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 ةملخص الدراس
 فً (الرٌاضٌةو ,االجتماعٌةو ,الدٌنٌة, والثقافٌة) الطالبٌة نشطةدور األ ٌدتحدإلى  الدراسة هذه هدؾت 

إلى  للوصول ,نشطةاأل تلك تحدٌد المعوقات التً تحد من فاعلٌةو ,الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  تدعٌم

د تعتم التًهذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة  وتعد نشطة,األ تلك هم فً تفعٌلمإشرات تخطٌطٌة تس

من  ا  إلى عٌنةموجه   اوقد استخدمت الدراسة استبٌان   .العٌنة ؤسلوبعلى منهج المسح االجتماعً ب

توصلت قد و .الطالبٌة نشطةبعض المشرفات على األا إلى موجه   اواستبٌان   ,نورة مٌرةطالبات جامعة األ

, المحاضرات وقاتأنشطة مع تعارض األ :منها نشطةوجود معوقات تحد من فاعلٌة األإلى  الدراسة

ٌل دور عمإشرات تخطٌطٌة لتفإلى  توصلت الدراسة  ا  خٌرأو .بداعٌةاإل سالٌبنشطة إلى األوافتقار األ

وما تتضمنها من  نشطةحداث نقله فً نوعٌة األإل ؛الفكري للطالبةاألمن  تدعٌمالطالبٌة فً  نشطةاأل

هٌبة التدرٌس من  أعضاء راكإشو ,نفسه تنموٌة لشخصٌة الطالبة والجامعة فً الوقت أهداؾ

ات وتتوافق مع احتٌاجات الطالبا أنشطةالمتخصصات فً تصمٌم  مع قضاٌا المجتمع من جانب  أٌض 

 الطالبٌة لتدعٌم نشطةخرجت الدراسة بمجموعة من التوصٌات التً تسهم فً تفعٌل دور األ كما .آخر

.الفكري للطالبةاألمن   

دعٌم, األمن الفكري, طالبة جامعٌة.الكلمات المفتاحٌة: أنشطة طالبٌة, ت   

 

 الدراسة  قدمةم :ولا أ
 أجهزته جهود وتتآزر تتكاتؾ الذي المجتمع أولوٌات فً وعظٌمة مهمة ةمكان الفكرياألمن  قضٌة تحتل 

 وبذلك ,المنحرفة الفكرٌة التٌارات تؽلؽلأو  الوطنً الشعور لتشتت تجنبا  و هلتحقٌق والمجتمعٌة الحكومٌة

واألمن  .االجتماعً واالستقراراألمن  لتحقٌق ماسة حاجة هً الفكرياألمن  تحقٌقإلى  اجةالح تكون

ٌد من الؽزو المتعدد موضع تهد اً لٌسخالقع بؤن منظومته الفكرٌة ونظامه األحساس المجتمالفكري هو إ

رؾ والمشبع ا للفكر الضال والمنحالفكري ٌولد فً البداٌة صٌؽ  األمن  أنظمةن الخلل فً المصادر. وأ

ب نه فً الؽال, فإوعندما ٌقترن هذا الفكر الضال بعد االقتناع به بالسلوك ,هدامةأو  بقٌم ومبادئ متطرفة

أمن  ا فً زعزعةوٌكون سبب   رهاب,وقد ٌبلػ مرحلة اإل ,جماعٌنحى منحى العنؾ والخروج عن اإل

.(3102 ,)الدوٌري .كل ذلك نتٌجة االنحراؾ الفكري ,هأفرادتروٌع و المجتمع  

ا, إنما الفكري لٌس فقط مسإولٌة الدولةاألمن  نكما أ  ها أنواعالمإسسات االجتماعٌة بكل  مسإولٌة أٌض 

 أمن  ولى الجهات المعنٌة بالحفاظ علىلتعلٌمٌة من أفالمإسسات ا .الدٌنٌةأو  الثقافٌةسواء التعلٌمٌة أو 

أو  اسلب   ؤثرجتماعً العام الذي ال شك أنه ٌتا من الكٌان االوالجامعة تعد جزء   .واستقرارها المجتمعات

والظروؾ السٌاسٌة  ,بمختلؾ القوى والعوامل والمإثرات  -والسٌما فً وقتنا المعاصر - ,اإٌجاب

لٌة فً خدمة المجتمع اعن تسهم بفاألمر الذى ٌفرض علٌها أ ,ةواألمنٌواالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

ا من كبٌر   ان الجامعة تتحمل جزء  ومن هنا فإ ,(3112 ,ربعًال) .ةمختلفوالعمل على معالجه قضاٌاه ال

عظٌمة  من خالل ما ٌنبؽً أن تقوم به من أدوارمنحرؾ أو  مسإولٌة حماٌة المجتمع من كل فكر ضال

وٌعزز انتماءهم لدٌنهم وأمتهم  ,ٌحصن الشباب من كل فكر دخٌل أمنًومهام جسٌمة فً صنع سٌاج 
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ٌ  أو ,وثقافتها وقٌمها األمةكثر قدرة على الحفاظ على هوٌة أوٌجعلهم  ,ووطنهم ا بؤخطار كل فكر كثر وع

  .(3112 ,الحازمً) .هدام

ٌ   دور   ( أن المإسسات التعلٌمٌة تإدي3112 ,الحوشان)أكدت دراسة قد  و  ا فً تنمٌة الوعً األمنًا حٌو

, كما ٌمكن دٌدة بشكل مضبوط ومنظماالجتماعٌة الج المعاٌٌر والقٌم واالتجاهات واألدوار عن طرٌق

سر المدرسٌة التً تمارس ها عن طرٌق المناهج المدرسٌة واأللدى طالب للمدرسة ؼرس الوعً األمنً

 .النشاط الطالبً

من مسإولٌة حماٌة  اكبٌر   ان الجامعة تتحمل جزء  أ (3101 ,بو عرادأ)أوضحت دراسة فً هذا المجال و

عظٌمة ومهام جسٌمة فً  أدوارن تقوم به من أؾ من خالل ما ٌنبؽً منحرأو  المجتمع من كل فكر ضال

كثر قدرة على الحفاظ أوٌجعلهم  ,وطنهمل وٌعزز انتماءهم ,فكر دخٌل كل من ٌحصن أمنًصنع سٌاج 

ٌ   األمةعلى هوٌة  كما كشفت نتابج دراسة . مستوردأو  ا بؤخطار كل فكر هداموثقافتها وقٌمها وأكثر وع

وجود قصور كبٌر فً دور العدٌد من المإسسات التعلٌمٌة والثقافٌة فً تشكٌل ودعم   (3112العامر, )

وصت دراسة وقد أ .تحقٌقهاإلى  لدى الشباب بالصورة التً ٌهدؾ المجتمع منًواأل الوعً الثقافً

للوطن عن طرٌق واالشنتماء  الوالءدور الجامعة فً تنمٌة  تفعٌل بضرورة (3102,الشلهوب,الخمشً)

االجتماعٌة والتركٌز على االنتماء  هداؾوالمناسبات الوطنٌة ذات األ نشطةالطالب فً األ مشاركة

لكً تتحول  ؛الوطنً وتشجٌع الطالب على التعلم الذاتً والتفكٌر الناقد والمشاركة فً تكوٌن المعرفة

تعنى  ن المقررات الدراسٌةوإلى جانب أ .ولٌست مجرد معارؾ تلقٌنٌة ,وك فعلًسلإلى  المواطنة

 لطلبة الفكرياألمن  ثقافة تعزٌز فً فعال دور لها الطالبٌة نشطةاأل فإن ,باألمور التعلٌمٌة والتربوٌة

 الثقافٌة الجامعٌة الهوٌة تنمٌة تحقق نشطةاأل هذه نإ إذ ؛الفكري االنحراؾ الطالب من وقاٌةو الجامعة

 روح ذات ثقافٌة برامج تطوٌر لخال من متكاملة بصورة شخصٌاتهم نمو ٌكفل بما للطالب الوطنٌةو

الالمنهجٌة  نشطةن االنخراط فً األإلى أ (ROBERT,2008) وأشارت دراسة ,األولى بالدرجة وطنٌة

 ,شقروأكدت دراسة )األ .ٌقلل من احتمال تعرض الطالب للتؤثٌرات االجتماعٌة والسلوكٌة الضارة

الهدامة عن طرٌق تدرٌب وتعوٌد  فكاراأللها دور فعال فً محاربة  الالمنهجٌة  نشطةن األ( أ3101

ت والمحافظة على فً تنمٌة قدراتهم على حل المشكال سهامأسلوب الحوار والمناقشة واإلالطالب على 

ن لها أ( (NEMTH,2006كدت دراسة أكما  .العمل الجماعً إلى  دافعٌة الطالبممتلكات الوطن وإثارة 

بما ٌكفل نمو شخصٌاتهم بصورة متكاملة  ,لثقافٌة الوطنٌة للطلبةفً تنمٌة الهوٌة الجامعٌة ا فعاال   ادور  

  .ولىثقافٌة ذات روح وطنٌة بالدرجة األمن خالل تطوٌر برامج 

 
ا
 الدراسة كلةشا: مثاني

هم الحقول التً ٌنبؽً االهتمام بها لشؽل وقت الفراغ عند الطالبٌة الجامعٌة من أ نشطةاأل ال شك أن

لٌة اعفادة المرجوة من طاقاتهم واستعداداتهم المختلفة التً تسهم بفوتحقٌق اإل ,الطالب بكل نافع ومفٌد

الطالبٌة من أكثر البرامج التً ٌمكن من  نشطةاألف ,العامة للعملٌة التعلٌمٌة الجامعٌة هداؾفً تحقٌق األ

التؤثٌر فً تشكٌل شخصٌات الطالب و ا ألهمٌتهانظر  ؛ خاللها مقابلة احتٌاجات الطالب داخل الجامعة

 نشطةاأل أهمٌةوقد تناولت العدٌد من الدراسات  ,كسابهم المهارات المختلفةأفكارهم وإاتجاهاتهم و على

 .ثقافٌة مناشط من الجامعً الحرم داخل ٌدور ماو الطالبٌة
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دور لعربٌة السعودٌة التً تتمثل فً تفعٌل ا لبنود السٌاسة التعلٌمٌة فً المملكة اتحقٌق  تؤتً هذه الدراسة و 

ٌ    بناء النشاط الطالبً فً ٌ   الشخصٌة المتوازنة للطالب روح ٌ   ا واجتماع ٌ   ا وفكر  تربوي ا وفق نشاطا وانفعال

األمن  الطالبٌة فً تحقٌق نشطةاأل أهمٌةتتضح  , كماوأمته ها ٌخدم وطنا نافع  متكامل لٌصبح مواطن  

وبناء  على ما تقدم  .توازن المعرفًكسابهم المعارؾ التً تساعدهم على تحقٌق الالفكري للطالب وإ

إال سالتتحدد مشكلة الدراسة فً وع الدراسة ا من نتابج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوانطالق  

 ؟ الفكري للطالباتاألمن  الطالبٌة فً تدعٌم نشطةدور األ ما :التالً

  العلمية األهمية :ثانياا 

من القضاٌا وهً  ,الفكري األمنقضٌة مهمة تتعلق بسة راد فً ة العملٌة والنظرٌةسالدرا أهمٌةتبرز 

 ةمجابه فً لدوره هووعٌ الطالب ة التً تعكس مدى إدراكمنٌاألو بعاد السٌاسٌة واالجتماعٌةذات األ

 ٌحقق بالؽة باعتباره  أهمٌةالفكري األمن  ٌمثلو .التحدٌات واالنحرافات الفكرٌة التً تواجه المجتمع

لٌست ولٌدة األمن  وقضٌة ,من خالل التصدي للمإثرات واالنحرافات الفكرٌة واستقرارهالمجتمع  أمن

خٌرة , ولكنها برزت بشكل أكبر فً اآلونة األزمنة والعصوربل هً قضٌة موجودة على مر األ ,الٌوم

 . االجتماعً التواصلنتٌجة النتشار شبكات 

األمن  ر الجامعة فً الحفاظ علىتضح دوٌو ,ي مجتمعأل الجامعة من أهم الروافد الفكرٌة  نأ كما

التوجٌه إلى  فً أخطر المراحل العمرٌة التً ٌحتاجون فٌهاالشباب من  شرٌحة حتضنأنها تالفكري فً 

