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طالب الثانوية العامة لوسائل اإلعالم التربوي وعالقته  تعرض
 من الفكري لديهمباأل

The exposure of high school students to educational 

media and its relationship to their intellectual 

security 

 إعداد
اإلعالم وعميد كمية اإلعالم جامعة بنى أستاذ  محمد زين عبد الرحمند/  أ.-1

 بالمنيا. لإلعالم العاليسويف سابقا وعميد المعيد 
 التربوياإلعالم بقسم  المساعد الصحافةأستاذ  خميفة محمد أحمدد/  م. أ.-2

 .المنياجامعة النوعية  كمية التربية
كمية التربية  التربوياإلعالم بقسم  باحث هنداويرشاد محمد أحمد  محمود-3

 .المنياجامعة  النوعية
 :ممخص البحث بالمغة العربية

 اإلعالم وسائل دوارأ بين العالقة ماىية وتحميل دراسة إلى البحث ىدف
 البحث عينة وتكونت الثانوية، المرحمة طالب لدى الفكري األمن ونشر التربوي

( 200) قوامياعشوائية  عينة من الثالثة بصفوفيا الثانوية المرحمة طالب: من
 خاصة، مدارس مفردة( 000)و حكومية مدارس مفردة( 000) بواقع مفردة،
 النتائج وأشارت. العامة الثانوية لطالب استقصاء استمارة في البحث أدوات وتمثمت

 طالب اعتماد معدل بين إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود إلى
. الفكري باألمن معرفتيم ودرجة التربوي اإلعالم وسائل عمى الثانوية المرحمة
 طالب اعتماد معدل بين إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة ووجود
 وعدم. لدييم الفكري األمن ومستوى التربوي اإلعالم وسائل عمى الثانوية المرحمة
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 عمى الدراسة عينة الطالب اعتماد دوافع بين إحصائًيا دالة ارتباطية عالقة وجود
 ارتباطية عالقة ووجود. الفكري باألمن معرفتيم ودرجة التربوي اإلعالم وسائل
 في التربوي اإلعالم وسائل عمى االعتماد معدل بين احصائية داللة ذات طردية

 ذات فروق ووجود. االعتماد ذلك عن الناتجة والتأثيرات الدراسة عينة المدراس
 درجاتيم متوسطات في الدراسة عينة الثانوية المرحمة طالب بين ائيةإحص داللة
 التربوي اإلعالم وسائل عمى االعتماد عن الناتجة اإلعالمية التأثيرات مقياس عمى
 ،(لألسرة االقتصادي المستوى اإلقامة، محل النوع،) الديموغرافية لممتغيرات وفًقا

 في الدراسة عينة الثانوية المرحمة طالب بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود
 محل النوع،) الديموغرافية لممتغيرات وفًقا الفكري األمن مقياس في درجاتيم متوسط
 ( لألسرة االقتصادي المستوى اإلقامة،

Study summary: 
The study aimed to study and analyze what is the relationship 
between the roles of educational media and the dissemination 
of intellectual security among high school students, and the 
sample of the study consisted of: (200), (100) single public 
schools and (100) single private schools, and the study tool 
consisted of a survey form For high school students. The 
results indicated a statistically significant correlation between 
the rate at which high school students relied on educational 
media and their knowledge of intellectual security. There is a 
statistically significant correlation between the rate at which 
high school students rely on educational media and their level 
of intellectual security. The lack of a statistically significant 
correlation between the motivations for students' reliance on 
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the study sample on educational media and their degree of 
knowledge of intellectual security. There is a statistically 
significant correlation between the rate of reliance on 
educational media in the schools and the effects of that 
accreditation. There are statistically significant differences 
between high school students and the sample of the study in 
their average grades On the measure of media impacts 
resulting from reliance on educational media according to , 
Place of residence, economic level of the demographic 
variables (Gender family) statistically significant differences 
between secondary school students sampled in their average 
score in the intellectual security scale according to 
demographic variables (type, place of residence, economic 
level of family), statistically significant differences between 
males and females, educational media specialist sample study 
in their degree of interest in intellectual security.  

 
 :مقدمة

ساسا بعقول أبناء يعد األمن الفكري من أىم أنواع األمن لكونو يتعمق أ
، وثقافتيم، بل ويمثل طريقا لتحقيق األمن بمفيومو الشامل المجتمع وفكرىم

المستمر، والذى كان  والتكنولوجي المعموماتيواتسمت بداية األلفية الثالثة بالتغير 
لو كبير األثر عمى النظم المجتمعية المختمفة عامة والنظم التربوية خاصة، وفى 

والمشكالت المجتمعية،  ظل ىذه الثورة المعرفية، تم رصد العديد من القضايا
قد تتفق أو تختمف  التيومنيا: قضايا التعامل مع اآلخر بجنسيتو وثقافتو وعقيدتو 

معو، وقضايا االتصاالت والمعمومات وما يرتبط بيا من أمن المعمومات 
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وخصوصية األفراد وما ينتج عنيا من قضايا ترتبط بتوجيات الفرد الفكرية، وقضايا 
ثيراتيا المختمفة عمى الفرد والمجتمع، وقضايا األمن التطرف واإلرىاب وتأ

 فيوارتباطيا بالبيئة االجتماعية الداعمة لمفرد سواء  الفكريواألمن  االجتماعي
مؤسسات التربية والتعميم النظامية وغير النظامية، والمدرسة كمؤسسة تعميمية 

يعد من أىم أدوارىا االجتماعية إعداد مواطن يمتمك ميارات  نظامية وتربوية
التفكير وحل المشكالت، ويرتبط بمقومات وطنو، خاصة بناء مقومات األمن 

  .(88 - 88 ، 2000 ،القحطانى) لدى الطالب الفكري
يتعرض فييا  التيوتعد الدول اإلسالمية والعربية من أكثر المجتمعات 

الشديدة، مع تزايد التيديدات اإلرىابية، وظيور الكثير  إلى الضغوط الفكريأمنيا 
تتبنى العنف واإلرىاب لتحقيق أىدافيا،  والتيمن الجماعات المنحرفة فكريًا، 

