتماد )  تـ الحصكؿ كالمعمكمات التي

كالتي حصمت ( تمثؿ األمف الفكرم التربكم ،  1.تمثؿ األمف الفكرم االجتماعي ك ) 
( مف  2ات ، فقرتاف ) فقر (  6 فما فكؽ بعد أف تـ استبعاد )%  91عمى نسبة اتفاؽ 

، كما تـ تعديؿ بعض الفقرات في ضك  مالحظات الخبرا  كؿ مف شطرم االستبانة 
( أف معظـ قكائـ التقدير الذاتي تعتمد  Nunnllyكالمختصيف . كقد أكضح ننيمي ) 

 Nunnllyكائـ ) عمى الصدؽ الظاىرم لككنو أفضؿ أنكاع الصدؽ في مثؿ ىذه الق
1972 , P 353  . ) 
  ـــــــ  ثبات األداة :  

كيقصد بثبات االختبار أف عالمة الفرد ال تتغير جكىريا بتكرار إجرا  االختبار 
كيعبر عنيا إحصائيا بأنيا معامؿ ارتباط بيف عالمات األفراد كبيف طرائؽ إجرا  

 ( . 6.،  2112االختبارات المختمفة ) الظاىر ، 

                                                           
*

 ػػػػػػػػ أ.د. صبرم برداف عمي ػػػػػػػ إرشاد نفسي كتربكم ػػػػػػػ جامعة األنبار .  
 . عبد الكاحد حميد الكبيسي ػػػػػػػػ طرائؽ تدريس رياضيات ػػػػػػػػػػ جامعة األنبار ػػػػػػػػ أ.د

 ػػػػػػػػػ أ.د. ياسر خمؼ رشيد  ػػػػػػػػػ طرائؽ تدريس عمـك إسالمية  ػػػػػػػػػ جامعة األنبار
 ػػػػػػػػ أ.ـ.د صفا  حامد تركي ػػػػػػػ عمـ النفس ػػػػػػ  جامعة األنبار 

 ى اسماعيؿ تركي ػػػػػػػ إدارة تربكية ػػػػػػ جامعة األنبار ػػػػػػ د . مثن
 ػػػػػػػػػػ د . إعتماد ناجي الزكبعي   ػػػػػػػػ طرائؽ تدريس فيزيا   ػػػػػػػػ  جامعة الفمكجة

 ػػػػػػػػ ـ . لميا  عدناف عبد  ػػػػػػػػ تربية فنية ػػػػػػػػ جامعة الفمكجة .
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كيقصد بثبات االختبار أيضا مدل خمكه مف األخطا  غير المنظمة التي تشكب  
المقياس أم مدل قياس االختبار لممقدار الحقيقي لمسمة التي ييدؼ لقياسيا ، فدرجات 
القياس تككف ثابتة إذا كاف المقياس يقيس سمة معينة قياسا متسقا في الظركؼ المتباينة 

اس ، فالثبات يعني االتساؽ أك الدقة في القياس ) عالـ ، التي قد تؤدم إلى إخفا  القي
 ،2111  ،...   . ) 

  Test  reكلغرض التأكد مف ثبات األداة اعتمد الباحثاف  طريقة إعادة االختبار ) 
test   ( عمى مجمكعة مف  التدريسييف بمغ عددىـ )تدريسي  ككانت الفترة الزمنية بيف   21 )

( إلى أف الفترة الزمنية بيف Adamsالثة أسابيع .   كتشير آدمز ) التطبيؽ األكؿ كالثاني ث
 p.85 :التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني يجب أف ال تتجاكز األسبكعيف أك الثالث أسابيع    )

Adams1964 ( ككاف معامؿ الثبات . )كيعد ىذا مؤشر جيد لمثبات . حيث ( .  1ك 96
جيدا في البحكث التربكية  فيكيعد(  1ك 41ف ) متو ال تقؿ عأف االختبار إذا كانت قي

( . كىذا يؤكد أف األداة عمى درجة عالية مف الثبات  16.،  2112كالنفسية ) عكدة ، 
 كبذلؾ أصبحت جاىزة لمتطبيؽ .

