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 ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه

The level of intellectual security of Prince Sattam University students 

And the role of student activities in strengthening it 
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 مستخلص:ال

ودور األنشطة الطالبية في  سطام،هدف البحث إلى التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير 

وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى  ،تعزيزه

الحالة االجتماعية(. تكون مجتمع  ،المعدل التراكمي ،المستوى الدراسي ،طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى: )التخصص

وفرع الجامعة في األفالج.  تميم،وفرع الجامعة في حوطة بني  الخرج،البحث من جميع طالب جامعة األمير سطام في مدينة 

 الخرج،ير سطام في مدينة ( تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب جامعة األم314) من عــــــددوتكونت عينة البحث 

وفرع الجامعة في األفالج الذين يدرسون في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  تميم،وفرع الجامعة في حوطة بني 

ه(. وكانت أهم نتائج البحث: أن موافقة أفراد عينة البحث على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة 9331 -ه9341)

وجاء ترتيب أبعاد مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام كما يلي:  (،جة )موافقاألمير سطام كانت بدر

ثم المستوى )الديني "العقدي" بدرجة  بشدة،مستوى األخالقي بدرجة )موافق ثم ال بشدة(،مستوى )المواطنة( بدرجة )موافق 

ثم المستوى )التراثي( بدرجة  (،مي( بدرجة )موافقثم المستوى )اإلعال ،ثم المستوى )األمني( بدرجة )موافق( ،)موافق(

 وأخيرا المستوى )الفكري( بدرجة )موافق إلى حد ما. ،)موافق(
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أن يشارك الطالب في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن. أن يتعلم الطالب من خالل األنشطة أن الدفاع عن  :التوصيات 

السمع والطاعة لوالة األمر في غير معصية الخالق أصل من أصول  الوطن واجب ديني. أن تساهم األنشطة في ترسيخ أن

الدين. أن تركز برامج األنشطة على أن الغزو الفكري يؤثر علي أمن المجتمعات. أن توجه األنشطة الطالبية إلى ضرورة 

 التعاون مع األجهزة األمنية في اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن.

 تعزيز. الطالبية،األنشطة  الفكري،من األ مستوى، الكلمات المفتاحية:

 

The level of intellectual security of Prince Sattam University students 

And the role of student activities in strengthening it 

 

Abstract:  

The aim of the research is to identify the level of intellectual security among the students of 

Prince Sattam University and the role of student activities in promoting it، also the research 

aimed to identify the statistical differences between the mean responses of the research sample 

members on the level of intellectual security among the students of Prince Sattam University 

that attributed to: (specialization، level of education، GPA، social status). The research 

community consists of all the students of Prince Sattam University in Al-Kharj City، the 

University Branch in Houta Bani Tamim، and the University Branch in Aflaj. The research 

sample consisted of (492) randomly selected students from Prince Sattam University in Al-

Kharj City، and the University Branch in Bani Tamim and the University Branch in Aflaj who 

study in the first semester of the academic year (1439H- 1440H). The most important results of 

the research: The approval of the members of the research sample on the level of intellectual 

security among the students of Prince Sattam University was (agree)، and the order of 

dimensions of the level of intellectual security among students of Prince Sattam University as 

follows: citizenship Level (strongly agree) Then the moral level (strongly agreed)، And then the 

level of religious (agree)، Then the level of security (agree)، Then the media level (agree)، Then 

the level of  heritage (agree)، finally the intellectual level (somewhat agreeable). 

Recommendations: Students participate in voluntary work that serves the nation. Students learn 

through activities that defending the homeland is a religious duty. The activities should 

contribute to the establishment of hearing and obedience to the authorities in the non-

disobedience of the Creator as a source of religion. 
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 The programs of activities should emphasize that intellectual invasion affects the security of 

societies. To direct student activities to the need to cooperate with the security services in 

reporting every threat to the homeland. 

Keywords: level، intellectual security، student activities، promotion. 

 

 مقدمة:

يرتبط األمن الفكري ارتباطً وثيقاً بصور األمن األخرى فإن تحققه يؤمن تحققاً تلقائياً ألنواع أخرى من األمن، 

ـع الحياة إال صدى لفكره وعقله ـــفاإلنسان أسير فكره ومعتقده، وما عمل اإلنسان وسلوكــــــــــه وتصرفاتــــــه في واقـــــ

 (.43م، ص 4112(. وتعزز األنشطة الطالبية االنتماء للوطن )أبو حجر، 14ه، ص9344)األشقر، 

إلى أهمية برامج النشاط في م( 4191األشقر ) ،هـ(9341الشهراني ) ،هـ(9341)خريف  وقد أشارت دراسات

ن أن تقوم بدورها أن الجامعة يمكو ،ية في مجال تحقيق األمن الفكريمأهمية دور المؤسسات التعليوز األمن الفكري، تعزي

غرس قيم الوسطية والتوازن واالعتدال عند استخدام و ،، وتنمية العقيدة اإلسالمية، وإتاحة الفرصة للحوارلمواجهة التطرف

 األنشطة خصوصاً النشاط الديني.

 :وأسئلته مشكلة البحث

تساعد على النمو العقلي للطالب من خالل زيادة و، بات الطالبع ميول ورغتعمل األنشطة الطالبية على إشبا

بصيرتهم وتدريبهم على التفكير المنطقي السليم، وتنمية القدرة على المناقشة واإلقناع والتخفيف من حدة التوترات الداخلية 

ـــة تطورا جذريًا وأصبح الطالب هو محور وظيفــــــــة الجامعــــــ وقد تطورت(. 49م، ص4113)عبد القادر وعبد الحميد، 

هدفها هو تنمية شخصية الطلبة تنمية شاملة بعدما كانت قاصرة على  وأصبحالعملية التعليمية تم اتسعت وظيفة الجامعات 

(. فالجامعة ليس مكانا يتجمع فيه الطالب للتحصيل فقط بل هو مجتمع 9ص م،4194 ،التعليم فقط )الطاهري وأبو كوش

 (.981 ،م4111)العيسوي ون ويؤثـــــــرون ببعضهم البعض يتفاعل اعضاءه فيه يتأثرصغير 

 :األسئلة التاليةومما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل 

 ؟مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام؟ وما دور األنشطة الطالبية في تعزيزهما  -1

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α≤ 1010توى داللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس -2

 التخصص؟طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى حول مستوى األمن الفكري لدى 

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α≤ 1010هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 ة األمير سطام تعزى إلى المستوى الدراسي؟حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامع

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α≤ 1010هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى المعدل التراكمي؟

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α≤ 1010ة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل -5

 حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى الحالة االجتماعية؟
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 أهداف البحث: 

دور األنشطة الطالبية في و سطام،هدف البحث إلى التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير 

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α≤ 1010روق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة )وتحديد الف تعزيزه،

 التراكمي،المعدل  الدراسي،المستوى  التخصص،) طالب جامعة األمير سطام تعزى إلىحول مستوى األمن الفكري لدى 

 الحالة االجتماعية(.

 أهمية البحث:

مستوى األمن الفكري لدى طالب الجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن  التعرف على تتمثل أهمية البحث في

وأهمية األمن الفكري للمرحلة العمرية لطالب  السعودية،وأهمية تحقيق متطلبات األمن الفكري في الجامعات  الفكري،

يجية لدور األنشطة الطالبية في والتوصل إلى نتائج تساعد إدارات الجامعات السعودية في وضع استرات الجامعية،المرحلة 

 فتح مجاالت البحث في مجاالت أخرى في الجامعات السعودية تتناول األمن الفكري. الفكري،تحقيق األمن 

 حدود البحث:

 اقتصر موضوع البحث على مستوى األمن الفكري ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه. الحدود الموضوعية: -1

وفرع الجامعة  ،ة على طالب جامعة األمير سطام وفرع الجامعة في حوطة بني تميمطبقت الدراس الحدود المكانية: -2

 في األفالج.