ظل انتشار الثقافات  فيمعتمدة عمى سمسمة من األفكار المنحرفة والمتطرفة 
طالق الحريات العامة، وتداخل المعتقدات المتعارضة، مما أدى إلى  المتعددة، وا 

العربية  المحتمات فيتيديد الخصوصيات الثقافية، ومحاولة طمس اليوية الفكرية 
 (.292-288 ،2000)بن عيسى،

 ، والمتمثل باألساسالفكريتعزيز األمن  فيدور كبير  التربويولألعالم 
بنشر العمم والمعرفة ومحاربة الجيل واألمية، وتعزيز ميارات الناشئة، وتوجيييم 

الوظيفة األمنية والمتعمقة بالحفاظ  التربويمن أىم وظائف اإلعالم و وتوعيتيم، 
المجتمع، من خالل جمع وتفسير البيانات والمعمومات  في الفكريعمى األمن 

تحقيق  فيومعالجتيا، وتوضيح الحقيقة، وكشف األفكار المتطرفة، واإلسيام 
 التربوي، ومن أىم أدوار اإلعالم االجتماعيأىداف سياسات الدولة، وترسيخ األمن 

فكار واكتساب ، المتعمقة بنشر المعرفة واألالتثقيفيالدور  الفكريتعزيز األمن  في
والمتمثل بتشجيع  األمنيوالدور نقل التراث وتثقيف الطالب،  فيالخبرات يسيم 

التطمعات الفردية والجماعية والمساعدة عمى إنجاز األعمال لتحقيق الطموحات 
مساعدة األفراد عمى التفاىم وتكامل الجيود وغرس  أيالمختمفة، والتفاىم والتكامل، 
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األفراد، والعمل عمى خدمة المجتمع بوجو عام، وتنقية  لدى الديمقراطياالتجاه 
  .(09 ،2009،العنزى) الفكريلمغزو  والتصديمن الشوائب  الفكريالتراث 

تعرض طالب الثانوية العامة لوسائل  في مدي الحالي البحث ويبحث
 والتيالفكري لدييم،  باألمنوعالقتو  )اإلذاعة والصحافة المدرسية( االعالم التربوي

 أفراد كل ييدد الذي واإلرىاب التطرف محاربة في فعال بشكل تستخدم أن يمكن
 .وانتماءاتيم ومسؤولياتيم أماكنيم اختالف عمى المجتمع

 :البحثعينة وحجم مجتمع 
 العامة الثانوية المرحمة طالب من البحث مجتمع يتكون :مجتمع البحث -1

 .المنيا محافظة في التربوي اإلعالم أنشطة في المشاركين وغير المشاركين

 بصفوفيا الثانوية المرحمة طالبالبحث من  عينة تتكون :البحثحجم عينة  -2
( 000) و حكومية مدارس مفردة( 000) بواقع مفردة،( 200) قواميا الثالثة
  .خاصة مدارس مفردة
 :ومتغيراته البحثفروض 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  الفرض األول: -1

مستويات اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم التربوي 
 ومستويات المعرفة باألمن الفكري. 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين دوافع  الفرض الثاني: -2
ستويات اعتماد الطالب عينة الدراسة عمى وسائل اإلعالم التربوي وم

 المعرفة باألمن الفكري.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات  :الثالثالفرض  -3

الديموغرافية )العمر، النوع، الصف الدراسي، نمط التعميم الحكومي 
والخاص، المستوى االقتصادي االجتماعي( لمطالب عينة الدراسة في 

 الفكري.  متوسطات درجاتيم عمى مقياس مستويات المعرفة باألمن
 
 :داة جمع البياناتأ
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 ،"استقصاء بالمقابمة" باستخدام استمارة البحثبيانات  عمىتم الحصول   
 (وىو اسموب يساعد في الحصول عمى اإلجابات بطريقة عممية، دون تدخل الباحث

 .سئمتيا عدم اإليحاء باإلجاباتا ، وقد روعي في تصميمالمبحثينلتوجيو 

 ومراجعتها:جمع البيانات الميدانية  -1

بدأ جمع  مركزي لمتعبئة العامة واإلحصاءعقب الحصول عمى موافقة الجياز ال
، بمساعدة مجموعة من الباحثين المنياالميدانية في محافظة  البحثبيانات 

عممية  وتمتبشكل مباشر،  البحثالمدربين عمى أسئمة االستمارة وممئيا من عينة 
 .لمتأكد من ملء االستمارات كاممة المراجعة المكتبية لالستمارات يومياً 

 ستقصاء:اال الستمارةالصدق والثبات  اختبار -2
 بتكرار نفسيا النتائج إلى الوصول إمكانية بالثبات ويقصد: ثباتال إجراءات    

 نفسيا، والظروف المواقف في أنفسيم األفراد عمى استمارة االستقصاء تطبيق
 كرونباخ ألفا معادلة باستخدام االس ثبات بحساب الباحث قام ذلك من ولمتأكد
 معامل قيمة وبمغت طالب،( 03) قدرىا استطالعية عينة عمى تطبيقيا جرى والتي
 .               مرتفعة ثبات بمعدالت األدوات تمتع عمى تؤكد قيم وىي ،.(18) الفا ثبات
 استمارة االستقصاء لصدق كمؤشر الذاتي الصدق حساب تم :الذاتي الصدق     
 لصدق.( 03) مساوًيا جاء وقد الثبات، لمعامل التربيعي الجزر بحساب وذلك

 .الصدق من عالية بدرجة االداة تمتع عمى يدل مما الطالب، استمارة استقصاء
 :البحث منهج نوع
 .حقل البحوث الوصفية إلى البحثنتمي ي :البحثنوع  -1
 :البحثمنهج  -2

جمع البيانات من  إلىالوصفي: والذي ييدف المنيج  عمىيعتمد البحث  منهج المسح:
 بما يحدد أىداف البحث الحالي.طالب المرحمة الثانوية، وتحميميا 

 :البحثحدود 
 .طالب المرحمة الثانوية العامة الحدود البشرية:
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تعرض طالب الثانوية العامة لوسائل االعالم التربوي وعالقتو  الحدود الموضوعية:
 .لدييمالفكري  باألمن

 المنيا. محافظة الحدود المكانية:
 .( م2382-2382الدراسي ) لمعامالثاني  الدراسيالفصل  الحدود الزمانية:

 :لمبحث اإلجرائيةو التعريفات 
التي تبث المسموعة والمكتوبة والمرئية كل المواد والموضوعات اإلعالم التربوي: 

بين طالب  الفكريتيدف إلى نشر األمن  والتي المدرسيوسائل اإلعالم في 
 المرحمة الثانوية.

