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 املستخهص

فجٌقٞجًثس ال صضٚجًع دجٌْالؿ ٌٚىٕٙج صؼ١ٔ ٚصّو ٔفٛى٘ج ٚصذ٠ْ ِفج١ّ٘ٙج ٚل١ّٙج 

 ٚثّٔجٟ ٍّٛوٙج ٚصقم١ك ٍّطجٔٙج ٔض١ؾز ِج صقٍّٗ ِٓ ِفج١ُ٘ ٚل١ُ.

ثألِٓ دً ٠ّىٓ ثٌمٛي ثْ ثألِٓ ثٌفىٌ ٘ٛ ثألّجُ ألٞ ٠ٚؼو ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثفو فٌٚع 

ثِٓ ػٍٝ ثػضذجً ثْ ثٌفٌه ثىث ِج ثِضٍه فىٌث ١ٍّّج ًثٕوث ثّضطجع ثْ ٠ٕؼُ دجألِٓ ٚثالّضمٌثً 

 ثٌٖجًِ ثٌيٞ ٠ٕٖوٖ ثٌّؾضّغ ِٓ فٌٛٗ.

ثْ ثٌؼمً ثإلْٔجٟٔ ػ١ٍّج ٠ضٖىً ٔض١ؾز صأع١ٌ ػور ِؤّْجس ٚثّ٘ٙج ثٌّؤّْز ثٌضٌد٠ٛز، 

ٔش ثٌّنٌؽجس ٚثٌٕضجةؼ غٌ ١ٍّّز ٚال صؼىِ ثالٔضّجء فجٌْذخ فضّج ٠ؼٛه إٌٝ ٘يٖ فجىث وج

ثٌّؤّْجس ثٌضٟ لو صفًٖ فٟ صقم١ك أ٘وثفٙج ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز، وّج ثْ ثٌطجٌخ ٠ضؼٌٛ 

ٌالٔقٌثف دْذخ ػور ػٛثًِ صٌؽغ إٌٝ ثٌذ١تز ثٌضؼ١ّ١ٍز أٚ إٌٝ ثٌطجٌخ ىثصٗ أٚ و١ٍّٙج ِؼج، 

 ز دؼٜ ثٌّو١ًّٓ ٌٍطٍذز.ثٝجفز إٌٝ ّٛء ِؼجٍِ

ٕٚ٘ج ٠ذٌٍ هًٚ ثٌؾجِؼز ثٌيٞ ال ٠مضٌٚ ػٍٝ صمو٠ُ ثٌّؼجًف ٚثٌّؼٍِٛجس فقْخ، 

ٚثّٔج دئٍثٌز ثألفىجً ثٌٖجىر ٚثالصؾج٘جس ثٌّٕقٌفز ِٓ ػمٛي ثٌطٍذز ٚصق١ٕٚٙج دجألفىجً ث١ٌٍّْز 

 ثٌضٟ ٠ٕذغك ػٕٙج ثٌٍْٛن ثال٠ؾجدٟ.

 

فًٚ ثألٚي : ثٌّذقظ ثالٚي : ػٕجٌٙ ٠ٚضّٞٓ ٘يث ثٌذقظ ِٓ ثًدغ فٚٛي  ٟٚ٘ : ثٌ

ثٌذقظ ِٓ ف١ظ د١جْ ثٌّٖىٍز ٚثأل١ّ٘ز ٚأ٘وثف ثٌذقظ ،   ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: ثٌّٚطٍقجس 

ٚثٌّفج١ُ٘ ثٌنجٙز دّٛٝٛع ثٌذقظ، ثِج ثٌفًٚ ثٌغجٟٔ :  صٕجٚي ثًدغ ِذجفظ ٟٚ٘ : ثالٚي : 

هثًر ثٌؾجِؼ١ز . هًٚ ثٌؾجِؼجس فٟ صؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٌوٜ ثٌطٍذز ِٓ مالي ثإل

ٚثٌغجٟٔ : ػٞٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ . ٚثٌغجٌظ : ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز .  ٚثٌٌثدغ :  ثألٖٔطز ثٌطالد١ز. أ 

ِج ثٌفًٚ ثٌغجٌظ:  فمو صّٞٓ  إؽٌثءثس ثٌذقظ ث١ٌّوثٟٔ ِٓ ِؾجالس ِٕٚٙؼ ٚ  ِؾضّغ ٚػ١ٕٗ  

ق١ًٍ ٚصف١ٌْ ثٌذقظ ٚف١ٌٝجس ٚأهٚثس ثٌذقظ دجالٝجفز إٌٝ ثٌّٛجةً ثإلفٚجة١ز فضٕجٚي ص

ثٌذ١جٔجس فٟ ثٌؾوثٚي ثإلفٚجة١ز ػٓ ٠ٌٟك ثّضّجًر ثالّضذ١جْ، ٚأم١ٌث ثٌفًٚ ثٌٌثدغ : ثٌيٞ 

صٕجٚي ثمضذجً ف١ٌٝجس ثٌذقظ ِٕٚجلٖضٙج، ٚثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صًٛٙ  ث١ٌٙج دجالٝجفز إٌٝ ثٌض١ٙٛجس 

 ٚثٌّمضٌفجس. ٚفٟ ثألم١ٌ ثٌّٚجهً دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز .
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Abstract 

The human mind is scientifically formed as a result of the impact 

of several institutions and the most important educational institution، 

This highlights the role of the university, which not only 

provides knowledge and information, but also removes the abnormal 

ideas and deviant attitudes from the minds of students and immunize 

them with sound ideas that result in positive behavior. 

- The problem of research / general goal is reflected in the 

recognition of the role of the university in achieving moderate 

intellectual security in the student, by identifying the effectiveness of 

its basic elements in this area and the use of traditional means to 

strengthen the thought and maintain the integrity of intellectual 

disinformation through destabilizing the security inside University and 

put Western ideas do not fit the Iraqi reality. 

Sample Survey: A sample of the research: The community and 

sample of the research in the University of Babylon included a sample 

of the teaching staff, from the scientific and humanities colleges, and 

the sample studied was (120) respondents "of both sexes. Field and 

field data disaggregation by means of the questionnaire. The most 

important results are: 

-1 believe that the administration entrenched values of respect 

for thought within. 

2 - The largest proportion are those who interact with what is 

exposed to the community of intellectual issues 3 - The largest 

proportion believe that the university curricula develop a sense of 

homeland security. 

Recommendations: 

3 .Activate the role of the university to enhance intellectual 

security as it seeks to immunize young minds of distorted thought. 

4 .Enable faculty members to do their part in guiding young 

people towards sound and safe ideas. 
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5 .Enhance the curriculum with analysis, synthesis and reasoning 

skills. 

Conclusion: They believe that the administration entrenches the 

values of respect for thought within it from the teachers who are 

interacting with the intellectual issues that the society is exposed to. 

And promote the role of sound belief, and also believe that university 

curricula develop a sense of homeland security. 

Keywords :University, Security, Moderation, Thought, 

Curriculum, Professor 

 

 انفصم األول

 انعنبصر األسبسيت نهبذث

 أوالً : مشكهت انبذث 
فٟ ظً ثٌٛٝغ ثٌٌث٘ٓ ثٌيٞ ٠ٌّ دٗ ثٌّؾضّغ ِٚج ٠ضؼٌٛ ٌٗ ِٓ غَٚ فىٌٞ فم١مٟ 

ِٓ لذً ثٌّؾضّغ ثٌغٌدٟ، ثٌيٞ ٠قجٚي أْ ٠ٌٕٖ عمجفجصٗ ٚأفىجًٖ ِْضغالً فٟ ىٌه ػمٛي ثٌٖذجح 

دأػضذجًُ٘ ثٌفتز ثٌّٕضؾز فٟ ثٌّؾضّغ ٚثٌمجدٍز ٌٍضأع١ٌ ٚدُٙ ٠ٕٜٙ ثٌّؾضّغ ٠ّٕٚٛ .  فجٌّؾضّغ 

أْ ٠ًٍٞ فىٌ ثٌٖذجح ػٓ ٠ٌٟك ٌٖٔ أفىجً مجٟتز ػٓ ِؾضّؼُٙ ٚصؾؼٍُٙ ثٌغٌدٟ ٠قجٚي 

٠ٖىىْٛ فٟ ه٠ُٕٙ ٚل١ُّٙ ثٌغمجف١ز، فٟٙ دٙيث ٠ّىٓ أْ صؾيح ثٌؼو٠و ِٓ ثٌٖذجح أٙقجح ثٌؼمٛي 

ثٌٞؼ١فز ٚصؾؼً ُِٕٙ ف٠ٌْز ٍّٙز ِٓ مالي ث١ٌْطٌر ػٍٝ أفىجًُ٘ ٚؽؼٍٙج دؼ١ور وً ثٌذؼو ػٓ 

ٌٞ فم١مز ِنضٍطز فٟ ِؾضّؼٕج ِغ ِمِٛجس ثألِٓ ثٌّنضٍفز ثٌضٟ ثٌٛثلغ ثٌّؼجٓ. ٚثألِٓ ثٌفى

٠ْؼٝ ثٌّؾضّغ ٌضقم١مٙج، ٟ٘ أْ فىٌر ثألِٓ ٌٙج ٚؽٛه٘ج ثٌضج٠ًنٟ ثٌؼ١ّك إال أٔٙج فىٌر ٟجًةز 

ػٍٝ ِؾضّؼٕج أًصذطش دّّجًّجس فى٠ٌز ٌٙج ػاللز دظًٙٛ ثألً٘جح ثٌفىٌٞ، فجإلً٘جح ٘ٛ 

و١ف١ز أهثًصٙج فٟ ثٌّؾضّغ ٚأْ فٍْفز ِفَٙٛ ثألِٓ ٔض١ؾز ٌنًٍ فٟ ثٌفىٌ ِٚمِٛجس إِٔز ٚ

ثٌفىٌٞ ١ٌِ ِق١ٍز دٕجًء ألٔظّز أٚ لٛث١ٔٓ ٠ىٓ أْ ٠ضُ ّٕٙج فٟ ثٌّؾضّغ، ٌٚىٓ ثألِٓ ثٌفىٌٞ 

ً وّج ٠ضًٖٚٛ ثٌىغ١ٌ فذجٌفىٌ ٔقمك ٚٔؼٍَ ثألِٓ .  ٚدّج أْ  ً أ١ِٕج فجٌز عمجف١ز ١ٌِٚ لجٔٛٔج

وذ١ٌر ِٓ ثٌطٍذز ؽ١ّؼُٙ صم٠ٌذجً دؼّو ثٌٖذجح ُٚ٘  ثٌؾجِؼز وّؤّْز ػ١ٍّز وذ١ٌر صُٞ إػوثهثً 

ِؼ١ٌٝٓ أوغٌ ِٓ غ١ٌُ٘ ٌٙيث ثٌغَٚ ثٌفىٌٞ ثٌمجهَ ِٓ مجًػ ثٌقوٚه، ٚؽؤج ِٓ ثٌّٕجّخ 

ثٌذقظ فٟ ٘يث ثٌّٛٝٛع ف١ظ صٌٛوس ٌو٠ٕج وغ١ٌ ِٓ ثألفىجً ثٌضٟ صؼذٌ ػٓ ِٖىٍز فم١م١ز 

 صؼ١ٖٙج ثٌؾجِؼجس. 

 ثبنيب : أهميت انبذث 
 ز ٘يث ثٌذقظ فٟ ثٌٕمجٟ ث٢ص١ز :صضؾْو أ١ّ٘

٠وًٚ ٘يث ثٌذقظ فٛي فتز ِّٙز فٟ ثٌّؾضّغ صمغ ػ١ٍٙج ِْؤ١ٌٚز ثٌٕٙٛٛ  -1

 دجٌض١ّٕز فٟ ِنضٍف ثألٙؼور ٟٚ٘ فتز ثٌٖذجح ثٌؾجِؼٟ.

٠ضّٞٓ ٘يث ثٌذقظ ويٌه ِٛٝٛػجً ِّٙجً ٚ٘ٛ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ثٌيٞ ٠ؼو  -2

ّجٌٗ مٚٛٙجً ٌوٜ فتز ثُ٘ ١ٙجً ثٌّؾضّغ  ٚإىث صٔثّؾضّغ إىث ِج صُ صقم١مٗ ِٚٚوً ِٚوً لٛر ثٌ

 ثٌٖذجح 
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٠ْضّو ٘يث ثٌذقظ أ١ّ٘ضٗ ِٓ هًٚ ثٌؾجِؼجس فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي  -3

ٌطالدٙج ٟٚجٌذجصٙج ٚفمجً ًٌٌٞٚر ١ٍِٕز ٚثؽضّجػ١ز ٠ْجُ٘ ثٌّؾضّغ فٟ ثال٘ضّجَ دٙج ػٍٝ ؽ١ّغ 

 ثٌّْض٠ٛجس ثٌقى١ِٛز ٚثأل١ٍ٘ز .