, وما ٌتم تقدٌمه لهذه الفبة الصحٌح والتحصٌن الالزم لكثٌر من االنحرافات الفكرٌة على وجه الخصوص

التربوٌة من مواطنٌن ٌتم توظٌؾ قدراتهم و ملٌة التعلٌمٌةالعمرٌة المهمة سٌحدد فً النهاٌة مخرجات الع

 لحاقهم بسوق العمل.ة المواطن والوطن بصورة متمٌزة وإونشاطاتهم فً خدم

 العملية هميةاأل

 نشطةجل تحدٌد دور األمن أ ,ات الوصفٌةسالدراإلى  ٌنتمًٌفً وكمً كتتمثل فً اتباع منهج علمً 

رات تخطٌطٌة شمإإلى  التً تحد من فاعلٌتها والتوصلوالمعوقات الفكري األمن  الطالبٌة فً تدعٌم

 .الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الطالبٌة فً تدعٌم نشطةهم فً تفعٌل دور األست

 :الدراسة أهداف :ثالثاا 
  :هذه الدراسة فً أهداؾتتحد 

الفكري األمن  فً تدعٌم (ةالرٌاضٌو ,االجتماعٌةو ,الدٌنٌةو, الثقافٌة) الطالبٌة نشطة/ تحدٌد دور األ0

 .للطالبة

طالبة لل الفكرياألمن  تدعٌم الطالبٌة التً تساعد فً نشطةالمعوقات التً تحد من فاعلٌة األ/ تحدٌد 3

 .الجامعٌة

الفكري األمن  الطالبٌة فً تدعٌم نشطةهم فً تفعٌل دور األتخطٌطٌة تس مإشراتإلى  التوصل/ 2

 لطالبة الجامعٌة. ل
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 اؤلت الدراسة تس :رابعاا  

  :ما ٌلًالدراسة فٌ تتحد تساإالت هذه

األمن  فً تدعٌم (الرٌاضٌةو ,االجتماعٌةو ,الدٌنٌةو, الثقافٌة)الطالبٌة  نشطةما دور األ :ول/ التساإل األ0

؟الفكري للطالبة الجامعٌة   

الفكري للطالبة األمن  الطالبٌة التً تدعم نشطةالمعوقات التً تحد من فاعلٌة األ ما :/ التساإل الثان3ً

  ؟الجامعٌة

األمن  الطالبٌة فً تدعٌم نشطةفً تفعٌل دور األ التً تسهم تخطٌطٌةالما المإشرات  :الثالث / التساإل2 

 ؟الفكري للطالبة الجامعٌة
 مفاهٌم الدراس   :اخامس   

   ٌ ٌ   ا وإسٌتم فً هذه الدراسة معالجة عدة مفاهٌم نظر  : ا وهًجراب

  :/ مفهوم الدور1

بؤنه نموذج ٌذكر حول بعض الحقوق والواجبات وٌرتبط بوضع محدد للمكانة داخل  :ٌعرؾ الدور

وٌتحدد دور الشخص فً موقؾ عن طرٌق مجموعة توقعات ٌعتنقها  ,موقؾ اجتماعً معٌنأو  الجماعة

وكٌة طر السلالمرتبطة واأل نشطةكما ٌعرؾ بؤنه مجموعة من األ. كما ٌعتنقها الشخص نفسه ,اآلخرون

مكانٌة التنبإ بسلوك الفرد فً المواقؾ إ دواروٌترتب على األ ,التً تحقق ما هو متوقع فً مواقؾ معٌنة

 .المختلفة

التؤهٌل والممارسة والمران من خالل عملٌة و درجة من التدرٌبإلى  وٌحتاج ٌتعلم الفرد بدوره نإو

 (المقصودالتعلم )لٌة التعلٌم الرسمً عموهو ٌختلؾ عن  (التعلٌم ؼٌر المقصود)التنشبة االجتماعٌة 

  .(3103 ,الكواري) .ؼٌر الرسمٌةهذه العملٌة المإسسات الرسمٌة ووتشترك فً 

الطالبٌة تقوم بدور التنشبة  نشطةن األالفكري فً هذه الدراسة نجد أاألمن  وفً تطبٌق نظرٌة الدور على

قوم به تحدده معاٌٌر معٌنة واضحة تنبع من حٌث طبٌعة الدور الذى ت ,االجتماعٌة أي التعلٌم المقصود

لذلك ٌمكن تعرٌؾ  .ذلك تعلٌم القٌم والسلوكٌات للطالبات , ومنً وثقافة المجتمع السعوديسالمالدٌن اإل

 الطالبٌة فً الطالبة لتدعٌم نشطةوالسلوكٌات التً تؽرسها األ فكارالقٌم واأل :بؤنه الدور فً هذه الدراسة

 الفكري لها. األمن 

 الةالبٌ  شنطة / مفهوم األ2

 ,وبرنامج تنظمه المإسسة التعلٌمٌة  نهجمال اءثرإخطة مدروسة ووسٌلة  :نهٌعرؾ النشاط الطالبً بؤ

ما , ا تعلٌمٌة وتربوٌة وثٌقة الصلة بالمنهجأهداف  بحٌث ٌحقق  ,ٌختاره الطالب وٌمارسه برؼبة وتلقابٌة

وي واالجتماعً والعقلً واالنفعالً والجسمً نمو الطالب فً جمٌع جوانب نموه التربإلى  ٌإدي

 نشطةوٌقصد بمفهوم األ .(م0221 ,محمود).نتاجٌنجم عنه شخصٌة متوافقة قادرة على اإلما  ,واللؽوي

البرامج و نشطةمن كل فكر منحرؾ ومعتقد خاطا من خالل األ فكارتؤمٌن األ :الطالبٌة فً هذه الدراسة

 .مواطنة نافعة تخدم دٌنها ووطنهاهم فً بناء سالتً ت (تماعٌة والرٌاضٌةالثقافٌة والدٌنٌة واالج) الجامعٌة
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 الفكرياألمن  مفهوم/ 3

ؽوٌة لم تشتمل على تعرٌؾ ن المعاجم الل؛ لذلك فإاا ومعاصر  ا حدٌث  الفكري مصطلح  األمن  ٌعد مصطلح

 (األمن)هما والمجتمعات و فرادمٌن فً حٌاة األمهبٌن نٌجمع بٌن جا وهو مصطلح مركب .محدد له

  .()الفكرو 

 مان والطمؤنٌنةاالستقرار واأل :باألمنكما ٌقصد  ,زوال الخوؾو ,طمؤنٌنة النفس :تعنً (األمن) فكلمة

ختلؾ مجاالت ن تتفرغ للبناء والتطوٌر فً مأ األمةوفً ظله تستطٌع  ,التً ٌشعر بها الفرد والمجتمع

د به " الصورة الذهنٌة ألمر النشاط الذهنً " وقد ٌقصٌعنً " جملة ف (الفكر)ما أ (هـ043 ,شماس)الحٌاة 

سالمه الفكر من االنحراؾ إلى  نه " االطمبنانالفكري بؤاألمن  وٌعرؾ .(بدون ,ما ")معجم اللؽة العربٌة

 ,العاصم).ةمنٌٌة واألخالقالفكرٌة والعقدٌة والثقافٌة واأل حد مقوماتهأأو  ا لألمن الوطنًالذى ٌشكل تهدٌد  

 " حماٌة فكر الطالبة الجامعٌة فهو جرابً لألمن الفكري فً هذه الدراسةأما التعرٌؾ اإلو ,(3114

تخدم دٌنها  تكوٌن مواطنة صالحةهم فً ٌسما , السلوكٌات الدخٌلةأو   المنحرفة فكارلمواجهة كل األ

 .ووطنها وأمتها "

 ,والخطورة ثرمن حٌث األولى لكونه ٌؤتً فً الدرجة األ ؛البالؽة همٌةالفكري ٌحظى باألاألمن و

برز من خالل ما ٌمارسونه وما ٌشوب وتنطلق هذه الخطورة  من أن  أفعال الناس وسلوكهم إنما ت

لذا جاء  .نفسهم وكٌانهما فً داخل أا من تكوٌنهم الفكري االعتقادي ومستكن  شر منطلق  أو  سلوكهم من خٌر

مر بالمعروؾ والنهً ٌثار واألتسامح والتعاون واإلنشر مبادئ الوالسلوك وب خالقً بقٌم األسالمالدٌن اإل

ن ٌن وقٌمه التً ٌنبؽً أال فً ظل مبادئ الد, فالناس ال ٌمكن أن تستقر حٌاتهم وال تستقٌم إعن المنكر

  :الفكري فًاألمن  أهمٌةلذا تتمثل  ؛تعمر القلوب بالمبادئ السامٌة والفكر السلٌم واالعتقاد المستقٌم

 األمةوحماٌة  ,وعقٌدتها األمةدٌن  وهو هم المكتسبات وأعظم الضرورٌاتي حماٌة ألالفكراألمن  / أن0

  .من ؼٌرها األمة به تتمٌز وهو حماٌة لوجودها وما ,من هذا الجانب ضرورة كبرى

الجنابٌة واالقتصادٌة وؼٌرها  :فً الجوانب األخرى األمةاختالل إلى  الفكري مإد  األمن  أن اختالل /3

  .خارجة عن دٌن هللا تعالى وشرعه أفكارعراض نتاج ون القتل وسفك الدماء وانتهاك األٌكا ما فكثٌر  

عمالهم ومهامهم وعلى اختالؾ تخصصات الناس وأ ,بجمٌع فباتها األمةالشامل مسبولٌة األمن  / أن2

 ,وٌحقالل).فهو مسبولٌة كل فرد ولو كانت المسبولٌة متعلقة بذاته ,خص من ذلكالفكري أاألمن  ولكن

3112). 

وذلك بتحقٌق التالحم والوحدة فً الفكر والمنهج  ,هم خصابصهاالفكري ٌحقق لألمة أاألمن  / أن4

  .(2112السدٌس, ).والؽاٌة

ومسلماتها وثوابتها وهو الذي ٌحدد هوٌتها  األمةٌستمد جذوره من عقٌدة  األمة/ أن الفكر فً 2

  .شخصٌتها وذاتٌتهاو

  .النمو لحضارة المجتمع وثقافتهوري هو المدخل الحقٌقً لإلبداع والتطور الفكاألمن  / أن تحقٌق2
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روات المجتمع وخٌراته واستثمارها فٌما ٌعود بالنفع / أنه ٌسهم فً تنمٌة االقتصاد والمحافظة على ث7

  .(3101 ,شقراأل)واالستقرار للمواطنٌن.األمن من   حالة ؛ ما ٌإدي إلىعلٌه

وإنما قد تكون ناجمة عن  ,الفكري لٌست نتاج عمل فردي فقطاألمن  اختالل/ األضرار الناجمة عن 1

  .عمل جماعً ٌشمل الحضارات والمذاهب واألدٌان المخالفة

 (.3104الواٌلً,)واحد.  أمنًمفهوم ن حصره فً كمالفكري ال ٌاألمن  / اختالل2

 الفكرياألمن  ضوابة

على تنظٌمه وتحقٌق الفابدة المرجوة  تفً مجموعابعض الضوابط التً تعمل إلى  الفكرياألمن  ٌحتاج

والمجتمعات من خالل تربٌة النفوس تربٌة مطمبنة  فرادٌتحقق وٌإتً ثماره فً خدمة األ ىمنه حت

ن هناك الكثٌر من الضوابط المتنوعة التً ٌمكن ا ألونظر   ؛والعمل على بناء المجتمعات اآلمنة المستقرة

ربٌسة  أقسامربعة أإلى  ضوابطنه ٌمكن تقسٌم هذه ال, فإفً المجتمع الفكرياألمن  من خاللها تحقٌق

 :وهً

 / الضوابة الطرعٌ 1

الشرعٌة التً تشكل األطر المرجعٌة التً تحكم وتسٌطر وتوجه نوعٌة  حكاموٌقصد بها مجموعة األ 

  :المجتمع ومنها أفرادالممارسات الفكرٌة عند  أداء

 والمجتمعات على حد سواء.  فرادٌنٌة والدنٌوٌة لألن ٌحقق ما ٌعرؾ بالمصالح الدأــ أ

بعاده لتحدٌد معالمه وأصول ثابتة ومصادر ربٌسة مرجعٌة دٌنٌة واضحة تنطلق من أإلى  ن ٌستندب ــ أ

