
 

 
162 

 
 

 

  لدى الطالب هتعزيز يدور الجامعات في واألمن الفكر
 

 وفاء عبد العزيز عبد هللا محضر /د 
 

 بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط مساعدأستاذ 
 

 أم القرى جامعةكلية التربية / 

 المملكة العربية السعودية

 

 الخالصة
قمة الهرم التعليمى وتضم بين جنباتها نخب المجتمع تعد الجامعة من أهم المؤسسات التربوية فى المجتمع ، إذ تقع فى  

الفكرية والعلمية ، وفيها يتم إعداد الطالب من جميع الجوانب العلمية والخلقية والنفسية واالجتماعية وغيرها ، وفيها تتكون 

لفكر المنحرف ، وتمثل الجامعة بيئة مناسبة ومغرية للكثير من دعاة ا الشخصية المرجوة من الشباب السوى المعتدل .

ويرجع ذلك لعدة أسباب كما أشارات بعض الدراسات من أهمها سهولة التأثير فى الشباب فى هذه المرحلة ألنهم فى مرحلة 

تكوين الفكر ، وتبنى بعض األساتذة ألفكار وأيديولوجيات التعبير بالعنف التى يحاول كل منهم تلقينها لطالبه الذين قد 

 يتأثرون بها .

 ث الي : هدف البح

 التعرف على مفهوم األمن الفكرى وأهميته. -2

 التعرف على دور الجامعات السعودية فى تعزيز األمن الفكرى لدى الطالب. -1

 التعرف على واقع وآليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب . -3

 إلقاء الضوء علي أهمية العالقة بين تعزيز األمن الفكرى ومتغيرات الدراسة . -4

تائج البحث لتخصيص العديد من الندوات والبرامج التثقيفية التي توضح أهمية تعزيز األمن االستفادة من ن -5

 الفكرى للطالب بالجامعة .

 إجراء المزيد من األبحاث حول موضوع الدراسة ومتغيراتها لمقارنة النتائج . -6

 توصل البحث الي :

دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -2

 . الفكري لدي الطالب تبعا لمتغيرات الدراسة

تبعا  واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -1

 . لمتغيرات الدراسة

تبعا  آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة ف -3

 . لمتغيرات الدراسة

 . توجد عالقة ارتباطية بين محاور استبيان األمن الفكري ومتغيرات الدراسة -4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية محاور األمن الفكري من قبل أفراد عينة البحث . -5

 وأوصي البحث بــ :

 ا البحثية والعلمية واإلدارية بنشر ثقافة األمن الفكرى بين الطالب.اهتمام الجامعة عبر مختلف قنواته -2

تفعيل عمليات التبادل الثقافي بين الجامعات في الداخل وبين نظيراتها فى الخارج والسيما فيما يخص بعض  -1

 المستجدات المعاصرة كاألمن الفكرى.

 ثر وعيا بمخاطر وسلبيات االنحراف الفكري.العناية بنشر وتعزيز األمن الفكرى بين طالب الجامعة ليكونوا أك -3

االستفادة من نتائج البحث لتخصيص العديد من الندوات والبرامج التثقيفية التي توضح أهمية تعزيز األمن  -4

 الفكري للطالب بالجامعة .

 إجراء المزيد من األبحاث حول موضوع الدراسة ومتغيراتها لمقارنة النتائج . -5
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Intellectual Security and the Role of 

Universities in Strengthening Students 
 
 

 

ABSTRACT 
 
 

The university is one of the most important educational institutions in the society. It is located 

at the top of the educational pyramid and includes among its branches the elite of intellectual 

and scientific society, in which students are prepared from all scientific, moral, psychological, 

social and other aspects. 
 

     The university represents a suitable and attractive environment for many deviant thinkers. 

This is due to several reasons, as evidenced by some studies, the most important of which is 

the ease of influencing young people at this stage because they are at the stage of thought 

formation. Some professors adopt ideas and ideologies of expression with violence which 

they try to teach to their students who may be affected. By. 
 

The research aims to: 

1 - To identify the concept of intellectual security and its importance. 

2- Identifying the role of Saudi universities in enhancing intellectual security among students. 

3 - identify the reality and mechanisms to enhance the intellectual security of students. 

4- To highlight the importance of the relationship between the promotion of intellectual 

security and the variables of study. 

5 - Utilizing the results of the research to allocate many seminars and educational programs 

that show the importance of enhancing the intellectual security of students at the university. 

6. Conduct further research on the subject of the study and its variables to compare the 

results. 
 

The research reached: 

1. There are statistically significant differences between the average scores of the sample 

members in the role of Saudi universities in enhancing the intellectual security of students 

according to the study variables. 

2 - There are differences of statistical significance between the average scores of the sample 

in the reality of strengthening the intellectual security of students according to the variables of 

the study. 

3 - There are statistically significant differences between the average scores of the sample in 

the mechanisms of enhancing the intellectual security of students according to the variables of 

the study. 

4- There is a correlation between the axes of the questionnaire of the intellectual security and 

the study variables. 

5. The relative weights of the priority of the intellectual security axes vary by the members of 

the research sample. 
 

I recommend searching for: 
 

1- The University's interest through its various research, scientific and administrative 

channels in spreading the culture of intellectual security among students. 

2- Activating the cultural exchange between universities inside and between their counterparts 

abroad, especially with regard to some modern developments such as intellectual security. 

3 - Taking care to spread and strengthen intellectual security among university students to be 

more aware of the dangers and disadvantages of intellectual deviation. 
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 : مقدمةال
 

 

وتضم بين جنباتها نخب  ، إذ تقع في قمة الهرم التعليميالمجتمع المؤسسات التربوية في أهمتعد الجامعة من        

ً يشملالمجتمع الفكرية والعلمية، وفيها يتم إعداد الطالب  جميع الجوانب العلمية والخلقية والنفسية  اعداداً تكامليا

 .تتكون الشخصية المرجوة من الشباب السوى المعتدلضاً ايواالجتماعية وغيرها، وفيها 
 

منحرف، ويرجع ذلك لعدة تمثل بيئة مناسبة ومغرية للكثير من دعاة الفكر البيد ان الجامعات بتكوينها المتفرد      

مرحلة  نهم فيهذه المرحلة كو ي الشباب فيبعض الدراسات من أهمها سهولة التأثير فاليها  أسباب إشارات

يحاول كل منهم تلقينها لطالبه أيديولوجيات التعبير بالعنف التي ، وتبنى بعض األساتذة ألفكار ويتكوين الفكرال

 (.م2010، ابو عرادالذين قد يتأثرون بها )
 

وقد نصت وثيقة سياسة التعليم فى المملكة العربية السعودية على أن من األسس التى يقوم عليها التعليم      

ق العامة التى كفلها اإلسالم وشرع حمايتها حفاظا على األمن وتحقيقا الستقرار المجتمع المسلم فى احترام الحقو

 (.هـ1390وثيقة المملكة،الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال )
 

األمن الفكري وواألمن الشامل مسؤولية األمة بجميع فئاتها وعلى اختالف تخصصاتهم وأعمالهم ومهامهم،     

 م(.2016)اللويحق، في المجتمعفهو مسؤولية كل فرد ، أخص من ذلك
 

ويعد األمن الفكري من أهم أنواع األمن، بل ويمثل ركيزتها األساسية لكونه يتعلق أساسا بعقول أبناء المجتمع     

سيما انه ، ومن ثم يتضح الحاجة الماسة إليه واليقا لتحقيق األمن بمفهومه الشاملوفكرهم وثقاتهم، ويمثل طر

يحقق للمجتمع أهم خصائصه وتماسكه ، وذلك بتحقيق التالحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية 

 (.هـ2012الهذلي،)
 

حماية تحقيق األمن الفكري هو المدخل حقيقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافته، فتحقيقه يعد و    

ها كثير من آليات العولمة ، م مما يرد عليهم من أفكار دخيلة تعج ب، ووقاية لهللمجتمع عامة وللشباب خاصة