ٜ صقم١ك ِمِٛجس ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي فٟ ثٌؾجِؼجس أْ ثٌذقظ ٠ىٖف ػٓ ِو

ٚثألّٙجَ فٟ أعٌثء ثٌّؼٌفز فٟ ٘يث ثٌؾجٔخ ٔظٌثً ٌمٍز ثٌوًثّجس ٚثألدقجط ثٌضٟ صطٌلش إٌٝ 

ل١ٞز ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي فٟ ِؤّْجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ دأػضذجًٖ ِٓ أُ٘ ثٌمٞج٠ج ثٌّضؼٍمز فٟ 

 دٕجء ِؾضّغ ٙجٌـ فى٠ٌجً .

 .  ف انبذثثبنثب : أهذا

 ٌىً دقظ ػٍّٟ أ٘وثف ٠ْؼٝ إٌٝ صقم١مٙج ٚأ٘وثف دقغٕج ٘يث ٟ٘ :

ٌٍذقظ ٘وف ػجَ ٠ضؾْو فٟ ثٌضؼٌف ػٍٝ هًٚ ثٌؾجِؼز فٟ صقم١ك ثألِٓ  -1

ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٌوٜ ٍٟذضٙج، ٚىٌه ِٓ مالي ثٌضؼٌف ػٍٝ ِوٜ فؼج١ٌز ػٕجٌٙ٘ج ثألّج١ّز فٟ 

 ٘يث ثٌّؾجي ٟٚ٘ :

 ١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٌٍطٍذز .هًٚ ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز فٟ صقم -

هًٚ أػٞجء ١٘تز ثٌضو٠ًِ فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٚغٌُ ثٌم١ُ  -

 ثٌغمجف١ز فٟ ٔفُٛ ٍٟذضٙج .

هًٚ ثٌّٕج٘ؼ فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٌوٜ ثٌطٍذز فٟ ثٌؾجِؼز ِٓ  -

 فىٌ ثٌطٍذز. مالي ِج صق٠ٛٗ ِٓ أفىجً ه١ٕ٠ز ٠ّىٓ أْ صىْٛ ّذخ فٟ ػوَ أٔقٌثف

هًٚ ثٌّىضذز ِٚج صق٠ٛٗ ِٓ وضخ صىْٛ ّذخ فٟ ٚػٟ ثٌطٍذز ِٓ ثٌٕجف١ز  -

ثٌفى٠ٌز ٚإػطجء ثًٌٚٛر ثٌٚق١قز ٌٍطٍذز ػٓ ُٟٕٚٙ ٚل١ُّٙ ِٚج ٠ْٛهُ٘ ِٓ أفىجً صىْٛ 

 دؼ١ور وً ثٌذؼو ػٓ ثٌض١ًٍٞ ثٌفىٌٞ .

ثإلفجهر ِٓ ثٌّٛجةً ثٌضم١ٍو٠ز فٟ صوػ١ُ ثٌفىٌ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ّالِضٗ ِٓ  -2

ثٌض١ًٍٞ ثٌفىٌٞ ِٓ مالي ٍػَػز ثألِٓ فٟ هثمً ثٌؾجِؼز ٌٟٚؿ أفىجً غٌد١ز ال صالةُ 

ثٌٛثلغ ثٌؼٌثلٟ ثٌّؼجٓ دأػضذجً أْ ٠ٌٕقز ثٌٖذجح ِٓ أُ٘ فتجس ثٌّؾضّغ ٚأوغٌ٘ج ِٛثوذز 

٠ٌٖقز إٌٝ ثألٔقٌثف فى٠ٌجً دوْٚ ٚػٟ ِضني٠ٓ ِٓ ىٌه أفو ٌٍضطًٛ ثٌيٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٖو ٘يٖ ثٌ

                           ػٛثًِ ثٌضطًٛ ِٚٛثوذز ٌٍٛثلغ، ٚدجٌضجٌٟ ّٛف ٠ىْٛ ٔجصؾز ص١ًٍٞ ٌفىٌ ُٟٕٚٙ ٚعمجفضٗ.

 تذذيذ انمفبهيم وانمصطهذبث انعهميت :انمبذث انثبني

 أوال : انجبمعت 

ثٌؾجِؼز  فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز : صؼضذٌ صٌؽّز هل١مز ٌٍىٍّز ثألٔى٠َ١ٍز ثٌٌّثهفز ٌٙج ألٔٙج فٟ 

ِوٌٌٛٙج ثٌؼٌدٟ صؼٕٟ ثٌضؾ١ّغ ٚثٌضؾّغ
(1)

. 

ٚصؼٌف ثٌؾجِؼز دأٔٙج أفوٜ ِؤّْجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌضٟ ٠ٍضقك دٙج ثٌطٍذز دؼو 

ز فٟ ٕضٝ ثٌضنٚٚجس ثٌٕظ٠ٌز صنط١ُٙ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز وٛٔٙج صمَٛ دذٌثِؼ صؼ١ّ١ٍز ٚص٠ّٕٛ

ٚثٌؼ١ٍّز ٌّٚور غجٌذجً ِج صقوه دأًدغ ّٕٛثس ٚأف١جٔجً إٌٝ ّش ّٕٛثس
(2)

. 

وّج صؼٌف دأٔٙج ٔٛثر ثٌضموَ ٚثٌضط٠ٌٛ ثالؽضّجػٟ ٌِٚثوَ ثٌضؾو٠و ثٌٙجهف ٔقٛ ًفج١٘ز 

ثألِز ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صىْٛ ىثصٙج مجٝؼز ٌٍوًثّز ٚثٌضط٠ٌٛ ِٓ ثٌوثمً ٌض١ّٕز أعجً ثإلٙالؿ 

ثٌضؼو٠ً ػٍٝ ِق٠١ ثٌّؾضّغٚ
(3)

. 

٠ٚؼٌف لجُِٛ أوْفًٛه ثٌؾجِؼز دأٔٙج ِؤّْز صؼٍُ ٌطٍذز ٚصّٕقُٙ فٟ ِؾجالس 

 ِنضٍفز ِٓ ثٌضؼٍُ ثٌّضموَ ٚصّٕـ ثٌٖٙجهثس ثٌؼ١ٍّز ٚصموَ ثٌض١ْٙالس ٌٍذقظ ثٌؼٍّٟ.
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ً ٌٍضو٠ًِ فم٠ أٚ ثٌيٞ ٠طٍك  ً ١َِّثً ٌٍؾجِؼز دأٔٙج ١ٌِ ِىجٔج ٠ٚؼطٟ دجًَّٛٔ صؼ٠ٌفج

١ٍٗ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٌٚىٓ أ٠ٞجً ِؾّٛػز ِضٕٛػز ِٓ ثٌٛظجةف ِٕٙج ٚظ١فز ثٌذقظ أٚ ِج ٠ّْٝ ػ

دضط٠ٌٛ ٚصموَ ثٌّؼٌفز
(4)

. 

 انتعريف اإلجرائي نهجبمعت 

ِؤّْز صؼ١ّ١ٍز وذ١ٌر ثٚؽو٘ج ثٌّؾضّغ فٟ ِقجفظز دجدً ٌنوِضٗ ٚثٌٕٙٛٛ دٗ ِٕٚـ 

صٙج ثٌضطذ١م١ز ٚثإلْٔج١ٔز ٚثٌٕٙٛٛ ثٌوًؽجس ثٌؼ١ٍّز فٟ ٕضٝ ِؾجالس ثٌؼٍَٛ ِٓ مالي و١ٍج

دجٌذقظ ثٌؼٍّٟ ػٍٝ صموِٗ ٚثٍه٘جًٖ ٚإػوثه ثألؽ١جي ٌضقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ثٌٕٙٛٛ دجٌٟٛٓ 

 ٚفٟ ؽجِؼز دجدً.

 ثبنيب : انذور 

ثٌوًٚ فٟ ثٌٍغز :  هثً ثٌٖٟء ٠وًٚ هًٚثً ٚهًٚثٔجً ٚثّضوثً ٚأهًصٗ أٔج ٚهًٚصٗ ٚإهثًر 

غ١ٌٖ ٚه٠ًٚز ٚهًٚس دٗ، أهًس ثّضوثًس ٚهثًٚر ٚهًٚثً : هثً ِؼٗ
(5)

. 

 : ً ٘ٛ ثٌٍْٛن ثٌيٞ ٠مَٛ دٗ ثٌفٌه فٟ ثٌٌّوَ ثالؽضّجػٟ ثٌيٞ انذور اصطالدب

٠ٖغٍٗ
(6)

. 

( دأٔٗ ثٌٍْٛن ثٌّضٛلغ ِٓ ثٌفٌه فٟ ١Peleز ثٌوًٚ )د١ّٕج ٠ؼٌف ِؼؾُ ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ

 ً ثٌؾّجػز ٚصقوهٖ ثٌغمجفز ثٌْجةور ٚلو ٠ىْٛ ثٌوًٚ ِفٌٚٝجً أٚ ِىضْذج
(7)

. 

ً ٠ؼٌف ثٌوًٚ دأٔٗ ثٌٍْٛن ثٌيٞ ٠ؤهٞ ِٓ مالي إٔنجٗ ٠ٖغٍْٛ ٌِثوَ  ٚأ٠ٞج

ثؽذجس ثٌضٟ ثؽضّجػ١ز ِؼ١ٕز، ٚثٌوًٚ ٘ٛ ثٌؾجٔخ ثٌو٠ٕجِٟ ٌٍّىجٔز ٚأٔٗ ٠ّغً ثألفؼجي ٚثٌٛ

 ً ٠ضٛلؼٙج ثٌّؾضّغ ِّٓ ٠ٖغٍْٛ ِٛٝؼجً ثؽضّجػ١جً ِؼ١ٕج
(8)

. 

 ثبنثب  :  األمن 

أْ أًٙ وٍّز ثألِٓ صؼٛه إٌٝ ّٟأ١ٕٔز ثٌٕفِ ٠ٚمجي أِٓ ثٌذٍو أٞ  األمن في انهغت :

أّٟأْ دٗ ثٌذٍو
(9)

. 

فجٌز ِٓ ثٌٖؼًٛ دجٌْالَ صْٛه ثٌّؾضّغ فضؾؼً وً فٌه ف١ٗ ال ٠نجف األمن أصطالدب: 

ٍٝ ٕٟء ِٓ ٠ًٌٚٝجس ف١جصٗػ
(10)

. 

 رابعب : انفكر 

٠مجي فىٌ فٟ ثألٌِ أٞ أػًّ ف١ٗ ًٚصخ دؼٜ ِج ػٍُ ١ًٌٚ دٗ إٌٝ انفكر في انهغت : 

ِؾٙٛي فجٌفىٌ أػّجي ثٌنجٌٟ فٟ ٕٟء
(11)

. 

فٌوز ػم١ٍز د١ٓ ثٌّؼٍَٛ، فٌوز ػم١ٍز ٚلٛر ِوًوز ٠ىضٖف انفكر االصطالدب : 

ِؼجًٝز ٚأفىجًٖ فٟ ثٌق١جرثإلْٔجْ ثٌمٞج٠ج ثٌّؾٌٙٛز فضّٕٛ 
(12)

. 

٠ٚؼٌف ثٌفىٌ دأٔٗ ثٌٕضجػ ثألػٍٝ ٌٍوفجع وّجهر ىثس صٕظ١ُ ػٞٛٞ مجٗ ٚ٘ٛ ثٌؼ١ٍّز 

ثال٠ؾجد١ز ثٌضٟ دٛثّطضٙج ٠ٕؼىِ ثٌؼجٌُ ثٌّٛٝٛػٟ فٟ ِفج١ُ٘ ٚثفىجَ ٚٔظ٠ٌجس، ٚ٘ٛ ثٌٌٖٟ 

، ٚثٌىالَ ٘ٛ ثٌؾٌٛ٘ٞ ألٞ ٖٔجٟ آمٌ، ٟجٌّج أْ ٘يث ثٌٕٖجٟ ٘ٛ ثٌٕض١ؾز ثٌّؾٍّز ٚثٌّضّغٍز

ًٙٛر ثٌفىٌ
(13)

. 

 خبمسب :  األمن انفكري 

ّالِز فىٌ ثإلْٔجْ ٚػمٍٗ ٚفّٙٗ ِٓ ثألٔقٌثف ٚثٌنٌٚػ ػٓ في اإلصطالح :  

ثٌّٛط١ز ٚثالػضوثي فٟ فّٙٗ ٌألًِٛ ثٌو١ٕ٠ز ٚث١ٌْج١ّز، ٚصًٖٚٛ ٌٍىْٛ دّج ٠ؤٚي دٗ إِج إٌٝ 

ثٌغٍٛ ٚثٌضٕطغ أٚ ثألٌقجه ٚثٌؼٍّٕز ثٌٖجٍِز
(14)

. 
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ثألِٓ ثٌفىٌٞ دأٔٗ صأ١ِٓ مٍٛ أفىجً ٚػمٛي أفٌثه ثٌّؾضّغ ِٓ وً فىٌ ٕجةخ ٠ٚؼٌف 

ِٚؼضمو مجٟب ِّج لو ٠ٖىً مطٌثً ػٍٝ ٔظجَ ثٌوٌٚز ٚإِٔٙج ٚدّج ٠ٙوف إٌٝ صقم١ك ثألِٓ 

ٚثالّضمٌثً فٟ ثٌق١جر ثالؽضّجػ١ز
(15)

. 