 ه.9331 -ه9341تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام  الحدود الزمنية: -3

 مصطلحات البحث:

 ( األنشطة الطالبية:1

بها من األنشطة الثقافية واألنشطة االجتماعية، واألنشطة تعرف األنشطة الطالبية بأنها: "كل ما تقدمة الجامعة لطال

(. وتعرف بأنها: جميع البرامج واألنشطة التي 91ص م،4194 ،الرياضية، والنشاط الفني... إلخ" )الطاهري وأبو كوش

 ه(.9348 ،يمارسها الطالب الجامعي وتتفق مع ميوله واهتماماته واتجاهاته )التميمي

 ( األمن الفكري:2

األمن الفكري بأنه: "تحقيق االطمئنان في المجتمع بضبط الكلمة، وعدم الخروج إلى ما يؤثر على استقرار  يعرف

(. ويعرف بأنه: "األنشطة واإلجراءات المشتركة بين الجامعة 44ه، ص9341 ،المجتمع وفق الكتاب والسنة" )الربيش

فسية وتكون سبباً في انحراف السلوك واألفكار واألخالق عن والطالب التي تقي الطالب الشوائب العقدية أو الفكرية أو الن

 ه(.9348 ،الصواب" )التميمي

 األنشطة الطالبية:

تعرف األنشطة الطالبية بأنها: "نشاط منهجي مصاحب لمنهجية المقررات الدراسية ويستمد أهميته من كونه ينفذ 

لشخصية المتوازنة للطالب روحياً واجتماعياً وفكرياً (. وتعرف بأنها: "بناء ا93ص ،ه9349 ،وفق خطة مرسومة )األشقر

 (.1ه، ص9341وانفعالياً وفق نشاط تربوي متكامل ليصبح مواطناً نافعاً يخدم دينه ووطنه وأمته" )دليل األنشطة الطالبية، 
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لمناسب من جميع وتعتبر األنشطة الطالبية الدعامة األساسية في التربية الحديثة، لذلك يجدر أن يعطى لها االهتمام ا 

النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجيهية والتقويمية. واألنشطة الطالبية أنشطة تعليم وتعلم تتم تحت توجيه وإشراف الجامعة 

 العقلي،لتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع من خاللها وتحقيق النمو الشامل المتكامل للطالب )النمو الجسمي، النمو المعرفي 

قي القيمي، النمو االجتماعي، النمو االنفعالي الوجداني، والنمو المهاري العملي( بشكل متوازن يتفق مع مرحلة النمو األخال

النمو التي يعيش فيها الطالب، ويراعي اهتمامهم وميولهم، ويهيئ فرصاً لمراعاة الفروق الفردية، بل واالستفادة منها، وتنمية 

 (.20ص م،4114بنجر، كفاياتهم في مناحي الحياة المتعددة )

وتتناول األنشطة كل ما يرتبط بالحياة الدراسية وأنشطتها المختلفة، والتي يكتسب الطالب من خالل ممارستها الثقافة 

أهمها: الوظائف  الوظائف،(. ولألنشطة الطالبية عدد من 43ص ،ه9349 ،والخبرة، واالتجاهات والقيم الحميدة )األشقر

بون من خاللها على غرس القيم، وتكوين االتجاهات اإليجابية في نفوس الطالب، والوظائف التربوية: حيث يعمل المر

م، 4111النفسية: حيث تعمل األنشطة على زيادة االهتمام لدى الطالب، وتدفعه لتحقيق ذاته وإشباع رغباته )صالح، 

عية لدى الطالب، وتساهم في حل عدد من والوظائف االجتماعية: حيث تساعد األنشطة على تنمية المقومات االجتما (،99ص

 (.42ص ،ه9349 ،مشكالتهم االجتماعية )األشقر

 :األمن الفكري

طالب من خالل اليعرف األمن الفكري بأنه: "مجموعة األساليب والمفاهيم والحقائق والمهارات التي يتعرض لها 

م من الوقوع في األفكار المنحرفة وإعداد جيل األنشطة الطالبية غير الصفية، والتي تعمل على تحصين عقولهم وحمايته

. وهو: "صيانة فكر أبناء (99ص ،ه9349 ،و والتشدد" )األشقرصالح يعتمد في فكره على الوسطية واالعتدال بعيداً عن الغل

غالقاً أو المجتمع، وثقافتهم، وقيمهم، وكل شأنهم وحمايته من أي فكر ُمنحرٍف، أو دخيل، أو وافد، أو مستورد ال يتفق )ان

 (.914ص ،م4193 ،انفتاحاً( مع الثوابت والمنطلقات الرئيسة واألصيلة له" )أبو خطوة والباز

ويؤدي الخلل في أنظمة األمن الفكري يولد في البداية صيغا للفكر الضال والمنحرف والمشبع بقيم ومبادئ متطرفة 

سلوك فإنه في الغالب ينحى منحى العنف والخروج عن اإلجماع، أو هدامة، وعندما يقترن هذا الفكر الضال بعد االقتناع به بال

إن للنشاط (. 41-91ه، ص9341وقد يبلغ مرحلة اإلرهاب ويكون سبباً في زعزعة أمن المجتمع وترويع أفراده )الخطيب، 

ع ورسوخ العقيدة الطالبي دوراً فعاالً في تزويد الطالب ببعض الميول واالتجاهات اإليجابية كحب التعلم والبحث واإلبدا

 (.4ص ،ه9349 ،واحترام القيم واالنتماء )األشقر

ومن خالل األمن الفكري يمكن تحصين الشباب في مواجهة دعاة الغلو والتطرف والعنف خصوصا إذا أدركنا أن 

وأن  هة،مشبووإن بعض الشباب تلقوا العلم من مصادر  ملحوظا،نسبة غير قليلة من الشباب يعاني فراغا فكريا وثقافيا 

فوجدتهم بمثابة أرض خصبة لغرس األفكار المتطرفة لعدم  إليهم،بعضهم تم استغالله من قبل عناصر استطاعت الوصول 

حتى أصبحوا أداة للقتل  الخاطئة،تلقينهم كثيرا من المبادئ والمعتقدات  علىفعملت  لديهم،وجود الحصانة الفكرية الالزمة 

ويترتب علي غياب األمن الفكري لدى (. 48-41ص ه،9344 ،أفراده )التركيويع والتدمير وتهديد أمن المجتمع وتر

الطالب في الجامعة إلى الكثير من األضرار االجتماعية والثقافية واألخالقية التي تنعكس بشكل واضح علي نمط التفاعل بين 

 (.31ص ،ه9342 ،أفراد المجتمع )الوهيبي
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 الجامعي،الطالب  للجامعة،ت األمن الفكري في: الدور األكاديمي والثقافي وتتمثل آليات الجامعة في تحقيق متطلبا 

 م(.4199 ،الدور اإلعالمي )طه واإلتربي ،اإلدارة الجامعية ،والمناهج الطالبية،األنشطة  الجامعي،األستاذ 

ب مجدها وتتمثل أهمية األمن الفكري لطالب الجامعات في ارتباطه بدين األمة، وأساس ذكرها وعلوها، وسب

واستقامة السلوك، وإثبات الوالء لألمة، وتصحيح االنتماء لها، كما أنه يرتبط  غايته المتمثلة في سالمة العقيدةوعزها، ومن 

 (.911ص ،م4193 ،والركن األهم في نظم بنائها )أبو خطوة والباز ع األمن األخرى، وأنه األساس لهابأنوا

 الفكري:األنشطة الطالبية في تعزيز األمن  دور

ئة المناسبة لتحقيق يحتاج التخطيط لألنشطة الطالبية إلى خبراء لديهم القدرة المناسبة لإلعداد والتنظيم، وتهيئة البي

، وإلى كوادر بشرية وإدارية قادرة على تفهم متطلبات واحتياجات العصر، وعلى اتجاهات وميول الطالب أهداف النشاط

، والبد من األخذ في االعتبار يط لألنشطة الطالبية أمراً مهماً شطة الطالبية. ويعتبر التخطوبالتالي وضع الخطط المناسبة لألن

 ،وهما: اإلمكانيات الفنية والبشرية والمادية المتاحة والموجودة فعلياً كالمالعب والصاالت والمسرح وغيرها ،بأمرين مهمين

ية تساهم بشكل كبير في بلورة القيم واالتجاهات، وإشباع الميول ونوعية وكمية المناشط المطلوب تنفيذها. إن األنشطة الطالب

