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 : الملخص

طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز  واقع استخدامهدفت الدراسة إلى تعرف 

، وبيان دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن لإلعالم الجديد من وجهة نظرهن

كشف الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهن، و

االختالف في وجهات نظر أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة إسهام اإلعالم الجديد في 

تعزيز األمن الفكري باختالف: )التخصص، والمستوى الدراسي، المعدل التراكمي(، 

( فقرة، 20وتحقيقاً لذلك تم استخدام المنهج الوصفي، وصممت استبانة تكونت من )

وزعت على ثالثة محاور، وطُبقت على عينة من طالبات جامعة األمير سطام بن 

ومن أهم نتائج الدراسة، ، خصصاتمن مختلف الت ( طالبة042عبد العزيز بلغت )

اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام أن إسهام 

واقع استخدام الطالبات بن عبد العزيز بشكل عام جاءت بدرجة مرتفعة، من حيث 

اإلعالم الجديد في تعزيز األمن  أثرمن وجهة نظرهن،  لوسائل اإلعالم الجديد

آليات إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدي الطالبات، كما الفكري، و

في درجة دور اإلعالم الجديد في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينت النتائج 

جود ، في حين أظهرت والتخصصتعزيز األمن الفكري لدى الطالبات تبعاً لمتغير 

 الم الجديد في تعزيز األمن الفكرياإلع أثر نحوفروق في وجهات نظر أفراد العينة 

، ، والسنة الرابعة(الثالثة، والسنة الثانية)لصالح السنة  طبقاً لمتغير السنة الدراسية

 )لصالح ممتاز(.وتبعاً لمتغير المعدل التراكمي 
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New Media Contribution to Enhancing Intellectual  

Security in Saudi Universities Prince  

Sattam bin Abdul-Aziz University  

Prepared by 

 Dr.Alyaa Omar Kamel Farag 

Collage of Education in Dalam- Girls- Prince Sattam 

bin Abdul-Aziz University 

Abstract: 

The Study Aimed to Know the Reality of the Use of 

Students of Prince Sattam bin Abdul-Aziz University for New 

Media from their Point of View, Explaining the Role of the New 

Media in Enhancing intellectual Security among Students of 

Prince Sattam bin Abdul-Aziz University from Their Viewpoint, 

He Revealed the Difference in the Views of the Sample 

Members with Regard to the Degree of the New Media's 

Contribution to Enhancing intellectual Security with a 

Difference of: (Specialization, Academic Level, Cumulative 

Average) To Achieve this, the Descriptive Approach was Used, 

A Questionnaire Consisting of (72) items was Designed and 

Distributed on Three Axes, and it was Applied to a Sample of 

(340) Students from Prince Sattam bin Abdul-Aziz University 

from Various Disciplines, Among the Most Important Results of 

the Study, The Contribution of the New Media to Enhancing 

Intellectual Security Among Students of Prince Sattam bin 

Abdul-Aziz University in General Came at a High Degree, in 

Terms of the Reality of the Students Use of the New Media 

from Their Point of View, and the Role of the New Media in 

Enhancing Intellectual Security, and the Mechanisms of the 

New Media's Contribution to Enhancing the Students 

Intellectual Security, The Results also Showed the Absence of 

Statistically Significant Differences in the Degree of the Role of 

the New Media in Enhancing the Intellectual Security of Female 

Students Depending on the Specialty, While it Showed 

Differences in the Views of the Sample Members Towards the 

Role of the New Media in Enhancing Intellectual Security 

According to the Variable of the School Year (For the Benefit of 

the Second Year, the Third Year, and the Fourth Year), 
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According to the Cumulative Average Variable (For an 

Excellent Favor). 

 

 اإلطار المحدد للدراسة

لعل من أبرز تداعيات العقد األخير منن القنرن العشنرين علنى العنالم قاطبنة منا 

التاريخية في حياة البشرية من إيجابينات كثينرة فني مجنال تقنينات أفرزته تلك المرحلة 

أمنام عنعوا العنالم لصنياسة وسنائل وأسنالي  تصال الندولي، ففتحنت عندة مجناالت اال

جديدة يقدم من خاللها منهجاً خاصاً بنه فني التفاعنل منع معطينات عصنر العولمنة، منن 

معينننة وطرحهننا فنني  خننالل التوجننه نحننو التوحنند فنني صننياسة نمنناذي ثقافيننة وح ننارية

 السوق العالمية.

 التقندم العلمني بف نل األخينرة وقند تطنورت وسنائل االتصنال فني السننوات

والثورة التكنولوجية التي عهدها القرن العشنرون، كمنا أن التجديند المسنتمر لإلنترننت 

وانتشننارا العننالمي جعلننه وسننيلة أساسننية للتعبيننر متحنندياً بننذلك دور وسننائل اإلعننالم 

، بلننند عننندد مسنننتخدمي 0202مثنننل الرادينننو، والتلفننناز الجرائننند، وفنننى عنننام  التقليدينننة

( بلينون عنخص، بمننا يفيند أن اإلنترننت يملنك القابلينة لتغييننر 0اإلنترننت حنول العنالم )

طنننرق الوصنننول للمعلومنننات واالتصننناالت والخننندمات والتكنولوجينننا علنننى المسنننتوى 

د والجماعنات، ثنم ظهنرت العالمي، وأصبح أف ل وسنيلة لتحقينق التقنارا بنين األفنرا

المواقنع اإللكترونينة والمنندونات الشخصنية وعننبكات المحادثنة، التنني سينرت م ننمون 

وعكل اإلعالم الجديد، وخلقت نوعاً من التواصل بنين أصنحابها ومسنتخدميها )منندل، 

0200 ،00.) 

ويعيش العالم في القرن الحادي والعشرين عصنر اإلعنالم الرقمني المعلومناتي 

علنى التكنولوجينا المترابطنة عالميناً، ففني عصنر الوسنائد المتعنددة يتلقنى النذي يعتمند 

الغالبية العظمى من الجماهير المعلومات من خنالل الصنور المرئينة بدرجنة أكبنر منن 

المصادر المطبوعة، كما أصبحت وسائل اإلعالم الجديند واالتصناالت عبنر اإلنترننت 

ويشناركون النصنوو والصنور منع  أكثر انتشاراً خاصة بين الشباا، فهم يتواصنلون

زمالئهننم مننن خننالل الهواتننف واإلنترنننت بمننا فنني ذلننك مواقننع التواصننل االجتمنناعي 

يسننننلد تقريننننر اإلعننننالم (، و042: 0202ومواقننننع تبننننادل ملفننننات الفيننننديو )النجننننار، 

االجتمنناعي العربنني الننذى يعنندا برنننامج الحكومننة واالبتكننار فنني كليننة دبننى لننإلدارة 

وجهات اسنتخدام وسنائل اإلعنالم الجديند عبنر عنبكة اإلنترننت الحكومية ال وء على ت

فنني المنطقننة العربيننة علننى أسننا  البيانننات التنني جمعننت خننالل الربننع األول مننن عننام 

، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تأتى ضمن أكبنر خمند دول خليجينة 0200

ان )كلينة دبني لنإلدارة استخداماً لتلك الوسائل، بقيا  نسبة المستخدمين إلى عندد السنك

وفى ظل انتشار وسائل اإلعالم الجديد، تم رصد العديند منن (، 02: 0200الحكومية، 

الق ايا والمشكالت المجتمعية منهنا  ق نايا التعامنل منع ا خنر، وق نايا االتصناالت 

والمعلومات وما يرتبد بها من أمن المعلومات وخصوصية األفراد وما ينتج عنها منن 

بتوجهات الفرد الفكرية، وق ايا التطرف واإلرهاا وتأثيراتها المختلفنة  ق ايا ترتبد

علننى الفننرد والمجتمننع، وق ننايا األمننن االجتمنناعي واألمننن الفكننري وارتباطهننا بالبي ننة 
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االجتماعيننة الداعمننة للفننرد، والتنني مننن أهننم أدوارهننا االجتماعيننة إعننداد مننواطن يمتلننك 

قومات وطنه، خاصة بناء مقومات األمنن مهارات التفكير وحل المشكالت، ويرتبد بم

 الفكري لدى الطالا.

ومن ثم، تعد الجامعة جزءا من الكيان االجتماعي العنام النذى ال عنك أننه ين ثر 

سننننلباً أو إيجابنننناً بمختلننننف القننننوى والمنننن ثرات، والظننننروف السياسننننية واالجتماعيننننة 

أن تسهم بفاعلية فني واالقتصادية والثقافية واألمنية ونحوها، األمر الذى يفرض عليها 

خدمة المجتمع عن طرينق البحنث فني مشنكالته، والعمنل علنى إيجناد حلنول لهنا، ومنن 

هنا فإن الجامعة تتحمل جزءاً كبيراً من مس ولية حماية المجتمع من كنل فكنر ضنال أو 

منحرف من خالل ما ينبغي أن تقوم به من أدوار ومهام في صنع سنياي أمننى يحصنن 

يننل، ويعننزز انتمننائهم لنندينهم وأمننتهم ووطنننهم، ويجعلهننم أكثننر الشنباا مننن كننل فكننر دخ

 (.022: 0202قدرة على الحفاظ على هوية األمة وثقافتها وقيمها وأمنها )عبد هللا، 

( إلنى أن األمنن الفكنري يشنكل 0: 0202وفى منوازاة منا تقندم، يشنير )خلينل، 

بدايننة العصننر  أحنند أهننم ركننائز األمننن الننوطني، وقنند بنندأ تطننور إطننارا المفنناهيمي مننع

التكنولوجي الحنديث، واكتسناا وسنائل االتصنال دوراً فناعالً فني المجتمعنات، والنذى 

أصبح ف اء يرتادا الماليين عبر عبكة اإلنترنت والقنوات الف ائية ومواقع التواصل 

االجتماعي، وتعد الدول العربية من أكثر المجتمعات التي يتعرض فيهنا أمنهنا الفكنري 

يدة، وظهنور الكثيننر مننن الجماعننات المنحرفنة فكرينناً، والتنني تتبنننى إلنى ال ننغوط الشنند

العننننف واإلرهننناا لتحقينننق أهننندافها، معتمننندة علنننى سلسنننلة منننن األفكنننار المنحرفنننة 

والمتطرفة وتداخل المعتقدات المتعارضة، مما أدى إلى تهديد الخصوصنيات الثقافينة، 

 ومحاولة طمد الهوية الفكرية في المجتمعات العربية.

ركيزة أساسية لكونه يتعلق بعقول أبناء المجتمع وفكرهم  ل األمن الفكريويمث

وثقافتهم، ويعد الطريق لتحقيق األمن بمفهومه الشامل، ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة 

إليه ألنه يحقق للمجتمع تماسكه وذاتيته، وذلك بتحقيق الوحدة في المنهج والفكر 

المحل لإلبداع والتطور والنمو لح ارة والغاية، كما أن تحقيق األمن الفكري هو 

المجتمع وثقافته، وعليه فإن تحقيقه حماية للمجتمع والشباا ووقاية لهم، مما يرد 

(، 000: 0202عليهم من أفكار دخيلة تنعكد بدورها على المجتمع ككل )الوحش، 

ى " إلبالشباب وتوطين المعرفةلهذا الغاية يشير تقرير المعرفة العربي والمعنون "

أن مفهوم األمن الفكري يشهد نوعاً من األزمة بين الشباا نتيجة للمتغيرات 

والتحديات التي يشهدها الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي، والتي يمكن إجمالها 

في تعدد الثقافات الوافدة، واالنفتاح اإلعالمي، والتطور التكنولوجي المتسارع في 

قرار السياسي في المملكة يولون موضوع األمن الدول، ومن الواضح أن صناع ال

الفكري اهتماماً كبيراً، فعملوا لذلك على وضع برامج وخطد مستقبلية تستهدف 

الحفاظ على هويتهم الفكرية والوطنية بين الشباا فكان تنظيم م تمر الشباا الدولي 

في ترسيخ للتطوع والحوار، وملتقى الشباا العرا، وهى جميعاً تلع  دوراً كبيراً 

: 0204األمن الفكري والهوية الوطنية بالمملكة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

44.) 
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فى هذا الصدد تواصل المملكة السعودية جهودها في محاربة التطرف و