ٙج ِؾّٛػز ِٓ ثٌفؼج١ٌجس ٚثألٖٔطز ثٌضٟ صمَٛ دانتعريف اإلجرائي نألمن انفكري : 

ؽجِؼز دجدً ٌضق١ٚٓ ػمٛي ثٌطٍذز دجألفىجً ث١ٌٍّْز ثٌّضؼٍمز دجٌو٠ٓ ٚث١ٌْجّز ٚثٌغمجفز فٟ 

ِٛثؽٙز ثألفىجً ثٌضٟ صضؼجًٛ ِغ ثٌفىٌ ثٌٚق١ـ فٟ ثٌّؾضّغ ثٌؼٌثلٟ ث١ٌٍُْ دٙوف إػوثه 

 صى٠ٛٓ ثٌٖن١ٚز ث٠ٌْٛز ثٌفجػٍز .

 سبدسب :  األعتذال
١ز، ٚثٌض٠ّٛ د١ٓ فجٌض١ٓ، د١ٓ ِؾجٍٚر ثٌقوّ ثالػضوثي ٘ٛ ثالّضمجِز، ٚثالّضٛثء، ٚثٌضَو

ثٌّطٍٛح ٚثٌمًٚٛ ػٕٗ.
(16)

 
وّج ٠ؼٌف ػٍٝ أّٔٗ ثاللضٚجه ٚثٌض٠ّٛ فٟ ثألًِٛ، ٚ٘ٛ أفًٞ ٠ٌٟمز ٠ضذؼٙج ثٌّؤِٓ 

ِٓ أؽً صأه٠ز ٚثؽذجصٗ ٔقٛ ًدّٗ، ٚٔقٛ ٔفْٗ. ٌٕٟٚ ثٌّٛط١ز ٚثالػضوثي ثٌض٠ّٛ ٚثالػضوثي 

فجٌو٠ٓ ث٠ٌّٛ ٘ٛ ثٌٌٚثٟ ثٌّْضم١ُ ثٌيٞ ال ٠ٛؽو ثٔقٌثف ٠ىْٛ دجالٌضَثَ دجٌٌٚثٟ ثٌّْضم١ُ، 

٠ّّ ٚثالػضوثي ٠ىْٛ  ف١ٗ ٚال ثػٛؽجػ، ٚال ٠ًٞ ف١ٗ ّجٌىٗ ٚال ٠ضق١ٌّ ٚال ٠ضٌهّه. ثٌضٛ

دجالّضمجِز ػٍٝ ٟجػز هللا صؼجٌٝ ٚثٌنٞٛع ألٚثٌِٖ، ٚثالّضمجِز صىْٛ دطجػز هللا دجٟٕجً 

، ٚثٌذؼو ػٓ ِؼج١ٙٗ، هْٚ ث١ًٌّ ثٌٝ ثٌ ًٌ .ضف٠٠ٌ ٚثإلفٌثٟ ٚال صم١ٌٚ ٚال غٍٛٚظج٘
(17)

 

  سببعب  : انطبنب انجبمعي
٘ٛ ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٠ومً ثٌؾجِؼز دؼو أؽض١جٍٖ ثألِضقجْ ثٌٍٛثًٞ فٟ ثٌٌّفٍز ثإلػوثه٠ز 

ِغً ثٌقٚٛي ػٍٝ ِؾّٛع  دفٌٚػٙج ثٌّنضٍفز، ٚدؼو فٌٚٛٗ ػٍٝ ثٌٌٖٟٚ ثٌّطٍٛدز ٌألٌضقجق

ِؼ١ٓ ٌٍى١ٍز ثٌضٟ ٠ٌغخ فٟ ثٌومٛي ف١ٙج، وّج ٠ٖضٌٟ ٔؾجفٗ فٟ ثٌى١ٍجس فٟ ثٌؾجِؼز دأؽٌثء 

ثِضقجٔجس ثٌمذٛي فٟ ثٌموًثس ٌٍضأوو ِٓ لوًر ثٌطجٌخ ػٍٝ ِْج٠ٌر ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌوًثّز
(18)

. 

ذٌ صٍّير ٠ّٚىٓ صؼ٠ٌف ثٌطجٌخ ثٌؾجِؼٟ دأٔٗ ثٌٖن٘ ثٌيٞ أٔٙٝ ثٌوًثّز ثٌغج٠ٛٔز ػ

ِٕضظّز، دّؼٕٝ أٔٗ ثٌضقك دجٌّوًّز دجٌْٓ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٔضؾش ٌٗ ثٌفٌٙز ٌّضجدؼز هًثّضٗ ػذٌ 

( ػجِج، إىث ٌُ ٠ٌّخ فٟ أٞ ّٕز 12ثٌٌّثفً ثٌغالعز ثالدضوثة١ز ٚثٌّضّٛطز ٚثٌغج٠ٛٔز ِٚوصٙج )

لو ٔؾو ( ػجِج 24ٚ-22( ػجِج ، ٠ٚضنٌػ ِٕٙج ٚػٌّٖ )18هًث١ّز ٌُ ٠ٍضقك دجٌؾجِؼز ٚػٌّٖ )

 فٟ ثٌؾجِؼز ِٓ ٠ضٌثٚؿ ػٌّٖ 

( ػجِج ٠ٚؼو ٔجصؼ ثٌضٍّير غ١ٌ ثٌّٕضظّز25-27)
(19)

. 

 
  انفصم انثبني  : 

 دور اإلدارة انجبمعيت في تعزيز األمن انفكري انمعتذل نذي انطهبت: انمبذث األول 

٠ْٚضنوَ ًؽً ثإلهثًر ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؼجًف ٚثألّج١ٌخ ثٌضٟ ٠ْضٕو إ١ٌٙج فٟ ثصنجى 

لٌثًثس ِٕجّذز فٟ ِٛثلف ِؼ١ٕز، وّج ٠ْضٙوف فٟ ػٍّٗ دّؾّٛػز ِٓ ثٌّذجها ثٌؼجِز ثٌضٟ 

صقٌوٗ ٔقٛ صطذ١ك ثٌٕظ٠ٌز ػٍٝ ثٌٛثلغ فٟ ِؾجي ػٍّٗ
(20)

. أِج ِج ٠ضؼٍك دّفَٙٛ ثإلهثًر فضؼضذٌ 

ً ِٓ ثٌٍْٛن ثٌذٌٖٞ ثٌؼجَ ثٌيٞ ٠ٛؽو فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌذ٠ٌٖز وجفز، ٟٚ٘ ِٛؽٛهر ِٕي  ٔٛػج

ْٔجْ ػٍٝ ثألًٛ، ٠ٚؼٌف )٘جًٌٚو ١ّّوٞ( ثإلهثًر دأٔٙج ٔٛع ِٓ ثٌؼًّ ثٌّٕٟٙ ظًٙٛ ثإل

ثٌّض١َّ ثٌيٞ ٠ضٍن٘ فٟ ل١جهر ثألٖٔطز ثإلْٔج١ٔز، ِٚٓ مالي ثٌضنط٠١ ٚثٌضٕظ١ُ ٚثٌضؾ١ّغ 

 ٚثٌم١جُ.
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٠ّٚىٓ أْ صؼٌف ثإلهثًر دٚفز ػجِز دأٔٙج ثٌموًر ػٍٝ ثألٔؾجٍ ٟٚ٘ صؼٕٟ ثّضنوثَ 

ٓ أؽً صقم١ك أٔؾجٍ ِؼ١ٓ ٠نوَ أ٘وثف ِؼ١ٕز فٟ ثٌّؾضّغثألِىج١ٔجس ثٌّضجفز ِ
(21)

. فجإلهثًر 

ػٍُ ِٚٙجًر ٚفٓ، فٟٙ ػٍُ ف١ظ أْ ثٌفىٌ ثإلهثًٞ ٚثٌّو٠ٌ ثٌٕجؽـ الدو أْ صٌصىَ مذٌصٗ ػٍٝ 

ثٌؼٍُ ، ٚالدو أْ ٠ضٛثفٌ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٙجًثس هثمً ٕن١ٚز ثٌّو٠ٌ فضٝ ٠ضّىٓ ِٓ ثّضغالي وً 

صضّغً فٟ لوًر ثٌّو٠ٌ ػٍٝ ثّضغالي ِج ٌو٠ٗ ِٓ ػٍُ ٚمذٌثس ػ١ٍّز  ثٌّٛثًه ثٌّضجفز، ٟٚ٘ فٓ

ِٚٙجًثس ٕن١ٚز فٟ ِؾجالس ثٌؼًّ ثٌّنضٍفز
(22)

. 

ٚأْ ٌإلهثًر أ١ّ٘ز وذ١ٌر فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٌد٠ٛز ٚصقضً ػٌٕٚ ٘جَ ِٓ ػٕجٌٙ٘ج، 

 ٠ٌٚؽغ ىٌه ٌوًٚ ثٌّؤّْز وٛفور صٕف١ي٠ز فؼ١ٍز ٌؾ١ّغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٌد٠ٛز فٟ ِؾجي ثٌؼًّ

ثٌضٌدٛٞ ثٌٙجهف ثٌذّٕجء ثٌّذٕٟ ػٍٝ أِّ ػ١ٍّز ٚإْٔج١ٔز، فٟٙ ١ٍّٚز ٌضٕظ١ُ ثٌؾٙٛه ثٌؾّجػ١ز 

ً ٌموًثصُٙ  فٟ ثٌؾجِؼز ِٓ أؽً ص١ّٕز فىٌ ثٌطٍذز ص١ّٕز ٕجٍِز ِضىجٍِز ِٚضٛثٍٔز ٚفمج

ٚثّضؼوثهثصُٙ ٚظٌٚف ثٌذ١تز ثٌضٟ ٠ؼ١ْٖٛ ف١ٙج، وّج ٠قضجؽٙج ثألّضجى ثٌؾجِؼٟ ٌض١١ٌْ أًِٖٛ 

ً ؽجِؼضٗٚأِٛ
(23)

. ٚصٙوف ثإلهثًر إٌٝ صط٠ٌٛ ثٌؼاللجس د١ٓ ثٌؾجِؼز ٚثٌؾٙجس ثٌقى١ِٛز ػٍٝ 

ثٌٚؼ١و ثٌّقٍٟ أٚ ثإلل١ٍّٟ أٚ ثٌوٌٟٚ، ٚغج٠ضٙج صٕظ١ُ ثٌٕوٚثس ًٚٚٓ ثٌؼًّ ٌٍضؼ٠ٌف دوًٚ 

ثٌؾجِؼز فٟ ثٌّؾضّغ ٚإػوثه دٌثِؼ صو٠ًخ ٌفجةور ِٛظفٟ ثٌؾجِؼز ِٓ ثٌي٠ٓ ُ٘ ػٍٝ صٛثًٙ 

ذز ٚثٌن٠ٌؾ١ٓ ِٚغ ثٌؾٙجس ثٌنجًؽ١ز؛ ٚثٌضٟ صْؼٝ ِٓ مالي ىٌه ِٕـ فٌٗ ِذجٌٕ ِغ ثٌطٍ

ٌطٍذز ثٌؾجِؼز فٟ ثٌّٖجًوز فٟ ثألٖٔطز ثٌّؾضّؼ١ز ثٌضٟ صنوَ ِؾضّؼُٙ
(24)

. أِج ػٓ ٚظ١فز 

ثإلهثًر فمو أهٜ ثٌضطًٛ ثٌيٞ فظ فٟ ثٌفىٌ ثٌضٌدٛٞ إٌٝ صغ١ٌ ٚظ١فز ثإلهثًر ٚثصْجع ِؾجٌٙج 

ٕؤْٚ ثٌؾجِؼز، دموً ِج ٟ٘ إهثًر صط٠ٌٛ ٚأّٔجء ِٚٓ أُ٘ ٚظجةفٙج فٍُ صؼو ِؾٌه ػ١ٍّز ص١ٌْ 

: ٟ٘ 

هًثّز ثٌّؾضّغ ِٖٚىالصٗ ٚأ٘وثفٗ ٚأ١ِٕجصٗ ٚثٌؼًّ ػٍٝ فً ِٖىٍز ثألِٓ  -1

ثٌفىٌٞ ثٌضٟ ظٌٙس دْذخ ثٌغَٚ ثٌغٌدٟ ٌٍّؾضّؼجس ثٌؼٌد١ز ٚثٌضٟ صقجٚي أْ صقٌف أفىجً 

 ٍٟذز ثٌؾجِؼز ػٓ ِؼضموثصُٙ ٚعمجفضُٙ.

