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 ملخص الدراسة 

ال كىر  انمىااتهدف الدراسة الحالية إلى  ححىأ اسىاليع تز يى  الةسىاية ةالم ىاميت المزتدلىة لىدا الاالحىا   ةتحديىد 
كمىا  المنحرف ةالسلةكيا  المنحثقة عنى  ةالتىت تهىدد امىم الماتمزىا  حاىكو عىات ةماتمىة الاامزىة حاىكو  ىا  

 ةالسىىىلةكية  تحديىىىد المتالحىىىا  المزر يىىىةة  تحديىىىد مزة ىىىا  تز يىىى  ايمىىىم ال كىىىرة حماتمىىىة الاامزىىىة   تهىىىدف إلىىىت 
الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية ةتنتمت الدراسة الحالية إل  نما الدراسا  الةصى ية حاسىت دات 

ة ىىد اسىىت دم  الدراسىىة اسىىتحياناا مةاهاىىا  إلىى  عينىىة مىىم االحىىا  اامزىىة ايميىىر   مىىنها المسىىج اااتمىىاعت حالزينىىة
ناا مةاهاا إل  حزض مىم اعاىاه مي ىة التىدريد ة ىد  راى  الدراسىة حمامةعى  مىم التةصىيا  منهىا  نةر   ةاستحيا

ال كر المنحرف التت عحر  عنهىا عينىة  اعقد دةرا  تدريحية ةةرش عمو لتصحيج الم اميت السلحية ةمزالاة انما
ةاممها  ىة  ايمم ال كرة  تز ي  مزة ا الدراسة  اامتمات حالتةعية اإلعالمية دا و ماتمة الاامزة للتغلع عل  

مةاةعا  حالمقررا  الدراسىية تحىةة لمرازية السلحية ةغيرما مم المزة ا   إاا ة مقررا  ة ا ايصد اه اماعة
 ايعدادامم حراما  مللدةر الةانت المنتظر منه تز ي ه  ةتةاي  الاالحا  ةاساليع ةامميت ال كرة  ايممم هةت 

 يكاديمت.ا

 الزمو مة الاماعا تز ي   ايمم ال كرة  الاالحة الاامزية  الكلمات االفتتاحية: 

 : الدراسة مقدمة

يزد ايمم ال كرة ارةر  ملحة لألةاام ةالماتمزا  ةاي راد  استقرار الحيا  الحارية ةامام تةا نها ةتة ير 
ااام نام ةااستقامة ي رادما ةاناال ا مم ام ال رد مة نةا  الماتمة  ةالماتمة مة ركي   الةام؛  إم الزناية 

يت تزد ايساد القةيت  ت تحقيق ايمم ال كرة للمةاام مم  حو مؤسسا  التزلحالاالع حال رد عمةما ةالزناية 
 (18ت  2005)السديد 

 ةلكةم الح اظ عل  ايمم ال كرة مسؤةلية الامية  قد عني  حذلك الزديد مم الدراسا  ةايححاأ الزلمية ةمنها
مزر ة الم هةت الحديأ لألمم ةتاةر اساليع تحقيق   ةكذلك  إلتالتت مد   ، (2004دراسة: خالد البشر )

مس ةلية الامية ةمت النماذج  الياحانت  ال رنست  ايسترالت   ايممالنماذج الدةلية الماحقة لتحقيق ازار 
 النماذج الزرحية  ت دحت ةايردم  كما  دم  الدراسة نمةذاا إلت  حاإلاا ة  ةايمريكتاإلنالي ة  الهةلندة  

تكةيم ماالد للة اية   ة ايمليةا مم  الو تكةيم الامزيا  يمس ةلية الامية ةا زا مزيا ايممتاحيقيا لازو 
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حتدعيت دةر الماتمة  ت تثحي  م هةت التكا و  اةص التت ، (2004ودراسة: هاشم الزهراني)  مم الاريمة
  ةاامتمات ايممللتزاةم مة رااو  اااتماعت  ت اإلسالت  ةت زيو دةر المؤسسا  الرسمية ةغير الرسمية

دحالترحية ةالتةعية ايمنية  ت المراحو الزمرية المحكر    . ت حراما الترحية ةالتزليت مااهاةا 

دراسةة محمةد ةمنهىا  مىم  ةايىا متزىدد ةللاامزا  دةر كحير  ت تحقيىق ايمىم ال كىرة تناةلتى  عىدد مىم الدراسىا  
حيام الدةر الحالت الذة تؤدي  المناما الدراسية  ت سحيو اىر  ةتز يى   إلتد   الدراسة التت م:(2009الربعي )

ال كرة لدة اىالع الاامزىا   ىت المملكىة الزرحيىة السىزةدية  ةا تىرا  ايدةار التىت يمكىم  ايممةتصةيع م اميت 
منىاما  إمال كرة لدة االع مستقحال  ةاةاح  نتىا ا الدراسىة  ايممام تقدمها المناما الدراسية لتز ي  م هةت 

حاىىرةر  تاىىميم  اةصىى الترحيىىة اإلسىىالمية ةاللغىىة الزرحيىىة  قىىا لهىىا دةر  ىىت مةااهىىة اانحىىراف ال كىىرة  ةلىىذلك 
ال كىىرة ة اىىةر  الغىى ة الثقىىا ت علىى  القىىيت ةالزىىادا   كمىىا اةاىىح   صىىةر ةعىىت الاىىالع ح مميىىة  ايمىىمالمنىىاما 

حالاالىىع  ايكاديميىىةذلىىك لتركيىى  اعاىىاه مي ىى  التىىدريد علىى  الزال ىىة  ةارازىى ال كىىرة  ايمىىمتحقيىىق  المىىنها  ىىت
حت زيىىو السىىاعا  المكتحيىىة ةت زيىىو دةر ايناىىاة الاالحيىىة ةةرش  اةصىى ةالمنحصىىر   ىىت الاانىىع المزىىرةف  لىىذا 

 .الزمو  يما يتزلق حايمم ال كرة ةالغ ة الثقا ت

ةاية حالاامزا  ة صةصىا  ىت ماىاو تكنةلةايىا المزلةمىا  إلى  حىدةأ تغييىرا   ىت ةلقد اد  التاديدا  التكنةل
اساليع تقديت ال دما  ةالزمليىا  اإلداريىة ةيحتىاج اي ىراد الزىامليم إلى  مهىارا  اديىد  حتى  يتمكنىةا مىم التزامىو 

م تقىىىدت تىىىدريحاا مىىىة ايدةا  التكنةلةايىىىة الحديثىىىة ةالتىىىدريع علىىى  اسىىىت دامها  ةسىىىةف يتالىىىع ذلىىىك مىىىم الاامزىىىة ا
مة عحىىىد الزظىىىيت  ةتزليمىىىاا مرنىىىاا ةاحتكاريىىىا لامهةرمىىىا الىىىدا لت ةال ىىىارات )حسىىىيم الحىىىيالةة  حسىىىم  ةحسىىىم  سىىىال

 (.254-250ت  2007

ةتتل   ةظي ة الاامزا   ت الة   الحاار  ت ثالثة ةظا ف مت  التزليت  ةالححأ الزلمت  ة دمة الماتمة  
 ا راد  ةتزميق ازةره الةانت  ةتةعية ية اإلنسانية  ةالةانية ةحلةرتهاالا صةمذه ايمداف ةاد  اساساا لتنمية 

ااعة رة  الزلت  ةالمنها الزلمت  ةتكةيم م اميت علمية  تسز  لتكريد التزددية ال كرية   الماتمة حاكو عات  ةا 
ةالديمقرااية  ةالزدو اااتماعت  ةالحريا  الزامة  ت ظو المتغيرا  ةالمستادا  الاار ة عل  الساحة 

اا تصادية  ةاااتماعية  ةالسياسية  ةالثقا ية  كما ي تت دةر الاامزا   ت تقديت الحلةو ةالمقترحا  ل دمة 
لما  ي   دمة الماتمة)  إليهاتت يتت التةصو الماتمة مم  الو الدراسا  ةايححاأ الزلمية ةتاحيق النتا ا ال

الال مة متالحا  ال( ةترك  الدراسة الحالية عل  519  2014ة الحيارة  حسم احمد  الزقيو  عصم  حسم  
لتةايج دةر الاامزة  ت  تس ر عن  الدراسة مم نتا اايمم ال كرة لدا االحا  الاامزة مم  الو ما  تز ي ل

 .مذا الاانع
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 اسة:مشكلة الدر 

سةاه حاهةدما الذاتية اة مم ال كرة تحقيق اي ت  الدةر ايكحر ةامية المؤسسا  التزليمية الاامزا قة عل  ي
الدراسا  حتناةو ذلك الكثير مم  د عني  حالتزاةم مة كا ة مؤسسا  الماتمة المنةا لها القيات حهذه المهمة ة 

ةمم ثت تتحدد دةم ال ةض  ت متالحا   امميت   قامم حيأ مم ال كرة تناةل  مةاةع اي إا انها الدةر
  ايمم درتها عل  تحقيق حيم ة  مؤسسة تزليمية حص تها  اامزةحيم ال ةثيقةالماكلة الدراسة  ت تةايج الزال ة 

سالي  األتسعي الدراسة الحالية إلى األخذ ب. ةمم منا ةالارةريالمتالحا   ال كرة مم  الو التركي  عل 
منظور طريقة العمل  للوصول إلى المتطلبات الالزمة لتعزيز األمن الفكري لدى الطالبة الجامعية من لحديثةا

ةذلك مم  الو ار  مذا السؤاو الر يد .من وجهة نظر الطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع الجماعات
 لماكلة الدراسة عل  النحة اآلتت 

 الاالحة الاامزية؟ ما المتالحا  الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا

 الدراسة:العملية همية األ

تةاكع الدراسة الحالية الدراسا  الحديثة التت تزنت حمةاةع ايمم ال كرة ةاممية تز ي ه لتانع م اار  .1
 اانحراف.

ال كر المنحرف ةالتت حات  تهدد امم الماتمزا  حاىكو  انمااالاةه عل   إلقاهت يد الدراسة الحالية  ت  .2
 عات ةماتمة الاامزا  حاكو  ا .

تزىىىد الدراسىىىة الحاليىىىة حمثاحىىىة دليىىىو إراىىىادة لمنسىىىةحا  الاامزىىىة يزنىىىت حمتالحىىىا  تز يىىى  ايمىىىم ال كىىىرة  .3
 ةتاركهم  ت تحديد مذه المتالحا  )المزر ية ةالسلةكية ةالمهارية( لدا الاالحا  

 اآلليىا ة الحاليىة الاىةه على  امميىة اريقىة الزمىو مىة الاماعىا  كاريقىة علميىة مىم  ىالو تلق  الدراسى .4
  ية ةالسلةكية ةالمهارية الال مة.الزلمية التت تزيم  ت تحديد المتالحا  المزر 

 

 األهمية العلمية للدراسة:

ال كىىر  انمىىااجتي  لصللتن ميمللليعحللفيت  نلل يسللتتمثللفي للبيعتمللج يملل كييي مللبيينتللبيليمللبين تمللبي  لل ي     
 المنحىىرف ةالسىىلةكيا  المنحثقىىة عنىى  ةالتىىت تهىىدد امىىم الماتمزىىا  حاىىكو عىىات ةماتمىىة الاامزىىة حاىىكو  ىىا 

ةتحديىىد المتالحىىا  المزر يىىة ةالسىىلةكية  تحديىىد مزة ىىا  تز يىى  ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة الاامزىىةحاإلاىىا ة إلىى  
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منظىىةر  متالحىىا  المهاريىى  الال مىىة لىىذلك مىىم ةتز يىى  ال الال مىىة لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة
 .اريقة الزمو مة الاماعا 

 أهداف الدراسة:
ال كىر المنحىرف ةالسىلةكيا  المنحثقىة عنى  ةالتىت تهىدد امىم الماتمزىا  حاىكو عىات ةماتمىة  انمااتحديد  .1