 م(.2011،  حفرةتدفع نحو إحداث تغييرات علمية متتالية ومتضاربة تنعكس بدورها على المجتمعات )ال والتي
 

هداف قضية األمن الفكري والمفاهيم المرتبطة بها تمثل أحد المكونات الضرورية التي يجب أن تتضمن في أف    

التعليم وتترجم من خالل المناهج والمقررات الدراسية المختلفة بالمرحلة الجامعية، كما أن معاييرها وضوابطها 

 م(.2013، راضي) وأبعادها تعد أحد العناصر الضرورية لتصميمها
 

رس مفاهيم غف، بدور فعال في تحقيق األمن الفكريقوم تيمكن أن  اوأنشطته امن خالل مناهجه والجامعات      

األمن الفكري تعد مسئولية المناهج الدراسية والتي يمكن أن تساعد الطالب على تنمية الوعي لديهم من خالل 

 ،والقدرة على المشاركة الفعالة )قمرةبفكر واع مع قضايا العصر الحالي  تعلمهم كيف يفكرون ويتعاملون

 م(.2009
 

ذلك الن العقل هو وتحقيقا تلقائيا ألمن الجوانب األخرى كافة،  ميؤمن له الطالبتحقيق األمن الفكري لدى و    

 ، كما يمثل الجانب القيادي الموكل إليه بجميع أصناف األمن األخرىالقيادة العليا والواعية المميزةمناط 

 م(. 2013الدعجة،)
 

وذلك األمن الفكري ،  وتبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهودا في مواجهة االنحراف الفكري وتعزيز    

، ومن  من خالل عقد المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة باألمن الفكري

تلك الجهود صدور الموافقة السامية على انعقاد أول مؤتمر وطني يناقش التحديات التي تواجه األمن الفكري في 

اد ندوة بعنوان األمن الفكري ووسائل تحقيقه بالجامعة اإلسالمية في المدينة ، وانعق البالد بجامعة الملك سعود

، وعقد الملتقى السابع لألمن الفكري بالرياض بالتعاون مع كرسي األمير نايف لألمن الفكري وكلية  المنورة

)الشهراني،  المعلمين الذي هدف إلى وضع استراتيجية تربوية لقضية األمن الفكري داخل المؤسسات التربوية

 (.م 2011
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، ودراسة "م2016،اللويحقدراسة " حيث هدفتا كالً مناألمن الفكري وتنوعت الدراسات التي تناولت       

 هوالتعرف على أهم مراحل ومتطلبات وبيان مدى أهميتهالفكري الي التعرف على مفهوم األمن م" 2015،يتيم"

اكدت ، كذلك ه دعمتعزيزه وثرة من شأنها المساهمة في تنطوي على آليات مؤ استراتيجيةومحاولة صياغة 

م" علي أهمية دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على 2018، الشوابكة"دراسة ، و م"2013،  العلي"دراسة 

، األمن الفكريسالمة وبيان أثر ومخاطر الغزو الثقافي على  ه،العمل المؤسسي في تعزيز األمن الفكري وأهمية

التعليمية في م" علي أهمية دور المؤسسات 2012، لهذليم" ، ودراسة "ا2015، النملةيضا دراسة "أكما اكدت 

التعرف م" الي Nassa ،2014م" ، ودراسة "2011، سعيددراسة "كما هدفت ُكالً من ، تعزيز األمن الفكري

، عصر المعلوماتية في يالجامعوأساليب تعزيز الهوية الثقافية عند الشباب  الفكريعلى آليات تحقيق األمن 

تحسين دور  في، والمساهمة الفكريتعزيز األمن  فيتفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية  والعمل علي

هدفت كالً من   كما  ،الفكريتعزيز األمن  فيالمؤسسات التعليمية والرفع من قدراتهم ليكونوا فاعلين  يفالعاملين 

 .ووسائل تحقيقه وأنواعه وأهميتهتوضيح مفهوم األمن " الي Call, 2014دراسة " ، وم"2013،الدعجةدراسة "

، ، و االمن االجتماعيللفرد االستقرار والتوازن النفسي حققتيل من فكريمما سبق تتجلى الحاجة إلى تعزيز األ

القاء لي دعا الباحثة او هذا ما ، الطالب معتقداتفكر و يحمى  الذي من ثقافياهمية تمكين األإلى باإلضافة 

، لما للموضوع من اهمية و ما للجامعات من لدى الطالب ر الجامعات في تعزيز األمن الفكريعلي دوالضوء 

 . دور ريادي في الحفاظ على االمن الفكري لدى طالبها
 

 مشكلة البحث :
 

 .لدى الطالب ر الجامعات في تعزيز األمن الفكريفي التعرف علي دوتبرز مشكلة الدراسة     

 تحديد مشكلة البحث فى التساؤالت التالية :يمكن و 
 

 ؟ ما هو الدور المنوط بالجامعة القيام به من أجل نشر وتعزيز مفاهيم األمن الفكرى بين الطالب -2

 ما متطلبات تحقيق األمن الفكرى؟ -1

 ما واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب بالجامعات السعودية ؟ -3

 ي الطالب ؟ما آليات تعزيز األمن الفكري لد -4

 ما العالقة بين تعزيز األمن الفكرى ومتغيرات الدراسة ؟ -5
 

 : أهداف البحث

 :يهدف البحث الحالي إلى     
 

 التعرف على مفهوم األمن الفكرى وأهميته. -2

 لدى الطالب. األمن الفكري تعزيز عرف على دور الجامعات السعودية فيالت -1

 الوقوف على متطلبات تحقيق األمن الفكري -3

 رف على واقع وآليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب .التع -4

 . تعزيز األمن الفكرى ومتغيرات الدراسةإلقاء الضوء علي أهمية العالقة بين  -5
 

 أهمية البحث :
 

 ألفراد والمجتمعات.لتناول قضية األمن الفكري وذلك ألهميته  -2

الفكري لدي الطالب بالجامعات  خلق بيئة صالحة تساعد على تعزيز األمنتساعد نتائج الدراسة على  -1

 السعودية .

 . لدى طالبها في تعزيز األمن الفكريبدورهم بالجامعات السعودية تأكيد أهمية قيام المسؤولين  -3

خطط استراتيجية مبنية األمن الفكري والتي بدورها قد تساهم في وضع تعزيز توفير معلومات هامة عن  -4

 .  في الجامعات تواجه الطالبقد التي  كريةالف لمشكالتعلى نتائج علمية لحل بعض  ا
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 األسلوب البحثي :
 

 فروض البحث :
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في دور الجامعات السعودية في تعزيز  -2

 . األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغيرات الدراسة

تبعا  واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالبت أفراد العينة في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجا -1

 . لمتغيرات الدراسة

تبعا  آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -3

 . لمتغيرات الدراسة

 . الدراسة توجد عالقة ارتباطية بين محاور استبيان األمن الفكري ومتغيرات -4

 تختلف األوزان النسبية ألولوية محاور األمن الفكري من قبل أفراد عينة البحث . -5
 

 مصطلحات البحث :
 

 ـ الجامعة :

توجد في المجتمع وتخدم أبناءه وتنمي ثقافتهم وترفع مستوى وعيهم ، منظومة تعليمية وتربوية مستقلة    -

تتولى وجتمع في مختلف المجاالت الحياتية المعاصرة ، تعني بكل ما من شأنه بناء وتنمية وتطوير المو

في مجموعها مسؤولية التربية والتعليم والرعاية والتنمية سواء على المستوى الفردي أو االجتماعي 

 م(.2010، منصور)
 

 :  األمن الفكريـ 

مه لألمور الدينية سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطية واالعتدال في فه   -

، فضال عن انه يعني  ، وهو التزام واعتدال ووسطية و شعور باالنتماء إلى ثقافة األمة وقيمها والسياسية

حماية عقل اإلنسان وفكره ورأيه في إطار الثوابت األساسية والحقوق المشروعة المنبثقة من اإلسالم 

 (.م2017عقيدة وشريعة وحياة )الحربى، 
 

 حثة األمن الفكرى إجرائياً بأنها :ـ وتعرف البا

الدنيوية الدينية سالمة فكر الطالب الجامعى من االنحراف أو الخروج عن الوسطية في فهمه لألمور    -