تحصين عقول وافكار طالب  عمىتكوين مناعة فكرية تعمل : الفكري األمن
المرحمة الثانوية ضد افكار من شانيا النيل من قيم ىؤالء الطالب الوطنية والدينية 

  تنمية والئيم لموطن ولممجتمع. عمىوالثقافية والعمل 
الثانوي، من الصف االول الثانوي الي الصف الثالث  تبدأ الثانوية: المرحمة
والقسم العممي الذي ينقسم  االدبي،في السنة الثانية الي قسمين القسم  ويتشعب

 08-08وتتراوح االعمار فيو من سن ) والرياضيات، العموم،بدوره الي شعبتين 
شر نبين االعالم المدرسي و  لمربطوىي السن المستيدفة في ىذه البحث  سنة(

 .االمن الفكري
 ة:لدراسات السابقا

 :وظائف وأهمية االعالم التربوي لمطالبالمحور األول: دراسات تناولت 
 

تصور مقترح لتحسين دور اإلذاعة " بعنوان:( 2020الصالحات،)دراسة  -1
 التربويالتوجيو  فيالمرحمة الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية  فيالمدرسية 

 ."لمطمبة
 الثانوية المرحمة في المدرسية اإلذاعة دور لتحسين تصور تقديم إلى الدراسة هدفت

 .لمطمبة التربوي التوجيو في الجنوبية فمسطين بمحافظات
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( من 380، وقد شممت عينة الدراسة )التحميمي الوصفياستخدمت الباحثة المنيج 
م( وتم 2019/2020) الدراسيالفصل األول لمعام  فيطمبة المرحمة الثانوية 

 اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية.
 :البحثومن أهم نتائج 

 فياإلذاعة المدرسية لدورىا  قيامبمغت الدرجة الكمية الستبانة قياس درجة  -
لمطمبة  التربويالتوجيو  فيالمرحمة الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية 

(، 3.903) حسابيمن وجية نظر الطمبة بدرجة تقدير كبيرة بمتوسط 
 %(.78.06وبوزن نسبى قدره )

 بين( α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 التربوي التوجيو في المدرسية اإلذاعة لدور العينة أفراد تقدير درجات
 عدد ،التراكمي المعدل التخصص، الجنس،) لممتغيرات تعزى لمطمبة

 (.المشاركة محاولة المشاركات،
ترسيخ الثوابت  فيلصحافة المدرسية "ا بعنوان:(: 2017)سمور، دراسة  -2

مدارس محافظات غزة )دراسة تحميمية  فيالوطنية لدى طمبة المرحمة الثانوية 
 ."وميدانية(

ترسيخ الثوابت  فيالتعرف عمى دور الصحافة المدرسية  إلى الدراسة هدفت
لقاء الضوء عمى الواقع  فيالوطنية لدى طمبة المرحمة الثانوية  محافظات غزة، وا 

 محافظات غزة. فيالمرحمة الثانوية  فيلمصحافة المدرسية  الفعمي
 اإلعالميوتأتى ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية مستخدمة المنيج المسح 

وشممت عينة الدراسة التحميمية جميع ، باستخدام مسح جميور وسائل اإلعالم
تم اختيارىا بطريقة العينة  والتيلمدارس الثانوية، ا فيصحف الحائط الصادرة 

 فيحين اشتممت عينة الدراسة الميدانية عمى طمبة المرحمة الثانوية  فيالعمدية، 
 محافظات غزة.
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 ومن أهم نتائج الدراسة: 
تناولتيا الصحافة المدرسية الحائطية، الثوابت  التيأن أىم الموضوعات  -

المرتبة األولى، تالىا بفارق كبير الموضوعات التربوية  فيالوطنية جاءت 
 والتعميمية.

"دور صحافة التعميم  ( بعنوان:Clark& Rachel, 2016دراسة ) -3
 الثانوي في صناعة المواطن الصغير". 

التعرف عمى مدي ممارسة الطالب المدارس الثانوية ألنشطة  الدراسة إلى هدفت
الصحافة وتأثير الممارسة عمى مبادئ التنشئة اإلعالم التربوي وخاصة انشطة 

 االجتماعية وقيم المواطنة لدى الطالب.
وطبقت الدراسة عمى عينة من طالب الصحافة المدراس الثانوية بمغ قواميا 

 مدرسة. 19مفردة شممت ذكورا واناثا في  45
 :الدراسةومن أهم نتائج 

من تطوير الميارات المشاركة في الصحافة المدرسية توفر لمطالب فرصا  -
 والخبرات والالزمة لممشاركة في المجتمع.

تساىم عممية ممارسة الصحافة المدرسية في تدعيم قدرة الطالب بالمرحمة  -
الثانوية عمى صنع القرار وكذلك المسؤولية الجماعية داخل المجتمع 

 المدرسي.  
 المدرسيةالعالقة بين ممارسة الصحافة " بعنوان:( 2115، مصطفي)دراسة  -4

 ."(ميدانية دراسة :(لدى طالب التعميم الفني السياسي والوعي
 السياسي الوعي تنمية في المدرسية الصحافة التعرف عمى دور إلى الدراسة هدفت
 كبيرا قطاعاً  المرحمة ىذه خريجي يشكل حيث الفنية الثانوية المرحمة طالب لدى
 السياسي والوعي المدرسية الصحافة بين العالقة حول المجتمع، وتساءلت داخل
 .الفني التعميم طالب لدى
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 مفردة بحثية من طالب المرحمة الثانوية (880)في  عينة الدراسة تمثمتو 