ص٠َٚو ثٌطجٌخ دٛٙفٗ ِقًٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٌد٠ٛز دنذٌثس ِضٕٛػز ثٌؼًّ ػٍٝ  -2

 صّٕٟ أفىجًٖ ٠ْٚضط١غ ِٓ مالٌٙج ِٛثؽٙز فٟ ِج ٠ضؼٌٛ ٌٗ ِٓ ِٖىالس.

ص١ٙتز ثٌظٌٚف ٚصمو٠ُ ثٌنوِجس ثٌضٟ صْجػو ػٍٝ صؼ١ٍُ ثٌطٍذز ٚصقم١ك ثٌّٕٛ  -3

 ثٌّضىجًِ ٌٖن١ٚجصُٙ .

 ثٌفىٌٞ ٌٍطٍذز ِٓ مالي ث٢صٟ : ٠ّٚىٓ صقو٠و ِٙجَ ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز فٟ صؼ٠ََ ثألِٓ

ثٌوًٚ ثٌو٠ٕٟ ثٌيٞ ٠ؼو ِٓ أُ٘ ثألهٚثً ثٌضٟ صمغ ػٍٝ ػجصك ثٌؾجِؼز فٟ غٌُ  -1

ل١ُ ثٌؼم١ور ثإلّال١ِز فٟ ٔفُٛ أدٕجةٙج، ٚىٌه ِٓ مالي أف١جء٘ج ٌٍّٕجّذجس ثٌو١ٕ٠ز ٌٌد٠ ثٌطٍذز 

 دضج٠ًنُٙ ثإلّالِٟ ٚصٛظ١ف ٘يٖ ثٌّٕجّذجس ٌٍضٛؽ١ٗ ثٌفىٌٞ.

دٛٞ ػٓ ٠ٌٟك صٛؽ١ٗ ثٌؾٙٛه فٟ ِؼجٌؾز ثألٔقٌثفجس ثٌفى٠ٌز ثٌضٟ ثٌوًٚ ثٌضٌ -2

٠ضؼٌٛ ٌٙج ثٌطٍذز ِٓ مالي ًٙو ِظجٌ٘ ثالٔقٌثف ٚٚٝغ ثٌقٍٛي ثٌّٕجّذز ٌٙج، ٚصٕف١ي 

فّالس صٛػ١ز ٌٍقو ِٓ ِظجٌ٘ ثٌضطٌف ٚثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌؼٕف فٟ فً ثٌنالفجس ٚثألٔقالي ِٓ 

ٍغ١ٌثٌم١ُ ٚثألمالق ٚثٌضذؼ١ز ٚثٌضم١ٍو ثألػّٝ ٌ
(25)

. 

ثٌوًٚ ثالؽضّجػٟ ٚثٌيٞ ٠ضُ ِٓ مالي ثٌضٛثًٙ ثٌفؼجي ِغ ِؤّْجس ثٌّؾضّغ  -3

ثٌّضىجًِ فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ِٚٓ أّ٘ٙج ثٌّؤّْجس ثٌؾجِؼ١ز ثٌضٟ ٌٙج هًٚ وذ١ٌ فٟ صٕف١ي 

 فؼج١ٌجس ٚأٖٔطز صؼٍَ ل١ُ ثألِٓ ٚٚلج٠ز ثٌطٍذز ِٓ ٘يث ثٌغَٚ ثٌفىٌٞ.
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ك ًد٠ ثٌطٍذز دضٌثعُٙ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌؼجهثس ث١ٌْجّٟ ػٓ ٠ٌٟ –ثٌوًٚ ثٌٟٕٟٛ  -4

ٚثٌضمج١ٌو ٚألجِز ثٌّؼجًٛ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ىٌه ِٓ أٔضجػ ثٌطٍذز أٔفُْٙ ِّج ٠ؼٍَ ل١ُ ث١ٌٕٟٛز فٟ 

ٔفُّٛٙ
(26)

. 

 دور عضى هيئت انتذريس في تعزيز األمن انفكري انمعتذل نذي انطهبت : انمبذث انثبني

ٚأْ هًٚ ػٞٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ فٟ ثٌؾجِؼز ٠ّْٛ ِٓ مالي ّّٛ ًّجٌضٗ ثٌضٟ صضّغً فٟ 

ٔمً ثٌّؼجًف ٚثٌّٙجًثس إٌٝ ثٌّضؼ١ٍّٓ، دأػضذجً٘ج ِٕٙضٗ ثٌضٟ ٠ؼًّ ٌٌفؼز ٕأٔٙج ٠ٚقذٙج ِٓ 

وً لٍذٗ، إى إْ ِقذز ثٌؼًّ أّجُ أصمجٔٗ ٚػّجه ٔؾجفٗ ًّٚجٌز ثٌّوًُ ثٌٚجٌـ ِٓ ًّجٌز 

إال ٘جٍه ٌِٕٚو ٠قجٚي أْ ٠ٛؽٗ فطٌر ثٌٕجُ ٍّٚٛوُٙ ٠ٌٚفغ ِٓ ل١ُّٙ ثٌنٍم١ز ثألٔذ١جء، فّج ٘ٛ 

ِٚغٍُٙ ثٌؼ١ٍج فٟ ثٌقك ٚثٌن١ٌ ٚثٌؼٍُ ٚثٌٛالء ٚثألٔضّجء إٌٝ ػم١وصُٙ ثٌؼ١ٍج فٟ ثٌّؾضّغ، 

٠ٚىٛٔٛث لجه٠ًٓ ػٍٝ صقًّ ِْؤ١ٌٚجصُٙ صؾجٖ ِؾضّؼُٙ
(27)

.أْ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ 

 ً ً ألِٓ ثٌؾٛثٔخ ثألمٌٜ وجفز، ىٌه ألْ ثٌؼمً ٘ٛ ِٕجٟ ثٌم١جهر ثٌطالح ٠ؤِٓ ٌٗ صقم١مج صٍمجة١ج

ثٌؼ١ٍج ٚثٌٛثػ١ز ث١ٌَّّر ٌوٜ ثإلْٔجْ
(28)

. 

ِٚٓ مالي ىٌه ٠ّىٓ أْ ٠ضطٌق إٌٝ أ٠ز ِومالس ٚظٛثٌ٘ ؽو٠ور ػٍٝ ثٌّؾضّغ 

دجٌقٛثً ٚثٌٕمجٓ دٙج ِغ ثٌطالح ٚص١ٝٛـ ؽٛثٔذٙج ثٌٍْذ١ز أٚ ثإل٠ؾجد١ز ػٍٝ ثٌطالح 

غٚثٌّؾضّ
(29)

. فؼٞٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ فٟ ثٌؾجِؼز ٘ٛ ثٌيٞ ٠ٕفي ١ّجّز ؽجِؼضٗ فٟ ًدطٙج 

دجٌّؾضّغ ثٌيٞ صؼًّ ف١ٗ ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠مضٌؿ ثٌذٌثِؼ ٚأٚؽٗ ثٌٕٖجٟجس ثٌضٟ صنوَ ثٌّؾضّغ ٠ٚؼًّ 

ػٍٝ صوػ١ُ ثٌم١ُ ٚثالصؾج٘جس ثٌضٟ ٠ضذٕج٘ج ثٌّؾضّغ ِٓ مالي ثصٚجٌٗ دجٌؾّج١ٌ٘
(30)

. 

١ٌٚضٙج ػٍٝ أػٞجء ١٘تز ثٌضو٠ًِ ثٌؾجِؼٟ فٟ صؼ٠ََ ِٚٓ ثألهٚثً ثٌضٟ صمغ ِْؤ

 ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطالح ٟ٘ :

ثٌّْجؿ ٌٍطالح دضؾ٠ٌخ ِج ٠ؼضٌٝٛٔٗ ِٓ ِفج١ُ٘ ٚأًثء ٌٍضقمك ِٓ  -1

 ٙالف١ضٙج ثٌؼجِز ٚصٖؾ١ؼُٙ ػٍٝ صط٠ٌٛ أّج١ٌذُٙ ثٌنجٙز دجٌذقظ ٚثٌضفى١ٌ ٚثألدضىجً ثٌّذوع.

ثي فىٌثً ِّٚجًّز. ِٕٚـ ثٌطالح صذٕٟ ثألّضجى ثٌؾجِؼٟ ثٌّٛط١ز ٚثألػضو -2

ف٠ٌز ثدضىجً ثٌقٍٛي ٚثّضٕضجؽٙج فٟ ٝٛء ِذجها ثٌو٠ٓ ِٕٚطٍمجس ثٌّؾضّغ، ٚصٛؽ١ُٙٙ ٔقٛ 

ثألػضَثٍ دجٌٟٛٓ ٚعمجفضٗ ٚفٞجًصٗ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ِٚجٌقٗ
(31)

. 

ثٌّٖجًوز ثٌفجػٍز فٟ ثٌٕوٚثس ٚثٌّؤصٌّثس ثٌضٟ صٕظّٙج ثٌؾجِؼز ٚثٌضٟ صضٕجٚي  -3

 ٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚصذؼوُ٘ ػٓ ثالٔقٌثفجس ثٌفى٠ٌز.ّذً صؼ٠ََ ثألِٓ ث

ثألّٙجَ فٟ ألجِز ثألٖٔطز ثٌغمجف١ز ثٌضٟ ٌٙج هًٚ أّجّٟ فٟ ص١ّٕز ػمٛي  -4

ثٌٖذجح فى٠ٌجً، ٚثٌّٖجًوز فٟ ثٌضنط٠١ ٌذٌثِؼ ثٌضٛؽ١ٗ ثٌو٠ٕٟ ٚثٌم١ّٟ ٚثٌنٍمٟ فٟ 

ثٌؾجِؼز
(32)

. 

  انفكري انمعتذل نذي انطهبتدور انمنبهج انذراسيت في تعزيز األمن : انمبذث انثبنث 

ثٌىضجح ثٌؾجِؼٟ ّالؿ ىٚ فو٠ٓ ٠ٕمً ػٍٝ ٙفقجصٗ أهٚثس ِضؼوهر ِٚضٕٛػز صٍٚـ 

ٌٍضغم١ف ٚثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضط٠ٌٛ ٚصى٠ٛٓ ثٌفىٌ ثٌٕجلو ٚثٌقٌ، وّج صٍٚـ ٌٍض٠١ّٕ ٚثٌضؾ١ّو ٚثٌضأ١ِّ 

يث ثٌْالؿ ٌٍٍْذ١ز ٚثٌنٞٛع، ٚلو ٚػٝ ثٌّْؤٌْٚٛ ث١ٌْج١ّْٛ فٟ هٚي ثٌؼجٌُ أؽّغ أ١ّ٘ز ٘

ثٌضٟ صٕطٍك ِٓ وٛٔٗ ثٌّٚوً ثألٚي أٚ ًدّج ثٌٛف١و ٌٍّؼٌفز ث١ٌٌّّز، ٚث١ٌٍّٛز ثٌٌة١ْز ٌٍضؼ١ٍُ 

فٟ ِؼظُ هٚي ثٌؼجٌُ ال١ّّج ثٌؼٌد١ز ِٕٙج، ثٌضٟ ٚػش أ١ّ٘ز ثٌىضجح ثٌؾجِؼٟ أٚ ثٌّوًّٟ 

دًٚٛر ػجِز فؼّوس إٌٝ صط٠ٌٛ ِٕج٘ؾٙج ثٌضٌد٠ٛز
(33)

ؤّْجس . ٚأْ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضٟ صؼضّو٘ج ثٌّ

ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّنضٍفز فٟ ؽ١ّغ ثٌٌّثفً إلػوثه ثألفٌثه صؼو ثٌّقًٛ ثٌٌة١ِ فٟ صقم١ك أ٘وثف 

ً ٌٕظجَ دمجء ثٌّؾضّغ ٚصموِٗ  ثٌذمجء ثٌّؾضّؼٟ ث٢ِٓ فى٠ٌجً، ٚ٘يث ثٌوًٚ ٘ٛ أوغٌ ثألهٚثً فّْج
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ٕج٘ؼ فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس ألٔٗ دقىُ ثٌضطًٛ ٚثٌضٌثد٠ ٚثٌضنٚ٘ ٚثٌّْجفز ث١ٌَِٕز ٌضٕف١ي ثٌّ

ثٌّؼضّور ٌضقم١ك ثٌقجؽجس ثٌٕف١ْز ي فٍٕجٕتز،  ِٚٓ مالي فّٙٙج ٌّٛلؼٙج ثإلْٔجٟٔ ٚثالؽضّجػٟ 

فٟ ثٌّؾضّغ ثٌيٞ ٠ٕضّٟ ث١ٌٗ، أٝجفز ٌضقم١ك ثإلدوثع ثٌفٌهٞ ِٓ مالي ثوضٖجف ثٌّٛث٘خ 

ثٌفٌه٠ز ٚص١ّٕضٙج ٚٙٛالً إٌٝ صقمك ثأل٘وثف ثٌّطٍٛدز
(34)

 . 