 .الاامزة حاكو  ا 
 تحديد مزة ا  تز ي  ايمم ال كرة حماتمة الاامزة. .2
 تحديد المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية.  .3
 مم ال كرة لدا الاالحة الاامزية.تحديد المتالحا  السلةكية الال مة لتز ي  اي .4
 الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية. ةتحديد المتالحا  المهاري  .5
ة حىيم اعاىاه مي ىة التىدريد ةالاالحىا  حاامزىة ايميىر  نىةر  حنى  عحىد تحديد ال رةق ذا  دالىة إحصىا ي .6

م منظىةر اريقىة الزمىو مىة الرحمم حىةو تحديىد متالحىا  تز يى  ايمىم ال كىرة لىدا الاالحىة الاامزيىة مى
 .الاماعا 

 تساؤالت الدراسة:
 ال كر المنحرف ةالسلةكيا  المنحثقة عن  ةالتت تهدد امم ماتمة الاامزة؟ انماا. ما 1
 .  ما مزة ا  تز ي  ايمم ال كرة حماتمة الاامزة؟2
 . ما المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية؟3
 ة الاامزية؟. ما المتالحا  السلةكية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالح4
 مم ال كرة لدا الاالحة الاامزية؟الال مة لتز ي  اي ة. ما المتالحا  المهاري5
عحىىد مىىو تةاىىد  ىىرةق ذا  دالىىة إحصىىا ية حىىيم اعاىىاه مي ىىة التىىدريد ةالاالحىىا  حاامزىىة ايميىىر  نىىةر  حنىى  . 6

 ؟مم ال كرة لدا الاالحة الاامزيةحةو تحديد متالحا  تز ي  اي الرحمم
 
 

 مفاهيم الدراسة: 

 :التعزيز .1
ةاما  ةاددتهت. ةيتهت  ةعَ ْ تهت ةااه  ت لسام الزرع  ع ّ   القةَت ةاعَ ْ َتهت  ةالت ييد مة الدعت  اللغة  ت 

  " عند علماه الترحية  هة  " الزملية التت تؤدة إل  ر ة احتمالية حدةأ اإلثار  اة ااستااحة  ت السلةك



6 
 

التز ي  يزرف ةظي ياا مم   ة اإليااحتتزري ا  التز ي  حةو مزن  ةاحد مة الدعت ل زو ال ير ةالزمو تدةر ة 
 إذا اد  تةاحة السلةك إل   ياد  احتماو حدةث   ت المستقحو تكةم تلك التةاحة  السلةك  الو نتا ا  عل  

 د عمو حال زو عل  تقةية   التز ي  يكةم  د حدأ إذا كام ما  زلناه تز ي اا.مز    ةيكةم ما حدأ 
 السلةك  المزيار الةحيد للحكت عل  كةم الاته مز  اا ات ا مة تارحت  ةمالحظة نتا ا  عل   السلةك

)مزات المزانت   إذا لت يؤِد ما  زلناه إل  تقةية السلةك  هة ليد تز ي اا  السلةك  المز   مة ما يقةة 
 (.http://www.almaany.comالاامة

 ري:األمن الفك .2
كال (ةال كر ايمم مكةنا  الم هةت) تزريفُيزد ايمم ال كرة مم الم اميت الُمركحة لذا تزنت الدراسة الحالية ح

 للةصةو إل  مزن  ايمم ال كرة ةم هةم .ا عل  حد

 ايمم م هةت 

 (223ت  1995احم منظةر )ال ةف. ايمم  ت اللغة  اد 

 (25ت  1992)ايص هانت ةاصو ايمم  ام نينة الن د ة ةاو ال ةف 

 (.29ت  2006سكةم القلع ةاام نان  )ال يةمت   تايمم  ةايصو ام يستزمو

 ايمم  ت ااصاال  

حو إم حزض الم كريم  است دام  عل  الرغت مم ايةع  " ا تل   آراه الحاحثيم ةالم كريم حةو م هةت "ايمم 
 ةالحاحثيم يرةم ام مذا الم هةت ما او غاماا ةمتااحكا.

رف ح ن   مامةعة مم اإلاراها  الترحةية  ةالة ا ية  ةالزقاحية التت تت ذما السلاة لحماية الةام  قد عُ 
 ض مة المقاصد ةالمةاام   دا ليا   ة ارايا  اناال ا مم المحادئ التت تؤمم حها ايمة ةا تتزارض اة تتنا

 (.73ت  1988ةالمصالج المزتحر .)الاحنت 

ا ي ا ةم عل   الدنيا عل  ام يحيةا حيا  ايحة  ت  ةالماتمة ح ن   اام نام ال رد ةايسر   القادرةةعر ة 
ت  1989حدةم حق )القادرة  احدعليها  يزتدامم ام  ةنسلهت ان سهت ةامةالهت ةاعرااهت ةدينهت ةعقةلهت 

21.) 

 (9ت  2000الارةريا  ال مد مم اة عدةام عليها )الهةيمو  ةايمام  حح ظاياا ح ن   ااستزداد ةعرف 
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 م هةت ال كر 

 (225ت 1994الت مو )احم منظةر  الاته ةالت كير إعماو ال اار  ت  ةالكسر   حال تج  ت اللغة ال كر

املة ما يتزلق حم  ةم الذاكر  اإلنسانية مم الثقا ا  ةالقيت ةالمحادئ  ح ن   يزرف ال كر اصاالحا

اي ال ية  التت يتغذا حها اإلنسام مم الماتمة الذة ينا   ي  ةيزيش حيم 

 (57ت  2001ا راده.)التركت 

مىى  سىىالمة  كىىر اإلنسىىام مىىم اانحىىراف اة ال ىىرةج عىىم الةسىىاية ةااعتىىداو  ىىت  هُيزىرف ايمىىم ال كىىرة علىى  انىى  
ةااسىتقرار  ىت لألمةر الدينية ةالسياسية ةاااتماعية مما يؤدة إل  ح ىظ النظىات الزىات ةتحقيىق ايمىم ةالام نينىة 

  2009كت  عحىىد الح ىىيظ  الحيىىا  السياسىىية ةاااتماعيىىة ةاا تصىىادية ةغيرمىىا مىىم مقةمىىا  ايمىىم الىىةانت )المىىال
قىةو ا ىراد الماتمىة مىم كىو  كىر اىا ع ةمزتقىد  ىاا   ةيزر   حيىدر الحيىدر حقةلى   "تى ميم  لىة ا كىار ةع  (19
)الحيىدر    ةحما يهدف إل  تحقيق ايمم ةااستقرار  ت الحيىا  اااتماعيىة  د ياكو  اراا عل  نظات الماتمة مما

 (.316  1423حيدر  

  اسىىاليع تحقيىىق الحمايىىة التامىىة ل كىىر الاالحىىة وفةةي إطةةار هةةذا الدراسةةة يمعةةرف )األمةةن الفكةةري( اجرائيةةا علةةى أنةة 
الاامزية مم اانحراف اة ال رةج عم الةساية ةااعتداو  حااعتماد عل  المنظةمة اي ال ية ةايمنيىة ةالثقا يىة 

 مم منظةر الزمو مة الاماعا .  ةكللاامزة لمةااهة كو  كر اة مزتقد منحرف ةما يتحز  مم سل

اارا ياا  ت إاار مذه الدراسة  امية االحا  اامزة ايمير  نةر  حنى  عحىد  حها ةيقصد الطالبة الجامعية: .3
 الرحمم ةالمقيدا  ةالمنتظما  عل  مقاعد الدراسة  الو  تر  تاحيق الدراسة.

 العمل مع الجماعات: .4
إحىىدا اىىرق ال دمىىة اااتماعيىىة التىىت تزتمىىد علىى  اسىىت دات الاماعىىة كىى دا  اساسىىية مىىم  ىىالو تةايىى  ا صىىا ت 
الاماعة لزملية الت اعو حىيم ايعاىاه اثنىاه ممارسىة اناىاة الحرنىاما المتنةعىة لتحقيىق ايمىداف التىت مىم االهىا 
تكةن  الاماعة ةالمساممة  ت تحقيق النمة المالةع لل رد ةالاماعىة ةالماتمىة ةتمىارد مىذه الاريقىة مىم  ىالو 

مراعىا  امىداف ةثقا ىة الماتمىة الىذة تمىارد  يى   مؤسسا  ال دمة اااتماعية الم تل ة اة  ت الحي ة الاحيزة مىة
 (.2012  )سالت  سما 

   مراحل تحقيق األمن الفكري
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حيأ ام اانحراف ال كرة  د يكةم  ردياا اة اماعياا  ةعل  الرغت مىم  اىةر  اانحىراف ال كىرة الامىاعت إا ام 
مذا ا يقلو مم اممية مةااهة اانحراف ال كرة ال ردة ين  إما ام يد ة ال رد لالناىمات للاماعىا  المنحر ىة اة 

م اانحىىراف ال كىىرة  رديىىاا اة اماعيىىاا  ىىإم مراحىىو تكىىةيم اماعىىة اديىىد  تسىىاعد مىىذا ال كىىر المنحىىرف  ةسىىةاه كىىا
 .(  حتصرف54  1429ايد احمد  )الحارثت   يد حم   تحقيق ايمم ال كرة مت  

 مرحلة الوقاية من االنحراف الفكري: .1
تقىىة مسىى ةلية الة ايىىة مىىم اانحىىراف ال كىىرة علىى  المؤسسىىا  التىىت تاىىارك  ىىت عمليىىة التناىى ة اااتماعيىىة 

ة ىىق  اىىا مدرةسىىة حزنايىىة  ا قىىة تحىىدد  يهىىا ايمىىداف  ةتىىة ر لهىىا اإلمكانيىىا  الماديىىة علىى  ام يىىتت ذلىىك 
ةاإلمكانىىا  الحاىىرية  ةتحىىدد إاىىراها  الزمىىو ةالتن يىىىذ  ةتحىىدد الاهىىا  اة اي ىىراد المسىى ةليم عىىم مرا حىىىة 

تةاىة  ةلكت تناج مىذه ال اىا ياىع ام  تغذية الرازية لتصحيج مسار الزموالتن يذ  ةتقةيت النتا ا ةال
ةا تقتصىىىر الة ايىىىىة مىىىىم     ىىىت اىىىىةه ظىىىرةف الماتمىىىىة اااتماعيىىىىة ةالثقا يىىىة  ةاا تصىىىىادية  ةالسياسىىىىية

اانحراف ال كرة عل  المؤسسا  الرسمية  قا حو يمكم ام تاارك  ي  امية المؤسسىا  الرسىمية ةغيىر 
 الرسمية مة مراعا  التكامو  ت الاهةد المحذةلة ة ق ال اا المزد  ايداا.