دداً من األنماط الشخصية وتحدد ع ،والرغبات لدى العديد من الطالب، وتغرس في نفوسهم عدداً من المفاهيم والسلوكيات

 (.49ص ،م4190 ،)األشقرللطالب 

تكون برامج األنشطة نابعة من حياة المجتمع واألسرة منها: أن  ،ويتطلب بناء مثل هذه البرامج توفر عدد من المعايير

وميكانيكية الخطة وقابليتها للتعديل والتطوير المستمر بما يلبي  ،وأن تكون األنشطة وسيلة وليس هدفاً في حد ذاته ،والمدرسة

ليات والبعد عن أن تكون مشاركة الطالب بالنشاط على أساس التقبل والموافقة وتحمل المسؤو ،حاجات الطالب وميولهم

ا ومعها مما يكسبهم قدرة ـــــالب يتفاعلون فيها وبهــــــــــوأن تهييء األنشطة المواقف للط ،اإلجراءات واالشتراطات المنفرة

)محمود، ل والممارسة، والمالحظة والتجريب على االختيار والتخطيط وتوزيع المهام واألدوار والمسؤوليات وتقسيم العم

 (.412م، ص9118

ولكي تكون األنشطة في مجملها ناجحة ومفيدة، وتحقق أهدافها في تعزيز األمن الفكري البد أن يتوفر في األنشطة 

منها: أن تغرس في نفوس الطالب حب العمل وتحث على إتقانه واإلبداع فيه والتأكيد على مدى  ،الطالبية عدد من الشروط

وأن ترتبط  ،مع رغبات الطالب وتتناسب مع مختلف مستويات القدرة والمهارةوأن تتوافق األنشطة  ،أثره في بناء كيان األمة

وأن تكون قيمة النشاط محققة  ،بأهداف التربية وحاجات الطالب واإلسهام في خدمة البيئة واستقطاب طاقة الطالب من أجلها

لكل  ط جدول يحدد فيه الزمان والمكاننشاوأن يكون لل ،لخبرات العملية المتوقع أن يكتسبها وصلته بأهداف العملية التعليمية

وأن يتم تهيئة البيئية الجامعية بصورة متكاملة ومالئمة )من حيث تصميم المباني  ،(34-34م، ص4111نشاط )الفهيدي، 

وشمولها، واألماكن الخاصة باألنشطة، كالمالعب والمسرح، وأماكن إلقامة األنشطة الفنية، والمهنية كالورش والمعامل 

 (.941ه، ص9341حديثة( )العيدروس، ختبرات وعموم وسائل التقنية الوالم

 :الدراسات السابقة

ه( هدفت إلى 9344 ،دراســـــــــة )السدحانتناولت بعض الدراسات األنشطة الطالبية في المرحلة الجامعية ومنها: 

ن االنحراف. وكانت أهم نتائج الدراسة: أن األنشطة التعرف على دور األنشطــــــــــة الطالبيـــــة في وقايــــــــة الشباب م

 ،وخاصة حينما تراعى فيها قيم المجتمع ،الطالبية ضرورة اجتماعية في وقتنا الحاضر
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دراسة وأن هناك ضرورة إليجاد محاضن جديدة تقدم فيها أنشطة طالبية تستطيع استيعاب أعداد أخرى من الطالب.   

إلى التعرف على دور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري. وكانت أهم نتائج ه( هدفت الدراسة 9344 ،)المطيري

وأن األنشطة الطالبية يجب أن تعالج  ،الدراسة: أن لألنشطة الطالبية دور هام في تحقيق األمن الفكري للطالب في الجامعة

ور مقترح لتفعيل دور األنشطة الطالبية ه( هدفت الدراسة إلى وضع تص9348 ،أسباب االنحراف الفكري. دراسة )التميمي

وواقع األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات  ،في تحقيق متطلبات األمن الفكري بالجامعات السعودية

ن والتحديات التي يمكن أ ،وأساليب األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري ،األمن الفكري

تحد من فاعلية األنشطة الطالبية في تحقيق متطلبات األمن الفكري. وكانت أهم نتائج الدراسة: أن واقع األنشطة الطالبية 

وأن أساليب األنشطة الطالبية بالجامعات  ،بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري جاء بدرجة )متوسطة(

وأن التحديات التي يمكن أن تحد من فاعلية األنشطة  ،كري جاءت بدرجة )كبيرة(السعودية في تحقيق متطلبات األمن الف

 الطالبية في تحقيق متطلبات األمن الفكري جاءت بدرجة )كبيرة(.

ه( هدفت إلى 9343 ،دراسة )العنزيومنها:  ،وتناولت دراسات أخرى األنشطة الطالبية في مراحل التعليم العام

طالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية. التعرف على عالقة اشتراك ال

وكانت أهم نتائج الدراسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشاركين في النشاط الطالبي وأقرانهم غير 

وتوجد  ،ب المشاركين في النشاط الطالبيالمشاركين في مستوى األمن النفسي واألمن االجتماعي المدرسي في صالح الطال

فروق ذات داللة إحصائية باألمن النفسي واالجتماعي المدرسي بين الطالب المشاركين في النشاط الطالبي الثقافي 

ه( هدفت الى التعرف على واقع األنشطة المدرسية ودورها في تعزيز األمن 9341 ،والنشاطات األخرى. دراسة )آل سالم

. وكانت أهم نتائج الدراسة: أن األنشطة المدرسية وبرامجها التعليمية والتربوية لدى طالب المرحلة المتوسطة قميالفكري الر

والثقافية والمهنية دور فاعل في تعزيز الفكر األمني الرقمي لدى الطالب/ الطالبات مما يساعدنا على التخطيط الجيد لألنشطة 

م( 4191 ،والفراغ األسري من أهم أسباب االنحراف األمني الفكري. دراسة )األشقرأن االنفتاح التكنولوجي  ،المستقبلية

هدفت إلى تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج والمشاريع التربوية المختلفة التي تعني باألمن الفكري لحماية أبنائنا الطالب من 

تائج الدراسة: قلة البرامج التي تعمل على تعزيز األمن الوقوع ضحايا االنحرافات الضالة وتعزيز أمنهم الفكري. وكانت أهم ن

الفكري، وأن من أبرز المعوقات في دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري ضعف الحوافـــــــز المشجعـــــــة وكثرة 

هـ( هدفت إلى 9349 ،األعباء على المعلم، وضعف المخصصات المالية لممارسة األنشطة غير الصيفية. دراسة )كرشمي

التعرف على مدى إسهام النشاط الطالبي في تحقيق األمن الفكري للمرحلة الثانوية. وكانت أهم نتائج الدراسة: أن درجة إسهام 

األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري كانت بدرجة عالية، وأنه يجب التعاون مع رجال األمن في نشر الثقافة األمنية، 

 األنشطة الطالبية تعمل على تنمية سالمة الفكر للطالب إذا انتقل إلى خارج وطنه. وإيجاد برامج ضمن

اهتمام بدور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري للطالب في السابقة أن هناك لدراسات خالل ايتضح من 

يسي في العملية التربوية والتعليمية، مختلف مراحل التعليم إيماناً بدورها البارز في شخصية الطالب الذي يعد هو المحو الرئ

وكذلك تناولت  ،حيث اهتمت الدراسات بأهمية تقديم األنشطة الطالبية بصورة متكاملة لكي تالءم ميول وحاجات الطالب

لطالب بصفة خاصة ألنهم أكثر الفئات المتأثرة لبعض الدراسات السابقة دور المؤسسات التربوية في تحيق األمن الفكري 

 ر الفكري وأكدت الدراسات السابقة على ضرورة وضع استراتيجية لتحقيق األمن الفكري.بالتيا
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 :الميدانية البحثراءات إجـ - 

 :البحثمنهج 

مستوى األمن الفكري لدى طالب التعرف على الحالية إلى تحقيقه وهو  البحث ىاستناداً إلى الهدف الرئيس الذي سع

أن أنسب  الباحث ى، وإلى أن الظاهرة المدروسة تتعلق بالحاضر رأبية في تعزيزهجامعة األمير سطام ودور األنشطة الطال