 ٌّٕج٘ؼ ثٌؾجِؼ١ز صقم١مٙج ٟ٘ صضّٞٓ:ٚأْ ِٓ أُ٘ ثأل٘وثف ثٌضٟ صْؼٝ ث

صٛثفٌ ثألٌٟ ثٌّؼٌف١ز ثٌٌّغٛدز ٚثٌّطٍٛدز ٌٍّٛلف ثٌؼٍّٟ ٚثإلْٔجٟٔ دجٌْٕذز ٌىً  -1

 ٌِفٍز.

ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌضفى١ٌ ثٌْٛٞ ِٓ مالي ِٛثه ِؼٌف١ز صٌصمٟ دّْضٜٛ ثإلهًثن دّج  -2

 ر ٚثٌٌد٠ د١ٕٙج.٠ّىٓ ثٌطٍذز ِٓ ثٌموًر ػٍٝ ثإلفجٟز دجٌّؼجًف ثٌمو٠ّز ٚثٌّفج١ُ٘ ثٌؾو٠و

صطذ١ك إّضٌثص١ؾ١جس ثٌضفى١ٌ دّج ٠ّىٓ ثٌّضؼٍُ ِٓ ثّضنوثَ ثٌّؼٌفز فٟ أٍّٛح فً  -3

 ثٌّٖىالس ٚأمض١جً ثٌذو٠ً ثٌّٕجّخ فٟ ثٌّٛثلف ثٌق١جص١ز ثٌّنضٍفز.

ص١ّٞٓ ثألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ١ّجلٙج ثٌّالةُ فّغ أ١ّ٘ضٗ ٔؾوٖ غ١ٌ  -4

أهمجي ثٌّٚطٍـ ٚلٞج٠جٖ ٚثٌضأو١و ػ١ٍٗ فٟ وً ِفٌهثس ِٕٚٛٗ ػ١ٍٗ، ٌٚيث فالدو ِٓ 

ثٌضؼ١ٍُ، وّج ٠ّىٓ أْ ٠ضوًػ وّضطٍخ ؽجِؼٟ ِٓ مالي آ١ٌجس ثٌقٛثً ثٌّضؼجٟف
(35)

. 

ثْ أصنجى ثٌّٞجٔجس ثٌىجف١ز ٌضقم١ك فجؽجس ثٌطٍذز فٟ ِؾضّغ هثةُ ثٌضغ١١ٌ دْذخ ِج 

٠ضؼٌٛ ٌٗ ِٓ غَٚ فىٌٞ ٠قجٚي ثفضالي ػمٛي ثٌطٍذز دجٌوًؽز ثألٌٚٝ دأػضذجًٖ ثٌفتز ثٌفجػٍز 

فٟ ثٌّؾضّغ. ٌٚيث ٠ؾخ أْ صضّٞٓ ثٌّٕج٘ؼ ثٌؾجِؼ١ز ِْجفجس فٟ ثٌؼم١ور ٚفك ثٌؼذجهثس 

ج ث١ٌْج١ّز ٚثالؽضّجػ١ز ثٌّنضٍفز ٚأْ صٕطٍك ِٓ ثٌؼم١ور ثإلّال١ِز ثٌضٟ ٚثٌّؼجِالس ٚثٌمٞج٠

صؼٍَ ٌوٜ ثٌطٍذز ثٌّفج١ُ٘ ثٌّضؼٍمز دم١ٞز ثإل٠ّجْ
(36)

 

 دور األنشطت انطالبيت في تعزيز األمن انفكري انمعتذل نذي انطهبت: انمبذث انرابع

س ثال٘ضّجَ دٙج، ٌيٌه صؼو ثألٖٔطز ِٓ أُ٘ ثٌفٌٚع ثٌضٟ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌؾجِؼجس ٚثٌى١ٍج

ٔظٌثً ٌىٛٔٙج صْضٛػخ ػوهثً وذ١ٌثً ِٓ ثٌطٍذز هثمٍٙج فٞالً ػٓ لوًصٙج ػٍٝ صٖى١ً ٕن١ٚز 

ثٌٖذجح ٚدظ ِؾّٛػز ِٓ ثألفىجً ٚثٌم١ُ ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صؼٛه دجٌٕفغ ػٍٝ ٔفُّٛٙ
(37)

. ٚصؼًّ 

٘يٖ ثألٖٔطز ػٍٝ صم١ًٍ فجؽَ ثالغضٌثح ثٌٕفْٟ د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌّؾضّغ ِٕٚٙج ثٌٕوٚثس 

ٚثٌّؤصٌّثس ًٚٚٓ ثٌؼًّ ٚثٌٌفالس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌغمجف١ز ٚثف١جء ثٌّٕجّذجس ثٌو١ٕ٠ز ٚث١ٌٕٟٛز 

ثٌضٟ ِٓ ٕأٔٙج أْ صؼٍَ فىٌ ثٌطٍذز، ٚصموَ  ثٌؾجِؼجس ٍٍّْز دٌثِؼ ٚفؼج١ٌجس ِنضٍفز )ه١ٕ٠ز، 

ثؽضّجػ١ز، عمجف١ز، ػ١ٍّز، صٌد٠ٛز، ص٠ٌٚؾ١ز( ٘وفٙج ص١ّٕز ٕن١ٚز ثٌطجٌخ ثٌؾجِؼٟ فٟ أٟجً 

وثه ثٌطجٌخ ٌٍق١جر ثٌؾجِؼ١ز، ٚص٠َٚوٖ دجٌّٙجًثس ٚثٌنذٌثس ثٌالٍِز فضٝ ٠ضّىٓ ثٌطجٌخ ِٓ أػ

ثٌضٚوٞ ٌٍغَٚ ثٌفىٌٞ ثٌيٞ ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌّؾضّغ
(38)

. 

ثْ ِج ٠ىضْذٗ ثٌطالح ِٓ ثألٖٔطز ثٌضٟ صٛؽو ٚصّٕٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثالؽضّجػ١ز ف١ُٙ 

ٚصؾؼً ُِٕٙ ِٕضؾ١ٓ ٔجفؼ١ٓ فٟ ِؾضّؼُٙ
(39)

. 

 الد١ز صْؼٝ ٌضقم١ك ِؾّٛػز ِٓ ثأل٘وثف ٚثٌضٟ صضّغً فٟ ث٢صٟ:أْ ثألٖٔطز ثٌط

ص١ّٕز ِٛث٘خ ثٌطٍذز ٚٙمٍٙج ٚصٛظ١فٙج فٟ ثألػّجي ثٌّغٌّر ٚصذجهي ثٌنذٌثس  -1

 ٚثٌّٙجًثس.

ثألّٙجَ فٟ إػوثه ثٌٖذجح ثٌؾجِؼٟ فٟ صىجًِ ٕن١ٚجصُٙ ٚصٛثٍُٔٙ ٚصؾؼً ُِٕٙ  -2

 إٔنجٗ ِٕضؾ١ٓ فى٠ٌجً.

د١ٓ ثٌطٍذز ٚدٕجء ثٌغمز دجٌٕفِ ٌو٠ُٙ ٚصؼ٠ٛوُ٘ ػٍٝ ثٌؼًّ أ٠ؾجه ًٚؿ ثألمٛر ٚثٌضؼجْٚ  -3

 ّٝٓ ف٠ٌك ٚثفو ٚص١ّٕز ثٌّٙجًثس ثٌم١جه٠ز ٌو٠ُٙ.
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صقم١ك ثٌضفجػً د١ٓ ٍٟذز ثٌؾجِؼز ٚثٌّؾضّغ ٚص١ّٕز ًٚؿ ثٌذيي ٚثٌؼطجء فٟ ٔفُٛ  -4

ثٌطٍذز
(40

 

 انفصم انثبنث

 انمبذث االول

ثٌّْضنوَ ٘ٛ ثٌّٕٙؼ ثٌّْـ  ثٌذقظ فمو صّٞٓ  إؽٌثءثس ثٌذقظ ث١ٌّوثٟٔ ِٓ ِٕٚٙؼ

 ثالؽضّجػٟ: 

 ٕٚ٘جن ص١ٕٚفجس ٌٍّْـ ثالؽضّجػٟ ِٓ ٔجف١ز ثٌّؾجي ثٌذٌٖٜ ّ٘ج:

: ثٌيٞ ٠مَٛ دوًثّز ٕجٍِز ٌؾ١ّغ ِفٌهثس ثٌّؾضّغ ػٓ ٠ٌٟك انمسخ انشبمم - أ

 )ثٌقٌٚ ثٌٖجًِ(.

ثٌيٞ ٠ىضفٟ ف١ٗ ثٌذجفظ دوًثّز ػوه ِقوه ِٓ ثٌقجالس انمسخ بطريقت انعينت:  - ح

ثٌّفٌهثس فٟ فوٚه ثٌٛلش ٚثٌؾٙو ٚثالِىج١ٔجس ثٌّضٛفٌر ٌٍذجفظ.ثٚ 
(41)

 

ٚثّضفجه ثٌذجفغْٛ ِٓ ٘يث ثٌّٕٙؼ ِٓ مالي ثٌّْـ دط٠ٌمز ثٌؼ١ٕز ، ٚىٌه دجمض١جً ػ١ٕز 

 لٚو٠ز .

 مجتمع وعينت انبذث -

%( ِٓ ثٌّؾضّغ  10( ِذقٛعج ، ٚصُ ّقخ ػ١ٕٗ )  1200ثٌىٍٟ)  فّؾضّغ ثٌذقظ 

( ِذقٛعج ِٓ وال ثٌؾ١ْٕٓ . صّٞٓ ػ١ٕز ِٓ ؽجِؼز دجدً  120)  ٍغشدثٌيٞ ثٌىٍٟ ٌٍذقظ. ٚ

 ٚثٌضٟ صُ هًثّضٙج. ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ  ث١ٌٙتز ثٌضو١ْ٠ًز  ، ِٓ ثٌى١ٍجس ثٌؼ١ٍّز ٚثالْٔج١ٔز
 .ادواث انبذث -

ثْ ثالهٚثس ثٌضٟ ثّضنوِضٙج ثٌذجفغجْ ٌؾّغ ثٌّؼٍِٛجس ٌٍضؼٌف ػٍٝ ثٌقمجةك ثٌؼ١ٍّز 

 فٟ ِٛٝٛع ثٌذقظ ٟ٘ :

 ثٚالً: ثٌّالفظز

 ثٌّالفظز ثٌذ١ْطز

 عج١ٔجً: ثٌّمجدالس ث١ٌّوث١ٔز.

 ً  عجٌغج: صذ٠ٛخ ثٌذ١جٔجس ١ِوث١ٔج

 ثالّضذجٔز:  -

 مجبالث انبذث -

فٟ وً هًثّز ١ِوث١ٔز ِؾجالس ٌٍوًثّز ٠ٕذغٟ ٌٍذجفظ صقو٠و٘ج ٚص١ٝٛقٙج، ٚ٘يٖ ثٌّؾجالس 

َِجٟٔ،  ٠ّٚىٓ ص١ٝٛـ ٘يٖ صضّقًٛ فٟ عالعز ؽٛثٔخ صضّغً دجٌؾجٔخ ثٌذٌٖٞ ٚثٌؾغٌثفٟ ٚثٌ

 ثٌّؾجالس ف١ّج ٠أصٟ:

٠مٚو دٗ ثإلفٌثه ثٌيٞ ّضؾٌٞ ػ١ٍُٙ ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ، ٚلو وجْ ثٌّؾجي : انمجبل انبشري .1

 ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ ث١ٌٙتز ثٌضو١ْ٠ًز ٌىال ثٌؾ١ْٕٓ.  -ثٌذٌٖٞ فٟ ؽجِؼز دجدً

ثٌيٞ ّضؾٌٞ ف١ٗ ٠ٚمٚو دٗ صقو٠و ثٌّىجْ ثٚ  ثٌّٕطمز ثٌؾغٌثف١ز : انمجبل انجغرافي .2

 ٌٍى١ٍجس ثٌؼ١ٍّز ٚثالْٔج١ٔز. -ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ، ٚفوه فٟ ؽجِؼز دجدً 

 ٠مٚو دٗ ثٌّور ث١ٌَِٕز ثٌضٟ ثّضغٌلضٗ ػ١ٍّز ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس :انمجبل انزمبني .3

ثٌّضؼٍمز دجٌوًثّز، ٚلو ثّضغٌلش ػ١ٍّز ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ٌؼ١ٕز ثٌذقظ ِور صٌثٚفش ِٓ 

 .27/6/2018ٌٚغج٠ز  3/5/2018

 انبذث وهي كبالتي:فرضيبث  -

 .ٕ٘جن هًٚ ث٠ؾجدٟ ٌإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز  .1
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 ٕ٘جن هًٚ ث٠ؾجدٟ ٌؼٞٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ فٟ صؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز   .2