-08)بين بمحافظة القميوبية تتراوح أعمارىم  صناعي(-تجاري - زراعي)الفنية 
 .سنة (08

 : البحثومن أهم نتائج 

مستوى الوعي السياسي لدى  في وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية -
 .المشاركين فييا الطالب المشاركين في نشاط الصحافة وغير

وبين درجة  الديموغرافيةالخصائص  بين البحثوجود فروق لدى عينة  -
أخصائي الصحافة  تنامي دور، و مشاركة في أنشطة الصحافة المدرسيال

ي الوقت المدرسية في التوعية السياسية في النظام التعميمي المصري ف
 .الراىن

 مدرس استخدام" ( بعنوان:Popper, conaway, 2013دراسة ) -5
في  االجتماعي التواصل وأدوات الرقمية المدرسية لألجيزة  الصحافة
 ."الفقيرة الدول أرياف

التعرف عمى دور الصحافة المدرسية لمطالب في تعمم ميارات  إلى الدراسة هدفت
االتصاالت الرقمية عن طريق دمج مزيد من االتصال وخاصة استخدام اجيزة 
 التكنولوجيا في النشاطات الصحفية.

 : الدراسةومن أهم نتائج 

عدم وجود خبرة كافية لدى المعممين القائمين عمى تدريس الصحافة  -
المدرسية وبالتالي انعكس عمى استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العممية 

 التعميمية لمطالب.

ت إدارية في العممية التربوية الصحفية ما ادى إلى قمع ال يوجد تسييال -
 . البحثاستخدام اجيزة االتصال الرقمية في عممية 

 اإلعالم وسائل وتقييم تطوير' ( بعنوان:Yoshida, 2010دراسة ) -6
 .'المعممين لتدريب الدراسية المناىج معايير لخدمة  التربوي
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التعرف عمى الدور الذي يؤديو اإلعالم التربوي في خدمة  إلى الدراسة هدفت
مناىج تدريب المعممين في اليابان، وتحديد األوضاع الراىنة لمعممي اإلعالم 
التربوي واالحتياجات الحالية والمستقبمية من التدريب لمعممي اإلعالم التربوي، 

 .منيج المسح البحثواستخدمت 
واستخدمت الدراسة منيج المسح، واعتمدت عمى اداة االستقصاء لجمع بيانات 

( طالبًا من المعاىد التعميمية في 288الدراسة الميدانية، حيث وزعت عمى )
( استمارة استقصاء، ما يعادل نسبة 080عمى )الحصول  وقد تماليابان، 

 %( من االستمارات الموزعة.89)
 : الدراسةومن أهم نتائج 

باإليجابية حول "معايير المناىج" الجديدة، لذلك  المبحثينسمت آراء ات -
أن تمك المعايير ضرورية ومفيدة، لتعزيز معرفة المعممين  البحثترى 

 والميارات.

تعزيز االستخدام الفعال لوسائل اإلعالم التعميمية، لرفع مستوى  -
 التدريب/الدورات.اإلعالميين، ومساعدة مخططي المناىج لتطوير برامج 

 

 :عالقة االعالم التربوي باألمن الفكري تناولت دراسات: الثاني المحور

: الحاجة الفكريالمنياج وصناعة األمن " بعنوان:( 2121الحميد، )بحث  -1
 ."والمنطمقات

 بالمنياج يرتبط أن يمكن وكيف ،الفكري األمن مفيوم فحص إلى البحث هدفت
 واجتماعية فمسفية أسس عمى ينبني المنياج أن المعروف ومن وممارسة، نظرية
 وىذا ،المجتمعي لمتغيير مصدر المنياج إن القول يمكن فإنو وعميو ومعرفية، ثقافية
 .النقدي التحميمي المنيج عمى قام وصفى البحث

 :البحثومن أهم نتائج 
 يأخذ عرفيم منياج ىو الفكري لألمن باالستجابة المعنى المنياج أن -

 مختمف، نحو عمى تنظم تعميمية خبرات ويتطمب معا، منياجين بتوجيين
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 وأدوات مغايرة، تدريسية واستراتيجيات بطرائق األخذ يقتضي كمو وىذا
 .تقميدية غير تقويمية

تعزيز األمن  في التربويفاعمية اإلعالم " بعنوان:( 2112 ،العنزي)بحث  -2
المممكة العربية السعودية من وجية  فيلدى طمبة المرحمة الثانوية  الفكري
 ."المدارس ومعممييا وطمبتيا مديرينظر 

 طمبة لدى الفكري األمن تعزيز في التربوي اإلعالم فاعمية إلى الدراسة هدفت
المدارس ومعممييا وطمبتيا،  مديريالسعودية من وجية نظر  العربية المممكة

( 82، وتم اختيار عينة عشوائية بمغت )المسحي الوصفيواستخدم البحث المنيج 
( طالبًا وطالبة من محافظات 0288و) ومعممو،( معممًا 802مديرًا ومديرة، و)

 القريات.
 ومن أهم نتائج الدراسة:

 جاء بدرجة متوسطة. الفكريتعزيز األمن  في التربويأن فاعمية اإلعالم  -

جاء بدرجة  الفكريتعزيز األمن  في التربويأن معوقات تفعيل اإلعالم  -
 متوسطة.