 .الحالية هو المنهج الوصفي البحثأن تتحقق أهداف مناهج البحث العلمي الذي يمكن من خالل تطبيقه 

 :البحثوعينة مجتمع 

 ،امععة فعي حوطعة بنعي تمعيموفعرع الج ،األميعر سعطام فعي مدينعة الخعرجطعالب جامععة جميعع من  البحثتكون مجتمع 

( معن مجتمعع ٪0تمثعل ) (314) معن عـــــعـدد البحعثعينعة  تكونعت. و( طالبعا1031والبالغ ععددهم ) وفرع الجامعة في األفالج

 .ه(9331 -ه9341العام الدراسي ) خاللجامعة األمير سطام طالب  منالبسيطة عشوائية الطريقة التم اختيارهم ب الدراسة

 :البحث اةأد

وتكون المقياس  .الكشكي ونجوى ثواب العتيبي( إعداد مجده السيد علي) مقياس األمن الفكري للشباب الباحث ماستخد

 وهما: ،ينمن جزئ

 الحالة االجتماعية. ،المعدل التراكمي ،التخصص ،المستوى التعليمي ة للمستجيب:أوال: البيانات األولي -

تضمن المقيعاس  ،األمير سطام ودور األنشطة الطالبية في تعزيزهقياس مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة  ثانيا: -

 .( عبارة01تضمنت ) ،د( أبعا1)

 

 :(المقياس) البحثصدق وثبات أداة 

 دق:ــــــــــــأوال: الص -

تطبيق ، تم ـــــل بين األبعـــــــــــاد، والتأكد من عدم التداخالمقياستم التََحقُِّق من صدق االتساق الداخلي لفقرات 

  .وفرعيها األمير سطام في مدينة الخرجطالبا يدرسون في جامعة ( 21)على عينة استطالعية بلغت  المقياس

باستخدام معامل ارتباط بيرسون الذي تنتمي إليه  بعدوتم حساب معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لل

Pearson Correlation. 

 (9جدول رقم )

 مقياس األمن الفكريخلي لفقرات صدق االتساق الدا

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 بالبعد

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 بالبعد

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 بالبعد

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 بالبعد

 البعد الثاني )الديني "العقدي"( البعد األول )المواطنة(

9 10190** 33 10204** 4 10129* 98 10211** 

99 10141** 01 10124** 8 10111** 39 10224** 

90 10191**  94 10220** 34 10283** 
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 42 10899** 91 10219**  

 البعد الرابع )األمني( البعد الثالث )الفكري(

4 10244** 49 10124** 3 10284** 30 10244** 

49 10190** 44 10114** 0 10224** 

 

42 10231** 43 10192** 93 10221** 

41 10213** 31 10100** 92 10200** 

41 10148** 38 10121** 44 10224** 

41 10111**  43 10109** 

 البعد السادس )األخالقي( البعد الخامس )التراثي(

2 10219** 31 10813** 41 10144** 48 10282** 

1 10194** 31 10211** 40 10110** 41 10101** 

91 10108** 
 

48 10122** 32 10141** 

91 10131** 44 10214**  

 البعد السابع )اإلعالمي

1 10281** 44 10289** 41 10224** 
 

94 10211** 40 10203** 34 10194** 

 فأقل. (1019** دال عند مستوى )

ودالعة  موجبعة ي إليعهالعذي تنتمع بععدجميع معامالت االرتباط بين درجة كعل فقعرة والدرجعة الكل يعة لل أنيوضح الجدول 

 .(1،19إحصائيا عند مستوى )

 

 (4جدول رقم )

 مقياسوالدرجة الكلية لل المقياس أبعادصدق االتساق الداخلي بين 

معامل ارتباط  البعد م

 بيرسون

معامل ارتباط  البعد م

 بيرسون

 **10101 الخامس )التراثي(. 0 **10194 األول )المواطنة(. 9

الثاني )الديني  4

 دي"(."العق
 السادس )األخالقي(. 2 **10130

10184** 

 10114 السابع )اإلعالمي(. 1 **10140 الثالث )الفكري(. 4

  **10121 الرابع )األمني 3

 فأقل. (1019** دال عند مستوى ) 

درجعة عاليعة ب المقياسمما يشير إلى تمتع  ،ــــــــة مرتفعــــــة من الصدقتتمتع بدرجــ المقياس جميع أبعاديوضح أن 

 .ن الصدقم

 ثانيا: الثبات:  -

 وتم. وفرعيها جامعة األمير سطام في مدينة الخرج( من طالب 21)تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت 

 . Cronbach's Alphaألفا استخدام معامل كرونباخب مقياسوالدرجة الكلية لل األبعادثبات 
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 (4جدول رقم ) 

 والدرجة الكلية قياسالم ثبات أبعادمعامالت 

 عدد  المحور م

 الفقرات

 معامل 

كرونباخ 

 ألفا 

 عدد  المحور م

 الفقرات

 معامل 

كرونباخ 

 ألفا 

 **1،880 2 الخامس )التراثي(. 0 **10890 2 األول )المواطنة(. 9

الثاني )الديني  4

 "العقدي"(.
1 10829** 2 

السادس 

 )األخالقي(.

1 10811** 

 **10821 2 السابع )اإلعالمي(. 1 **10814 99 الثالث )الفكري(. 4

  **10821 1 الرابع )األمني(. 3

 (**298.2المقياس كله )

 (1،19** دال عند مستوى )

 -10890)بين معامل ألفا كرونباخ  حيث تراوحت قيمتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، ي المقياسأن يوضح الجدول 

 .الثباتمن  رتفعةبدرجة م المقياسمما يشير إلى تمتع   ،(10814) مقياس ككلاخ للوبلغت قيمة معامل ألفا كرونب ،(10880

 (0جدول رقم )

 متغيرات البحثبعد التطبيق حسب  البحثتوزيع عينة 

 ٪ النسبة المئوية التكرار التخصص م

 2401 410 علمي 9

 4800 931 أدبي 4

 100 31 شرعي 4

 ٪ 122 2.2 المجموع

 ٪ النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي م

 4401 918 المستوى األول. 9

 904 2 المستوى الثاني. 4

 9404 21 المستوى الثالث. 4

 209 41 المستوى الرابع. 3

 9403 22 المستوى الخامس. 0

 800 34 المستوى السادس. 2

 4104 911 المستوى السابع. 1

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلدصدار:  اث والنشر العلمي | اإلدصدار الااب  ششرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                         238  

ISSN: 2706-6495 

 9204 81 المستوى الثامن. 8 

 ٪ 122 2.2 المجموع

 النسبة المئوية ٪ التكرار المعدل التراكمي م

 4208 944 4010إلى أقل من  9010من  9

 4808 919 4001إلى أقل من  4010من  4

 4304 921 301إلى  4001من  4

 ٪ 122 2.2 المجموع

 النسبة المئوية ٪ التكرار الحالة االجتماعية م

 1102 381 أعزب. 9

 403 94 متزوج. 4

 ٪ 122 2.2 المجموع

( علمي) تخصصهموجاء في المرتبة األولى الذين  ،التخصصبعد التطبيق حسب  البحثيوضح الجدول توزيع عينة 

توزيع عينة البحث بعد التطبيق  يوضح الجدولو .(٪100( بنسبة )شرعيثم ) ،(٪4800( بنسبة )أدبيثم ) ،(٪2401بنسبة )

 ،(٪4104( بنسبة )السابعثم ) ،(٪2401( بنسبة )األول) في المستوىالذين وجاء في المرتبة األولى  ،المستوى الدراسيحسب 

ثم  ،(٪800ثم )السادس( بنسبة ) ،(٪9404ثم )الثالث( بنسبة ) ،(٪9403( بنسبة )الخامسثم ) ،(٪9204ثم )الثامن( بنسبة )

 ،بعد التطبيق حسب المعدل التراكمي(. ويوضح الجدول توزيع عينة البحث ٪904ثم )الثاني( بنسبة ) ،(٪209)الرابع( بنسبة )

( بنسبة 301إلى  4001ثم )من  ،(٪4808( بنسبة )4001إلى أقل من  4010وجاء في المرتبة األولى الذين معدلهم )من 

(. ويوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب الحالة ٪4208( بنسبة )4010إلى أقل من  9010ثم )من  ،(4304٪)

 (.٪403ثم )متزوج( بنسبة ) ،(٪1102جاء في المرتبة األولى الذين حالتهم )أعزب( بنسبة )و ،االجتماعية

 المعالجة اإلحصائية:أساليب 

 بعد التطبيق. البحثلتعرف على توزيع أفراد عينة ت التكرارية والنسب المئوية لالتوزيعا -1

 .لحساب صدق االتساق الداخلي Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -2

 لحساب ثبات االتساق الداخلي. Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -3

 .البحثلتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة لالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية  -4

 .المقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  -5

مستوى األمن الفكري ودور األنشطة الطالبية في حول  ة الدراسةبين أفراد عينلتحديد الفروق  T testاختبار )ت(  -6

 .)الحالة االجتماعية(والتي تُعزى إلى  تعزيزه
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مستوى األمن الفكري حول بين أفراد عينة الدراسة لتحديد الفروق  (ANOVA) )ف( اختبار تحليل التباين األحادي -7 

الحالة  ،المعدل التراكمي ،يرات )المستوى التعليميالمتغوالتي تُعزى إلى  ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه

 .االجتماعية(

مستوى األمن الفكري حول  البحث( لتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة Scheffeاختبار ) -8

 .اعية(الحالة االجتم ،المعدل التراكمي ،)المستوى التعليميوالتي تُعزى إلى  ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه

 :الميدانية البحثعرض نتــائج  -

 ؟جامعة األمير سطاممستوى األمن الفكري لدى طالب ما السؤال األول الذي نصـه:  لإلجابة على

مستوى األمعن الفكعري لعدى حول  البحثتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

 تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية.وقد  ،جامعة األمير سطامطالب 

 أوال: بعد المواطنة:

 (2جدول رقم )

 جامعة األمير سطاممستوى المواطنة لدى طالب حول  البحثالمعيارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 فقةالموا

 موافق بشدة 1018 3001 أعتز بهويتي اإلسالمية. 9 01

 موافق بشدة 1080 3008 الممتلكات العامة. علىأحافظ  4 33

 موافق بشدة 1081 3002 أؤمن بأن الدفاع عن الوطن واجب ديني. 4 42

 موافق بشدة 1084 3030 أدرك حقوقي وواجباتي الوطنية. 3 9

 موافق بشدة 1018 3041 رى دون ضياع هويتي. خأستفيد من الثقافات األ 0 90

 موافق 9094 4000 أشارك في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن. 2 99

موافق  29.0 29.2 المجموع الكلي لمستوى المواطنة

 بشدة

موافق كانت بدرجة ) األمير سطاممستوى المواطنة لدى طالب جامعة على  البحثأفراد عينة يوضح أن موافقة 

تقع و ،(4000 -3001وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) (.1010( وانحراف معياري )3043بمتوسط حسابي )شدة( ب

( على موافق -موافق بشدةالثانية والتي تشير إلى درجة موافقة )األولى واالستجابة  يهذه المتوسطات الحسابية ضمن فئت

 ..البحثالمستخدم في أداة  خماسيالمقياس ال
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 يا: البعد الديني )العقدي(ثان 

 (1جدول رقم )

طالب جامعة األمير المستوى الديني )العقدي( لدى حول  البحثالمعيارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 سطام

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

ريعة اإلسالمية يقي أعتقد أن تطبيق الش 9 39

 المجتمعات من الجرائم.

 موافق بشدة 1014 3001

أؤمن بأن الكتاب والسنة هما المرجعان  4 94

 األساسيان في أمور الحياة.

 موافق بشدة 9019 3033

أعتقد أن السمع والطاعة لوالة األمر في غير  4 98

 معصية الخالق أصل من أصول الدين.

 موافق بشدة 1018 3034

أدرك أن االبتداع في الدين من أعظم أسباب  3 34

 االنحراف الفكري.

 موافق بشدة 1014 3043

 موافق بشدة 1013 3044 يعجبني من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 0 8

 موافق بشدة 1081 3044 سلوكي ترجمة عقلية لعقيدتي. 2 4

ق إلى حد مواف 9090 4023 أتساهل في القيام بالفرائض التعبدية. 1 91

 ما

 موافق .298 2912 المجموع الكلي للمستوى الديني )العقدي(

كانت المستوى الديني "العقدي" لدى طالب جامعة األمير سطام أفراد عينة البحث على يوضح الجدول أن موافقة 

 -3001(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )1084( وانحراف معياري )3091بدرجة )موافق( بمتوسط حسابي )

وتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة )موافق  ،(4023

 .الخماسي المستخدم في أداة البحث سموافق إلى حد ما( على المقيا -موافق -بشدة

 ثالثا: المستوى الفكري

 (8جدول رقم )

 لدى طالب جامعة األمير سطامالمستوى الفكري حول  البحثارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

ألتزم بوسطية اإلسالم في أفكاري وسلوكي  9 49

 دون إفراط أو تفريط.

 موافق بشدة 1081 3043

أجزم بأن الغزو الفكري يؤثر علي أمن  4 43

 المجتمعات.

 موافق 9014 3098

أمارس إعمال الفكر والعقل في أي قضية  4 31

 تواجهني.

 موافق 1014 3090
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إلى  أدرك بأن الجهل بالعلم الشرعي يؤدي 3 42 

 ظهور االنحرافات الفكرية.

 موافق 9094 3019

لدي القدرة الكافية على اتخاذ القرار الصحيح  0 41

 في القضايا الفكرية.

 موافق 9013 4089

موافق إلى حد  9092 4019 أتعصب آلراء بعض القيادات والرموز. 2 4

 ما

أعتقد أن الجهاد هو الحل الوحيد لخالص  1 41

 ن المشكالت التي تواجهها.األمة اإلسالمية م

موافق إلى حد  9041 4021

 ما

 غير موافق 9090 4000 أشكك في فتاوى هيئة كبار العلماء. 8 38

 غير موافق 9098 4030 أتعصب للرأي ولو خالف الدليل. 1 49

 غير موافق 9091 4041 لدي قناعة بأهمية فصل الدين عن الدولة. 91 44

والتيارات الفكرية  أطالب بتعدد المذاهب 99 41

 المعاصرة في المجتمع الواحد.

 غير موافق 9049 4042

موافق إلى حد  29.0 923. المجموع الكلي للمستوى الفكري

 ما

كانت بدرجة المستوى الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام أفراد عينة البحث على يوضح الجدول أن موافقة 

 -3043(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )1010( وانحراف معياري )4042)موافق إلى حد ما( بمتوسط حسابي )

وتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة )موافق  ،(4042

 .البحث الخماسي المستخدم في أداة غير موافق( على المقياس -موافق إلى حد ما -موافق -بشدة

 :رابعا: المستوى األمني

 (1جدول رقم )

 األمير سطاملدى طالب جامعة  ألمنيمستوى االحول  البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة 

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 موافق بشدة 1011 3002 ي حماية الوطن.أقدر جهود رجال األمن ف 9 93

لدي قناعة بضرورة تعاون أجهزة الدولة  4 44

 لحماية أمنها واستقرارها.

 موافق بشدة 1019 3004

من واجبي التعاون مع األجهزة األمنية في  4 92

 اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن. 

 موافق بشدة 9090 3048

ائم أري ضرورة دعم نظام مكافحة الجر 3 0

 اإللكترونية.

 موافق بشدة 9010 3043

 موافق 9041 3014 أشجع المالحقة القانونية للمنحرفين فكريًا. 0 3

 موافق 9092 4032 أجهل الكثير من القوانين األمنية. 2 43

أرفض التعاون الدولي مع الدول غير  1 30

 اإلسالمية في المجال األمني.