والسياسية واالجتماعية، وحفظ عقله من االنحراف أو التعصب أو اللجوء إلى العنف عند التعبير عن 

 . آرائه الشخصية
 

 : منهج البحث
 

يعتمد على دراسة ، فالمنهج الوصفي د أدوات البحث والمواد التعليميةوذلك إلعدااستخدام المنهج الوصفي تم     

، وال يقتصر كميا  أوويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا ، الظاهرة كما هي موجودة في الواقع

دقيقة ، وذلك للحصول على نتائج علمية يتم  على جمع البيانات بل يتضمن قدراً من التفسير للحصول على حقائق

  .(م2007تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة ) عبيدات واخرون ، 
 

 : حدود البحث
 

 

 أوالً : الحدود الموضوعية : 
 

 .لطالب دور الجامعات فى تعزيز األمن الفكرى لدى ا التعرف علياقتصرت الدراسة الحالية على     
 

 ثانياً : الحدود المكانية : 

 . الجامعات السعودية
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 الحدود الزمانية : ثالثا : 

 .  ـه1439من العام الدراسي  الثانيطبقت الدراسة في الفصل     
 

 عينة البحث األساسية :

 . بالجامعات السعودية أعضاء هيئة التدريس( من 250تكونت من )    
 

 أدوات البحث :
 

 "إعداد الباحثة" :األمن الفكري استبيان  
 

 أشتمل االستبيان علي ثالث محاور :    
 

 .عبارة  (15تكون من ): دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -أ

 عبارة .( 11تكون من ) :واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -ب

 .عبارة ( 13ن من )تكو: آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -ج
 

 : النظرياإلطار 
 

، وذلك من تحقيق األمن الفكريبتعد الجامعة كأحد المؤسسات من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية المعنية     

، وما يصدر عنها من  خالل إداراتها ومعلميها ومناهجها وبرامجها ، ومن خالل مراكز البحوث والدراسات فيها

، ونظرا ألهمية العملية التعليمية في الوقاية من االنحراف الفكري فقد دعت  مطبوعات ودراسات علمية

العربية لمكافحة اإلرهاب على أهمية الجامعة وضرورة تضمين المناهج التعليمية القيم الروحية  االستراتيجية

من خالل المناهج وضرورة تحسين المجتمع ضد الجريمة ، ة واعتبار ذلك من تدابير الوقايةواألخالقية والتربوي

 ( .م2009، دمها الجامعة )المالكيوالمقررات واألنشطة والبرامج التي تق
 

اإلدارة الجامعية لها دور كبير في تبني استراتيجية وسياسات تعليمية وأساليب من شأنها ترسيخ وتعزيز و    

، ومن ثم  قها مسئولية التربية الحياتية، فاإلدارة الجامعية يقع على عات مفاهيم األمن الفكري داخل البيئة الجامعية

 (2009، معاصرة ) كافيالتحديات التنمية عقول الطالب وصون أمنهم الفكري في ظل بفعليها الوفاء بدورها 
 

 دور اإلدارة الجامعية في تحقيق األمن الفكري : 

 .تنظيم لقاءات بين األساتذة والطالب لتعزيز األمن الفكري 

 سيلة للتعامل بين أفراد المنظومة الجامعية.اعتماد الديمقراطية و 

 اإلحساس باالنتماء الوطني  نية للمؤسسات المجتمعية بما ينميحث الطالب على الزيارات الميدا

 والمسئولية لديهم ويسهم في تحقيق األمن الفكري.

 .تعزيز ثقافة المشاركة والحوار والتسامح ونبذ التعصب الفكري 

 بين المؤسسات المجتمعية والطالب للتحاور معهم في القضايا التي تهم المجتمع  تنظيم الفعاليات الثقافية

 وتحقيق األمن الفكري.

 (.2010)أبو عراد، إنشاء مركز جامعي لدعم الدراسات المتعلقة باألمن الفكري 
 

لها ، ومن خالحياة الفرد حيث يصبح في عنفوانه حيث تعد المرحلة الجامعية مرحلة حاسمة ومصيرية في    

بالتالي فإن المؤسسة الجامعية تتحمل عبئا كبيرا في  تتحدد أهداف حياته ويكاد يسهم في بناء ورقي مجتمعه، و

هي قائده الذي يدفعه فتوجيه الشباب وتعديل أفكارهم وضمان سالمة معتقدهم، السيما وأنها تمثل عقل المجتمع ، 

 (.2015، الحقرة) ويدفع أبناءه نحو التنمية الشاملة
 

 أهمية األمن الفكري :
 

تأتي أهمية األمن الفكري من خالل حجم المعاناة التي تنتج عن انعدامه في المجتمع، وفي مقدمتها تهديد األمن     

 ، فاألمن الفكري يحقق : (م2009، هباش)ال الوطني بكل مقوماته، وبالتالي تهديد كيان واستقرار الدولة ووجودها
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 التالحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية ويحققألمة أهم خصائصها، إن األمن الفكري يحقق ل . 

  لمجتمع لإن تحقيق األمن الفكري هو المدخل الحقيقي لإلبداع والنمو. 

  التصدي للجريمة عامة وجرائم العنف خاصة. يعمل عليإن األمن الفكري 

 إن في تحقيق األمن الفكري ضمان الستقالل األمة وتميزها . 

 (.م 2018، حمزةمن الفكري حماية ألهم المكتسبات وأعظم الضرورات، دين األمة وعقيدتها )إن األ 
 

 متطلبات تحقيق األمن الفكري :

 اعتماد مبدأ الوسطية الذي ارتضته الدولة وتبنيه منهجا لها . 

   للرقابة على مدى مناسبة  آليةإلزام جميع المؤسسات والتربوية والتعليمية بالعمل وفقا لهذا المبدأ وإيجاد

 . االلتزام بذلك

التعامل بحزم مع دعاة االنحراف الفكري واستمرار العمل على معالجة األفكار المتطرفة وفق خطط  

 ( .2013، الصقعبي)  مستقبلية وبرامج توعوية
 

من ولقد نادت بعض المؤتمرات من خالل أبحاثها بضرورة تزويد المناهج والمقررات الدراسية بمجموعة     

المهارات التي تمكنهم من تنمية الوعي الفكري لديهم وتحقيق بعض المتطلبات الالزمة إلعداد الطالب في العصر 

 ( .2009، البربريالحديث بمقومات منها )

  أن يكون على درجة من الفهم الواعي باألحداث الجارية المحيطة به، وقادرا على تحليل أسبابها

 والمشاركة فيها. 

 يه مجموعة من االتجاهات والقيم التي توجهه نحو السلوك المناسب تجاه المشكالت التى أن يكون لد

 تطرأ على عالمنا المعاصر مثل :

 اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية.  -2

 إصدار األحكام فيما يتعلق بالعديد من المشكالت والقضايا المعاصرة التي تهدد األمن الوطني. -1

 ( .2014، عيسى) تمع والصورة المستقبلية لهتقدير الطبيعة المتغيرة للمج -3
 

عقول الطالب بما تشتمل عليه من حصانة  غرس المفاهيم الصحيحة فيولألستاذ الجامعي دور مهم في      

لتيارات الثقافية الوافدة مواجهة ا ة فيوالحفاظ على المكونات والموروثات الثقافية األصيل، ووعى أمنى  فكرية

 (.2017، )الملحم
 

تلك الصفات التي ، ي تحقيق األمن الفكري لدى الطالبمن العوامل التي تساعد أعضاء هيئة التدريس فو    

يمتلكونها كالصفات الشخصية المتمثلة بالصبر والعدل والتعاون والصدق في تعامله مع طالبه، وصفات علمية 

لذكاء في تفحص األحداث وربطها بمنطقية ، وا أكاديمية تتمثل بالقدرة العلمية والمعرفة األكاديمية المتخصصة