أسست وزارة بمختلف الطرق والوسائل الحديثة التي تكفل اجتثاث الفكر ال ال، ف

حقة اإلرهاا فكريًا باسم )مركز الحرا مركزاً متخصصاً لمال 0202الدفاع في 

الفكرية(، ويختص المركز بمواجهة جذور التطرف واإلرهاا وترسيخ مفاهيم الدين 

الحق، وياُلحق المركز أيديولوجية التطرف في عالمه االفتراضي الذي يُشكِّل أهم 

ح العلمي أدوات انتشارا، كما يُواجه المواد التي تبثها ا لة اإلعالمية للتطرف بالطر

ل على الفهم الصحيح لنصوو الكتاا والسنة، ويعمل  على  المركز والفكري الم صَّ

تحصين الشباا حول العالم من التطرف ببرامج وقائية وعالجية، لتحقيق المناعة 

الفكرية للف ات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة واإلرهابية )وزارة الدفاع، 

كماالً للحرا التي تقوم بها المملكة ضد اإلرهاا والتطرف الفكري واست، (0202

يأتي المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال( والذى تم تأسيسه أثناء انعقاد 

، ليكمل مسيرة جهود 0202القمة العربية اإلسالمية األمريكية في الرياض في 

عد مركز )اعتدال( أول تجمع المملكة الشاملة في مواجهة التطرف واإلرهاا، وي

دولي يواجه منابع التطرف الفكري، ويرسخ ثقافة االعتدال، ويقوم المركز على ثالث 

ركائز أساسية وهى صناعة خطاا إعالمي يتوافق وثقافة االعتدال ويساهم في 

تعزيزها عبر االهتمام بالجان  الفكري، ورصد األنشطة الرقمية للجماعات اإلرهابية 

فكرياً وإعالمياً ورقمياً، إضافة إلى قيامه بالوقاية والتوعية والشراكة مع  لمحاربتها

الهي ات والم سسات واألفراد لإلسهام في تحصين الشباا من الوقوع في التطرف 

     .(0202المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، )
واتساقاً مع ما سبق، وفى إطار سعي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

لتحقيق تكامل الجهود العربية األمنية، وتفردها بميدانها األمني بدأت الجامعة في 

وتأهيل ا الف من منسوبي األجهزة وضع برامج لمكافحة االنحراف الفكري وإعداد 

وإلى وتدري  ا الف من الكوادر األمنية، األمنية والعدلية واالجتماعية والتربوية 

جان  ذلك بدأت الجامعة بتنفيذ خطة علمية لمكافحة اإلرهاا الفكري عبر كلياتها 

دبلوم اإلعالم األمني بكلية الدراسات  0222ومراكزها العلمية، واستحدثت عام 

لعربية العليا لإلسهام في التوعية األمنية ومواجهة االنحراف الفكري )جامعة نايف ا

 (.00: 0200للعلوم األمنية، 

وفى سياق متصل، أنشى كرسي األمير نايف بن عبد  العزيز لدراسات األمن 

، ويعد الكرسي جهة بحثية تختص بدراسة 0222الفكري بجامعة الملك سعود عام 

الفكر الذي يهدد سالمة المجتمع واستقرارا من خالل القيام بأنشطة علمية مختلفة 

ناصر تعزيز األمن الفكري ومصادر التهديد له، ويهدف الكرسي الى تتمحور حول ع

إجراء األبحاث والدراسات التي تخدم األمن الفكري ورصد ودراسة الظواهر 

الم ثرة على األمن الفكري وانعكاساتها االجتماعية واألمنية واإلسهام في معالجة 

ه في مجال األمن الفكري األفكار المنحرفة والمساهمة في حركة النشر بمختلف وسائل

وتقويم برامج األمن الفكري التي تنفذ في عدد من الجهات الحكومية والعناية بمشاريع 

 الحوار الفكري الم سد على الوسطية واالعتدال.
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وفى ظل اهتمام وزارة التعليم بتطوير الفكر وبناء العقول الواعية وتنمية 

كن أن ي ثر عليهم فكرياً وسلوكياً، المهارات الالزمة لدى الطلبة لمواجهة ما يم

  «رعاية الفكر وتعزيز السلوك»عن إعداد مشروع  0224أعلنت الوزارة في عام 

لرعاية المنتمين إلى الم سسات التربوية معلمين ومعلمات طالباً وطالبات، والعناية 

التعليم بدأت وزارة  0222بالبي ة المدرسية وحمايتها من الفكر المنحرف، وفي عام 

تنفيذ برنامج عن األمن الفكري على مستوى المملكة، ثم عادت وأعلنت الوزارة في 

إطالق أضخم مشروع لمواجهة االنحرافات الفكرية في مدار  البنين  0222عام 

فكر آمن.. حياة »واتخذت ععاراً له « األمن الفكري»والبنات باسم برنامج 

رات وبرامج تدريبية، وتم تشكيل لجنة ، بعد أن تم إخ اع المعلمين لدو«مطمئنة

لمتابعة برنامج حماية األمن الفكري، وقد ألزمت وزارة التعليم المدار  كافة برفع 

تقارير ختامية إلى مكات  إدارات التعليم التابعة لها عن تنفيذ البرنامج، وبعد اإلعالن 

إدارة األمن  عن كل تلك البرامج والدورات التأهيلية على مدى أعوام، أعلن مدير

( معلم تم إيقافهم وإبعادهم 0222وجود ) 0202الفكري في وزارة الداخلية في عام 

عن مهنة التدريد  بسب  آرائهم المتطرفة خالل األعوام الخمد من بدء إقرار 

 ( معلم بتهمة التعاطف مع القاعدة.422البرنامج، وكذلك احتجاز )

وتزايد وتيرة اإلرهاا واستهداف  واتساقاً مع التطورات الحاصلة في المنطقة

عن إطالق البرنامج  0204التعليم في عام  أمن المملكة واستقرارها، أعلنت وزارة

الوقائي الوطني للطالا الطالبات )فَِطن(، وتسعى الوزارة من خالل طرحها لهذا 

البرنامج إلى تعزيز الوعى الفكري لدى الطال  وإكسابه مهارات معرفية تمكنه من 

بة المتغيرات الحياتية والتعامل الذكي مع التطورات التقنية المتسارعة وما مواك

تحويه عبكة المعلومات العالمية ووسائل التواصل االجتماعي من توجهات ومعتقدات 

(، وتظهر الفكرة العامة لبرنامج فطن في 9: 0204فكرية ضارة )وزارة التعليم، 

ا والطالبات إلعداد جيل منتم لوطنه تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية للطال

وأمته، ويسعى البرنامج لتعزيز جهود الدولة في حماية الشباا من الم ثرات السلبية 

والمهددات بأنواعها، ومن جان  آخر يستهدف البرنامج أكثر من ستة ماليين طال  

ائي ( ألف مدرسة، وفقاً للدليل اإلجر42وطالبة، وتم اعتماد تنفيذا في أكثر من )

 (. 09: 0209وخطة التدري  )ابن الشيخ، 

وتفعيالً لدور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز الريادي في المشاركة 

بفاعلية في حماية فكر الشباا، وتوعيتهم من األفكار ال الة جاء تأسيد وحدة 

ة، التوعية الفكرية بالجامعة، إذ تهتم الوحدة بتحقيق الريادة في البناء الفكري للطلب

والتطوير النوعي لألسالي  الوقائية العالجية من األفكار المنحرفة، إضافة إلى خدمة 

الجامعة والمجتمع من خالل المشاريع واألبحاث العلمية والفعاليات البرامج التي 

تعالج أسباا الغلو والتطرف، وتسهم في تدعيم قيم الوالء واالنتماء الوطني لدى 

، ومن 0202ق أهداف الوحدة مع خطة التحول الوطني الشباا، وبهذا النهج تتواف

إنجازات وحدة التوعية الفكرية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز )وحدة التوعية 

 -(:0: 0202الفكرية، 
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( يهدف إلى مجتمع جامعي واع قادر على 0بناء مشروع جامعة واعية ) -

إلسالمي مكافحة األفكار المنحرفة من خالل ترسيخ الفكر والسلوك ا

الوسطى، للطال  الجامعي وذلك من خالل عدد من البرامج والفعاليات التي 

ت كد القيم والثوابت الشرعية والوطنية ليكون فاعالً في أمن الوطن 

 واستقرارا.

اليوم ا من بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وت من اللقاء )دورة إقامة  -

وفقرة توجيهه عن مخاطر الفكر  فكرية للطالا عن مهددات األمن الفكري،

المنحرف، وأبرز الوسائل المعاصرة في ذلك وخاصة التي تواجه الشباا، 

وعوامل مقاومة األفكار المنحرفة والمنافذ التي من خاللها تستقط  عقول 

 (.04: 0442الشباا )الدبيان، 

يز راً ألهمية وسائل اإلعالم الجديد ودورها في تشكيل ثقافة الشباا وتعزونظ

األمن الفكري لديهم وخاصة في المرجلة الجامعية، فقد أهتم عدد من الباحثين بدراسة 

عالقة وسائل التواصل االجتماعي باألمن الفكري لدى الشباا الجامعي، ومن أمثلة 

( "فقد 0204تلك الدراسات ذات الصلة بالدراسة، دراسة العريشي والدوسري )

التواصل االجتماعي لدى الطالا بالجامعات  أعارت إلى أهم مالمح استخدام وسائل

السعودية، وتعرف مقومات القيم االجتماعية واألخالقية واألمن الفكري وانعكاسات 

وسائل التواصل االجتماعي عليها، والكشف عن آثار استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي على األمن الفكري لدى طالا الجامعات السعودية، وتكونت عينة 

( طالبة بجامعتي الملك سعود واألميرة نورة، واعتمدت الدراسة 424ة من )الدراس

على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عبكات التواصل 

االجتماعي ظاهرة إعالمية جديدة تفرض نفسها على واقع الشعوا، كما أن للشبكات 

ة على األمن الفكري لدى الطالا االجتماعية لها عديد من ا ثار السلبية واإليجابي

( 2016بالجامعات السعودية، وفى سياق الدراسة الحالية تطرقت دراسة الهزانى )

والتي اتخذت عنوانا "الشبكات االجتماعية وأثرها على تعزيز األمن الفكري لدى 

طالبات جامعة األميرة نورة"، إلى تعرف أثر الشبكات االجتماعية على تعزيز األمن 

ي لدى طالبات جامعة األميرة نورة، وطرائق توظيف جامعة األميرة نورة الفكر

للشبكات االجتماعية في مجال تعزيز األمن الفكري لدى طالباتها، وقد استخدمت 

( طالبة، وكشفت النتائج عن 042الباحثة المنهج المسحي من خالل عينة قوامها )

ير نورة الصعاا، والمشكالت من الرسبة الكبيرة لدى الطالبات في تذليل جامعة األم

أجل خلق بي ة اجتماعية تعنى بتعزيز األمن الفكري، وذلك من خالل تحسين استخدام 

 الشبكات االجتماعية في سبيل تعزيز األمن الفكري بفعالية.