  .ن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرةك أجل وال أكمل وال أنسب من القرآولٌس هنا ,لربٌسةاومنطلقاته 

مطلوبة واالعتدال الواعً فً فهم مختلؾ جوانب الحٌاة المعاصرة وكٌفٌة ن ٌحقق الوسطٌة الج ــ أ

  .تفرٌطأو  فراطا دونما إرفض  أو  التعامل معها قبوال  

ال بؤن ٌكون فً وهو ما ال ٌمكن تحقٌقه إ ,مناحٌها  لمختلؾ جوانب الحٌاة وشتىد ــ أن ٌكون شامال  

   ا عن االزدواجٌة والفوضى الفكرٌة االجتماعٌة "ٌد  بمفهومه الشامل بعاألمن  لتحقٌق امجموعة " طرٌق  

  .(3112, السدٌس)

 / الضوابة العلمٌ  المعرفٌ 2

المبادئ التً تمثل المنطلقات الفكرٌة والمرجعٌة العلمٌة القادرة على أو  وٌقصد بها مجموعة القواعد

  :المجتمع ومنها أفرادابها عند وكٌفٌة أد ,التحكم والسٌطرة والتوجٌه الصحٌح لنوعٌة الممارسات الفكرٌة

دلة والبراهٌن مة على األن ٌتصؾ بالحكمة التً ٌقصد بها الخضوع للرإٌة العلمٌة العقلٌة القابأ ــ أ

 .الثابتة الصحٌحة

ا عن فً المجتمع على االستقاللٌة الفكرٌة بعٌد   فرادب ــ أن ٌتصؾ بالموضوعٌة التً تعنً قدرة األ

  .لخضوع لألهواء المختلفة والرؼبات الشخصٌةالتحٌز والذاتٌة وعدم ا
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ٌ   ج ــ أن ٌكون مرن   لفة والمتسارعة فً الواقع الذي ا على مساٌرة المتؽٌرات المختا وقادر  ا وموضوع

 .قلٌمٌة والحدودٌة بٌن المجتمعاتمسافات وزالت كثٌر من الحواجز اإلربت فٌه الق

فات وحضارات اآلخرٌن بمعنى أن ٌؤخذ منها ما كان على ثقاد ــ أن ٌحقق ما ٌعرؾ باالنفتاح الواعً 

 األمةن " الفصل ما بٌن الحكمة التً هً ضآلة المإمن والفكر الضار بوالسٌما أ ,اا والزم  ا ونافع  ٌ   إٌجاب

 بوأ)لى ذلك.ال المإهلون القادرون عإذ ال ٌملك ذلك الفهم إ ,حد فً كل حٌنا لكل أال ٌكون واضح  

 .(3104 ,خطوة, الباز

 ٌ خالق/ الضوابة األ3

الممارسات  أداءٌة التً تتحكم وتسٌطر وتوجه نوعٌة وخالقالمبادئ والقٌم األأو  وٌقصد بها القواعد

  :منهاو المجتمع وتعمل على تنظٌمها أفرادالفكرٌة عند 

 نصلٌة وأٌة فً مكونات ومقومات ثقافة المجتمع األٌجاببالحفاظ على مختلؾ الجوانب اإل ىأــ أن ٌعن

 .ٌعمل على حماٌتها من الضٌاع والذوبان

ثم الوطن من خالل نشر هذه القٌم  ,واضح فً ؼرس قٌم االنتماء والوالء للدٌن أثرن ٌكون له ب ــ أ

  .والحث على التحلً بها والتعامل مع اآلخرٌن من خاللها

 فرادرسات األمرجعً ثابت راسخ ٌمكن أن ٌعمل على التحكم فً سلوك ومما إطارج ــ أن ٌنطلق من 

  .فً المجتمع وضبطها وتنظٌمها

ً المشترك بٌن الجمٌع وأن ٌراعً ٌجابتاحة الفرصة للحوار البناء والنقاش اإلدــ أن ٌقوم على مبدأ إ

  .(3101بو عراد, ر. )أاحترام جمٌع اآلراء ووجهات النظ

 الضوابة االجتماعٌ  /4

ٌاتٌة التً ٌمكن من خاللها تحدٌد وضبط نوعٌة المبادئ والقٌم الح ووٌقصد بها مجموعة القواعد أ

  :المجتمع ومنها أفرادجانب التنظٌم والتوجٌه لكٌفٌة أدابها عند إلى  الممارسات الفكرٌة

إلى  الفكري مإد  األمن  ن " اختالل؛ إذ إالعام والشامل فً المجتمعاألمن  لٌة فً تحقٌقاعأـ أن ٌسهم بف

 .(3112اللوٌحق,)قتصادٌة وؼٌرها " الجنابٌة واال :فً الجوانب األخرى األمةاختالل 

والمجتمع فً مختلؾ  فراداأل إلٌها ب ــ أن ٌوفر البٌبة المالبمة للتنمٌة الشاملة والمتكاملة التً ٌحتاج

  .جوانب حٌاتهم الحالٌة والمستقبلٌة

المجتمع وفباته  أفراد لفة بٌناعٌة الحسنة ومد جسور المحبة واألقامة العالقات االجتمج ــ أن ٌسهم فً إ

 اون والتسامح والتآخً والتعاٌش.المختلفة من خالل نشر ثقافة التعارؾ والتع

وهو بذلك  .خاصة والمجتمع عامة فرادها األإلٌ د ــ أن ٌتمشى فً مجمله مع المصالح العامة التً ٌحتاج

 .اتوالمجتمع فرادٌمثل حماٌة ألهم المكتسبات المادٌة والمعنوٌة فً حٌاة األ
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والتطرؾ  دمانهـ ــ أن ٌسهم فً ضبط ومعالجة الظواهر السلبٌة االجتماعٌة كالعنؾ والجرٌمة واإل

 .(3101 ,بو حمٌديأمنه المجتمعات المعاصرة. ) , ونحو ذلك مما تعانًرهابواإل

ات المشنهجٌ  للدراس جراءاإل ا  :سادس   

 شنوع الدراس  / وال  أ 

ذ ٌتضمن البحث الوصفً تقرٌر خصابص ظاهرة إ ,التحلٌلٌة هذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة تعد

الحصول على معلومات دقٌقة تصور الواقع  ؛ حٌث ٌمكن للبحث الوصفًبعادها بدقةوتحدٌد أ ,معٌنة

مجموعة من النتابج التً إلى  مر الذى ٌساعد فً توضٌح مشكلة الدراسة والوصولاأل ,وتسهم فً تحلٌله

الطالبٌة الثقافٌة فً  نشطةدور األ ن هذه الدراسة تقوم على تحدٌدك فإلذل ,تفسر الموضوع المدروس

 .الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  تدعٌم

  ٌ  الدراس المستخدم فً مشنهج ال/ اثاشن

م المسح استخد قدو ,ا ومناسبة لهذه الدراسةنسب المناهج استخدام  ٌعتبر المسح االجتماعً من أ

التً ٌستخدمها الباحث عندما ٌرٌد  وهً من العٌنات االحتمالٌة ةالطبقٌ عٌنةالاالجتماعً عن طرٌق 

 .(3113,)الضحٌان .مجتمع معٌندراسة 

 

  :( سحدود الدرا) وعٌشنتها  سمجتمع الدرا ا/ثالث  

 : (ـ العٌنةمجتمع الدراسة )الحدود البشرٌة ــ 

وكذلك فً ضوء المنهج  ,قهتحقٌإلى  ةسعى الدراسة فً ضوء الهدؾ الذى تسا ما ٌتحدد مجتمع الدراؼالب  

الفكري األمن  فً تدعٌم الطالبٌة نشطةتحدٌد دور األة ٌتمثل فً سالهدؾ من هذه الراو .فٌها المستخدم

, وعلٌه فإن مجتمع الدراسة ٌتمثل نورة بنت عبد الرحمن مٌرةمنفذة فً جامعة األالجامعٌة وهً  للطالبة

  فً:

 .كهية انخذية االجحًاعية طانبات ــ 

 .نورة بنت عبد الرحمن مٌرةفً جامعة األ الطالبٌة نشطةالمشرفات على األ ــ 

  ــ انحذود انًكانية

.                                      نور  بنث عبذ انةحًن  يية جايعة األ في نهذراسةوجححذد انحذود انًكانية 

 ة انزيني حذودان  ــ

  هـ0422/0427 ي انثاني ين انعاو انجايعيسنذراة خالل انفصم اسجى انحطبيق انًيذاني نهذرا
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  :دوات جمع البٌاشناتأ ا:رابع  

  .رة بنت عبد الرحمننو مٌرةطالبات جامعة األ تم تطبٌقها على استبانة لقد اعتمدت الدراسة على :وال  أ

ٌد مدى لتحد نورة مٌرةجامعة األ الطالبٌة فً نشطةللمشرفات على األتم توجٌهه دلٌل مقابلة : ثانٌا  

 الفكري للطالبة.األمن  فاعلٌتها فً تدعٌم

 صدق أدا  الدراس :ا: س  خام

 :الصدق الظاهري لألدا  –أ 

مجموعررة مررن للتعرررؾ علررى مرردى صرردق أداة الدراسررة فررً قٌرراس مررا وضررعت لقٌاسرره تررم عرضررها علررى  
 أداة هذه الدراسة بصورتها النهابٌة. تم إعداد موفً ضوء آرابه ,المحكمٌن

 :التساق الداخلً لألدا صدق ا –ب 
حٌرث ترم حسراب معامرل االرتبراط  ,سرتبانةبٌرسون لمعرفة الصدق الرداخلً لال معامل االرتباط تم حساب

, كمرا توضرح بٌن درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلٌة للمحور الرذي تنتمرً إلٌره العبرارة
 ذلك الجداول التالٌة:

 
 (1الجدول رقم )

 ة بٌرسون لعبارات المحور األول بالدرج  الكلٌ  للمحورمعامالت ارتبا

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.413** 2 1.227** 

3 1.203** 2 1.222** 
2 1.221** 7 1.223** 
4 1.224** 1 1.202** 

  فأقل 1...** دال عشند مستوى الدالل  
 (2)الجدول رقم 

 بالدرج  الكلٌ  للمحورالثاشنً معامالت ارتباة بٌرسون لعبارات المحور 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.232** 2 1.212** 

3 1.210** 2 1.732** 
2 1.210** 7 1.272** 
4 1.222** 1 1.222** 

 فأقل  1...** دال عشند مستوى الدالل  
 (3الجدول رقم )

 معامالت ارتباة بٌرسون لعبارات المحور الثالث بالدرج  الكلٌ  للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.212** 2 1.212** 

3 1.220** 2 1.712** 
2 1.212** 7 1.712** 
4 1.701** - - 

 فأقل  1...الدالل  ** دال عشند مستوى 
 

 (4الجدول رقم )
 معامالت ارتباة بٌرسون لعبارات المحور الرابع بالدرج  الكلٌ  للمحور
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 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.712** 4 1.272** 

3 1.722** 2 1.210** 
2 1.722** 2 1.733** 

 فأقل  1...دالل  ** دال عشند مستوى ال
 (5الجدول رقم )

 معامالت ارتباة بٌرسون لعبارات المحور الخامس بالدرج  الكلٌ  للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.201** 2 1.202** 

3 1.270** 7 1.212** 
2 1.232** 1 1.231** 
4 1.221** 2 1.271** 
2 1.240** 01 1.202** 

 فأقل  1...** دال عشند مستوى الدالل  
 

 (6الجدول رقم )
 معامالت ارتباة بٌرسون لعبارات المحور السادس بالدرج  الكلٌ  للمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.702** 2 1.211** 

3 1.224** 01 1.707** 
2 1.731** 00 1.717** 
4 1.212** 03 1.211** 
2 1.272** 02 1.221** 
2 1.222** 04 1.240** 

7 1.271** 02 1.217** 

1 1.237** - - 

 فأقل  1...** دال عشند مستوى الدالل  
ٌ   ( أن قدٌم معامدل ارتبداة كدل عبدار  مدن العبدارا6 – 1ٌتضح من الجدداول )و عشندد  ات مدع محورهدا موجبد  ودالد  ئحصدا 

