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:امللخص

هتدف الدراســة اا الرع ف ىلد د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضــاا ائي ة الردريســية الطلبةذ ملر مع اة ما كاا اند رقدي اض أىضــاا هي ة
 أ الكلية اليت يدرس ـ ـ ـ ـ ــول ايهاذ ملر الكك ـ ـ ـ ـ ــف ىما كاا اند، أ خ ا هت العملية، أ رربه ا اد ية، الردريس حول يقي اجلامعة لألمن الفك ي للطلبة خترلف ابخرالف جنس ـ ـ ـ ـ ــه
 أ الكلياض اليت ينرمول كليها أ معد هت األ اد يةذ قد مت اىرماد املنهج، أ مسـرومهت الدراسـية، رقدي اض الطالب حول يقي اجلامعة لألمن الفك ي للطلبة خترلف ابخرالف جنسـه
) طالبا طالبة اخرري ا ابلط يقة الطبقية العكـوايية البسـيطةذ قد اىد الباحث748( ) ىضـو هي ة ردريس من364( الوصـف املسـ ملناسـبره لطبيعة الدراسـةذ ركوند ىينة الدراسـة من
) اق ة موزىة ىلد أربع أبعاد رييسـة (د ر ىضـو هي ة33(  حيث بلغ ىدد اق اض ا سـربانة،اسـربانة لقياس رقدي اض أىضـاا هي ة الردريس الطلبة حول يقي اجلامعة لألمن الفك ي للطلبة
 د ر القوانيف ا نظمـة اجلـامعيـة حت يقي األمن الفك ي)ذ أظه ض النرـايج درجـة يقي األمن الفك ي للطلبـة من جهـة نظ، د ر ا نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الطالبيـة، د ر املق راض اجلـامعيـة،الرـدريس
 يليه حت امل ربة الثانية د ر املق راض، بينما جااض بدرجة مروس ـ ـ ــطة من جهة نظ الطالبذ قد جاا حت الوريب األ ل جمال د ر ىض ـ ـ ــو هي ة الردريس،ًأىض ـ ـ ــاا هي ة الردريس اند م رفعة
 حت امل ربـة ال ابعـة ا خرية جمـال د ر ا نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الطالبيـة حت يقي األمن، جمـال د ر القوانيف ا نظمـة اجلـامعيـة حت يقي األمن الفك ي حت امل ربـة الثـالثـة،اجلـامعيـة حت يقي األمن الفك ي
 حت امل ربـة الثـانيـة د ر ىضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هي ـة،الفك ي مجيعهـا بـدرجـة م رفعـةذ أمـا ر ريـب انـا ض من جهـة نظ الطالبا جـاا حت امل ربـة ا ا جمـال د ر املق راض اجلـامعيـة حت يقي األمن الفك ي
 حت امل ربـة ال ابعـة ا خرية جمـال د ر ا نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الطالبيـة حت يقي األمن، جمـال د ر القوانيف ا نظمـة اجلـامعيـة حت يقي األمن الفك ي حت امل ربـة الثـالثـة،الرـدريس حت يقي األمن الفك ي
) حت رقدي اض أىضـ ـ ــاا هي ة الردريس حول يقي اجلامعة لألمن الفك ي للطلبة ربعاα =0.05( الفك ي مجيعها بدرجة مروسـ ـ ــطةذ قد أظه ض النرايج جود ا ق ااض د لة كحصـ ـ ــايية
 ربعا ملرغري س ــنواض ا دمة لص ــاال س ــنواض،) ربعا ملرغري ال ربة ا اد ية لص ــاال ال ربة ا اد ية (اس ــراا مس ــاىد، ربعا ملرغري الكلية لص ــاال الكلياض األدبية، لص ــاال ا و،ملرغري اجلنس
 ربعا ملرغري املسـ ـ ــرو، ربعا ملرغري الكلية لصـ ـ ــاال الكلياض األدبية، سـ ـ ــنواض)ذ جود ا ق ااض د لة كحصـ ـ ــايية سـ ـ ــرغاابض الطالب ربعا ملرغري اجلنس لصـ ـ ــاال ا و10-5( ا دمة
 ربعا ملرغري املعدل الوا م لصــاال الطلبة من معدل ممرازذ حت ضــوا النرايج أ صــد الدراســة بضـ رة اىااظة ىلد أد ار ا من،)الدراسـ لصــاال الطلبة من املســرو الدراسـ (رابع ااقا
أىضاا هي ة الردريس األنكطة الطالبية القوانيف األنظمة اجلامعية املق راض اجلامعية حت يقي املزيد من األمن الفك ي لد الطلبةذ

 األمن الفك يا املق راضا القوانيفا األنكطة الطالبيةا جامعة الباحةذ:الكلمات املفتاحية

The Role OF Al-Baha University in Achiving the Intellectual Security Among Students from the
Point of Views of Faculty Members and Students Themselves
Dr. Atieh Mohammad Al Badarneh
Assistant Professor, Department of Education and Psychology
Faculty of Education at Al-Baha University
Abstract:
The present study aims at identifying the role of Al-Baha University in achieving the intellectual security of students from the point of view of faculty
members and students themselves. Also, to explore if faculty members 'estimates of university achievement of students' intellectual security vary according to
their gender, academic rank, practical experience, or college. As well as whether students 'estimates of the University's ach ievement of students' intellectual
security varies according to their gender, study level, college, or academic level. The descriptive survey approach was adopted as it suits the nature of the study.
The sample of the study consisted of (364) faculty members and (748) students who were selected by simple random. The researcher prepared a questionnaire
to measure the estimates of the faculty members and students about the university achievement of the intellectual security of the students. The questionnaire
consisted of (33) items divided into four basic dimensions (role of the faculty member, the role of the university curricula, the role of the student activities, and
the role of university laws and regulations in achievement of intellectual security). The results showed that the degree of a chieving intellectual security for
students from the point of view of faculty members was high, while it was medium from the students' own point of view. In achieving intellectual security, the
domain: the role of the faculty member ranked first, followed by the role of university curricula, then role of university laws and regulations in third place, and
the fourth and final was the role of student activities in achieving intellectual security, and all their degrees were high. From students’ perspective the domain:
the role of university curricula ranked first in achieving intellectual security, role of faculty member ranked second, role of university laws and regulations in
third place, and the fourth and the final was the role of student activities, all their degrees were medium. The results showed that there were statistically significant
differences (α≤0.05) in the estimates of the faculty members on the achievement of the university for the intellectual security among the students according to
the gender variable in favor of the females, and to the type of faculty in favor of Faculties of Arts, to academic rank in favor of assistant professor rank, and to
the variable of years of service favoring the years of service (5-10 years). Also there were statistically significant differences in the responses of students
according to the gender variable in favor of females, according to the college variable in favor of Faculties of Arts, according to the variab le of the academic
level in favor of students from the academic level (fourth level and less), and for the cumulative average in favor of students of an excellent rate. In light of the
results, the study recommended maintaining the roles of faculty members, student activities, university laws and regulations, and university curricula in achieving
greater intellectual security among students.
Keywords: Intellectual Security, Curriculum, Students’ Activities, Laws and Regulations, Faculty Members, Al-Baha University.
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دذ ىطية حممد األمحد البدارنة :د ر جامعة الباحة حت يقي ا من الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة.

مقدمة:

يعد األمن من أه النع اليت يرفضا هبا ﷲ -سب انه رعاا-ىلد من يكاا من ىباده ،اقد قال سب انه
﴿إل ايال إ
ش ( )1كإ ايالاإ إه إرحلاةا إ
ب ه اما الْبـي إ
الصْي إ
رعاا حت سورة ق يش إإ
ف قُـايْ ٍ
د ( )3الَّ إمي
الكرا إاا ا َّ
ف ( )2اـ ْلياـ ْعبُ ُد ا ار َّ ا ا ْ
ْ ْ
ف (﴾)4ذ اآلمض ( )4-1سورة ق يشذ قوله رعاا ﴿ كإ ْا قا ا إ
وع آامناـه إمن خو ٍ
إ
اج اع ْا
ال كإبْـااهي ُ ار إب ْ
أاطْ اع ام ُه ْ م ْن ُج ٍ ا ا ُ ْ ْ ا ْ
ا
ه اما بـلا ًدا آاإمنًا ارز ْق أاهلاه إمن الثَّم إ
اضطاُّهُ كإ اا
اض ام ْن آا ام ان إمْنـ ُه ْ إاب ََّّللإ االْياـ ْوإم ْاآلا إخ إ قا ا
ال ا ام ْن ا افا اأ اُمرإعُهُ قالإ ًيال ُُثَّ أ ْ
ا ا
ا ُْ ْ ُ ا اا
اب النَّا إر بإْس الْم إ
اى ام إ
ف إم ْن
ر نـُرا اخطَّ ْ
صريُ﴾ اآلية ( )126سورة البق ةذ قوله رعاا ﴿ ا قاالُوا كإ ْل نـارَّبإ إع ا ْئُاد ام اع ا
ا ا ا
إ
إ
إ
إ
اض ُ إا اش ْ ٍا إرْزقًا إم ْن لا ُد َّ ا لا إك َّن أا ْ ثاـا ُه ْ ا يـا ْعلا ُمو ال﴾ اآلية ( )57سورة
أ ْارضناا أاا اَلْ ُُناك ْن ائُْ احا ًما آامنًا ُُْي اَب كإلاْيه اَثاا ُ

القصصذ ااألمن ث ة من أه ث اض انرمع ،اليت ينبغ ىلد ا ا د أل يقوم هبا لي ااظ ىليها ينميها ،اهو
احلياة بكا معانيها ،من اقد األمن اال معىن حلياره ،لن رسرق ررقدم انرمعاض بال أمنذ بوجود األمن رزده
احلياة رسرق  ،يثم العما ،رصال األدمل األموال األنفس األى اض ،رر ق احل مض اليت هتدف كليها
الكعوب ،يم أا ادها من الوقوع حت اجل ةذ األمن مفهوم شاما يكما جما ض مرعددة حت احلياةا األمن
اجلناي  ،األمن السياس  ،األمن ا قرصادي ،األمن ا جرماى  ،األمن الغماي  ،األمن الص  ،األمن
الفك ي ،مما شر ايه أل يقي األمن الفك ي لد الف د انرمع يؤث كُياابً ىلد رلر انا ض املرعددة ملفهوم
األمنذ
قد م ض احلضاراض البك ية مب احا مرعددة ،حبيث رؤث ا م حلة حت امل حلة اليت رليها اُياابً أ سلباً ،ربعاً
للرأثرياض املربادلة بينها بيف البي ة اىيطة من حقبة زمنية ألخ  ،يعد الف د حمور رلر امل احا رغرياهتا بوصفه
املكول األ ل لل ضارةذ ررككا احلضاراض من جانبيفا مادي يع ىن اجلوانب املادية مبخرلف جما هتا اىسوسة،
معنوية ي ربط ابجلوانب ال حية الفك ية ،يككا اجلانب الفك ي ا نطالقة األ ا اىور األساس للغانبيف املادي
املعنوي ،ملا ئما اجلانب من أمهية د ر ابرز حت حياة الف د انرمعذ كن كغفال د ر البي ة اىيطة حت ا ساب
الف د اجلانب املادي أ املعنوي أ المها بككا مباش أ غري مباش  ،حيث رلعب البي ة د راً حيومً حت يديد
اجتاهاض الف د الفك ية اليت قد ررأث بد رها ابلرطور احلضاري للمغرمعاض حت ضوا ارساع البي ة اىيطة ابلف د زمدة
رفاىله معها سلباً كُياابًذ
ملر أد الرطور الرقين املعاص حت جمال رقنية املعلوماض ا رصا ض كا الرقارب الكديد بيف أرجاا
العاَل المي أصبح ق ية صغرية امرزجد ايها احلضاراض ،ير ربادل األاكار املعلوماض بصورة مثرية سهلد انركار
األاكار املخرلفة بدرجاض مرباينة ،منها أاكار ساىدض حت ُنو انرمعاض رقدمها ،لكن ابملقابا أخ أدض كا
زىزىة األمن الفك ي أث ض ىلد د ره حت يقي الرالح الوحدة حت الفك املنهج الغاية ،اغياب األمن الفك ي
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أ احنسار د ره يورب ىليه خلا حت منظومة األمن الكاما يعوق اإلبداع الرطور النمو حلضارة انرمع ثقااره
(السديس2005،م)ذ
هناك ىواما مرعددة رسه حت رطور األمن الفك ي لد الف د مثا األس ة انرمع اإلىالم املؤسساض
الوبوية ،مما شر ايه أل األمن ي ربط اررباطاً ثيقا جوه م ابلوبية الرعلي  ،كا بقدر ما رنغ س القي األخالقية
النبيلة حت نفوس أا اد انرمع بقدر ما يسود الر انرمع األمن ا طم نال ا سرق ارذ ثا النس الوبوي أحد
األنساق ا جرماىية املهمة اليت رلعب د راً حيومً مهماً حت اىااظة ىلد بناا انرمع اسرق ارهذ رقع ىلد مؤسساض
حت ر سيخ مفهوم األمن رعميقه حت نفوس منرسبيهاذ ااألمن هو القيمة األساسية
الوبية الرعلي مسؤ لياض
اليت كن أل ررم ور حوئا القي األخ حت ا نظام رعليم جح ،هو قيمة يرعاما معها الر النظام أتث اً
أتثرياً ،اوجوده له د ر مه حت داعه كا أل يكول أ ث ااىلية حت ركوين شخصية مروازنة قادرة ىلد ا سريعاب
اإلنراج حت الوقد ااره ،غيابه له د ر حت ضي أا الكخصية اليت ينرغها (ىيد1999،م)ذ
رقوم مؤسساض الرعلي العام إبىداد الطالب حت امل حلة املدرسية كىداداً قيمياً ىلمياً بدنياً انفعالياً خلقياً
دينياً ص ياً الر ى ب امج أنكطة مرعددةُ ،ث ركما مؤسساض الرعلي العايل هما اإلىداد من خالل اجلامعاض
لوسيخ القي الفك ية الالزمة حلماية الكباب لل يلولة د ل قوىه حت الغلو الرط ف محاية انرمع جعله آمناًذ
هناك مسؤ لياض مرعددة للغامعة بعضها رقع ىلد أسارمة اجلامعة المين ثلول البعد احليوي حت رنفيم اجتاهاض
أهداف اجلامعة ظايفها ،حيث كل ئ د راً ارشادمً حيا لول من خالله روجيه اط ة طلبره سلو ه  ،راع قيمه
ا لقية مثله العليا حت احل ا ري العل  ،الو ا ا نرماا كا ىقيدهت قياداهت العليا حت انرمع ،كرشاده كا
الط ي املؤدية كليها ،كخ اجه كا احلياة قادرين ىلد يما مسؤ لياهت جتاه جمرمعاهت ذ أه ما يناط بد ر مسؤ لية
أسراا اجلامعة هو غ س رعزيز األمن الفك ي لد طالبه ،ىليه أل يسعد كا رككيا ىقول الطلبة حنو القدرة
ىلد النقد البناا الرمييز بيف خمرلف املدخالض الثقااية املرعددة ىلد ىقيدهت مباديه ا جرماىية الوطنية السايدةذ
لملر رسعد همه الدراسة للرع ف ىلد د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي لد طلبرها من جهة
نظ أىضاا هي ة الردريس الطلبة من خالل اسرقصاا رقدي اض أىضاا هي ة الردريس الطلبة حت خمرلف لياض
جامعة الباحة لد ر اجلامعة حت ا سهام حت يقي األمن الفك ي من خالل حما ر أربعة ه  :د ر أىضاا هي ة
الردريس ،د ر املق راض اجلامعية ،د ر ا نكطة الطالبية ،د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك يذ
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أحد ينك الد ر ائام املميز لألمن الفك ي بيف ا جوانب األمن األخ حت انرمع ،الر ألنه حيق
لألمة الرالح الوحدة حت الفك املنهج الغاية ،حت حال غيابه يكول هناك خلا حت األمن حت مجيع ا ىه األخ ،
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يظه الر ا لا من خالل ما يواجه انرمعاض البك ية ىامة انرمع اإلسالم خاصة من موجة حت الرغيري الرغري
املسرم  ،اليت سببها الرطور املرسارع حت انال املع حت الرقين ا رصا ض (خوجة 1427،ه)ذ
قد ساىد ا نفراح الكبري بيف انرمعاض سهولة الوصول النك للمعلوماض األاكار املخرلفة أص اب
الفك املرط ف كا اسرخدام سايا الرواصا املخرلفة اسرغالل الدين سرار لرنفيم مآرهب حت زىزىة األمن
ا سرق ار من خال الرككير حت العقايد ،كابحة ا ىرداا ىلد ا ما خيالفها إبسااة رفسري النصوص الك ىية
(اجل ين 2000،م) ،مصادرة ح ية ا ىرقاد إب اه اآلخ ين أ هتديده ما يورب ىلد الر من نك الفساد
حت األرض (ا طيب2006 ،م) ،من خالل الطعن حت مبادئ أخالقياض انرمع الع يب اإلسالم  ،خلخلة الصف
الواحد ،كضعاف قدراره ،ركريد جهوده ،جبانب نك البدع ا اااض األابطيا ريسري مساراض الغواية الفنت
صنوف ا حن اف الفك ي من أجا يقي أهداف اسواريغياض معادية نق رها جتارب ىديدة (اجل ين2006 ،م)ذ
قد يورب ىلد ىدم القدرة ىلد رعزيز األمن الفك ي أ يصيف الكباب من أخطار الغز الفك ي مككالض
خطرية ،ررمثا بفساد الفك ارركاب أىمال كج امية خمرلفة رزىزع األمن ا سرق ار حت انرمع ،لملر أصبح
ا هرمام ابألمن الفك ي أ ث كحلاحاً من اي قبا ،أ ث اررباطاً بصمي العما األمين أ لومره ،حيث كل املظاه
الدامية اليت ررمثا حت األىمال اإلج امية ما يورب ىليها من خساي اادحة قد متس األب ما يسبقها غ س املفاهي
الباطلة املكوهة حت ىقول اإلرهابييف املغ ر هب كقناىه ابألاكار املرط اة أل الردمري القرا سيلة رنفيم ش ع ﷲ
حت األرض(صاال2008،م)ذ
ىلد ال غ من اهرمام اجلامعاض السعودية برواري األنكطة العلمية ال مضية الثقااية ا جرماىية الالزمة
لرعزيز األمن الفك ي محاية الكباب اجلامع من ا حن اف ىن د ره املأمول حت بناا الوطن املكار ة الفعالة حت
خططه الرنموية الطموحة ،انطالقاً من الرأثرياض السلبية للرط ف الفك ي سع بعض اجلماىاض لنك اك ها
املرط ف بيف ا ة الكباب اجلامع سرغالل محاسها نكاطها حت زىزىة األمن ا سرق ار ،ك أل هناك دراساض
ىديدة أشارض كا جود قصور حت أد ار اجلامعاض حت يقي رعزيز األمن الفك ي لد طالهبا ،من رلر الدراساض
دراسة اجل ين (1420ه) اليت أشارض كا أل معظ املن ايف اك مً اند أىماره أقا من ثالثيف سنة ،همه
الف ة ركما الف ة العم ية لطالب اجلامعاض ،أشارض كا أل من أسباب ا حن اف الفك ي لديه ىدم املساىدة حت
حا املككالض النفسية ا جرماىية ا قرصادية الص ية ،حت هما كشارة اض ة كا قصور اجلامعاض حلمايره
من ا حن اف الفك يذ ملر دراسة املالك (1427ه) اليت كفد أل ممارسة املؤسساض الرعليمية حالياً لد رها
حت جمال يقي األمن الفك ي من خالل اجلامعاض اند مردنيةذ
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قد أ د اليوسف (1425ه) أل اسرع اض الد ر المي رقوم به املؤسساض الرعليمية حت مقا مة اإلرهاب
العنف الرط ف أصبح أم اً ض رمً حت الوقد احلاض  ،ملا متثله همه املؤسساض من ثقا حيوي حت بناا انرمع ،مبا
ثله الر الثقا من أمهية حت البعد األمينذ ي هال (2000م) أل معظ اجلامعاض حت الد ل النامية أخمض ر ز
ىلد العملية الرقليدية للردريس أ ث من ر يزها ىلد الب وو العلمية خدمة انرمع لعدة أسباب يرغلد بعضها
حت اررفاع النصاب الردريس لد بعض أىضاا هي ة الردريس قلة املوارد املالية املخصصة للب ث العلم ىدم
رواا األجهزة ا دماض الب ثية الالزمةذ
أتيت همه الدراسة للرع ف ىلد الد ر المي رقوم به جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي لد طلبرها
من جهة نظ أىضاا هي ة الردريس الطلبة رقص د ر املق راض اجلامعية األنكطة األنظمة القوانيف حت الرذ
من ُث اإل همه الدراسة رسعد لإلجابة ىن السؤال ال ييس "ما دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة
من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة؟" ،رف ع من هما السؤال الرساؤ ض الف ىية الرالية:
السؤال األول :ما د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية؟
السؤال الثاين :ما د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ الطلبة؟
السؤال الثالث :ها هناك ا ق ااض د لة كحصايية ىند مسرو ( )0,05بيف مروسطاض اسرغاابض أىضاا
هي ة الردريس رعز اا مرغرياض (اجلنس ـ ال ربة ا اد ية ـ ا ة ـ الكلية)؟