بـ"تصور مقترح  المعنون( 0202وفي هذا الصدد، تطرقت دراسة الخثالن ) 

لتوظيف أدوات التواصل اإللكتروني في تحقيق األمن الفكري للشباا بم سسات 

التعليم العالي" لوضع تصور جديد لتأمين الشباا إلكترونياً في المرحلة الجامعية ضد 

أفكار التطرف الفكري، والكشف عن دور التواصل اإللكتروني في التأثير على 

، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانات للتعرف الشباا بالمرحلة الجامعية

على ا ليات التربوية الالزمة لتقنين استخدام أدوات التواصل اإللكتروني بما يحقق 
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األمن الفكري للشباا بالمرحلة الجامعية ضد األفكار المتطرفة، وجاءت نتائج 

تغل  على ا ثار السلبية الدراسة كمبادرات لكل من )األسرة، الجامعة، والمجتمع( لل

ألدوات التواصل اإللكتروني، وأوصت الدراسة بتطبيق التصور المقترح، وإنشاء 

مراكز للتوعية الفكرية للقيام بدورها في توعية الشباا وتحصينهم ضد األفكار 

( دور األنشطة الطالبية وعالقتها 0202المتطرفة، فيما تناولت دراسة الشكرة )

ري لدى طالا جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وكشف بتعزيز األمن الفك

اختالف وجهات نظر أفراد العينة نحو دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن 

الفكري، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتملت عينة 

باين في ( طالباً وطالبة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود ت422الدراسة على )

درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن 

الفكري من وجهة نظر طالا جامعة األمير سطام، كما كشفت النتائج عن وجود 

فروق لدى أفراد عينة الدراسة نحو دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري 

بن عبد العزيز باختالف متغير  من وجهة نظر طالا جامعة األمير سطام

( والموسومة "بتأثير اإلعالم الجديد على 0202التخصص، وعن دراسة يوسف )

منظومة القيم األخالقية لدى طالا جامعة عقراء من وجهة نظر أع اء هي ة 

التدريد بالجامعة" فقد هدفت إلى تعرف وجهة نظر أع اء هي ة التدريد بجامعة 

الجديد على ممارسة الطالا للقيم األخالقية من منظور عقراء حول أثر اإلعالم 

إسالمي، وكيفية مواجهة سلبيات اإلعالم الجديد من خالل تأثيراته على القيم 

( ع واً 40األخالقية لدى طالا المرحلة الجامعية، واعتملت عينة الدراسة على )

وصفي من أع اء هي ة التدريد بجامعة عقراء، واستخدمت الباحثة المنهج ال

التحليلي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة جامعة عقراء يستقصون األخبار 

الدراسية بشكل يومي من عبكات التواصل االجتماعي، ويتعرفون على ثقافات جديدة 

ويتبادلون المعرفة والخبرة مع ا خرين عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما أعارت 

عد الطلبة على نشر الثقافة الدينية السليمة، وال يساهم النتائج أن اإلعالم الجديد ال يسا

على نشر قيم احترام ا خرين، وال يكس  الطلبة القدرة على التعبير عن الرأي 

 دور (0202) ونصار الفتاح عبد دراسة تناولت فيماوالنقاش في القاعات الدراسية، 

 أم جامعة طالبات نظر وجهة من الفكري األمن تنمية في االجتماعي التَّواصل مواقع

من عينة  الدِّراسةاستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع  وقد القرى،

أن أبرز دوافع  الدِّراسة( طالبة في مرحلة البكالوريو ، وأظهرت نتائج 424بلغت )

االجتماعي لدى الطالبات كان لإللمام باألحداث الجارية  التَّواصلاستخدام مواقع 

سلية والترفيه والمتعة، ثم الحوار وتبادل ا راء مع ا خرين، وأن أكثر محلياً، الت

هي الغلو في الدين والبعد عن  التَّواصلالعوامل التي قد تهدد األمن الفكري في مواقع 

 استخدامها يمكن التي األسالي  أف ل نالمنهج الوسطي المعتدل، كما بينت الدراسة أ

 االتصاالت هي ة قبل من الرقابي الدور تفعيل هي: اتالطالب لدى الفكري األمن لتنمية

في حين تناولت دراسة خطاا  المختصة، الجهات مع وبالتعاون المعلومات، وتقنية

( انعكاسات عبكات التواصل االجتماعية على األمن الفكري لدى 0209ورم ان )

طالا كليات التربية جامعة األزهر من وجهة نظر أع اء هي ة التدريد، 
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ستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي المسحي من خالل تطبيق استبانة وا

( ع واً، وبينت نتائج الدراسة أن االنعكاسات السلبية لشبكات 20على عينة بلغت )

التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الطالا جاءت بدرجة كبيرة، وتمثلت 

ستهالكية التي تتعارض مع القيم والعادات االنعكاسات السلبية في: تسويق القيم اال

االجتماعية، وزيادة ظاهرة اإلدمان الرقمي بين الطالا، واالنقياد  راء ا خرين 

وتصوراتهم الخطأ، بينما جاءت االنعكاسات اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي 

يجابية على األمن الفكري لدى الطالا بدرجة متوسطة، وتمثلت تلك االنعكاسات اإل

في: تجسيدها لحرية الرأي والتعبير، وتعزيز القيم المرتبطة بمفاهيم المواطنة 

 والمس ولية الوطنية.

إلى تحديد العالقة بين ( Gad & A., Sabra, 2019كما هدفت دراسة )

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية واألمن الفكري لدى طالا العمل االجتماعي 

العوامل التي تدعم األمن الفكري عبر اإلنترنت بين طالا وتحديد  بجامعة حلوان،

( طال  من السنة الرابعة بكلية الخدمة 044العمل االجتماعي، واختيرت عينة من )

وخلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالا  االجتماعية،

على البعد العمل االجتماعي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها 

االجتماعي لألمن الفكري، كما أوضحت الدراسة أيً ا أنه ال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين طالا العمل االجتماعي )الذين يعيشون في المناطق الريفية 

 والح رية( باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية على مقيا  األمن الفكري.

وباستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة يالحظ أن معظمها دراسات ميدانية 

وتأثيرها على األمن الفكري لدى الشباا  االجتماعيتناولت عبكات التواصل 

(، 0202) ونصار الفتاح عبد ودراسة (،0202) الهزانى دراسةالجامعي مثل: 

( من أولى 0202الخثالن )(، بينما تعد دراسة 0209ودراسة خطاا ورم ان )

سعت لتوظيف أدوات التواصل اإللكتروني في تحقيق األمن الفكري  التيالدراسات 

( التي اهتمت بتناول أثر اإلعالم 0202لدى الشباا الجامعي، ودراسة يوسف )

الجديد على ممارسة الطالا للقيم األخالقية من منظور إسالمي، وتتشابه هذا 

حالية في التناول المباعر لدور التعليم الجامعي في تعزيز الدراسات مع الدراسة ال

في هذا الدراسة مع الدراسات السابقة األمن الفكري وُسبل تفعيله، في حين تختلف 

كونها استخدمت متغيرات متعددة مثل: التخصص، والمستوى الدراسي، المعدل 

ي، وكشف جهود التراكمي لبيان واقع دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكر

وضع آليات لتفعيل دور المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحقيق األمن الفكري، و

كما استفادت الدراسة اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات الجامعة، 

 -الحالية من الدراسات السابقة فيما يتعلق: 

 ري والهوية والثقافية للمجتمع.أسهم اإلعالم الجديد على حفظ وتشكيل األمن الفك -

يعد األمن الفكري من ال رورات األساسية، لحماية المجتمع من التطرف  -

 الفكري وععورا بالطمأنينة واالستقرار.
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أهمية دور الجامعة في الحفاظ على األمن العام للمجتمع، من خالل تنمية الوعي  -

واالتجاهات، واألدوار بأهمية األمن الفكري عن طريق تعليم المعايير، والقيم، 

 االجتماعية المناسبة للطلبة. 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تشكل وسائل اإلعالم الجديد مفصالً مهماً في تعزيز القيم المجتمعية، ويأتي 

في مقدمتها األمن الفكري عند الشباا الذى صار ضرورة ملحة لتقدم المجتمعات 

دراسات على االستفادة من توظيف ورقيها، وفى هذا الصدد ركزت عديد من ال

وسائل اإلعالم الجديد بشكل إيجابي في تعزيز األمن الفكري لدى طالا الجامعة من 

( التي قدمت تصور مقترح لتوظيف عبكة 0204ذلك دراسة أبو خطوة والباز )

التواصل االجتماعي في تفعيل األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي، ودراسة 

والتي كشفت عن تداعيات عبكات التواصل االجتماعي على تحقيق ( 0204مشرف )

األمن الفكري لدي طالا التعليم الجامعي، والتوصل لكيفية توظيف دور هذا 

( والتي كشفت عن األثار 0202، ودراسة الخثالن )إيجابياتهاالشبكات واالستفادة من 

تجاهات الشباا اإليجابية الستخدام أدوات التواصل اإللكتروني على سلوك وا

 بم سسات التعليم العالي.

وبالرسم من اإليجابيات التي قد تعود على الشباا من استخدام وسائل اإلعالم 

الجديد من زيادة الوعى الثقافي واإللمام بالمستجدات على مستوى المعرفة أو 

السياسية أو سيرها من المجاالت، إال أن أصحاا األفكار ال ارة استفادوا من تلك 

كشفت دراسة  إذلتقنيات في نشر أفكارهم واخترقوا الحواجز بين الدول والقارات، ا

Al-Khataibeh, 2017) )لوسائل التواصل االجتماعي في نشر  اأن هناك دور

فيما الخطابات واألفكار المتطرفة ذات التأثيرات المختلفة علي طالا الجامعة، 

( مستوى تهديدات عبكات التواصل االجتماعي لألمن 0202أوضحت دراسة سويلم )

( (Al- Samadi, 2016الفكري لدى طلبة جامعة جازان، كما أوصت دراسة 

التسب  في  فيب رورة تسليد ال وء على تأثير مواقع الشبكات االجتماعية 

تعزيز األمن الفكري  االنحراف الفكري لطالا جامعة القصيم، وبذلك يت ح أهمية

في ظل انفتاح العالم إعالمياً وثقافياً بحيث يظل التساؤل المطروح هو عكل األمن 

الفكري في المستقبل بعد أن عكلت وسائل اإلعالم الجديد تهديداً مباعراً، وأصبحت 

سالحاً يصع  مقاومته إالَّ باألسالي  التربوية الصحيحة وسر  القيم السليمة في 

ا، ومن ثم تكمن مشكلة الدراسة الحالية في محاولة إبراز مدى إسهام نفو  الطال

اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة جامعة األمير سطام، وعليه يمكن 

 -بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيد التالي: 

إلى أي مدى يسهم اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة 

 ات السعودية؟ الجامع

 ومن بين األس لة الفرعية التي جرى بحثها ما يلي: 

ما واقع استخدام طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز لوسائل اإلعالم  -0

 الجديد من وجهة نظرهن؟
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ما دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام  -0

 بن عبد العزيز من وجهة نظرهن؟

( بين α≤2024هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0

متوسطات تقديرات أفراد العينة نحو دور االعالم الجديد في تعزيز االمن الفكري 

 تُعزى لمتغيرات )التخصص، والمستوى الدراسي، المعدل التراكمي(؟

طالبات كيف يمكن تفعيل دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى  -4

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟

 

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق العديد من األهداف أهمها ما يلي:

طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز  إلقاء ال وء على واقع استخدام -0

 . لإلعالم الجديد من وجهة نظرهن

األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير بيان دور اإلعالم الجديد في تعزيز  -0

 سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهن.

( من وجهة نظر الطالبات α≤2024كشف داللة الفروق عند مستوى الداللة ) -0

فيما يتعلق بدرجة إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري طبقاً لمتغيرات 

  )التخصص، والمستوى الدراسي، المعدل التراكمي(.

وضع آليات لتفعيل دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات  -4

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

 

 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة فيما يلي:

تعد الدراسة الحالية محاولة للكشف عما يمكن أن تقوم به الجامعات السعودية  -1

من خالل وسائل اإلعالم الجديد، من دور في تحقيق األمن الفكري لطالبها 

 وما يمكن أن يكون بمثابة إجراءات توضع موضع التنفيذ.

 ظل في وذلك السعودي، المجتمع في الفكري األمن تنمية نحو االهتمام توجيه -2

 المجتمعات. تعيشها التي المعلومات ثورة

 تفيد الدراسة الحالية المس ولين عن الجامعات السعودية في توجيه مزيد من -3

االهتمام بتعزيز األمن الفكري لدى طالبات الجامعة، وتحصين عقولهن ضد 

عمليات االستقطاا الفكري، وتوعيتهن باألفكار المنحرفة لقيم ومعتقدات 

 المجتمع اإلسالمي.

يمكن أن تستفيد جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من ا ليات المقترحة التي  -4

دور اإلعالم الجديد في تعزيز  تفعيل تتوصل إليها الدراسة والتي تسهم في

 األمن الفكري لدى طالبها.
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 حدود الدراسة:

في الدراسة الحالية التي تدور حول دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن 

الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، فقد أمكن وضع عدد من 

 الحدود التي تلتزم بها الدراسة وهي:

: تقتصر الدراسة الحالية في جانبها الموضوعي على الموضوعيالحد  -

األمن الفكري ونشر الوعي  اإلعالم الجديد ودورا في تعزيز دراسة واقع

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز لدى طالبات

على عينة من طالبات جامعة  الدراسةطبقت أداة  الحد المكاني والزماني: -

، وادي األفاليبكل من  بالدلم، الخري، األمير سطام بكليات التربية 

 . هـ 0440من العام الجامعي  األولالدواسر، خالل الفصل الدراسي 

 

 : تعريف المصطلحات

 -تتحدد مصطلحات الدراسة الحالية فيما يلي: 

: يعرف تقرير اإلعالم االجتماعي العربي الصادر عن كلية اإلعالم الجديد

على أنه "اإلعالم الديناميكي التفاعلي  0202في محمد بن راعد لإلدارة الحكومية 

الذي يجمع بين النص والصوت والصورة في ملف واحد، ولعامل التقنية الحديثة 

دوراً مهماً في إضفاء التفاعلية على هذا النوع من اإلعالم، ومن أبرز وسائد اإلعالم 

ارية على اإلنترنت الجديد )المدونات، الصحف اإللكترونية، المنتديات، المواقع اإلخب

  (Salem, 2017) توتير، الفيد بوك، واتد آا، يوتيوا(.