 ة المناقشة والحوار: مرحل .2
سىىةاه كىىام مصىىدر مىىذه  اي ىىرادحزىىض  إلىىتلىىت تىىناج اهىىةد الة ايىىة  ىىت منىىة ةصىىةو اي كىىار المنحر ىىة  إذا

ال ارج  اصة  ت مذا الزصر ةما  ي  مم ةسا و اتصىاو حديقىة  ىد  اةاي كار مم اماعا   ت الدا و 
ةاسىىتقااع عىىدد اىار مىىذه اي كىىار   ةيترتىىع علىىت ذلىىك انتايسىىر لآلحىىاه  ىىت محىيا  حتىى يصىزع مرا حتهىىا 

  ةتتة ىىف دراىىة انتاىىار مىىذه اي كىىار ةنمةمىىا علىىت يقظىىة اياهىى   (ال  ىىة المقصىىةد  )اكحىىر مىىم الاىىحاع 
  ةذلىىك لسىىرعة التىىد و مىىم علمىىاه الىىديم ةالم كىىريم ةالحىىاحثيم ةعمىىو لقىىاها    ةالةالىىديمايمنيىىة ةالدينيىىة

حةارية محاار  مة مزتنقت مذه اي كار ةتةاج  اةرتها ةتزري هت حالصحيج مىم امىةر الزقيىد  ةالاىريزة 
عاد  مؤاه الاحاع المالليم الت محادئ الصةاع.   حهدف القااه علت مذه اي كار الهدامة ةا 

 : مرحلة التقويم
إرماحيىة   ايعمىاوعليها مم تقةت الاها  المس ةلة حقياد مذه اي كار المنحر ة ة اةرتها ةما  د يترتع 

حزىض مىؤاه المنحىر يم للزىدةو عىم انحىرا هت  ةلىذلك احقىا لهىذا  ا نىاعم الحةار  د ا يىناج  ىت ةذلك ي
حىراف احقىا لألنظمىة الاىرعية ةمحاةلىة التقييت تقةت الاها  المزنية حتحديد ما يل ت ات اذه لتقىةيت مىذا اان

 تصحيج مذه ال كر حكو الةسا و الممكنة. 
 مرحلة المحاسبية والمسائلة القانونية:  .3



9 
 

المنحىر يم  اي ىرادمىؤاه  ا نىاعلت تناج عملية الحةار ةالمنا اة  ةمحاةا  تقةيت ال كر المنحرف  ىت  إذا
ما ا تر ةه مم  عل محاسحة  اةحدةم مسا لة  اي راديترك مؤاه  ام كريا للزدةو عم انحرا هت   ال يمكم 

اىىرا ت  ىىىت حىىىق ماىىىتمزهت  ةترةيىىىة المىىىةاانيم ايحريىىىاه  ةت ريىىىع مناىىى ا  الىىىةام   ىىىت الىىىدا و ةال ىىىارج 
ةلذلك تتت مةااهتهت ةمحاسىحتهت مىم اياهى   ايمنيىة ر  ل ةا   ت الحالد ةعر لة ااستقراحهدف إااعة ا
القانةنية لمنزهت مم نار  ايحكات إصدارحها تاحيق القةانيم ةصةا للقااه الذة يتةل  الرسمية المنةا 

 ايمىىرةااتماعيىىة حيىىأ  ىىد يت ىىا ت  امنيىىةممىىا  ىىد يسىىحع كارثىىة  ايتحىىاعمىىم  المنحر ىىة ةاىىت الم يىىدا كىىارمت 
 .اكحرةيكحد الةام  سا ر مادية ةحارية  مزالات ةتصزع 

 مرحلة العالج واإلصالح:  .4
يتركىةا مكىذا  ام ال يمكىم   سةاعد احنا   إلتةالةام  ت حاا    للةاماحناه المالليم  كريا  مؤاهيظو 
مسىاعد   حتى الماتمىة مىةاانيم ماماىيم ا يمكىنهت  إلىت كرياا ةيقاةم مد  الزقةحة ةي راىةم  ممنحر ي
يىتت  حت مزهت الماتمة  ةلذلك  ت مذه المرحلة يكثف الحةار  عل  اا ر   ة د يمثلةا  اةر  مر  ان سهت
 ةراةعهت عم مذه اي كار المنحر ة. إ ناعهت

 
 
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

ُيزرف ح ن  "ةصف الظامر  التت يراد دراسىت  ة  تنتمت الدراسة الحالية لنما الدراسا  الةص يةنوع الدراسة: أواًل: 
ةامىة اةصىاف ةمزلةمىىا  عنهىا "ةمىىة" اسىلةع يزتمىىد على  دراسىة الةا ىىة ةيهىتت حةصىى   ةصى اا د يقىىاا ةيزحىر عنىى  

 (.129   2012اة تزحيراا كميا ") نديلات   تزحيراا كي ياا 
 منهج الدراسة:ثانيًا: 

 .اااتماعت حالزينةاعتمد  الدراسة الحالية عل  منها المسج 
 الدراسة:وات ًا: أدثالث    

ةتىىىت تاحيقىىى  علىىى  عينتىىىيم )مىىىم   الال مىىىة لهىىىذه الدراسىىىة لامىىىة الحيانىىىا ااسىىىتحيام اعتمىىىد  الدراسىىىة الحاليىىىة علىىى 
ادة  الححأ الزلمت التىت تت ىق مىة مزايىا  الدراسىة   انسعااستحيام  حاعتحارالاالحا   ةاعااه مي ة التدريد( 

 (. 125   2012 ةآ رةم ةتحقيق امدا ها للحصةو عل  مزلةما  ةحقا ق مرتحاة حةا ة مزيم )عحيدا   
 :أداة الدراسة
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 (:Reliability)والثبات validity)صدق أداة الدراسة )
)صىىدق  (face validity)لىىألدةا  الصىىدق الظىىامرة )ال ىىارات(  الت كىىد مىىم صىىدق ادا  الدراسىىة مىىم  ىىالو تىىت 

ثحىا   لقيىاد مىدا ة spssحرناما مم  الو  إحصا يا صدق ااتساق الدا لت لألدا  )الصدق الحنا ت(  المحكميم(
ةمذا يىدو   (0.88ةحلغ مزامو الثحا  الزات ) ة د .(Cronbach'aAlphaخكرة نحا)مزادلة ال ا  تت است دات دا اي

 .تتمتة حدراة عالية مم الثحا   انعل  ام ااستح
 -ثانيًا: مجتمع الدراسة: 

( عاىىة 1730) ايميىىر  ةعىىددمم التىىدريد حاامزىىةمي ىىة  اعاىىاهتكىىةم ماتمىىة الدراسىىة ايصىىلت مىىم اميىىة     
 .مى1437/ 1436الاامزت ( االحة مم الزات 4119) ايمير  ةعددممحاامزة  تدريد ةامية الاالحا مي ة 
 عينة الدراسة: ثالثًا:

عاىة  87االحة اامزيىة  حاإلاىا ة إلى   206عينة الدراسة مم  ةتكةن % 5تت تحديد نسحة لكحر حات الماتمة 
 .( االحة151) التدريد مي ة  اعااه( مم 37)مي ة تدريد ة د تمثل  ااستمارا  الصالحة للتاحيق  ت 

 
 رابعًا: خصائص مفردات عينة الدراسة:

 التدريس:النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة  أواًل:
 (1جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات
 54.1 20 سنة 35ال  ا و مم  25مم  العمر

 29.7 11 سنة 45ال  ا و مم  35مم 

 16.2 6 سنة   كثر 45

 45.9 17 سنةا  5ا و مم  عدد سنوات الخبرة
 16.2 6 سنةا  10ال  ا و مم  5 مم
 16.2 6 سنةا  10ال  ا و مم  10مم 

 21.6 8 سنة 15اكثر مم 
 75.7 28  دمة ااتماعية التخصص العام

 8.1 3 ادار  اعماو
 8.1 3 اآلداع
 8.1 3 علةت

 2.7 1 استاذ الوضع الوظيفي
 13.5 5 استاذ ماارك
 27.0 10 استاذ مساعد

 27.0 10 محاار
 2.7 1 مزيد
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 27.0 10 متزاةم

 (2جدول رقم )
 ال كرة.تة ية م ردا  عينة الدراسة ة قاا لمتغير الحصةو عل  دةرا  تدريحية  ت مااو ايمم 

 النسحة التكرار دورات تدريبية في مجال األمن الفكري
 10.8 4 نعم
 89.2 33 ال

 ٪100 37 المجموع

 الطالبات:النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة من  ثانيًا:
 (3ادةو ر ت )

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات
 54.3 82  دمة ااتماعية التخصص العام

 1.3 2 اسالميةدراسا  
 9.3 14 اعماو ادار 

 17.2 26 اآلداع
 16.6 25 علةت

 1.3 2 لغا  ةترامة
 2.6 4 ااةو المستوى الدراسي

 6.0 9 الثانت
 17.9 27 الثالأ
 16.6 25 الراحة

 7.3 11 ال امد
 14.6 22 السادد
 21.9 33 الساحة
 13.2 20 الثامم

حالنسىىىىحة  الدراسىىىىت  ةالمسىىىىتةا  الزىىىىات يةاىىىىج الاىىىىدةو السىىىىاحق تة يىىىىة ا ىىىىراد الدراسىىىىة ة قىىىىاا لمتغيىىىىرا  الت صىىىى  
٪( مىم إامىالت 54.3للت ص  الزات ةاد ام الغالحية الزظم  مم ا راد الدراسة مىم الاالحىا  يمىثلم مىا نسىحت  )

الدراسىىىىة الالتىىىىت  كىىىىام ت صصىىىىهم الزىىىىات دراسىىىىا  إسىىىىالمية ةالالتىىىىت كىىىىام  ا ىىىىرادحىىىىيم تسىىىىاةا   ت ا ىىىىراد الدراسىىىىة
عينىىة  ادا ىىر %( مىىم إامىىالت ا ىىراد الدراسىىة   ةمىىم ال  ىىة اي ىىو مىىم 1.3)حنسىىحة  ت صصىىهم لغىىا  ةترامىىة  ةذلىىك

ةتركى  اعية الذيم ينتمةم لت صى  الحاحثىة    ة د تراة النتياة الساحقة إل  ت اعو االع ال دمة اااتمالدراسة
مسىتةا ٪( حال2.6٪( حالمستةا الساحة   ىت حىيم ةاىد ام مىا نسىحت  )21.9) حنسحةلزينة الححأ الزظم  الغالحية 
 .ةعينة الدراس ا رادةمم ال  ة اي و مم  ايةو

 (4جدول رقم )
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 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا لمتغير الحصول على دورات تدريبية في مجال األمن الفكري.
 النسحة التكرار دورات تدريبية في مجال األمن الفكري

 ٪100 151 ال
 ٪100 151 المجموع

حيىىأ  ال كىىرة تدريحيىىة  ىىت ماىىاو ايمىىم  علىى  دةرا يةاىىج الاىىدةو السىىاحق تة يىىة ا ىىراد الدراسىىة ة قىىاا لحصىىةلهم 
 ايمىميحصىلم على  اة دةرا   ىت ماىاو  ٪( مم إامالت ا راد الدراسىة مىم الاالحىا  لىت100ةاد ام ما نسحت  )

 ال كرة. 

 األسالي  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: ثامنًا:
 التالية لمزالاة حيانا  الدراسة تت است دات ايساليع اإلحصا ية 

للتزىىىىرف علىىىى  ال صىىىىا   الا صىىىىية ةالةظي يىىىىة لم ىىىىردا  عينىىىىة الدراسىىىىة ةتحديىىىىد  الم ةيىىىىة التكىىىىرارا  ةالنسىىىىع  .1
 استااحا  م رداتها تااه عحارا  ايحزاد الر يسة التت تتامنها الدراسة.

لمزر ة مدا ارت اع اة ان  اض استااحا  م ردا   ( weighted meanالمتةسا الحساحت المة ةم)المراج( ) .2
ي يىد  ىت ترتيىع الزحىارا    ة ااسىتحيامالدراسة عم كو عحار  مم عحارا  متغيرا  الدراسىة الر يسىية ححسىع احزىاد 

 حسع اعل  متةسا حساحت مة ةم. اياا

مدا ارت اع اة ان  ىاض اسىتااحا  م ىردا  الدراسىة عىم المحىاةر الر يسىية  (  لمزر ةmeanالمتةسا الحساحت) .3
 ترتيع المحاةر حسع اعل  متةسا حساحت مة ةم.ةي يد  الزحارا ( )متةسا متةساا  

(  للتزرف عل  مدا انحراف اة تات  استااحا  م ردا  الدراسة standard Deviationاانحراف المزيارة ) .4
ام  الحسىاحت  ةيالحىظغيرا  الدراسة ةلكىو محىةر مىم المحىاةر الر يسىة عىم متةسىاها لكو عحار  مم عحارا  مت

إلى   الدراسىة اانحراف المزيارة يةاج التات   ت استااحا  م ردا  الدراسة لكو عحىار  مىم عحىارا  متغيىرا  
 المقياد. كلما ا ترح   يمت  مم الص ر ترك   ااستااحا  ةان  ض تاتتها حيم  الر يسة اانع المحاةر 

ةالمحىةر الىذة   ااسىتحان"  لمزر ىة دراىة اارتحىاا حىيم عحىارا  "person Correlationمزامو اارتحاا حيرسةم .5
  تنتمت إلي  كو عحار  مم عحاراتها ةحيم الدراة الكلية لالستحان

 ثحا  ادا  الدراسة. ( ا تحارCronbach'aAlphaمزامو ال ا كرةنحاخ ) .6

اعاىىاه لتةاىىيج  ىىرةق الدالىىة اإلحصىىا ية حىىيم متةسىىا إااحىىا    Independent Samples Testا تحىار"  .7
 .عحد الرحمممي ة التدريد ةالاالحا  حاامزة ايمير  نةر  حن  
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 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها.
 أواًل: وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة

الفكر المنحرف والسلوكيات المنبثقة عن  والتي تهدد أمن مجتمةع الجامعةة مةن وجهةة  أنماطالسؤال األول: ما 
 نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة؟ 

 (5جدول رقم)
استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بأنماط الفكر المنحرف والسلوكيات المنبثقة عن  التي تهدد أمن مجتمع 

 الجامعة
رقةةةةةةةةةم 
 العبارة

المتوسةةةةةط  درجة الموافقة الفقرات
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

 درجة الموافقة الترتي 

 اةا ق محايد ا اةا ق

 % ك % ك % ك

التقليةةةةل مةةةةن شةةةةأن مةةةةا هةةةةو  4
 ايجابي.