السؤال الرابع :ها هناك ا ق ااض د لة كحصايية ىند مسرو ( )0,05بيف مروسطاض اسرغاابض الطالب
رعز اا مرغرياض (اجلنس ـ املسرو الدراس ـ الكلية ـ املعدل)؟
السؤال اخلامس :ها هناك ا ق ااض د لة كحصايية ىند مسرو ( )0,05بيف مروسطاض اسرغاابض أا اد العينة
ربعا لرصنيفها (ىضو هي ة ردريس ،طالب) ؟
أهداف الدراسة:

 )1الرع ف ىلد د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية
 )2الرع ف ىلد د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ الطلبة
 )3مع اة ا خرالف حت رقدي أىضاا هي ة الردريس حول درجة يقي جامعة الباحة لألمن الفك ي للطلبة
ابخرالف جنسه  ،رربه ا اد ية ،خ اهت العملية ،لياهت ذ
 )4مع اة ا خرالف حت رقدي اض الطالب حول درجة يقي جامعة الباحة لألمن الفك ي للطلبة ابخرالف
جنسه  ،مسرومهت الدراسية ،لياهت  ،معد هت الوا ميةذ
 )5مع اة ا خرالف حت رقدي اض اسرغاابض أا اد العينة ربعا لرصنيفها (ىضو هي ة ردريس ،طالب)ذ
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أمهية الدراسة:
 )1األمهية النظرية
رنبث أمهية همه الدراسة من حيوية املوضوع المي ررنا له هو د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي
لد طلبرها مبا حت الر أد ار ا من أىضاا هي ة الردريس املق راض اجلامعية ،األنكطة الطالبية ،األنظمة
القوانيف ،ما رظه األمهية النظ ية ئمه الدراسة ايما متثله من كضااة مع اية حول همه األد ار حت مؤسسة رعليمية
ىليا ه جامعة الباحة لر قي األمن الفك ي لد طلبرها من خالل رز يد املكربة السعودية الع بية ابملعلوماض
اليت روضح الر ،لرسهيا يسيف رلر األد ار رعزيزها لر قي مزيداً من األمن الفك ي لد الطلبةذ ابإلضااة كا
الر ،سع همه الدراسة كا ربط الب ث العلم أبحداو انرمع مككالره املسامهة حت حلها ،هما ما نصد
ىليه رؤية اململكة (2030م) حت أل األمن الفك ي من أب ز املواضيع اليت رسعد اململكة الع بية السعودية لر قيقهذ
 )2األمهية التطبيقية
ر ز األمهية الرطبيقية ئمه الدراسة حت النرايج اليت يؤما أل رسف ىنها ،اليت قد رسه حت رعزيز د ر جامعة
الباحة حت يقي األمن الفك ي لد طلبرها من خالل بيال أد ار ا من أىضاا هي ة الردريس ايها املق راض
الدراسية األنكطة الطالبية األنظمة القوانيف حت يقي الر األمنذ ملر من خالل الروصياض اليت سرقدمها
الدراسة للغامعة ختاا كج اااض ردابري ىملية لرعزيز األمن الفك ي لد الطلبة ا ب امج مرخصصة ر ركز ىلد
رعزيز أد ار أىضاا هي ة الردريس املق راض اجلامعية األنكطة الطالبية األنظمة القوانيف حت يقي الر األمن،
السع كا يصيف الكباب من الروجه حنو الفك املرط ف ،ر سيخ قناىاهت خبطورره د ره حت زىزىة األمن
ا سرق ار انعكاساره السلبية ىلد أمن الف د انرمعذ
مصطلحات الدراسة:
األمن الفك ي :يع اه الكه اين (1430ه )23 :أبنه "يصيف الفك البك ضد األاكار غري املنضبطة
ابلضوابط الك ىية ا جرماىية للم ااظة ىلد الواو الديين الثقاحت يقي ا سرق ار حت انا ض املخرلفة صو
كا يقي األمن الوطين أببعاده املخرلفة"
يع اه الباحث كج اييا أبنه :سالمة أاكار الكباب محايره من ا حن اف حت املعرقداض القي األاكار اليت
رقود كا الغلو أ الرف يط حت الفك السلوك املمارسةذ
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية
الطلبة.
- 275 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م

احلدود البشرية :أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة حت جامعة الباحةذ
احلدود املكانية :جامعة الباحة الكلياض الرابعة ئا حت منطقة الباحةذ
احلدود الزمنية :الفصا الدراس الثاين من العام اجلامع  1439/1438هـ
اثنياً :اإلطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم األمن الفكري:
يركول مصطلح األمن الفك ي من لمريف مها :األمن الفك  ،هما يقرض بيال ط حت امل ب من الناحيريف
اللغوية ا صطالحيةُ ،ث الرع يف هبما معا ،الر ىلد الن و الرايل:
1ـ مفهوم األمن لغةً واصطالحاً:
أـ األمن لغةً:
إ
إ
د غريي من األ ْامن األمالذ األمن :ضد
د اأ أم ٌن ،اآمْن ُ
قال ابن منظور "األاما ُل األامانةُ مبعىن ،قد أمْن ُ
ا وفذ األمانة :ضد ا يانة" (1419هـ ،ج ،3ص)216ذ ا مصطفد آخ ل (1392ه )28 :أل األمن
من :أمن أمناً أما ً :اطمأل َل خيف ،أمن الك أي سل منه ،أمن اال ىلد ما أي ث به اطمأل كليه ،أ
جعله أمينا ىليهذ ملر ا الفري ز آابدي (1993م )194:أل "األامن إ
يف ،ا اف إح
اآلم ُن ،صاحب ضد إأم ٌ
ُْ
أح ٍد حت إا ش ٍا"ذ اهب ابن اارس (1979م :ج )133:1اا أل "(أمن)
أم ٍريذ ار ُج ٌا اأمناةُ ،ه امزةٍ :اَيْامنُهُ ُ ُّا ا
ائمزة املي النول أصالل مرقارابل :أحدمها األمانة اليت ه ضد ا يانة معناها ُسكول القلب ،اآلخ الرصدي
املعنيال ما قلنا مردانيال"ذ
إ
األمناةُ من
ضع األامنذ ا
ي الف اهيدي أل األامن" :ضد ا وف ،الفعا منه :أم ان َيْام ُن أ ْامنًاذ املاأْ ام ُن :ام ْو ُ
نقيض ا إيانة ،املفعول :مأمول أميفذ مؤمتن
األ ْامن ،اس ام ْوضوعٌ من أمند ،األما ُل :كىطاا األ اامنةذ األمانةُُ :
من ايرمنه ،اإل ال :الرصدي نفسه"(1409ه :ج)389-388 ،8ذ
من خالل ما رقدَّم من أقوال أها اللغة لكلمة األمن ير إ
َّضح أل مجيع معانيه رد ر حول األمانة الثإقة ىدم
ا يانة ،الكعور ابلطمأنينة ،سكول القلب ،ىدم ا وف ،ألل ا وف يعين الرهديد الكاما ليس الرهديد الفك ي
اقط ،المي هو حمور همه الدراسةذ
ب .األمن اصطالحاً:
رعددض جهاض نظ املخرصيف الباحثيف حول يديد معىن األمن اصطالحاً ،الر بسبب رباين الثقاااض
رعدد احلاجاض البك ية البي اض ا جرماىية ،اقد ى ف اجل جاين (1413هـ )55 :األمن أبنه" :ىدم روقع مك ه
حت الزمال اآليت"ذ ي حكي ( 1428ه )90 :أل األمن هو" :الكعور اب طم نال األمال ىدم ا وف
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اإلحساس أبل حياة الف د احرياجاره مصاحله مصاال انرمع الوطن مصونة ،حمفوظة حممية من أي اىرداا
ىليها"ذ

ى اه ائو ا (2000م )9 :ىلد أنه "ا سرعداد األمال ،حبفظ الض رمض ا مس من أي ىُد ال ىليها،
اكا ما دل ىلد معىن ال احة السكينة رواري السعادة ال ق حت أي شأل من شؤ ل احلياة اهو آمن" ،ملر ى اه
هتددها داخليا خارجيا ،أتميف
ح يز (1425ه )80 :أبنه
"أتميف يال الد لة انرمع ،ضد األخطار اليت ُ
ُ
اقرصادم اجرماىيًا لر قي األهداف الغامض اليت رع ىن ال ضا العام حت
مصاحلها ،هتي ة الظ ف املناسبة
ً
انرمع"ذ بينما ى اه ىبد املقصود (1999م )693 :أبنه "شعور الف د ابلرواد الرقبا احلب من قبا اآلخ ين مع
قلة الكعور اب ط القل ا ضط اب ،ايما ى اه القادري (1409ه )21 :ىلد أنه "اطم نال الف د األس ة
انرمع ،ىلد أل حييوا حياة طيبة حت الدنيا ،خيااول ىلد أنفسه أموائ أى اضه دينه ىقوئ نسله ،
يعردي ىليها أحد بد ل ح "ذ
من أل
ا
صور خمرلفةذ ما
يربيف مما سب أل مفهوم األمن يرسع ليكما مجيع جما ض احلياة ،له جوانب ىديدةٌ ،
يربيف أل ملفهوم األمن جانبيف :جانب كُيايب هو الكعور ابلسالمة الطمأنينة ا سرق ار ،جانب سليب يرعل
اب ط القل ا وف الرهديد ،بنااً ىلد الر ،اإل الباحث يع ف األمن أبنه :الكعور ابلطمأنينة ا سرق ار
ائد ا السالمة ،البعد ىن ا ط القل ا وف الرهديدذ
2ـ الفكر لغةً واصطالحاً:
أ ـ الفكر لغةً:
معال ثرية كن اسرع اضها ىلد الن و الرايل :لمة إ
ردض مف دة الفك حت ٍ
الفك من (اك )ا "الفاا
الكاف ال اا ر دد القلب حت الك اذ يقال :رفك كاا ردد قلبه معر اذ رجا اكري :ثري الرفكري"(ابن اارس،
1979م ،)446:4 ،ا ابن منظور (1419هـ) أل الفك هو كىمال ا اط حت الك ا ،ايما أشار الفري ز
آابدي(1993م) اا أنه كىمال النظ حت الك ا ،قال مصطفد (1392هـ " )698:اكا حت األم إ اإك اً ،أىما
العقا ايه ررب بعض ما يعل ليصا اا انهول"ذ من اُث االرع يف اللغوي يد ر حول ض رة اىمال العقا حلا
مككلة رط أ ىليةذ
ب ـ الفكر اصطالحاً:
ى ف الو (1423هـ )66 :الفك أبنه "مجلة ما يرعل مبخز ل الما ة اإلنسانية من القي املبادئ
األخالقية اليت لكها اإلنسال من انرمع المي يعيش ايه" ،ينظ كا الفك ىلد أنه" حصول صورة الك ا حت
المهن"ذ ملر ىااه صليبا (1982م )157 :ىلد أنه "مجلة النكاط المهين أمسد صور العما المهين مبا ايه من
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يليا ر يب رنسي  ،ايما ا البك (1423ه )13 :ما أشار كليه األصفهاين ىلد أنه "ا ك األمور حبثها طلبا
للوصول كا حقيقرها"ذ قد ا ى اه (1426هـ )299 :أل الفك هو " جمموع ال ؤ العقلية حول موضوع معيف
هما يكرما القي  ،العقايد ،املع اة اإلنسانية اليت رككا الف د نفسه ،المي اداره ال ييسة العقا ،سيلة الرعبري
ىنه رو ز حت مهاريت احلديث الكرابة ،اضال ىن السلو ياض اإلنسانية اليت رككا انعكاساًذ ي الباحث ال
همه الرع يفاض ملفهوم الفك ررسع لركما ا ما ايه نظ أتما اىمال للعقا حت ااة املباين املعارف مما ينرج
ىنه العلوم النااعة لإلنسانية مجعااذ
3ـ تعريف األمن الفكري:

يع ف األمن الفك ي أبنه "يصيف الفك البك ضد األاكار غري املنضبطة ابلضوابط الك ىية ا جرماىية
للم ااظة ىلد الواو الديين الثقاحت يقي ا سرق ار حت انا ض املخرلفة صو كا يقي األمن الوطين أببعاده
املخرلفة" (الكه اين1430 ،ه ،)23،بينما ى اه الق ارىة (2005م )15-14 :أبنه "املفاهي الرصوراض ا ىرقادية
املبادئ الثقااية القي القناىاض اليت رك أبسباب السالمة الطمأنينة السعادة ،ركيعها ربثها حت انرمع رقية
من ىواما ا وف اإلرهاب مسبباض ا ط حنوها من د ااع اجلنوح حنو اجل ة العنف اليت هتدد النفوس أ
األموال أ العقايد أ األى اض أ العقول"ذ ي اند ب (1408هـ )54 :أل األمن ااك ي هو "محاية اك
انرمع ىقايده من أل ينائا ىد ال أ ينزل هبا أا ذ ألل الر من شأنه أل يقض ىلد ما لد الناس من شعور
ابئد ا الطمأنينة ا سرق ار يهدد حياة انرمع" ،ملر يع ف أبنه" سالمة اك ا نسال من ا حن اف ا ا ج
ىن الوسطية ا ىردال حت اهمه لألمور الدينية السياسية ا جرماىية مما يؤدي اا حفظ النظام العام يقي األمن
الطمأنينة ا سرق ار حت احلياة السياسية ا جرماىية ا قرصادية غريها من مقوماض األمن الوطين"
(املالك 1427،هـ)49:ذ
ًيع ف األمن الفك ي من منظور كسالم "أل يعيش املسلمول حت بالده آمنيف ىلد مكو ض أصالره
ثقااره النوىية منظومره الفك ية املنبثقة من الكراب السنة" (الو 1421،هـ ،)41:اا ااض املعىن أشار
السديس (2005م )16 :كا ال األمن الفك ي يعين "أل يعيش الناس حت بلداهن أ طاهن بيف جمرمعاهت آمنيف
مطم نيف ىلد مكو ض أصالره ثقااره النوىية منظومره الفك ية ،اااا اطمأل املسلمول ىلد ثقااره اك ه
أمنوا ىلد الر من األاكار الدخيلة اقد يق ئ األمن الفك ي"ذ ما انه" أتميف خلو أاكار ىقول أا اد انرمع
من ا اك شايب معرقد خاطئ ،مما قد يككا خط اً ىلد نظام انرمع أمنه ،مبا يهدف كا يقي األمن
ا سرق ار حت احلياة ا جرماىية" (احليدر2001،م)316 :ذ
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كن رلخيص ما رد حت رع يفاض األمن الفك ي ىلد أنه يصيف الفك البك ضد األاكار غري املنضبطة
ابلضوابط الك ىية ا جرماىية للم ااظة ىلد الواو الديين الثقاحت يقي ا سرق ار حت انا ض املخرلفة صو
كا يقي األمن الوطين أببعاده املخرلفةذ
4ـ أمهية األمن الفكري:
يعد األمن مطلبا أساسيا لكا أمة ،غاية ينكدها ا نسال حت حياره ،هدف ي ص مجيع انرمعاض ىلد
يقيقه ،حيث اىر رس ُ إ
اصبا اح
اَّللُ اىلاْي إه ا اسلَّ ا األمن أحد مقوماض احلياة األساسية الثالثة ا اق ا
صلَّد َّ
ال " :ام ْن أ ْ
ول ﷲ ا
اُ
إإ إ
ض لاهُ ُّ
الدنْـياا" (ر اه الوممي ،حت سننه ،حديث
إمْن ُك ْ إآمنًا إحت إس ْبإإهُ ،م اع ً
وض يـا ْوإم إه ،ا اكأَّاُناا إح ايز ْ
اف إحت اج اسده ،ىْن ادهُ قُ ُ