ويقصد باإلعالم الجديد في الدراسة الحالية، "كافة تقنيات االتصال 

جعلت من الممكن إنتاي ونشر وتبادل المعلومات التي تعزز  التيوالمعلومات الرقمية 

األمن الفكري لدى الشباا الجامعي من خالل األجهزة اإللكترونية )الوسائد( 

 المتصلة باإلنترنت، وإمكانية التفاعل معها".

ف بأنه "تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر  :األمن الفكري عرَّ

مما قد يشكل خطراً على نظام الدولة وأمنها، وبما يهدف إلى  عائ  ومعتقد خاطئ،

 (.02: 0200تحقيق األمن واالستقرار في الحياة االجتماعية" )علدان، 

( بأنه "اتخاذ الدولة أنشطة وتدابير لتجني  األفراد (Hussein, 2016ويعرفه 

ي عن والجماعات عوائ  عقلية أو فكرية، قد تكون سبباً في االنحراف والخرو

 الوسطية واالعتدال في فهم األمور الدينية والسياسية واالجتماعية".

وتعرفه الدراسة الحالية بأنه "آليات تربوية محددة يتبلور فيها دور الجامعة 

لتحصين عقول الطالا باألفكار السليمة المتعلقة بالدين والسياسية والثقافة في 

كل خطراً على المجتمع السعودي وأمنه، مواجهة األفكار والمعتقدات الخاط ة التي تش

 بما يهدف إلى تحقيق األمن واالستقرار وتكوين الشخصية السوية الفاعلة.

 

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، وت منت 

ور ( مشتملة على ثالثة محا424: 0224إجراءاته تصميم استبانة )الطي  وآخرون، 
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واقع استخدام طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز لوسائل اإلعالم وهي )

تعزيز األمن الفكري لدى طالبات  فيدور اإلعالم الجديد ، الجديد من وجهة نظرهن

وآليات إسهام اإلعالم الجديد جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهن، 

( جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نظر طالباتفي تعزيز األمن الفكري من وجهة 

وذلك بهدف استطالع رأى الطالبات بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز حول دور 

 وسائل اإلعالم في تعزيز األمن الفكري وآليات تفعيله من وجهة نظرهن.

 

 :مجتمع الدراسة وعينتها

سطام بن عبد تألف المجتمع األصلي للدراسة من طالبات جامعة األمير 

اختيار عينة  جرىوقد  ،األفاليبكليات التربية بكل من  الدلم، الخري، العزيز 

المرحلة الجامعية هي أكثر المراحل الدراسية صلة وارتباطاً  وذلك لكونالدراسة 

بواقع المجتمع ومشكالته، وأن طالبات الجامعة يمثلن أهم عرائح المجتمع تفاعالً مع 

( طالبة من مختلف 002وسائل اإلعالم الجديد، وتكونت عينة الدراسة من )

ات الدراسة ( توزيع أفراد العينة حس  متغير0التخصصات، ويبين الجدول )

 على النحو التالي:)التخصص، السنة الدراسية، والمعدل التراكمي( 

  (2جدول )

 متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ل

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغيرات     

 36.6 117 علمي التخصص

 63.4 203 إنساني 

 السنة الدراسية

 24.4 78 األولى

 25.9 83 الثانية

 25.6 82 الثالثة 

 24.1 77 الرابعة 

المعدل 

 التراكمي

 34.1 109 ممتاز

 41.9 134 جيد جداً 

 24.0 77 جيد فما دون 

 100.0 320 المجموع

( أن النسبة األعلى من الطالبات هن من 0يت ح من بيانات الجدول )

%(، ثم تليها طالبات التخصصات العلمية بنسبة  63.4التخصصات األدبية والبالغة )

%(، كما توضح بيانات الجدول خصائص الطالبات من حيث السنة الدراسية 36.6)

%( من العينة من طالا البكالوريو  في السنة  24.4، فنجد أن )التراكميوالمعدل 

%( في 25.6%(، ثم جاءت نسبة )25.9األولى، ثم جاءت نسبة السنة الثانية البالغة )

السنة الرابعة والبالغة  هيالسنة الثالثة، فيما كانت أدنى نسبة تمثيل للسنة الدراسية 

نجد أن سالبية أفراد الدراسة تقع معدالتهم  التراكمي%(، ومن حيث المعدل 24.1)

%(، وفى الدرجة الثانية جاءت نسبة (41.9الف ة جيد جداً والبالغة  فيالتراكمية 

 %(.24.0%(، وأدنى نسبة كانت جيد فيما دون والبالغة )34.1ممتاز والبالغة )
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 :تحديد بنية االستبانة

كأداة بناء على أهداف الدراسة وتساؤالتها فقد قامت الباحثة بتصميم استبانة 

رئيسة لجمع المعلومات والبيانات، وقد تم توجيهها لطالبات جامعة األمير سطام بن 

عبد العزيز، وقد تم تقسيم االستبانة إلى ثالثة أجزاء، وقد بلد عدد فقرات األداة في 

للمحور األول موزعة على ستة أقسام، ( فقرة 02فقرة، منها )( 20صورتها النهائية )

( فقرة للمحور الثالث، واعتمدت الباحثة في صياسة 04) لثاني،( فقرة للمحور ا09)

فقرات االستبانة على ما ت منه األدا النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمجال 

الدراسة، ولحساا تكرار استجابات أفراد العينة تم استخدام مقيا  ليكرث ذي 

فقراته درجة واحدة التدري الخماسي لتصحيح أدوات البحث، بإعطاء كل فقرة من 

( موافق، محايد، سير موافق، سير موافق بشدة، موافق بشدةمن بين درجاته الخمد )

 ( بالترتي .0، 0، 0، 4، 4وهي تمثل رقمياً )

 : صدق األداة

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضها على مجموعة من الخبراء بمجال 

التربية وأصول التربية، وتقنيات التعليم للتأكد من سالمة الصياسة اللغوية للفقرات، 

 التيودرجة مالءمتها ألسراض الدراسة، وتم إجراء التعديالت وفقاً للمالحظات 

 أجمع عليها المحكمون. 

 ثبات األداة:

 للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار

(Test-retest بتطبيق المقيا ) ،عينة  وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على

ومن ثم تم  ( طالبة،04عملت ) -من خاري العينة وضمن مجتمع البحث –استطالعية

على أداة الدراسة ككل، وتم حساا معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين 

أي اً حساا معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حس  معادلة كرو نباخ ألفا، 

ادة والجدول التالي يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرو نباخ ألفا وثبات اإلع

وجاءت النتائج هذا القيم مالئمة لغايات البحث،  للمجاالت واألداة ككل وعدت

 :ليكالتا

 (5جدول )

 معامل "ثبات الفا" ومعامالت االرتباط )االتساق الداخلي( وثبات اإلعادة

 ألداة البحث ومحاورها الفرعية 

 المحاور المجال
عدد 

 الفقرات

ثبات 

 اإلعادة

االتساق 

 الداخلي

 

المجال 

 األول:

واقع 

استخدام 

طالبات 

جامعة 

األمير 

 استخداماً  الجديد اإلعالم وسائل أوالً: أكثر

 على الحصول في الطالبات الهتمام طبقاً 

 المعلومات

00 

2022 0.76 

 بوسائل االهتمام في الطالبات ثانياً: دوافع

 الجديدة اإلعالم

4 
2022 0.79 

 في الطالبات تف لها التي ثالثاً: الفترات

 الجديد اإلعالم لوسائل التعرض

4 
2029 2020 

 2022 2090 2 )بالشكل المتعلقة رابعاً: االعتبارات



   0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-002- 
 

سطام بن 

عبد العزيز 

لوسائل 

اإلعالم 

من  الجديد

وجهة 

 نظرهن

 اعتماد مدى في الم ثرة والم مون(

 الجديد اإلعالم على الطالبات

 لإلعالم الطالبات استخدام خامساً: وسائل

 الجديد

4 
2022 2022 

 لوسائل الطالبات استخدام سادساً: أماكن

 الجديد اإلعالم

4 
2092 2022 

 2024 2090 02 االرتباط والثبات للمجال األول

 الفكريتعزيز األمن  في: دور اإلعالم الجديد الثانيالمجال 

لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة 

 نظرهن

09 

2022 2022 

تعزيز األمن  فيالمجال الثالث: آليات إسهام اإلعالم الجديد 

من وجهة نظر طالبات جامعة األمير سطام بن عبد  الفكري

 العزيز

04 

2024 2022 

 2088 2029 20 األداة ككل

يت ح من الجدول السابق أن أداة البحث تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة 

بالنسبة لجميع محاورها الفرعية، مما يعطى موثوقية في استخدامها، كما يشير 

( بين 2020دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )الجدول إلى معامالت اتساق داخلي 

المحاور الفرعية لألداة من ناحية، وبينها وبين الدرجة الكلية لألداة من ناحية أخرى، 

 مما ي كد صالحية األداة لقيا  ما ُصممت من أجله.

لتحديد معيار الحكم على استجابات أفراد العينة، تم تحديد طول الف ة : الوزن النسبي

، ووفقاً 2022= 0/4-4القيمة الدنيا/ عدد المستويات=  -دلة ا تية: القيمة العليابالمعا

 تم اعتماد معيار الحكم على تقديرات عينة البحث كما يلي: لهذا المعادلة

 (3جدول )

 الوزن النسبي والفئات والتقديرات اللفظية 

 التقدير اللفظي المديات م

 قليلة جداً  0022 -0022من  0

 قليلة 0022 -0020من  0

 متوسطة 0042 -0020 من 0

 كبيرة 4002 -0040من  4

 كبيرة جداً  4022 -4000من  4

( SPSS: بعد تجميع االستبانات تم تفريغها وفق برنامج )المعالجة اإلحصائية

ومعالجتها باألسالي  اإلحصائية المناسبة وفقاً ألس لة الدراسة، حيث تم استخدام 

اختبار "ت" لتحديد داللة الفروق طبقاً لمتغيرات الدراسة )التخصص، السنة 

الدراسية، المعدل التراكمي(، كما تم استخدام التكرارات والنس  الم وية والمتوسد 

على تقديرات عينة الدراسة لمستوى إسهام الوزني واالنحراف المعياري للحكم 
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اإلعالم الجديد بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في تعزيز األمن الفكري لدى 

 طلبتها.

 نتائج الدراسة الميدانية )عرضها ومناقشتها(:

ما واقع استخدام طالبات باإلجابة عن الس ال األول ونصه:  المتعلقةالنتائج 

 بد العزيز لوسائل اإلعالم الجديد من وجهة نظرهن؟جامعة األمير سطام بن ع

ولإلجابة عن هذا الس ال تم استخراي المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

والجدول أدناا يوضح  المعيارية، والترتي  والدرجة لكل فقرة من فقرات هذا المجال،

 ذلك.