 .الوظيفيعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعا لمتغير الجنس، أو المركز  -

 الفكريتعزيز األمن  فيدور الجامعة " بعنوان:( 2112 ،الفتني)دراسة  -3
 ."لدى طالبيا وسبل تفعيمو

 ووسائل سيل عمى والتعرف ،الفكري األمن مفيوم توضيح إلى الدراسة هدفت
براز تحقيقو، تعزيزه، وتحديد دور المؤسسات التعميمية  في الجامعياألستاذ  دور وا 

تيدد األمن  التي، والوقوف عمى المعمومات الفكريتعزيز األمن  فيوالتربوية 
 .الفكري

 ومن أهم نتائج الدراسة:
 يعد ضرورة من ضروريات الحياة اآلمنة المستقرة. الفكريإن األمن  -

لدى أفراد المجتمع يحقق تمقائيًا األمن من جميع  الفكريإن تحقيق األمن  -
يمكن أن نطمق عميو األمن  مقاصده إذا ما أحكمت وسائمو، وىو ما
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مراجعة وصياغة  فيإن المؤسسات التعميمية تتولى دورًا كبيرًا الشامل، 
 االنحرافات الفكرية والعقائدية وتنقية الفكر من

تحقيق األمن  فيدور األنشطة الثقافية " بعنوان:( 2112 ،أحمد)دراسة  -4
 ."لطمبة الجامعة الفكري

 الفكري األمن تحقيق في الثقافية األنشطة دور عمى التعرف إلى الدراسة هدفت
 .التحميمي الوصفيكفر الشيخ، واعتمد البحث عمى المنيج  جامعة طمبة لدى

 ومن أهم نتائج الدراسة:
يقوم بو األنشطة الثقافية كأحد المجاالت الرئيسية  الذيأىمية الدور  -

لدى طمبة جامعة كفر  الفكريتعزيز األمن  فيلألنشطة الطالبية بالجامعة 
 الشيخ. 

ضوء المدخل  في الفكريتعزيز األمن " بعنوان:( 2112 ،الدرعان)دراسة  -5
 ."الفكرية السعوديلمتربية اإلعالمية )دراسة تحميمية لبرامج التعميم  الثقافي

 فطن) السعودي التعميم في الفكري األمن تعزيز برامج تقييم إلى الدراسة هدفت
 توضيح خالل من اإلعالمية، لمتربية الثقافي المدخل ضوء في( نموذجا وحصانة
 الفكري، وعالقة األمن الفكرياإلعالمية باألمن  لمتربية الثقافي المدخل عالقة

 الفكريمع قضايا األمن  السعودي)تقييم تفاعل الشباب  االجتماعيبمواقع التواصل 
والمنيج  التحميمي الوصفينموذجا(، وذلك باستخدام المنيج  توتير في والوطني
 .الوثائقي الوصفي

 ومن أهم نتائج الدراسة:
لمتربية اإلعالمية، يشكل  الثقافيعالقة وثيقة بالمدخل  الفكريلألمن  -

اإلعالم أىم وجوىيا، يعد تفاعل المغردين السعوديين مع قضاياىم الوطنية 
 .الفكريأداة فعالة لتعزيز األمن 

المواكب  االستراتيجييفتقر كل من برنامج فطن وحصانة ألسس التخطيط  -
 .الفكريلتأثير اإلعالم عمى األمن 
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 الفكريوعالقتو باألمن  الوجدانيالتفيم " بعنوان:( 2112 ،الطراونة)دراسة  -6
 ."لدى طمبة جامعة مؤتة

 لدى الفكري باألمن الوجداني التفيم عالقة معرفة عمى التعرف إلى الدراسة هدفت
 مؤتة جامعة في وطالبة طالباً ( 888) من الدراسة عينة وتكونت مؤتة جامعة طمبة
 .بسيطة (، اختيروا بطريقة عشوائية2003/2009) الدراسي لمعام

 :الدراسةومن أهم نتائج  
جاء بدرجة متوسطة،  البحثلدى عينة  الوجدانيأن مستوى التفيم  -

 بدرجة متوسطة. الفكريومستوى األمن 

( بين α=<0008وىناك عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )  -

بكل أبعاده، وعدم وجىد فروق  الفكريبكل أبعاده واألمن  الىجدانيالتفهم 

 تعزي لمتغير )الجنس(. الىجدانيالتفهم  في

 مناقشة الدراسات السابقة:
 استيدفت اغمب الدراسات السابقة التي تم رصدىا: -0

 أواًل: عمى المستوى النظري:
بالمفيوم، باإلضافة إلى  الوعياىتمت بمفيوم اإلعالم التربوي ومدى  - أ

مدى إدراكو، ثم تطرق قطاع من تمك الدراسات لمبحث في أىمية 
اإلعالم التربوي وفوائده التي يحققيا لكل من الطالب والمدرس 

  والمدرسة واالسرة والمجتمع.

األمور ذات العالقة  فيإلى بحث العديد بعض الدراسات اتجيت  - ب
ووقايتو من مظاىر  الفكري بو ونشر االمن الوثيقة بتوعية المجتمع،

الفكري والدخول في  االنحرافالجريمة وأخطارىا والتوعية ضد مخاطر 
 . دوامة االرىاب

اكدت عمى اىمية الوسائل المستخدمة في اإلعالم التربوي وتأثيره عمى  - ج
تطوير الخدمات التي تقدميا المؤسسات التعميمية، وأنو البد من وضع 

ضحة لمطالب والسعي الدائم نحو التحديث اىداف اتصالية محددة ووا
 واالبتكار في تمك الوسائل.  
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تناولت بعض جوانب انشطة اإلعالم التربوي في المؤسسات التعميمية  - د
الحكومية والخاصة، فيما اتجو األخرين نحو دراسة الجوانب المنظمة 

 لممارسة تمك المينة.

ب الدراسات السابقة اعتمدت اغم ثانيا: عمى المستوى االجرائي والمنهجي:
، وتم الوصفيوالقريبة من قضية الدراسة عمى بعض المناىج مثل المنيج 

االعتماد عميو في اغمب التراث العممي الذي تم تحصيمو، إضافة إلى 
 وايضا التجريبي. ،المنيج المقارن

ُصنفت معظم الدراسات السابقة ضمن قطاع الدراسات الوصفية،  - أ
 الدراسات التجريبي. والقميل منيا صنف ضمن حقل

االستقصاء وتحميل المضمون  عمىاعتمدت معظم الدراسات السابقة   - ب
كأدوات لجمع البيانات، بينما استخدمت القميل من الدراسات المقابمة 

 والمالحظة.

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في: -2

 حقل الدراسات الوصفية. إلىانتمائيا  - أ

 االستقصاء كأداة لجمع المعمومات والبيانات.استخدميا أداة  - ب

 اعتمادىا منيج المسح الميداني لمجميور. - ج

عامًا( كعينة لمدراسة 03-08دراسة طالب المرحمة الثانوية من عمر )  - د
 الميدانية.

 تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في: -3

 الموقع الجغرافي لمدراسة. - أ

 مجتمع الدراسة الميدانية.  - ب

 تاريخ اجراء الدراسة الميدانية.  - ج

 لميدانية لطالب المرحمة الثانوية.الدمج بين الدراسة ا - ه

ىدف الدراسة والمتعمق بدراسة تأثيرات األمن الفكري المرتبطة بأنشطة  - و
 اإلعالم التربوي لدى الجميور.
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 السابقة في: الدراساتاستفادت الدراسة الحالية من  -4

ماىية اإلعالم التربوي وأىدافو وأنواعو المختمفة  عمىنظريًا: التعرف  - أ
أسباب مشاركة  عمىالتي يمارسيا طالب المرحمة الثانوية، والتعرف 

الطالب عامة وطالب المرحمة الثانوية خاصة في النشاط اإلعالمي. 
ماىية االمن الفكري وكيفية تطويره لدى عينة الدراسة،  عمىوالتعرف 
 اده.تأثيرات افتق عمىوالتعرف 

التعرف عمى مجموعة من العوامل الوسيطة المؤثرة في قوة العالقة بين  - ب
اجندة الجميور واجندة اإلعالم التربوي منيا: االتصال الشخصي، 

 كثافة التعرض، درجة االعتماد عمى وسائل االعالم.

في بمورة المشكمة البحثية بما يتالءم مع أىدف إجرائيًا ومنيجيًا:  - ج
فيما  التكاممية العممية لمجال اىتمام تمك الدراسات.اتساقا مع و ، البحث

الدمج بين دراسة جوانب االنشطة االتصالية  البحث الحاليحاول سي
تحديد لإلعالم التربوي وتأثيراتيا اإلعالمية عمى الطالب. إضافة إلى 

، واالستفادة منو في التصميم المنيجي. لمبحثاإلطار النظري المالئم 
ناىيك عن تصميم صحيفة االستقصاء، والتوصل إلى المقاييس 
التجميعية ليا، والعبارات التي تستخدم في قياس محاورىا الرئيسية 
وفروضيا، وكذلك تحديد المتغيرات المستقمة والتابعة. واخيرًا: التعرف 

تم ات السابقة، ومنيا والدراس البحث ىذاعمى وجو االختالف بين 
. البحث ىذاوضع أسس لممقارنة بين نتائج تمك الدراسات، ونتائج 

 ومنيا يتم تفسير ومناقشة النتائج بشكل عممي. 
 
 
 :المعرفيطار اإل

 :مفهوم اإلعالم التربوي
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يعد اإلعالم التربوي جزءا من اإلعالم بشكل عام، وتعتبر وسائمو بمثابة 
وسائل تربوية فعالة في العممية التعميمية وذات تأثير، فيي تعتبر من اىم الوسائل 
التربوية؛ لكونيا أداة شيقة وىامة من ادوات التربية المستديمة، حيث تمكن ابناء 

ارف والثقافات واالماكن التي يصعب المجتمع من التعرف عمى العديد من المع
الوصول إلييا، إضافة إلى تكوينيا لمرأي العام، والتأثير عميو، لذا تزداد اىمية 

، وىناك بعض (028 ،2008المرزوقى، )الوسائل اإلعالمية، ألن التربية تعتمد عمييا 
 التعريفات التي اشار إلييا الخبراء والمتخصصين، يمكن استعراضيا ابرزىا عمى

 النحو التالي:
"كل ما تبثو وسائل اإلعالم المختمفة من رسائل إعالمية ممتزمة، تسعى  -0

لمقيام بوظائف التربية في المجتمع من نقل لمتراث الثقافي وغرس لمشاعر 
المفاىيم،  إدراكاالنتماء لموطن، بحيث تتمكن مختمف فئات المجتمع من 

 تجاىات وتعديل السموك"واكتساب الميارات والتزود بالخبرات وتنمية اال
 .(2009 البيطار،)

يعنى المحاولة  التربوي"الواجبات التربوية لوسائل اإلعالم العامة، فاإلعالم  -2
الجادة لالستفادة من تقنيات االتصال وعمومو من أجل تحقيق أىداف 

 (.83 ،2000الدليمى، ) التربية"

"توصيل اخبار ومعمومات تتعمق بالمجال التربوي بقصد احداث تأثير او  -8
تحت لواء التربية من طمبة ومدارس وجامعات  المنضودينتغيير في سموك 

 .(02 ،2003أبو سمرة، )ومعاىد وكميات واساتذة وعاممين" 

"عممية توجيو الطالب من خالل رسالة إعالمية تنقميا وسائل اإلعالم  -8
( وىذه الرسالة يشرف عمييا مناظرات-مدرسية إذاعة-فةصحاالمدرسي )

اخصائي إعالمي، وفييا يزود الطالب بالمعمومات السميمة والحقائق 
الثابتة واالخبار الصادقة عما يحدث داخل المدرسة وخارجيا، وذلك بيدف 
كسابيم ميارات النقد والتحميل  تنوير الرأي العام الطالبي وتنمية الوعي وا 

 .(80 ،2008 الصفراوى،)لما يتعرضون لو من معمومات" واالنتقاء 
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 :التربوي اإلعالم اهمية
ويعد اإلعالم التربوي اداة قوية لتعزيز التعميم والتعمم واالتصاالت من خالل 
توفير التكنولوجيا التي تفيد الطالب تعميميا والتي تساعدىم لموصول إلى انجازات 

كما تظير اىمية اإلعالم التربوي  ، ((Gutierrez& Tyner, 2012, 2 اكاديمية عالية
في تنوع وتأثير الوسائل اإلعالمية التي يستخدميا داخل المدرسة كاإلذاعة 

 . (3 ،2009يحيي، ) والصحافة والمسرح المدرسي واالحتفاالت والمعارض المختمفة
ويشجع اإلعالم التربوي عمى تنشئة المواطنة المسؤولة وتنمية العمل الجماعي 
وربط المنيج الدراسي بالحياة الواقعية وتمكين الطالب ليصبح مستيمكا حكيما 
لمرسائل اإلعالمية، وزيادة قدرتو عمى االتصال والتعبير، وتمكينو من التعامل مع 

كما يدعم اإلعالم التربوي المؤسسات  ،((Considine,2003, 6الثقافة المعاصرة 
 .((Berger & Mcdougall, 2012,12التعميمية لتصبح منافسة في مخرجاتيا 

 :مفهوم االمن الفكري
"سالمة فكر اإلنسان وعقمو وفيمو من االنحراف والخروج عن الوسطية  -0

 ،2003 ،محمد)واالعتدال في فيمو لألمور الدينية والسياسية وتصوره لمكون" 
88) . 