صؼو ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز ِٓ أُ٘ ثٌّٚجهً ثٌضٟ ٌٙج هًٚ وذ١ٌ فٟ ص١ٌّل ثٌّذجها  .3

 .ثالمالل١ز ٌوٜ ثٌطٍذز 

ٕ٘جن هًٚ ٌٍؾجِؼز فٟ صٖؾ١غ ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌّٖجًوز ثال٠ؾجد١ز فٟ ثٌّْجدمجس ثٌؼ١ٍّز  .4

 .ثٌضٟ صٌّل ِفَٙٛ ثألِٓ ثٌفىٌٞ
 

 تذهيم انبيبنبث وتفسيره : انمبذث انثبني

 األونيتأوال: انبيبنبث 

 (1ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ؽِٕ ثٌّذقٛع١ٓ

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %73 88 ىوًٛ

 %27 32 ثٔجط

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% (ُ٘ 73( ٚدْٕذز) 120( ِذقٛط ِٓ ِؾّٛع )٠88ضذ١ٓ ِٓ ثٌؾوٚي أػالٖ دجْ )

 % ( ُ٘ ِٓ ثالٔجط. 27( ِذقٛط ٚدْٕذز) 32ِٓ ثٌيوًٛ، فٟ ف١ٓ ثْ )

 (2ؽوٚي )  

 ٠ٛٝـ ثٌفتجس ثٌؼ٠ٌّز ٌٍّذقٛع١ٓ

 اننسبت انمئىيت انتكرار انفئبث انعمريت

24- 33 18 15% 

34- 43 44 37% 

44- 53 32 27% 

54- 63 26 21% 

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% ِٓ أفٌثه ػ١ٕز ثٌذقظ صٕقٌٚ أػّجًُ٘ د١ٓ ثٌفتز 64ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ أوغٌ ِٓ 

ثغٍذ١ز صو٠ًْٟ ؽجِؼز دجدً ُ٘ ِٓ أػّجً ِضّٛطز ٚثٌي٠ٓ ثٌغج١ٔز ٚثٌغجٌغز، ِٚٓ ٘يث ْٔضوي ثْ 

ٌُ صّٟٞ ػٍٝ موِضُٙ فضٌر ٠ٍٟٛز، ٠ّٚىٓ ٌٙؤالء ِٓ صٛؽ١ٗ ثٌطٍذز ٚثًٕجهُ٘ ٚثدؼجهُ٘ ػٓ 

 ِظجٌ٘ ثٌضطٌف ثٌفىٌٞ.

 (3ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثٌضنٚ٘ ثٌؼٍّٟ ٌٍّذقٛع١ٓ

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %56 67 ػ١ٍّز

 %44 53 ثْٔج١ٔز

 %100 120 ثٌّؾّٛع
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% وجٔٛث ِٓ 56( ٚدْٕذز 120( ِذقٛط ِٓ ِؾّٛع )٠67ضذ١ٓ ِٓ ثٌؾوٚي أػالٖ ثْ )

% ( وجٔٛث ِٓ ثٌى١ٍجس ثالْٔج١ٔز. ٚألوغٌ 44( ِذقٛط ٚدْٕذز) 53ثٌى١ٍجس ثٌؼ١ٍّز، د١ّٕج )

 (.  4ص١ٝٛـ ثٔظٌ ٕىً ًلُ )

 

 (4جذول )

 يىضخ انهقب انعهمي نهمبذىثين

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %26 31 ِوًُ ِْجػو

 %42 50 ِوًُ

 %24 29 أّضجى ِْجػو

 %8 10 أّضجى

 %100 120 ثٌّؾّٛع

٠قٍّْٛ ٌمخ ِوًُ فٛق أٞ أّضجى ِْجػو ٚأّضجى  ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثغٍخ ثٌّذقٛع١ٓ

ٚ٘ؤالء ٔض١ؾز ٌنذٌثصُٙ ثٌؼ١ٍّز ُ٘ ثلوً ِٓ غ١ٌُ٘ فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌٍطٍذز ٚثدؼجهُ٘ 

 (.5ػٓ ثّٔجٟ ثٌٍْٛن ثٌّضطٌفز. ٚألوغٌ ص١ٝٛـ ثٔظٌ ٕىً ًلُ )

 هبتاألول: دور اإلدارة انجبمعيت في تعزيز األمن انفكري انمعتذل نذي انطانمذىر

 (5ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثىث وجٔش ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز صٕضٙؼ ٠ّٔ فىٌٞ إهثًٞ

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %49 59 صٕضٙؼ

 ً  %40 48 أف١جٔج

 %11 13 ال صٕضٙؼ

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% ( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ 49ٚثٌضٟ دٍغش)  ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ

٠ٌْٚ ثْ ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز صٕضٙؼ ٠ّٔ فىٌ إهثًٞ ٌىٟ صؼٍَ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚصذؼوُ٘ 

 ػٓ ثالٔقٌثف ثٌفىٌٞ.

 (6ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثىث وجٔش إهثًر ثٌؾجِؼز صٌّل ل١ُ ثفضٌثَ ثٌفىٌ ف١ٙج

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %58 70 ثًٜ ىٌه

 ً  %30 36 أف١جٔج

 %12 14 ال ثًٜ ىٌه

 %100 120 ثٌّؾّٛع

ٚدٙيث فجْ أغٍخ ثٌضو١١ْ٠ًٓ )ػ١ٕز ثٌذقظ( ٠ٌْٚ ثْ ثإلهثًر صٌّل ل١ُ ثفضٌثَ ثٌفىٌ 

% ( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ، دّؼٕٝ ثمٌ ٕ٘جن ٠ّٔ إهثًٞ 58فٟ هثمٍٙج ٚثٌيٞ دٍغش ْٔذضُٙ )

ؽجِؼٟ ٠ّىٓ ثْ ٠ْجػو فٟ صٛف١ٌ ثٌّٕجك ثالْٔجٟٔ ٚثالؽضّجػٟ ثٌيٞ ٠ؼٍٟ ِٓ لوً ثٌطٍذز 
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ل١ز ٚل١ُ ثٌضٛثًٙ ثٌغمجفٟ ثٌيٞ ٠ُْٙ دوًٖٚ فٟ ٌٖٔ ل١ُ ثٌّٛط١ز ١ٖ٠ٚغ د١ُٕٙ ثٌم١ُ ثألمال

 ٚثٌقٛثً ثٌنالق دؼ١وث ػٓ ثٌضطٌف ٚثٌضؼٚخ. 

 

 (8ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثىث وجٔش إهثًر ثٌؾجِؼز صؼطٟ ث٠ٌٛٚز ٌٌٕٖ ل١ُ ِٚذجها ثألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ ثٌؾجِؼز

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %38 46 ثًٜ ىٌه

 ً  %44 53 أف١جٔج

 %18 21 ال ثًٜ ىٌه

 %100 120 ثٌّؾّٛع

%( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ 44ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ ٚثٌضٟ دٍغش )

٠ٌْٚ ثْ ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز أف١جٔجً ١ٌِٚ هثةّج صؼطٟ ث٠ٌٛٚز ٌٌٕٖ ل١ُ ِٚذجها ثألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ 

ثٌي٠ٓ ثؽجدٛث دجْ ثٌؾجِؼز صؼطٟ ث٠ٌٛٚز ٌٌٕٖ  ثٌؾجِؼز، ٟٚ٘ ٔض١ؾز ِمجًدز ٌالؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ

%( ٚ٘يٖ ثٌم١ُ ٠ّىٓ ثْ صضؾْو فٟ ثٌضؼجْٚ ٚثٌّٖجًوز 38ل١ُ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ِٚذجهةٗ ٟٚ٘ )

 ٚثٌضطٛع ثٌضٛثًٙ ٚفخ ثٌٟٛٓ ٚثالٔضّجء ث١ٌٗ.

 انطهبت  نمذىر انثبني: دور عضى هيئت انتذريس في تعزيز األمن انفكري نذيا

 (9ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثىث وجْ ػٞٛ ١٘تز ثٌضو٠ًِ ٠ٕضٙؼ ثٍّٛح فىٌٞ ٌٍقفجظ ػٍٝ ثِٓ ثٌٟٛٓ 

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %48 58 ٠ٕضٙؼ

 ً  %41 49 أف١جٔج

 %11 13 ال ٠ٕضٙؼ

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% (  ِٓ ػ١ٕز 48ٚثٌضٟ دٍغش)  ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ

ثٌذقظ ٠ٕضٙؾْٛ ثٍّٛح فىٌٞ فٟ ٠ٌٟمز صو٠ًُْٙ ٌٍطٍذز ٠مَٛ ػٍٝ صٛؽ١ٗ ثٌطٍذز ٚصؼو٠ً 

 ثصؾج٘جصُٙ ٍّٚٛو١جصُٙ ٚص١ّٕز ثٌم١ُ ثٌفٍٞٝ ٌو٠ُٙ ٌىٟ ٠قجفظٛث ػٍٝ ثِٓ ثٌٟٛٓ.

 (10ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ِوٜ صفجػً ثٌضو٠ًْٟ ِغ ِج ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌّؾضّغ ِٓ لٞج٠ج فى٠ٌز

% ( ِٓ 47ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ِؾضّغ ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش )

 ثٌضو١١ْ٠ًٓ ُ٘ ِٓ ثٌي٠ٓ ٠ضفجػٍْٛ ِغ ِج ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌّؾضّغ ِٓ لٞج٠ج فى٠ٌز

 

 اننسبت انمئىيت انتكرار اإلجببتنىع 

 %47 57 ٠ضفجػً

 ً  %42 50 أف١جٔج

 %11 13 ال ٠ضفجػً

 %100 120 ثٌّؾّٛع
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 انمنبهج انذراسيت في تعزيز األمن انفكري نذي انطهبت انمذىر انثبنث: دور

 (11ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ِوٜ صؼذ١ٌ ثٌّٕج٘ؼ ػٓ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ثٌّؼضوي ٚصؼ٠ََ ثٌؼم١ور

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %32 38 ثًٜ ىٌه

 ً  %46 55 أف١جٔج

 %22 27 ال ثًٜ ىٌه

 %100 %1204 ثٌّؾّٛع

% ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ 46ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز 

ُ٘ ث١ٌٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌّٕج٘ؼ صؼذٌ ػٓ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ثٌّؼضوي ٚصؼٍَ هًٚ ثٌؼم١ور ث١ٌٍّْز ٚىٌه 

ٌّج ٌٙج ِٓ هًٚ وذ١ٌ فٟ ثٌقفجظ ػٍٝ فىٌ ثٌطٍذز ِٓ ثٌضطٌف ثٌفىٌٞ ٌٚىٓ ١ٌِ دًٚٛر 

 هثةّز.

 (12ؽوٚي )

 ثٌؾجِؼ١ز ٌٍٖؼًٛ دجألِٓ ٠ٌٍٟٓٛٛٝـ ِوٜ ص١ّٕز ثٌّٕج٘ؼ 

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %41 49 صّٕٟ

 ً  %44 53 أف١جٔج

 %15 18 ال صّٕٟ

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% ( ِٓ 44ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش) 

ثٌٟٛٓ ٌّج ٌٍّٕج٘ؼ ِٓ هًٚ  ثٌضو١١ْ٠ًٓ ثٌي٠ٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌّٕج٘ؼ ثٌؾجِؼ١ز صّٕٟ ثٌٖؼًٛ دجِٓ

 فٟ ؽؼً ثألفٌثه ِْؤ١ٌٚٓ ػٓ ثِٓ ُٟٕٚٙ.

 انمذىر انرابع: دور األنشطت انطالبيت في تعزيز األمن انفكري نذي انطهبت

 (13ؽوٚي )

 ٠ٛٝـ ثىث وجٔش ثٌؾجِؼز صؼمو ِؤصٌّثس ٌضٛػ١ز ثٌطٍذز دج١ّ٘ز ثٌفىٌ ث١ٌٍُْ

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %30 36 صؼمو

 ً  %30 36 أف١جٔج

 %40 48 ال صؼمو

 %100 120 ثٌّؾّٛع

% ( ِٓ 40ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش) 

ثٌضو١١ْ٠ًٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌؾجِؼز ال صؼمو ثٌّؤصٌّثس ثٌّضؼٍمز دض١ّٕز فىٌ ثٌطٍذز، ٚ٘يث ٠ؼٛه ٌمٍز 

ثال٘ضّجَ دٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّؤصٌّثس ثٌضٟ ٌٙج هًٚ دضٛػ١ز ثٌفىٌ ث١ٌٍُْ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚؽؼٍُٙ 

 ٌفىٌٞ . دؼ١و٠ٓ ػٓ ثٌضطٌف ث

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية
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 (14ؽوٚي )

٠ٛٝـ ثىث وجٔش ثٌؾجِؼز صٛظف ثٌّٕجّذجس ثٌو١ٕ٠ز ٚث١ٌٕٟٛز ٌضج١ً٘ ثٌفىٌ ث١ٌٍُْ ٌوٜ 

 ثٌطٍذز

% ( ِٓ 44دٍغش) ْٔضٕضؼ ِٓ ىٌه ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ 

ثٌضو١١ْ٠ًٓ ثٌي٠ٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌؾجِؼز صٛظف ٘يٖ ثٌّٕجّذجس ثٌضٟ ٌٙج هًٚ وذ١ٌ فٟ ثٌقفجظ ػٍٝ 

 فىٌ ثٌطٍذز ِٓ ثٌضطٌف ٚصؤٍُ٘ٙ فى٠ٌج.

