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  سعد فهد ركاد النومس  اســم الباحـث
المى بعض قضايا الفكر التربوى فى مجلة الوعى اإلس  عـنـوان البحث

  "دراسة تحليلية"
  األزهر  جـامـعــــة
  التربية  كـلـيـــــة
  أصول التربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

التعرف على المتغيرات المجتمعية التى حدثت فى المجتمع الكويتى  -١
) م٢٠٠٢( من وتلك العالمية ذات االرتباط بالفكر التربوى فى الفترة

  ).م٢٠٠٦(وحتى 
التعرف على األفكار التربوية التى تضمنتها مجلة الوعى اإلسالمى  -٢

، من حيث الشكل التى )٢٠٠٦(وحتى ) ٢٠٠٢(فى الفترة من 
 .تقدمه، وكذا المضمون الذى كانت تناولته

التعرف على مدى مواكبة األفكار التربوية التى عرضتها مجلة  -٣
ت المجتمعية التى حدثت فى المجتمع الوعى اإلسالمى للمتغيرا
 .الكويتى فى الفترة المذكورة

المساهمة فى سد بعض أوجه النقص فى مجال دراسة مواقف  -٤
الصحف والمجالت اإلسالمية من أهم القضايا الفكرية والتربوية 

  .واإلسالمية فى الكويت
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  منهج الدراسة
ضمنها فى استخدم الباحث المنهج الوصفى لجمع مادته العلمية التى 

وهو . الفصول النظرية للدراسة، كما استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون
عبارة عن أسلوب أو أداة للبحث العلمى يمكن أن يستخدمها الباحثون فى 
مجاالت بحثية عديدة، وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة ووفق 

  .أسس منهجية ومعايير موضوعية
  استنتاجات الدراسة

رزت قضايا تربية المرأة فى المضمون التربوى لمجلة الوعى اإلسالمى ب -١
بصفة عامة خالل فترة الدراسة فكانت األكثر تناوال من بين القضايا محل 

من % ٣٧,٤٧موضوعا بنسبة مئوية قدرها ) ١٤٠(الدراسة، فبلغ عددها 
  .إجمالى كل المضمون التربوى فى الفترة المذكورة

طفل فى المرتبة الثانية من حيث تناول المجلة لها جاءت قضايا تربية ال -٢
) ٩٤(من بين القضايا محل الدراسة، حيث بلغ العدد اإلجمالى لها 

 .من إجمالى المضمون التربوى% ٢٥,٣٤موضوعا بنسبة مئوية 

جاءت قضايا األسرة فى المرتبة األخيرة من حيث تناول المجلة لها من  -٣
موضوعا ) ١٤( العدد اإلجمالى لها بين القضايا محل الدراسة، حيث بلغ

 .من إجمالى المضمون التربوى% ٣,٧٧بنسبة مئوية 

جاءت قضايا التطرف الدينى فى المرتبة السادسة من حيث تناول المجلة  -٤
لها من بين القضايا محل الدراسة خالل فترة الدراسة حيث بلغ العدد 

قياسا % ٤,٨٥موضوعاً، بنسبة مئوية بلغت ) ١٨(اإلجمالى لموضوعاته 
موضوعات بنسبة مئوية بلغت ) ١٨(للعدد اإلجمالى لموضوعاته 

 .قياسا للعدد اإلجمالى للموضوعات التربوية خالل فترة الدراسة% ٤,٨٥