رق  ،2346:ج.)574/ /4
مع أل األمن من أه ض راض حياة ا نسال اسرق ار انرمعاض ،ا أل هناك نوىا يعد من أه أنواىه
أخط ها ،اهو قلب األمن قاىدره الك  ،انه األمن الفك ي المي" حيق لألمة أه خصايصها ،الر بر قي
الرالح الوحدة حت الفك املنهج الغايةذ يعد يقيقه مدخال حقيقيا لإلبداع الرطور النمو حلضارة انرمع
ثقااره ،ما حت يقيقه محاية للمغرمع ىامة للكباب خاصة ،قاية ئ مما ي د ىليه من أاكار دخيلة هدامة،
ىال ة ىلد صيانة الك يعة المب ىن حياضها الرصدي للرككير ايها ،حت غيابه يؤدي كا خلا حت األمن حت
مجيع ا ىهذ (الو 1423 ،هـ)ذ
رنبع أمهية األمن الفك ي من أمهية العقا البك ي المي ميز ﷲ به اإلنسال ىلد ساي املخلوقاض ،االعقا
البك ي هو مناط الركليف حما اإلبداع اإلنراج ،هو حما الرفكري الر ليا النقد الرقدي الرق ي  ،هو اى ك
ال ييس لإلنسال ،هو المي حيدد موقفه جتاه القضام املعاص ة ،هو المي يداع الف د للقيام بعما معيف أ ا مرناع
ىنه ،من خالله ير ا خريار املدرك ملا ينبغ القيام به من أىمال رص ااض ،ما ُيب اختااه من مواقف حت حياة
اإلنسال (املالك  1427 ،ه)ذ ما رنبع أمهية األمن الفك ي مما قد يورب ىلد اقدانه ،ا غ املعا ة اليت رنغ

ىن اقدال األمن الفك ي برية جدا لعا حت مقدمرها هتديد األمن الوطين بكا مقوماره ،ابلرايل هتديد يال الد لة
جودها (الطالع1420 ،ه)ذ
يسه األمن الفك ي بد ر بري حت يقي صور األمن األخ ا ل ا خالل أبي صورة من صور األمن
يسبقها دايما اخالل ابألمن الفك ي ،اممارساض األا اد بعة من أاكاره لما ر ربط اجل ة ىلد اخرالف أنواىها
بفك ا نسال اررباطاً قومً ،حيث يقدم الف د ىليها أ رنع ىنها ىلد أساس هما ا ررباط (الو 1423 ،ه)ذ
بيف (ابن القي ) حقيقة الفك بقوله" :كل األاكار ا واط اليت جتول حت النفس مبنزلة احلاب المي يوضع
حت ال حد ،اال ربقد رلر ال حد معطلة قط ،با بد ئا من ش ا يوضع ايها ،امن الناس من رط ن رحاه َّحبا
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خي ج دقيقا ينفع به نفسه غريه ،منه من يط ن رمال حصد حنو الر ،اإاا جاا قد العغن ا بز ربيف له
حقيقة ط نه "( 1344ه)31:
مما يدل ىلد أمهية األمن ىظي أث ه حت الكول احلياة أنه منم الل ظة األ ا أرادض املاليكة أل رطم ن
ىلد سالمة األرض من الفساد ،صيانة األمن ايها ،ىلد أل جود اإلنسال لن يكول كخال ً بملر النظام املرناس
المي ينرظ مجيع اراض الكول ،المي ينبغ لإلنسال أل يلرزم به يسري ىلد اقه ،اسألد املاليكة رهبا ه
إ
إ
خايفة مكفقة من هما املخلوق اجلديد ،اقال سب انه رعاا ىلد لساهنا﴿ :أ ا إ
ر
ْ
اجت اع ُا ا ايها ام ْن يـُ ْف إس ُد ا ايها ا يا ْسف ُ
إ
إ إ إ
إ
ال كإإين أ ْاىلا ُ اما راـ ْعلا ُمو ال ﴾ اآلية( )30سورة البق ةذ اقد خكيد املاليكة
ر قا ا
س لا ا
الد امااا ا اْحن ُن نُ اسب ُح حبا ْمد اك ا نـُ اقد ُ
من ضياع األمن ،انركار الفساد الظل ىلد أيدي من يفسد ايها ،بسبب سفر الدماا ،اإلاساد حت األرض
بكا ما يعنيه من ج اي اىرداااضذ
يفوض لألمن الفك ي أل يرصد لكا اك دخيا ،أل حيم اإلنسال من ا حن اف أ ا ج ىن
الوسطية ا ىردال حت اهمه ملخرلف القضام ،اهو يهدف كا حفظ النظام العام ،يقي األمن الطمأنينة ا سرق ار
يعيش الناس حت بالده آمنيف ىلد أصالره ثقااره املسرمدة من دينه
حت مناح احلياة املرعددة،
(محيد1430،ه)ذ
دور اجلامعة يف حتقيق األمن الفكري:
رؤدي اجلامعاض أد اراً مهمةً حت يقي الرنمية الكاملة خدمة جمرمعاهتا من خالل رنمية الكخصية املركاملة
لد طالهبا ىلمياً ىملياً اك مً ،رظه رلر األد ار ا منظومة مركاملة من جهاض مرعددة رض أىضاا هي ة
الردريس ايها املق راض اجلامعية األنكطة الطالبية األنظمة القوانيف اجلامعية اليت رضبط احلقوق الواجباض بيف
أا ادهاذ ايما يل رفصيا لكا منها:
1ـ عضو هيئة التدريس:

يعد ىضو هي ة الردريس أحد املكو ض ال ييسة ملنظومة الرعلي العايل حت اجلامعة ،اهو املوجه للعملية الرعليمية
الرعلمية ،لملر بد ال يكول مرمكنا من مادره العلمية اليت يع ضها ىلد طالبه ،قادرا ىلد روصيلها بككا سلي
اا الطلبة حىت ير ق النغاح للعملية الرعليميةذ يلعب األسراا اجلامع د را ابرزا حت حياة الطلبة من خالل ونه
قد ة حسنة ئ  ،يرفاىا معه يكسبه قي اخالقياض األمن الفك ي بعيدا ىن الرنظري الرأطري ،يرفاىا معه
إل ساهب ا نرماا ،حب الوطن ،قي العدل املسا اة ،ايرقبا آرااه حيثه ىلد ثقااة احلوار رقبا ال أي األخ ذ
يرغا ز الردريس اجلامع كلقاا اىاض اض ،نقا املعلوماض كا املرعلميف ،كا ونه ىملية كىداد مركاملة
اجلوانبا املع اية املهارية الوجدانية ،اليت ير مبوجبها ركوين شخصية املرعل بككا مرميز ،حيث أل مهمة
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الردريس اجلامع  ،ه رعلي الطلبة يف يفك ل يبدىول،

يف حيفظول الكرب املم اض امللخصاض اجلامعية

(زيرول 1995 ،م)ذ كن القول أل ىضو هي ة الردريس حت اجلامعة بد له من مرابعة الرطوراض العلمية الرقنية
املخرلفة موا برها ملا ئا من انعكاساض اُيابية ىلد جما ض ىمله كا ،روجيه الطالب لروظيف سايا الرواصا
رساب املفاهي الفك ية السليمة ،حثه ىلد ال جوع كا املصادر العلمية املوثوقة اليت رر دو ىن
ا جرماى
خطورة ا حن اااض الفك ية ،ابلرايل اإل أه ما يناط بد ر مسؤ لية األسراا اجلامع ابإلضااة كا الرعلي هو غ س
القي املفاهي السليمة حت ىقول طالبه ،لر صينه اك م نك الوى األمين الفك ي بينه  ،اىااظة ىلد املكو ض
املور اثض الثقااية ا صيلة حت مواجهة الرياراض الفك ية الدخيلةذ
2ـ املقررات الدراسية اجلامعية:
يقصد ابملق راض الدراسية اجلامعية ا ا اض املنظمة املخطط ئا مسبقاً اليت رنظمها اجلامعة رك ف
ىليها سواا اختمض رلر ا اض مكا داخا ح م اجلامعة أ خارجها (ا ضري1419 ،هـ ،)377 :ااملنهج اجلامع
ين ص ابملق راض الدراسية اقط ،اُنا يكما األهداف ،اىرو  ،ط ق الردريس ،الوسايا الرعليمية ،األنكطة،
الرقوميذ
رعد املق راض الدراسية من اىا ر األساسية حت العملية الرعليمية إلىداد ا ا اد كىداداً سليماًا امن خالئا
يسرق الطلبة املعلومة اليت رساىده حت مسريره الرعليمية ،ااملق راض بوصفها الكاما ركول مناهج حمددةً ،اُنا
خ اض منظمة خمطط ئا رقدمها اجلامعة ىاربة األاكار الدخيلة ائدامة لر صيف الطلبة ضد ا حن اف ىن العقيدة
اإلسالميةذ ثا األمن الفك ي بعداً اسواريغياً بعيد املد يقوم ىلد حفظ البنية الرنموية ا سواريغية للمغرمع
أب مله ،من هنا اال بد من رضميف املق راض اجلامعية مفاهي األمن الفك ي لر صينه من ا حن اف ،لرصبح
همه املق راض قادرة ىلد موا بة الرطوراض الس يعة حت جما ض احلياة املخرلفةذ
رسه املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي لد طالهبا من خالل رضمينها أهدااا مع ايه مهارية
جدانية لرعزيز األمن الفك ي بلورره حت املواقف الرعليمية املخرلفة ،انطالقا من أل ائدف األساس هو اىداد
الطالب بككا آمن شاما مروازلذ بد للمق راض اجلامعية من ال ق مبسرو ثقااة الطالب اإلسالمية املرسمة
اب ىردال الوسطية حبيث ركول رلر الثقااة مسرقلةً ىن املناهج الدراسية األخ  ،با ركول مدجمةً ايها لرصبح
جزااً منها حاض ة حت صياغة أهدااها رنفيمها ،االبد من دمج القي املبادئ السليمة اليت يوىب املرعلميف ىليها حت
ا مادة رعليمية ،ارغد من صلبها ،جتعلها موحدة مركاملة ،ابلرايل يرمثلها الطلبة اك اً سلو اً (الق ين،
1431ه)ذ
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ُي ب رضميف املق راض اجلامعية مبا ينم حت نفوس الطلبة حب الوطن اىااظة ىلد أمنه محايره من أي
خط أ ض ر ،ملر يصينه اك مً أمنياً لوسيخ الو ا ا نرماا الوطين يقي األمن الفك ي لديه  ،بد
من رطوي املق راض اجلامعية ا مفاهي املواطنة سلو ياهتا ،رضمينها املهاراض الالزمة ملواجهة السلو ياض املن اةذ
ملر ُيب رضمينها مهاراض الرفكري الناقد ألمهيرها حت رعزيز ثقااة األمن الفك ي ،نريغة ملا حيدو حت هما العص
من رغرياض ثقااية ظهور ثري من الر دمض اليت رواجه الف د انرمع مثا ا نفغار املعلومايت المي يرطلب نظ ة
مرف صة شاملة دقيقة لل ك ىلد املوضوىاض ىدم ا سرعغال حت اختاا الق ار د ل يق من ا م  ،مما يساىد
الطالب ىلد أل يصب وا منفر العقا ،حموميف لوجهاض نظ ا خ ين ،ىلد اسرعداد لرغيري آرايه السابقة حت
ضوا املعلوماض اجلديدة السليمة (الق طاين2009،م)ذ
من املوضوىاض املرعلقة بقضام األمن الفك ي ،اليت غىن ىن جودها حت املق راض اجلامعية ه رعزيز
ثقااة احلوار آدابه ضوابطه حت اإلسالم ،بيال حقوق املسلميف ايما بينه  ،حقوق غري املسلميف حت انرمع املسل ،
الرأ يد ىلد ح مة ا ىرداا ىلد املمرلكاض العامة ا اصة ،ايضاح اآلاثر السلبية لوسايا ا رصال احلديثة خط
ا حن اف الرط ف ،الرع ف ىلد مككالض انرمع الفك ية املعاص ة رقدمي احللول املناسبة ئا ،ربصري الطالب
ابلرياراض الفك ية اليت ررعارض مع ديننا احلنيف ىاداض جمرمعنا السليمةذ
-3األنشطة الطالبية:
متثا األنكطة الطالبية جانبا مهما من جوانب العملية الرعليمية ،الر لد رها الفاىا حت رككيا شخصية
الطالب السليمة صقلها رنميرها حت خمرلف جوانبها العقلية ال حية اجلسدية الوبوية ،بث جمموىة من األاكار
القي اليت كنها ال رعود ابلنفع ىلد نفوسه  ،ررمثا همه األنكطة حت املؤمت اض الند اض ال حالض العلمية
الوايهية ،احياا املناسباض ا سالمية الوطنية املسابقاض الثقااية غري الرذ االنكاط يكما ا ما يكوك ايه
املعل داخا املؤسساض الرعليمية خارجها من أىمال ررطلب مهاراض قدراض ىقلية أ يد ية أ ىملية ،رعود ىليه
مبزيد من ا اض اليت ردى رعلمه ملوضوىاض مرنوىة (ش اره2003،م)ذ
رؤ د األدبياض الوبوية ىلد أل األنكطة الطالبية كن أل يق أهدااها بفعالية كاا أمكن رسيريها روجيهها
بقيادة كدارية اىية ،الر أل اإلدارة الوبوية الفعالة ه رلر اليت رعما ىلد يقي أهدااها من خالل ركاما
ىناص ها اإلداريـة املخرلفة من ختطيط رنظيـ رقومي سليمة (ىبدالداي 1983 ،م)ذ ررميز األنكطة الطالبية أيضا
بقدرهتا ىلد رنمية الوى بقضام الفك مبا ي سخ مفاهي األمن الفك ي ،نك ثقااره بيف الطالب ،رنمية طاقاض
الطالب اإلبداىية الثقااية املخرلفة ،يث الطالب ىلد ا طالع الرز د الثقاحت ،الرع ف ىلد خصايص جمرمعه
احرياجاض رطوره (حممد2012،م)ذ
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روجد ىالقة بيف ممارسة الطالب لألنكطة الطالبية ُنو الوى األمين بكااة أشكاله لديه  ،حيث يكرسب
الطلبة خالل اخرالطه مع بعضه بعضا رفاىله من خالل همه األنكطة املرنوىة معارف معلوماض رسه
بد رها حت رنمية مفاهي قضام مرعددة لديه من أمهها األمن الفك يذ لملر ُيب ىلد اجلامعة ض رة روظيف
األنكطة الطالبية أبشكائا املخرلفة حت رنمية الوى مبفاهي األمن الفك ي ،حبيث ركغع طالهبا ىلد املكار ة
ابألنكطة ائاداة رنظي الند اض ىقد اللقاااض اىاض اض ،اسرغالل املناسباض اإلسالمية ،ا هرمام ابلب وو
اليت رعاجل مككالض الطالب حت جمال األمن الفك ي ،كقامة ال حالض العلمية الوايهية رنظي املعارض ،كنراج
انالض ،اليت رعزز الثوابد ،رص ح املفاهي  ،يصن املعرقداض ،ر سخ املبادئ القي ا سالمية ،يث ىلد
الوسطية ا ىردال ،ا هما يسه بد ره حت رنمية الوى مبفاهي قضام األمن الفك ي لد الطالبذ
4ـ األنظمة والقوانني:
كن للغامعة أل رسه حت رنمية محاية ىقول طالهبا من خالل رفعيا األنظمة القوانيف اجلامعية اليت
ضعد من أجا رنظي أد ار ىناص املنظومة املركاملة حت اجلامعة من أىضاا هي ة ردريس طالب مناهج أنكطة
خمرلفة ،حبيث رقوم همه القوانيف ىلد أساس املسا اة العدل احوام الف د إلنسانيره بعيداً ىن الرعصب لل اي أ
الرط ف جتاه معيف ،رواري مناخ من احل ية العدالة املواطنة الص ي ةذ لملر بد ئمه القوانيف أل ر اى
املصل ة العليا للطالب انرمع كا ،لعا أسلوب املناقكة العلمية ائادية سيلة اعالة للم د ىن حا ض الرط ف
الغلو جتنب األساليب غري اندية مثا الرلويح ابلعقاب للطلبة د ل بيال خط ما ه ىليه من جمانبة للصواب،
اال بد من األخم ىلد أيديه منعه من األخالل ابألمن الفك ي للمغرمع لو ر رب ىلد الر ابعاده ىن
خمالطة اآلخ ين لرغنب خط ه ذ
ُيب أل يروي اجلامعة ىلد حدة خمرصة لعالج احلا ض املسرعصية اك م أ سلو يا ،أل رع ف الطلبة
حبقوقه اجباهت من خالل النك اض الد رية اليت رصدرها ،بيال ىقوبة الطلبة املن ايف اك م سلو ياذ ملر
ُيب أل رككا ايها جلال أتديبية روجه كليها حا ض الطلبة المين قد يقواول سلو ياض خاط ة أ من اة اك مًذ
ينبغ رنسي جهود رلر اللغال مع حدة العالج النفس حت اجلامعة لرعديا سلوك الطلبة املن ف ارجاىه كا
احل الصوابذ
الدراسات السابقة:
أج ض منصور (2017م) دراسة هداد كا رقيي د ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي من جهة نظ
الطالب أىضاا هي ة الردريس ،مع اة الف ق حت رقدي اقع د ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي من جهة نظ
أىضاا هي ة الردريس اقا للدرجة العلميةذ اسرخدمد الدراسة منهج يليا النظ  ،ركوند ىينة الدراسة من
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( )96ىضو هي ة ردريس جبامعة املنصورة ( )64منه بدرجة مدرس ( )32بدرجة أسراا مساىد ابإلضااة كا
( )650طالباً طالبةً بكلياض ا ق اجلامعة املخرلفة ،ركوند أد اض الب ث من اسربانريفا األ ا موجهة للطالب
الثانية ألىضاا هي ة الردريسذ أشارض نرايج الدراسة كا أل رقدي أىضاا هي ة الردريس الطالب لد ر املناهج
حت يقي األمن الفك ي ال بدرجة ىالية ،بينما اند أد ار أىضاا هي ة الردريس األنكطة الطالبية حت يقي
األمن الفك ي بدرجة مروسطةذ جدض ا ق بيف أىضاا هي ة الردريس اقا للدرجة العلمية حت رقدي د ر اجلامعة
حت يقي األمن الفك ي حت معظ األبعاد ما ىدا بعدي د ر ىضو هي ة الردريس د ر األنكطة الطالبيةذ
أج الد س ي (1434هـ) دراسة هداد كا مع اة اقع اجلامعاض السعودية حت يقي األمن الفك ي
رعزيزه معوقاض الر من ُث الوصول كا رصور مقوح لر قيقهذ اسرخدمد املنهج الوصف ا سربانة أداة ئا
ركوند ىينة الدراسة من ( )1921ىضواً ه ىبارة ىن ( )426من القياداض اجلامعية ( )715من أىضاا هي ة
الردريس )780( ،من طالب امل حلة النهايية ،من أب ز نرايغها :ض رة ىقد اللقاااض مع الطالب احلوار معه ،
كزالة اسرفهاماهت املرعلقة ابجلانب الفك ي ،العما ىلد ركثيف األنكطة الطالبية اليت رعزز األمن الفك ي ،روجيه
الب وو العلمية لررنا ل األمن الفك ي سبا رعزيزهذ
ملر أج شلدال (2013م) دراسة هداد كا الرع ف ىلد د ر لياض الوبية ابجلامعاض الفلسطينية
حت رعزيز األمن الفك ي لد طلبرها سبا رفعيله ،لر قي هما ائدف اسرخدم الباحث املنهج الوصف الر ليل ،
قام الباحث إبىداد اسربانة طبقها ىلد ( )436طالباً طالبةًذ روصلد كا ىدد من النرايج من أب زهاا ض رة
رفعيا د ر لياض الوبية ابجلامعاض الفلسطينية لرعزيز األمن الفك ي لد طلبرها لر صيف الكباب من الفك
الضال ،أمهية متكيف أىضاا هي ة الردريس من القيام بد ره حت روجيه الكباب حنو األاكار السليمة األمنة.
قد أج حممد (2013م) دراسة هداد اا الرع ف ىلد د ر اجلامعاض حت رفعيا األمن الفك ي الوبوي
لد طالب اجلامعاض ،قد اسرخدم الباحث املنهج الوصف  ،حيث أىد اسربانة طبقها ىلد ( )78ىضوا من
أىضاا هي ة الردريس )426( ،طالبا طالبة جبامعة جنوب الواديذ روصلد الدراسة اا جود قصور حت املناهج
األنكطة الوسايا الرعليمية ملر د ر أىضاا هي ة الردريس حت رعزيز األمن الفك يذ
ملر أج ائغهوج (1432هـ) دراسة هداد كا الرع ف ىلد د ر اجلامعاض حت يقي األمن الفك ي
لد الطالب اجلامعييف ،اسرخدمد الدراسة املنهج الوصف املس  ،المي مت رطبيقه ىلد أربع جامعاض سعودية
ه  :جامعة امللر سعود ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية ،جامعة أم الق  ،روصلد
كا ىدد من النرايج من أب زهاا ض رة ارسام أسارمة اجلامعاض ابلوسطية ا ىردال اك اً ممارسة ،ىلد أسارمة
اجلامعاض الرأ د من خلو امل اجع العلمية من األاكار املن اة ،كدراج بعض املق راض الدراسية اليت رسه حت يقي
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األمن الفك ي مق ر :الوسطية مق ر :مكاا ة اإلرهاب ،رفعيا الرعا ل بيف اجلامعاض اجلهاض األمنية ل اع
مسرو احلس األمين بيف الطالب.
قد أج أبو دف نعمة (2011م) دراسة هداد الرع ف ىلد درجة ممارسة األسراا اجلامع لد ره حت
رعزيز منهاج الرفكري السلي لد طلبره ،حت ضوا املعايري اإلسالمية ،الككف ىن د لة الف ق حت رقدي أا اد العينة
ئمه املمارسة ،قد اسرخدم الباحثال اسربانة طبقد ىلد ىينة قوامها ( )235طالباً طالبة من املسروي ال ابع ،قد
أظه ض الدراسة ممارسة ىالية لألسراا اجلامع حت رنمية منهاج الرفكري السلي لد طلبره بنسبة ()% 75.11
ما كفد ىن ا ق ااض د لة احصايية ،حت رقدي درجة ممارسة األسراا اجلامع لد ره حت رعزيز منهاج الرفكري
ربعا ملرغري الرخصص ىلوم (ش ىية،
السلي لصاال اإل و ،حت حيف َل رظه الدراسة ا قاا ااض د لة احصايية ،ا
كنسانية ،رطبيقية)ذ
قد أج األشق (2010م) دراسة هداد كا الرع ف كا د ر األنكطة الطالبية غري الصفية حت رعزيز
األمن الفك ي بناا ُنواج ر بوي لرعزيز األمن الفك ي ،قد أج يد همه الدراسة مبدينة ال مض ىلد ىينة مقدارها
( )564ا دا بواقع ( )385طالبا من طالب املدارس الثانوية الرابعة إلدارة الوبية الرعلي للبنيف ابل مض)179( ،
من املعلميف املدي ين بنفس املدارس قد هداد الدراسة اا الرع ف ىلد اب ز األنكطة الطالبية املنفمة حت املؤسساض
الرعليمية اليت ئا د ر ابرز حت رعزيز األمن الفك ي ،د ر املؤسسة الرعليمية حت األنكطة الطالبية غري الصفية اليت
رعزز األمن الفك ي ،األنكطة الطالبية غري الصفية اليت رعزز األمن الفك ي ،املعوقاض اليت رقلا من د ر األنكطة
الطالبية حت رعزيز األمن الفك يذ قد اسرخدم الباحث منهج املسح ا جرماى المي اىرمد ىلد ا سربانة أداة
للدراسة ،روصلد الدراسة اا ىدد من النرايج من أمههاا ـيعما املعلمول املدي ل ىلد ر سيخ منهج الوسطية
ا ىردال العناية برص يح املفاهي املصطل اض الك ىية رنقيرها من املصطل اض املكبوهة املغلوطة الرفكري
الغلو ،أل األنكطة الطالبية غري الصفية رعما ىلد نك ثقااة الرسامح بيف الطالب من خالل ر سيخ ا خالق
املثا العليا ،ردريب الطالب ىلد أسلوب الرعلي الرعا ين ،ر سيخ العقيدة اإلسالمية الص ي ة رعزيز العما
اجلماى بيف الطالب هي ة الردريس ،رسه حت اىااظة ىلد ممرلكاض مكرسباض الوطن ،ااثرة الدااعية لد
الطالب حنو العما اجلماى  ،ا سهام حت رنمية قدراض الطالب الفك ية ا بداىية روضيح املفاهي ا اط ة للدين
اإلسالم كدراك القي املفاهي الص ي ة لإلسالم ،رنمية القدراض القيادية للطالب لرمكينه من يما املسؤ لية
ا ىرماد ىلد النفس ،يصيف ىقول الطالب قايره من ا حن افذ
قد أج احلسيف (2009م) دراسة هداد كا الرع ف كا د ر مناهج املواد ا جرماىية معلمها حت
امل حلة املروسطة الثانوية حت رعزيز األمن الفك ي ،الر لطالب امل حلة املروسطة الثانويةذ اسرخدمد الدراسة
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أسلوب يليا اىرو ملع اة ما ررضمنه املناهج من مفاهي قي لألمن الفك ي طبقد الدراسة