 .(Nassa, James, 2010) تساعد الطالب على فهم مختلف الظواهر 
 

، يعد جزءا مهما من منظومة األمن بمفهومه الشامل، وبفقده يصبح استقرار المجتمع فى خطر األمن الفكريف     

 أن يتصور مدى أهمية األمن الفكري كن للفرد، وال يمغياب األمن الفكري مجتمع في وال يمكن تحقيق األمن ألي

ه أو اضطرابه وما يترتب على تحقيقه من إيجابيات إال بتأمل وإدراك مدى األضرار المترتبة على فقدان

 (.م 2018،حمزة)
 

األمن الفكري يتمثل في إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي الذي يرتب العالقات بين ف     

د داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر وافد، أو االطمئنان إلى سالمة الفكر من االنحراف الذي األفرا

، أو بمعنى آخر حماية المنظومة الفكرية والعقدية والثقافية واألخالقية واألمنية للفرد والمجتمع ديدا لألمنيشكل ته

 .(Call, 2014)ذي يشكل تهديدا لألمن الوطني بما يحقق االطمئنان التام إلى سالمة الفكر من االنحراف ال
 

فإن الجامعة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية حماية المجتمع من كل فكر ضال أو منحرف من هذا المنطلق و    

من خالل ما ينبغي أن تقوم به من أدوار عظيمة ومهام جسيمة في صنع سياج أمني يحصن الشباب من كل فكر 
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ة األمة وثقافتها وقيمها ، ويجعلهم أكثر قدرة على الحفاظ على هوي دينهم وأمتهم ووطنهمدخيل، ويعزز انتماءهم ل

 (.2015، )الحقرة
 

 : أهم المقومات التي يجب على التعليم العالي الجامعي أن ينطلق منها ما يلي

 وتراثه.، ومنها الوفاء للوطن والمحافظة على أمنه  إبراز دور العقيدة في االلتزام بمبادئ اإلسالم 

 .غرس الحب واإلخالص لقادة البلد الذين يسعون لخدمة الدين وأمن المجتمع 

 إبراز الفكر المعتدل لدى المتعلمين من مصادره الشرعية . 

 وتوضيح وتعرية  الحرص على عقد المؤتمرات والندوات التي تناقش جوانب األمن الفكري ،

 .(2011ع فيها )الشهراني، االنحرافات الفكرية لدى الطالب والتحذير من الوقو
 

 : إجراءات البحث
 

 أدوات البحث :
 

، حيث تضمن إلظهار دور الجامعات في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب بتصميم استبيان قامت الباحثة     

 ." عبارة 39ثالث محاور رئيسية ، وتكون من "
 

 استمارة البيانات العامة : -2
 

واشتملت هذه ، تفيد في تحديد خصائص عينة البحث عض المعلومات التيتم إعدادها بهدف الحصول على ب    

 " .سنوات الخبرة،  الدرجة العلمية،  التخصصاالستمارة على "الجنس ، 

 ذكر ، أنثي . الجنس : -2

 تربية إسالمية ، علم النفس ، مناهج وطرق التدريس .، اإلدارة التربوية والتخطيط  : التخصص -1

 .أستاذ" ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد " تم تقسيمه : :ة الدرجة العلمي -3

 سنة فأكثر" 15من ، سنة  15سنوات ألقل من  10من ، سنوات  10"أقل من تم تقسيمه :  :سنوات الخبرة  -4

. 
 

 "إعداد الباحثة" :األمن الفكري استبيان  -1

، وأشتمل األمن الفكري لدي الطالب دور الجامعات في تعزيز تم إعداد هذا االستبيان بهدف التعرف على     

 محاور رئيسية هي : ثالثعلى 
 

 :دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -أ

 .دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تقيس  ة( عبار15وأشتمل على )    

 : واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -ب

 .واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تقيس  ة( عبار11شتمل على )وأ    

 : آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب  -ج

 .آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تقيس  ة( عبار13وأشتمل على )    
 

 –الي حد ما  –فق " المقياس المتدرج من ثالث درجات "موااألمن الفكريوقد استخدمت الباحثة الستبيان "    

" للعبارات اإليجابية ، 1،  2،  3غير موافق" ، وقد أعطت الباحثة لكل استجابة من هذه االستجابات درجات "

 " للعبارات السلبية .3،  2، 1و
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 دق وثبات أدوات البحث :ص
 

 استبيان األمن الفكري :
 

  : صدق االستبيان

 ما وضع لقياسه . يقصد به قدرة االستبيان على قياس    
 

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط  بيرسون( بين     

من الفكري لدي الطالب ، واقع تعزيز األمن الدرجة الكلية لكل محور )دور الجامعات السعودية في تعزيز األ

الفكري لدي الطالب ، آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب( والدرجة الكلية لالستبيان )األمن الفكري( ، 

 والجدول التالي يوضح ذلك :
 

 األمن الفكري ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة استبيان1جدول )

 لةالدال االرتباط 

 3.32 3.723 : دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب المحور األول

 3.32 3.723 المحور الثاني : واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب

 3.32 3.221 المحور الثالث : آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب
     

( القترابها من الواحد الصحيح مما  3.32ط كلها دالة عند مستوى ) يتضح من الجدول أن معامالت االرتبا     

 يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان .         
 

 الثبات :
، واتساقه  واطراده  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

مفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك ال

 األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -2

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -1
 

 األمن الفكري ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان2جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 3.251 – 3.262 3.233 : دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب المحور األول

 3.217 – 3.232 3.271 المحور الثاني : واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب

 3.232 – 3.723 3.755 المحور الثالث : آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب

 3.226 – 3.233 3.242 ثبات استبيان األمن الفكري ككل
 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى     

 مما يدل على ثبات االستبيان .  3.32
 

 :البيانات العامة 
 

 الجنس : -2

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الجنس2البياني رقم )( والشكل 3يوضح الجدول )     
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 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الجنس3جدول )

 النسبة% العدد الجنس

 %42.6 234 ذكر

 %52.4 246 أنثي

 %233 153 المجموع
 

58.40%

41.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

أنثيذكر

 
 الجنس ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير1شكل )

 

     

من  234% ، بينما 52.4من أفراد عينة البحث إناث بنسبة  246( أن 2( وشكل بياني )3يتضح من جدول ) 

 % .42.6أفراد عينة البحث ذكور بنسبة 
 

 التخصص : -1

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير التخصص1( والشكل البياني رقم )4يوضح الجدول )     

 فراد عينة البحث تبعا لمتغير التخصص( توزيع أ4جدول )

 النسبة% العدد التخصص

 %32.6 72 اإلدارة التربوية والتخطيط

 %22.2 47 تربية إسالمية

 %13.6 52 علم النفس

 %16 65 مناهج وطرق التدريس

 %233 153 المجموع
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 غير التخصص( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمت2شكل )

      

من أفراد عينة البحث بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط بنسبة  72( أن 1( وشكل بياني )4يتضح من جدول )

من أفراد  52% ، بينما 16من أفراد عينة البحث بتخصص مناهج وطرق التدريس بنسبة  65% ، بينما 32.6

اد عينة البحث بتخصص تربية إسالمية بنسبة من أفر 47% ، و13.6عينة البحث بتخصص علم النفس بنسبة 

22.2. % 
 

 الدرجة العلمية : -3

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الدرجة العلمية3( والشكل البياني رقم )5يوضح الجدول )     

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الدرجة العلمية5جدول )

 النسبة% العدد الدرجة العلمية

 %33.2 77 ذ مساعدأستا

 %36.4 22 أستاذ مشارك

 %31.2 21 أستاذ

 %233 153 المجموع
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير الدرجة العلمية3شكل )

 

% ، 36.4من أفراد عينة البحث بدرجة أستاذ مشارك بنسبة  22( أن 3( وشكل بياني )5يتضح من جدول )     

من أفراد عينة البحث بدرجة أستاذ مساعد  77% ، بينما 31.2من أفراد عينة البحث بدرجة أستاذ بنسبة  21بينما 