 اةا ق 1 0.46 2.81 83.8 31 13.5 5 2.7 1

 اةا ق 2 0.45 2.73 73.0 27 27.0 10 0.0 0 المسميات السلبية 8
 اةا ق 3 0.52 2.70 73.0 27 24.3 9 2.7 1 التفكير االنفعالي 7
 اةا ق 4 0.53 2.68 70.3 26 27.0 10 2.7 1 أخذ األمور بمحمل شخصي 6
 اةا ق 5 0.53 2.68 70.3 26 27.0 10 2.7 1 الخوف الزائد 9
التفكيةةةةةةر االبةةةةةةيض واألسةةةةةةود  5

)االنتقةةةةةةةةةال السةةةةةةةةةريع مةةةةةةةةةن 
 النقيض للنقيض(.

0 0.0 13 35.1 24 64.9 
2.65 0.48 

 اةا ق 6

 اةا ق 7 0.55 2.57 59.5 22 37.8 14 2.7 1 المبالغة في االحداث. 3



14 
 

رقةةةةةةةةةم 
 العبارة

المتوسةةةةةط  درجة الموافقة الفقرات
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

 درجة الموافقة الترتي 

 اةا ق محايد ا اةا ق

 % ك % ك % ك

 اةا ق 8 0.51 2.54 54.1 20 45.9 17 0.0 0 التعميم الزائد. 2

تحمل اللوم )تحمةل مسةؤولية  10
 ليست مسؤوليتك(

 اةا ق 9 0.64 2.41 48.6 18 43.2 16 8.1 3

اعتبةةةار األمةةةر كارثةةةة )التنبةةةؤ  1
 بأسوأ االحتماالت(.

4 10.8 15 40.5 18 48.6 
2.38 0.68 

 اةا ق 10

 اةا ق 0.30 2.61 المتوسط الحسابي العام

لتقليو مم اى م ا( ةمت" 4الدراسة عل  ال قر  ر ت ) ا رادااه  استااحا  يتبين اآلتي: السابقمن خالل الجدول 
( ةمذا يزن  0.46( ةانحراف مزيارة )2.81(  حمتةسا حساحت )اةا قةحدراة ) ايةل ما مة ايااحت." حالمرتحة 

ال كىىر المنحىىرف  انمىىاا امىىتالت كيىىر اان زىىالت مىىة  امالدراسىىة مىىم اعاىىاه مي ىىة التىىدريد يىىةا قم علىى   ا ىىراد ام
اىىاه  اسىتااحا  اعاىىاه مي ىة التىىدريد علىى  نى  ةالتىىت تهىىدد امىم ماتمىىة الاامزىة  حينمىىا ةالسىلةكيا  المنحثقىىة ع

(  حمتةسىا اةا ىق( ةمت " اعتحار ايمر كارثة )التنحؤ ح سةا ااحتماا (." حالمرتحة الزااىر  ةحدراىة )1ال قر  ر ت )
نست ل  مما سحق ام المتةسا الزات اسىتااحا  ا ىراد الدراسىة مىم   (0.68( ةانحراف مزيارة )2.38) تحساح

ال كىىر المنحىىرف ةالسىىلةكيا  المنحثقىىة عنىى  ةالتىىت تهىىدد امىىم  انمىىاااعاىىاه مي ىىة التىىدريد علىى  عحىىارا  محىىةر  )
ة مىم   ىا  المقيىاد الثالثىت ةالتىت ( ةمذا المتةسا يقة حال  ىة الثالثى3درا  مم  2.61ماتمة الاامزة(  د حلغ ) 

 امالدراسة مىم اعاىاه مي ىة التىدريد يىةا قم على   ا راد ام( عل  ادا  الدراسة ةمذا يزنت اةا قدراة ) إل تاير 
  يلىىتال كىر المنحىىرف ةالسىلةكيا  المنحثقىىة عنى  ةالتىىت تهىدد امىىم ماتمىة الاامزىىة تىتل    ىىت مىا  انمىىاا امىتمىم 

 إياىىاحت  المسىىميا  السىىلحية  الت كيىىر اان زىىالت  ا ىىذ ايمىىةر حمحمىىو ا صىىت  ال ىىةفالتقليىىو مىىم اىى م مىىا مىىة 
 (.)اانتقاو السرية مم النقيض للنقيضةايسةد ايحيضال ا د  الت كير 

السؤال الثاني: ما معوقات تعزيز األمن الفكري بمجتمع الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 األميرة؟ 

 (6جدول رقم)
 المتعلقة بمعوقات تعزيز األمن الفكري بمجتمع الجامعة على العباراتاستجابات مفردات عينة الدراسة 

درجة  الترتي االنحراف المتوسط  درجة الموافقة الفقراترقم 
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ال  العبارة
 أوافق

 الموافقة المعياري الحسابي أوافق محايد

     % ك % ك % ك

 اإلعالمالتواصل ووسائل وسائل  8
 المضللة

 اةا ق 1 0.35 2.86 86.5 32 13.5 5 0.0 0

 اةا ق 2 0.37 2.84 83.8 31 16.2 6 0.0 0 التقليد األعمى 10
 اةا ق 3 0.40 2.81 81.1 30 18.9 7 0.0 0 التعص  9

المرجعية  األصدقاءقوة جماعة  3
 السلبية

 اةا ق 4 0.42 2.78 78.4 29 21.6 8 0.0 0

 اةا ق 5 0.43 2.76 75.7 28 24.3 9 0.0 0 سوء التنشئة االجتماعية 1

 اةا ق 6 0.45 2.73 73.0 27 27.0 10 0.0 0 انخفاض الروح المعنوية 7
المحفزة للتطرف  اإلغراءاتتقديم  6

 الفكري
 اةا ق 7 0.58 2.68 73.0 27 21.6 8 5.4 2

 اةا ق 8 0.49 2.62 62.2 23 37.8 14 0.0 0 قوة تنظيم المعلومات المغلوطة 4
هامشية دور المؤسسات  2

 التعليمية
 اةا ق 9 0.55 2.57 59.5 22 37.8 14 2.7 1

 اةا ق 10 0.50 2.57 56.8 21 43.2 16 0.0 0 القهر 5
 اةا ق 0.25 2.72 المتوسط الحسابي العام

( " 8ال قىىر   ر ىىت ) ة ىىد اىىاه اعاىىاه مي ىىة التىىدريد  ىىت اسىىتااحا   تاىىير النتياىىة السىىاحقة إلىى  ام منىىاك تقىىارع
( 2.86(   حمتةسىىىىا حسىىىىاحت )اةا ىىىىقةحدراىىىىة )  ايةلىىىى الماىىىىللة " حالمرتحىىىىة  ايعىىىىالتةسىىىىا و التةاصىىىىو ةةسىىىىا و 

 يىى  ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة مزة ىىا  تز  امىىتتزىىد   مىىةا قتهت ام مىىذه ال قىىر ( ةمىىذا يزنىى  0.35ةانحىىراف مزيىىارة )
ت حمتةسىا حسىاح ( اةا ىقةحدراىة )ةاي يىر  " القهىر " حالمرتحىة الزااىر   ةمىت( 5) ال قر  ر ت   حينما ااه الاامزة

نست ل  مما سحق ام المتةسا الزات استااحا  ا راد الدراسة مىم اعاىاه (  0.50( ةانحراف مزيارة )2.57)
دراى  مىم  2.72حلىغ ) مي ة التدريد على  عحىارا  محىةر  )مزة ىا  تز يى  ايمىم ال كىرة حماتمىة الاامزىة(  ىد 

( على  ادا  الدراسىة اةا ىقدراىة ) إلى ( ةمذا المتةسا يقىة حال  ىة الثالثىة مىم   ىا  المقيىاد الثالثىت ةالتىت تاىير 3
مزة ىىا  تز يىى  ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة  امىىتمىىم  امالدراسىىة  مىىم اعاىىاه مي ىىة يىىةا قم علىى   ا ىىراد امةمىىذا يزنىىت 
 ايصىىد اهالماىىللة  التقليىىد ايعمىى   التزصىىع   ىىة  اماعىىة  اإلعىىالت  ةسىىا و التةاصىىو ةةسىىا و يلىىتالاامزىىة مىىا 

 المرازية  السلحية  سةه التنا ة اااتماعية  ان  اض الرة  المزنةية.

دراسىىة حينىىة الملحىىت :وقةةد أكةةد علةةى أهميةةة دور الجامعةةة فةةي تعزيةةز األمةةن الفكةةري العديةةد مةةن الدراسةةات منهةةا
ةا تتم   زةدية؟ال كىىرة  ىىت الاامزىىا  السىى ايمىىمتحقيىىق صىىناعة  يىىةكي  ةالتىىت مىىد   إلىى  الححىىأ عىىم( 2009)

ال كىرة منهىا  مىنج  ايمىمالدراسة حزدد مم التةصيا  التت يمكم للاامزىا  مىم  اللهىا تحقيىق مقةمىا  صىناعة 
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الاالع الم يد مم الحريا  ةالنقد حت  يزتادةا ممارسة النقد ةالتحليو  ةام يكةم مىنها الحىةار مقامىا حىيم الالحىة 
 للاالع ةايساتذ . ايكاديميةحت  تتحقق الحرية  ةاساتذتهتةحزاهت ةحينهت ةحيم اامزاتهت 

مم ال كرة  ةاساليع تز ي  الهةيىة ليا  تحقيق ايآالتزرف عل   إلتالتت مد   ( 2009دراسة محمد الحرحرة )ة 
رحيىىة  مىىة إياىىا  حزىىض الثقا يىىة عنىىد الاىىحاع الاىىامزت  ىىت عصىىر المزلةماتيىىة  ىىت كىىو مىىم الصىىيم ةالىىدةو الز

كىىىرة ةمااحهىىىة صىىىةر ليىىىا  التىىىت اتحزتهىىىا الاامزىىىا  الصىىىينية لتاىىىةير اسىىىاليع التةعيىىىة حىىىايمم ال ايسىىىاليع ةاآل
ال كىرة  ةعىدت  ىدر  السياسىا   ايمىمةحين  الدراسة ازف دةر الاامزىا  الزرحيىة  ىت تحقيىق ل كرة  اانحراف ا

الاامزية علت مةااهة التحديا  التت تن ع لمحة الهةية ةغيرما  كما حين  دةر السياسىا  الاامزيىة الصىينية  ىت 
 .الااموتز ي ما مم  الو اإلصال  الاامزت  آليا تز ي  الهةية الثقا ية  ةكذلك 

مةةا المتطلبةةات المعرفيةةة الالزمةةة لتعزيةةز األمةةن الفكةةري لةةدى الطالبةةة الجامعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر  الثالةةث:السةةؤال 
 ؟األميرةأعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 (7جدول رقم)

 الطالبة الجامعيةاستجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمتطلبات المعرفية الالزمة لتعزيز األمن الفكري لدى 

رقم 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتي 
 الموافقة

ا 
 اةا ق

     اةا ق محايد

     % ك % ك % ك

وضوعات بالمقررات اضافة م 7
الدراسية تحوي مفهوم االمن الفكري 

 واهميت  واسالي  تعزيزا

 اةا ق 1 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

تعريف الطالبة وتوجيهها للدور  6
الوطني المنتظر منها ضمن برامج 

 األكاديمياالعداد 

 اةا ق 2 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0

األمن الفكري تعريف الطالبات بوحدة  2
 بالجامعة

 اةا ق 3 0.28 2.92 91.9 34 8.1 3 0.0 0

توفير المعلومات الدقيقة التي  3
 تحتاجها الطالبة

 اةا ق 4 0.28 2.92 91.9 34 8.1 3 0.0 0

طرح دورات تدريبية بمركز خدمات  5
 الطالبات في مجال األمن الفكري

 اةا ق 5 0.31 2.89 89.2 33 10.8 4 0.0 0

طريقة الحصول على  تبسيط 1
 المعلومات الدقيقة

 اةا ق 6 0.44 2.84 86.5 32 10.8 4 2.7 1
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رقم 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتي 
 الموافقة