ىلد ىينة من معلم املواد ا جرماىية موجه املادة ،قد بلغد ىينة الدراسة ( )160معلما للمواد ا جرماىيةذ
روصلد الدراسة كا أل د ر معلم املواد ا جرماىية حت رعزيز األمن الفك ي ال بدرجة برية ،ما كفد
الدراسة ال د ر املناهج ا جرماىية حت رعزيز األمن الفك ي ال بدرجة مروسطة ،اظه ض الدراسة ابنه روجد
ا ق بيف اسرغاابض رعز خرالف املسرو الدراس ذ
ملر أج اليمين (1430هـ) دراسة هداد كا الرع ف كا د ر مناهج الوبية اإلسالمية حت يقي األمن
الفك ي ،ما هداد اا الرع ف كا د ر معل الوبية اإلسالمية حت امل حلة الثانوية حت رعزيز األمن الفك ي لدي
الطالبذ اسرخدمد الدراسة املنهج الوصف  ،أسلوب يليا اىرو  ،أسف ض الدراسة ىن أل للمعل الد ر
األ حت رفعيا أث املناهج حت جانب األمن الفك ي ،من أب ز أد اض املعل لرعزيز أمن الطالب الفك ي ،العل
القد ة احلسنة احلوار اإلقناع ا ل احلسن ال محة ابلطالب الرعاطف معه  ،مواجهة الكبهاض ال د ىليها
بيال خط ها ،معاجلة ا حن اف من بداية ا ركااهذ قصور مناهج الوبية اإلسالمية ،أنه أي القصور قابا لإلصالح
إبضااة بعض املق راض أ صد القايميف ىلد املناهج بسد النقص الواقع حت املناهج حت جمال األمن الفك ي ،ض رة
ا هرمام إبىداد املعل حت جمال األمن الفك يذ
ملر أج ال بع (1430هـ) دراسة هداد الدراسة اا اب از ط ق رعزيز رنمية األمن الفك ي لد
طالب اجلامعاض حت اململكة الع بية السعودية اليت كن يقيقها من خالل املناهج الدراسيةذ اسرخدمد الدراسة
املنهج الوصف  ،ا سربانة أداة ئا طبقد ىلد جمموىة من خ اا الوبية ىل النفس قوامها ( )120من (رؤساا
األقسام ،أسارمة اجلامعاض ،املك ايف الوبوييف) ىلد جمموىة ىكوايية من طالب اجلامعاض من منطقة القصي
ال مض الدمام جدة بلغ ىدده ( )450طالباً من الكلياض النظ ية العلمية ،روصلد الدراسة كا أل مناهج
الوبية اإلسالمية اللغة الع بية اقط ئا د ر حت مواجهة ا حن اف الفك ي لملر أ صد بض رة رضميف املق راض
اجلامعية مفاهي األمن الفك ي بيال خطورة الغز الثقاحت ىلد القي العاداض أ ض د قصور ى الطالب أبمهية
املنهج حت يقي األمن الفك ي ،أرجعد الر لو يز أىضاا هي ة الردريس ىلد العالقة األ اد ية ابلطالب
املن ص ة حت اجلانب املع حت ،لملر أ صد برفعيا الساىاض املكربية ،رفعيا د ر األنكطة الطالبية رش العما
ايما يرعل ابألمن الفك ي
قد أج احت (1430هـ) دراسة هداد كا الرع ف كا مدي كسهام املق راض الدراسية حت ردىي األمن
الفك ي من خالل الو يز ىلد مق ر الروحيد حت امل حلة الثانويةذ اسرخدمد الدراسة املنهج الوصف منهج يليا
اىرويذ روصلد الدراسة ايل :أمهية الد ر البارز للمناهج الدراسية حت رعزيز األمن الفك ي من حيث أهدااها
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مضامينها ،مدي احلاجة ايل كىادة النظ حت املنهج ردىيمه بقضام أخ

ردى املنهج ختدم األمن الفك ي

للطالب لدي الطالبذ
أج ح احكه (2008م) دراسة هداد اا قياس مد يق مفهوم األمن الفك ي لد طلبة اجلامعاض
األردنية ال مسية ،اسرخدم الباحث اسربانة طبقد ىلد ( )289من أىضاا هي ة الردريس ،أيضا ىلد( )741طالبا
طالبةذ روصلد الدراسة اا ال درجة يقي اجلامعاض ال مسية األردنية لألمن الفك ي لطلبرها من جهة نظ أىضاا
هي ة الردريس جااض بدرجة مروسطة ،كفد النرايج أيضا ىن جود ا ق بيف اسرغاابض أىضاا هي ة الردريس
رعز ملرغرياض اجلنس ،ال ربة ا اد ية ،ا ة ،الكلية ،ما كفد الدراسة ىن جود ا ق بيف اسرغاابض
الطلبة رعز ملرغري املسرو الدراس  ،ىدم جود ا ق بيف رقدي اض الطلبة رعز ملرغريي اجلنس ،الكليةذ
قد أج الد ي ي (2000م) دراسة هداد كا مع اة د ر اجلامعاض ال مسية حت رعزيز مفهوم األمن الوطين،
مع اة كاا ال هناك ا ق حت درجة ى أىضاا هي ة الردريس حت رعزيز مفهوم األمن الوطين رعز ألي مرغري من
مرغرياض اجلنس ،اجلامعة الرخصص ،مع اة كاا ال هناك اخرالف حت درجة ى الطلبة حت رعزيز مفهوم األمن
الوطين يعز ألي مرغري من مرغرياض اجلنس ،اجلامعة الرخصص الدراس املسرو الدراس  ،مع اة كاا ال هناك
اخرالف حت درجة ى أىضاا هي ة الردريس ىن الطلبة حت رعزيز مفهوم األمن الوطينذ  ،اسرخدم الباحث اسربانة
طبقد ىلد ىينة ( )332من اىضاا هي ة ردريس ( )1131طالباً طالبة ،روصلد الدراسة اا :ىدم جود
رفا ض حت درجة ى أىضاا هي ة الردريس حسب مرغري الرخصص ما كفد ىن جود رفا ض حت درجة ى
الطلبة يعز ملرغري اجلنس لصاال اإل و نايل مفهوم األمن الوطين د ر اجلامعة ،لصاال الم ور نال د ر األسراا
اجلامع ىدم جود رفا ض حت درجة ى الطلبة لبقية انا ض ه جمال د ر الطالب د ر املق راض د ر
النكاطاض غري األ اد ية ،ىدم جود رفا ض يعز ملرغري الرخصص لكااة انا ض ما ىدا د ر األسراا اجلامع
حيث ال لصاال طلبة الكلياض اإلنسانية، ،ايما ظه رفا ض يعز ملرغري املسرو الدراس لصاال طلبة السنة
األ ا مقارنة مع طلبة السنة الثالثة حت جما ض د ر اجلامعة د ر األسراا اجلامع د ر الطالبذ ما ظه جود
رفا ض بيف درجة ى أىضاا هي ة الردريس درجة ى الطلبة لصاال الطلبة حت جما ض مفهوم األمن الوطين د ر
اجلامعة د ر الطالب د ر النكاطاض غري األ اد يةذ
تعقيب على الدراسات السابقة
ركاهبد الدراسة احلالية مع دراسة منصور(2017م) دراسة الد س ي (1434هـ ) دراسة حممد
(2013م) دراسة ائغهوج (1432هـ) دراسة ال بع (1430هـ) دراسة ح احكه (2008م) دراسة الد ي ي
(2000م) حت ائدف هو الرع ف كا د ر اجلامعاض حت يقي األمن الفك ي لد الطلبة حت املنهج هو الوصف
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حت العينة ه أىضاا هي ة الردريس الطلبة حت األداة ه ا سربانة ،بينما اخرلفد مع دراسة شلدال

( )2013أبو دف نعمة (2011م) اليت اقرص ض ىلد د ر لياض الوبية ابجلامعاض الفلسطينية حت رعزيز األمن
الفك ي لد طلبرها سبا رفعيله ،ملر حت العينة حيث اقرص ض ىلد الطلبة اقطذ قد اسرفادض الدراسة احلالية
من الدراساض السابقة حت كىداد اإلطار النظ ي للدراسة اق اض ا سربانة جما هتاذ
منهج الدراسة واجراءاهتا
1ـ منهج الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية كا الرع ف كا د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي لد الطلبة من جهة نظ
أىضاا هي ة الردريس الطلبة ،ملر كا الرع ف كا الف ق حت رلر الدرجة ربعاً ملرغرياض الدراسة ،لر قي غامض
الدراسة احلالية مت ارباع املنهج الوصف (املس ) ،ألنه يرناسب مع طبيعة الدراسة أهدااهاذ
2ـ جمتمع الدراسة:
ركول جمرمع الدراسة مما يل :
أـ انرمع األ ل :يركول من مجيع أىضاا ائي ة الردريسية حت جامعة الباحة الر للعام الدراس
1439/1438هـ البالغ ىدده ( ) 1564ىضو هي ة ردريس حسب ما رد حت كحصاااض أىداد أىضاا ائي ة
الردريسية حت جامعة الباحةذ
ب ـ انرمع الثاين :يركول من مجيع طلبة جامعة الباحة الر للعام الدراس 1439/1438هـ البالغ
ىدده ( )19555طالباً طالبةً حسب ما رد حت كحصاااض أىداد الطلبة حت جامعة الباحةذ
3ـ عينة الدراسة
ركوند ىينة الدراسة مما يل :