 د ــــــ تطبيق األداة عمى عينة البحث :
كتدريسية ( تدريسي  11تـ تطبيؽ األداة عمى عينة البحث المككنة مف )    

مف  ، كذلؾ مكقت كغيرىالتأكد مف كضكح فقراتيا كمراعاتيا ،  بعد أف تـ ال عينة البحث
 .   تدريسييف  ( 1) يا بشكؿ أكلي عمى خالؿ تطبيقات

 ه ـــــــــ الوسائل اإلحصائية :
 ( . .9: ص  811.معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد الثبات  ) البياتي  افػػ استخدـ الباحث .
 . ( 92: ص  844.المرجح (   ) ىيكؿ ( إليجاد الحدة ) الكسط  Feicherػػ معادلة فيشر )  2
 ػػ الكزف المئكم . .

 ـــــــ رابعا : نتائج البحث ومناقشتها :
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الباحثاف بجمع البيانات كالمعمكمات مف خالؿ مجمكعة االستبيانات التي  قاـ 
، كتـ معالجتيا إحصائيا كتدريسية ( تدريسي  11ت عمى عينة البحث البالغة ) كزع

 في أدناه :ككانت النتائج كمامبيف 
 أكال :

ألمف في تعزيز األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة  دكر مستكلإف  
كاف بدرجة عالية حيث كاف الكسط المرجح )  الفكرم االجتماعي ك التربكم عند الطمبة 

% ( . كىذا يشير إلى أف األقساـ العممية في  28..92( كالكزف المئكم )  4...6
تكلي إىتماما كبيرا ألف يسكد األمف الفكرم بشطريو االجتماعي كميات جامعة الفمكجة  

 كالتربكم بيف صفكؼ طمبتيا .
 ثانيا : 

األقساـ العممية في كميات  دكر مستكللقد أظيرت نتائج البحث أيضا أف 
كاف بدرجة عالية حيث ألمف الفكرم االجتماعي عند الطمبة في تعزيز جامعة الفمكجة 

، فقد تراكحت فقرات % (  .96.49( كالكزف المئكم ) 6.2.6كاف الكسط المرجح )
(  6.182االستبانة الخاصة باالمف الفكرم االجتماعي بيف أعمى فقرة بكسط مرجح  )

كالتكافؿ بيف كح التعاكف تنمية ر  % ( كالخاص بالفقرة ) .91..8ككزف مئكم )
% ( ، كالخاص 2.9.6( ككزف مئكم ) 2.9.6، كأدنى فقرة بكسط مرجح )(الطمبة

( ، كىذا يشير إلى أف األقساـ العممية تنأل بنفسيا  نشر ثقافة التعددية الحزبيةبالفقرة )  
عف الجكانب السياسية كتمـز نفسيا بالجكانب العممية كالتربكية . كما تشير النتائج : إلى 
أف األقساـ العممية في كميات جامعة الفمكجة تبدم اىتماما عاليا لألمف الفكرم 

إلى تعزيز ىذا الجانب الحيكم االجتماعي بيف الطمبة ، كأف تعمؿ مف خالؿ أنشطتيا 
 .المجتمي الذم يسيـ في استقرار المجتمع ككؿ مف الناحية األمنية كاالستقرار 

جميع فقرات إستبانة األمف نجد أف ،   ( .جدكؿ )  كمف خالؿ مالحظة 
الفكرم االجتماعي ىي بدرجات متفاكتة تقريبا كفكؽ الكسط عدا الفقرة الخاصة ب )  

 ( كالتي تمت اإلشارة الييا في أعاله . ية الحزبيةنشر ثقافة التعدد
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        األمف الفكرم االجتماعي( يبيف األكساط المرجحة كاألكزاف المئكية لمستكل .جدكؿ )
 مرتبة ترتيبا تنازليا مف األعمى إلى األدنى

 ت
 ق

 ت
 ج

األوساط  الفقرات          
 المرجحة

األوزان 
 المئوية

 %50..0. 2.5.4 والتكافل بين الطمبة .تنمية روح التعاون  0 01
 %0.000. 2.555 مساعدة الطمبة من ذوي الحاجات االقتصادية . 4 04
 %.21... 2.3.1 تعميق ثقافة التسامح بين الطمبة والتدريسيين . 3 .

 %8.888. 2.333 توعية الطالب بحقوقهم وواجباتهم . 2 00
بما ينعكس  بناء عالقات طيبة بين الجامعة والطمبة 5 .

 عمى فكر الطمبة .
2.45. .5.0.5% 

تعزيز العادات والتقاليد االجتماعية السميمة التي تعزز  8 0
 األمن الفكري لدى الطمبة .