ا 
 اةا ق

     اةا ق محايد

     % ك % ك % ك

توافر المطبوعات الجامعية التي  4
 توج  الطالبة للطريق الصحيح

 اةا ق 7 0.37 2.84 83.8 31 16.2 6 0.0 0

تصميم مقرر كمتطل  جامعة اجباري  8
 حول األمن الفكري

 اةا ق 8 0.63 2.68 75.7 28 16.2 6 8.1 3

 اةا ق 0.16 2.88 المتوسط الحسابي العام

الدراسة مم الاالحا  عل  محةر  ا رادمناك تقارع  ت استااحا  عينة تمشير نتائج الجدول السابق أن 
  مم ةاهة نظر اعااه مي ة التدريد المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية“

مةاةعا  حالمقررا   إاا ة( ةم " 7الدراسة مم الاالحا  عل  ال قر   ر ت ) ا رادااه  استااحا  ة د 
(   حمتةسا حساحت اةا قةحدراة )  ايةل تز ي ه " حالمرتحة  ةاساليع ةامميت ال كرة  ايممالدراسية تحةة م هةت 

مةاةعا  حالمقررا   إاا ة امعل   الدراسة يةا قم ا راد ام( ةمذا يزن  0.16( ةانحراف مزيارة )2.97)
المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم   امت تز ي ه تزد ةاساليع ةامميت ال كرة  ايممالدراسية تحةة م هةت 

ااه  استااحا   مي ة التدريد اامزة ايمير  نةر   حينماال كرة لدا الاالحة الاامزية مم ةاهة نظر اعااه 
حةو  إاحارة( ةم  " تصميت مقرر كمتالع اامزة 8الدراسة مم اعااه مي ة التدريد عل  ال قر   ر ت ) ا راد

  (0.63( ةانحراف مزيارة ) 2.68ت )ايمم ال كرة " حالمرتحة الثامنة ةحدراة )محايد(   حمتةسا حساح
لتدريد عل  عحارا  محةر  نست ل  مما سحق ام المتةسا الزات استااحا  ا راد الدراسة مم اعااه مي ة ا

)المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية مم ةاهة نظر اعااه مي ة التدريد 
( ةمذا المتةسا يقة حال  ة الثالثة مم   ا  المقياد الثالثت 3درا  مم  2.88اامزة ايمير  نةر (  د حلغ ) 

الدراسة مم اعااه مي ة التدريد يةا قم  ا راد امادا  الدراسة ةمذا يزنت  ( عل اةا قدراة ) إل ةالتت تاير 
 إاا ة  يلتالمتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية ما  امتمم  امعل  

ةتةايهها تز ي ه   تزريف الاالحة  ةاساليع ةامميت ال كرة  ايمممةاةعا  حالمقررا  الدراسية تحةة م هةت 
  تزريف الاالحا  حةحد  ايمم ال كرة حالاامزة  ايكاديمت ايعدادللدةر الةانت المنتظر منها امم حراما 

تة ير المزلةما  الد يقة التت تحتااها الاالحة  ار  دةرا  تدريحية حمرك   دما  الاالحا   ت مااو ايمم 
ة د اكد  الزديد مم الدراسا  عل  الحزد المزر ت   قة الحصةو عل  المزلةما  الد يقةال كرة  تحسيا اري

د   الدراسة الت ت زيو دةر المؤسسا  الترحةية محيأ ( 2009دراسة مرةام الصقزحت )ةامميت  ةمنها 
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ال كرة  ةالمساممة  ت تحسيم دةر الزامليم  ت المؤسسا  التزليمية ةالترحةية ةالر ة  ايممةالتزليمية  ت تز ي  
الدراسة حام تاة المؤسسا   ةاةص   ال كرة ايمما  اعليم  ت تز ي  مم  درتهت  ت المياديم الترحةة ليكةنة 

يم  ت المؤسسا  الترحةية الترحةية ةتزليمية  ااا مكتةحة ةمحكمة يمكم  ياسها ةتقةيمها ل ياد  ت ميو الزامل
ةالتزليمية عل  اتت مستةياتهت  ةارةر  عقد ةرش عمو لمنسةحت المؤسسا  الترحةية ةالتزليمية  ت المرحلة 

ال كرة ةلر ة مستةة  دراتهت  ت ت زيو القةاعد الترحةية  ت المناما  ايممالثانةية؛ لحيام دةرمت  ت تز ي  
مم ال كرة دا و كو مؤسسة ترحةية يكةم دةرما رست ال اا الماتركة حإنااه لاام لأل اةص الدراسية. كما 

 .ا رادما كرة دا و مؤسساتها ةحيم ال ايممة ياسها ةتقةيمها  ت سحيو تز ي   ةايمداف

ما المتطلبات السلوكية الالزمة لتعزيز األمن الفكري لدى الطالبة الجامعية من وجهة نظر  الرابع:السؤال 
 األميرة؟أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 (8جدول رقم)

 استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمتطلبات السلوكية الالزمة لتعزيز األمن الفكري لدى الطالبة الجامعية

ر ت 
 الزحار 

 الفقرات

 دراة المةا قة

المتةسا 
 الحساحت

اانحراف 
 المزيارة

 الترتيع
دراة 
 المةا قة

 اةا ق محايد ا اةا ق

 % ك % ك % ك

13 

احترام عقل الطالبة 
واالستفادة من آرائها 
لحل مشاكل الخالف 

 الفكري

 اةا ق 1 0.00 3.00 100.0 37 0.0 0 0.0 0

6 
رصد السلوكيات 

 المنحرفة فكريا وتوجيهها 
 اةا ق 2 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

7 
تعديل السلوكيات 
المخالفة للتعليمات 
 واألنظمة الجامعية

 اةا ق 3 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

16 
تبصير الطالبات بأهم 
حقوهن وواجباتهن تجاا 

 الجامعة
 اةا ق 4 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

17 
االيجابي عن  اإلعالن

حاالت التأدي  الطالبية 
 الحاالت أسماءدون ذكر 

 اةا ق 5 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

8 
 األخبارالواقعية في نشر 

والمعلومات المرتبطة 
 اةا ق 6 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0
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ر ت 
 الزحار 

 الفقرات

 دراة المةا قة

المتةسا 
 الحساحت

اانحراف 
 المزيارة

 الترتيع
دراة 
 المةا قة

 اةا ق محايد ا اةا ق

 % ك % ك % ك

 بالجامعة والمجتمع

10 

الطالبة في الحياة  أشراك
الجامعية بكافة صورها 
لدرء خطر األفكار 

 المنحرفة

 اةا ق 7 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0

15 

تسليط الضوء على 
المجلس االستشاري 
الطالبي كوسيلة لحفظ 

 الحقوق الطالبية

 اةا ق 8 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0

9 
توحيد مرجعية المعلومات 

نظام " من خالل اعتماد 
 الكتروني جامعي" موحد

 اةا ق 9 0.28 2.92 91.9 34 8.1 3 0.0 0

11 
الصراعات الطالبية  إدارة

 بحكمة وبشكل معلن
 اةا ق 10 0.28 2.92 91.9 34 8.1 3 0.0 0

12 
 األنشطةاستثمار 

الطالبية لحماية األمن 
 الفكري

 اةا ق 11 0.28 2.92 91.9 34 8.1 3 0.0 0

3 
التركيز على برامج تنمية 

 االنتماء الوطني 
 اةا ق 12 0.31 2.89 89.2 33 10.8 4 0.0 0

5 

ربط الجامعة بأسرة 
برامج الطالبة من خالل 

لحماية امن  خاصة
 المجتمع المحلي

 اةا ق 13 0.31 2.89 89.2 33 10.8 4 0.0 0

14 
تعميم وحدات المقهى 
الحواري في مختلف 

 كليات الجامعة
 اةا ق 14 0.37 2.84 83.8 31 16.2 6 0.0 0

1 
هيئة  أعضاءانتقاء 

التدريس ذوي الفكر 
 المعتدل

 اةا ق 15 0.45 2.73 73.0 27 27.0 10 0.0 0

4 

 استخدام وسائلتقنين 
التكنولوجيا داخل الحرم 
الجامعي في العملية 

 التعليمية

 اةا ق 16 0.56 2.73 78.4 29 16.2 6 5.4 2

2 
وضع معايير لقبول 

الجامعة تقيس بالطالبات 
 اةا ق 17 0.55 2.57 59.5 22 37.8 14 2.7 1
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ر ت 
 الزحار 

 الفقرات

 دراة المةا قة

المتةسا 
 الحساحت

اانحراف 
 المزيارة

 الترتيع
دراة 
 المةا قة

 اةا ق محايد ا اةا ق

 % ك % ك % ك

 االعتدال الفكري

 اةا ق 0.11 2.89 المتوسط الحسابي العام

( " احتىرات عقىو الاالحىة ةااسىت اد  13) ال قىر  ر ىتالدراسة مم اعااه مي ة التىدريد على   ا رادااه  استااحا  
( ةانحىىراف 3.00حمتةسىىا حسىىاحت ) ( اةا ىىق)ةحدراىىة  ايةلىى مىىم آرا هىىا لحىىو ماىىاكو ال ىىالف ال كىىرة " حالمرتحىىة 

احتىىرات عقىىو الاالحىىة  امالدراسىىة مىىم اعاىىاه مي ىىة التىىدريد يىىةا قم علىى   ا ىىراد ام( ةمىىذا يزنىى  0.00مزيىىارة )
مىم ال كىرة لىدا السلةكية الال مة لتز ي  اي المتالحا  امتااكو ال الف ال كرة تزد ةااست اد  مم آرا ها لحو م

( ةمىى  " ةاىىة مزىىايير لقحىىةو الاالحىىا  حم تلىىف 2علىى  ال قىىر   ر ىىت ) هتاىىاه  اسىىتااحات   حينمىىاالاالحىىة الاامزيىىة
( 2.57) ةسا حساحت  حمتتحة الساحزة عار  ةحدراة )محايد(ت صصا  الاامزة تقيد ااعتداو ال كرة " حالمر 

ه مي ىىة نسىىت ل  ممىىا سىىحق ام المتةسىىا الزىىات اسىىتااحا  ا ىىراد الدراسىىة مىىم اعاىىا  (0.55ةانحىىراف مزيىىارة ) 
)المتالحىا  السىلةكية الال مىة لتز يى  ايمىم ال كىرة لىدا الاالحىة الاامزيىة(  ىد حلىغ ) التدريد عل  عحارا  محةر

( اةا ىقدراىة ) إلى الثىة مىم   ىا  المقيىاد الثالثىت ةالتىت تاىير ( ةمىذا المتةسىا يقىة حال  ىة الث3درا  مىم  2.89
المتالحىىىا  السىىلةكية الال مىىىة  امىىتمىىىم  اماعاىىىاه مي ىىة التىىىدريد يىىةا قم علىى   امعلىى  ادا  الدراسىىة ةمىىىذا يزنىىت 

  رصىىد السىلةكيا  المنحر ىة  كريىىا ةتةايههىا التةايى  السىىليت  يلىتمىا  مىم ال كىىرة لىدا الاالحىة الاامزيىىةلتز يى  اي
تزديو السلةكيا  الم ال ة للتزليما  ةاينظمة الاامزية  تحصير الاالحا  ح مت حقةمم ةةااحاتهم تااه الاامزة  

لةما  ةالمز اي حارالةا زية  ت نار ة الحاا    اسماهاايااحت عم حاا  الت ديع الاالحية دةم ذكر  اإلعالم
 المرتحاة حالاامزة ةالماتمة.