أوالً: أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخداماً طبقاً الهتمام الطالبات في الحصول على 

 -المعلومات: 

 (4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة  

أكثر وسائل اإلعالم الجديد استخداماً طبقاً الهتمام الطالبات في  على فقرات:

 مرتبة تنازلياً الحصول على المعلومات 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

 مرتفع 4.34 0.78 1 (WhatsAppواتد آا ) 4

 مرتفع 4.16 .992 0 (Twitterتوتير ) 0

 مرتفع 0 992. 3.97 المواقع اإلخبارية على اإلنترنت. 0

0 
الصحف اإللكترونية سير المرتبطة بنسخ 

 ورقية
 متوسد 4 0.16 3.63

 متوسد 3.51 0.32 4 (Instagram) انستجرام 2

 متوسد 3.51 0.31 2 (Snapchatسناا عات ) 2

 متوسد 2 0.24 3.34 مواقع القنوات اإلخبارية على اإلنترنت 00

 متوسد 3.32 0.46 2 (YouTube) يوتيوا 2

9 
خدمات األخبار عبر الرسائل النصية 

(SMS) 
 متوسد 9 0.37 3.25

 متوسد 02 0.25 3.10 المدونات على اإلنترنت 00

 متوسد 00 0.26 2.99 مواقع المنتديات على اإلنترنت 02

 منخفض 2.25 0.29 00 (Facebookفيسبوك ) 4

-2.25المتوسطات الحسنابية قند تراوحنت منا بنين )أن ( إلى 4تشير نتائج الجدول )

وإن أكثر وسائل اإلعالم الجديند اسنتخداماً طبقناً الهتمنام الطالبنات بجامعنة األمينر ، (4.34

واتنننند آا "موقننننع  هننننيسننننطام بننننن عبنننند العزيننننز فنننني الحصننننول علننننى المعلومننننات 

(WhatsApp)" ( 4.34وبمتوسنند حسننابي بلنند) تليهننا ،( تننوتيرTwitter ،)المرتبننة  فنني

المواقننع اإلخباريننة علننى اإلنترنننت، (، وفننى المرتبننة الثالثننة 4.16) حسننابيالثانيننة بمتوسنند 

، والمواقنع اإلخبارينة وتنوتير(، وقد يعزى ذلك إلنى أن واتند آا، 3.97) حسابيبمتوسد 

مواقننع تت ننمن مننن المعلومننات مننا يلبنني حاجننة هننذا الف ننة العمريننة مننن علننى اإلنترنننت 

وكانت أقل وسائل اإلعالم الجديد اسنتخداماً ، سيرهم من مواقع التواصل الطالبات، بخالف

بلننند متوسننند الحسنننابي ( وقننند Facebookفيسنننبوك ) هننني، منننن وجهنننة نظنننر الطالبنننات
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مواقننع المنتننديات علننى اإلنترنننت والمنندونات، يليننه ( 2.25السنتجابات أفننراد العينننة عليهننا )

اهتمام من الطالبنات، ممنا ال يولند رسبنة لنديهن تلقى وقد يرجع ذلك إلى أن هذا الوسائل ال 

في استخدامها، وقد يعود ذلك أي ا إلى تعقيند اإلجنراءات فني محادثناتهم منن قبنل األفنراد، 

 فننيالطالبننات تعننزف عننن تلننك الوسننائل الثالثننة  أو مننن خننالل المجموعننات، ممننا تجعننل

 الحصول على المعلومات.

كننأكثر وسننائل  (WhatsAppواتنند آا ) إلننى الدِّراسننةوقنند يرجننع تف ننيل عينننة 

اإلعالم الجديند للتواصنل لمنا تمتلكنه منن مينزة نشنر المحتنوى اللحظني منن فينديو وصنور، 

جننذا  فننيإضننافة إلننى إعطنناء فرصننة للتخاطنن  والحننوار ألطننراف متعننددة، وعامننل منن ثر 

ا، على العلم والثقافة مما أسهم فني رواي هنذا الوسنيلة وانتشناره اطالعهالشباا من خالل 

( 0200دراسنة مركنز الملنك عبند العزينز للحنوار النوطني )هنذا النتنائج منع  وازننةوعند م

الحالية قد اتفقنت  حينث جناء فني الوسنائل  األكثنر اسنتخداماً النواتد  الدِّراسةنجد أن نتائج 

الفنيد ومن المالحظ أي ناً، أن هنناك تراجًعنا فني اسنتخدام عنبكة آا، توتير، اإلنستجرام، 

وتختلف هذا الدراسة عن ما توصل إليه تقرير نظنرة  الحالية، الدِّراسةبين أفراد عينة  بوك

( الصنننادر عنننن برننننامج الحوكمنننة 0204علنننى اإلعنننالم االجتمننناعي فننني العنننالم العربننني )

واالبتكار والذى أظهر فيه تصدر فيسبوك على صعيد بلدان المنطقة العربية بمعدل انتشنار 

(44.)% 

 :طالبات في االهتمام بوسائل اإلعالم الجديدثانياً: دوافع ال

 ( 2جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 مرتبة تنازلياً دوافع الطالبات في االهتمام بوسائل اإلعالم الجديد  على فقرات:

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

00 
تجعلني أحصل على المعلومات في أي زمان 

 ومكان.
 مرتفع 0 772. 4.52

 مرتفع 0 792. 4.34 تقدم األخبار بشكل أسرع من سيرها. 04

 مرتفع 0 962. 4.15 متابعة النشاطات الجامعية. 04

 مرتفع 4 912. 4.02 تعرض المعلومات بأسلوا عيق. 02

 مرتفع 4 862. 4.09 بصورة جيدة لآلخرين.تقدم نفسي  02

االهتمننام بوسننائل اإلعننالم الجدينند دوافننع الطالبننات فنني أن ( 4يبننين الجنندول )

أن ، مع التنوينه إلنى (4.52-4.09)( فقرات تراوحت متوسطاتها بين 4اعتملت على )

النتنائج لجمينع الفقنرات تشنير إلنى أن درجنة االهتمنام جناءت مرتفعنة، ويرجنع موافقننة 

الطالبات على الفقرات بدرجة مرتفعة إلى أن وسائل اإلعالم الجديد قندمت خندمات لنم 

يسبق لها مثيل، فقد عملت على توفير الوقت والتكاليف منع تننوع الخندمات وجودتهنا، 

جميننع القطاعننات، فقصننرت المسننافات ورفعننت  وذلننك علننى مختلننف المسننتويات وفننى

الحواجز بين األفراد والجماعات، وحولت العالم بأطرافه المترامية إلنى قرينة صنغيرة 

وكانت أعلى الفقرات حس  استجابة أفراد يتواصل أهلها بكل سهولة وأقصى سرعة، 

ة في المرتبن" تجعلني أحصل على المعلومات في أي زمان ومكان"العينة، تنص على 

فقننرة، "تقنندم األخبننار بشننكل أسننرع مننن ، تليهننا (4.52األولننى وبمتوسنند حسننابي بلنند )
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وسائل  فيإلى أن الطالبات يجدن وقد يعزى ذلك  (، 4.34) حسابيسيرها"، بمتوسد 

وتقنينننات اإلعنننالم الجديننند مجننناالً للمتعنننة والتشنننويق والجاذبينننة فننني عنننرض األحنننداث 

وقنند اتفقننت ات ذلننك فنني اإلعننالم التقلينندي، وتقننديمها بشننكل أسننرع بينمننا لننم تجنند الطالبنن

كان من أبرز أهنداف اسنتخدام ( حيث 0204)النمر، نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 

"كونهااا تنقاال األحاااداق فااور وقوعهاااا،  عينننة دراسننته لوسنننائل اإلعننالم الجدينند هنننو

 وتعرض المواد بأدلة وبراهين موثقة".

 التعرض لوسائل اإلعالم الجديد ثالثاً: الفترات التي تفضلها الطالبات في

 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة  

 التي تفضلها الطالبات في التعرض لوسائل اإلعالم الجديد الفترات فقرات:على 

 مرتبة تنازلياً 
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

 مرتفع 0 962. 3.84 ظهراً( 00الفترة الصباحية )قبل الساعة  00

 متوسد 0 0.17 3.59 على مدار الساعة طالما كنت مستيقظة 02

09 
 02مساء إلى الساعة  4فترة المساء )من الساعة 

 ليالً(
 متوسد 0 0.19 3.57

00 
الخامسة ظهراً إلى  00فترة الظهيرة )من الساعة 

 مساء(
 متوسد 4 972. 3.51

 متوسد 4 0.20 3.36 ليالً إلى الفجر( 02فترة السهرة )من بعد الساعة  02

المتوسنطات الحسنابية قند تراوحنت منا بنين يت نح أن  (2وباستقراء الجندول ) 

الفتننرة الصننباحية )قبننل "تنننص علننى  والتنني( 00، وقنند جنناءت الفقننرة )(3.36-3.84)

، ويرجنع ذلنك (3.84المرتبة األولنى وبمتوسند حسنابي بلند ) في" ظهراً( 00الساعة 

إلى توفر الخدمة المجانية في جامعة األمير سطام بن عبد العزينز ممنا يزيند منن نسن  

تعننرض الطالبننات لشننبكة اإلنترنننت فنني الفتننرة الصننباحية، ومتابعننة دراسننتهن عبننر 

-Eالبرينند اإللكتروننني )االسننتفادة مننن وسننائل اإلعننالم الجدينند فنني العمليننة التعليميننة، ك

mail( ومنتننننديات اإلنترنننننت ،)Internet forum( واليوتيننننوا ،)YouTube ،)

وسيرها، ويمكن أن يتم التفاعل عبر هذا الوسائل مباعرة، أو ضنمن نطناق نظنم إدارة 

(، أو Jusur(، مثل: جسنور )Learning Management System- LMSالتعلم )

(، ممنننا تنننوفر مروننننة عالينننة فننني Model)(، أو منننودل Blackboardبنننالك بنننورد )

دراسنة )آل مسنعد،  هاالستفادة من وقت التعلم لتحقيق األهداف والغايات، وهذا ما أكدت

لنيالً  02فتنرة السنهرة )منن بعند السناعة "ونصنها ( 02) ة(، بينما جناءت الفقنر0200

 ويرجننع ذلننك إلننى أن (،3.36بالمرتبننة األخيننرة وبمتوسنند حسننابي بلنند )" إلننى الفجننر(

فتننرات السننهرة هننو المف ننل عننند الطالبننات لمراجعننة النندرو  أو الجلننو  مننع أفننراد 

( والتنى 0202قد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )عبد الفتناح، ونصنار، األسرة، و

أكدت على تف نيل الفتينات لفتنرات السنهرة والمسناء لالنندماي فني العنالم االفتراضني 

 لشبكة اإلنترنت.
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المتعلقة )بالشكل والمضمون( المؤثرة في مدى اعتماد الطالبات  رابعاً: االعتبارات

 على اإلعالم الجديد

 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة  

على فقرات: االعتبارات المتعلقة )بالشكل والمضمون( المؤثرة في مدى اعتماد 

 مرتبة تنازلياً  الجديدالطالبات على اإلعالم 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

02 
إمكانية تخزين المعلومات واستعراضها في 

 وقت الحق.
 مرتفع 0 592. 4.21

 مرتفع 0 692. 4.16 اعتمالها على الصور وخدمات الفيديو. 02

09 
المعلومات في الشكل المميز وطريقة عرض 

 وسائل اإلعالم الجديد
 مرتفع 0 712. 4.09

 مرتفع 4 972. 4.07 .سهولة االستخدام لوسائل اإلعالم الجديد 04

 مرتفع 4 592. 4.07 توفر خدمات البحث وقواعد البيانات. 02

00 
من أعكال الحياة العصرية التي يج  

 مواكبتها.
 مرتفع 2 632. 4.01

 مرتفع 2 712. 3.85 تقارير تفصيلية باألحداث.اعتمالها على  02

 متوسد 2 952. 3.67 طريقة عرض الم مون اإلعالمي تعجبني. 04

، (4.21-3.67المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 2يبين الجدول ) 

طريقننة عننرض الم ننمون وكلهننا مثلننت درجننة أهميننة مرتفعننة، عنندا الفقننرة األخيننرة )

تنننص علننى  والتنني( 02الفقننرة  )(، وقنند احتلننت المرتبننة األولننى اإلعالمنني تعجبننني

، (4.21بمتوسند حسنابي )" إمكانية تخزين المعلومات واستعراضها في وقنت الحنق"

إمكانينة تخنزين المعلومنات ويعزى ذلك إلى تعدد االنتفناع بوسنائل اإلعنالم ابتنداء منن 

و وعنادة منا تشنكل هنذا واستعادتها، مروراً بالتسلية التي تت نمن صنور ومقناطع فيندي

المحتويات مادة سهلة للتسلية وإم اء الوقنت لف نة الشنباا منن النذكور واإلنناث، ومنا 

تت نمنه مواقننع التواصننل مننن قواعنند بياننات ومعلومننات تخنندم الطالبننات فنني مسننيرتهم 

( ونصننها "طريقننة عننرض الم ننمون اإلعالمنني 04الدراسننية، بينمننا جنناءت الفقننرة )

وقد يعزى ذلك إلنى عندم  (،3.67بلد )خيرة وبمتوسد حسابي تعجبني" في المرتبة األ

اهتمام الطالبات بطريقة العرض، فما يهمهن هو الم نمون، أو قند يكنون لعندم القندرة 

 على تقييم الجيد من الرديء في تقديم العروض اإلعالمية.
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 .خامساً: وسائل استخدام الطالبات لإلعالم الجديد