مما  خاطئ،"تأمين خمو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد  -2
وبما ييدف إلى تحقيق األمن  وأمنيا، الدولةقد يشكل خطرًا عمى نظام 

 .(202 ،2008 ،الدوسرى) االجتماعية" واالستقرار في الحياة

 فيمو في واالعتدال الوسطية عن الخروج أو االنحراف من اإلنسان فكر سالمة" -8

 وتحقيق العام النظام حفظ إلى يؤدي مما ،واالجتماعية والسياسية الدينية لألمور

 األمن مقومات من وغيرىا بكل مجاالتيا الحياة في واالستقرار والطمأنينة األمن

 .(208 ،2000، النور عبد) "الوطني

 :همية االمن الفكريأ
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ميز اهلل بو  تنبع اىمية االمن الفكري من اىمية العقل البشري الذي
االنسان عمى سائر المخموقات فالعقل البشر ىو مناط التكميف وىو محل االبداع 
واالنتاج، وىو محل التفكير والتحميل والنقد والتقدير والتقرير، وىو المحرك الرئيس 
لإلنسان وىو الذي يحدد موقفو تجاه مختمف القضايا المعاصرة وىو الذي يدفع 

، او االمتناع عنو ومن خاللو يتم االختيار المدرك لما الفرد لمقيام بعمل معين
 ينبغي القيام بو من اعمال وتصرفات وما يجب اتخاذه من مواقف في حياة االنسان

 . (88 ،2003 ،الحارثى)
 بين يربط الذي الرابط تمثل التي ىويتيا أمة لكل الفكري األمن ويحفظ

 أفراد عالقات وتحدد بقاءىا، وتضمن وتميزىا، استقالليا، لألمة تجعل والتي أفرادىا،
 من الضروريات وأعظم المكتسبات ألىم حماية الفكري األمن أن كما باألخرين، األمة
 لدى الفكري األمن تحقيق ، ويؤدي(82 ،0999  ،الطالع)وعقيدتيا  األمة دين حيث
 القيادة ىو العقل ألن ذلك كافة، األخرى الجوانب في لألمن تمقائي تحقيق إلى األفراد
 األمن أصناف لكل الموكمة القيادية الجية وىو اإلنسان لدى المميزة الواعية العميا

ذا األخرى، األمن أنواع كل صمح القيادة ىذه صمحت ذاإف األخرى  فسدت فسدت وا 
 .(7 ،8001 ،المويحق)األنواع  باقي

 :المعالجة اإلحصائية لمبياناتساليب أ

 االعتماد عمى االختبارات اإلحصائية التالية: تم
 والنسب المئوية بشكل عام. التكرارات-0
: اختبار حسن المطابقة لمعنوية االرتباط ((Pearson Chi-squareاختبار  -2

 (.nominalبين متغيرين اسميين )
 بارومتريو الالمان ويتني( الختبار البيانات ) (Mann-Whitney) اختبار-8

)البيانات الوصفية التي ليس ليا متوسط حسابي(، وذلك لمعرفة داللة الفروق 
بناء عمى  تين، وذلك عند مقارنة الفروق بمجتمعيوفي الدرجات بين مجموع

مالحظة عينتين مستقمتين، ويقوم ىذا االختبار اإلحصائي عمى افتراض تساوى 
 .التباين بين المجتمعين
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روسكل واليس( الختبار البيانات )ك (Kruskal- Wallis)اختبار  -0
الالبارامتيرية لمعرفة الفروق بين المجموعات، وىو امتداد الختبار 

(Mann- Whitney)  إلى قياس )مان ويتنى(، وييدف االختبار
الوسيط، كما أنو يعتمد عمى قيمة الرتبة  الفروق بين المجموعات في

(Rank Value) بة إلى لكل حالة، وليس فقط عمى موقعيا بالنس
 -Mann)الوسيط، حيث يعتبر ذلك االختبار أكثر قوة من اختبار 

Whitney) قياس الفروق بين المجموعات في. 

 نتائج اختبار فروض البحث

  :االولالفرض 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين معدل اعتماد طالب المرحمة 

 الفكري باألمنوسائل االعالم التربوي ودرجة معرفتهم  عمى الثانوية
يوضح معامالت االرتباط بين بين معدل اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم ( 1جدول )

 التربوي ودرجة معرفتيم باألمن الفكري

 المتغيرات
 درجة معرفتهم باألمن الفكري

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر

اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى معدل 
 وسائل اإلعالم التربوي

 دال إحصائًيا 1... **0.35

 0.01)**( دال عند مستوى 
، حيث ثبت وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية تحقق الفرض

بين معدل اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم التربوي ودرجة 
وقد يرجع ذلك الي المعمومات واالخبار المسموعة  الفكريرفتهم باألمن مع

في وتحمل داخل المدرسة والمقروءة التي تذاع وتنشر في وسائل االعالم التربوي 
الي  باإلضافةطياتها رسائل من شانها ان تزيد من معرفة الطالب باألمن الفكري 

الندوات التي تعقد داخل المدرسة والتي تتم بحضور بعض شيوخ االزىر وبعض 
المزيد من الضوء عمي مخاطر االنحرافات الفكرية والعقائدية  إللقاءالقساوسة 

الي بعض المسابقات الدينية  باإلضافة ،لنشر قيم التسامح واالنتماء لموطن السعي
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المدرسية، ة كمسابقات وتصفيات االذاعة التي تتم بصفة دورية ومنتظم ةوالثقافي
 .اوائل الطمبة  تالكريم، ومسابقاالصحفية، ومسابقات حفظ القران  ضوالمعار 
 

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين معدل اعتماد 
طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم التربوي ومستوى األمن الفكري 

 لديهم.
يوضح معامالت االرتباط بين معدل اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم  (2)جدول 

 التربوي ومستوى األمن الفكري لدييم

 المتغيرات
 مستوى األمن الفكري لديهم

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر

معدل اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى 
 وسائل اإلعالم التربوي

 دال إحصائًيا 1... **0.58

 0.01)**( دال عند مستوى 
، حيث ثبت وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين تحقق الفرض

معدل اعتماد طالب المرحمة الثانوية عمى وسائل اإلعالم التربوي ومستوى األمن 
 الفكري لديهم.