 ما ٌدل على صدق اتساقها مع محاورها.، ( فأقل1...الدالل  ) ىمستو

   :ثبات أدا  الدراس  :اس  ادس

للتؤكد مرن  (Cronbach's Alpha (α))( ألفا كرونباخ)معادلة  تم استخدامأداة الدراسة  تلقٌاس مدى ثبا

 . ( ٌوضح معامالت ثبات أداة الدراسة7والجدول رقم ) ,ثبات أداة الدراسة
 

 (7جدول رقم )
 معامل ألفا كروشنباخ لقٌاس ثبات أدا  الدراس  

 ثبات المحور عدد العبارات االستبانةمحاور 

 1.7012 1 الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الدٌنٌة فً تعزٌز نشطةدور األ

 1.7222 1 الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الثقافٌة فً تعزٌز نشطةدور األ

 1.7121 7 الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  جتماعٌة فً تعزٌزاال نشطةدور األ

 1.7217 2 الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الرٌاضٌة فً تعزٌز نشطةدور األ

 1.7234 01 الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  التً تدعم نشطةالمعوقات التً تحد من فاعلٌة األ

 1.2122 02 للطالبة الجامعٌةالفكري األمن  هم فً تعزٌزالمإشرات التً تس

 1.2010 24 الثبات العام

بدرجد   االسدتباشن  تتمتدعوهذا ٌدل على أن  (1111..)حٌث بلغ  ،( أن معامل الثبات العام عال  7ٌتضح من الجدول رقم )
 .فً التةبٌق المٌداشنً للدراس  اٌمكن االعتماد علٌه ثبات مرتفع 
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 المعالج  اإلحصا ٌ  أسالٌب :اسابع  

اإلحصرابٌة  سرالٌبالدراسة وتحلٌل البٌانات التً تم تجمٌعها, فقد تم استخدام العدٌد مرن األ أهداؾقٌق لتح
 Statistical Package for Social Sciencesالمناسبة باستخدام الحزم اإلحصابٌة للعلروم االجتماعٌرة 

 (.SPSSالتً ٌرمز لها اختصارا  بالرمز )

الحردود ) الحاسب اآللً, ولتحدٌد طول خالٌا المقٌاس الثالثًإلى  ٌاناتوذلك بعد أن تم ترمٌز وإدخال الب
(, ثرم تقسرٌمه علرى عردد خالٌرا 3=0-2) ترم حسراب المردى ,المسرتخدم فرً محراور الدراسرة (الدنٌا والعلٌا

أقرل إلرى  بعد ذلك ترم إضرافة هرذه القٌمرة (1.27= 3/2) المقٌاس للحصول على طول الخلٌة الصحٌح أي
بداٌة المقٌاس وهً الواحد الصحٌح( وذلك لتحدٌد الحد األعلرى لهرذه الخلٌرة, وهكرذا أو )ٌاس قٌمة فً المق

 :أصبح طول الخالٌا كما ٌؤتً

  ( نحو كل عبارة باختالؾ المحور المراد قٌاسه.ؼٌر موافقٌمثل ) 0.27إلى  0من 

  ( نحو كل عبارة باختالؾ المحور المراد قٌاسهأحٌانا  ٌمثل ) 3.24إلى  0.21من. 

  ( نحو كل عبارة باختالؾ المحور المراد قٌاسه.موافقٌمثل ) 2.11إلى  3.22من 
 :وبعد ذلك تم حساب المقاٌٌس اإلحصابٌة التالٌة

عٌنرة الدراسرة  لمفررداتالتكرارات والنسرب المبوٌرة للتعررؾ علرى الخصرابص الشخصرٌة والوظٌفٌرة  .0
 تً تتضمنها أداة الدراسة.ها تجاه عبارات المحاور الربٌسة الأفرادوتحدٌد استجابات 

أو  " وذلررك لمعرفررة مرردى ارتفرراع Weighted Meanالمتوسررط الحسررابً المرروزون )المرررجح( "  .3

األساسٌة, مرع العلرم  هاعلى كل عبارة من عبارات متؽٌراتمفردات عٌنة الدراسة انخفاض استجابات 
 أنه ٌفٌد فً ترتٌب العبارات حسب أعلى متوسط حسابً موزون. 

مفررردات عٌنررة انخفرراض اسررتجابات أو  " وذلررك لمعرفررة مرردى ارتفرراع Meanحسررابً " المتوسررط ال .2

أنه ٌفٌد فرً ترتٌرب المحراور متوسطات العبارات(, مع العلم  ,عن المحاور الربٌسة )متوسطالدراسة 
 حسب أعلى متوسط حسابً.

ابات للتعررؾ علرى مردى انحرراؾ اسرتج "Standard Deviation"تم استخدام االنحراؾ المعٌاري  .4

, ولكرل محرور مرن المحراور الربٌسرة عرن  هرالكل عبرارة مرن عبرارات متؽٌراتمفردات عٌنة الدراسة 
مفررردات عٌنررة متوسررطها الحسررابً. وٌالحررظ أن االنحررراؾ المعٌرراري ٌوضررح التشررتت فررً اسررتجابات 

متره جانب المحاور الربٌسة, فكلمرا اقتربرت قٌإلى  لكل عبارة من عبارات متؽٌرات الدراسة,الدراسة 
 .من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها

 

 :شنتا ج الدراس  وتفسٌرها مشناقط 
 عٌشن  الدراس  من الةالبات  أفرادالستجابات  شنتا جالمشناقط   :وال  أ

 
 (1جدول رقم )

 المتعلق  باألمن الفكري شنطة طاركت فً األ أن هل سبق

 النسبة التكرار 

 02.7 72 نعم

 11.2 212 ال

 %011 211 المجموع

 

حٌث أجاب  ,المتعلقة باألمن الفكري نشطة( مشاركة مفردات عٌنة الدراسة فً األ1) ٌوضح الجدول رقم

 .وهً أقل نسبة (بنعم)جبن %( أ0207فً مقابل ) (ى نسبة )بال%( وهً أعل1102)
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 نشطةأل( فٌما ٌتعلق بضعؾ مشاركة الطالب فً ا3112,السبٌعً)هذه النتٌجة مع نتابج دراسة  تتفقو 

تفق هذه النتابج مع الكتابات النظرٌة وال ت ,الطالبٌة بصفة عامة وبصفة خاصة المرتبطة باألمن الفكري

عن طرٌق تعلٌم  منًالعام وتنمٌة الوعً األاألمن  دور المإسسات التعلٌمٌة فً الحفاظ على أهمٌةحول 

جدٌدة بشكل منظم وٌتحقق ذلك من خالل االجتماعٌة ال دواروالقٌم واالتجاهات واأل ,المعاٌٌر االجتماعٌة

الطالبٌة  نشطةوالفكري والتركٌز على هذا النوع من األ منًالطالبٌة المتعلقة بهذا الوعً األ نشطةاأل

 .الفكري للطالبات والشباباألمن  ا ألهمٌته ودوره فً تحقٌقنظر  

 (1جدول رقم )
 المتعلق  باألمن الفكري شنطة فً األ عدم مطاركتك أسباب توزٌع مفردات عٌشن  الدراس  وفق متغٌر

 النسبة التكرار  سباباأل

 03.4 47 الفكري باألمنالطالبٌة المتعلقة  نشطةاأل ؤهمٌةبعدم الوعً 

 3.2 01 الفكري باألمنالطالبٌة المتعلقة  نشطةاألنمطٌة 

 74.2 312 ازدحام الٌوم الدراسً بالمقررات الدراسٌة

 0.2 2 الثقافٌة نشطةاألٌة على الطالب نشطةاألاقتصار جمٌع 

 1.2 24 الفكري والوطنًاألمن  الطالبٌة التً تركز على نشطةاألقلة 

 %011 211 المجموع

 نشطةعدم المشاركة فً األ أسباب( توزٌع مفردات عٌنة الدراسة وفق متؽٌر 2ٌوضح الجدول رقم )

لدراسة )بازدحام الٌوم الدراسً من مفردات عٌنة ا %(7402جاب ), حٌث أالمتعلقة باألمن الفكري

الطالبٌة  نشطةاأل ؤهمٌةأجبن بعدم الوعً ب %(0304على نسبة فً مقابل )ً أهو (بالمقررات الدراسٌة

ما , أالفكرياألمن  الطالبٌة التً تركز على نشطة%( بقلة األ102) كما أجاب ,المتعلقة باألمن الفكري

%( 302)فقد بلؽت النسبة  ,لطالبٌة المتعلقة باألمن الفكريا نشطةنمطٌة األسباب المتعلقة ببالنسبة لأل

  .الثقافٌة فقط نشطةالطالبٌة على األ نشطة%( باقتصار جمٌع األ002بٌنما أجابت أقل نسبة وهً )

 ,بقة فٌما ٌتعلق بهذا المتؽٌراالدراسات الس تفق هذه النتابج التً تم التوصل إلٌها مع نتابج العدٌد من وت

ودراسة  ,(3112,ودراسة )علوى ,(3112,السبٌعً)ودراسة  ,(3113 ,حكٌم)دراسة منها 

جرٌت حول وٌالحظ أن معظم الدراسات والبحوث التً أ (.3111,موسى)ودراسة  ,(3112,يالشمر)

وخاصة  ,نشطةاأل أنواعالتركٌز على بعض إلى  ترجع (نشطةعدم المشاركة فً األ أسباب)هذا المتؽٌر 

 أهمٌة ما ٌإكد . المرتبطة باألمن الفكري نشطةهمال األاالجتماعٌة وإ نشطةض األالثقافٌة وبع نشطةاأل

الطالبٌة فً الجامعات وتطوٌرها بما ٌضمن عدم التركٌز على نشاط واحد  نشطةعادة النظر فً خطة األإ

ً فً الوقت الحال نشطةهذه األ همٌةنظرا أل ؛الفكريؤنشطة األمن واالهتمام ب نشطةوضرورة تنوع األ

وربط  .التصدي لها بالحجة والبرهانوللكشؾ عن زٌؾ المذاهب والتٌارات الفكرٌة الدخٌلة والهدامة 

المجتمع وٌتفاعلون معها على مدار  أفرادالجامعٌة باألحداث والمناسبات المجتمعٌة التً ٌعٌشها  نشطةاأل

 العام الدراسً.

 (.1جدول رقم )
 الفكري للةالب  الجامعٌ األمن  الدٌشنٌ  فً تعزٌز شنطة ت محور دور األاستجابات مفردات عٌشن  الدراس  على عبارا

ا   ٌ  حسب متوسةات الموافق  مرتب  تشنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

 0 1.402 3.14 1 44 231 كوالتعرراون  بررث قررٌم روح العدالررة االجتماعٌررة 4
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 3.0 00.2 12.2 % والتناصح والتواصً بالحق

 ٌةسالمتعزز روح القٌم اإل 3
 07 23 220 ك

3.12 1.412 3 
% 17.0 1.4 4.2 

0 
ة الصررررحٌحة عنررررد ٌرررردالعق نشررررطةتعررررزز األ
 الطالبات

 02 10 312 ك
3.71 1.243 2 

% 74.2 30.2 4.3 

1 
ٌة فررً سررالملررى توظٌررؾ القررٌم اإلتسرراعد ع

 المواقؾ الحٌاتٌة

 31 12 327 ك
3.22 1.201 4 

% 71.2 33.4 7.4 

2 
تركررررز علررررى نشررررر الرررروعً حررررول اآلثررررار 

 ٌة والسلبٌة لوسابل اإلعالمٌجاباإل
 32 22 322 ك

3.23 1.211 2 
% 21.3 32.2 2.2 

2 
تهررررتم بتوضررررٌح المسررررابل الدٌنٌررررة الشررررابكة 

 للطالبات
 22 12 321 ك

3.22 1.242 2 
% 27.2 32.4 1.7 

 تهتم بمبدأ تقبل الرأي اآلخر 7
 21 000 320 ك

3.20 1.273 7 
% 21.1 32.3 01.1 

2 
تساعد على القضراء علرى الطابفٌرة والتبعٌرة 

 والعصبٌة القبلٌة

 21 27 322 ك
3.41 1.707 1 

% 20.2 32.2 02.3 

 1.200 3.22 المتوسط العام

الفكري للطالبة األمن  الدٌنٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدوارٌتضح من خالل النتابج الموضحة أعاله أن أبرز 
وتفسر هذه  ,تتمثل فً بث قٌم روح العدالة االجتماعٌة والتعاون والتناصح والتواصً بالحق الجامعٌة