أـ العينة األوىل :ركوند من ( )375ىضو هي ة ردريس ،مبا نسبره ( )% 24رق يبا من جمموع أىضاا

ائي ة الردريسية املكونيف نرمع الدراسة حت جامعة الباحة ،اخرري ا ابلط يقة العكوايية البسيطة حت ضوا مرغرياض
(اجلنس ،نوع الكلية ،ال ربة ا اد ية ،ىدد سنواض ا ة) ،بعد مجع ا سربا ض ،بلغ ىدد الصاال منها
للر ليا ا حصاي ( ،)364شكا جميبوها ىينة أىضاا ائي ة الردريسية النهايية ،اجلد ل ( )1يبيف روزيع أىضاا
هي ة الردريس موزىيف ربعا لرلر املرغرياضذ
اجلدول ( )1توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغريات اجلنس ،ونوع الكلية ،والرتبة االكادميية ،وعدد سنوات اخلربة.
املتغريات
اجلنس

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

ذكر

244

%67.0

انثى

120

%33.0
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اجملموع

364

%100.0

علمية

210

%57.7

ادبية

154

%42.3

اجملموع

364

%100.0

استاذ

22

%6.0

استاذ مشارك

54

%14.8

استاذ مساعد

242

%66.5

حماضر

46

%12.6

اجملموع

364

%100.0

اقل من  5سنوات

66

%18.1

 10 – 5سنوات

168

%46.2

أكثر من  10سنوات

130

%35.7

اجملموع

364

%100.0

الكلية

الرتبة االكادميية

سنوات اخلدمة

يظه من اجلد ل رق ( )1ما يل :
 ابلنسبة ملرغري اجلنس ،نالحظ أل الم ور ه األىلد رك اراً المي بلغ ىدده ( )244ا دا ،مبا نسبره (،)%67بينما اإل و ه األقا رك اراً المي بلغ ىددهن ( )120ا دا ،مبا نسبره ()%33ذ
 ابلنسبة ملرغري الكلية ،نالحظ أل اىضاا ائي ة الردريسية من الكلياض العلمية ه األىلد رك اراً المي بلغىدده ( )210ا دا ،مبا نسبره ( ،)%57.7بينما اىضاا ائي ة الردريسية من الكلياض ا دبية ه األقا رك اراً
المي بلغ ىدده ( )154ا دا ،مبا نسبره ()%42.3ذ
 ابلنسبة ملرغري ال ربة ا اد ية ،نالحظ أل اىضاا ائي ة الردريسية من رربة اسراا مساىد ه األىلد رك اراً الميبلغ ىدده ( )242ا دا ،مبا نسبره ( ،)%66.5بينما اىضاا ائي ة الردريسية من رربة اسراا ه األقا رك اراً
المي بلغ ىدده ( )22ا دا ،مبا نسبره ()%6ذ
 ابلنسبة ملرغري سنواض ا دمة ،نالحظ أل اىضاا ائي ة الردريسية ممن خدموا ( 10-5سنواض) ه األىلد رك اراًالمي بلغ ىدده ( )168ا دا ،مبا نسبره ( ،)%46.2بينما اىضاا ائي ة الردريسية ممن خدموا (اقا من 5
سنواض) ه األقا رك اراً المي بلغ ىدده ( )66ا دا ،مبا نسبره ()%18.1ذ
ب ـ العينة الثانية :بلغد ( )775طالبا طالبة ،مبا نسبره ( )%4من جمموع الطلبة املكونيف نرمع الدراسة
حت جامعة الباحة اخرري ا ابلط يقة العكوايية البسيطة حسب مرغرياض (اجلنس ،نوع الكلية ،املسرو الدراس ،
املعدل الوا م ) ،بعد مجع ا سربا ض ،بلغ ىدد الصاال منها للر ليا ا حصاي ( ،)748شكا جميبوها ىينة
الطلبة النهايية ،اجلد ل ( )2يبيف روزيع ىينة الدراسة من الطلبة موزىيف ربعا لرلر املرغرياضذ
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اجلدول ( )2توزيع عينة الطلبة وفقا ملتغريات اجلنس ،ونوع الكلية ،واملستوى الدراسي ،واملعدل الرتاكمي
املتغريات
اجلنس

الكلية

املستوى الدراسي

املعدل الرتاكمي

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

ذكر

346

%46.3

انثى

402

%53.7

اجملموع

748

%100.0

علمية

315

%42.1

أدبية

433

%57.9

اجملموع

748

%100.0

رابع فأقل

306

%40.9

خامس فأكثر

442

%59.1

اجملموع

748

%100.0

ممتاز

292

%39.0

جيد جدا

248

%33.2

جيد

187

%25.0

مقبول

21

%2.8

اجملموع

748

%100.0

يظه من اجلد ل رق ( )2ما يل :
 ابلنسبة ملرغري اجلنس ،نالحظ أل ا و ه األىلد رك اراً المي بلغ ىددهن ( )402ا دا ،مبا نسبره( ،)%53.7بينما الم ور ه األقا رك اراً المي بلغ ىدده ( )346ا دا ،مبا نسبره ()%46.3ذ
 ابلنسبة ملرغري الكلية ،نالحظ أل طلبة الكلياض ا دبية ه األىلد رك اراً المي بلغ ىدده ( )433ا دا ،مبانسبره ( ،)%57.9بينما طلبة الكلياض العلمية ه األقا رك اراً المي بلغ ىدده ( )315ا دا ،مبا نسبره
()%42.1ذ
 ابلنسبة ملرغري املسرو الدراس  ،نالحظ أل الطلبة من مسرو خامس اأ ث ه األىلد رك اراًىدده ( )442ا دا ،مبا نسبره ( ،)%59.1بينما الطلبة من مسرو رابع ااقا ه األقا رك اراً
( )306بنسبة م وية ()%40.9ذ

المي بلغ
المي بلغ

 ابلنسبة ملرغري املعدل الوا م  ،نالحظ أل الطالب احلاصليف ىلد معدل ر ا م ممراز ه األىلد رك اراً الميبلغ ( )292ا دا ،مبا نسبره ( ،)%39بينما احلاصليف ىلد معدل ر ا م مقبول ه األقا رك اراً المي بلغ
ىدده ( )21ا دا ،مبا نسبره ()%2.8ذ
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3ـ أداة الدراسة:

اسرفاد الباحث حت بناا ا سربانة حت صورهتا األ لية من األدب الوبوي الدراساض السابقة املرعلقة ابألمن
الفك ي ،مثا دراسة منصور(2017م) حممد (2013م) ائغهوج (2011م) أبو دف نعمة (2011م)
األشق (2010م) احلسيف (2009م) اليمين (2009-م) ال بع (1430هـ) احت (1430هـ) ح احكه
(2008م) الد ي ي (2000م)ذ ملر مت ا سرعانة آبراا بعض خ اا الوبية حت األمن الفك ي ،قد أىد نسخريف
لالسربانة ا ا موجهة ألىضاا هي ة الردريس الثانية موجهة للطالب حيث بلغ ىدد اق اض لكا نسخة من
ا سربانة حت صورهتا األ لية ( )43اق ة موزىة ىلد أربعة أبعاد رييسة ه  :د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن
الفك ي ،د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي ،د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي ،د ر
القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك يذ
أـ صدق أداة الدراسة (االستبانة):
اىرمد الباحث حت الرع ف ىلد صدق ا سربانة املوجهة ألىضاا ائي ة الردريسية الطلبة من خالل ى ضها
ىلد ( )15حمكماً من ا اا أسارمة اجلامعاض ،حيث طُلب منه اإبداا رأيه حت مد مالامة الفق اض مشوليرها
لقياس د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة ،مد ضوح الفق اض سالمرها اللغوية ،ملر رد ين
أي رعديالض مقوحة ي هنا ض رية حمف الفق اض غري الض رية ،حت ضوا الر مت رعديا حت بعض الفق اض
اسربعاد ىدد آخ لرسرق ا سربانة حت صورهتا النهايية ىلد ( )33اق ة موزىة ىلد ا بعاد ااهتاذ
ب ـ ثبات أداة االستبانة:
1ذ معاما نباخ ألفا (:)Alpha’ Cronbach
قام الباحث إبج اا اخربار مد ا رساق الداخل  ،لفق اض أداة الدراسة ،من خالل رطبي أداة الدراسة
ىلد اسرطالىية من جمرمع الدراسة خارج ىينة الدراسة ىددها ( )50ىضو هي ة ردريس ( )50طالباً طالبةً
حساب معاما نباخ ألفا ( ،)Cronbach alpha Coefficientحيث أل أسلوب نباخ ألفا يعرمد ىلد
ارساق أداا الف د من اق ة كا أخ  ،هو يكري كا قوة ا ررباط الرماسر بيف اق اض املقياس ،كضااة لملر اإل
معاما ألفا يز د برقدي جيد للثباضذ ىلد ال غ من ىدم جود قواىد قياسية خبصوص القي املناسبة ملعاما
نباخ ألفا لكن من الناحية الرطبيقية يعد ( )0.60≥ Alphaمناسباً حت الب وو املرعلقة حت العلوم اإلنسانية
الوبويةذ
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اجلدول رقم ( )3معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لنسخيت االستبانة حبسب اجملاالت
اجملال

عدد الفقرات

نسخة أعضاء اهليئة التدريسية

نسخة الطالب

د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي

10

0.95

0.95

د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

9

0.96

0.96

د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي

7

0.95

0.95

د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

7

0.93

0.94

االستبانة ككل

33

0.98

0.97

يظه من اجلد ل ( )3أل معامالض نباخ ألفا نا ض الدراسة لنسخة اسربانة أىضاا ائي ة الردريسية
ر ا حد بيف ( )0.96-0.93ال أىالها نال "د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي" ،أد ها نال "
د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك ي" ،بلغ معاما نباخ الفا لألداة كا ()0.98ا ايما
ر ا حد معامالض نباخ ألفا نا ض الدراسة لنسخة اسربانة الطلبة بيف ( )0.96-0.94ال أىالها نال "
د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي" ،أد ها نال "د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن
الفك ي" ،بلغ معاما نباخ الفا لألداة كا ()0.97ا مجيع معامالض الثباض م رفعة مقبولة ألغ اض الدراسة,
حيث يعر معاما الثباض ( نباخ الفا) مقبول كاا زاد ىن ()0,60ذ
معيار احلكم على درجة حتقيق جامعة الباحة لألمن الفكري لدى طالهبا حبسب املتوسطات احلسابية:
مت يديد درجة اق اض ا سربانة ضمن ىينة الدراسة طبقاً للصيغة الرالية اقاً للمقياس ا ماس لبدايا
ا جابة لكا اق ة ،ما ه موض ة حت اجلد ل ()4ذ

حيث مت اسرخ اج املد لكا من املسرومض الثالثة للدرجة ه (منخفض ،مروسط ،م رفع) ،ما يل :
• املسرو املنخفض كاا بلغ الوسط احلسايب من  1كا أقا من 2.33
• املسرو املروسط كاا بلغ الوسط احلسايب من  2.33كا أقا من 3.66
• املسرو امل رفع كاا بلغ الوسط احلسايب من  3.66لغاية 5.00

جدول رقم ( )4درجة احلكم على درجة حتقيق جامعة الباحة لألمن الفكري لدى طالهبا حبسب املتوسطات احلسابية
املتوسط احلساب

الدرجة

 2.32فأقل

منخفضة

3.65-2.33

متوسطة

 3.66فأكثر

مرتفعة
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متغريات الدراسة:

أ  :املرغرياض املسرقلة
1ـ ابلنسبة ألىضاا هي ة الردريس
اجلنس ،له مسرومل :أـ ا ب ـ أنثدذ
نوع الكلية ،ئا مسرومل :أذ ىلمية ب .أدبيةذ
ال ربة األ اد ية ،ئا أربعة مسرومض :أـ أسراا ب ـ أسراا مكارك ج ـ أسراا مساىد د ـ حماض /معيد
سنواض ا دمة ،ئا ثالثة مسرومض :أ ـ أقا من ( )5سنواض ب ـ من ( )10-5سنواض د ـ أ ث من
( )10سنواضذ
2ـ ابلنسبة للطلبة:
اجلنس ،له مسرومل :أـ ا ب ـ أنثدذ
نوع الكلية ،ئا مسرومل :أ .ىلمية ب .أدبيةذ
املسرو الدراس  ،له مسرومل :أ ـ رابع اأقا ب ـ خامس اأ ث ذ
اثنيا :املرغري الرابع :د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي لد طالهباذ
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على :ما دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن

الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية؟
لإلجابة ىن هما السؤال قام الباحث حبساب املروسطاض احلسابية ا حن اااض املعيارية نا ض د ر جامعة
الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا هي ة الردريس ،ىلد الن و الرايل:
اجلدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت مقياس دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

الرتبة

الرقم

اجملال

1

د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي

4.02

0.98

م رفعة

1

2

د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

3.79

1.08

م رفعة

2

4

د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

3.78

1.09

م رفعة

3

3

د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي

3.64

1.13

مروسطة

4

3.81

.98

مرتفعة

-

دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
(الدرجة الكلية)

يظه من اجلد ل ( )5أل املروسطاض احلسابية نا ض مقياس د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي
للطلبة من جهة نظ اىضاا ائي ة الردريسية ر ا حد بيف ( ،)4.02- 3.64بلغ املروسط احلسايب الكل ()3.81
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احن اف معياري ( )0.98بدرجة م رفعة ،حيث جاا حت امل ربة ا ا جمال د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن
الفك ي بلغ املروسط احلسايب ( )3.81ا حن اف املعياري (98ذ) بدرجة م رفعة حت امل ربة الثانية د ر املق راض
اجلامعية حت يقي األمن الفك ي ،جمال د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك ي حت امل ربة الثالثة،
حت امل ربة ال ابعة ا خرية جمال د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك يذ ايما يل رفصيا سرغاابض
أىضاا هي ة الردريس حبسب انا ض:
-1دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق األمن الفكري:
يكري جد ل ( )6أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي"
ر ا حد بيف ( ،)4.36-3.69ال أىالها للفق ة رق ( )6اليت رنص ىلد " يلعب األسراا اجلامع د ر القد ة
احلسنة للطالب حت ا قوال ا اعال " مبروسط حسايب ( )4.36بدرجة م رفعة ،ابمل ربة األخرية الفق ة رق ()7
اليت رنص ىلد " يوجه األسراا اجلامع الطالب اا امل اجع العلمية اليت رر دو ىن خطورة ا حن اااض الفك ية "
مبروسط حسايب ( )3.69بدرجة م رفعة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )4.02بدرجة م رفعةذ يعز
الباحث الر اا ال أىضاا هي ة الردريس حت جامعة الباحة يسعول اا ا ساب املفاهي اإلسالمية لد طالهب
حلماية ىقوئ من األاكار املعرقداض غري السليمة ،الر من خالل د ره قد ة حسنة لطالهب  ،ح صه ىلد
نك ثقااة احلوار الر مي من الرياراض الفك ية املن اة ىن املنهج الفك ي السلي  ،روجيه الطالب اا امل اجع
العلمية اليت رر دو ىن خطورة ا حن اااض الفك يةذ
اجلدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الرتبة

الرقم

1

6

يلعب األسراا اجلامع د ر القد ة احلسنة للطالب حت ا قوال ا اعالذ

2

5

ينك األسراا اجلامع ثقااة احلوار رقبا ال اي ا خ ذ

4.2

3

4

حيفز األسراا اجلامع الطالب ىلد ممارسة العما اجلماى المي ينم قي ا نرماا املواطنةذ

4.15

1.04

4

9

يدى األسراا اجلامع العاداض الرقاليد ا جرماىية السليمة اليت رعزز األمن الفك ي لد الطالبذ

4.12

1.14

م رفعة

5

8

حيمر األسراا اجلامع من الكايعاض املنكوراض املضللة خطورة ر ُيهاذ

3.99

1.18

م رفعة

6

3

حيمر األسراا اجلامع الطالب من الرياراض الفك ية املن اة ىن املنهج السلي ذ

3.97

1.23

م رفعة

7

1

يُساىد األسراا اجلامع الطالب ىلد اسريعاب املفاهي األاكار املرعلقة ابألمن الفك يذ

3.93

1.22

م رفعة

8

2

3.93

1.16

م رفعة

9

10

ي صد األسراا اجلامع مظاه ا حن اااض السلو ية ا الفك ية لد الطالبذ

3.81

1.19

م رفعة

10

7

يوجه األسراا اجلامع الطالب اا امل اجع العلمية اليت رر دو ىن خطورة ا حن اااض الفك يةذ

3.69

1.36

م رفعة

4.02

.98

مرتفعة

يوجه األسراا اجلامع الطالب لروظيف سايا الرواصا ا جرماى

رساب املفاهي الفك ية

السليمةذ

املعدل الـعـام
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الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

4.36

1.01

م رفعة

1.08

م رفعة
م رفعة

دذ ىطية حممد األمحد البدارنة :د ر جامعة الباحة حت يقي ا من الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة.