 (8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة  

 مرتبة تنازلياً  وسائل استخدام الطالبات لإلعالم الجديدعلى فقرات: 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

 مرتفع 0 802. 4.57 الهواتف الذكية 00

 مرتفع 0 922. 3.99 الجهاز اللوحي 00

 مرتفع 0 0.17 3.95 الالا توا 00

04 
الحاسوا 

 المكتبي
 متوسد 4 0.19 3.32

، (4.57-3.32المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 2يبين الجدول )

وتشننير جميعهننا إلننى درجننة اسننتخدام مرتفعننة، عنندا الفقننرة التنني تشننير إلننى اسننتخدام 

المرتبة األولنى بمتوسند حسنابي بلند " الهواتف الذكية"الحاسوا المكتبي، وقد احتلت 

، ويعننزى ذلننك إلننى لصننغر حجمهننا الجهنناز اللننوحي، والننالا تننوا، تالهننا (4.57)

كما أنها تمتاز بتوفير خصوصاية وسهولة تنقلها معهن واستخدامها من قبل الطالبات، 

 الحاسوا المكتبي" إقباالً كبيراً من جان  الطالبنات"فلم يشهد  عالية جداً لمستخدميها

العامننة أو الخاصننة مننن بنننوك وعننركات، نظننراً لسننهولة إال فنني المكاتنن  والم سسننات 

لتعامل معها وقوة تحملها وسرعة أدائها، ولكنهنا ال تتناسن  منع اسنتعماالت األفنراد ، ا

لنذلك نجندها قند احتلنت المرتبنة األخينرة بنين خاصة في الجامعات أو األماكن العامنة، 

وتمثننل درجننة (، 3.32الفقننرات وفقننا السننتجابات الطالبننات وبمتوسنند حسننابي بلنند )

مها على عملية البحث في المكتبنة الجامعينة أو استخدام متوسد وذلك القتصار استخدا

 داخل مختبرات الحاسوا بهدف الدراسة وتأدية االختبارات.

 .سادساً: أماكن استخدام الطالبات لوسائل اإلعالم الجديد

 ( 2جدول )

ة إلجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 مرتبة تنازلياً  استخدام الطالبات لوسائل اإلعالم الجديدأماكن فقرات:  عن

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

 مرتفع 0 832. 4.33 المنزل 04

 مرتفع 0 822. 4.13 الجامعة 02

02 
مقاهي 

 اإلنترنت
 متوسد 0 1.26 3.52

 متوسد 4 1.11 3.46 أخرى 02

، (4.33-3.46المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 9الجدول ) يبين

المنزل، اللتاتان تنصان على" تانوتمثل درجة مرتفعة ومتوسطة، وقد احتلت الفقر

، ويعزى (4.13، 4.33المرتبة األولى، بمتوسطات حسابية بين )والجامعة" على 
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سهولة استخدام والجامعة، وذلك إلى أن الطالبات يق ين معظم وقتهن بين المنزل 

جامعة األمير سطام نظراً لتوفر الخدمة المجانية طول  فيالطالبات لشبكة اإلنترنت 

المرتبة  في" أخرىو، التي تنص على "مقاهي اإلنترنت ةالوقت، بينما جاءت الفقر

ويرجع ذلك إلى أن المجتمع السعودي ( 3.46، 3.52األخيرة وبمتوسد حسابي بلد )

محافظ، تمنعه عاداته وتقاليدا من تردد المرأة على األماكن العامة مثل هو مجتمع 

 المقاهي اإلنترنت وسيرها.

ما دور اإلعالم الجديد في تعزيز النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: 

 األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهن؟

، تم استخراي المتوسطات الحسابية واالنحرافات الثانيلس ال لإلجابة عن ا 

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير المعيارية ل

 والجدول أدناا يوضح ذلك. ،سطام بن عبد العزيز

 (21جدول )

الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة إلجابات أفراد عينة  

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات الجامعة  على فقرات:

 مرتبة تنازلياً 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

00 
يشجع اإلعالم الجديد الطالبات على االنفتاح 

 ا من على الثقافات األخرى.
 مرتفع 0 742. 4.13

2 
يعزز اإلعالم الجديد ثقافة الحوار الهادف لدى 

 الطالبات.
 مرتفع 0 722. 4.11

02 
يبين اإلعالم الجديد األدوار المطلوبة للمحافظة 

 على أمن الوطن.
 مرتفع 0 0.79 4.11

0 
يحرو اإلعالم الجديد على توعية الطالبات 

 بمخاطر األمن الفكري.
 مرتفع 4 912. 4.08

04 
الطالبات ثقافات جديدة من وسائل تكتس  

 اإلعالم الحديثة.
 مرتفع 4 852. 4.07

0 
يسهم اإلعالم الجديد على تحقيق األمن الفكري 

 لدى الطالبات.
 مرتفع 2 832. 4.06

4 
يساعد اإلعالم الجديد على نشر ثقافة األمن 

 الفكري لدى الطالبات.
 مرتفع 2 912. 4.06

0 
تنمية الجوان  الفكرية يسهم اإلعالم الجديد في 

 لدى الطالبات.
 مرتفع 2 0.89 4.04

9 
يوظف اإلعالم الجديد في المناسبات الدينية 

 والوطنية لتأصيل الفكر السليم للطالبات.
 مرتفع 9 782. 4.03

00 
يبرز اإلعالم الجديد للطالبات دور العقيدة في 

 توجيه الفكر الصحيح.
 مرتفع 9 902. 4.03

09 
اإلعالم الجديد في سر  مفاهيم )الح ، يسهم 

 الدفاع، المس ولية( تجاا الوطن.
 مرتفع 00 972. 4.00

02 
يسهم اإلعالم الجديد في تثقيف الطالبات حول 

استخدام الشبكات االجتماعية وتوعيتهن 
 مرتفع 00 842. 3.99
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

 بخاطرها.

4 
يشجع اإلعالم الجديد الطالبات على تنمية روح 

 التعص .التسامح وعدم 
 مرتفع 00 0.13 3.97

2 
يوضح اإلعالم الجديد سلبيات االنحراف 

 الفكري.
 مرتفع 00 852. 3.97

04 
يعمل اإلعالم الجديد على تقوية الوازع الديني 

 لدى الطالبات.
 مرتفع 04 0.11 3.93

02 

يساعد اإلعالم الجديد التعرف الفوري على ما 

الفكري يستجد من أحداث وانعكاسها على األمن 

 للطالبات.

 مرتفع 02 942. 3.90

00 
يسهم اإلعالم الجديد في تصحيح الفكر الخاطئ 

 لدى بعض الطالبات.
 مرتفع 02 0.18 3.85

02 
يتيح اإلعالم الجديد الفرصة للطالبات لمناقشة 

 المسائل الدينية والجدلية.
 مرتفع 02 912. 3.85

2 
يشير اإلعالم الجديد إلى أهمية دور الخطاا 

 الديني في تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات.
 مرتفع 09 972. 3.83

 مرتفع 681. 4.00 دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري

-3.83المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 02يوضح الجدول )

يشجع اإلعالم الجديد الطالبات " والتي تنص على( 00) ة، حيث جاءت الفقر( 4.13

في المرتبة األولى وبمتوسد حسابي بلد  على االنفتاح ا من على الثقافات األخرى"

، وربما قد يعزى ذلك إلى أن أهم أدوار اإلعالم وبدرجة تطبيق مرتفعة (4.13)

لتوعية الطالبات وتدعيم الدين والعقيدة الصحيحة لديهن لحماية  السعي هيالجديد 

وتتفق هذا النتيجة مع دراسة كار المنحرفة، عقولهن وأفكارهن من المعتقدات واألف

أن الظواهر المرتبطة بالتطرف واالنحراف  أكدت  والتي( 0202)الزبون وآخرون، 

 الفكريتتنافى وجوهر اإلسالم القائم على الوسطية واالعتدال، وأن األمن  الفكري

رتبة الم فييرتبد بشكل وثيق مع الوسطية واالعتدال الذى يتحقق بوجودا، وجاءت 

يعزز اإلعالم الجديد ثقافة الحوار الهادف لدى الطالبات" ( ونصها "2الثانية الفقرة )

( ويرجع ذلك إلى أن اإلعالم الجديد يسمح للطالبات 4.11وبمتوسد حسابي بلد )

بمعرفة بع هم البعض بصورة أكبر وأكثر وضوحاً من خالل الحوار والمناقشات 

ائل اإلعالم الجديد مما يخلق بينهن جواً اجتماعياً وتبادل المعلومات وا راء عبر وس

مناسباً اجتماعياً يسودا االحترام المتبادل، وتشكل هاتان الفقرتان معاً دور اإلعالم 

الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام، بينما يرجع مجيء 

الخطاا الديني في تعزيز األمن يشير اإلعالم الجديد إلى دور "ونصها ( 2) ةالفقر

ويمكن عزو  ،(3.83بالمرتبة األخيرة  وبمتوسد حسابي بلد )" الفكري لدى الطالبات

اعتماد الطالبات في توعيتهن وتوجيهن على العلماء فهم المصدر  هذا النتيجة إلى

األساسي في ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وتصحيح المعتقدات الخاط ة 

( التي 0202ختلف هذا النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )منصور، لديهن، وت
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أوضحت تنوع طرق التوعية بأسباا االنحراف الفكري ومنها وسائل اإلعالم 

 وعبكات التواصل االجتماعي.

هل توجد فروق ذات السؤال الثالث ونصه: النتائج المتعلقة باإلجابة عن  

 ( بين متوسطات تقديرات أفراد العينةα≤1012داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تُعزى لمتغيرات )التخصص، السنة الدراسية، المعدل التراكمي(؟
تم استخراي المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن الس ال الثالث،  

دور اإلعالم الجديد في تعزيز المعيارية وتحليل التباين الثالثي، لبيان الفروقات في 

حس  متغيرات  الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيزاألمن 

 والجدول أدناا يبين ذلك. التخصص، والسنة الدراسية، المعدل التراكمي()

 (22جدول )

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

التخصص، والسنة الدراسية، المعدل حسب متغيرات لدى طالبات الجامعة  الفكري

 التراكمي

 العدد فئات المتغير المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 792. 3.97 002 علمي التخصص

 612. 4.02 020 إنساني 

 السنة الدراسية

 642. 3.66 22 األولى

 652. 4.12 20 الثانية

 642. 4.07 20 الثالثة

 682. 4.14 22 الرابعة 

المعدل 

 التراكمي

 562. 4.16 029 ممتاز

 712. 3.98 004 جيد جداً 

 732. 3.81 22 جيد فما دون 

( تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 00) يبين الجدول 

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير لالمعيارية 

التخصص، والسنة الدراسية،  بسب  اختالف ف ات متغيرات العزيزسطام بن عبد 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم المعدل التراكمي، 

 (.00استخدام تحليل التباين الثالثي جدول )
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 (25جدول )

على  التراكميالتخصص، والسنة الدراسية، والمعدل ألثر  الثالثيتحليل التباين  

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد 

 العزيز

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 3122. 1.02 402. 1 4032. التخصص

 0002. 15.18 5.96 3 17.888 السنة الدراسية

 0002. 14.37 5.65 2 11.291 المعدل التراكمي

   392. 313 122.941 الخطأ

    319 146.460 الكلي

 (.α≤0.05*الفروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

 اآلتي: (25يتبين من نتائج التحليل الثالثي المبينة في الجدول )

( فنني α≤0.05عننند مسننتوى الداللننة ) جننود فننروق ذات داللننة إحصننائيةعنندم و -1

درجة دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لندى الطالبنات تبعناً لمتغينر 

والداللنة  (1.02(، إذ بلغنت قيمنة )ف( المحسنوبة )إنسناني، علمني) التخصص

اإلعنالم (، ويمكنن أن تعنزى هنذا النتيجنة إلنى أن دور 20000اإلحصائية لها )

ال يتوقننف علننى تخصننص محنندد، وإنمننا هنني  الجدينند فنني تعزيننز األمننن الفكننري

وسائل اجتماعية متاحة لجميع الطالبات بغض النظر عن مسنتوى دراسنتهن أو 

 تخصصاتهن.