الذي ً للطالب سالمالدٌنٌة ٌحرصون على توصٌل مفهوم الدٌن اإل نشطةالنتٌجة بؤن القابمٌن على األ
وعلٌه  ,الدٌنٌة فً هذا الجانب نشطةما ٌعزز من دور األ ,ٌحث على التعاون والعدالة وؼٌرها من القٌم

تتمثل فً بث قٌم روح  الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الدٌنٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدوارنجد أن أبرز 
وبمقارنة هذه النتابج مع نتابج الدراسات السابقة  جتماعٌة والتعاون والتناصح والتواصً بالحق.العدالة اال

الطالبٌة فً معظم المراحل التعلٌمٌة  نشطةحول تركٌز األ االمرتبطة بهذا المحور نجد أن هناك اتفاق  
 أهمٌةعطاء إلكن دون هم وممر جٌد وأوهذا  ,الثقافٌة والدٌنٌة وؼٌرها نشطةوخاصة الجامعٌة على األ

 .التً تركز على تقبل الرأي اآلخر والقضاء على الطابفٌة والتبعٌة والعصبٌة القبلٌة نشطةمتوازنة لأل
إن و ,خٌرةاألوكما واضح فً نتابج الدراسة فقد جاءت فً المرتبة السابعة والثامنة وهً المراتب 

الشباب  أفكار الٌوم من تلوث ٌةالمساإل األمةا ما تعٌشه ضرورٌة خصوص  و صبحت ملحةالحاجة أ
انحراؾ بعض إلى  ومرد ذلكحداث التكفٌر والتفجٌر دخٌلة وثقافات مستوردة نتج عنها أبمبادئ ومناهج 

األمن  مان فً الحفاظ علىطوق األو ولخط الدفاع األٌعد بمثابة ٌة سالمن تنمٌة روح القٌم اإلإو. بنابهاأ
( 3113,)حكٌمو( 3101,مًشكر) :هذا الجانب دراسة كل من هذاتناولت ومن الدراسات التً  ,الفكري

أو  الفكرياألمن  تعزٌز إلىالطالبٌة  نشطةولوٌة فً األعطاء األإضرورة ما ٌإكد  (3101,الؽامدي)و
فً تكوٌن  سهامهمها اإلأالنشاط الطالبً التً  أهداؾبما ٌحقق  نشطةاأل أنواعتحقٌق التوازن بٌن جمٌع 

 .امعً المتكاملة والمتوازنةشخصٌة الطالب الج
 

 (11جدول رقم )
 الفكري للةالب  الجامعٌ األمن  الثقافٌ  فً تعزٌز شنطة استجابات مفردات عٌشن  الدراس  على عبارات محور دور األ

امرتب     ٌ  حسب متوسةات الموافق  تشنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 اريالمعٌ

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

 السلبٌة لدى الطالبات فكارتصحٌح األ 7
 30 71 312 ك

3.70 1.222 0 
% 72.0 01.4 2.2 

 ة فً نفوس الطالباتمنٌتنمٌة المسإولٌة األ 2
 32 22 322 ك

3.71 1.212 3 
% 77.2 04.7 7.2 

 2 1.223 3.21 32 73 312 ك مناقشةالحوار وال أسلوبالتدرٌب على  0
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% 74.2 01.2 2.2 

 ؼرس روح حب الوطن فً نفوس الطالبات 2
 21 24 312 ك

3.27 1.202 4 
% 72.2 02.1 7.2 

 تنمٌة القدرات الفكرٌة واإلبداعٌة 3
 41 22 377 ك

3.23 1.221 2 
% 73.2 02.2 01.2 

4 
الم فررً نشررر الرروعً الفكررري عبررر وسررابل اإلعرر

نشررات, وشربكات وبحروث, والجامعة )صحافة, 
 االجتماعً( التواصل

 21 72 327 ك
3.21 1.224 2 

% 71.2 02.7 01.1 

1 
التشرررررررجٌع علرررررررى المشررررررراركات )المسرررررررابقات, 

 الفكرياألمن  رسومات كارٌكاتورٌة( حولو

 22 002 301 ك
3.40 1.721 7 

% 22.2 21.2 04.2 

2 
 ى إعررداد بحروث ثقافٌرة حررولز الطالبرات علرٌرتحف

 الفكرياألمن 

 21 22 020 ك
3.37 1.102 1 

% 21.2 32.0 32.7 

 1.413 3.21 المتوسط العام

 

الفكري األمن  الثقافٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدوارٌتضح من خالل النتابج الموضحة أعاله أن أبرز و
طالبات وتفسر هذه النتٌجة بؤن القابمٌن على السلبٌة لدى ال فكارتتمثل فً تصحٌح األ للطالبة الجامعٌة

 نشطةما ٌعزز من دور األ, التً تتوافق مع احتٌاجات الطالبات نشطةالثقافٌة ٌركزون على األ نشطةاأل
 الثقافٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدواروعلٌه نجد أن أبرز  ,السلبٌة لدى الطالبات فكارالثقافٌة فً تصحٌح األ

 السلبٌة لدى الطالبات. فكارتتمثل فً تصحٌح األ جامعٌةالفكري للطالبة الاألمن 
الطالبٌة  نشطةالمؤمول من األ وضحت أنالتً أ( 3110,الصبٌحً)وتتفق هذه النتابج مع نتابج دراسة 

السلبٌة لدى الطالب وتنمٌة القدرات والمهارات المتنوعة التً تساعد فً تحقٌق التوازن  فكارتصحٌح األ
للتعبٌر عن حاجاته ورؼباته  نساناإل وار من أهم أسس الحٌاة االجتماعٌة, ووسٌلة كما ٌعد الح .الفكري
حدى الطالبٌة إ نشطةتعد األلذا  ,بداعتهٌبته للعطاء واإله وتجاربه وأفكارنه وسٌلة لتنمٌة كما أ ,ومٌوله

جاءت و .رٌنخم المواطنة واالنتماء واحترام اآلمة فً ممارسة الحوار الفعال لتعزٌز قٌمهالوسابل ال
حٌث عدم خٌرة من فً المرتبة األ (الفكرياألمن  ز الطالبات على إعداد بحوث ثقافٌة حولٌتحفعبارة )ال

خرى ؼٌر البحوث العلمٌة االت أن النشاط الطالبً ٌسهم بمجأإلى  ذلك وقد ٌعود ,الدراسةعٌنة  موافقة
محدودة ضمن  أهمٌةلعلمً ٌؤخذ ن البحث اقات والرحالت والمعسكرات فً حٌن أالمساب : إقامةمثل

عن البحث العلمً  ةٌوجد جهات بالجامعة مسإول هنإحٌث  ,وبرامج النشاط الطالبً فً الجامعات أنشطة
ن تقوم به مهم والحٌوي الذى ٌمكن أ( الدور ال3114 ,آل ناجً) إكد نتابج دراسةحوث وتمثل مراكز الب

وترى الباحثة ضرورة توجٌه  .قة باألمن الفكريالدراسات المتعل إجراءمراكز البحوث العلمٌة فً 
, الفكرياألمن  قضاٌا وموضوعات حول (مشروع التخرج)طالبات المستوى الثامن لمقرر بحاثأ

  .على المشاركة فً المإتمر العلمً للطالبوتحفٌز وتشجٌع الطالبات 
  

 (12جدول رقم )
 الفكري للةالب  الجامعٌ األمن  االجتماعٌ  فً تعزٌز طة شناستجابات مفردات عٌشن  الدراس  على عبارات محور دور األ

امرتب     ٌ  حسب متوسةات الموافق  تشنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

2 
زٌادة فهرم الطالبرات للواقرع االجتمراعً مرن 

 لهمحو

 32 71 314 ك
3.21 1.222 0 

% 74.7 01.4 2.1 

0 
حررل  أسررلوبتنمٌررة قرردرات الطالبررات علررى 

 المشكالت

 24 24 313 ك
3.22 1.221 3 

% 74.3 02.1 1.2 

3 
البررات نحررو العمررل إثررارة الدافعٌررة لرردى الط

 ًالجماعً والفرٌق

 32 12 370 ك
3.22 1.221 2 

% 70.2 33.2 2.0 

 4 1.222 3.22 24 22 311 كاعدة علرى اكتسراب مهرارات اجتماعٌررة المسر 4
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 1.2 07.4 72.7 % الفكرياألمن  تعزز

2 
الفكرررري األمرررن  التشرررجٌع علرررى نشرررر ثقافرررة

 المجتمع(والجامعة, والسلٌم فً )األسرة, 
 22 21 372 ك

3.23 1.222 2 
% 70.1 07.2 01.2 

 ٌةالتوعٌة بعدم نشر اإلشاعات الفكر 2
 41 10 320 ك

3.22 1.712 2 
% 22.0 30.2 03.2 

 المساعدة فً مواجهة ضؽوط الحٌاة 7
 27 002 311 ك

3.41 1.722 7 
% 24.7 21.2 02.1 

 1.424 3.21 المتوسط العام

الفكري األمن  االجتماعٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدوارٌتضح من خالل النتابج الموضحة أعاله أن أبرز 
بة الجامعٌة تتمثل فً زٌادة فهم الطالبات للواقع االجتماعً من حولهن وتفسر هذه النتٌجة بؤن للطال

ما , التً تربط الطالبات بمحٌطهن االجتماعً نشطةاالجتماعٌة ٌركزون على األ نشطةالقابمٌن على األ
االجتماعٌة  نشطةاأل أدوارٌسهم فً زٌادة فهم الطالبات للواقع االجتماعً من حولهن وعلٌه نجد أن أبرز 

 الطالبات للواقع االجتماعً من حولهن.فهم الفكري للطالبة الجامعٌة تتمثل فً زٌادة األمن  فً تعزٌز

األمن  االجتماعٌة ودورها فً تعزٌز نشطةوفً ضوء ما سبق طرحه من النتابج المرتبطة بمحور األ
ٌة المهارات فً تنم نشطةكد دور هذه األالتً تإ دبٌاتالفكري نجد أن معظمها ٌتفق مع العدٌد من األ

مهم ٌة كجانب إٌجابالوعً االجتماعً للطالب بالواقع المحٌط وآلٌات التعامل معه ب االجتماعٌة التً تنمً
بنشر الوعً  العناٌة أهمٌة( 3101 ,بو عرادأ)وقد كشفت دراسة  .الفكرياألمن  ساسً فً تعزٌزوأ
ٌ   بٌن طالب الجامعة لٌكونوا الفكرياألمن  والسٌما ,الصحٌح منًاأل ا بمخاطر وسلبٌات أكثر وع

مستورد أو  ماهدأو  االنحراؾ الفكري ولٌكونوا قادرٌن على حماٌة أنفسهم ومجتمعهم من كل فكر دخٌل
ا والتؤكٌد على مضاعفة جهود الجامعة وخصوص   .وعلى استعداد للتصدي له وكشؾ زٌفه ودحض شبهته

ها وما تشتمل علٌه من دعوات أنواعمالت الؽزو الفكري على اختالؾ حل للشباب الذٌن ٌكونون عرضة
  .وتؽٌٌر نمط الحٌاة وؼٌرها ,ومسخ الشخصٌة ,وتمٌٌع الهوٌة ,تستهدؾ فساد العقابد

 
 (13جدول رقم )
  الفكري للةالب  الجامعٌاألمن  الرٌاضٌ  فً تعزٌز شنطة استجابات مفردات عٌشن  الدراس  على عبارات محور دور األ

امرتب     ٌ  حسب متوسةات الموافق  تشنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

4 
تعوٌررررد الطالبررررات علررررى احترررررام القرررروانٌن 

 نظمةواأل

 23 74 374 ك
3.24 1.222 0 

% 73.0 02.2 1.4 

2 
مسررراعدة الطالبرررات علرررى اسرررتثمار الوقرررت 

 ً بما هو مفٌدإٌجاببشكل 

 21 21 374 ك
3.23 1.220 3 

% 73.0 07.2 01.1 

0 
تنمٌرررررة الرررررروح الرٌاضرررررٌة المثالٌرررررة برررررٌن 

 الطالبات

 42 72 322 ك
3.22 1.222 2 

% 27.4 31.1 00.1 

3 
ٌررة المرتبطررة بالنشرراط خالقترسررٌخ القررٌم األ
وس الطالبررات )التعرراون, الرٌاضررً فررً نفرر