موافق إلى حد  9042 4011

 ما

 موافق 2983 2920 ع الكلي للمستوى األمنيالمجمو
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كانت بدرجة المستوى األمني لدى طالب جامعة األمير سطام أفراد عينة البحث على يوضح الجدول أن موافقة  

وتقع  ،(4011 -3002(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )1082( وانحراف معياري )3010)موافق( بمتوسط حسابي )

 -موافق -حسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة )موافق بشدةهذه المتوسطات ال

 .الخماسي المستخدم في أداة البحث موافق إلى حد ما( على المقياس

 :خامسا: المستوى التراثي

 (91جدول رقم )

 األمير سطامالمستوى التراثي لدى طالب جامعة حول  البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة 

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 موافق بشدة 1081 3021 أشعر بالفخر بأن لغتي العربية هي اللغة األم.  9 2

 موافق 9093 3011 أجزم بأنه ال حضارة بدون تراث. 4 31

فضل إحياء بعض مظاهر التراث في أ 4 91

 المناسبات العامة.

 موافق 9014 4018

موافق إلى حد  9091 4048 أستمتع بقراءة الكتب التي تعتني بالتراث. 3 91

 ما

موافق إلى حد  9049 4014 تراثية.أرى أنه ال جدوى من إقامة مهرجانات  0 31

 ما

أؤيد هدم اآلثار في سبيل توسعة األماكن  2 1

 رفيهية.الت

 غير موافق 9041 4004

 موافق 29.2 .90. المجموع الكلي للمستوى التراثي

كانت بدرجة لدى طالب جامعة األمير سطام  تراثيالمستوى الأفراد عينة البحث على يوضح الجدول أن موافقة 

وتقع  ،(4004 -3021ن )(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بي1014( وانحراف معياري )4004)موافق( بمتوسط حسابي )

 -هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والرابعة والتي تشير إلى درجة موافقة )موافق بشدة

 غير موافق( على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.  -موافق إلى حد ما -موافق

 :سادسا: المستوى األخالقي

 (99جدول رقم )

 األمير سطاممستوى األخالقي لدى طالب جامعة حول ال البحثالمعيارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 موافق بشدة 1084 3031 أتألم لقتل األبرياء. 9 44

 موافق بشدة 1011 3041 الجتماعية لكافة فئات المجتمع. أطالب بالعدالة ا 4 41

 موافق بشدة 1014 3042 أراقب هللا في كل عمل أقوم بأدائه. 4 48

 موافق بشدة 9014 3042 أبذل كل جهدي إلتقان عملي. 3 32
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لو كنت أخالفهم في  حتىأراعي حقوق اآلخرين  0 41 

 الراي.

 موافق بشدة 9014 3043

تسامح وتقبل غير المسلمين المسالمين أرى أن ال 2 40

 سبيل إلى التعايش البناء بين أفراد المجتمع.

 موافق 1019 3012

لدي القدرة على تقبل الحوار مع اآلخر رغم  1 48

 اختالف الرأي. 

 موافق 9010 4014

 موافق بشدة ..29 2922 المجموع الكلي للمستوى األخالقي

كانت بدرجة المستوى األخالقي لدى طالب جامعة األمير سطام ة البحث على أفراد عينيوضح الجدول أن موافقة 

 ،(4014 -3031(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )1011( وانحراف معياري )3041)موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

موافق( على  -افقة )موافق بشدةوتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئتي االستجابة األولى والثانية والتي تشير إلى درجة مو

 المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث. 

 ابعا: المستوى اإلعالميس

 (94جدول رقم )

 األمير سطامالمستوى اإلعالمي لدى طالب جامعة حول  البحثالمعيارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 سابيالح

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

أرفض نشر كل ما فيه إثارة الفتن عبر مواقع  9 34

 التواصل االجتماعي.

 موافق بشدة 1014 3034

أرفض االنسياق وراء األخبار والشائعات  4 41

 وتصديقها دون التأكد من حقيقتها.

 موافق بشدة 9091 3043

 موافق 9093 4013 ة الهادفة.أهتم بمشاهدة البرامج اإلعالمي 4 40

أؤيد مصادرة جميع المطبوعات التي تنال من  3 44

 الذات اإللهية واإلساءة إلى الرسول الكريم. 

 موافق 9090 4019

أرفض أي رقابة تمارس على اإلعالم بشتى  0 1

 أنواعه.

موافق إلى حد  9098 4012

 ما

أؤيد قنوات الدعوة للخروج في مظاهرات  2 94

 شعبية.

موافق إلى حد  9040 4030

 ما

 موافق 2982 930. المجموع الكلي للمستوى اإلعالمي

كانت بدرجة المستوى اإلعالمي لدى طالب جامعة األمير سطام أفراد عينة البحث على يوضح الجدول أن موافقة 

وتقع  ،(4030 -3034ين )(. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ب1083( وانحراف معياري )4020)موافق( بمتوسط حسابي )

 -موافق -هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة )موافق بشدة

 الخماسي المستخدم في أداة البحث.موافق إلى حد ما( على المقياس 

ه( التي أشارت إلى أن لألنشطة الطالبية دور هام 9344 ،وتتفق النتيجة التي انتهى إليها البحث مع دراسة )المطيري

 في تحقيق األمن الفكري للطالب في الجامعة. 
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ه( التي أشارت إلى أن دور األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري 9348 ،ودراسة )التميمي 

إسهام األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري كانت  هـ( التي بينت أن9349 ،جاءت بدرجة )كبيرة(. ودراسة )كرشمي

 بدرجة عالية.

 

( بين α≤ 1010توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )هل الذي نصـه:  ثانيالسؤال ال لإلجابة على

 ؟التخصص إلىتعزى  األمير سطاممستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة حول  البحثمتوسطات استجابات أفراد عينة 

مسعتوى األمعن الفكعري حعول  البحعثأفـــــــراد عينــــــــة  بينللكشف عن الفروق تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

 .التخصصتعزى إلى والتي  األمير سطاملدى طالب جامعة 

 (93جدول رقم )

 البحثراد عينة على وجهات نظر أف التخصصألثر  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 

 األمير سطاملدى طالب جامعة حول مستوى األمن الفكري 

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 البعد األول

 )المواطنة(

 10119 20219 140128 4 9310042 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

04190394 381 990140 

 319 00480131 المجموع

 البعد الثاني

)الديني 

 "العقدي"(

 10111 410110 4840128 4 1230942 بين المجموعات

 دالة

 

داخعععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات

24310311 381 940112 

 319 11990242 المجموع

 البعد الثالث

 )الفكري(

 10131 40432 9900114 4 4410931 بين المجموعات

اخعععععععععععععععععععععععععععععل د دالة

 المجموعات

914440830 381 400330 

 319 910240114 المجموع

 البعد الرابع

 )األمني(

 10441 90311 410939 4 310484 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  غير دالة

 المجموعات

22010234 381 940290 

 319 22110140 المجموع
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المستوى 

 الخامس

 )التراثي(

 10119 20801 120318 4 9040112 بين المجموعات

 دالة

 

داخعععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات

03290441 381 990928 

 319 02930444 المجموع

المستوى 

 السادس

 )األخالقي(

 10111 80994 9930049 4 4410139 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

21140414 381 930990 

 319 19490390 المجموع

المستوى 

 السابع

 )اإلعالمي(

 10114 20349 810124 4 9100140 ين المجموعاتب

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

22880311 381 940218 

 319 28230390 المجموع

 يوضح الجدول:

وكانععت الفععروق  بععين تخصععص )علمععي( وتخصععص )أدبععي(مسععتوى المواطنععة وجععود فععروق ذات دالل ععة إحصععائية حععول  -

  لصالح تخصص )علمي(.

بععين تخصععص علمععي وتخصععص )أدبععي( وكانععت المسععتوى الععديني "العقععدي" حععول إحصععائية  وجععود فععروق ذات دالل ععة -

وبععين تخصععص )شععرعي( وتخصععص )أدبععي( وكانععت الفععروق لصععالح تخصععص  ،الفععروق لصععالح تخصععص )علمععي(

 )شرعي(.