 منبقشت انفرضيبث ونتبئج وتىصيبث ومقتردبث انبذث: انفصم انثبنث

 اوال: اختببر انفرضيبث ومنبقشتهب.

ٚثٌضٟ صمٛي ٕ٘جن هًٚ ث٠ؾجدٟ ٌإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز  ٌمو صُ ثمضذجً ثٌف١ٌٝز ثألٌٚٝ .1

( ٚدوًؽز ف٠ٌز 39.4( ٚؽؤج دجْ )3×1) 2فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚدجّضنوثَ وج

%، ٌيٌه ٔمذً ف١ٌٝز ثٌذقظ 95( ػٍٝ ِْضٜٛ عمز 6( ٟٚ٘ ثػٍٝ ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾو١ٌٚز )2)

 ٌٚٔفٜ ثٌف١ٌٝز ثٌٚف٠ٌز.

ٚثٌضٟ صمٛي ٕ٘جن هًٚ ث٠ؾجدٟ ٌؼٞٛ ١٘تز  ٌمو صُ ثمضذجً ثٌف١ٌٝز ثٌغج١ٔز .2

( 28.54( ٚؽؤج دجْ )3×1) 2ثٌضو٠ًِ فٟ صؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚدجّضنوثَ وج

%، ٌيٌه ٔمذً 95( ػٍٝ ِْضٜٛ عمز 6( ٟٚ٘ ثػٍٝ ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾو١ٌٚز )2ٚدوًؽز ف٠ٌز )

 ف١ٌٝز ثٌذقظ ٌٚٔفٜ ثٌف١ٌٝز ثٌٚف٠ٌز.

غز ٚثٌضٟ صمٛي صؼو ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز ِٓ أُ٘ ٌمو صُ ثمضذجً ثٌف١ٌٝز ثٌغجٌ .3

( 3×1) 2ثٌّٚجهً ثٌضٟ ٌٙج هًٚ وذ١ٌ فٟ ص١ٌّل ثٌّذجها ثالمالل١ز ٌوٜ ثٌطٍذز ٚدجّضنوثَ وج

( ػٍٝ ِْضٜٛ عمز 6( ٟٚ٘ ثلً ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾو١ٌٚز )2( ٚدوًؽز ف٠ٌز )3.04ٚؽؤج دجْ )

 %، ٌيٌه ٔمذً ثٌف١ٌٝز ثٌٚف٠ٌز ٌٚٔفٜ ف١ٌٝز ثٌذقظ.95

و صُ ثمضذجً ثٌف١ٌٝز ثٌٌثدؼز ٚثٌضٟ صمٛي ٕ٘جن هًٚ ٌٍؾجِؼز فٟ صٖؾ١غ ٌم .4

ثٌطٍذز ػٍٝ ثٌّٖجًوز ثال٠ؾجد١ز فٟ ثٌّْجدمجس ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صٌّل ِفَٙٛ ثألِٓ ثٌفىٌٞ. 

ٚدجّضنوثَ وج
2

( ٟٚ٘ أػٍٝ ِٓ ثٌم١ّز 2( ٚدوًؽز ف٠ٌز )22.04( ٚؽؤج دجْ )3×1) 

 ٔمذً ف١ٌٝز ثٌذقظ ٌٚٔفٜ ثٌف١ٌٝز ثٌٚف٠ٌز.%، ٌيٌه 95( ػٍٝ ِْضٜٛ عمز 6ثٌؾو١ٌٚز )

 ثبنيب: اننتبئج

% ( ِٓ أفٌثه ػ١ٕز ثٌذقظ صٕقٌٚ أػّجًُ٘ د١ٓ ثٌفتز 64صذ١ٓ  ثْ أوغٌ ِٓ)  -1

ثٌغج١ٔز ٚثٌغجٌغز، ِٚٓ ٘يث ْٔضوي ثْ ثغٍذ١ز صو٠ًْٟ ؽجِؼز دجدً ُ٘ ِٓ أػّجً ِضّٛطز ٚثٌي٠ٓ 

ِٓ صٛؽ١ٗ ثٌطٍذز ٚثًٕجهُ٘ ٚثدؼجهُ٘ ػٓ ٌُ صّٟٞ ػٍٝ موِضُٙ فضٌر ٠ٍٟٛز، ٠ّٚىٓ ٌٙؤالء 

 ِظجٌ٘ ثٌضطٌف ثٌفىٌٞ.

( ِذقٛط ٚدْٕذز 53% ( وجٔٛث ِٓ ثٌى١ٍجس ثٌؼ١ٍّز، د١ّٕج )56صذ١ٓ  ثْ دْٕذز)   -2

 % وجٔٛث ِٓ ثٌى١ٍجس ثالْٔج١ٔز. 44

 اننسبت انمئىيت انتكرار نىع اإلجببت

 %44 53 صٛظف

 ً  %32 38 أف١جٔج

 %24 29 ال صٛظف

 %100 120 ثٌّؾّٛع



أ.م.د.  عمار سليم عبد محزة             

 أ.م.د. نوري سعدون عبد اهلل
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% ( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٠ٌْٚ 49ص١ذٓ ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ ٚثٌضٟ دٍغش)  – 3

ؾجِؼ١ز صٕضٙؼ ٠ّٔ فىٌ إهثًٞ ٌىٟ صؼٍَ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚصذؼوُ٘ ػٓ ثْ ثإلهثًر ثٌ

 ثالٔقٌثف ثٌفىٌٞ.

صذ١ٓ ثْ  أغٍخ ثٌضو١١ْ٠ًٓ )ػ١ٕز ثٌذقظ( ٠ٌْٚ ثْ ثإلهثًر صٌّل ل١ُ ثفضٌثَ ثٌفىٌ  -4

 % ( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ.58فٟ هثمٍٙج ٚثٌيٞ دٍغش ْٔذضُٙ )

%( ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٠ٌْٚ 44ٚثٌضٟ دٍغش ) صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ثٌّذقٛع١ٓ -5 

ً ١ٌِٚ هثةّج صؼطٟ ث٠ٌٛٚز ٌٌٕٖ ل١ُ ِٚذجها ثألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ  ثْ ثإلهثًر ثٌؾجِؼ١ز أف١جٔج

ثٌؾجِؼز، ٟٚ٘ ٔض١ؾز ِمجًدز ٌالؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ثٌي٠ٓ ثؽجدٛث دجْ ثٌؾجِؼز صؼطٟ ث٠ٌٛٚز ٌٌٕٖ 

ٓ ثْ صضؾْو فٟ ثٌضؼجْٚ ٚثٌّٖجًوز %( ٚ٘يٖ ثٌم١ُ ٠ّى38ل١ُ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ِٚذجهةٗ ٟٚ٘ )

 ٚثٌضطٛع ثٌضٛثًٙ ٚفخ ثٌٟٛٓ ٚثالٔضّجء ث١ٌٗ.

% ( ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ ُ٘ 47صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ِؾضّغ ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش ) -6

ِٓ ثٌي٠ٓ ٠ضفجػٍْٛ ِغ ِج ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌّؾضّغ ِٓ لٞج٠ج فى٠ٌز . فجألّضجى ثٌؾجِؼٟ ٌٗ ثٌوًٚ 

 ثٌّؾضّغ ث١ٌْج١ّز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثاللضٚجه٠ز .ثالُ٘ فٟ ِؼجٌؾز لٞج٠ج 

% ( ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ ُ٘ 46صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش ) -7

 ث١ٌٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌّٕج٘ؼ صؼذٌ ػٓ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ثٌّؼضوي ٚصؼٍَ هًٚ ثٌؼم١ور ث١ٌٍّْز .

ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ ثٌي٠ٓ % ( 44صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش)  -8

٠ٌْٚ ثْ ثٌّٕج٘ؼ ثٌؾجِؼ١ز صّٕٟ ثٌٖؼًٛ دجِٓ ثٌٟٛٓ ٌّج ٌٍّٕج٘ؼ ِٓ هًٚ فٟ ؽؼً ثألفٌثه 

 ِْؤ١ٌٚٓ ػٓ ثِٓ ُٟٕٚٙ.

% ( ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ ٠ٌْٚ 40صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش ) -9

، ٚ٘يث ٠ؼٛه ٌمٍز ثال٘ضّجَ دٙيث ثٌٕٛع ثْ ثٌؾجِؼز ال صؼمو ثٌّؤصٌّثس ثٌّضؼٍمز دض١ّٕز فىٌ ثٌطٍذز

ِٓ ثٌّؤصٌّثس ثٌضٟ ٌٙج هًٚ دضٛػ١ز ثٌفىٌ ث١ٌٍُْ ٌوٜ ثٌطٍذز ٚؽؼٍُٙ دؼ١و٠ٓ ػٓ ثٌضطٌف 

 ثٌفىٌٞ .

% ( ِٓ ثٌضو١١ْ٠ًٓ 44صذ١ٓ  ثْ ثٌْٕذز ثألوذٌ ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ٚثٌضٟ دٍغش)  -10

١ٌ فٟ ثٌقفجظ ػٍٝ فىٌ ثٌطٍذز ثٌي٠ٓ ٠ٌْٚ ثْ ثٌؾجِؼز صٛظف ٘يٖ ثٌّٕجّذجس ثٌضٟ ٌٙج هًٚ وذ

 ِٓ ثٌضطٌف ٚصؤٍُ٘ٙ فى٠ٌج .

 ثبنثب: انتىصيبث

ًٌٝٚر صفؼ١ً هًٚ ثٌؾجِؼز ٌضؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌوٜ ٍٟذضٙج ٌضق١ٚٓ  .1

 ػمٛي ثٌٖذجح ِٓ ثٌفىٌ ثٌّٖٖٛ.

صّى١ٓ ثػٞجء ١٘تز ثٌضو٠ًِ ِٓ ثٌم١جَ دوًُٚ٘ فٟ صٛؽ١ٗ ثٌٖذجح ٔقٛ ثالفىجً  .2

 ث١ٌٍّْز ٚث٢ِٕز.

٘ضّجَ دجالٖٔطز ثٌطالد١ز ثٌضٟ صؼٍَ ثٌفىٌ ثٌٚق١ـ ٌوٜ ثٌطٍذز ًٌٝٚر ثال .3

 ٚصٖؾ١ؼُٙ دجٌّٖجًوز ف١ٙج.

صّى١ٓ ثٌطٍذز ِٓ ثٌضفجػً ِغ لٞج٠جُ٘ ثٌفى٠ٌز ٚثالؽضّجػ١ز ٚصٖؾ١ؼُٙ ػٍٝ  .4

 ثٌّٖجًوز دجالٖٔطز غ١ٌ ثٌّٕٙؾ١ز ٌضؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌو٠ُٙ.

ٚثٌضٌو١خ ٚثالّضٕضجػ ِغ ٚٝغ صؼ٠ََ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز دّٙجًثس ثٌضق١ًٍ  .5

 ٍّطز ًلجد١ز ػ١ٍٙج صّٕغ صظ١ًٍ ثٌفىٌ ف١ٙج.

ػٍٝ ثٌؾجِؼز ثْ صٛظف ٌٛفجس ثػال١ٔز صٛػ٠ٛز ٚصٙضُ دض٠ٍٛغ ٌٖٔثس فى٠ٌز  .6

 عمجف١ز صقضٛٞ ػٍٝ ِٛث١ٝغ مجٙز دجألِٓ ثٌفىٌٞ، ٚصٛٝـ مطًٛر ثالٔقٌثف ثٌفىٌٞ.
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 رابعب: انمقتردبث

 ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي ٌوٜ ثٌٖذجح.ٔمضٌؿ هًثّز هًٚ ثالٌّر فٟ صؼ٠ََ  .1

ٔمضٌؿ هًثّز فٟ ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز ٚصفؼ١ً هًٚ٘ج فٟ صؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٌٞ  .2

 ثٌّؼضوي ٌوٜ ثٌطٍذز.