 التنافس الشرٌؾ, روح الفرٌق(

 23 12 342 ك
3.20 1.732 4 

% 24.2 30.1 02.7 

2 
 هم فرً تعزٌرزسكرات تسرتنفٌذ رحالت ومع

 الفكرياألمن 
 10 22 314 ك

3.23 1.114 2 
% 22.7 32.1 30.2 

2 
إقامرررة مسرررابقات رٌاضرررٌة تعرررزز االنتمررراء 

 للوطن واألمن الفكري
 23 74 304 ك

3.23 1.122 2 
% 22.2 02.2 34.3 

 1.202 3.42 المتوسط العام

 



 

- 17 - 

 

الفكري األمن  الرٌاضٌة فً تعزٌز نشطةاأل أدوارٌتضح من خالل النتابج الموضحة أعاله أن أبرز 
وتفسر هذه النتٌجة بؤن  ,نظمةللطالبة الجامعٌة تتمثل فً تعوٌد الطالبات على احترام القوانٌن واأل

ما ٌسهم فً تعوٌد , الطالبات بقوانٌن اللعب التزامالرٌاضٌة ٌركزون على  نشطةالقابمٌن على األ
وبمقارنة هذه النتابج مع نتابج بعض الدراسات السابقة ومنها  ,نظمةالطالبات على احترام القوانٌن واأل

( ودراسة Jackcon,2010( ودراسة )Banton,2006)( ودراسة 0221,ؼالبآل ) دراسة

نها تتفق فً بعض الجوانب أنجد  (cote,2005)ودراسة  (0342 ,الٌوسؾ)( ودراسة 3113)الحٌدر,

الرٌاضٌة وتركٌزها على تعوٌد الطالب على احترام القوانٌن واستثمار الوقت  نشطةالمرتبطة بدور األ
لمام ب واإلالفكري للطالاألمن  الطالبٌة على تعزٌز نشطةتؤكٌد األ أهمٌةوتختلؾ فً  ,ًإٌجاببشكل 
تعزٌزه لمواجهة والفكري وضرورة بناء نموذج تربوي األمن  ً تعزٌزفات المتبعة جراءواإل سالٌبباأل
ة التً تنتج عن انتشار منٌثار األؾ وعوامل انتشاره والتعرؾ على اآلة والفكر المتطرٌالسلب فكاراأل

األمن  واجهة هذا الفكر وتعزٌزالطالبٌة وآلٌات تطبٌقها لم نشطةاأل أنواعالفكر المتطرؾ وتحدٌد 
سة العامة لرعاٌة التً تقدمها الربا الثقافٌة نشطةن األأ (3112 ,سعد) دراسة كشفت نتابجكما  ..الفكري

تضافة العلماء واس ,عالمٌة توضح آثار الفكر المتطرؾ على الفرد والجماعةإعداد برامج إالشباب هً 
ن شؽل وقت فراغ الشباب أكما  ,الفكرياألمن  زٌزندٌة ومراكز الشباب لتعورجال الدٌن فً األ

 ,الرٌاضٌة التً ٌفضلونها تزٌد من التعاون والعمل بروح الفرٌق لمواجهة االنحراؾ الفكري نشطةباأل
هم المعوقات التً تحد من أالء للوطن. كما كشفت الدراسة عن وتنمٌة الوالء للمنتخبات الوطنٌة لتنمٌة الو

ضعؾ التنسٌق والتعاون بٌن الرباسة  :منهاوالفكري األمن  عاٌة الشباب فً تعزٌزدور الرباسة العامة لر
 . عالمٌةٌمٌة والتربوٌة واإلالمإسسات التعلو العامة لرعاٌة الشباب

 
 (14جدول رقم )

 الفكرياألمن  التً تدعم شنطة استجابات مفردات عٌشن  الدراس  على عبارات محور المعوقات التً تحد من فاعلٌ  األ
امرتب   للةالب  الجامعٌ    ٌ  حسب متوسةات الموافق  تشنازل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

7 
 أوقرررراتالطالبٌررررة مررررع  نشررررطةتعررررارض األ
 المحاضرات

 27 22 321 ك
3.27 1.247 0 

% 72.2 02.2 2.7 

 اإلبداعٌة سالٌبالطالبٌة لأل نشطةافتقار األ 2
 44 77 322 ك

3.27 1.223 3 
% 21.3 31.2 00.2 

0 
 الطالبٌرة الترً تعرزز نشرطةقلة البرامج واأل

 الفكرياألمن 

 22 22 321 ك
3.27 1.732 2 

% 71.2 02.2 02.2 

1 
فرً صور وسرابل اإلعرالن داخرل الجامعرة ق
الطالبٌررررة المرتبطررررة  نشررررطةاألبلتعرٌررررؾ ا

 باألمن الفكري

 22 71 320 ك
3.20 1.721 4 

% 22.0 01.4 02.2 

01 
المقدمة  نشطةاأل أنواعاالفتقار للتوازن بٌن 

 للطالبات
 43 001 331 ك

3.47 1.217 2 
% 27.2 20.0 00.0 

3 
عررردم مشررراركة الطالبرررات فرررً إعرررداد خطرررة 

 الطالبٌة نشطةاأل
 22 13 332 ك

3.43 1.711 2 
% 21.2 30.2 01.3 

2 
ضرررعؾ المصرررروفات المالٌرررة المخصصرررة 

 الطالبٌة نشطةللطالبات المشاركات فً األ

 24 037 022 ك
3.21 1.733 7 

% 23.4 22.4 04.3 

2 
هٌبرررة التررردرٌس فرررً  أعضررراءقلرررة مشررراركة 

 الطالبٌة نشطةاأل

 24 004 313 ك
3.22 1.722 1 

% 22.3 21.1 02.1 

2 
ضررررعؾ اإلعررررداد المهنررررً للقررررابمٌن علررررى 

 الطالبٌة نشطةاأل

 20 043 077 ك
3.20 1.720 2 

% 42.2 27.4 02.0 

 01 1.121 3.33 011 22 012 كالطالبٌررررة بالقضرررراٌا  نشررررطةعرررردم ربررررط األ 4
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 32.2 32.1 41.7 % المجتمعٌة

 1.424 3.42 المتوسط العام

 

األمن  التً تدعم نشطةوضحة أعاله أن أبرز المعوقات التً تحد من فاعلٌة األٌتضح من خالل النتابج الم
المحاضرات وتفسر هذه النتٌجة  أوقاتالطالبٌة مع  نشطةالفكري للطالبة الجامعٌة تتمثل فً تعارض األ

ما ٌحد من , المحاضرات ٌقلل من مشاركة الطالبات واستفادتهن أوقاتالطالبٌة مع  نشطةبؤن تعارض األ
وتتفق هذه النتابج مع نتابج العدٌد من  ,الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  التً تدعم نشطةفاعلٌة األ

, موسى)ودراسة  (Jackcon,2010)دراسة و (3111 ,حمريألا)ة ومنها دراسة قالدراسات الساب

 نشطةبرز المعوقات التً تإثر وتحد من فاعلٌة األحٌث أكدت أن أ (0432 ,الحوشان)( ودراسة 3111
أوقات المحاضرات التً احتلت المرتبة الطالبٌة مع  نشطةتعارض األ :هًالفكري األمن  فً تعزٌز

نهم , وخاصة أا لكثرة عدد ساعات المحاضرات التً ٌحضرها الطالبنظر   ؛مر طبٌعًذا أوه ,ولىاأل
هم لفترة ؼٌابتطلب االلتزام بحضور المحاضرات وأن ا لنظام الساعات المعتمدة الذى ٌٌدرسون طبق  

ن الطالب فً هذه الحالة ٌفضل الحفاظ على مستقبله , فإمحددة تحرمهم من دخول امتحان المقرر
 سالٌبلأل نشطةافتقار األإلى  باإلضافة (3112,السبٌعً) نشطةوحضور المحاضرات وترك األ

اءت العبارة وج .وضعؾ مشاركة الطالبالفكري األمن  التً تعزز نشطةقلة البرامج واألو االبداعٌة
ل وذلك بسبب انشؽا ,( فً المراتب المتؤخرةالطالبٌة نشطةهٌبة التدرٌس فً األ أعضاءقلة مشاركة )

العبء أو  دارٌة وعدم تخصٌص ساعات للنشاط ضمن النصاب التدرٌسًبالمهام التدرٌسٌة واإل العضو
تاحة واللوابح وإ نظمةاأل عادة النظر فًضرورة إما ٌإكد  ,الطالبٌة نشطةالتدرٌسً للمشاركة فً األ

مقصورة على ستاذ الجامعً لم تعد مسإولٌة األن , حٌث إنشطةفً المشاركة فً تلك األلعضو لالفرصة 
مسبولٌته تربوٌة قابمة صبحت , بل تؽٌرت وأٌصال المعلومات والمعارؾ المتعلقة بالمقرر الدراسًإ

  .رشاد وتقوٌم الفكر والسلوكح واإلصالعلى اإل
 
 

 (15قم )جدول ر
الفكري للةالب  الجامعٌ  األمن  هم فً تعزٌزلى عبارات محور المؤطرات التً تساستجابات مفردات عٌشن  الدراس  ع

امرتب     ٌ  حسب متوسةات الموافق  تشنازل
 

رقم 
 العبارة

 العبارة

 الموافقة درجة التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
 أحٌانا   موافق النسبة 

ؼٌر 
 موافق

2 
تدرٌب الطالبات على كٌفٌة الحوار 

العمل  أسلوبوالمناقشة الهادفة و
 حل المشكالت أسلوبالجماعً و

 37 01 222 ك
3.10 1.244 0 

% 11.3 4.7 7.0 

0 
متكاملة خاصة  استراتٌجٌةوضع خطة 

 الفكرياألمن  التً تدعم نشطةباأل

 34 34 223 ك
3.10 1.221 3 

% 17.4 2.2 2.2 

3 
دراسة االحتٌاجات الفعلٌة للطالبات من 

 الفكرياألمن  التً تدعم نشطةاأل

 01 22 232 ك
3.11 1.214 2 

% 12.1 01.2 4.7 

03 
الطالبٌة باألحداث  نشطةربط األ

والمناسبات المجتمعٌة التً ٌعٌشها 
 المجتمع

 32 22 202 ك
3.72 1.222 4 

% 13.2 01.2 2.1 

2 
األمن  ٌذ ورش عمل تسهم فً تعزٌزتنف

 الفكري واالنتماء الوطنً
 33 21 211 ك

3.72 1.221 2 
% 10.0 02.3 2.1 

00 
التعاون بٌن الطالبات الجامعٌات من 
جهة والمإسسات من جهة أخرى من 

 خالل الزٌارات المٌدانٌة

 32 41 212 ك
3.72 1.222 2 

% 10.2 03.2 2.0 

02 
هٌبة التدرٌس  أعضاءاشتراك 

  الطالبٌة نشطةواإلدارٌٌن فً األ

 01 23 211 ك
3.74 1.222 7 

% 71.2 02.2 4.7 
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01 
الطالبٌة  نشطةالتقوٌم المستمر لأل

األمن  جدٌدة لتعزٌز أسالٌبواستحداث 
 الفكري والوطنً

 24 44 213 ك
3.70 1.232 1 

% 72.2 00.2 1.2 

7 
األمن  بتبصٌر الطالبات بسلبٌات ؼٌا

 الفكري

 21 22 322 ك
3.71 1.211 2 

% 77.2 04.2 7.2 

2 
إقامة المسابقات والمحاضرات الدٌنٌة 

الثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة التً و
 الفكرياألمن  تعزز

 22 24 320 ك
3.27 1.222 01 

% 72.2 04.3 2.3 

2 
إعداد البرامج التوعوٌة الوقابٌة 

عة والمإسسات المشتركة بٌن الجام
 ة المختلفة فً المجتمعمنٌاأل

 24 22 317 ك
3.27 1.224 00 

% 72.2 02.2 1.2 

4 
هٌبة داخل الجامعة أو  تشكٌل مركز

 الفكرياألمن  للقٌام بتعزٌز
 24 21 312 ك

3.22 1.222 03 
% 72.2 02.1 1.2 

 الطالبٌة لجذب الطالبات نشطةتنوٌع األ 04
 21 21 323 ك

3.24 1.714 02 
% 72.1 01.1 02.3 

02 
إقامة مسابقة على مستوى الجامعة فً 

األمن  البحث العلمً حول موضوعات
 الفكري

 22 23 372 ك
3.22 1.222 04 

% 72.4 02.2 01.2 

1 

 تضمٌن بعض قضاٌا وموضوعات
الفكري فً مختلؾ المناهج األمن 

والمقررات الدراسٌة الجامعٌة بطرٌقة 
 منهجٌة علمٌة

 22 11 340 ك

3.41 1.742 02 
% 22.4 30.0 02.2 

 1.222 3.70 المتوسط العام

 
 