 -2دور املقررات اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري:

يكري جد ل ( )7أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر املق راض اجلامعية حت يقي ا من الفك ي"
ر ا حد بيف ( ،)4.12-3.42ال أىالها للفق ة رق ( )5اليت رنص ىلد "ر سخ املق راض اجلامعية الفك ا سالم
املسرمد من الكراب السنة" مبروسط حسايب ( )4.12بدرجة م رفعة ،ابمل ربة األخرية الفق ة رق ( )2اليت رنص
ىلد "رع ف املق راض اجلامعية الطالب ابلرياراض الفك ية املن اة" مبروسط حسايب ( )3.42بدرجة مروسطة ،بلغ
املروسط احلسايب للمغال كا ( )3.79بدرجة م رفعةذ
اجلدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور املقررات اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا

الرتبة

الرقم

1

5

ر سخ املق راض اجلامعية الفك ا سالم املسرمد من الكراب السنةذ

2

6

رؤ د املق راض اجلامعية ح مة ا ىرداا ىلد املمرلكاض العامة ا اصةذ

4.03

3

4

رنم املق راض اجلامعية اسرعداد الطالب لر ما املسؤ لية جتاه طنه ذ

3.94

1.22

4

8

رعزز املق راض اجلامعية آداب احلوار ضوابطه حت اإلسالمذ

3.86

1.22

م رفعة

3.74

1.22

م رفعة

6

7

ـ رعاجل املق راض اجلامعية مككالض انرمع الفك ية املعاص ةذ

3.73

1.28

م رفعة

7

1

رنم املق راض اجلامعية قدرة الطالب ىلد متييز األاكار ا اط ة يفية الرعاما معهاذ

3.7

1.28

م رفعة

8

3

رنم املق راض اجلامعية مهارة الرفكري الناقد لد الطالب حلماية امنه الفك يذ

3.6

1.24

مروسطة

9

2

رع ف املق راض اجلامعية الطالب ابلرياراض الفك ية املن اةذ

3.42

1.39

مروسطة

3.79

1.08

مرتفعة

5

الـفـقـرة

يمر املق راض اجلامعية الطالب من ا اثر السلبية لوسايا ا رصال احلديثة خط ا حن اف

9

الرط فذ

املعدل الـعـام

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

4.12

1.07

م رفعة

1.19

م رفعة
م رفعة

-3دور األنشطة الطالبية يف حتقيق األمن الفكري
يظه من اجلد ل ( )8أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر األنكطة الطالبية حت يقي األمن
الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)3.90-3.33ال أىالها للفق ة رق ( )2اليت رنص ىلد "يث النك اض الفك ية
الثقااية ىلد أمهية الوسطية ا ىردال" مبروسط حسايب ( )3.90بدرجة م رفعة ،ابمل ربة األخرية الفق ة رق ()7
اليت رنص ىلد "رقي اجلامعة املعسك اض الككفية لروىية الطالب بقضام األمن الفك ي" مبروسط حسايب ()3.33
بدرجة مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )3.64بدرجة مروسطةذ
اجلدول رقم ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور االنشطة الطالبية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الرتبة

الرقم

1

2

يث النك اض الفك ية الثقااية ىلد أمهية الوسطية ا ىردالذ

2

4

روظف األنكطة الطالبية املسابقاض الثقااية لغ س املعرقداض الص ي ة حت نفوس الطالبذ

3

3

رسرغا األنكطة الطالبية املناسباض اإلسالمية ملناقكة القضام اليت هتدد األمن الفك ي لد
الطالبذ
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الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

3.9

1.16

م رفعة

3.87

1.13

م رفعة

3.75

1.18

م رفعة
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الـفـقـرة

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

الرتبة

الرقم

3.71

1.23

م رفعة

4

1

هتر األنكطة الطالبية حت الب وو اليت رعاجل مككالض الطالب حت جمال األمن الفك يذ

1.35

مروسطة

5

5

رقي اجلامعة املعارض حلوادو اإلرهاب الناجتة ىن ا حن اف الفك يذ

3.53

مروسطة

6

6

ي ص اجلامعة ىلد ى ض األاالم اليت هتر ابلروىية األمنية الفك ية للطالبذ

3.35

1.45

7

7

رقي اجلامعة املعسك اض الككفية لروىية الطالب بقضام األمن الفك يذ

3.33

1.43

مروسطة

3.64

1.13

متوسطة

املعدل الـعـام

-4دور القوانني واالنظمة اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري
يظه من اجلد ل ( )9أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي
ا من الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)4.05-3.31ال أىالها للفق ة رق ( )2اليت رنص ىلد "جت م قوانيف أنظمة
اجلامعة نك ما خيالف الفك ا سالم داخا احل م اجلامع " مبروسط حسايب ( )4.05بدرجة م رفعة ،ابمل ربة
األخرية الفق ة رق ( )4اليت رنص ىلد "رصدر اجلامعة د رمض نك اض روضح ىقوبة الطالب املن ايف اك ًم"
مبروسط حسايب ( )3.31بدرجة مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )3.78بدرجة مروسطةذ
اجلدول رقم ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور القوانني واالنظمة اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

الرتبة

الرقم

4.05

1.17

م رفعة

1

2

جت م قوانيف أنظمة اجلامعة نك ما خيالف الفك ا سالم داخا احل م اجلامع ذ

1.17

م رفعة

2

6

يث اجلامعة طالهبا ىلد احوام أنظمرها قوانينهاذ

4.04

م رفعة

3

3

ير الرعاما مع الطالب املن ايف اك م ا قوانيف انظمة اجلامعةذ

3.91

1.2

4

5

ردى اجلامعة قي املسا اة العدل حت رطبي القانول ىلد املخالفيف ألنظمة لوايح اجلامعةذ

3.86

1.3

م رفعة

5

7

رنس اجلامعة مع اجلهاض املخرصة ملعاجلة احلا ض املسرعصية اك م ا سلو ياذ

3.7

1.31

م رفعة

6

1

رع ف اجلامعة الطالب ابلقوانيف األنظمة املرعلقة حبقوقه

3.6

1.37

مروسطة

7

4

رصدر اجلامعة د رمض نك اض روضح ىقوبة الطالب املن ايف اك مذ

3.31

1.41

مروسطة

3.78

1.09

مرتفعة

اجباهت ذ

املعدل الـعـام

السؤال الثاين :ما دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة من وجهة نظر الطلبة؟

لإلجابة ىلد هما السؤال قام الباحث حبساب املروسطاض احلسابية ا حن اااض املعيارية لفق اض جما ض
د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ الطلبة ما حت جد ل ()10ذ
اجلدول رقم ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت مقياس دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة من وجهة نظر الطلبة
الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

الرتبة

الرقم

الـفـقـرة

2

د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

3.1

1.3

مروسطة

1

1

د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي

3.04

1.3

مروسطة

2

4

د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن الفك ي

2.97

1.32

مروسطة

3

3

د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي

2.81

1.36

مروسطة

4

2.98

1.26

متوسطة

--

دور جامعة الباحة يف حتقيق األمن الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة
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دذ ىطية حممد األمحد البدارنة :د ر جامعة الباحة حت يقي ا من الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة.

يظه من اجلد ل ( )10أل املروسطاض احلسابية نا ض مقياس د ر جامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي
للطلبة من جهة نظ الطلبة ر ا حد بيف ( ،)3.10- 2.81بلغ املروسط احلسايب الكل ( )2.98احن اف معياري
( )1.26بدرجة مروسطة ،حيث جاا حت امل ربة ا ا جمال د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي ،حت
امل ربة الثانية د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي ،جمال د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي األمن
الفك ي حت امل ربة الثالثة ،حت امل ربة ال ابعة ا خرية جمال د ر ا نكطة الطالبية حت يقي األمن الفك يذ ايما يل
رفصيا لكا جما ض ا سربانة:
-1دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق األمن الفكري:

يظه من اجلد ل ( )11أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر ىضو هي ة الردريس حت يقي ا من
الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)3.26-2.72ال أىالها للفق ة رق ( )4اليت رنص ىلد "حيفز األسراا اجلامع الطالب
ىلد ممارسة العما اجلماى المي ينم قي ا نرماا املواطنة" مبروسط حسايب ( )3.26بدرجة مروسطة ,ابمل ربة
األخرية الفق ة رق ( )7اليت رنص ىلد "يوجه األسراا اجلامع الطالب اا امل اجع العلمية اليت رر دو ىن خطورة
ا حن اااض الفك ية" مبروسط حسايب ( )2.72بدرجة مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ()3.04
بدرجة مروسطةذ
الرتبة

اجلدول رقم ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليًا
الدرجة
االحنراف املعياري
الوسط احلساب
الـفـقـرة
الرقم
حيفز األسراا اجلامع الطالب ىلد ممارسة العما اجلماى المي ينم قي ا نرماا

1

4

2

6

يلعب األسراا اجلامع د ر القد ة احلسنة للطالب حت ا قوال ا اعالذ

3

3

حيمر األسراا اجلامع الطالب من الرياراض الفك ية املن اة ىن املنهج السلي ذ

3.16

4

5

ينك األسراا اجلامع ثقااة احلوار رقبا ال اي ا خ ذ

3.16

1.52

5

9

3.14

1.48

مروسطة

6

2

3.01

1.51

مروسطة

7

1

يُساىد األسراا اجلامع الطالب ىلد اسريعاب املفاهي
الفك يذ

2.97

1.47

مروسطة

8

8

حيمر األسراا اجلامع من الكايعاض املنكوراض املضللة خطورة ر ُيهاذ

2.96

1.55

مروسطة

9

10

ي صد األسراا اجلامع مظاه ا حن اااض السلو ية ا الفك ية لد الطالبذ

2.85

1.49

مروسطة

10

7

2.72

1.56

مروسطة

3.04

1.30

متوسطة

املواطنةذ

يدى األسراا اجلامع العاداض الرقاليد ا جرماىية السليمة اليت رعزز األمن الفك ي
لد الطالبذ
يوجه األسراا اجلامع الطالب لروظيف سايا الرواصا ا جرماى

رساب املفاهي

الفك ية السليمةذ
األاكار املرعلقة ابألمن

يوجه األسراا اجلامع الطالب اا امل اجع العلمية اليت رر دو ىن خطورة ا حن اااض
الفك يةذ

املعدل الـعـام
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3.26

1.47

مروسطة

3.17

1.5

مروسطة

1.55

مروسطة
مروسطة

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م

-2دور املقررات اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري:

يظه من اجلد ل ( )12أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن
الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)3.48-2.73ال أىالها للفق ة رق ( )5اليت رنص ىلد " ر سخ املق راض اجلامعية
الفك ا سالم املسرمد من الكراب السنة" مبروسط حسايب ( )3.48بدرجة مروسطة ،ابمل ربة األخرية الفق ة
رق ( )2اليت رنص ىلد "رع ف املق راض اجلامعية الطالب ابلرياراض الفك ية املن اة" مبروسط حسايب ()2.73
بدرجة مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )3.10بدرجة مروسطةذ
اجلدول رقم ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور املقررات اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الرتبة

الرقم

1

5

ر سخ املق راض اجلامعية الفك ا سالم املسرمد من الكراب السنةذ

2

6

رؤ د املق راض اجلامعية ح مة ا ىرداا ىلد املمرلكاض العامة ا اصةذ

3.27

3

8

رعزز املق راض اجلامعية آداب احلوار ضوابطه حت اإلسالمذ

3.2

1.48

4

4

رنم املق راض اجلامعية اسرعداد الطالب لر ما املسؤ لية جتاه طنه ذ

3.14

1.48

مروسطة

5

9

3.09

1.51

مروسطة

6

1

رنم املق راض اجلامعية قدرة الطالب ىلد متييز األاكار ا اط ة يفية الرعاما معهاذ

3.06

1.49

مروسطة

7

7

رعاجل املق راض اجلامعية مككالض انرمع الفك ية املعاص ةذ

3.01

1.47

مروسطة

8

3

رنم املق راض اجلامعية مهارة الرفكري الناقد لد الطالب حلماية امنه الفك يذ

2.93

1.46

مروسطة

9

2

رع ف املق راض اجلامعية الطالب ابلرياراض الفك ية املن اةذ

2.73

1.55

مروسطة

3.10

1.30

متوسطة

يمر املق راض اجلامعية الطالب من ا اثر السلبية لوسايا ا رصال احلديثة خط
ا حن اف الرط فذ

املعدل الـعـام

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

3.48

1.48

مروسطة

1.48

مروسطة
مروسطة

-3دور األنشطة الطالبية يف حتقيق األمن الفكري
يظه من اجلد ل ( )13أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال " د ر األنكطة الطالبية حت يقي األمن
الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)3.01-2.57ال أىالها للفق ة رق ( )2اليت رنص ىلد "يث النك اض الفك ية
الثقااية ىلد أمهية الوسطية ا ىردال" مبروسط حسايب ( )3.01بدرجة مروسطة ،ابمل ربة األخرية الفق ة رق ()7
اليت رنص ىلد " رقي اجلامعة املعسك اض الككفية لروىية الطالب بقضام األمن الفك ي" مبروسط حسايب ()2.57
بدرجة مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )3.81بدرجة مروسطةذ
جدول رقم ( )13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور االنشطة الطالبية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الرتبة

الرقم

1

2

يث النك اض الفك ية الثقااية ىلد أمهية الوسطية ا ىردالذ

2

1

هتر األنكطة الطالبية حت الب وو اليت رعاجل مككالض الطالب حت جمال األمن
الفك يذ

2.93

3

4

روظف األنكطة الطالبية املسابقاض الثقااية لغ س املعرقداض الص ي ة حت نفوس
الطالبذ

2.92
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الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

3.01

1.48

مروسطة

1.52

مروسطة

1.5

مروسطة

دذ ىطية حممد األمحد البدارنة :د ر جامعة الباحة حت يقي ا من الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة.

الرتبة

الرقم

الـفـقـرة

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

4

3

رسرغا األنكطة الطالبية املناسباض اإلسالمية ملناقكة القضام اليت هتدد األمن
الفك ي لد الطالبذ

2.87

1.49

مروسطة

5

5

رقي اجلامعة املعارض حلوادو اإلرهاب الناجتة ىن ا حن اف الفك يذ

2.78

1.55

مروسطة

6

6

ي ص اجلامعة ىلد ى ض األاالم اليت هتر ابلروىية األمنية الفك ية للطالبذ

2.62

1.56

مروسطة

7

7

رقي اجلامعة املعسك اض الككفية لروىية الطالب بقضام األمن الفك يذ

2.57

1.52

مروسطة

2.81

1.36

متوسطة

املعدل الـعـام

-4دور القوانني واالنظمة اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري

يظه من اجلد ل ( )14أل املروسطاض احلسابية لفق اض انال "د ر القوانيف ا نظمة اجلامعية حت يقي
ا من الفك ي" ر ا حد بيف ( ،)3.28-2.71ال أىالها للفق ة رق ( )6اليت رنص ىلد " يث اجلامعة طالهبا
ىلد احوام أنظمرها قوانينها" مبروسط حسايب ( )3.28بدرجة م رفعة ،ابمل ربة األخرية الفق ة رق ( )4اليت رنص
ىلد "رصدر اجلامعة د رمض نك اض روضح ىقوبة الطالب املن ايف اك ًم" مبروسط حسايب ( )2.71بدرجة
مروسطة ،بلغ املروسط احلسايب للمغال كا ( )2.97بدرجة مروسطةذ
اجلدول رقم ( )14املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال دور القوانني واالنظمة اجلامعية يف حتقيق األمن الفكري مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

3.28

1.47

مروسطة

1.58

مروسطة
مروسطة

الرتبة

الرقم

1

6

يث اجلامعة طالهبا ىلد احوام أنظمرها قوانينهاذ

2

2

جت م قوانيف أنظمة اجلامعة نك ما خيالف الفك ا سالم داخا احل م اجلامع ذ

3.17

3

3

ير الرعاما مع الطالب املن ايف اك م ا قوانيف انظمة اجلامعةذ

3.08

1.51

4

5

ردى اجلامعة قي املسا اة العدل حت رطبي القانول ىلد املخالفيف ألنظمة لوايح اجلامعةذ

2.89

1.54

مروسطة

5

7

رنس اجلامعة مع اجلهاض املخرصة ملعاجلة احلا ض املسرعصية اك م ا سلو ياذ

2.84

1.56

مروسطة

6

1

رع ف اجلامعة الطالب ابلقوانيف األنظمة املرعلقة حبقوقه

2.83

1.49

مروسطة

7

4

رصدر اجلامعة د رمض نك اض روضح ىقوبة الطالب املن ايف اك مذ

2.71

1.54

مروسطة

2.97

1.32

متوسطة

اجباهت ذ

املعدل الـعـام

الدرجة

مناقشة السؤال األول والثاين:
يعز الباحث الدرجة امل رفعة لد ر ىضو هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي لد الطلبة من جهة نظ
أىضاا هي ة الردريس الطلبة كا الد راض رش العما اليت رقدمها جامعة الباحة لرنمية الد ر المي يقوم به األسراا
اجلامع قد ة احلسنة للطالب حت ا قوال ا اعال ،نك ه ثقااة احلوار رقبا ال اي ا خ لد الطلبة ،يفيزه
كمه ملمارسة العما اجلماى المي ينم قي ا نرماا املواطنة ،ابإلضااة كا دىمه للعاداض الرقاليد ا جرماىية
السليمة اليت رعزز األمن الفك ي لد الطلبة ،يمي ه الطلبة من الكايعاض املنكوراض املضللة خطورة ر ُيها،
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م