 % .33.2بنسبة 
 

 سنوات الخبرة :  -4

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير سنوات الخبرة4( والشكل البياني رقم )6يوضح الجدول )      

 عينة البحث تبعا لمتغير سنوات الخبرة ( توزيع أفراد6جدول )

 النسبة% العدد سنوات الخبرة

 %17.6 62 سنوات  23أقل من 

 %41.4 236 سنة 25سنوات ألقل من  23من 

 %33 75 سنة فأكثر 25من 

 %233 153 المجموع
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 لخبرة( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير سنوات ا4شكل )
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سنوات ألقل  23من أفراد عينة البحث تراوحت سنوات خبرتهم من  236( أن 4( وشكل )6يتضح من جدول ) 

سنة فأكثر بنسبة  25من أفراد عينة البحث كانت سنوات خبرتهم من  75% ، يليهم 41.4سنة بنسبة  25من 

 % .17.6سنوات بنسبة  23 من أفراد عينة البحث كانت سنوات خبرتهم أقل من 62% ، وأخيرا 33
 

 نتائج البحث :
 

        : الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن     

 .الفكري لدي الطالب تبعا لمتغيرات الدراسة
 

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في دور  وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" ، وحساب    

 الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب والجداول التالية توضح ذلك :
 

 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في دور الجامعات7جدول )

 السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الجنس 

 الجنس
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 234 3.612 32.312 ذكر
142 21.556 

 3.32دال عند 

 246 5.227 43.312 أنثي لصالح اإلناث
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 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في دور الجامعات5شكل )

 عزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الجنسالسعودية في ت 
 

     

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 21.556( أن قيمة ) ت ( كانت )5( وشكل )7يتضح من الجدول )

( 32.312( ، بينما بلغ متوسط درجة الذكور )43.312( لصالح اإلناث ، حيث بلغ متوسط درجة اإلناث )3.32)

أن اإلناث يرون أن دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل من  ، مما يدل على

 الذكور .
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في دور الجامعات8جدول )

 السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص 

 متوسط المربعات مجموع المربعات التخصص
رجات د

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 3 1237.333 6422.332 بين المجموعات
 دال 3.32 53.272

 146 32.663 2757.337 داخل المجموعات

   142  26262.332 المجموع
        

( ، مما يدل 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )53.272( إن قيمة ) ف( كانت )2يتضح من جدول )    

جود فروق بين درجات أفراد العينة في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا على و

 لمتغير التخصص ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة9جدول )

 التخصص

التربوية  اإلدارة

 والتخطيط

 36.622م = 

 تربية إسالمية

 11.357م = 

 علم النفس

 42.226م = 

مناهج وطرق 

 التدريس 

 12.771م = 

    - اإلدارة التربوية والتخطيط

   - **24.562 تربية إسالمية

  - **22.232 **4.572 علم النفس

 - **21.414 **6.725 **7.246 مناهج وطرق التدريس
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 ( فروق درجات العينة في دور الجامعات السعودية 6شكل )

 في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص
 

( وجود فروق في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري بين 6( وشكل )2يتضح من جدول )     

راد العينة بتخصص "اإلدارة التربوية والتخطيط ، مناهج وطرق أفراد العينة بتخصص علم النفس وكال من أف

( ، كما توجد فروق 3.32التدريس ، تربية إسالمية" لصالح أفراد العينة بتخصص علم النفس عند مستوى داللة )

بين أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط وكال من أفراد العينة بتخصص "مناهج وطرق التدريس ، 

( ، كما توجد 3.32بية إسالمية" لصالح أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط عند مستوى داللة )تر

فروق بين أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس وأفراد العينة بتخصص تربية إسالمية لصالح أفراد 

متوسط درجة أفراد العينة ( ، حيث بلغ 3.32العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس عند مستوى داللة )

( ، 36.622( ، يليهم أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط بمتوسط )42.226بتخصص علم النفس )
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( ، وأخيرا أفراد العينة بتخصص تربية 12.771يليهم أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس بمتوسط )

النفس حيث كان دور األولى أفراد العينة بتخصص علم  ( ، فيأتي في المرتبة11.357إسالمية بمتوسط )

الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية 

والتخطيط في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس في المرتبة الثالثة ، ثم أفراد 

 خيرة .العينة بتخصص تربية إسالمية في المرتبة األ
 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في دور الجامعات 11جدول )

 السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة العلمية

 متوسط المربعات مجموع المربعات الدرجة العلمية
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 3345.242 6323.121 بين المجموعات
 دال 3.32 42.544

 147 62.463 25222.423 داخل المجموعات

   142  12172.625 المجموع
        

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )42.544( إن قيمة ) ف( كانت )23يتضح من جدول )    

من الفكري لدي الطالب يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في دور الجامعات السعودية في تعزيز األ

تبعا لمتغير الدرجة العلمية ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي 

 يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة11جدول )

 الدرجة العلمية
 أستاذ مساعد 

 15.522م = 

 أستاذ مشارك 

 31.337م = 

 أستاذ 

 44.732م = 

   - أستاذ مساعد

  - **6.522 أستاذ مشارك

 - **21.671 **22.223 أستاذ
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 ( فروق درجات العينة في دور الجامعات السعودية 7شكل )

 في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة العلمية
 

فروق في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري بين  ( وجود7( وشكل )22يتضح من جدول )     

أفراد العينة بدرجة أستاذ وكال من أفراد العينة بدرجة "أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد" لصالح أفراد العينة بدرجة 

بدرجة ( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك وأفراد العينة 3.32أستاذ عند مستوى داللة )

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد 3.32أستاذ مساعد لصالح أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك عند مستوى داللة )

( ، وأخيرا أفراد 31.337( ، يليهم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك بمتوسط )44.732العينة بدرجة أستاذ )

لمرتبة األولى أفراد العينة بدرجة أستاذ حيث كان ( ، فيأتي في ا15.522العينة بدرجة أستاذ مساعد بمتوسط )



 

 
176 

 

دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك في 

 المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ مساعد في المرتبة األخيرة .
 

 

 د العينة في دور الجامعات ( تحليل التباين لدرجات أفرا21جدول )

 السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات الخبرة

 متوسط المربعات مجموع المربعات سنوات الخبرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 1234.575 5232.253 بين المجموعات
 دال 3.32 34.227

 147 24.237 13272.436 داخل المجموعات

   142  16722.556 المجموع
    

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )34.227( إن قيمة ) ف( كانت )21يتضح من جدول )     

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب 

عرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي تبعا لمتغير سنوات الخبرة ، ولم

 يوضح ذلك :
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة23جدول )

 سنوات الخبرة
 سنوات 23أقل من 

 17.236م = 

سنوات ألقل  23من 

 سنة 25من 

 12.152م = 

 سنة فأكثر 25من 

 32.222م = 

   - سنوات  23أقل من 

  - *1.211 سنة 25سنوات ألقل من  23من 

 - **2.253 **22.275 سنة فأكثر 25من 
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 ( فروق درجات العينة في دور الجامعات السعودية 8شكل )

 في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات الخبرة
 

     

وق في دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري بين أفراد ( وجود فر2( وشكل )23يتضح من جدول )

سنة فأكثر وكال من أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم "من  25العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من 

 سنة 25سنوات" لصالح أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من  23سنة ، أقل من  25سنوات ألقل من  23

 23( ، بينما توجد فروق بين أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم من 3.32فأكثر عند مستوى داللة )

سنوات لصالح أفراد العينة اللذين  23سنة وأفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من  25سنوات ألقل من 
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( ، حيث بلغ متوسط درجة 3.35داللة ) سنة عند مستوى 25سنوات ألقل من  23تراوحت سنوات خبرتهم من 

( ، يليهم أفراد العينة اللذين تراوحت 32.222سنة فأكثر ) 25أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من 

( ، وأخيرا أفراد العينة اللذين كانت سنوات 12.152سنة بمتوسط ) 25سنوات ألقل من  23سنوات خبرتهم من 

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة اللذين كانت سنوات 17.236سط )سنوات بمتو 23خبرتهم أقل من 