درجنة دور اإلعنالم الجديند  فني( α≤0.05)جود فنروق ذات داللنة إحصنائية و -2

، إذ بلغنت السننة الدراسنيةفي تعزيز األمن الفكري لندى الطالبنات تبعناً لمتغينر 

، ولبينننان 0.000)وبداللنننة إحصنننائية بلغنننت ) (15.18المحسنننوبة )قيمنننة )ف( 

الفنننروق الزوجينننة الدالنننة إحصنننائياً بنننين المتوسنننطات الحسنننابية تنننم اسنننتخدام 

 (.00المقارنات البعدية بطريقة عفيه كما هو مبين في الجدول )

( فني درجنة دور اإلعنالم الجديند α≤0.05)جود فنروق ذات داللنة إحصنائية و -3

المعندل التراكمني )ممتناز، الفكري لدى الطالبات تعنزى ألثنر في تعزيز األمن 

وبداللنة  (14.373)، حيث بلغت قيمة )ف( المحسنوبة جيد جداً، جيد فما دون(

(، ولبينننان الفنننروق الزوجينننة الدالنننة إحصنننائياً بنننين (0.000إحصنننائية بلغنننت 

البعدية بطريقة عفيه كما هو مبنين  ات الحسابية تم استخدام الموازناتالمتوسط

 (.04في الجدول )

 

 

 

 



   0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-002- 
 

 

 

 ( 23جدول )

دور اإلعالم الجديد في على السنة الدراسية ألثر  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

 تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

السنة 

 الدراسية

المتوسط 

 الحسابي

السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

     3.66 السنة األولى

    *46. 4.12 السنة الثانية

   05. *41. 4.07 السنة الثالثة 

  07. 02. *48. 4.14 السنة الرابعة

 (.α≤0.05الفروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

دور ( وجود فروق ذات دالة إحصائياً في درجة 00يتبين من الجدول ) 

السنة  اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بين

، والرابعة من جهة أخرى وجاءت الثالثة، والثانيةمن جهة وكل من السنة  األولى

ويعزى ذلك إلى ، والسنة الرابعة، ثةالثال، والسنة الثانيةالفروق لصالح كل من السنة 

أن الطالبات في السنة الثانية والثالثة والرابعة هن أكثر رؤية لدور اإلعالم الجديد 

والجامعة في التوعية بتحديات ومخاطر األمن الفكري وتتفق هذا النتيجة مع دراسة 

ألمن ( التي أكدت أن طالا المستوى الثامن أكثر وعى بمفاهيم ا0202)المغذوي، 

 الفكري وممارسات الجماعات المتطرفة ومخاطرها مقارنة بطالا المستوى الرابع.

 (24جدول )

دور اإلعالم الجديد في على  المعدل التراكميألثر  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة  

 تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

المعدل 

 التراكمي
 جيد فما دون جيد جداً  ممتاز الحسابيالمتوسط 

    4.16 ممتاز

   18. 3.98 جيد جداً 

  17. *35. 3.81 جيد فما دون

 (.α≤0.05الفروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) *

دور يالحظ من نتائج اختبار عفيه وجود فروق دالة إحصائياً في درجة  

معدل  لدى طالبات جامعة األمير سطام بيناإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري 

، وتعزو الباحثة ممتازوجاءت الفروق لصالح معدل ال جيد فما دونمعدل الو ممتازال

ذلك إلى أن الطالبات من ذوى معدل الممتاز أكثر وعياً وإدراكاً من الطالبات ذوى 
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يهن ، ولددور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكريمعدالت الجيد فما دون ل

القدرات العقلية والمعلومات التي تسمح لهن باالستفادة من وسائل اإلعالم الجديد في 

تعزيز األمن الفكري لديهن وتحصنهن من أي انحراف فكرى، كما يدركن الطالبات 

أهمية وسائل اإلعالم الجديد في رفع درجة الوعى السياسي والثقافي لديهن، وإتاحة 

ن الق ايا الفكرية واالجتماعية المعاصرة، وتختلف هذا الحوار والمناقشة في كثير م

( والتي أظهرت نتائجها أنه ال توجد فروق ذات 0200النتيجة مع دراسة )علدان، 

داللة إحصائية ما بين معدل االمتياز ومعدل الجيد جداً، ومعدل االمتياز ومعدل 

األمن الفكري لدى الجيد، نحو دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في تعزيز 

 طلبتها تعزى لمتغير المعدل التراكمي )مقبول، جيد، جيد جداً، امتياز(.

كيف يمكن تفعيل دور اإلعالم النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ونصه: 

 الجديد في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟

ولإلجابة عن هذا الس ال، تم استخراي المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

ليات إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر المعيارية  

 والجدول أدناا يوضح ذلك. ،طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 (22جدول )

والرتبة إلجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

آليات إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر  على فقرات:

 مرتبة تنازلياً طالبات الجامعة 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

00 

تتناول وسائل اإلعالم الجديد دور الخطاا 

الديني في تعزيز األمن الفكري لدى 

 الطالبات.

 مرتفع 0 782. 3.90

9 
يت من اإلعالم الجديد موضوعات وقائية 

 لمواجهة العنف والتطرف واإلرهاا.
 مرتفع 0 752. 3.88

0 
تدرا الجامعة الطالبات على الدقة في جمع 

 البيانات وموثوقية مصادرها اإللكترونية.
 مرتفع 0 952. 3.85

2 

الجامعة ندوات وورش عمل يقدمها  تقيم

أساتذة الجامعة حول ق ايا التطرف واألمن 

 الفكري.

 مرتفع 4 792. 3.82

04 

ينمى اإلعالم الجديد لدى الطالبات التوجه 

اإليجابي نحو الجامعة والبي ة المحيطة 

 والمجتمع.

 مرتفع 4 852. 3.80

02 

اإلعالم الجديد على مشاركة  يشجع

الطالبات في ق ايا حوارية من خالل 

 الصحافة اإللكترونية.

 مرتفع 2 812. 3.77

04 
يبرز اإلعالم الجديد دور رجال الفكر 

 والدين واألمن نحو تقدم ورخاء المجتمع.
 مرتفع 2 972. 3.73

0 

يقوم إعالم الجامعة بطباعة ونشر النشرات 

الخاصة بتعزيز األمن واألدلة التوجيهية 

 الفكري.

 مرتفع 2 1.01 3.71
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 االتجاه

4 
تفعل اللوحات اإلعالنية بالجامعة التي من 

 عأنها تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات.
 مرتفع 9 1.09 3.70

00 

تنظم الجامعة زيارات ميدانية لم سسات 

المجتمع لتدعيم األمن الفكري لدى 

 الطالبات.

 متوسد 02 992. 3.61

4 
في الجامعة مركز إعالمي يعنى يتوفر 

 بنشر الوعى باألمن الفكري.
 متوسد 00 1.04 3.59

0 
توجد قنوات حوار حول ق ايا األمن 

 الفكري مع الطالبات.
 متوسد 00 1.10 3.53

2 

تقدم الجامعة برامج إعالنية ونشرات تثقيفه 

تفعل دور الطالبات في ق ية األمن 

 الفكري.

 متوسد 00 1.05 3.53

2 

توفر الجامعة موقع إلكتروني للرد على 

االستفسارات المعنية بالحماية من التطرف 

 الفكري.

 متوسد 04 1.05 3.50

00 

يوفر إعالم الجامعة مجلة متخصصة 

بالدراسات المعاصرة لمواجهة الفكر 

 ال ال.

 متوسد 04 1.01 3.34

 مرتفع 0.68 3.68 آليات إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري

( وجود موافقة مرتفعة من الطالبات على كافة ا ليات 04يبين الجدول )

اإلعالم الجديد في تعزيز األمن المقترحة باالستبانة والتي من عأنها أن تفعل من دور 

لدى الطالبات حيث كانت جميع استجاباتهم بدرجة مرتفعة باستثناء ست  الفكري

فقرات كانت استجاباتهم عليها بدرجة متوسطة، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

( وهو يمثل 3.68وبلد المتوسد الحسابي الكلى لهذا المجال )، (3.90 -3.34) ما بين

 الدرجة المرتفعة.

ة الستجابات الطالبات إلى أن أهم ا ليات وقد أعارت المتوسطات الحسابي

سهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري من وجهة نظرهن تمثلت المقترحة إل

تتناول وسائل اإلعالم الجديد دور الخطاا الديني في تعزيز األمن الفكري لدى في "

ية طبقاً ، أما ا لية الثانية من حيث األهم(3.90الطالبات" وبمتوسد حسابي بلد )

يت من اإلعالم الجديد موضوعات وقائية لمواجهة العنف  راء الطالبات فكانت "

(، وفى المرتبة الثالثة من حيث 3.88)والتطرف واإلرهاا" وبمتوسد حسابي بلد 

تدرا الجامعة الطالبات على الدقة في جمع البيانات وموثوقية مصادرها فكان "

تقيم الجامعة ندوات وورش عمل (، وجاء "0024اإللكترونية" بمتوسد حسابي بلد )

في المرتبة الرابعة من يقدمها أساتذة الجامعة حول ق ايا التطرف واألمن الفكري" 

لدى الطالبات  اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكريالرئيسة إلسهام بين ا ليات 

الجديد لدى ينمى اإلعالم (، وفى المرتبة الخامسة "3.82وذلك بمتوسد حسابي بلد )

الطالبات التوجه اإليجابي نحو الجامعة والبي ة المحيطة والمجتمع" بمتوسد حسابي 

اإلعالم الجديد على مشاركة الطالبات في ق ايا حوارية من  يشجع(، ثم "0022بلد )
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خالل الصحافة اإللكترونية" في المرتبة السادسة بين أهم ا ليات بوزن نسبى بلد 

يبرز السابعة من حيث ا ليات المهمة من وجهة نظرهن " (، وفى المرتبة3.77)

بمتوسد اإلعالم الجديد دور رجال الفكر والدين واألمن نحو تقدم ورخاء المجتمع" 

(، أي اً من االقتراحات المهمة التي وافق عليها الطالبات بدرجة 3.73حسابي بلد )

تعزيز األمن الفكري لدى تفعل اللوحات اإلعالنية بالجامعة التي من عأنها مرتفعة "

وقد تعزى تلك النتائج إلى أن جميع أفراد ، (0022الطالبات" بمتوسد حسابي بلد )

اإلعالم الجديد في عينة الدراسة يرون بأن تلك ا ليات من العوامل الرئيسة إلسهام 

وفى هذا السياق حرصت جامعة األمير سطام بن عبد  لديهن، تعزيز األمن الفكري

بناء الوعى الفردي والجماعي لمفهوم األمن الفكري وتحقيقه في الجامعة  العزيز على

من خالل إنشاء إدارة خاصة لألمن الفكري، وتدعين العديد من البرامج الخاصة 

باألمن الفكري تت من سلسلة من اللقاءات الحوارية والمحاضرات، باإلضافة إلى 

والطالبات، إيماناً من  بث حزم رسائل توعية في هذا المجال تستهدف الطالا

 ةويرجع مجيء فقرالجامعة بأهمية األمن الفكري وضرورة تحقيقه في المجتمع، 

" يوفر إعالم الجامعة مجلة متخصصة بالدراسات المعاصرة لمواجهة الفكر ال ال"

آليات إسهام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن بالمرتبة األخيرة بين الفقرات الخاصة ب

إلى أن صناعة األمن الفكري لدى طالبات الجامعة  هة نظر الطالباتالفكري من وج

من أن بدالً يف ل أن يطرح ضمن مقرر دراسي يلتزم طالا الجامعة بدراسته 

( 0200يطرح في مجلة متخصصة، وتتفق هذا النتيجة مع دراسة )الجهني، حسين 

ق ية األمن والتي أكدت وجود اتجاهات إيجابية لدى طالا جامعة تبوك لدراسة 

 الفكري ضمن مقرر دراسي يهتم بسالمة فكر الطال  من االنحراف والتعص .

 

 االستنتاجات:

واقع استخدام طالبات جامعة األمير المتوسد الحسابي لألداة الكلية لفقرات  -0

جاءت بدرجة  سطام بن عبد العزيز لوسائل اإلعالم الجديد من وجهة نظرهن

 مرتفعة.

دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن ة الكلية لفقرات المتوسد الحسابي لألدا -0

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاءت بدرجة  الفكري لدى طالبات

 مرتفعة.