ما المتطلبات المهاري  الالزمة لتعزيةز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة الجامعيةة مةن وجهةة نظةر  الخامس:السؤال 
 األميرة؟أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 
 

 (9جدول رقم)
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الالزمة لتعزيز األمن الفكري لدى  استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالمتطلبات المهاري 
 الطالبة الجامعية

رقم 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتي 
 الموافقة

ال 
 أوافق

     أوافق محايد

     % ك % ك % ك

التكنولوجيا الجامعية في توظيف  8
 التفنيد الفكري والرد على الشبهات

 اةا ق 1 0.00 3.00 100.0 37 0.0 0 0.0 0

تصحيح المفاهيم الخاطئة نحو  7
 المواقف واالشخاص

 اةا ق 2 0.16 2.97 97.3 36 2.7 1 0.0 0

تنمية مهارة الحوار الهادف لدى  1
 الطالبات

 اةا ق 3 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0

تقديم أمثلة واقعية لتعزيز مهارة  2
 االقناع

 اةا ق 4 0.23 2.95 94.6 35 5.4 2 0.0 0

وتغلي   والرأي االخراحترام الرأي  6
 وسطية الفكر والسلوك

 اةا ق 5 0.31 2.89 89.2 33 10.8 4 0.0 0

تصميم االنشطة الطالبية بناًء  4
 على رغبات واحتياجات الطالبات

 اةا ق 6 0.35 2.86 86.5 32 13.5 5 0.0 0

استخدام المالحظة من جان   5
المسؤولين لحصر المخالفات 

 وتعزيز االيجابيات

 اةا ق 7 0.35 2.86 86.5 32 13.5 5 0.0 0

مساعدة الطالبات على االختيار  3
 األنشطةبين البدائل في مختلف 

تاحةالجامعية   البدائل المناسبة وا 

 اةا ق 8 0.37 2.84 83.8 31 16.2 6 0.0 0

 اةا ق 0.14 2.92 المتوسط الحسابي العام

الدراسة مم اعااه مي ة التدريد عل  ال قر   ر ت  ا راداستااحا    ااه :األتيخالل الجدول السابق تبين من 
( اةا قةحدراة )  ايةل ( ةم " تةظيف التكنةلةايا الاامزية  ت الت نيد ال كرة ةالرد عل  الاحها  " حالمرتحة 8)

تةظيىىف التكنةلةايىىا  امعلىى   انهىىم مةا قىىا ( ةمىىذا يزنىى  0.00( ةانحىىراف مزيىىارة )3.00  حمتةسىىا حسىىاحت )
مىم ال كىرة لىدا المتالحا  المهارية  الال مىة لتز يى  اي  امتالاامزية  ت الت نيد ال كرة ةالرد عل  الاحها  يزد 

( ةمىى  " مسىىاعد  الاالحىىا  علىى  اا تيىىار حىىيم 3علىى  ال قىىر   ر ىىت ) هماىىاه  اسىىتااحاتحينمىىا   الاالحىىة الاامزيىىة
تاحىىىةالاامزيىىىة  ايناىىىاةالحىىىدا و  ىىىت م تلىىىف  (   حمتةسىىىا اةا ىىىقالحىىىدا و المناسىىىحة " حالمرتحىىىة الثامنىىىة ةحدراىىىة ) ةا 

 (.0.37( ةانحراف مزيارة ) 2.84حساحت )
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يد علىىى  عحىىىارا  محىىىةر  )المتالحىىىا  نسىىىت ل  ممىىىا سىىىحق ام المتةسىىىا الزىىىات اسىىىتااحا  اعاىىىاه مي ىىىة التىىىدر 
( ةمىذا المتةسىا يقىة 3دراى  مىم  2.92المهارية الال مىة لتز يى  ايمىم ال كىرة لىدا الاالحىة الاامزيىة(  ىد حلىغ ) 

عل   مةا قتهم( عل  ادا  الدراسة ةمذا يزنت اةا قدراة ) إل حال  ة الثالثة مم   ا  المقياد الثالثت ةالتت تاير 
  تةظيىف التكنةلةايىا يلىتالال مة لتز ي  ايمىم ال كىرة لىدا الاالحىة الاامزيىة مىا  ةالمتالحا  المهاري امتمم  ام

الاامزيىىة  ىىت الت نيىىد ال كىىرة ةالىىرد علىى  الاىىحها   تصىىحيج الم ىىاميت ال اا ىىة نحىىة المةا ىىف ةاياىى ا   تنميىىة 
  احتىرات الىراة ةالىراة اآل ىر ة الىراة اإل ناع  مهار  الحةار الهادف لدا الاالحا   تقديت امثلة ةا زية لتز ي  مهار 

علىىى  رغحىىىا  ةاحتيااىىىىا   الاالحيىىىة حالاامزيىىىىة حنىىىاها  ايناىىىاةةتغليىىىع ةسىىىاية ال كىىىر ةالسىىىىلةك  تصىىىميت  اآل ىىىر
 .الاالحا 

 الدراسة من خالل وجهة نظر طالبات جامعة األميرة نورة  أسئلة إجابات ثانيا:

الفكر المنحرف والسلوكيات المنبثقة عن  والتي تهدد أمن مجتمةع الجامعةة مةن وجهةة  أنماطالسؤال األول: ما 
 نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة؟ 

 ( اةا ىىق)ةحدراىىة  ايةلىى " الت كيىىر اان زىىالت " حالمرتحىىة ةمىىت( 7) ال قىىر  ر ىىتالدراسىىة علىى   ا ىىراداىىاه  اسىىتااحا  
 امىىتالت كيىىر اان زىىالت مىىة  امعلىى  مىىةا قتهم  ( ةمىىذا يزنىى 0.47( ةانحىىراف مزيىىارة )2.75حمتةسىىا حسىىاحت )

نظىر االحىا  اامزىة  ال كر المنحرف ةالسلةكيا  المنحثقة عن  ةالتت تهىدد امىم ماتمىة الاامزىة مىم ةاهىة انماا
حىار ايمىر كارثىة )التنحىؤ ح سىةا ااحتمىاا (" " اعت ةمىت( 1) ال قر  ر تعل   هتااه  استااحاتحينما   ايمير  نةر 

نسىت ل  ممىا سىحق ام   (0.77( ةانحىراف مزيىارة )1.73ت )حمتةسىا حسىاح ( حالمرتحة الزاار  ةحدراة )محايد
ال كر المنحىرف ةالسىلةكيا  المنحثقىة عنى  ةالتىت  انمااالمتةسا الزات استااحا  الاالحا  عل  عحارا  محةر  )

( ةمىىذا المتةسىىا يقىىة حال  ىىة الثالثىىة مىىم   ىىا  المقيىىاد 3دراىى  مىىم  2.54تهىىدد امىىم ماتمىىة الاامزىىة  ىىد حلىىغ ) 
ال كىىىر  انمىىىاا امىىىتمىىم  امعلىىى   مىىىةا قتهت( علىىى  ادا  الدراسىىىة ةمىىذا يزنىىىت اةا ىىىقدراىىة ) إلىىى الثالثىىت ةالتىىىت تاىىىير 
  المنحثقة عن  ةالتت تهدد امم ماتمة الاامزة مم ةاهة نظر االحا  اامزة ايمير  نةر  ما المنحرف ةالسلةكيا

لت كير اان زالت  ل ةف ال ا د  تحمو اللةت )تحمو مسؤةلية ليس  مسؤةليتك(  لمسميا  السىلحية  المحالغىة ا  يلت
 .  التقليو مم ا م ما مة إيااحتايحداأ ت 

 نورة؟عزيز األمن الفكري بمجتمع الجامعة من وجهة نظر طالبات جامعة األميرة ما معوقات ت الثاني:السؤال 

حمتةسىىا  ( اةا ىىق)ةحدراىىة  ايةلىى " التقليىىد ايعمىى  " حالمرتحىىة ةمىىت( 10) ال قىىر  ر ىىتاىىاه  اسىىتااحا  الاالحىىا  علىى  
التقليىد ايعمى   امالدراسىة مىم الاالحىا  يىةا قم على   ا ىراد ام( ةمىذا يزنى  0.38( ةانحىراف مزيىارة )2.84حسىاحت )
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" سىىةه  ةمىىت( 1) ال قىىر  ر ىىتلىى  ع مهاسىىتااحات اىىاه  حينمىىا  الاامزىىة يىى  ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة تز مزة ىىا  امىىتيزىىد 
  (0.49ةانحىىىىىراف مزيىىىىىارة )( 2.65حمتةسىىىىىا حسىىىىىاحت ) ( اةا ىىىىىقالتناىىىىى ة اااتماعيىىىىىة " حالمرتحىىىىىة الزااىىىىىر  ةحدراىىىىىة )

)مزة ىىا  تز يىى  سىىة مىىم الاالحىىا  علىى  عحىىارا  محةرممىىا سىىحق ام المتةسىىا الزىىات اسىىتااحا  ا ىىراد الدرانسىىت ل  ة 
( ةمىىذا المتةسىىا يقىىة حال  ىىة الثالثىىة مىىم   ىىا  المقيىىاد 3دراىى  مىىم  2.75 ىىد حلىىغ )  (ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة الاامزىىة 

مزة ىا  تز يى  ايمىم  امىتمىم  امعلى   مىةا قتهم( على  ادا  الدراسىة ةمىذا يزنىت اةا ىقدراىة ) إلى الثالثت ةالتت تاير 
المرازيىة  السىلحية  القهىر  ةسىا و  ايصىد اه  التقليىد ايعمى   التزصىع    ىة  اماعىة يلتال كرة حماتمة الاامزة ما 

 الماللة  ان  اض الرة  المزنةية   ة  تنظيت المزلةما  المغلةاة. ايعالتالتةاصو ةةسا و 
مةةا المتطلبةةات المعرفيةةة الالزمةةة لتعزيةةز األمةةن الفكةةري لةةدى الطالبةةة الجامعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر  الثالةةث:السةةؤال 

 نورة؟طالبات جامعة األميرة 

( ةمى " تىة ير المزلةمىا  الد يقىة التىت تحتااهىا 3الدراسىة مىم الاالحىا  على  ال قىر   ر ىت ) ا رادااه  استااحا  
 ام( ةمىذا يزنى  0.37( ةانحىراف مزيىارة )2.85حمتةسىا حسىاحت ) (  اةا قةحدراة )  ايةل الاالحة " حالمرتحة 

المتالحىا  المزر يىة الال مىة   امتالدراسة يةا قم عل  ام تة ير المزلةما  الد يقة التت تحتااها الاالحة يزد   رادا
" تحسىيا اريقىة  ةمىت( 1) ال قىر  ر ىت اسىتااحاتهم على اىاه  حينمىا   مم ال كرة لىدا الاالحىة الاامزيىةلتز ي  اي

( ةانحىراف مزيىارة 2.11حمتةسىا حسىاحت ) ( الحصةو عل  المزلةما  الد يقة " حالمرتحة الثامنة ةحدراة )محايد
نسىىت ل  ممىىا سىىحق ام المتةسىىا الزىىات اسىىتااحا  ا ىىراد الدراسىىة مىىم الاالحىىا  علىى  عحىىارا  محىىةر    (0.59)

( ةمىىذا 3دراىى  مىىم  2.68 ىىد حلىىغ )   دا الاالحىىة الاامزيىىةمىىم ال كىىرة لىى)المتالحىىا  المزر يىىة الال مىىة لتز يىى  اي
 ةُياير ذلىك( عل  ادا  الدراسة اةا قدراة ) إل المتةسا يقة حال  ة الثالثة مم   ا  المقياد الثالثت ةالتت تاير 

الد يقىة  المتالحا  المزر ية الال مة لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية  تة ير المزلةما  امتمم  إم إل 
التت تحتااها الاالحة  تىةا ر الماحةعىا  الاامزيىة التىت تةاى  الاالحىة للاريىق الصىحيج  تصىميت مقىرر كمتالىع 

مةاىىىىةعا   إاىىىىا ةحىىىىةو ايمىىىىم ال كىىىىرة  تزريىىىىف الاالحىىىىا  حةحىىىىد  ايمىىىىم ال كىىىىرة حالاامزىىىىة   إاحىىىىارةاامزىىىىة 
تز يىىى ه  اىىىر  دةرا  تدريحيىىىة حمركىىى   ىىىدما   ةاسىىىاليع ةامميتىىى ال كىىىرة  ايمىىىمحىىىالمقررا  الدراسىىىية تحىىىةة م هىىىةت 
 الاالحا   ت مااو ايمم ال كرة.