سنة فأكثر حيث كان دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم  25خبرتهم من 

أفراد العينة سنة في المرتبة الثانية ، ثم  25سنوات ألقل من  23أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم من 

 سنوات في المرتبة األخيرة .  23اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من 
          

        : الفرض الثاني

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب     

 تبعا لمتغيرات الدراسة
 

م تطبيق اختبار "ت" ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في واقع تعزيز وللتحقق من هذا الفرض ت    

 األمن الفكري لدي الطالب والجداول التالية توضح ذلك :
 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة 14جدول )

 في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الجنس

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 234 4.252 32.222 ذكر
142 24.362 

 3.32دال عند 

 246 1.335 22.716 أنثي لصالح الذكور
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 متغير الجنس( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا ل9شكل )

 

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 24.362( أن قيمة ) ت ( كانت )2( وشكل )24يتضح من الجدول )    

( ، بينما بلغ متوسط درجة اإلناث 32.222( لصالح الذكور ، حيث بلغ متوسط درجة الذكور )3.32داللة )

 الفكري لدي الطالب أفضل من اإلناث . ( ، مما يدل على أن الذكور يرون أن واقع تعزيز األمن22.716)
 

 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص15جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات التخصص
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 3 1225.342 6345.214 بين المجموعات
 لدا 3.32 42.557

 146 43.552 23725.342 داخل المجموعات

   142  27363.473 المجموع
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( ، مما يدل 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )42.557( إن قيمة ) ف( كانت )25يتضح من جدول )

تغير التخصص ، على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لم

 ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة16جدول )

 التخصص
اإلدارة التربوية 

 والتخطيط

 33.667م = 

 تربية إسالمية

 21.113م = 

 علم النفس

 27.115م = 

مناهج وطرق 

 التدريس 

 14.423م = 

    - اإلدارة التربوية والتخطيط

   - **22.444 تربية إسالمية

  - **5.331 **23.441 علم النفس

 - **7.155 **21.157 **6.227 مناهج وطرق التدريس
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 التخصص ( فروق درجات العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير11شكل )

 

( وجود فروق في واقع تعزيز األمن الفكري بين أفراد العينة بتخصص 23( وشكل )26يتضح من جدول )     

، تربية إسالمية" لعينة بتخصص "مناهج وطرق التدريس، علم النفساإلدارة التربوية والتخطيط وكال من أفراد ا

، كما توجد فروق بين أفراد (3.32مستوى داللة ) لصالح أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط عند

العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس وكال من أفراد العينة بتخصص "علم النفس ، تربية إسالمية" لصالح 

( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة 3.32أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس عند مستوى داللة )

لعينة بتخصص تربية إسالمية لصالح أفراد العينة بتخصص علم النفس عند مستوى بتخصص علم النفس وأفراد ا

( ، يليهم 33.667( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط )3.32داللة )

س ( ، يليهم أفراد العينة بتخصص علم النف14.423أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس بمتوسط )

( ، فيأتي في المرتبة 21.113( ، وأخيرا أفراد العينة بتخصص تربية إسالمية بمتوسط )27.115بمتوسط )

األولى أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية والتخطيط حيث كان واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل 

، ثم أفراد العينة بتخصص علم النفس في  ، ثم أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس في المرتبة الثانية

 المرتبة الثالثة ، ثم أفراد العينة بتخصص تربية إسالمية في المرتبة األخيرة .
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في واقع تعزيز 17جدول )

 األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة العلمية

 متوسط المربعات اتمجموع المربع الدرجة العلمية
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 1246.761 5223.514 بين المجموعات
 دال 3.32 32.321

 147 77.323 22221.727 داخل المجموعات

   142  15336.312 المجموع
        

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.321( إن قيمة ) ف( كانت )27يتضح من جدول )    

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة 

 العلمية ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: 
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة18جدول )

 رجة العلميةالد
 أستاذ مساعد 

 22.415م = 

 أستاذ مشارك 

 13.761م = 

 أستاذ 

 12.777م = 

   - أستاذ مساعد

  - *1.337 أستاذ مشارك

 - **2.325 **23.351 أستاذ
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 رجة العلمية( فروق درجات العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الد11شكل )

 

      

( وجود فروق في واقع تعزيز األمن الفكري بين أفراد العينة بدرجة أستاذ 22( وشكل )22يتضح من جدول )

، أستاذ مساعد" لصالح أفراد العينة بدرجة أستاذ عند مستوى داللة أفراد العينة بدرجة "أستاذ مشاركوكال من 

بدرجة أستاذ مشارك وأفراد العينة بدرجة أستاذ مساعد لصالح أفراد ( ، بينما توجد فروق بين أفراد العينة 3.32)

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بدرجة أستاذ 3.35العينة بدرجة أستاذ مشارك عند مستوى داللة )

( ، وأخيرا أفراد العينة بدرجة أستاذ 13.761( ، يليهم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك بمتوسط )12.777)

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة بدرجة أستاذ حيث كان واقع تعزيز األمن 22.415اعد بمتوسط )مس

الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ 

 مساعد في المرتبة األخيرة .
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 ن لدرجات أفراد العينة في واقع تعزيز( تحليل التباي19جدول )

 األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

 متوسط المربعات مجموع المربعات سنوات الخبرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 3234.273 6162.246 بين المجموعات
 دال 3.32 64.235

 147 42.222 21373.542 داخل المجموعات

   142  22343.425 وعالمجم
    

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )64.235( إن قيمة ) ف( كانت )22يتضح من جدول )     

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : الخبرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة21جدول )

 سنوات الخبرة
 سنوات 23أقل من 

 26.337م = 

سنوات ألقل  23من 

 سنة 25من 

 12.441م = 

 سنة فأكثر 25من 

 31.122م = 

   - سنوات  23أقل من 

  - **5.235 ةسن 25سنوات ألقل من  23من 

 - **23.257 **25.221 سنة فأكثر 25من 

32.299

21.442

16.307
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 ( فروق درجات العينة في واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات الخبرة12شكل )

 

اللذين كانت  ( وجود فروق في واقع تعزيز األمن الفكري بين أفراد العينة21( وشكل )13يتضح من جدول )    

سنوات ألقل من  23سنة فأكثر وكال من أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم "من  25سنوات خبرتهم من 

سنة فأكثر عند مستوى  25سنوات" لصالح أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من  23سنة ، أقل من  25

 25سنوات ألقل من  23ذين تراوحت سنوات خبرتهم من ( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة الل3.32داللة )

سنوات لصالح أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات  23سنة وأفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة اللذين 3.32سنة عند مستوى داللة ) 25سنوات ألقل من  23خبرتهم من 

 23( ، يليهم أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم من 31.122سنة فأكثر ) 25رتهم من كانت سنوات خب

 23( ، وأخيرا أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من 12.441سنة بمتوسط ) 25سنوات ألقل من 

سنة  25خبرتهم من  ( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة اللذين كانت سنوات26.337سنوات بمتوسط )

فأكثر حيث كان واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم 
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 23سنة في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من  25سنوات ألقل من  23من 

 سنوات في المرتبة األخيرة . 
 