الرياراض الفك ية املن اة ىن املنهج السلي  .ملر مساىدره للطلبة ىلد اسريعاب املفاهي األاكار املرعلقة ابألمن
رساب املفاهي الفك ية السليمةذ ررف همه
الفك ي ،روجيهه للطالب لروظيف سايا الرواصا ا جرماى
النرايج مع دراسة منصور (2017م) دراسة أبو دف نعمة (2011م) حت جود درجة ىالية لعضو هي ة الردريس
حت يقي األمن الفك ي ،بينما خترلف مع دراسة حممد (2013م) ح احكه (2008م) حت جود قصور حت د ر
أىضاا هي ة الردريس حت يقي األمن الفك ي لد الطلبةذ
يعز الباحث الدرجة امل رفعة لد ر املق راض اجلامعية حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا
هي ة الردريس الطلبة نن كا أل همه املق راض ر سخ الفك ا سالم املسرمد من الكراب السنة ،رؤ د ح مة
ا ىرداا ىلد املمرلكاض العامة ا اصة ،رنم اسرعداد الطالب لر ما املسؤ لية جتاه طنه  ،رعزز آداب احلوار
ضوابطه حت اإلسالم ،يمر الطالب من ا اثر السلبية لوسايا ا رصال احلديثة خط ا حن اف الرط ف ،رعاجل
مككالض انرمع الفك ية املعاص ة ،رنم قدرة الطالب ىلد متييز األاكار ا اط ة يفية الرعاما معها ،رنم
مهارة الرفكري الناقد لد الطالب حلماية امنه الفك ي ،رع ف الطالب ابلرياراض الفك ية املن اةذ ررف همه
النرايج مع دراسة احلسيف (2009م) دراسة اليمين (2009م) دراسة ال بع (2009م) دراسة احت (2009م)
حت أل للمناهج اجلامعية د ر بري حت يقي األمن الفك ي لد الطلبةذ بينما خترلف نرايج الدراسة احلالية مع دراسة
حممد (2013م) حت أل هناك درجة منخفضة للمناهج الدراسية حت يقي األمن الفك ي لد الطلبةذ
ملر يعز الباحث الدرجة امل رفعة لد ر األنظمة القوانيف حت يقي األمن الفك ي للطلبة من جهة نظ
أىضاا هي ة الردريس الطلبة كا أل جامعة الباحة يث طالهبا ىلد احوام أنظمرها قوانينها ،ردى قي املسا اة
العدل حت رطبي القانول ىلد املخالفيف ألنظمة لوايح اجلامعة ،رنس مع اجلهاض املخرصة ملعاجلة احلا ض
املسرعصية اك م ا سلو يا ،رع ف الطالب ابلقوانيف األنظمة املرعلقة حبقوقه اجباهت  ،رصدر اجلامعة د رمض
نك اض روضح ىقوبة الطالب املن ايف اك مً ،ملر جت م قوانيف أنظمة اجلامعة نك ما خيالف الفك ا سالم
داخا احل م اجلامع  ،ير الرعاما مع الطالب املن ايف اك م ا قوانيف انظمة اجلامعةذ َل يوجد دراساض سابقة
بعد مسح الدراساض السابقة-رنا لد جمال د ر األنظمة القوانيف حت اجلامعاض حت يقي األمن الفك ي لدالطلبة ،هما يضيف أمهية للدراسة احلاليةذ
يعز الباحث الدرجة املروسطة لد ر األنكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي لد الطلبة من جهة نظ
أىضاا هي ة الردريس الطلبة كا أل درجة روظيف اجلامعة لألنكطة الطالبية املسابقاض الثقااية لغ س املعرقداض
الص ي ة حت نفوس الطالب اهرمام األنكطة الطالبية حت الب وو اليت رعاجل مككالض الطالب حت جمال األمن
الفك ي َل ركن ابلدرجة املطلوبةذ ابإلضااة كا قلة كقامة اجلامعة للمعارض اليت ررنا ل حوادو اإلرهاب الناجتة ىن
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ا حن اف الفك ي ،قلة ى ض األاالم اليت هتر ابلروىية األمنية الفك ية للطالب أ كقامة املعسك اض الككفية لروىية
الطالب بقضام األمن الفك يذ ررف همه النرايج مع دراسة األشق (2010م) دراسة الد ي ي (2000م) حت أل
هناك د راً اض اً للمناهج حت يقي األمن الفك ي للطلبةذ
السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطات استجاابت

أعضاء هيئة التدريس تعزى اىل متغريات (اجلنس ـ الرتبة االكادميية ـ اخلربة ـ الكلية)؟
لإلجابة ىلد هما السؤال قام الباحث حبساب املروسطاض احلسابية ا حن اااض املعيارية سرغاابض أىضاا
هي ة الردريس ربعا اا مرغرياض (اجلنس ـ ال ربة ا اد ية ـ ا دمة ـ الكلية) ،ما مت اسرخدام اخربار يليا الرباين
ال ابى حلساب الف قاض بيف مروسطاض اسرغاابض أىضاا هي ة الردريس ربعا اا مرغرياض (اجلنس ـ ال ربة ا اد ية
ـ ا دمة ـ الكلية) ،ىلد الن و الرايل:
جدول ( )15املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أعضاء هيئة التدريس تبعا اىل متغريات (اجلنس ـ الرتبة االكادميية ـ اخلربة ـ الكلية)
املتغريات
اجلنس
الكلية

ال ربة ا اد ية

سنواض ا دمة

العدد

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

الفئة
ا

244

3.65

1.00

انثد

120

4.12

.85

ىلمية

210

3.49

1.07

أدبية

154

4.04

.83

أسراا

22

3.18

1.08

اسراا مكارك

54

4.03

.96

اسراا مساىد

242

3.92

.91

حماض

46

3.25

1.00

اقا من  5سنواض

66

3.31

1.07

 10 – 5سنواض

168

4.09

.88

أ ث من  10سنواض

130

3.69

.93

يرضح من اجلد ل ( )15جود ا ق ظاه ية بيف املروسطاض احلسابية سرغاابض أىضاا هي ة الردريس
ربعا اا مرغرياض (اجلنس ـ ال ربة ا اد ية ـ ا دمة ـ الكلية)ذ خربار د لة همه الف ق اقد أج ي يليا الرباين
ال ابى (ىدمي الرفاىا) ) (4-WAYS ANOVA without interactionsللدرجة الكلية للمقياس،
اجلد ل ( )16يلخص النرايجذ
جدول ( )16حتليل التباين الرابعي عدمي التفاعل لدرجات أفراد العينة يف ضوء متغريات الدراسة

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة اإلحصائية

اجلنس

7.574

1

7.574

9.877

*.002

الكلية

15.629

1

15.629

20.381

*.000
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مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة اإلحصائية

ال ربة ا اد ية

16.208

3

5.403

7.045

*.000

سنواض ا دمة

7.625

2

3.812

4.971

*.007

ا طأ

272.997

356

.767

الكل

5620.910

364

* دالة ىند مسرو الد لة 0.05=α

يرضح من اجلد ل ( )16ما يل :
1ذ جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض أىضاا هي ة الردريس ربعا ملرغري اجلنس ،رعز
همه الف قاض لصاال ا وذ
2ذ جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض أىضاا هي ة الردريس ربعا ملرغري الكلية ،رعز
همه الف قاض لصاال الكلياض األدبيةذ
3ذ جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض أىضاا هي ة الردريس ربعا ملرغري ال ربة ا اد ية،
رعز همه الف قاض لصاال ال ربة ا اد ية (اسراا مساىد)ذ
4ذ جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض أىضاا هي ة الردريس ربعا ملرغري سنواض ا دمة،
رعز همه الف قاض لصاال سنواض ا دمة ( 10-5سنواض)ذ
قد يعود اررفاع رقدي اض أىضاا هي ة الردريس ا و لدرجة يقي جامعة الباحة لألمن الفك ي لد
الطلبة أىلد من الم ور ألل اإل و مكار رهن حت ال امج اليت رقدمها اجلامعة حت جمال األمن الفك ي من ملرقياض
رش ىما أنكطة خمرلفة أىلد من مكار ة الم ور ،ابلرايل اهن يسركع ل د ر اجلامعة بدرجة أىلد من الم ورذ
ررف همه النريغة مع دراسة أبو دف نعمة (2011م) حت أل درجة ممارسة ىضو هي ة الردريس لرنمية الفك
السلي لد الطلبة ال لصاال ا وذ
يعز الباحث الف ق لصاال أىضاا الكلياض األدبية كا أهن يكار ول بدرجة أ من الكلياض العلمية حت
الفعالياض اليت رقوم هبا اجلامعة حت جمال األمن الفك يذ الر بسبب أل أىضاا الكلياض العلمية لديه مق راض
ىملية يقضول أ قاض برية حت املخر اض العلمية األم المي يككا ىايقاً ملكار ره حت األنكطة الفعالياض اليت
رقدمها اجلامعةذ ررف همه النرايج مع دراسة أبو دف نعمة (2011م) حيث اند الف ق لصاال الرخصصاض
اإلنسانية ،يعود الر ا رفاق كا مكار ة الكلياض اإلنسانية حت اعالياض اجلامعة حول األمن الفك ي أ ث من
رلر العلمية الر بسبب قلة املواد العملية الرواجد حت املخر اض العلمية ابلنسبة لإلنسانية مما يريح ألىضايها
املكار ة بدرجة أ من أىضاا العلميةذ
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يعز الباحث الف ق لصاال أىضاا هي ة الردريس من ا ي ا ة ( )10-5ال ربة األ اد ية (أسراا
مساىد) كا أل هؤ ا األىضاا من ا ة الكباب من املبرعثيف حت ب مج خادم احل ميف الك يفيف لالبرعاو خارج
اململكة ابلرايل اه أ ث محاساً حنو املكار ة حت مجيع اعالياض اجلامعة حول األمن الفك ي أ ث ح صاً ىلد
املكار ة حت يقي األمن الفك ي لد الطلبة ملا ا رسبوا من خ اض خمرلفة أثناا رواجده خارج اململكة الع بية
السعودية من معايكره لثقاااض مرنوىةذ ررف همه النرايج مع دراسة ح احكه (2008م) حت أل رقدي اض أىضاا
هي ة الردريس ا ي ا ة القليلة من رربة أسراا مساىد اند أىلد من ا ي ا ة الطويلة ال رب األ اد ية
األخ ذ
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطات استجاابت
الطالب تعزى اىل متغريات (اجلنس ـ املستوى الدراسي ـ الكلية ـ املعدل)؟
لإلجابة ىلد هما السؤال قام الباحث حبساب املروسطاض احلسابية ا حن اااض املعيارية سرغاابض الطالب
ربعا اا مرغرياض (اجلنس ،املسرو الدراس  ،الكلية ،املعدل الوا م ) ،ما مت اسرخدام اخربار يليا الرباين
ال ابى حلساب الف قاض بيف مروسطاض اسرغاابض الطالب ربعا اا مرغرياض (اجلنس ،املسرو الدراس  ،الكلية،
املعدل الوا م ) ،ىلد الن و الرايل:
جدول ( )17املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالب تبعا اىل متغريات (اجلنس ،املستوى الدراسي ،الكلية ،املعدل الرتاكمي)
املتغريات
اجلنس
الكلية
املسرو الدراس

املعدل الوا م

الفئة

العدد

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

ا

346

2.72

1.14

انثد

402

3.20

1.31

ىلمية

315

2.54

1.02

أدبية

433

3.30

1.32

رابع ااقا

306

3.40

1.22

خامس اأ ث

442

2.69

1.20

ممراز

292

3.36

1.35

جيد جدا

248

2.87

1.12

جيد

187

2.65

1.12

مقبول

21

1.98

1.01

يرضح من اجلد ل ( )17جود ا ق ظاه ية بيف املروسطاض احلسابية سرغاابض الطالب ربعا اا مرغرياض
(اجلنس ،املسرو الدراس  ،الكلية ،املعدل الوا م )ذ خربار د لة همه الف ق اقد أج ي يليا الرباين ال ابى
(ىدمي الرفاىا) ) (4-WAYS ANOVA without interactionsللدرجة الكلية للمقياسذ اجلد ل
( )18يلخص النرايجذ
- 303 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م

جدول ( )18حتليل التباين الرابعي عدمي التفاعل الستجاابت الطالب يف ضوء متغريات الدراسة
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط جمموع املربعات

قيمة ف احملسوبة

الداللة اإلحصائية

اجلنس

6.240

1

6.240

4.882

*.027

الكلية

64.058

1

64.058

50.117

*.000

املسرو الدراس

67.542

1

67.542

52.842

*.000

املعدل الوا م

33.847

3

11.282

8.827

*.000

ا طأ

947.131

741

1.278

الكل

7830.191

748

* دالة ىند مسرو الد لة 0.05=α

يرضح من اجلد ل ( )18ما يل :
 -1جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض الطالب ربعا ملرغري اجلنس ،رعز همه الف قاض
لصاال ا وذ
 -2جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض الطالب ربعا ملرغري الكلية ،رعز همه الف قاض
لصاال الكلياض ا دبيةذ
 -3جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض الطالب ربعا ملرغري املسرو الدراس  ،رعز
همه الف قاض لصاال الطلبة من املسرو الدراس (رابع ااقا)ذ
 -4جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض الطلبة ربعا ملرغري املعدل الوا م لصاال الطلبة
من معدل ممرازذ
يعز الباحث الف ق لصاال الطالباض حت رقدي هن لد ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي للطلبة كا أل
مكار رهن حت الفعالياض اليت رقوم هبا اجلامعة حت هما انال بدرجة برية الر أل معظ الطالباض مرواجداض حت
لياهتن حيث ير نقلهن ىن ط ي حااالض اجلامعة من الساىة الثامنة صباحاً كا هناية الد ام ال مس ابليت ير
روجيه همه األىداد الكبرية منهن لل ضور املكار ة الفاىلة ايما رقدمه اجلامعة من أنكطة ررعل ابألمن الفك ي،
بعكس الم ور المين حيض ل كا لياهت حت سيارهت ا اصة مما يريح ئ ا نص اف مباش ةً بعد انرهاا حماض اهت
ابلرايل يصعب ضبطه لل ضور أ املكار ة حت األنكطة املقدمةذ ررف همه النريغة مع دراسة ح احكه (2008م)
حت أل رقدي اض الطالباض لد ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي اند أىلد من الم ورذ
يعز الباحث الف ق لصاال طلبة الكلياض األدبية كا أهن يكار ول بدرجة أ من طلبة الكلياض العلمية
حت الفعالياض اليت رقوم هبا اجلامعة حت جمال األمن الفك يذ الر بسبب أل طلبة الكلياض العلمية لديه مق راض
ىملية يقضول أ قاض برية حت املخر اض العلمية األم المي يككا ىايقاً ملكار ره حت األنكطة الفعالياض اليت
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رقدمها اجلامعةذ ررف همه النرايج مع دراسة أبو دف نعمة (2011م) دراسة الد ي ي (2000م) حيث اند
الف ق لصاال الرخصصاض اإلنسانية ،يعود الر ا رفاق كا مكار ة الكلياض اإلنسانية حت اعالياض اجلامعة حول
األمن الفك ي أ ث من رلر العلمية الر بسبب قلة املواد العملية الرواجد حت املخر اض العلمية ابلنسبة لإلنسانية
مما يريح ألىضايها املكار ة بدرجة أ من أىضاا العلميةذ
يعز الباحث الف ق لصاال الطلبة من املسرو الدراس ال ابع اأقا كا أل همه املسرومض الدراسية يروي
ىلد املق راض النظ ية ليس العملية ابإلضااة كا مق راض السنة الر ضريية املداخا املقدماض بعكس مق راض
املسرو ا امس ما يليه ،ابلرايل ركول األىباا الدراسية للطلبة حت همه املسرومض األربع أقا من غريها األم
المي يريح للطلبة املكار ة ايما رقدمه اجلامعة من أنكطة خمرلفة حول األمن الفك ي ،لملر اه يسركع ل د راً
برياً جلامعة الباحة حت يقي األمن الفك ي ئ ذ قد يعود الر كا أل جامعة الباحة رسرهدف همه املسرومض
بدرجة أ من غريها الر لزرع قي األمن الفك ي لديه منم حلظة دخوئ اجلامعةذ ررف همه النريغة مع دراسة
الد ي ي (2000م) حت أل الف ق اند للمسرومض األ ا ضمن امل حلة اجلامعيةذ
رعز الف ق لصاال الطلبة ممن معدئ الوا م (ممراز) كا أل الطلبة من ا ي معدل ا مرياز أ ث ىياً
اهماً لد ر اجلامعة األسراا اجلامع حت رعزيز األمن الفك ي ،لديه القدراض العقلية سعة ا طالع اليت رسمح
ئ ابلرع ف ىلد د ر املق راض اجلامعية األنكطة الطالبية حت يقي األمن الفك ي لديه يصن ىقوئ من أي
احن اف اك يذ َل روجد دراساض سابقة رنا لد مرغري املعدل الوا م للطلبة -بعد مسح الدراساض السابقة-
هما ما يزيد من أمهية الدراسة احلالية حت اضاارها ئما املرغريذ
السؤال اخلامس :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطات استجاابت
افراد العينة تبعا لتصنيفها (عضو هيئة تدريس ،طالب)؟
لإلجابة ىلد هما السؤال قام الباحث حبساب املروسطاض احلسابية ا حن اااض املعيارية سرغاابض اا اد
العينة ،ما مت اسرخدام اخربار ض للعيناض املسرقلة ربعا لرصنيف العينة ،اجلد ل ( )19يبيف الرذ

جدول ( ) 19املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت افراد العينة تبعا لتصنيفهم (عضو هيئة تدريس ،طالب) واختبار ت للمقارنة بني استجاابهتم
املستجيب