بععين تخصععص )علمععي( وتخصععص )أدبععي( وكانععت الفععروق المسععتوى الفكععري حععول وجععود فععروق ذات دالل ععة إحصععائية  -

 صص )علمي(.لصالح تخ

بععين تخصععص )علمععي( وتخصععص )أدبععي( وكانععت الفععروق المسععتوى التراثععي حععول وجععود فععروق ذات دالل ععة إحصععائية  -

  بين تخصص )شرعي( وتخصص )أدبي( وكانت الفروق لصالح تخصص )شرعي(.و ،لصالح تخصص )علمي(

)أدبعي( وكانعت الفعروق بعين تخصعص )علمعي( وتخصعص المسعتوى األخالقعي حعول وجود فروق ذات دالل عة إحصعائية  -

  .بين تخصص )شرعي( وتخصص )أدبي( وكانت الفروق لصالح تخصص )شرعي( ،لصالح تخصص )علمي(

بعين تخصعص )علمعي( وتخصعص )أدبعي( وكانعت الفعروق المسعتوى اإلعالمعي وجود فروق ذات دالل ة إحصعائية حعول  -

  .الح تخصص )شرعي(بين تخصص )شرعي( وتخصص )أدبي( وكانت الفروق لص ،لصالح تخصص )علمي(

 .تعزى إلى التخصص حول المستوى األمنيعدم وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -
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( بين α≤ 1010هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )لإلجابة على السؤال الثالث الذي نصـه:  

ة األمير سطام تعزى إلى المستوى متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامع

 ؟الدراسي

مسعتوى األمعن الفكعري للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحعث حعول تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

 لدى طالب جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى الحالة االجتماعية.

 (90جدول رقم )

 ألثر الحالة االجتماعية على وجهات نظر أفراد عينة البحث ANOVAحادي )ف( نتائج اختبار تحليل التباين األ

 حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 البعد األول

 )المواطنة(

 10111 00400 000814 1 4190430 بين المجموعات

 دالة

 

داخعععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات

09310113 383 910242 

 319 00480131 المجموع

 البعد الثاني

)الديني 

 "العقدي"(

 10111 10141 140441 1 2320414 بين المجموعات

 دالة

 

داخعععععععععععععععععععععععععععععل 

 المجموعات

24200444 383 940909 

 319 11990242 المجموع

 البعد الثالث

 )الفكري(

 10111 940214 4880244 1 41410340 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

938340021 383 410222 

 319 910240114 المجموع

 البعد الرابع

 )األمني(

 10111 80110 9110141 1 1210091 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

01480390 383 940431 

 319 22110140 المجموع

المستوى 

 الخامس

 )التراثي(

 10111 80088 880211 1 2410423 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

31130121 383 910498 

 319 02930444 المجموع
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المستوى 

 السادس

 )األخالقي(

 10134 40114 410141 1 4110019 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

21490833 383 930419 

 319 19490390 لمجموعا

المستوى 

 السابع

 )اإلعالمي(

 10111 30911 030118 1 4830833 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

23110011 383 940488 

 319 28230390 المجموع

 يوضح الجدول:

 -الثالعث -الثعانيتويات )( وكعل معن المسعاألولبعين المسعتوى )وجود فروق ذات دالل ة إحصائية حعول مسعتوى المواطنعة  -

  (.األول( وكانت الفروق لصالح المستوى )الثامن -السابع -السادس -الرابع

 -بين المستوى )السادس( وكل معن المسعتويات )األول المستوى الديني "العقدي"حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

  مستوى )السادس(.الثامن( وكانت الفروق لصالح ال -السابع -الخامس -الرابع -الثالث

 -الثالعث -بعين المسعتوى )الثعاني( وكعل معن المسعتويات )األولالمسعتوى الفكعري حعول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

  الثامن( وكانت الفروق لصالح المستوى )الثاني(. -السابع -الخامس -الرابع

 -الثالعث -( وكعل معن المسعتويات )األولبين المسعتوى )الخعامسالمستوى األمني حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

  الثامن( وكانت الفروق لصالح المستوى )الخامس(. -السابع -السادس -الرابع

 -الثالعث -بين المستوى )السعادس( وكعل معن المسعتويات )األولالمستوى التراثي وجود فروق ذات دالل ة إحصائية حول  -

  لح المستوى )السادس(.الثامن( وكانت الفروق لصا -السابع -الخامس -الرابع

الثعامن( والمسعتوى  -الرابعع -الثالعث -بعين المسعتويات )األولالمستوى األخالقعي حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

  الثامن(. -الرابع -الثالث -)السابع( وكانت الفروق لصالح المستوى )األول

السععادس( وكععل مععن المسععتويات  -ويين )الثععانيبععين المسععتالمسععتوى اإلعالمععي حععول وجععود فععروق ذات دالل ععة إحصععائية  -

 .السادس( -الثامن( وكانت الفروق لصالح المستوين )الثاني -السابع -السادس -الخامس -الرابع -الثالث -)األول

 

 

( بدين α≤ 1010هل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة )لإلجابة على السؤال الرابع الذي نصـه: 

ت أفددراد عينددة البحددث حددول مسددتوى األمددن الفكددري لدددى طددالب جامعددة األميددر سددطام تعددزى إلددى  المعدددل متوسددطات اسددتجابا

 ؟التراكمي

مسعتوى األمعن الفكعري للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحعث حعول تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

 التراكمي.لدى طالب جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى المعدل 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلدصدار:  اث والنشر العلمي | اإلدصدار الااب  ششرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                         248  

ISSN: 2706-6495 

 (92جدول رقم ) 

 البحثألثر المعدل التراكمي على وجهات نظر أفراد عينة  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 

 حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 ةالدالل

 البعد األول

 )المواطنة(

 10131 40142 440120 4 210141 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

03190141 381 990988 

 319 00480131 المجموع

 البعد الثاني

)الديني 

 "العقدي"(

 10118 10432 30109 4 10114 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  غير دالة

 المجموعات

11190143 381 930498 

 319 11990242 المجموع

 البعد الثالث

 )الفكري(

 10111 410184 2220044 4 94440123 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

924410148 381 440911 

 319 910240114 المجموع

 البعد الرابع

 )األمني(

 10113 00098 140118 4 9310891 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

20010918 381 940410 

 319 22110140 المجموع

المستوى 

 الخامس

 )التراثي(

 10111 910888 9910281 4 4410421 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

04130113 381 910114 

 319 02930444 المجموع

المستوى 

 السادس

 )األخالقي(

 10131 40144 340214 4 810483 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  دالة

 المجموعات

11330149 381 930310 

 319 19490390 المجموع

المستوى 

 السادس

 )اإلعالمي(

 10932 90144 420142 4 040804 بين المجموعات

داخعععععععععععععععععععععععععععععل  غير دالة

 المجموعات

28910024 381 940148 

 319 28230390 المجموع

 يوضح الجدول:

إلعى  9010( والمععدل )4001إلى أقعل معن  4010بين المعدل )حول مستوى المواطنة ية وجود فروق ذات دالل ة إحصائ -

  (.4001إلى أقل من  4010( وكانت الفروق لصالح المعدل )4010أقل من 
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إلعى  9010( وكعل معن المععدل )3011إلعى  4001بين المعدل )المستوى الفكري حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  - 

إلعى  4001( وكانعت الفعروق لصعالح المععدل )4001إلى أقل من  4010الفروق لصالح المعدل )( وكانت 4010أقل من 

3011.)  

إلعى  9010( والمععدل )4001إلعى أقعل معن  4010بين المععدل ) األمنيالمستوى حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

  (.4001إلى أقل من  4010( وكانت الفروق لصالح المعدل )4010أقل من 

إلعى  9010( والمععدل )4001إلعى أقعل معن  4010بين المعدل )المستوى التراثي حول فروق ذات دالل ة إحصائية وجود  -

  (.4001إلى أقل من  4010( وكانت الفروق لصالح المعدل )4010أقل من 

قل من إلى أ 9010( والمعدل )3011إلى  4001بين المعدل )المستوى األخالقي حول وجود فروق ذات دالل ة إحصائية  -

 . (3011إلى  4001( وكانت الفروق لصالح المعدل )4010

تعععزى إلععى المعععدل  ،المسععتوى اإلعالمععي ،حععول المسععتوى الععديني "العقععدي"عععدم وجععود فععروق ذات دالل ععة إحصععائية  -

 التراكمي.