        : ثالفرض الثال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب     

 .تبعا لمتغيرات الدراسة
 

وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" ، وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في آليات تعزيز     

 طالب والجداول التالية توضح ذلك :األمن الفكري لدي ال
 

 

 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة 21جدول )

 في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الجنس

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ت (

 234 3.532 37.232 ذكر
142 25.331 

 3.32د دال عن

 246 1.422 14.263 أنثي لصالح الذكور
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 ( الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في آليات 13شكل )

 تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الجنس
 

    

إحصائيا عند مستوى ( وهى قيمة دالة 25.331( أن قيمة ) ت ( كانت )23( وشكل )12يتضح من الجدول ) 

( ، بينما بلغ متوسط درجة اإلناث 37.232( لصالح الذكور ، حيث بلغ متوسط درجة الذكور )3.32داللة )

 ( ، مما يدل على أن الذكور كانوا يرون أن آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب أفضل من اإلناث .14.263)
 

 في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة 22جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات التخصص
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 3 1323.772 6171.323 بين المجموعات
 دال 3.32 43.444

 146 42.216 22232.256 داخل المجموعات

   142  22222.162 المجموع
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( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )43.444( إن قيمة ) ف( كانت )11جدول )يتضح من     

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص 

 تالي يوضح ذلك :، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول ال

 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة23جدول )

 التخصص

اإلدارة التربوية 

 والتخطيط

 13.314م = 

 تربية إسالمية

 27.725م = 

 علم النفس

 12.221م = 

مناهج وطرق 

 التدريس 

 36.233م = 

    - اإلدارة التربوية والتخطيط

   - **5.132 تربية إسالمية

  - **22.137 **5.262 علم النفس

 - **7.232 **22.325 **23.376 مناهج وطرق التدريس
 

36.1
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والتخطيط

مناهج وطرق التدريسعلم النفستربية إسالمية

 
 ( فروق درجات العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير التخصص14شكل )

 

      

أفراد العينة بتخصص ( وجود فروق في آليات تعزيز األمن الفكري بين 24( وشكل )13يتضح من جدول )

مناهج وطرق التدريس وكال من أفراد العينة بتخصص "علم النفس ، اإلدارة التربوية والتخطيط ، تربية 

( ، كما توجد فروق بين 3.32إسالمية" لصالح أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس عند مستوى داللة )

ة بتخصص "اإلدارة التربوية والتخطيط ، تربية إسالمية" أفراد العينة بتخصص علم النفس وكال من أفراد العين

( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة بتخصص 3.32لصالح أفراد العينة بتخصص علم النفس عند مستوى داللة )

اإلدارة التربوية والتخطيط وأفراد العينة بتخصص تربية إسالمية لصالح أفراد العينة بتخصص اإلدارة التربوية 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس 3.32طيط عند مستوى داللة )والتخ

( ، يليهم أفراد العينة بتخصص اإلدارة 12.221( ، يليهم أفراد العينة بتخصص علم النفس بمتوسط )36.233)

( ، 27.725ية بمتوسط )( ، وأخيرا أفراد العينة بتخصص تربية إسالم13.314التربوية والتخطيط بمتوسط )

فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة بتخصص مناهج وطرق التدريس حيث كانت آليات تعزيز األمن الفكري 

لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة بتخصص علم النفس في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بتخصص اإلدارة 

 ثم أفراد العينة بتخصص تربية إسالمية في المرتبة األخيرة . التربوية والتخطيط في المرتبة الثالثة ،
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في آليات تعزيز 24جدول )

 األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة العلمية

 متوسط المربعات مجموع المربعات الدرجة العلمية
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 1267.742 5235.421 لمجموعاتبين ا
 دال 3.32 43.122

 147 73.722 22115.223 داخل المجموعات

   142  14262.371 المجموع
        

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )43.122( إن قيمة ) ف( كانت )14يتضح من جدول )    

آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة  يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في

 العلمية ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: 
 

 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة25جدول )

 الدرجة العلمية
 أستاذ مساعد 

 22.557م = 

 أستاذ مشارك 

 33.352م = 

 أستاذ 

 32.322م = 

   - أستاذ مساعد

  - **23.231 أستاذ مشارك

 - **2.311 **22.214 أستاذ
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 ( فروق درجات العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير الدرجة العلمية15شكل )

 

فروق في آليات تعزيز األمن الفكري بين أفراد العينة بدرجة  ( وجود25( وشكل )15يتضح من جدول )     

أستاذ وكال من أفراد العينة بدرجة "أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد" لصالح أفراد العينة بدرجة أستاذ عند مستوى 

صالح ( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك وأفراد العينة بدرجة أستاذ مساعد ل3.32داللة )

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بدرجة أستاذ 3.32أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك عند مستوى داللة )

( ، وأخيرا أفراد العينة بدرجة أستاذ 33.352( ، يليهم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك بمتوسط )32.322)

العينة بدرجة أستاذ حيث كانت آليات تعزيز األمن  ( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد22.557مساعد بمتوسط )

الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ مشارك في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بدرجة أستاذ 

 مساعد في المرتبة األخيرة .
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دي الطالب تبعا لمتغير سنوات األمن الفكري ل ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في آليات تعزيز26جدول )

 الخبرة

 متوسط المربعات مجموع المربعات سنوات الخبرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 1 3323.437 6223.275 بين المجموعات
 دال 3.32 56.127

 147 54.225 23552.245 داخل المجموعات

   142  22743.313 المجموع
    

( ، مما 3.32( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )56.127قيمة ) ف( كانت )( إن 16يتضح من جدول )     

يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات 

 ضح ذلك :الخبرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يو

 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة27جدول )

 سنوات الخبرة
 سنوات 23أقل من 

 22.365م = 

سنوات ألقل  23من 

 سنة 25من 

 16.357م = 

 سنة فأكثر 25من 

 35.243م = 

   - سنوات  23أقل من 

  - **2.121 سنة 25سنوات ألقل من  23من 

 - **2.723 **27.375 سنة فأكثر 25من 
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 ( فروق درجات العينة في آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب تبعا لمتغير سنوات الخبرة16شكل )

 

    

( وجود فروق في آليات تعزيز األمن الفكري بين أفراد العينة اللذين كانت 26( وشكل )17يتضح من جدول ) 

سنوات ألقل من  23من أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم "من  سنة فأكثر وكال 25سنوات خبرتهم من 

سنة فأكثر عند مستوى  25سنوات" لصالح أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من  23سنة ، أقل من  25

 25سنوات ألقل من  23( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم من 3.32داللة )

سنوات لصالح أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات  23سنة وأفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من 

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة اللذين 3.32سنة عند مستوى داللة ) 25سنوات ألقل من  23خبرتهم من 

 23عينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم من ( ، يليهم أفراد ال35.243سنة فأكثر ) 25كانت سنوات خبرتهم من 

 23( ، وأخيرا أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من 16.357سنة بمتوسط ) 25سنوات ألقل من 
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سنة  25( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم من 22.365سنوات بمتوسط )

ألمن الفكري لدي الطالب أفضل ، ثم أفراد العينة اللذين تراوحت سنوات خبرتهم فأكثر حيث كانت آليات تعزيز ا

 23سنة في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة اللذين كانت سنوات خبرتهم أقل من  25سنوات ألقل من  23من 

 سنوات في المرتبة األخيرة . 
 

      الفرض الرابع :

 .ستبيان األمن الفكري ومتغيرات الدراسةتوجد عالقة ارتباطية بين محاور ا    
 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين محاور استبيان األمن الفكرري ومتغيررات الدراسرة    

 والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط :
 

 

 ( مصفوفة االرتباط بين محاور استبيان األمن الفكري ومتغيرات الدراسة28جدول )

 

دور 

الجامعات 

السعودية في 

تعزيز األمن 

الفكري لدي 

 الطالب

واقع تعزيز 

األمن الفكري 

 لدي الطالب

آليات تعزيز 

األمن الفكري 

 لدي الطالب

األمن الفكري 

 ككل

 3.222 3.127 3.257 3.215 الجنس

 3.241 3.232 3.226 3.273 التخصص

 **3.235 *3.612 **3.237 **3.722 الدرجة العلمية

 **3.222 **3.716 **3.264 *3.637 وات الخبرةسن
               

( وجود عالقة ارتباط طردي بين محاور استبيان األمن الفكري وبعض متغيرات 12يتضح من الجدول )    

، فكلما ارتفعت الدرجة العلمية كلما زاد األمن الفكري بمحاوره "دور  3.35،  3.32الدراسة عند مستوى داللة 

ات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب ، واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب ، آليات الجامع

تعزيز األمن الفكري لدي الطالب" ، كذلك كلما زادت سنوات الخبرة كلما زاد األمن الفكري بمحاوره "دور 

الفكري لدي الطالب ، آليات الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب ، واقع تعزيز األمن 

، ان األمن الفكريتعزيز األمن الفكري لدي الطالب" ، بينما ال توجد عالقة ارتباط بين الجنس ومحاور استبي

 كذلك ال توجد عالقة ارتباط بين التخصص ومحاور استبيان األمن الفكري .
 