2.000 .4.444 % 

دمج الطمبة في أنشطة تطوعية لخدمة المجتمع )  . .
تنظيف المدينة وتزيينها ، تنظيم المرور ، زراعة 

 نباتات ( .

2.1.2 .0.2.0% 

التواصل مع مؤسسات المجتمع )جامعات ، نوادي ،  . 4
جمعيات ، وسائل االعالم ، مراكز البحوث ، مساجد ( 

 لتعزيز األمن الفكري لدى الطمبة ( .

   2    .1 % 

تشجيع الطمبة عمى المشاركة في الفّعاليات المجتمعية  . 3
. 

  2 .1 % 

توجيه األسرة لشغل أوقات فراغ األبناء بما يعزز األمن  01 8
 الفكري . 

3..84 ...45.% 

التواصل المستمر مع أولياء األمور لتوجيه أبنائهم  00 2
 فكريا .

3..45 ...50.% 

وجود خطة استراتيجية لتنمية الفكر الديمقراطي والحد  04 05
 من التطرف الفكري .

3..45 ...50.% 

طبيعة العالقة بين األمة اإلسالمية واألمم األخرى إبراز  03 02
. 

3.... ......% 
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استضافة قيادات العمل االجتماعي في لقاءات مع  02 5
 الطمبة لمناقشة قضايا المجتمع الفكرية .

3.84. .4.5.4% 

 %58.4.8 02..4 نشر ثقافة التعددية الحزبية . 05 03
 % 2.8.0. 2.432   م
 

 ثالثا :
األقساـ العممية في كميات  دكر مستكلأظيرت نتائج البحث أيضا أف  كما 

كأقؿ كاف بدرجة عالية عند الطمبة  تربكم ألمف الفكرم الفي تعزيز جامعة الفمكجة 
( كالكزف  889..)  حيث كاف الكسط المرجح مستكل بقميؿ عف دكرىا االجتماعي 

م ة الخاصة باالمف الفكر فقد تراكحت فقرات االستبان ،%  ( 18.819المئكم )  
% ( 69..99  ( ككزف مئكم ) 6.611  بيف أعمى فقرة بكسط مرجح  ) التربكم 

كالخاصة )  (  ، كأدنى فقرة لحكافز لمطمبة المتميازيف فكرياتقديـ ا  كالخاص بالفقرة )
 ، حيث كاف  بتنظيـ دكرات تربكية لتدريب التدريسييف عمى تعزيز األمف الفكرم (

كبخصكص ىذه الفرة ( ،  %48.428( ككزف مئكم )   .69.. ) ليا مرجحكسط ال
التي جا ت بالمرتبة األخيرة ، كبالرغـ مف أف مستكاىا فكؽ الكسط ، إال أنو يجب 

لطمبة ككافة العامميف في االنتباه إلى أىمية التدريب لمجميع بما فييـ األساتذة كا
 . الجامعة

نجد جميع فقرات االستبانة ىي   ( 2 جدكؿ ) كما كمف خالؿ مالحظة :
إلى أف األقساـ العممية في كميات  ىذا يشيربمستكيات كمتفاكتة في المستكل قميال ، ك 

جامعة الفمكجة تبدم اىتماما عاليا لألمف الفكرم التربكم  بيف الطمبة ، كأف تعمؿ مف 
مع ككؿ مف خالؿ أنشطتيا إلى تعزيز ىذا الجانب الحيكم الذم يسيـ في استقرار المجت

 الناحية األمنية كالتربكية .
 األمف الفكرم التربكم( يبيف األكساط المرجحة كاألكزاف المئكية لمستكل  2 جدكؿ )

 مرتبة ترتيبا تنازليا مف األعمى إلى األدنى
األوزان األوساط  الفقرات           ت ت
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 المئوية المرجحة ج ق
 %.02... .2.21 فكريا .تقديم الحوافز لمطمبة المتمّيزين  0 08
 %8.888. 2.333 رصد مظاهر االنحراف الفكري عند لدى الطمبة . 4 2
 %45..5. 2.4.8 .ة لمحد من مظاهر االنحراف الفكريتنفيذ حمالت توعي 3 5

 %45..5. 2.4.8 تبصير الطمبة بنظرة اإلسالم لآلخرين .  2 05
 %5.0.5. .2.45 إشاعة ثقافة الحوار لفض النزاعات بين الطمبة  5 3
 %13..3. 2.0.5 توفير مكتبة جامعية تعزز ثقافة األمة . 8 .
 %84..4. .2.02 تهيئة بيئة نفسية واجتماعية تعاونية داخل الجامعة . . 0
التواصل مع المرشد التربوي والتدريسيين لعالج  . .