الفكري للطالبة األمن  هم فً تعزٌزأعاله أن أبرز المإشرات التً تس ٌتضح من خالل النتابج الموضحة
مل الجماعً الع أسلوبالجامعٌة تتمثل فً تدرٌب الطالبات على كٌفٌة الحوار والمناقشة الهادفة و

حل المشكالت وتفسر هذه النتٌجة بؤن تدرٌب الطالبات على كٌفٌة الحوار والمناقشة الهادفة  أسلوبو
, حل المشكالت ٌعزز من حصول الطالبات على المعلومات الصحٌحة أسلوبالعمل الجماعً و أسلوبو

 هم فً تعزٌزإشرات التً تسٌه نجد أن أبرز الموعل ,الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  ما ٌسهم فً تعزٌز
 أسلوبالفكري للطالبة الجامعٌة تتمثل فً تدرٌب الطالبات على كٌفٌة الحوار والمناقشة الهادفة واألمن 

اكما أنه ٌساعد  ,حل المشكالت أسلوبالعمل الجماعً و   .فً حماٌة الطالبات من التطرؾ الفكري أٌض 
كما تتفق  ,الفكري للشباباألمن  تعزٌز أهمٌةو ؤهداؾلق بالدراسة فٌما ٌتع أدبٌاتوتتفق هذه النتابج مع 

من المإسسات التعلٌمٌة وبعض المإسسات  ( حٌث أكدت دور كل3102,الحوشان)دراسة مع 
برزها الحوار والمناقشة الهادفة الفكري باستخدام عدة تكنٌكات من أاألمن  االجتماعٌة وؼٌرها فً تعزٌز

 .هداؾالتً تحقق هذه األ نشطةوالقضاٌا المرتبطة به مع تنوٌع األ الفكرياألمن  واالهتمام بموضوعات
نشاء مراكز أسالٌب مواجهة انتشار الفكر الضال إ من نأ ( التً بٌنت3101,القحطانً) وتتفق مع دراسة

افً برامج الرفاهٌة االجتماعٌة و متخصصة بالحوار والتوسع ( (Conning,2010)دراسة  تشارأ أٌض 

الالمنهجٌة ٌقلل من احتمال تعرض الطالب  نشطةن االنخراط فً األأإلى  (johna,2008)دراسة و

 األمةن التٌارات المعادٌة لثقافة أ( 3113,الحٌدر)كدت دراسة وقد أ .للتؤثٌرات االجتماعٌة والسلوكٌة
ن أكما  ,ها عبر الوسابط والمإثراتأهدافمحددة وتحقق  أهداؾوفكرها تعمل وفق استراتٌجٌات و

صٌل لألمة وتنقٌته من الشوابب فً مراجعة وصٌاؼة الفكر األ اكبٌر   ادور   إديات التعلٌمٌة تالمإسس
 .االتجاهات الدخٌلة والمنحرفةو
 
 

 : الةالبٌ  شنطة المقابل  للمطرفات على األشناقط  شنتا ج الدراس  المستخلص  من دلٌل مثاشنٌا : 
  :ولعن التساؤل األ جاب : الشنتا ج المرتبة  باإلوال  أ
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  ؟الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  الطالبٌة فً تعزٌز نشطةما دور األ
عررن  (عٌنرة الدراسررة) الطالبٌررة نشررطةلمشرررفات علرى األاالمستخلصرة مررن وجهرره نظرر  جابرراتأسرفرت اإل
  :النتابج التالٌة
 :الفكري للطالبة فًاألمن  الطالبٌة فً تعزٌز نشطةٌتحدد دور األ

 .الفكرياألمن  ات حولــ زٌادة المعارؾ والمعلوم
  .ــ تحدٌد المهارات الالزمة للتعامل مع االنحرافات الفكرٌة
  .االنحراؾ الفكريإلى  ــ رفع مستوى الوعً باألمن الفكري والعوامل المإدٌة

  .ٌة نحو الوطنٌة والوسطٌة الدٌنٌةإٌجابــ بناء قناعات واتجاهات 
 .ريالفكاألمن  ــ تعرٌؾ الطالبة بدورها فً قضٌة

 .ة للمجتمعمنٌتحقٌق المسإولٌة األ إطارــ توعٌة الطالبة بالمسإولٌة االجتماعٌة وما ٌمكنها القٌام به فً 
ٌ    ــ تحصٌن الطالبة   .ؼزو فكري ملوث ٌهدر أمنها وأمن المجتمع ا ضد أيفكر

ؾ ذاتها وؼٌرها المستوٌات فً توعٌة وتثقٌ والبرامج المختلفة وعلى جمٌع نشطةالطالبة فً األ إشراكــ 
 .الفكرياألمن  فً جانب

 برامج تتعلق بتعزٌزــ اكتشاؾ المواهب والطالبات المبدعات وصقلهن بما ٌمكن االستفادة منه فً تدعٌم 
 الفكري.األمن 
البرات )عٌنرة مع نتابج الدراسة المٌدانٌة المطبقة على الطالطالبٌة  نشطةالمشرفات على األ إجاباتوتتفق 
ا مع نترابج العدٌرد مرنكما  (الدراسة بموضروع الدراسرة كمرا ٌتضرح  المتعلقرة الدراسرات السرابقة تتفق أٌض 
ااتفاقها    .الفكري وآلٌات تعزٌزهاألمن  الدراسة والكتابات حول أدبٌاتمع  أٌض 

  ٌ   :التساؤل الثاشنً عن جاب الشنتا ج المرتبة  باإل :اثاشن
 ؟ الفكري للطالبة الجامعٌةاألمن  التً تعزز الطالبٌة نشطةما المعوقات التً تحد من فاعلٌة األ

 علررى هررذا التسرراإل المتعلررق (الدراسررة )مررن عٌنررةالطالبٌررة  نشررطةالمشرررفات علررى األ إجابرراتسررفرت أ
  :بما ٌؤتً الطالبٌة نشطةبالمعوقات التً تحد من فاعلٌة األ

 نشررطةتهن مررن األالتعرررؾ علررى احتٌاجرراتهن ورؼبرراأو  نشررطةالطالبررات فررً التخطررٌط لأل إشررراكعرردم  ـررـ
 . المنفذة

 والقابمٌن علٌها. نشطةــ عدم وجود حوافز مشجعة لمنفذي األ
  .المنفذة نشطةمحددة وعدم الخروج علٌها مع تشدٌد الرقابة على نوعٌة األ ؤنواعب نشطةــ تقٌٌد األ

 .ــ ضعؾ نوعٌة البرامج المنفذة وعدم مناسبتها للفبة المستهدفة
  .والبرامج المرتبطة باألمن الفكري نشطةعن األعالن والنشر ــ ضعؾ اإل

 .المناسبة سالٌبباأل نشطةــ عدم تحفٌز الطالبات وترؼٌبهن وتشجٌعهن للمشاركة فً األ
 .والبرامج المتعلقة باألمن الفكري نشطةالطالبات فً األ إشراكعدم ــ 
  .الطالبٌة نشطةات المحفزة لألافر اإلمكانــ عدم تو 

عٌنررة )لررى الطالبررات مررع نتررابج الدراسررة المطبقررة ع الطالبٌررة نشررطةمشرررفات علررى األال تإجابرراوبمقارنررة 
اتتفق  نجدها (الدراسة مع نتابج العدٌد من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة فٌما ٌتعلرق  أٌض 

موارد المتاحة ات والوالطالب واإلمكان نشطةها وارتباطها بكل من القابمٌن على األأنواعبهذه المعوقات و
الفكرري األمرن  عرادة النظرر فرً هرذه الجوانرب المرذكورة لتعزٌرز, وٌتطلب ذلك إالطالبٌة نشطةوخطط األ

  .للطالبة الجامعٌة
  :التساإل الثالث عن جابةالنتابج المرتبطة باإل :اثالث  

 ؟الفكري للةالب األمن  هم فً تعزٌزما المؤطرات التخةٌةٌ  التً تس
حرول المإشررات التخطٌطٌرة  مقترحراتهنو ٌهرنعرن رأالطالبٌرة  نشطةشرفات على األالم إجاباتسفرت أ

  :الفكري للطالبة وهًاألمن  هم فً تعزٌزالتً تس
ة الطالبرة والجامعرة تنموٌرة لشخصرٌ أهرداؾوما تتضمنها من  نشطةفً نوعٌة األ ــ التخطٌط إلحداث نقلة

 . نفسه فً الوقت
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تتوافرق مرع احتٌاجرات الطالبرات  أنشرطةلمتخصصرات فرً تصرمٌم هٌبرة التردرٌس مرن ا أعضراء إشرراكــ 
او   .مع قضاٌا المجتمع من جانب آخر أٌض 

  .الكلٌات التابعة لهاالفكري فً األمن  ــ التنسٌق بٌن وحدة
  .الفكرياألمن  مع الكراسً البحثٌة ومراكز البحوث لمعرفة المعوقات التً تواجه تعزٌز التواصلــ 

  .بة الجامعٌةلالفكري للطااألمن  التً تعزز نشطةالدراسٌة بعض األ ــ تضمٌن المناهج
ــ تصرمٌم بررامج تدرٌبٌرة خاصرة براألمن الفكرري علرى ؼررار تلرك الترً ٌنظمهرا الحروار الروطنً وتوجره 

  .للطالبات
األمرن  ً ٌردعمإٌجراب ؤسرلوباالجتماعً ب التواصلاستخدام شبكات  ؤسالٌبــ توجٌه الطالبات وتوعٌتهن ب

 .فكري لهنال
 .المختلفة نشطةــ استثمار طاقات الطالبات المتمٌزات فً الجامعة من خالل مشاركتهن فً األ

أنشرطة األمررن ات المناسربة لتحفٌررز الطالبرات علرى المشرراركة الفاعلرة فررً الوسرابل واإلمكانرر ـرـ البحرث عررن
 . الفكري

  .الفكرياألمن  آلٌة تنفٌذ برامجالطالبات حول رؼباتهن واحتٌاجاتهن فً  أفكارــ دراسة اتجاهات و
العدٌرد مرن االسرتطالعات حرول مسرتوى وعرً الطالبرات براألمن الفكرري والردور المتوقرع مرنهن  إجراءــ 

 .الفكرياألمن  وآلٌات رفع مستوى الوعً لدٌهن بما ٌعزز
)عٌنة المستخلصة من الطالبات  جاباتوتتفق هذه المإشرات المقترحة من الخبراء والمتخصصٌن مع اإل

الخطررة  ءخررذ بهررا لتكررون موضررع التنفٌررذ فررً ضررواأل أهمٌررةمررا ٌإكررد , فررً الكثٌررر مررن الجوانررب (الدراسررة
  .المقترحة بهذا الشؤن

   :توصٌات الدراس 
نرره ٌررتم طرررح مجموعررة توصررٌات وآلٌررات فإ ,لٌهررا الدراسررةالتررً توصررلت إفررً ضرروء النتررابج المستخلصررة 

  :لجامعٌة وهً على النحو التالًالفكري للطالبة ااألمن  زٌتفعٌلها فً تعز
إلرى  تقروم كرل كلٌرة بترجمرة هرذه الخطرةو ,الطالبٌة فً كرل جامعرة نشطة/ تصمٌم خطة استراتٌجٌة لأل0

 نشرطةن تكرون األالفكرري, وضررورة أاألمرن  تعزٌز أنشطةمتنوعة تتضمن فً محتواها  أنشطةبرامج و
االجتماعٌررة  نشررطةالترروازن بررٌن األ)اآلخررر المتضررمنة متوازنررة بحٌررث ال ٌررتم التركٌررز علررى نشرراط دون 