 

بين  (α≤ 1010هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )لإلجابة على السؤال الخامس الذي نصـه: 

متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى الحالة 

 ؟االجتماعية

مستوى األمن الفكعري لعدى طعالب للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحث حول تمَّ استخدام اختبار )ت( 

 .الحالة االجتماعيةى جامعة األمير سطام والتي تعزى إل

 (91جدول رقم )

 عينة حول مستوى األمن الفكري العلى وجهات نظر أفراد  الحالة االجتماعيةألثر  T testنتائج اختبار 

 األمير سطاملدى طالب جامعة 

الحالة  البعد

 االجتماعية

 المتوسط  العدد

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 )ت(

 مستوى 

 الداللة

 ولالبعد األ

 )المواطنة(

 4040 42014 381 أعزب
10044 

10010 

 4022 40001 94 متزوج غير دالة

 البعد الثاني

 )الديني "العقدي"(

 4019 48012 381 أعزب
40212 

10111 

 0044 42011 94 متزوج دالة

 البعد الثالث

 )الفكري(

 4013 40089 381 أعزب
10289 

10312 

 4018 41011 94 متزوج غير دالة

 البعد الرابع

 )األمني(

 4021 48040 381 أعزب
90123 

10488 

 4020 41001 94 متزوج غير دالة
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 البعد الخامس

 )التراثي(

 4039 49091 381 أعزب
10914 

10824 

 9013 49011 94 متزوج غير دالة

 البعد السادس

 )األخالقي(

 4011 41031 381 أعزب
10048 

10019 

 0044 41011 94 متزوج غير دالة

 البعد السابع

 )اإلعالمي(

 4012 49011 381 أعزب
40413 

10144 

 9004 91001 94 متزوج دالة

 يوضح الجدول:

تعزى إلى المستوى اإلعالمي  ،وجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين أفراد عينة البحث حول المستوى الديني "العقدي" -

 . الذين حالتهم )أعزب(ح كانت الفروق لصالو الحالة االجتماعية

 ،المستوى التراثي ،ألمنيالمستوى ا ،المستوى الفكري ،المواطنةمستوى وجود فروق ذات دالل ة إحصائية حول عدم  -

 الحالة االجتماعية.والمقياس كله تعزى إلى  ،المستوى األخالقي

 التوصيات:

 أن يشارك الطالب في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن.  -1

 م الطالب من خالل األنشطة أن الدفاع عن الوطن واجب ديني. أن يتعل -2

 أن تساهم األنشطة في ترسيخ أن السمع والطاعة لوالة األمر في غير معصية الخالق.  -3

 أن تركز برامج األنشطة على أن الغزو الفكري يؤثر علي أمن المجتمعات.  -4

 اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن. أن توجه األنشطة إلى ضرورة التعاون مع األجهزة األمنية في  -5

 الدراسات والبحوث المقترحة:

في مستوى األمن الفكري لدى طالب وطالبات الجامعات ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه حول  إجراء دراسات -1

 .مختلف مناطق المملكة

طالب وطالبات دى األمن الفكري لدور األنشطة الطالبية في تعزيز إجراء دراسة حول التحديات التي تواجه  -2

 .الجامعات ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه في مختلف مناطق المملكة

األمن الفكري لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه مستوى حول  إجراء دراسة -3

 .في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

ي لدى طالب وطالبات المرحلة المتوسطة ودور األنشطة الطالبية في إجراء دراسة حول مستوى األمن الفكر -4

 تعزيزه في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
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 :العربية المراجع -

(. شبكة التواصل االجتماعي وآثارها على ه4193والباز أحمد نصحي أمين الشربيني. ) ;السيد عبد المولى السيد ،أبو خطوة

العدد  (.1) ربية لضمان جودة التعليم الجامعيى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين. المجلة العاألمن الفكري لد

(90.) 

نحو بناء نموذج تربوي  ير الصفية في تعزيز األمن الفكري(. دور األنشطة الطالبية غه9349منصور ناصر. ) ،األشقر

 جامعة نايف العربية. الرياض:. غير منشورة ماجستير لتعزيز األمن الفكري. رسالة

(. دور األنشطة الالصفية في رعاية التلميذات الموهوبات السعوديات في المرحلة االبتدائية من م4114آمنة راشد. ) ،بنجر

 (.84) ربوية. مجلة رسالة الخليج العربيوجهة نظر ت

مطابع رابطة العالم مكة المكرمة: سعودية. (. األمن الفكري وعناية المملكة العربية اله9344عبد هللا عبد المحسن. ) ،التركي

 .اإلسالمي

(. دور األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن ه9348حسن محمد ناصر آل سعيد. ) ،التميمي

 جامعة الملك سعود. الرياض: الفكري "تصور مقترح". رسالة دكتوراه غير منشورة.

 .مكتبة الملك فهدالرياض: االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني والدولي. (. ه9341محمد شحاته. ) ،الخطيب

(. دور األنشطة الطالبية في وقاية الشباب من االنحراف مدخل وقائي. مجلة البحوث 9344عبد هللا ناصر عبد هللا. ) ،السدحان

 .430-448الصفحات . (91) . العدد(91) األمنية

دورها في تعزيز األمن الفكري الرقمي من وجهة (. واقع األنشطة المدرسية وه9341فر. )سمات عبد العزيز جع ،آل سالم

 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.الدمام: . بالقطيف نظر التربويات والمربيات في مدارس البنات المتوسطة

لفكري لطالبها تصور مقترح. مجلة مستقبل في تحقيق األمن ا (. دور الجامعةم4199هويدا محمود. ) ،; واألتربيمحمد ،طه

 .(98)العدد  (.11) التربية العربية

(. عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمن م9343منزل عسران جهاد. ) ،العنزي

 .عة نايف العربيةالرياض: جام. غير منشورة االجتماعي طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض. رسالة ماجستير

 مكة المكرمة.مكتبة طيبة الخضراء: (. إدارة النشاط المدرسي. 9341أغادير سالم. ) ،العيدروس

 دار وائل للنشر.عمان: (. دليل األنشطة الطالبية. م4111رشيد راشد. ) ،الفهيدي

طالب المرحلة الثانوية. دراسة (. مدى إسهام النشاط الطالبي في تحقيق األمن الفكري له9349موسي حسن محمد. ) ،كرشمي

 جامعة أم القرى.مكة المكرمة: . غير منشورة ميدانية بمحافظة جدة. رسالة ماجستير

 دار األندلس. حائل: (. النشاط المدرسي.م9118كر. )حمدي شا ،محمود

. بحث مقدم ن المجتمعلمسألة واألطفال على أم(. أثر تشرد العجزة والمعوقين وأصحاب اه9340أحمد حامد إمبابي. ) ،مراد

كلية الملك  الرياض: .هـ43/4/9340ـ 49قد في الفترة من لندوة المجتمع واألمن في دورتها السنوية الثالثة والمنع

 فهد األمنية.

 عالم الكتب. األخالق في اإلسالم. القاهرة: لة(. مجتمع الفضيه9391. )محمد منير ،مرسي
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 .سلسلة كتب المستقبل اعياتها علي الوطن العربي. بيروت:العولمة وتد(. م4114كز دراسات الوحدة العربية. )مر 

 .د العزيز للحوار الوطنيمركز الملك عبالرياض: (. الدليل التعريفي. ه9341عبد العزيز للحوار الوطني. )مركز الملك 

العربية للعلوم  رياض: أكاديمية نايفاله(. األمن بمفهومه الشامل وأهمية التعليم في تكوينه والتوعية به. 9341فايز. ) ،مساعدة

 .األمنية

 .. القاهرة: مكتب األمم المتحدةم(. األمم المتحدة ومفهوم اإلرهاب9182عبد المنعم. ) ،المشاط

ه(. دور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري من وجهة نظر طالب جامعة القصيم. 9344حمد سعد حمد. ) ،المطيري

 جامعة القصيم. القصيم: نشورة.رسالة ماجستير غير م

 .نشطة الطالبية للمرحلة الثانويةه(. دليل األ9341وزارة التربية والتعليم. )

في المرحلة الثانوية  ه(. درجة إسهام اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب9342سليمان إبراهيم. ) ،الوهيبي

رسالة ماجستير غير منشورة.  .بوييننظر المعلمين والمشرفين التر مدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة

 . مكة المكرمة: جامعة أم القرى
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