مةةا المتطلبةةات السةةلوكية الالزمةةة لتعزيةةز األمةةن الفكةةري لةةدى الطالبةةة الجامعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر  الرابةةع:السةةؤال 
 نورة؟طالبات جامعة األميرة 

 بة الجامعيةمن الفكري لدى الطالالمتطلبات السلوكية الالزمة لتعزيز األمحور 
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 ايةل ةالمزلةما  المرتحاة حالاامزة ةالماتمة " حالمرتحة  اي حار( ةم " الةا زية  ت نار 8ااه  ال قر   ر ت )
 امعلىىى  مةا قىىىا   انهىىىم( ةمىىىذا يزنىىى  0.39اف مزيىىىارة )( ةانحىىىر 2.83(   حمتةسىىىا حسىىىاحت )اةا ىىىقةحدراىىىة ) 

المتالحىا  السىلةكية الال مىة لتز يى    امىتةالمزلةما  المرتحاة حالاامزة ةالماتمىة تزىد  اي حارالةا زية  ت نار 
مي ىة  اعاىاه( ةمى  " انتقىاه 1على  ال قىر   ر ىت ) هماسىتااحات حينمىا اىاه   مم ال كرة لىدا الاالحىة الاامزيىةاي

( ةانحىىىراف 1.93حسىىىاحت )ةحدراىىىة )محايىىىد(   حمتةسىىىا المزتىىىدو " حالمرتحىىىة السىىىاحزة عاىىىر التىىىدريد ذةة ال كىىىر 
 (.0.74مزيارة ) 

نسىت ل  ممىا سىحق ام المتةسىا الزىات اسىتااحا  ا ىىراد الدراسىة مىم الاالحىا  على  عحىارا  محىةر  )المتالحىىا  
( ةمىىذا المتةسىىا يقىىة 3دراىى  مىىم  2.67السىىلةكية الال مىىة لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة  ىىد حلىىغ ) 

مةا قىا   مإنهلدراسة ةمذا يزنت ( عل  ادا  ااةا قدراة ) إل المقياد الثالثت ةالتت تاير حال  ة الثالثة مم   ا  
  الةا زيىىة  ىىت يلىىتالمتالحىىا  السىىلةكية الال مىىة لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة مىىا  امىىتمىىم  امعلىى  
ةالمزلةمىىىا  المرتحاىىىة حالاامزىىىة ةالماتمىىىة  تزمىىىيت ةحىىىدا  المقهىىى  الحىىىةارة  ىىىت م تلىىىف كليىىىا   اي حىىىارناىىىر 

الاامزة  تزديو السلةكيا  الم ال ة للتزليما  ةاينظمة الاامزية  احترات عقو الاالحة ةااست اد  مم آرا هىا لحىو 
ااياىىىاحت عىىىم حىىىاا   اإلعىىىالم الاالحيىىىة لحمايىىىة ايمىىىم ال كىىىرة   ايناىىىاةماىىىاكو ال ىىىالف ال كىىىرة  اسىىىتثمار 

الحىىاا   تسىىىليا الاىىةه علىىى  المالىىد ااستاىىىارة الاالحىىت كةسىىىيلة لح ىىىظ  اسىىىماهالت ديىىع الاالحيىىىة دةم ذكىىر 
 الحقةق الاالحية.

ما المتطلبات المهاري  الالزمة لتعزيةز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة الجامعيةة مةن وجهةة نظةر  الخامس:السؤال 
 نورة؟طالبات جامعة األميرة 

( " تصىىىحيج الم ىىىاميت ال اا ىىىة نحىىىة المةا ىىىف 7) ال قىىىر  ر ىىىتالدراسىىىة مىىىم الاالحىىىا  علىىى   إ ىىىراداىىىاه  اسىىىتااحا  
( ةمىذا يزنى  0.33( ةانحىراف مزيىارة )2.88حمتةسىا حسىاحت ) ( اةا ىق)ةحدراىة  ايةلى " حالمرتحىة  ةايا ا 

المهاريىىة  المتالحىىا  امىىتيزىىد  ةاياىى ا تصىىحيج الم ىىاميت ال اا ىىة نحىىة المةا ىىف  امالاالحىىا  يىىةا قم علىى   إم
( " تنميىىة مهىىار  الحىىةار الهىىادف 1) ال قىىر  ر ىىت حينمىىا اىىاه   مىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىةلتز يىى  اي الال مىىة

نست ل    (0.49)رة ( ةانحراف مزيا2.38حمتةسا حساحت ) ( اةا قلدا الاالحا  " حالمرتحة الثامنة ةحدراة )
)المتالحىىىا  المهاريىىىة سىىىة مىىىم الاالحىىىا  علىىى  عحىىىارا  محةرممىىىا سىىىحق ام المتةسىىىا الزىىىات اسىىىتااحا  ا ىىىراد الدرا

( ةمذا المتةسا يقة حال  ة الثالثىة 3درا  مم  2.75 د حلغ )  مم ال كرة لدا الاالحة الاامزيةالال مة لتز ي  اي
المتالحىىا   امىىتمىىم  ام( علىى  ادا  الدراسىىة ةمىىذا يزنىىت اةا ىىقدراىىة ) إلىى مىىم   ىىا  المقيىىاد الثالثىىت ةالتىىت تاىىير 

  تصىىحيج الم ىىاميت ال اا ىىة نحىىة المةا ىىف يلىىتالمهاريىىة الال مىىة لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة مىىا 
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لةايىىا الاالحيىىة حالاامزيىىة حنىىاها علىى  رغحىىا  ةاحتيااىىا  الاالحىىا   تةظيىىف التكنة  ايناىىاةةاياىى ا   تصىىميت 
الاامزيىىىة  ىىىت الت نيىىىد ال كىىىرة ةالىىىرد علىىى  الاىىىحها   مسىىىاعد  الاالحىىىا  علىىى  اا تيىىىار حىىىيم الحىىىدا و  ىىىت م تلىىىف 

تاحىةالاامزيىة  ايناىاة صىر الم ال ىا  ةتز يىى  لح المسىى ةليمالحىىدا و المناسىحة  اسىت دات المالحظىىة مىم اانىع  ةا 
 اايااحيا .

هل توجد فروق ذات داللةة إحصةائية بةين أعضةاء هيئةة التةدريس والطالبةات بجامعةة األميةرة السادس: السؤال 
حةول تحديةد متطلبةات تعزيةز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة الجامعيةة مةن منظةور طريقةة  عبةد الةرحمننورة بنةت 

 العمل مع الجماعات؟

 (15رقم )جدول 
 اعااه مي ة التدريد ةالاالحا " لل رةق حيم إااحا   Independent Samples Testنتا ا ا تحار"  

 (15ر ت )يتاج مم  الو النتا ا المةاحة اعاله حالادةو ادةو 

اعاىىىاه مي ىىىة    ىىىو  ىىىت إااحىىىا  ا ىىىراد الدراسىىىة مىىىم  0,05تةاىىىد  ىىىرةق ذا  دالىىىة إحصىىىا ية عنىىىد مسىىىتةا  ا-1
ال كر المنحرف ةالسلةكيا  المنحثقىة  انمااحةو محةر"  معحد الرحمالتدريد ةالاالحا  حاامزة ايمير  نةر  حن  

ةمىت اكحىر مىم  ( 0,23( ةمسىتةا دالتهىا ) )1.20" حيىأ ام  يمىة  ) ) عن  التت تهدد امم ماتمىة الاامزىة
 (.0,05مستةا الدالة )

المتوسةةةةةةةةةةةةةةط  العدد المهنة المحاور
 الحسابي

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري

مسةةةةةةةةةةةتوى  درجات الحرية قيمة )ت(
 الداللة

انمةاط الفكةر المنحةةرف والسةلوكيات المنبثقةةة عنة  التةةي 
 تهدد أمن مجتمع الجامعة

 186.00 1.20- 0.32 2.54 151 االحا 
 

0.23 

 0.30 2.61 37 اعااه مي ة التدريد

 0.52 186.00 0.65 0.25 2.75 151 االحا  معوقات تعزيز األمن الفكري بمجتمع الجامعة

 0.25 2.72 37 اعااه مي ة التدريد
المتطلبات المعرفيةة لتعزيةز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة 

 الجامعية
 0.00 186.00 4.94- 0.23 2.68 151 االحا 

 0.16 2.88 37 اعااه مي ة التدريد
المتطلبات السلوكية لتعزيز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة 

 الجام
 0.00 186.00 5.49- 0.23 2.67 151 االحا 

 0.11 2.89 37 اعااه مي ة التدريد
المتطلبات المهارية لتعزيةز األمةن الفكةري لةدى الطالبةة 

 الجامعية
 0.00 186.00 4.31- 0.22 2.75 151 االحا 

 0.14 2.92 37 اعااه مي ة التدريد
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اعاىىىاه مي ىىىة    ىىىو  ىىىت إااحىىىا  ا ىىىراد الدراسىىىة مىىىم  0,05تةاىىىد  ىىىرةق ذا  دالىىىة إحصىىىا ية عنىىىد مسىىىتةا  ا-2
مزة ىىا  تز يىى  ايمىىم ال كىىرة حماتمىىة حىىةو محىىةر"  عحىىد الىىرحممالتىىدريد ةالاالحىىا  حاامزىىة ايميىىر  نىىةر  حنىى  

 (.0,05ةمت اكحر مم مستةا الدالة ) ( 0,52( ةمستةا دالتها ) )0.65" حيأ ام  يمة  ) ) الاامزة
اعااه مي ة التدريد    و  ت إااحا  ا راد الدراسة مم  0,05 رةق ذا  دالة إحصا ية عند مستةا  تةاد -3

المتالحىىىا  المزر يىىىة لتز يىىى  ايمىىىم ال كىىىرة لىىىدا حىىىةو محىىىةر"  ةالاالحىىىا  حاامزىىىة ايميىىىر  نىىىةر  حنىىى  عحىىىدالرحمم
ت ا ىىىو مىىىم مسىىىتةا الدالىىىة (   ةمىىى0,00( ةمسىىىتةا دالتهىىىا ) )4.94" حيىىىأ ام  يمىىىة  ) ) الاالحىىىة الاامزيىىىة

الدراسىىة  ا ىىراد امةمىىذا يىىدو علىى   اعاىاه مي ىىة التىىدريدمىىم ةكانى  ال ىىرةق لصىىالج ا ىىراد عينىىة الدراسىىة (  0,05)
يىىدركةم المتالحىىا  المزر يىىة لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة اكثىىر مىىم  اعاىىاه مي ىىة التىىدريدمىىم 

(   ىىىىت حىىىىيم متةسىىىىا اسىىىىتااحة 2.88مىىىىت  ) اه مي ىىىىة التىىىىدريداعاىىىىادراك الاالحىىىىا    حيىىىىأ متةسىىىىا اسىىىىتااحة 
 (.2.68عل  مذا المحةر مت ) الاالحا 

اعااه مي ة التدريد    و  ت إااحا  ا راد الدراسة مم  0,05 رةق ذا  دالة إحصا ية عند مستةا  تةاد -4
ز يىىى  ايمىىم ال كىىىرة لىىىدا المتالحىىىا  السىىلةكية لتحىىىةو محىىةر"  ةالاالحىىا  حاامزىىىة ايميىىر  نىىىةر  حنىى  عحىىىدالرحمم

(   ةمىىىت ا ىىىو مىىىم مسىىىتةا الدالىىىة 0,00( ةمسىىىتةا دالتهىىىا ) )5.49" حيىىىأ ام  يمىىىة  ) ) الاالحىىىة الاامزيىىىة
الدراسىىة  ا ىىراد امةمىىذا يىىدو علىى   اعاىاه مي ىىة التىىدريدمىىم ةكانى  ال ىىرةق لصىىالج ا ىىراد عينىىة الدراسىىة (  0,05)