  .(الفكرياألمن  تعزٌز أنشطةوالثقافٌة والدٌنٌة والرٌاضٌة و
ولوٌررات ٌررات داخررل كررل جامعررة وكلٌررة لتحدٌررد أ/ االهتمررام بدراسررة االحتٌاجررات الفعلٌررة للطالبررات الجامع3
 ت الطالبرات ومرع رإٌرةٌاجراتتوافرق مرع احت أنشرطةالترً ترؼرب فٌهرا الطالبرة وتصرمٌم بررامج و نشطةاأل

 .ورسالتها وأهدافها الجامعة
الطالبٌة باألحرداث والمناسربات المجتمعٌرة والوطنٌرة الترً ٌعٌشرها المجتمرع وبمرا ٌحقرق  نشطة/ ربط األ2

ٌ    ًالوالء واالنتماء للمجتمع وٌنمً وع   .ا بما ٌحقق لدٌها التوازن الفكريالطالبة فكر
 ,الفكرري للطالبرات الجامعٌراتاألمرن  لعلمٌة التطبٌقٌة حرول تحقٌرق/ التركٌز على البحوث والدراسات ا4

هٌبرة التردرٌس علرى  أعضاءمراكز البحوث داخل الكلٌات وداخل الجامعة تشجٌع الباحثٌن و بحٌث تتولى
 .الفكري األمن  علقة بجمٌع جوانبالقٌام بهذه البحوث المت

لٌررات وورش عمررل تركررز علررى اكتسرراب هٌبرره الترردرٌس داخررل الك عضرراء/ تنظررٌم دورات تدرٌبٌررة أل2
الفكري للطالبة واآللٌرات الترً ٌمكرن اسرتخدامها فرً األمن  المهارات التً تساعدهم على تعزٌز عضاءاأل

  .توعٌة الطالبات وربط المقررات الدراسٌة التً ٌتم تدرٌسها بهذا الجانب الفكري
وخاصرة االجتماعٌرة والتربوٌرة  ,لٌرة/ االستفادة من بعض المقررات الدراسرٌة الترً تردرس داخرل كرل ك2

والنفسرٌة فررً توعٌررة الطالبررات ومسرراعدتهن علررى تحقٌررق الترروازن الفكررري والوسررطٌة والحرروار والمناقشررة 
  .وقبول الرأي اآلخر

الطالبٌررة مررع مواعٌررد المحاضرررات حتررى ٌتحقررق  نشررطةممارسررة األ أوقررات/ ضرررورة عرردم تعررارض 7
ذلك فً تنظٌم الجداول الدراسٌة فً كرل كلٌرة فرً بداٌرة كرل  راعىوٌ نشطةاالستفادة المطلوبة من هذه األ
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ا لتحقٌق ضمان   (الطالبٌة نشطةحٌث ٌخصص فً الجدول الدراسً وقت ثابت لممارسة األ)فصل دراسً 
 .ومة. وفً ضوء الخطة االستراتٌجٌة المرس.الهدؾ منها

الفكررري األمررن  المرتبطررة بتعزٌررز الطالبٌررة نشررطةعررالن داخررل الجامعررة للتعرٌررؾ باأل/ تفعٌررل وسررابل اإل1
  .واالستفادة منهاتها فً جذب الطالبات لممارس أهمٌتهاو
 

 المراجع

 
( مدى إسهام برامج النشاط الثقافً فً تحقٌق األهداؾ العامة لتدرٌس 3111األحمري, فاٌز علً ) -

جامعة أم القرى, مكة  اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة بمدٌنة الطابؾ. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة,

 المكرمة. 

رسالة  ,الفكرياألمن  الطالبٌة ؼٌر الصفٌة فً تعزٌز نشطة( دور األ3101)منصور  ,شقراأل -

  .قسم العلوم االجتماعٌة ,ةمنٌناٌؾ العربٌة للعلوم األ, جامعة دكتوراه

به. مكة المكرمة: رابطة هـ( األمن الفكري وعناٌة المملكة العربٌة السعودٌة 0423التركً, عبد هللا ) -

 العالم اإلسالمً.

  .ةمنٌللعلوم األ العربٌة ناٌؾ: جامعة الرٌاض ,الفكرياألمن  ( واقع3112محمد الحبٌب ) ,حرٌز -

( أسس األمن الفكري فً التربٌة اإلسالمٌة, المجلة العربٌة 3101أبو حمٌدي, علً بن عبده ) -  

   العربٌة للعلوم األمنٌة.للدراسات األمنٌة والتدرٌب, جامعة ناٌؾ 

جامعة ناٌؾ المإسسات التعلٌمٌة فً تنمٌة الوعً األمنً,  أهمٌة (3114بركة بن زامل ), الحوشان

 .دارٌة, كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلةمنٌالعربٌة للعلوم األ

وتعزٌز ( وظٌفة األسرة والمدرسة فً تحصٌن أبنابهما ضد التطرؾ واإلرهاب 3102............... ) -

االنتماء الوطنً, بحث مقدم للمإتمر الوطنً األول فً كرسً األمٌر ناٌؾ بن عبد العزٌز لدراسات 

 األمن الفكري, جامعة الملك سعود, الرٌاض.

( شبكة التواصل االجتماعً وآثارها على األمن الفكري لدى 3104أبو خطوة, السٌد, الباز, أحمد ) -

بحرٌن, المجلة العربٌة لضمان جودة التعلٌم الجامعً, المجلد السابع, العدد طلبة التعلٌم الجامعً بمملكة ال

 الخامس عشر. 

 نسانتنمٌة وعً الشباب بحقوق اإل (هـ0422)هٌفاء عبد الرحمن  ,سارة صالح ,الشلهوب ,الخمشً -

     .ٌةسالممحمد بن سعود اإل اإلمامجامعة  ,ٌة واالجتماعٌةنسانمجلة العلوم اإل .لرفع مستوى المواطنة

( األمن الفكري فً مواجهة المإثرات الفكرٌة, رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة, 0433الحٌدر حٌدر ) -

 أكادٌمٌة الشرطة, جمهورٌة مصر. 

 .دار وابل :عمان .الوطنًاألمن  (3102) ز محمدٌفا ,الدوٌرى -

الفكري لدى األمن  ٌم( دور المناهج الدراسٌة فً تعزٌز مفاه0421)محمد عبد العزٌز  ,الربعً -

  .جامعة الملك سعود ,ول لألمن الفكري, المإتمر الوطنً األالجامعات السعودٌة
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الفكري لطالب المرحلة األمن  النشاط الطالبً فً تحقٌق ( مدى إسهام3101) رزٌزة, محمد علًأبو  -

  .كلٌة التربٌة ,م القرىجستٌر ؼٌر منشورة جامعة أرسالة ما ,الثانوٌة

( العوامل المإدٌة إلى ضعؾ مشاركة الطالب فً األنشطة الطالبٌة 3112عً, خالد صالح )السبٌ -

ووسابل التؽلب علٌها من وجهه نظر الطالب بجامعة الملك سعود, رسالة الخلٌج العربً, العدد الرابع 

  والتسعون.

: جامعة الرٌاض ,الفكرياألمن  ها فً تعزٌزأثرٌة وسالم( الشرٌعة اإل3112)عبد الرحمن  ,ٌسدالس -

  .ةمنٌللعلوم األ العربٌة ناٌؾ

( دور الرباسة العامة لرعاٌة الشباب فً تعزٌز األمن الفكري, رسالة 0421سعد, سلطان حسن ) -

 ماجستٌر ؼٌر منشورة, جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة, قسم العلوم اإلدارٌة.

لنفسٌة )رإٌة معاصرة( دار الكتب الجامعٌة ( دراسات فً علم النفس والصحة ا3112شماس, سالم ) -

 الحدٌثة.

( مدى تحقق األنشطة التربوٌة بالمدرسة الثانوٌة: دراسة مٌدانٌة على 3112الشمري, محمد مبارك ) -

 مدارس البنٌن بمدٌنة حابل. رسالة ماجستٌر. جامعة الملك سعود. الرٌاض.

ى التحصٌل الدراسً عند تدرٌس وحدة ( أثر استخدام العروض العملٌة عل3112صابػ, طارق ) -

الضوء فً الفٌزٌاء لطالب الصؾ الثانً الثانوي علمً بمدٌنة مكة المكرمة, رسالة ماجستٌر ؼٌر 

 منشورة, جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

( النشاط الطالبً فً الجامعات السعودٌة الواقع والمؤمول. مإتمر 3110الصبٌحً, محمد سلٌمان ) -

 البً ودوره فً العملٌة التربوٌة. جامعة الملك سعود. الرٌاض.النشاط الط

الفكري لدى طالب المرحلة الثانوٌة األمن  ( دور المدرسة فً تعزٌز0432)براهٌم , محمد إالعاصم -

وزار التربٌة  ,شراؾ التربوي التاسع, بحث مقدم فً لقاء اإلفً مدٌنة الرٌاض من وجهة نظر الطالب

 .والتعلٌم

بحث مقدم  ,االنفتاح الثقافً على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي أثر( 3112)عثمان  ,العامر -

  .لقادة العمل التربوي فً وزارة التربٌة والتعلٌم

( دور الجامعة فً تحقٌق األمن الفكري, المجلة العربٌة للدراسات 3101أبو عراد, صالح علً ) -

 للعلوم األمنٌة. األمنٌة والتدرٌب, جامعة ناٌؾ العربٌة 

  .ةمنٌللعلوم األ العربٌة جامعة ناٌؾ :الرٌاض ,والتنمٌةاألمن  (3100)محسن العجمً  ,عٌسى

( قٌم المواطنة لدى طالب الثانوٌة وعالقتها باألمن الفكري, جامعة ناٌؾ 3101الؽامدي, عبد  الرحمن )

 العربٌة للعلوم األمنٌة. الرٌاض.
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م المواطنة لدى الشباب وإسهامها فً تعزٌز األمن الوقابً, رسالة ( ق3101ٌالقحطانً, عبد هللا )

 دكتوراه ؼٌر منشورة, جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة. الرٌاض,

( مدى إسهام النشاط الطالبً فً تحقٌق األمن الفكري لطالب المرحلة 3101كرشمً, موسى حسٌن )

 قرى, كلٌة التربٌة.الثانوٌة, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, جامعة أم ال

الوفاء.( األمن االجتماعً وتؤثٌره على التربٌة, اإلسكندرٌة: دار 3103الكواري, حنان عبد هللا )  

 .ةمنٌاأل للعلوم العربٌة ناٌؾ جامعة :الرٌاض الفكري,األمن  (3112)عبد الرحمن  ,وٌحقلال

رسالة  رهاب,لفكري فً مواجهة اإلااألمن  ( نحو استراتٌجٌة وطنٌة لتحقٌق0437)عبد الحفٌظ  ,المالكً

  .ةمنٌللعلوم األ العربٌة ناٌؾ: جامعة الرٌاض ,دكتوراه ؼٌر منشورة

 ,الفكري لألمنول المإتمر الوطنً األ ,الفكرياألمن  ( الجامعات وصناعة0421) بٌنة بنت فهد ,الملحم

  .جامعة الملك سعود

بٌة بكلٌة المعلمٌن فً جامعة الملك سعود فً ( دراسة تقوٌمٌة لألنشطة الطال3111موسى, هانً محمد )

 ضوء آراء طالبها. مإتمر مناهج التعلٌم والهوٌة الثقافٌة, جامعة عٌن شمس 

ة العلمٌة والند المسإولٌة األمنٌة للجامعات ومراكز البحث العلمً,,( هـ0432)محمد عبد هللا  آل ناجً,

  .لدراساتكلٌة الملك فهد, مركز البحوث وا :الرٌاض ,الثالثة

ول لألمن ر الوطنً األالمإتم ,الفكرياألمن  ( استراتٌجٌة تعزٌز0421)متعب بن شدٌد  ,الهماش

  .جامعة الملك سعود ,الفكري

- Johna, W. B.(2008). The Ecological transitions cultural Anthropology and 

Human Adaption. American Journal of Sociology.  

- Conning, A.W. (2010). Latin American Fertility Trend International. 

population Conference.  

- Banton,M. (2006). The social Anthropology of complex societies. London: 

avistock Publications 

- Cote, James, (2005). Sociological perspective on identity formation: the 

culture identity and identity capital.  

-  Jackcon. J.A. (2010) Miragation on sociological studies. London.  