     الطمبة .االنحرافات الفكرية لدى 
2.02. .4..84% 

 %4.444. 2.000 تنمية التفكير الناقد وتمحيص اآلراء عند الطمبة . . 4
إتاحة الفرص لمطمبة لمتعبير عن آرائهم وعقد الندوات  01 02

قامة المعارض .  والمهرجانات الوطنية وا 
2.13. .1..21% 

التواصل مع القائمين عمى البرامج الدراسية لتضمينها  00 8
 مفاهيم تعزز االمن الفكري . 

3..45 ...50.% 

توظيف األنشطة الجامعية ) رحالت ، إذاعة ، ندوات،  04 00
 مجالت ، مسابقات ، محاضرات ( .

3..45 ...50.% 

تزويد التدريسيين بالمعمومات الضرورية عن الخمفية  03 03
 عند الطمبة .الفكرية 

3..13 .2.1.2% 

توجيه الطمبة لتوظيف تقنيات االتصال في اكتساب  02 04
 مفاهيم األمن الفكري .

3.5.4 .0..50% 

توزيع الطمبة عمى الفصول الدراسية توزيعا تربويا  05 .0
 يراعى فيه عالج المشكالت الفكرية . 

3.555 .0.000% 

المفاهيم الفكرية لدى إجراء بحوث ومسابقات تصحح  08 01
 الطمبة .

3.5.0 .133.1% 

تنظيم دورات تربوية لتدريب التدريسيين عمى تعزيز  .0 .
 األمن الفكري .

3.2.0 8..84.% 

 %...... ....3   م
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 خامسا : التوصيات :
 نتائج البحث يكصي الباحثاف بما يأتي : في ضك  

كبكافػػة الكسػػائؿ لمعمػػؿ عمػػى إشػػاعة األمػػف الفكػػرم ػػػػػػػػػػػػػػ تكثيػػؼ الجيػػكد العمميػػة كالتربكيػػة 
 بكؿ أنكاعو كأشكالو سكا  ، أكاف الديني أك االجتماعي أك التربكم ... الخ .

ػػػػػػػػػػػػػػ العمػػػؿ عمػػػى إسػػػتمرارية أف تكػػػكف الجامعػػػة كمؤسسػػػاتيا ، أكاديميػػػة تخػػػد ـ المجتمػػػع 
مكانػػا لمتحػػزب كالتيػػارات كترفػػد جميػػع مؤسسػػاتو بالطاقػػات كالكفػػا ات المينيػػة كأالا تكػػكف 

 السياسية .
ػػػػػػػػػػػػ العمؿ عمى أف يككف طمكح جميع منتسػبي الجامعػة تصػاعديا بمػا يحقػؽ الجػكدة فػي 
األدا  كمحاربػػػة كػػػؿ اإلشػػػاعات التػػػي تنػػػاؿ مػػػف ىيبػػػة جامعػػػة الفمكجػػػة كتطكرىػػػا العممػػػي 

 الالفت .
شػػ اعة مفػػاىيـ األدا  النػػاجز لتحقيػػؽ ػػػػػػػػػػػػػ االىتمػػاـ بالتػػدريب المسػػتمر ، ككرش العمػػؿ ، كا 

 التنمية كالتنمية المستدامة .
 المصادر

، دكر المعممػػيف فػي تحقيػؽ األمػػف الفكػػرم  ـ(..21بػاجحرز, خالػػد بػػف صػػالح )ػػػػػػػػ 
ـ( كميػة  22-26/ 1./..21المؤتمر الرابػع إلعػداد المعمػـ, ) ، كتكعيػػة الطػالب 

 . ـ القرل مكة المكرمةجامعػة أ . التربيػة
،  اإلحصا   811.ػػػػػػػػػ البياتي ، عبد الجبار تكفيؽ ك أثناسيكس ، زكريا زكي ،  

 الكصفي كاالستداللي ، بغداد ، مؤسسة الثقافة العمالية .
، دار اليازكرم العممية  2ـ ( ، اإلدارة الجامعية ، ط  .211ب ، محمد ، ) ػػػػػػػ حر 

 عمااف ، األردف .لمنشر كالتكزيع ، 
( ، األمف الفكرم في مكاجية المؤثرات الفكرية ،  .211ػػػػػػػ الحيدر ، عبد الرحمف ، ) 

، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية الدراسات اإلسالمية ، أكاديمية الشرطة ، جميكرية 
 مصر العربية .
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ة الناس كأىميتو في ( ، األمف في حيا 2111ػػػػػػػ التركي ، عبداهلل عبد المحسف ، ) 
 .اإلسالـ ، كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ، الرياض 

( ، الشفافية اإلدارية لدل األقساـ العممية في  21.6الراكم ، ىبة ياسيف بديكم ، )  ػػػػػػػ
كميات جامعة األنبار كعالقتيا باإلبداع اإلدارم ، رسالة ماجستير ) غير منشكرة ( ، 

 مية التربية لمعمـك اإلنسانية / جامعة األنبار .ك
( درجة العدالة التنظيمية لدل رؤسا  األقساـ 2118السعكد، راتب كسكزاف سمطاف)ػػػػػػػػػػػػػ 

األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية كعالقتيا بالكال  التنظيمي ألعضا  الييئات 
  ) . .) +2(، العدد )21التدريسية ليا ، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد )

ـ ( ، اإلحتياجات التدريبية لرؤسا   2112السيد ، ىدل  ك مصطفى ، أميمة ، )  ػػػػػػػػ
مجالس األقساـ األكاديمية بالجامعات المصرية بالتطبيؽ عمى جامعة طنطا ، مجمة 

( 1العدد )( ،  1ميمية ، المجمد )التربية ، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التع
 ( . ؟ 291ػػػػػػ  .21، يكليك ص 

، مطابع  2فكرم إسالمي ، ط ق ، نحك أمف 621.ػػػػػػػػػػ الطالع ، رضكاف ، ) 
  ، الرياض .العصر

،  .( ، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية ، ط  2112ػػػػػػػػػػػػ الظاىر ، زكريا محمد . ) 
 الدار العممية الدكلية ، األردف .

 . ( االدارة المدرسية ، دار الفكر العربي، القاىرة2111العجمي، محمد حسنيف )ػػػػػػػػ 
( مينة التعميـ، أىميتيا كأساسياتيا، أفكار 889.عبد المطيؼ، سعدكف رشيد )ػػػػػػػػػ 

كتأمالت حكؿ اإلعداد كالتأىيؿ التربكم لممعمـ ، مجمة كمية المعمميف ، العدد الرابع 
 عشر
( ، القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي  2111عالـ ، صالح الديف محمكد . ) ػػػػػػػػ 

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر . .أساسياتو كتطبيقاتو كاتجاىاتو المعاصرة ، ط 
،  .( ، القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية ، ط  2112ػػػػػػػػػػ عكدة ، أحمد سميماف . ) 

 لتكزيع ، األردف .دار األمؿ لمنشر كا
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( ، النظاـ القانكني لمتعميـ العالي في العراؽ  2118عكاد ، قاسـ تركي ، )  ػػػػػػػ
  ، مكسكعة القكانيف العراقية ، بغداد . .الحككمي كاألىمي ط

( فاعمية رئيسات األقساـ بكميات التربية  2119فالتو ، عائشة بنت بكر آدـ ) ػػػػػػػػػػػػ 
القرل لمياميـ اإلدارية مف كجية نظر عضكات ىيئة التدريس، رسالة لمبنات بجامعة أـ 

 . ماجستير غير منشكرة، جامعة اـ القرل، كمية التربية لمبنات
دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي تعزيػػز األمػػػف  ( ،  21.2، )  نصػػر خميػػػؿػػػػػػػػػ  فحجاف ، 

، رسالة ماجستير ،  كسبؿ تفعيمو بمحافظات غزة رحمػػة الثانكيػػػةالفكػػرم لػػػدل طمبػػػة الم
 . غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة، الجامعػػػة اإلسػػػػػالمية 

ق ( ، ميارات التكاصؿ لرؤسا  األقساـ الجامعية ،  621.ػػػػػػػػ لكىيغيرسف ، مارم ، ) 
مقدمة كلياـ أم . كاشيف . مدخؿ : كالتر ق .غميمتش . نقمو إلى العربية د . ىاني 

 لصالح ، مكتبة العبيكاف ، الرياض .   ا
( كاقع عممية اتخاذ القرار اإلدارم عمى مستكل  886.النابو ، نجاة عبداهلل )ػػػػػػػػػػ 

 ( . 28المدرسة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة ، مجمة رسالة الخميج العربي ، العدد )
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