يىىدركةم المتالحىىا  السىىلةكية لتز يىى  ايمىىم ال كىىرة لىىدا الاالحىىة الاامزيىىة اكثىىر مىىم  اعاىىاه مي ىىة التىىدريدمىىم 
(   ىىىىت حىىىىيم متةسىىىىا اسىىىىتااحة 2.89مىىىىت  ) اعاىىىىاه مي ىىىىة التىىىىدريدالاالحىىىىا    حيىىىىأ متةسىىىىا اسىىىىتااحة  إدراك

 (.2.67عل  مذا المحةر مت ) الاالحا 
اعااه مي ة التدريد ا  ا راد الدراسة مم    و  ت إااح 0,05 رةق ذا  دالة إحصا ية عند مستةا تةاد  -5

المتالحىىىا  المهاريىىىة لتز يىىى  ايمىىىم ال كىىىرة لىىىدا حىىىةو محىىىةر"  ةالاالحىىىا  حاامزىىىة ايميىىىر  نىىىةر  حنىىى  عحىىىدالرحمم
(   ةمىىىت ا ىىىو مىىىم مسىىىتةا الدالىىىة 0,00( ةمسىىىتةا دالتهىىىا ) )4.31" حيىىىأ ام  يمىىىة  ) ) الاالحىىىة الاامزيىىىة

الدراسىىة  ا ىىراد امةمىىذا يىىدو علىى   اعاىاه مي ىىة التىىدريدمىىم ةكانى  ال ىىرةق لصىىالج ا ىىراد عينىىة الدراسىىة (  0,05)
 إدراكيدركةم المتالحا  المهارية لتز ي  ايمم ال كرة لدا الاالحة الاامزية اكثر مم  اعااه مي ة التدريدمم 

عل   الاالحا حيم متةسا استااحة (   ت 2.92مت  ) اعااه مي ة التدريدالاالحا    حيأ متةسا استااحة 
بعنووووووا   call (2004 )دراسةةةةةة: إليىىىىى ةتت ىىىىىق النتياىىىىىة السىىىىىاحقة مىىىىىة مىىىىىا تةصىىىىىل  (  2.75مىىىىىذا المحىىىىىةر مىىىىىت )

intellectual Safety and Epistemological Positioning The College Classroomححثىى  إدراك  التىىت
الزينىة مىم الاالحىا   اماةاىح  الدراسىة  ة ىدالمزر يىة  كىرة ةعال تى  حمكىانتهت ال ايمىماالع الاامزا  لمزنت 
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 اةصىى م لألمىىم ال كىىرة  ةلىىذا همىىذه ال ل يىىة علىى  تزىىري  اثىىر رحمىىا الماىىتركا   ىىد انحىىدرم مىىم كليىىا  دينيىىة  ة 
 .  تاحيق الدراسة عل  عينة م تل ةالدراسة حارةر 

 توصيات الدراسة:

ال كر المنحرف التت عحر   التصحيج الم اميت السلحية ةمزالاة انماعقد دةرا  تدريحية ةةرش عمو  .1
 عنها عينة الدراسة.

 ة   ةاممهامزة ا  تز ي  ايمم ال كرة اامتمات حالتةعية اإلعالمية دا و ماتمة الاامزة للتغلع عل   .2
 المرازية السلحية ةغيرما مم المزة ا . ايصد اه اماعة

تة ير المزلةما  الد يقة التت تحتااها الاالحة  ت مااو لةحد  ايمم ال كرة حالاامزة  تز ي  دةر  .3
 يها.تحسيا اريقة الحصةو علة  ايمم ال كرة

اايااحت عم حاا  الت ديع  اإلعالم  ةالماتمة تحصير الاالحا  ح مت حقةمم ةةااحاتهم تااه الاامزة .4
 ةالمزلةما  المرتحاة حالاامزة ةالماتمة. اي حار ت نار  الحاا   ةالةا زية اسماهالاالحية دةم ذكر 

إاا ة مقررا  ةمةاةعا  حالمقررا  الدراسية تحةة م هةت ايمم ال كرة ةامميت  ةاساليع تز ي ه  .5
  ةتةاي  الاالحا  للدةر الةانت المنتظر منهت امم حراما اإلعداد ايكاديمت.

كرة ةالرد عل  الاحها   تصحيج الم اميت ال اا ة نحة تةظيف التكنةلةايا الاامزية  ت الت نيد ال  .6
 .المةا ف ةايا ا 

تزديو السلةكيا  الم ال ة للتزليما  لتزميت ةحدا  المقه  الحةارة  ت م تلف كليا  الاامزة   .7
احترات عقو الاالحة ةااست اد  مم آرا ها لحو مااكو ال الف ة   حالحةار الهادف ةاينظمة الاامزية

 .ال كرة
 ال كرة.الاالحية لحماية ايمم  اينااةستثمار ا .8
 تسليا الاةه عل  المالد ااستاارة الاالحت كةسيلة لح ظ الحقةق الاالحية. .9
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 المراجع

 لسام الزرع    حيرة   دار صادر.( ت 1995)ال او اماو الديم تمنظةر  احاحم 

ال كرة  مقرر التةحيد  ت المرحلة الثانةية  ايممدةر المناما التزليمية  ت إرساه   (2009احة حكر كا ت )

حالمملكة الزرحية السزةدية نمةذاا  المؤتمر الةانت ايةو لألمم ال كرة "الم اميت ةالتحديا "  كرست ايمير 

 ال كرة  اامزة الملك سزةد  ماية.  ايممنايف حم عحد الز ي  لدراسا  

تماعية ةمزلميها  ت المرحلة المتةساة ةالثانةية  ت تز ي  دةر مناما المةاد ااا  (2009احمد الحسيم )
ال كرة دراسة مسحية ةص ية مم ةاهة نظر مزلمت المةاد اااتماعية  ت المرحلة المتةساة  ايمم

 ي  زةالثانةية  المؤتمر الةانت ايةو لألمم ال كرة "الم اميت ةالتحديا "  كرست ايمير نايف حم عحد ال
  كرة  اامزة الملك سزةد  ماية. ال ايمملدراسا  

 دار القلت.  دماق القرآم ال اظ   ت( م ردا1992)ايص هانت الراغع  

مم ال كرة   راه  سةسيةلةاية لزال ة الاامزا  حايمم ال كرة الاامزا  ةصناعة اي  (2009حينة الملحت )
ةالتحديا "  كرست ايمير نايف حم  ت الماتمة السزةدة  المؤتمر الةانت ايةو لألمم ال كرة "الم اميت 

 عحد الز ي  لدراسا  اامم ال كرة  اامزة الملك سزةد  ماية. 

 المكرمة  د.م. مكة( ايمم ال كرة ةعناية المملكة الزرحية السزةدية ح   2001التركت عحداهلل عحدالمحسم)

ايمم الصادر  مم ة ار  الم هةت ايمنت  ت اإلسالت   الرياض  مالة ( ت1989)علت  اي   الاحنت
 الدا لية.
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الترحةة  ت تحقيق ايمم ال كرة لدا االع المرحلة  اإلعالت إسهات(  1429الحارثت   يد حم  ايد احمد)
الثانةية حمدينة مكة المكرمة مم ةاهة نظر مديرة ةةكاله المدارد ةالمار يم الترحةييم  رسالة مااستير 

 .  حتصرفت القرا  مكة المكرمة  المملكة الزرحية السزةديةغير مناةر   كلية الترحية  اامزة ا

(  إدار  المزر ة  ت التزليت  دار الة اه لدنيا 2007حسيم الحيالةة  حسم  حسم  سالمة عحد الزظيت )
 الاحاعة ةالنار.

ير ه(  ايمم ال كرة  ت مةااهة المؤثرا  ال كرية  رسالة دكتةراه غ1432الحيدر  حيدر حم عحد الرحمم )
 مناةر   اكاديمية الاراة  القامر   حامهةرية مصر الزرحية.

مم "المؤسسا  الماتمزية مس ةلية الامية نمةذج تاحيقت  ندة  الماتمة ةاي ايمم  (2004 الد الحاير؛ )
   الرياض  كلية الملك  هد ايمنية  احريو. 2ةايمنية  المس ةلية الماتركة"  اىىى

  دمة الاماعة التزليت ةالممارسة  ت الزالت الزرحت  دار الثقا ة  عمام  ايردم(  2012سالت  سما  سالت)

(  ايمم ال كرة  مكتحة الملك  هد الةانية  الرياض  الملكة الزرحية 2005السديد  عحد الرحمم )
 السزةدية.

 كر.دار ال  اساليح   عمام الححأ الزلمت  م هةم   ادةات     ت(2012عحيدا   ذة ام ةآ رةم )

ال لقت ةالماتمزت  ت عصر الزةلمة   ايممدار المؤسسا  التزليمية  ت تحقيق   (2004عثمام الزامر؛ )
  الرياض  كلية الملك  هد 2جالمؤسسا  الماتمزية ةايمنية  المس ةلية الماتركة "  ’ ةايممندة  الماتمة 

 ايمنية  احريو. 

 المد و إل  الححأ  ت الزلةت السلةكية. الرياض  مكتحة الزحيكام.   ت(1998الزساف  صالج )

(  دةر الاامزا  ايردنية  ت تدعيت  يت المةاانة  2014الزقيو  عصم  حسم  ةالحيارا  حسم احمد )
 .529-517  4  ع10ححأ مناةر  المالة ايردنية  ت الزلةت الترحةية  ما

 ححأ  ت الترحية ةعلت الن د. القامر   مكتحة اينالة المصرية.مناما ال  ت(2007 ام داليم  دية حةلد )

المصحا  المنير  ت غريع الار  الكحير    حيرة   المؤسسة (  ت 2006)الزحاد محمد علت ةال يةمت  اح

 الحديثة للكتاع.

 اد   دار الماتمة.  اإلسالمت ت امم الماتمة  اإلسالميةالترحية  ت(  اثر1989حمد  )عحداهلل  القادرة 
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 منها الححأ  ت الزلةت السلةكية )الرياض  اامزة الملك سزةد(.  ت(2004القحاانت  ةآ رةم )

. عمام  3الزلمت ةاست دات مصادر المزلةما  اإللكترةنية ةالتقليدية. ا أ(  الححت2012 نديلات  عامر )
   المملكة ايردنية الهاامية.للنار ةالتة يةمسير  دار ال

(  ايمم ال كرة م هةم  ةامميت  ةمتالحا  تحقيق  ححأ مناةر  2009الكت  عحد الح يظ حم عحد اهلل)الم
 ( اغساد.43مالة الححةأ ايمنية  الزدد )

ال كرة ةتز ي  الهةية الثقا ية لدة االحها  ايممدةر الاامزا  الزرحية  ت تحقيق   (2009محمد الحرحرة؛ )
صينية  المؤتمر الةانت ايةو لألمم ال كرة "الم اميت ةالتحديا "  كرست دراسة مقارنة مة الاامزا  ال

 ال كرة  اامزة الملك سزةد  ماية. ايممايمير نايف حم عحد الز ي  لدراسا  

ال كرة لدة االع الاامزا   ت  ايممدةر المناما الدراسية  ت تز ي  م اميت   (2009محمد الرحزت؛ )
المملكة الزرحية السزةدية  المؤتمر الةانت ايةو لألمم ال كرة "الم اميت ةالتحديا "  كرست ايمير نايف 

 ال كرة  اامزة الملك سزةد  ماية.  ايممحم عحد الز ي  لدراسا  

المؤتمر الةانت ايةو لألمم  ال كرة  ايممترحةية ةتزليمية  ت تز ي   احزاد  (2009)  مرةام الصقزحت
ال كرة  اامزة الملك  ايممال كرة "الم اميت ةالتحديا "  كرست ايمير نايف حم عحد الز ي  لدراسا  

 سزةد  ماية. 

 http://www.almaany.comمزات المزانت الاامة  المة ة االكترةنت 

"المؤسسا   ةايمممستقحلية  ندة  الماتمة  امس ةلية الامية  رؤ  ايمم  (2004ماات ال مرانت؛ )
   الرياض  كلية الملك  هد ايمنية  احريو. 2الماتمزية ةايمنية  المس ةلية الماتركة"  اىىى

الزرحية للدراسا  ايمنية ةالتدريع   مقةما  ايمم  ت اإلسالت"المالة( ت2000)الهةيمو  إحراميت سليمام
 اامزة نايف الزرحية للزلةت ايمنية.
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