في درجة دور اإلعالم الجديد في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -0

جود فروق في ، والتخصصتعزيز األمن الفكري لدى الطالبات تبعاً لمتغير 

، والسنة الثانيةوجاءت الفروق لصالح كل من )السنة  السنة الدراسيةمتغير 

)لصالح  ، ومتغير المعدل التراكمي جاءت الفروق، والسنة الرابعة(الثالثة

 ممتاز(.

آليات إسهام اإلعالم الجديد في لفقرات أن المتوسد الحسابي لألداة الكلية  -4

مير سطام بن عبد جامعة األ تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر طالبات

 العزيز جاءت بدرجة مرتفعة.
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 توصيات الدراسة:

انطالقاً من مراجعة الجان  المعرفي للدراسة واألدبيات ذات العالقة، وتحديد 

قائمة بواقع استخدام اإلعالم الجديد ودورا في تعزيز األمن الفكري لطالبات جامعة 

 الدراسة بما يلي:األمير سطام، ومناقشة نتائج الدراسة، توصى 

توظيف الجامعة لوسائل اإلعالم الجديد في اتجاا الجان  الوقائي المتمثل في  -

 بناء الوعي الفردي والجماعي لمفهوم األمن الفكري وتحقيقه في الجامعة. 

صياسة استراتيجية وطنية فاعلة لتعزيز األمن الفكري على أن تت من  -

الفكري بما يتوافق مع الشريعة أهدافها وساياتها الكبرى تحقيق األمن 

 اإلسالمية.

حث الجامعة وأع اء هي ة التدريد على ايجاد حوار مع الطلبة يهدف إلى  -

 تعزيز األمن الفكري.

اللقاءات العلمية حول ق ايا األمن الفكري، وتفعيل دور الجامعة تنظيم  -

 البحث العلمي في مجاالت تحقيق األمن الفكري والوقاية من التطرف. 

 

 ائمة المراجعق

َفِطن وبرامج مكافحة التطرف في (: 0209ابن الشيخ، محمد بن خلف ) -1
 ، اإلمارات العربية المتحدة، حرف اند فاصلة ميديا.السعودية

(: "عبكة التواصل 0204أبو خطوة، السيد عبد المولى، الباز، أحمد نصحى ) -2

االجتماعي وآثارها على األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة 

، المجلد السابع، العدد المجلة العربية ل مان جودة التعليم الجامعيالبحرين"، 

(04.) 

القائمة على أدوات التواصل (: أثر المزاملة 0200آل مسعد، أحمد بن زيد ) -3

اإللكتروني في التحصيل الدراسي لطالا كلية التربية بجامعة الملك سعود"، 

، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بجامعة رسالة التربية وعلم النفد

 (.09الملك سعود، العدد )

ل العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المكت  اإلقليمي للدو -4

، دبي، الشباا وتوطين المعرفة 0204تقرير المعرفة العربي للعام (: 0204)

 دار الغرير للطباعة والنشر.

جهود جامعة نايف العربة للعلوم (: 0200جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ) -5
، األمنية في مجال األمن الفكري وتوعية المجتمع من مخاطر التطرف واإلرهاا

 طابع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض، م

(: "تصور مقترح لتفعيل 0200الجهني، فواز بن عقيل، حسين، محمد فتحي ) -6

مجلة دراسات عربية دور جامعة تبوك في تعزيز األمن الفكري لدى الطالا"، 
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(، العدد 0، القاهرة، رابطة التربويين العرا، المجلد )في التربية وعلم النفد

(04.) 

(: "تصور مقترح لتوظيف أدوات التواصل 0202ثالن، منصور بن زيد )الخ -7

المجلة اإللكتروني في تحقيق األمن الفكري للشباا بم سسات التعليم العالي"، 
(، العدد 2، الجمعية األردنية لعلم النفد، المجلد )التربوية الدولية المتخصصة

(2.) 

(: "انعكاسات عبكات 0209خطاا، سمير عبد القادر، رم ان، عصام جابر ) -8

التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طالا كليات التربية في جامعة 

، كلية التربية المجلة التربويةاألزهر من وجهة نظر أع اء هي ة التدريد"، 

 (.42بسوهاي، العدد )

(: "دور اإلعالم التربوي الحالي والمأمول في تحقيق 0202خليل، حسن محمد ) -9

ي لطالا المرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي النشاط اإلعالمي: األمن الفكر

دراسة مقارنة بين عينة من مشرفي النشاط اإلعالمي بمدار  التعليم العام في 

مجلة دراسات المملكة العربية السعودية وأخرى بجمهورية مصر العربية"، 
(، العدد 09مجلد )، القاهرة، كلية الدراسات العليا للطفولة بعين عمد، الالطفولة

(22.) 

التقرير المصور عن برنامج اليوم ا من (: 0442الدبيان، خالد إبراهيم ) -11
، وحدة التوعية لطالا السنة التح يرية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 الفكرية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

(: "دور ع و هي ة التدريد في تعزيز 0202الزبون، مأمون سليم، وآخرون ) -11

المجلة العربية ل مان األمن الفكري لدى طلبة الجامعة األردنية الحكومية"، 
 (.04(، العدد )00المجلد ) جودة التعليم العالي بجامعة العلوم والتكنولوجيا،

ل االجتماعي لألمن (: "تهديدات عبكات التواص0202سويلم، محمد سنيم ) -12

مجلة الفكري كما يدركها الشباا الجامعي وآليات مواجهتها: دراسة ميدانية"، 
 (.0(، العدد )02، المجلد )جامعة عجمان للدراسات والبحوث

(: "دور األنشطة الطالبية وعالقتها بتعزيز 0202الشكرة، ثالا بن عبد هللا ) -13

، كلية مجلة التربيةاألمن الفكري لدى طالا جامعة األمير سطام بن عبد العزيز" 

 (.024التربية بجامعة األزهر، المجلد األول، العدد )

نية في (: "دور كليات التربية بالجامعات الفلسطي0200علدان، فايز كمال ) -14

مجلة الجامعة اإلسالمية تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها وسبل تفعيله"، 
 (.0(، العدد )00، المجلد )للدراسات التربوية والنفسية بالجامعة اإلسالمية بغزة

مناهج البحث في العلوم التربوية (: 0224الطي ، محمد عبد الظاهر وآخرون ) -15
 امعية، الطبعة الثالثة.االسكندرية، دار المعرفة الج والنفسية،

(: "استخدام 0202عبد الفتاح، محمد زين العابدين، نصار، نور الدين محمد ) -16

مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في تنمية األمن الفكري من وجهة نظر طالا 
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، كلية التربية بقنا، جامعة جنوا الوادي، مجلة العلوم التربويةجامعة أم القرى"، 

 (.04العدد )

(: "دور الجامعات المصرية في تحقيق األمن 0202، أحمد سمير )عبد هللا -17

 (.024(، العدد )0، الجزء )مجلة التربية بجامعة األزهرالفكري لطالبها"، 

(: "أثر 0204العريشي، جبريل حسن، الدوسري، سلمى بنت عبد الرحمن ) -18

استخدام وسائل التواصل االجتماعي على القيم واألمن الفكري: دراسة ميدانية 

مجلة دراسات في وصفية مطبقة على طالا وطالبات الجامعات السعودية"، 
بجامعة حلوان،  ، كلية الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 (.02(، العدد )02المجلد )

(: "دور التعليم الجامعي في تعزيز األمن الفكرى 0202العزام، ميسم فوزي ) -19

المجلة التربية الدولية من وجهة نظر أع اء هي ة التدريد في جامعة حائل"، 
 (.0(، العدد )2، دار سمات للدراسات واألبحاث باألردن، المجلد )المتخصصة

، دبي، تقرير اإلعالم االجتماعي العربي(: 0200لإلدارة الحكومية ) كلية دبي -21

 برنامج الحوكمة واالبتكار.

كلية محمد بن راعد لإلدارة الحكومية باالعتراك مع نادى دبي للصحافة  -21

، دبي، برنامج نظرة على اإلعالم االجتماعي في العالم العربي(: 0204)

 الحوكمة واالبتكار.

الملف التعريفي (: 0202افحة الفكر المتطرف )اعتدال( )المركز العالمي لمك -22
 ، الرياض، األمانة العامة للمركز.لمركز اعتدال

(: "تداعيات عبكات التواصل االجتماعي على 0204مشرف، عيرين عيد ) -23

، مجلة كلية التربية ببنهاتحقيق األمن الفكري لدي طالا التعليم الجامعي"، 

 (.0(، العدد )00المجلد )

(: "مستوى وعى طالا الجامعات 0202ذوى، عادل بن عايض )المغ -24

، جامعة عين مجلة البحث العلمي في التربيةالسعودية بتحديات األمن الفكري"، 

 (.02(، العدد )2عمد، المجلد )

(: دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية 0200مندل، توبي وآخرون ) -25

، اليونسكو، رية اإلنترنتسلسلة اليونسكو بشأن ح-اإلنترنت وحرية التعبير

 الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي.

(: "اإلعالم الجديد وعالقته بدرجة الرضا 0202النجار، وليد عبد الفتاح ) -26

التعليمي لدى طالا اإلعالم بالجامعات المصرية في إطار نظرية ثراء الوسيلة: 

القاهرة، مركز بحوث ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العامدراسة ميدانية"، 

 (.0(، العدد )04الرأي العام بكلية اإلعالم، المجلد )

(: استخدام طالبات الجامعات المصرية والسعودية 0204النمر، أميرة محمد ) -27

لوسائل اإلعالم الجديد وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لديهن: دراسة 

المجلة والعزلة، "ميدانية بالتطبيق على ظاهراتي اضطراا صورة الجسم، 
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( العدد 00، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، المجلد )المصرية لبحوث الرأي العام

(0.) 

(: "الشبكات االجتماعية وأثرها على تعزيز 0202الهزانى، نورة بنت ناصر ) -28

، مجلة دراسات المعلوماتاألمن الفكري لدى طالبات جامعة األميرة نورة"، 

 (.02لمعلومات السعودية، العدد )الرياض، جمعية المكتبات وا

( للعام الدراسي 0عروع جامعة واعية )(: م0202وحدة التوعية الفكرية ) -29
ا، وكالة الجامعة للش ون التعليمية واألكاديمية بجامعة األمير 0442ا/  0409

 سطام بن عبد العزيز.

(: "تصور مقترح لدور أع اء هي ة التدريد في 0202الوحش، هالة مختار ) -31

، كلية مجلة العلوم التربويةتعزيز األمن الفكري لدى طالا جامعة بيشة"، 

 (.0(، العدد )02الدراسات العليا بجامعة القاهرة، المجلد )

وطني الدليل التنظيمي واإلجرائي للبرنامج الوقائي ال(: 0204وزارة التعليم ) -31
 تقديم عزام الدخيّل، الطبعة األولى. -)فطن(

( "تأثير اإلعالم الجديد على منظومة القيم 0202يوسف، سناء على أحمد ) -32

األخالقية لدى طالا جامعة عقراء من وجهة نظر أع اء هي ة التدريد 

 (.92، كلية التربية بالزقازيق، العدد )مجلة دراسات تربوية ونفسيةبالجامعة"، 

(: مركز الحرا الفكرية متاح 0202لدفاع بالمملكة العربية السعودية )وزارة ا -33

 على:

https://www.fekerksa.org/Pre-launch.htm 

1- Salem, F. (2017): The Arab Social Media Report 2017: 

Social Media and the Internet of Things: Towards Data-

Driven Policymaking in the Arab World, Dubai: MBR 

School of Government, Vol. (7).  

2- Gad, Yahiya& A., Sabry (2019): "The Relationship 

between the Use of Social Networking Sites and 

Intellectual Security among Students of Social Work", 

Egyptian Journal of Social Work (EJSW), Vol. (8), Issue 

(1). 

3- Al-Khataibeh, Youssef D. (2017): "Social Media-

Extremism Ideas as an Intellectual Security Threat: A Case 

Study of Jordanian University Undergraduates", British 

Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. (18), 

Issue (1). 

4- Al- Samadi, H., (2016): "The Effect OF Social Networking 

Sites IN Causing Intellectual Deviation from QASSIM 

https://www.fekerksa.org/Pre-launch.htm


   0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-002- 
 

University' Students Perspective", International Journal of 

Asian Social Science, Vol. (6), Issue (11). 

5- Hussein, Zina (2016): "School Administration and Role in 

Promoting Intellectual Security among Students", 

International Journal of Science and Research (IJSR), 

Vol. (6), Issue (12). 

 

 

 