 ٔمضٌؿ هًثّز ثٌّْؾو أٚ ثٌؾجِغ ٚهًٖٚ فٟ صفؼ١ً ثألِٓ ثٌفىٌٞ ثٌّؼضوي. .3

 انخبتمت

ثٌؾجِؼٟ أٚ فٟ ِؼظُ هٚي ثٌؼجٌُ ال١ّّج ثٌؼٌد١ز ِٕٙج، ثٌضٟ ٚػش أ١ّ٘ز ثٌىضجح 

ثٌّوًّٟ دًٚٛر ػجِز فؼّوس إٌٝ صط٠ٌٛ ِٕج٘ؾٙج ثٌضٌد٠ٛز
(42)

. ٚأْ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضٟ صؼضّو٘ج 

ثٌّؤّْجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّنضٍفز فٟ ؽ١ّغ ثٌٌّثفً إلػوثه ثألفٌثه صؼو ثٌّقًٛ ثٌٌة١ِ فٟ صقم١ك 

ً ٌٕظجَ دمج ء ثٌّؾضّغ أ٘وثف ثٌذمجء ثٌّؾضّؼٟ ث٢ِٓ فى٠ٌجً، ٚ٘يث ثٌوًٚ ٘ٛ أوغٌ ثألهٚثً فّْج

ٚصموِٗ فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس ألٔٗ دقىُ ثٌضطًٛ ٚثٌضٌثد٠ ٚثٌضنٚ٘ ٚثٌّْجفز ث١ٌَِٕز ٌضٕف١ي 

ثٌّٕج٘ؼ ثٌّؼضّور ٌضقم١ك ثٌقجؽجس ثٌٕف١ْز ي فٍٕجٕتز،  ِٚٓ مالي فّٙٙج ٌّٛلؼٙج ثإلْٔجٟٔ 

ف ٚثالؽضّجػٟ فٟ ثٌّؾضّغ ثٌيٞ ٠ٕضّٟ ث١ٌٗ، أٝجفز ٌضقم١ك ثإلدوثع ثٌفٌهٞ ِٓ مالي ثوضٖج

ٚلو صُ مضُ ثٌذقظ دأُ٘ ثٌٕضجةؼ  .ثٌّٛث٘خ ثٌفٌه٠ز ٚص١ّٕضٙج ٚٙٛالً إٌٝ صقمك ثأل٘وثف ثٌّطٍٛدز

 ٚثٌض١ٙٛجس ٚثٌّمضٌفجس ثٌؼ١ٍّز ث١ٌٌٕٙز فٟ وجفز ِؾجالس ثٌضؼ١ٍُ ثٌضٌدٛٞ.

 

 

 

 انمصبدرقبئمت 
(أ )

 إدٌث١ُ٘ ٔجٌٙ، ِموِز فٟ ثٌضٌد١ز، ثٌّطجدغ ثٌضؼج١ٔٚز، ػّجْ،) ه.س(. 
(2)

 .2000، هثً ثٌّٚجهً، د١ٌٚس، 5ِٕظًٛ، ٌْجْ ثٌؼٌح، ِؾٍو أدٓ  
(3)

 .1970، ثٌّىضذز ثٌٌّٚٞ ثٌقو٠غز، ٌِٚ، 8ثفّو ػَس ًثؽـ، أٙٛي ػٍُ ثٌٕفِ، ٟ 
(4)

 أفّو ٍوٟ دوٚٞ، ِؼؾُ ِٚطٍقجس ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز، ِىضذز ٌذٕجْ، د١ٌٚس، ه.س. 
(5)

ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٔوٚر ثٌّؾضّغ ٚثألِٓ، و١ٍز أفّو ػذو ثٌى٠ٌُ غَٕٛ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثأل١ِٕز ٌٍّؤّْجس  

 .2004فٙو ثأل١ِٕز، ث٠ٌٌجٛ، 
 (6)

أدٛ دىٌ ثٌط١خ وجفٟ، هًٚ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ أًّجء ثألِٓ ثٌفىٌٞ، دقظ ِموَ ٌٍّؤصٌّ  

 ـ1978ثٌٟٕٟٛ ثألٚي ٌألِٓ ثٌفىٌٞ، ؽجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه، ثٌْؼٛه٠ز، 
(7)

و١ًّز، هثً ثٌّطذٛػجس ثٌؾو٠ور، ٌِٚ، أفّو إدٌث١ُ٘ أفّو، ٔقٛ صط٠ٌٛ ثإلهثًر ثٌّ 

1997. 
(8)

 ـ.1988أفّو دٓ ٍو٠ٌج دٓ فجًُ، ِؼؾُ ثٌّمج١٠ِ فٟ ثٌٍغز، هثً ثٌىفٌ،  
 (9)

ثٌْؼ١و ١ٍّّجْ ػٛثٌٕدٗ، ِضطٍذجس صؾ١ْو ثألِٓ ثٌفىٌٞ ِٓ مالي ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز، دقظ  

 ثٌؾَثةٌ،) ه.س.(. ِموَ ٌّؤصٌّ ظجٌ٘ ثٌضىف١ٌ، ؽجِؼز ّط١ف، لُْ ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز،
(10)

ٔجٌٙ دٓ دمحم ثٌذمؼٟ، أعٌ ثٌضقٛي إٌٝ ِؾضّغ ِؼٍِٛجصٟ ػٍٝ ثألِٓ ثٌفىٌٞ، دقظ ِموَ  

ٌٍّؤصٌّ ثٌٟٕٟٛ ثألٚي ٌألِٓ ثٌفىٌٞ، ؽجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه، و١ٍز ثٌٍّه فٙو ثأل١ِٕز، لُْ ثٌؼٍَٛ 

 .1987ثٌمج١ٔٛٔز، ثٌْؼٛه٠ز، 
(11)

، هثً ثٌط١ٍؼز، 6ثٌفٍْف١ز، صٌؽّز : ١ٌّّ وٌَ، ٟ ٔنذز ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ثٌْٛف١جس، ثٌّّٛٛػز 

 .1987د١ٌٚس، 
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 (12)
ٔجه٠ز دمحم ، دمحم ػٛهر دمحم، ِٖىالس ثٌطجٌخ ثٌؾجِؼٟ  ٚفجؽجصٗ ثألًٕجه٠ز، ثٌى٠ٛش،  

1986. 
(أ 3)

ٔوٜ ػذو ثٌٌف١ُ ِقّجهر، ثٌؾٛثٔخ ثٌٍْٛو١ز فٟ ثإلهثًر ثٌّو١ًّز، هثً ٙفجء ٌٌٍٕٖ  

 .2005ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ، 
(أ 4)

١ٝجء ػ٠ٛو ثٌؼٌْٟٚٔ ٚآمٌْٚ، ثإلهثًر ٚثألٌٕثف ثٌضٌدٛٞ، هثً ثٌٌٝٛثْ ٌٌٍٕٖ  

 .2012ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ، 
(أ 5) 

ػذو هللا دٓ ػذو ثٌّقْٓ ثٌضٌوٟ، ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٚػٕج٠ز ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز دٗ،  

 ثٌْؼٛه٠ز،) ه.س(.ثٌّؾٍز ثٌؼٌد١ز ٌٍوًثّجس ثأل١ِٕز ٚثٌضو٠ًخ، ؽجِؼز ٔج٠ف ثٌؼٌد١ز ثأل١ِٕز، 
(أ 6)

ػّجه ػذو ثٌٌف١ُ ثٌّجؽوٞ، ثٌؼاللز ثٌؾو١ٌز د١ٓ ثٌٍغز ثٌّٕوث٠ز ٚثٌفىٌ ثٌٚجدتٟ، ِمجٌز  

 . www.mandaee.com  ،2009ًِٕٖٛر  ػٍٝ ٕذىز ثالٔض١ٌٔش 
(أ 7)

 .1995ػج٠ٔ ٠ٍضْٛ، أّج١ٌخ ثٌضو٠ًِ ثٌؾجِؼٟ، هثً ثٌٌٖٚق، ثألًهْ،  
(أ 8)

، ِىضذز ثألٔؾٍٛ ث٠ٌٌّٚز، 2ػٌفجس ػذو ثٌؼ٠ََ ١ٍّّجْ، ثّضٌثص١ؾ١ز ثإلهثًر فٟ ثٌضؼ١ٍُ، ٟ 

 .1987ثٌمجٌ٘ر، 
(أ 9)

ػجهي ثٌٖوٞ، ٔقٛ أِٓ فىٌٞ ٌٍّؾضّؼجس ثإلّال١ِز، دقظ ِموَ ٌٍّؤصٌّ ثألِز ثإلّال١ِز  

 .2004فٟ ِٛثؽٙز ثٌضقو٠جس، ًثدطز ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ، ِىز ثٌّىٌِز، 
(20)

 .2007ػٍٟ ًثٕو، ثٌؾجِؼز ٚثٌضو٠ًِ ثٌؾجِؼٟ، هثً ثٌٙالي، د١ٌٚس،  
(2أ )

ػجدو٠ز إّّجػ١ً م١جٟ، هًٚ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ فٟ ثٌض١ّٕز ثاللضٚجه٠ز فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز  

 .1983ثٌْؼٛه٠ز، هثً ثٌذ١جْ ثٌؼٌدٟ، ؽور، 
 (22)

 .2004ْ، ػذو ثٌفجصـ ثٌنٛثؽج، صطًٛ ثإلهثًر ثٌّو١ًّز، هثً ثٌغمجفز، ػّج 
 (23 )

ّؼ١و إّّجػ١ً ػٍٟ، ثٌضؼ١ٍُ ثٌؾجِؼٟ فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ، هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، 

2002  
 (24)

ٙالؿ مٛدجٟٔ ٚآمٌْٚ، ل١ُ ثٌضْجِـ فٟ ثٌّٕج٘ؼ ثٌّو١ًّز ثٌؼٌد١ز، ٌِوَ ًثَ هللا  

 .2012ٌٍوًثّجس ثٌقمٛق ثإلْٔجْ، ًثَ هللا، 
 (25)

ثٌق١ٍز، ٌٟثةك ثٌضو٠ًِ ثٌؼجِز، هثً ث١ٌٌّْر ٌٌٍٕٖ صٛف١ك أفّو ٌِػٟ ِٚقّٛه دمحم  

 .2002ٚثٌض٠ٍٛغ، ثألًهْ، 
(2

6
)

ف١ْٓ دمحم ثٌم١ٟٚ، ثألٖٔطز ثٌطالد١ز ٚأعٌ٘ج فٟ صىجًِ ٕن١ٚز ثٌطجٌخ، ِىضخ ثٌضنط٠١  

 .1988ٚثٌّضجدؼز، ؽجِؼز دمحم دٓ ّؼٛه ثإلّال١ِز، 
(2

7
)

، ؽجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه، ث٠ٌٌجٛ، ف١ّو ػذو هللا ، ثألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ ٝٛء ِمجٙو ث٠ٌٌٖؼز 

1987. 
(28)

 وجًِ ػٌّثْ، ثٌٖذجح ٚفٛثةو ثّضغّجً ٚلش ثٌفٌثؽ، ِؾٍز ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز، ِؾٍِ ثٌٌٕٖ 
(2

9
)

دمحم دٓ أفّو ػٛٛ ثٌذٌدٌٞ، هًٚ ثٌؾجِؼجس ثٌؼٌد١ز فٟ صقم١ك ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٚصؼ٠ََ  

ث٠ٌٛٙز ثٌغمجف١ز ٌوٜ ٟالدٙج، دقظ ِموَ ٌٍّؤصٌّ ثٌٟٕٟٛ ثألٚي ٌألِٓ ثٌفىٌٞ فٟ ثٌْؼٛه٠ز، 

 ـ1987ؽجِؼز فجةً، و١ٍز ثٌضٌد١ز، لُْ ثٌضٌد١ز ٚػٍُ ثٌٕفِ، 
 (30)

ِٚىٛٔجصٙج ثألّج١ّز فٟ ثٌفىٌ ثٌّؼجٌٙ، هثً ثٌقو٠ظ، دمحم ػم١ً دٓ ػٍٟ ثٌٙجهٞ، ثٌؾجِؼز  

 .2004ثٌمجٌ٘ر، 
(3أ )

دمحم ث١ٌْو أدٛ ثٌّؾو، هًٚ ثٌؾّؼ١جس ثٌّؼ١ٕز دجٌذ١تز فٟ ٌِٚ، ِؾٍز هًثّجس فٟ ثٌنوِز  

 .1997ثالؽضّجػ١ز ٚثٌؼٍَٛ ثإلْٔج١ٔز، ثٌؼوه ثٌغجٌظ، ؽجِؼز فٍٛثْ، و١ٍز ثٌنوِز ثالؽضّجػ١ز، 
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(32)
ٓ دمحم ، ثّضٌثص١ؾ١ز صؼ٠ََ ثألِٓ ثٌفىٟ، ثٌّؤصٌّ ثألٚي ٌألِٓ ثٌفىٌٞ، ِضؼخ دٓ ٕو٠و د 

 ـ1997ؽجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه، ثٌْؼٛه٠ز، 
(33)

 .1995ِقّٛه أفّو ٕٛق، صط٠ٌٛ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز، هثً ػجٌُ ثٌفىٌ، ث٠ٌٌجٛ،  
(34)

 .1977دمحم ١ٌِٕ ٌِّٟ، ثإلهثًر ثٌضؼ١ّ١ٍز أٌٙٛٙج ٚصطذ١مٙج، ػجٌُ ثٌىضخ، ثٌمجٌ٘ر،  
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