العدد

الوسط احلساب

االحنراف املعياري

طالب

748

2.98

1.26

ىضو هي ة ردريس

364

3.81

.98

قيمة ت

الداللة االحصائية

-11.01

.000

يوضح اجلد ل ( )19جود ا ق ااض د لة كحصايية ( )0.05= αسرغاابض اا اد العينة ربعا لرصنيفه
(ىضو هي ة ردريس ،طالب) ،رعز همه الف قاض لصاال اىضاا ائي ة الردريسيةذ
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يعز الباحث همه النريغة كا أل أىضاا هي ة الردريس أ ث ىياً ادرا اً لد ر جامعة الباحة حت يقي
األمن الفك ي للطلبة ،الر لسعة اطالىه ىلد مصادر مرنوىة خمرلفة ايما خيص األمن الفك ي من جهة ،أتدية
رسالره املهنية العلمية ضمن الواجباض املنوطة أبىضاا هي ة الردريس حت اجلامعة مبا يرواا رسالة جامعة الباحة
املسرندة كا قي الك يعة اإلسالمية السم ة املدىومة من رؤية اململكة الع بية السعودية  2030حت رنمية املوارد
البك ية يقي الرنمية املسردامة جعا انرمع منرغاً آمناً حت ظا الرغرياض الرقنية العلمية املخرلفةذ خترلف همه
النريغة مع دراسة الد ي ي (2000م) اليت روصلد كا أل رقدي اض الطلبة لد ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي
ال أىلد من د ر أىضاا هي ة الردريس ،قد يعود الر ىدداض ررعل أبد اض الدراسة زمن رطبي الدراسة،
حيث همه الدراسة أج يد قبا  18ىاماً َل ركهد الرغرياض الرقنية العلمية اليت نكهدها حت قرنا احلاض ذ
التوصيات:
 )1كج اا املزيد من األنكطة الطالبية اليت ررنا ل األمن الفك ي حث الطلبة ىلد احلضور املكار ة الفاىلة ايهاذ
 )2ىقد املزيد من الند اض امللرقياض حول يقي األمن الفك ي لد الطلبة حت املدينة اجلامعية الكلياض الرابعة
للغامعة حت اىااظاض األخ حث الطلبة أىضاا هي ة الردريس ىلد احلضور املكار ة الفاىلة ايهاذ
 )3ىقد املزيد من املسابقاض األدبية العلمية ال مضية الفنية اليت ررضمن جما ض مفاهي األمن الفك ي حث
الطلبة أىضاا هي ة الردريس ىلد املكار ة ايهاذ
 )4رقدمي املزيد من النك اض األدلة للطلبة أىضاا هي ة الردريس اليت روضح أنظمة اجلامعة رعليماهتا حول
األمن الفك يذ
 )5ىقد لقاااض د رية مع الطلبة أىضاا هي ة الردريس لل وار املناقكة حول القضام املككالض املعاص ة اليت
رواجهه ىالقرها ابألمن الفك ي لديه ذ
مقرتحات الدراسة:

 )1اج اا دراسة نا ض أخ ضمن د ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي لد الطلبةذ
 )2اج اا دراسة جت يبية للر ق من ااىلية ب مج ردرييب حت رنمية األمن الفك ي لد الطلبةذ
 )3اج اا الدراسة ىلد ىيناض أخ من داخا اجلامعة املوظفيف من خارجها من أا اد انرمع اىل لرقدي
د ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي لد الطلبةذ
 )4اج اا دراسة اررباطية لرقص ىالقة العواما الرقنية ا جرماىية بر قي األمن الفك ي لد الطلبةذ
املراجع:

الق آل الك ميذ
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ابن اارس ،أمحد بن ز م ( ،)1979معغ مقاييس اللغة ،يقي ىبد السالم هار ل ،دار الفك  ،بري ضذ
ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مك م (1419هـ) ،لسال الع ب دار احياا الواو الع يب ،بري ض ،ط ،3ج،3
ص260ذ
ابن القي  ،أبو ىبد ﷲ مشس الدين حممد ب ( )1334مدارج السالكيف بيف منازل كمك نعبد كمك نسرعيف ،دار
الكراب الع يب ،بري ضذ
الو  ،ىبد ﷲ ىبد اىسن (1996م) األمن الفك ي ىناية اململكة الع بية السعوديةذ انلة الع بية للدراساض
األمنية الردريب ،جامعة يف الع بية للعلوم األمنية ،م  ،2ع 3
الو  ،ىبدﷲ ىبداىسن (1423هـ) :األمن الفك ي ىناية اململكة الع بية السعودية بهذ مطابع رابطة العاَل
اإلسالم  ،مكة املك مةذ
الوممي ،حممد بن ىيسد بن سورة ( 1998م) ،سنن الوممي ،دار اجليا ،بري ض
الثويين ،حممد ىبدالعزيز ،حممد ،ىبدالناص راض (2014م)ذ د ر املعل اجلامع حت يقي األمن الفك ي لطالبه
حت ضوا رداىياض العوملةذ جملة العلوم الوبوية النفسية -جامعة القصي  -السعوديةذ )2( 7ذ -957
 1050اسوداد من/ http://search.mandumah.com/Record624519
اجل ين ،ىل اايز(2000م)ذ ا ىالم األمين الوقاية من اجل ة جامعة يف الع بية للعلوم األمنية ال مضذ
اجل ين ،ىل اايز(1420هـ)ذ رؤية لألمن الفك ي سبا مواجهة الفك املن ف ،انلة الع بية للدراساض األمنية
الردريب ،ىدد 27ال مض ،جامعة يف الع بية للعلوم األمنية،
اجل ين ،ىل اايز(2006م)ذ "ىاض حت رنمية احلس األمين" ،ال مض :جامعة يف الع بية للعلوم األمنية
اجل جاين ،ىل بن حممد(1413هـ) :راب الرع يفاض ،ط ،2دار الكراب الع يب ،بري ضذ
ح احكة ،اواز مسيف (2008م)"،درجة يقي اجلامعاض األردنية ال مسية لألمن الفك ي للطلبة من جهة نظ
أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة "رسالة د روراه غري منكورة لية الوبية ،جامعة الريموك ،اربد
احل يب ،جبري سليمال (1428هـ) د ر مناهج العلوم الك ىية حت السنة الثانية الثانوية حت رعزيز األمن الفك ي لد
الطالب ،رسالة د روراه ،جامعة ام الق  ،مكة املك مةذ
احل يب ،سلطال جماهد ( 2011م)" ،د ر اإلدارة املدرسية حت يق األمن الفك الوقاي امل حلة الثانوية مب ااظة
الطايف من جهة نظ مدي ي الا رلر املدارس" ،رسالة ماجسرري غري منكورة لية الوبية ،جامعة أم
الق ذ مكة املك مةذ
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ح يز ،حممد احلبيب (1425ه)ذ اقع األمن الفك يذ اً جرماع الرنسيق -العاش المي نظمره جامعة يف
الع بية للعلوم األمنية ،ابلرنسي مع جامعة طيبة ملدي ي م ا ز الب وو العدالة اجلنايية مكاا ة اجل ة
حول (األمن الفك ي) ،من 1425/8-6هـ ،املدينة املنورةذ
حكي  ،ىبد احلميد بن ىبد انيد ( 1428ه)ذ د ر األس ة حت يقي األمن ،جملة الب وو األمنية ،م ز الب وو
الدراساض بكلية امللر اهد األمنية ،انلد ( ،)16العدد ()38ذ
محيد ،ىبد ﷲ (1430ه) األمن الفك ي حت ضوا مقاصد الك يعة ،منح األمري يف بن ىبد العزيز لدراساض األمن
الفك ي ،جامعة امللر سعود ،اململكة الع بية السعوديةذ
احلوشال ،ب ة زاما (2015م)ذ د ر املدرسة حت رعزيز األمن الفك يذ جملة الفك الك ط -م ز حبوو الك طة -
القيادة العامة لك طة الكارقة -اإلماراضذ )94( 24ذ 258-231ذ
اسوداد من//: http search.mandumah.com/Record/683708
احليدر ،ىبد ال محن حيدر ( 2001م)" ،األمن الفك ي حت مواجهة املؤث اض الفك ية" ،رسالة د روراه غري منكورة،
لية الدراساض اإلسالمية ،أ اد ية الك طة ،مجهورية مص الع بيةذ
ا ضري ،خضري سعود1419( ،هـ) الرعلي العايل حت اململكة الع بية السعودية بيف الطموح ا جناز ،مكربة العبيكال،
ال مضذ
الد س ي ،اهد حممد (1434هـ) رصور مقوح لرطوي ظيفة اإلدارة اجلامعية حت رعزيز يقي األمن الفك ي
ابجلامعاض السعوديةذ رسالة د روراه غري منكورة قس اإلدارة الرخطيط الوبوي لية العلوم ا جرماىية
جامعة ا مام حممد بن سعود اإلسالمية ال مضذ
الد ي ي ،اايز حممد (2000م)ذ "د ر اجلامعاض ال مسية األردنية حت رعزيز مفهوم األمن الوطين" ،رسالة د روراه غري
منكورة ،لية الدراساض العليا ،اجلامعة األردنيةذ
ال بع  ،حممد ىبدالعزيز (1430هـ)ذ د ر املناهج الدراسية حت رعزيز مفاهي األمن الفك ي لد طالب اجلامعاض
حت اململكة الع بية السعوديةذ
الزبيدي ،امل رضد حممد (2002م)ذ اتج الع س من جواه القاموس ،بري ض :دار مكربة احلياةذ
زيرول ،ىايش (1995م) :أساليب الردريس حت اجلامعة سبا م راض اسرخدامها ،دار الك ق ،ىمالذ
السديس ،ىبدال محن ىبدالعزيز (2005م) ،الك يعة اإلسالمية د رها حت رعزيز األمن الفك ي ،حبث مقدم ضمن
اعالياض ا جرماع الرنسيق العاش ملدي ي م ا ز حبوو العدالة اجلنايية مكاا ة اجل ة حول األمن الفك ي
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ابلرعا ل مع جامعة طيبة خالل الفوة من 1425/8/8-6هـ املواا 2004/9/22-20م ابملدينة املنورة،
ال مض ،جامعة يف الع بية للعلوم األمنيةذ
ش اره ،حسن ،النغار ،زينب(2003م) ،معغ املصطل اض الوبوية النفسية ،دار الكرب املص ية ،القاه ة،
شلدال ،اايز (2013م)ذ "د ر لياض الوبية ابجلامعاض الفلسطينية حت رعزيز األمن الفك ي لد طلبرها سبا
رفعيله" ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراساض الوبوية النفسية ،انلد احلادي العك ل ،العدد األ لذ
الكه اين ،بندر ىل ذ ( 1430ه)ذ رصور مقوح لرفعيا د ر املدرسة الثانوية حت يقي األمن الفك يذ رسالة
ماجسرري غري منكورةذ لية الوبية ،جامعة أم الق  ،مكة املك مةذ
صليبا ،مجيا(1982م)ذ املعغ الفلسف  ،بري ض :دار الكراب اللبناينذ
طاشكندي ،ليلد ىبد املعيف1437( ،هـ) ،د ر املعل حت رعزيز األمن الفك ي حت نفوس الطالب ،حبث مقدم كا
املؤمت ا امس إلىداد املعل ردريبه حت ضوا مطالب الرنمية مسرغداض العص ) املنعقد حت جامعة أم الق
الفصا الدراس األ ل للعام  1437-1436هـالطالع ،رضوال  1420ه ،حنو أمن اك ي كسالم  ،ط  ،2مطابع العص  ،ال مضذ
العرييب ،سعد صاال (2009م)ذ األمن الفك ي حت مق راض الوبية اإلسالمية حت امل حلة
http://search.mandumah.com/Record/ 611156.

ى اه ،حممد سعيد1426( ،هـ) ،األمن الفك ي ،جملة الب وو األمنية ،العدد ( ،)30ال مضذ
الغامدي ،ىبدال محن (2010م) قي املواطنة لد طالب الثانوية ىالقرها ابألمن الفك ي ،ط ،1جامعة يف
للعلوم األمنية ،ال مضذ
الغامدي ،ىزيزة حممد (1437هـ) ،د ر معلمة الصفوف األ لية حت رعزيز األمن الفك ي لد مرعلماض امل حلة)،
انلة الد لية الوبوية املرخصصة ،انلد ( ،)6العدد ( )1انول الثاين 2017
ا غال ،نص خليا(2012م) "د ر اإلدارة املدرسية حت رعز األمن الفك لد طلبة امل حلة الثانوية مب ااظاض
غزة سبا رفعيله" رسالة ماجسرري غري منكورة ،لية الوبية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزةذ
الف اهيدي ،ا ليا بن أمحد (1409ه) ،راب العيف ،يقي :مهدي املخز م كب اهي السام اي  ،الناش :دار
مكربة ائاللذ
الفري ز آابدي ،جمد الدين حممد يعقوب (1993م)ذ القاموس اىيط ،ط ،2بري ض ،دار كحياا الواو الع يبذ
القادري ،ىبدﷲ محد (1409ه)ذ أث الوبية اإلسالمية حت أمن انرمع اإلسالم جدة :دار انرمعذ
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الق طاين ،ص ىايض2009( ،م) ،أث الردريس ابسواريغية ا سرقصاا حت مسرو الرفكري الناقد الر صيا
العلم لد طلبة الصف األ ل املروسط حت حمااظة الق مض ابململكة الع بية السعودية ،رسالة ماجسرري غري
منكورة ،جامعة الريموك ،األردلذ
الق ارىة ،مجيا ىبيد2005( ،م)" ،األمن الفك ي حت اإلسالم :مقوماره مزامه" حت راب األمن رسالة اإلسالم"،
جامعة امللر اهد للبو ل املعادلذ الظه الذ
الق ين ،ابرسام1431( ،هـ) ،د ر اجلامعاض حت ارشاد طالب حنو الوسطية ا ىردال ،حبث مقدم ملؤمت اإلرهاب
بيف رط ف الفك اك الرط ف ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة خالل الفوة من 1431/15-12هـذ
املالك  ،ىبداحلفيظ ىبدﷲ1427( ،هـ) :حنو بناا اسواريغية طنية لر قي األمن الفك ي حت مواجهة اإلرهاب،
جامعة يف الع بية للعلوم األمنية ،رسالة د روراه غري منكورة ،ال مضذ
املالك  ،ىبداحلفيظ ىبدﷲ1436(،هـ) ،د ر املؤسساض الرعليمية حت يقيقـ األمن الفك ي الوقاية من الرط ف
اإلرهاب" ،حبث مقدم ملؤمت (اإلرهاب بيف رط ف الفك اك الرط ف) ،املنعقد حت اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة خالل الفوة 1436/4/15-12هـذ
اند ب ،أمحد ىل ( ،ـ 1408ه) ،األمن الفك ي العقايدي :مفاهيمه خصايصه يفية يقيقه ،دراسة حت راب
حنو اسواريغية ى بية للردريب حت امليادين األمنية ،ند ة ىلمية جبامعة يف الع بية للعلوم األمنيةذ
حممود خليا أبو دف نعمة ىبد ال ؤ ف منصور(2011م) ،د ر األسراا اجلامع حت رعزيز منهاج الرفكري السلي
لد طلبره حت ضوا املعايري اإلسالمية)ذ جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراساض اإلنسانية) انلد الراسع
ىك  ،العدد األ ل ،يناي 2011مذ
مصطفد ،كب اهي آخ ل1392( ،هـ)ذ املعغ الوسيط ،املكربة اإلسالمية ،كسرانبولذ
املطريي ،ىبد ﷲ ز يد ( 2008م)" ،أساليب كدارة املدرسة الثانوية لوقاية الطالب من ا حن اف الفك ي من جهة
نظ ا دارييف معلم مك حت الوبية اإلسالم ابملدارس الثانوية مبدينة الطايف" ،رسالة ماجسرري غري
منكورة ،لية الوبية ،جامعة أم الق  ،مكة املك مةذ
املل  ،بينه اهد (1430ه)ذ اجلامعاض صناىة األمن الفك ي "ق ااة سسيولوجية لعالقة اجلامعاض ابألمن الفك ي
حت انرمع السعودي"ذ حبث مقدم للمؤمت الوطين األ ل لألمن الفك ي "املفاهي الر دمض" املنعقد حت
الفوة من  25-22مجاد األ ا 1430ه ،جامعة امللر سعود ،ال مضذ
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دذ ىطية حممد األمحد البدارنة :د ر جامعة الباحة حت يقي ا من الفك ي للطلبة من جهة نظ أىضاا ائي ة الردريسية الطلبة.

منصور ،ىصام حممد (2010م)ذ د ر املدرسة حت رعزيز األمن الفك ي :دراسة ميدانية ىن طلبة امل حلة األساسية
العليا حت مدي ية ر بية ىمال األ ا من جهة نظ املدراا املعلميف الطالبذ ىاَل الوبية -مص ذ
)13(11ذ52-16ذ اسوداد من http://search.mandumah.com/Record/74862
ـ منصور ،منار ()2017ذ رقيي د ر اجلامعة حت يقي األمن الفك ي لطالهبا من جهة نظ ه أىضاا هي ة
الردريس ،جملة لية الوبية ،جامعة األزه  ،العدد 172( :اجلزا األ ل) يناي لسنة  2017م
نور ،أمرية طه ( 1428ه) مفهوم األمن الفك ي حت اإلسالم رطبيقاره الوبوية ،رسالة ماجسرري ،جامعة أم الق
لية الوبية ،اململكة الع بية السعوديةذ
ائو ا ،كب اهي سليمال2000( ،م) ،مقوماض األمن حت الق آلذ انلة الع بية للدراساض األمنية الردريب ،جامعة
يف الع بية للعلوم األمنية15،)29( ،ذ
اليوسف ،ىبد ﷲ ىبد العزيز ،األمن مس ولية اجلميع رؤية مسرقبلية ،رقة ىما مقدمة لند ة انرمع األمن املنعقدة
بكلية امللر اهد األمنية ابل مض ،من  2/21حىت  2/24من ىام 1425هـ
http://:www.minshawi.com
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