 الفرض الخامس :
 كري من قبل أفراد عينة البحثتختلف األوزان النسبية ألولوية محاور األمن الف   

 

 وللتحقق من هذا الفرض تم إعداد جدول الوزن النسبي التالي :     
 

 

 ( الوزن النسبي ألولوية محاور األمن الفكري من قبل أفراد عينة البحث29جدول )

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي األمن الفكري

 دور الجامعات السعودية في تعزيز

 الفكري لدي الطالباألمن  
 الثالث 33.3% 123

 األول %36.2 344 واقع تعزيز األمن الفكري لدي الطالب

 الثاني %31.2 336 آليات تعزيز األمن الفكري لدي الطالب

  %233 233 المجموع
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 عينة البحث ( الوزن النسبي ألولوية محاور األمن الفكري من قبل أفراد17شكل )    

 

( أن أولوية محاور األمن الفكري من قبل أفراد عينة البحث كان واقع 27( والشكل )12يتضح من الجدول )    

% ، يليه في المرتبة الثانية آليات تعزيز األمن الفكري لدي 36.2تعزيز األمن الفكري لدي الطالب بنسبة 

ر الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري لدي الطالب % ، ويأتي في المرتبة الثالثة دو31.2الطالب بنسبة 

 % .33.3بنسبة 
 

 التوصيـات :
 

 اهتمام الجامعة عبر مختلف قنواتها البحثية والعلمية واإلدارية بنشر ثقافة األمن الفكرى بين الطالب. -2

سيما فيما يخص الداخل وبين نظيراتها فى الخارج وال تفعيل عمليات التبادل الثقافي بين الجامعات في -1

 .المستجدات المعاصرة كاألمن الفكريبعض 

ا بمخاطر وسلبيات االنحراف العناية بنشر وتعزيز األمن الفكرى بين طالب الجامعة ليكونوا أكثر وعي -3

 .الفكري
 

     المراجع :

لدى  م( : دور الجامعات العربية في تحقيق األمن الفكري وتعزيز الهوية الثقافية1332البربرى، دمحم ) -2

طالبها دراسة مقارنة مع الجامعات الصينية، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري "المفاهيم 

 والتحديات"، كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعة الملك سعود.

لة م( : دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري: تصور مقترح، المج1323أبو عراد، صالح بن على ) -1

 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.51، العدد 17العربية للدراسات األمنية، المجلد 

م( : دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب 1327الحربى، جبر بن سليمان ) -3

 ، الرياض.41الصف الثالث الثانوي، مجلة البحوث األمنية، العدد 

(الثقافة االسالمية و دورها في تحقيق االمن الفكري في المجتمع، بحث م2011الحقرة، عبدالبصير)  -4

 مقدم لكلية اصول الدين و الدعوة االسالمية، جامعة االزهر.

م(: الجامعة و دورها في تعزيز االمن الفكري المعتدل  2018حمزة، عمار سليم و عبد هللا، نوري.) -5

اعضاء هيئة التدريس في جامعة بابل. مجلة جامعة لدى الطلبة دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من 

 .1مج 4االنبار للعلوم االنسانية. ع

م(:نظرية االمن الفكري. بحث مقدم للملتقى العلمي نحو استراتيجية االمن  1323الدعجة، حسن دمحم.)  -6

 الفكري. جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.

تفعيل األمن الفكري التربوي لطالبها : دراسة م( : دور الجامعة في 1323راضي، عبد الناصر ) -7

 ، جامعة سوهاج، كلية التربية.33ميدانية، المجلة التربوية، ج 
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م( : اإلرهاب فى ضوء السنة والكتاب وتشخيص الداء 1332السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز ) -2

نظمته الجامعة ووصف الدواء، بحث مقدم لمؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف الذى 

 اإلسالمية بالمدينة المنورة، المدينة المنورة، المحور الثالث.

م(: مأسسة االمن الفكري: المعهد العالي للفكر االسالمي. مجلة  1322سعيد، عبكشي عبدالقادر.) -2

 الحقوق و العلوم االنسانية، جامعة زيان عاشور بالجفلة.

فعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق األمن الفكري، م( : تصور مقترح لت1322الشهراني، بندر على ) -23

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

م(: االمن الفكري و دور المجتمع في تحقيقه. مجلة وزارة  1322الشوابكة، رائد محمود احمد.)  -22

 .2ع -63االوقاف و الشئون و الدراسات االسالمية، مج

م( : أبعاد تربوية وتعليمية في تعزيز األمن الفكري، المؤتمر الوطني األول 1323الصقعبي، مروان )  -21

لألمن الفكري "مفاهيم وتحديات"، كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعة 

 الملك سعود.

لمؤتمر م( : األمن الفكري في ضوء متغيرات العولمة، بحث مقدم ل1332عبده، إبراهيم إسماعيل ) -23

 الوطني األول لآلمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، جامعة الملك سعود.

 م(: البحث العلمي : مفهومه، أدواته، أساليبه. 1337عبيدات، ذوقان. و اخرون.) -24

م(:الجزائر و االمن الفكري...الواقع و اآلفاق. مجلة الحقوق و العلوم االنسانية،  1322عيسى، احمد) -25

 بالجفلة، الجزائر.جامعة زيان عاشور 

م( : مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة في منهج التوحيد 1332قمرة لطيفة سراج على ) -26

وإسهاماتها في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات 

 ة، جامعة أم القرى.ومعلمات التربية االسالمية، بمنطقة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه، كلية التربي

العربية السعودية  م( : دور المناهج التعليمية فى إرساء األمن الفكرى بالمملكة2009)أبو بكر كافي،  -27

األمير نايف لدراسات األمن  لفكري "المفاهيم والتحديات"، كرسياألول لألمن ا المؤتمر الوطني

 ، جامعة الملك سعود.الفكري

م( : بناء المفاهيم و دراستها في ضوء المنهج العلمي)مفهوم 1326اللويحق، عبد الرحمن بن معال ) -22

االمن الفكري انموذجاً(، المؤتمر الوطني االول لألمن الفكري: المفاهيم و التحديات، الرياض، جامعة 

 الملك سعود.

م( : دور المؤسسات التعليمية في تحقيق األمن الفكري والوقاية من 1323المالكي، عبد الحفيظ ) -22

رف واإلرهاب، بحث مقدم لمؤتمر )اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف(، الذى نظمته التط

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المحور الرابع، القسم الثاني.

م(: دور المدرسة في تعزيز االمن الفكري، دراسة ميدانية عن طلبة  1323منصور، عصام دمحم.) -13

ة عمان االولى من وجهة نظر المدراء و المعلمين و الطالب. مجلة عالم المرحلة االساسية العليا مديري

 التربية، مصر.

م( : الجامعات وصناعة األمن الفكري، قراءة سوسيولوجية لعالقة الجامعات باألمن 1332الملحم ) -12

الفكري في المجتمع السعودي في المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري "المفاهيم والتحديات"، كرسي 

 األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعة الملك سعود.

م( : األمن الفكري، مفهومه وأهميته، ومتطلبات تحقيقه، مجلة البحوث 1332عبد الحفيظ )المالكي،  -11

 (، الرياض.43األمنية، العدد)

جاهات التطبيق. مجلة م(: االمن الفكري: مستويات التفكير و ات 1325النملة، عبد الرحمن بن سليمان.) -13

 .2فكر، ع

 م(: مفهوم االمن الفكري "دراسة تأصيلية في ضوء االسالم.1321الهذلي، ماجد بن دمحم.) -14

م( : استراتيجية تعزيز األمن الفكري، بحث مقدم للمؤتمر الوطني 1332متعب بن شديد )الهماش،  -15
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