 :يتضح من نتائج الجدول السابق
لمدراسة وىو قياس دور أنشطة اإلعالم  ىذا الفرض المستيدف الرئيسي أن

التربوي في المؤسسات التعميمية في نشر األمن الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية 
عينة الدراسة، وقد توصمت نتيجة الفرض السابق إلى وجود عالقة دالة إحصائًيا ما 
ي بين اعتماد الطالب ومتابعتيم لوسائل اإلعالم التربوي ومستوى األمن الفكر 

لدييم؛ مما يعني أنو كمما زادت معدالت متابعتيم لوسائل اإلعالم التربوي داخل 
مؤسساتيم التعميمية كمما ساىم ذلك في زيادة مستوى األمن الفكري لدييم؛ ومن ثم 

 زيادة انتشار األمن الفكري بين طالب ىذه المرحمة اليامة من المراحل التعميمية.
شًرا ىاًما لقيمة المؤسسات التعميمية وقيمة والواقع أن ىذه النتيجة تعد مؤ 

رساء القيم اإليجابية في نفوس الطالب، ومن  وسائل اإلعالم التربوي في دعم وا 
بين أبرز ىذه القيم والمفاىيم ىي مفيوم األمن الفكري ذلك المفيوم الذي ما إن 
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تحقق لدى طالب وشباب ىذا الوطن فإن مستقبل البالد سيصبح في مأمن من 
خاطر التي تحاك بمصر، فتحصين شباب مصر وطالبو فكرًيا وجعميم عمى الم

درجة عالية من التمكن والتفكير السميم يجعميم عمى دراية بما يحاك ليذا الوطن 
من مؤامرات وال يقعوا فريسة لألفكار اليدامة، وىو ما يجعل لمفيوم األمن الفكري 

لدول العربية في اآلونة قيمة وأىمية قصوى في ظل الظروف التي تعايشيا ا
 األخيرة.

فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المرحمة الثانوية  دتوج :الثالثالفرض 
عينة الدراسة في متوسط درجاتهم عمى مقياس المعرفة باألمن الفكري وفًقا 

 لممتغيرات الديموغرافية )النوع، محل اإلقامة، المستوى االقتصادي لألسرة(.
 :لمنوع ومحل اإلقامةأ( الفروق وفق 

يوضح داللة الفروق بين طالب المرحمة الثانوية عينة الدراسة في متوسط درجاتيم  (3جدول )
)ن=  عمى مقياس المعرفة باألمن الفكري وفًقا لممتغيرات الديموغرافية )النوع، محل اإلقامة(

200) 

 المتغيرات
 111اإلناث ن=  111انذكىر ن= 

 نىع اندالنة قيمة )ت(
 ع م ع م

 مقياس المعرفة باألمن الفكري

 غيز دال 0.106 2.66 19.82 2.68 19.86

 01حضز ن=  121ريف ن= 
 نىع اندالنة قيمة )ت(

 ع م ع م

 دال *1.91 2.63 19.40 2.66 20.13

 
 :يتضح من الجدول السابق

 بين الذكور واإلناث عينة الدراسة في متوسط  غير دالة إحصائًيا وجود فروق
درجاتيم عمى مقياس المعرفة باألمن الفكري؛ مما يعني أن كل من الطالب الذكور 
واإلناث عينة البحث لدييم قدر من المعرفة المتساوية بقضايا األمن الفكري، األمر 

ر من الذي يؤكد عمى أن وسائل اإلعالم التربوي اولت قضية األمن الفكري قد
المتابعة تساوى فيو قدر المعمومات المكتسبة لدى كل من الذكور واإلناث دون 

 تمييز.
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  في حين ثبت وجود فروق دالة إحصائًيا بين طالب الريف والحضر عينة الدراسة
مما  لصالح طالب الريف؛في متوسط درجاتيم عمى مقياس المعرفة باألمن الفكري 

 ألمن الفكري مقارنًة بطمبة العينة من الحضريعني أن طمبة الريف أكثر معرفة با
في الريف وقد يعزي ذلك الي وجود بعض العادات والتقاليد المصرية االصيمة 

الي ان الكثير من وسائل  باإلضافةوتمسكو بيا صورة اكبر منيا في المدن 
التكنولوجيا الحديثة وصمت بالفعل الي الريف وبذلك يكون طالب الريف قد توفرت 

 ووسائلم وعادات وتقاليد مصرية وعربية اصيمة تمثل الحصن والدرع  لو قي
 .التكنولوجيا التي تمثل يد وعين كل طالب يبحث عن المعرفة 

 معزفتهم باألمن انفكزي في درجة( يىضح انفزوق بين انزيف وانحضز 1شكم )

 

 
 
 

 التوصيات:
 :يميمن نتائج يمكن التوصية بما  يالحالث البحعمى ضوء ما توصل إليو 

بين طالب المدارس الثانوية  والثقافي واألمني السياسي الوعينشر  -0
 .الفكريمواجية قضايا األمن  في التربويلتحسين دور اإلعالم 

المرحمة الثانوية  في التربويزيادة االىتمام بتفعيل أنشطة اإلعالم  -2
 .التربويأنشطة اإلعالم  فيواالستفادة من اإلمكانات التكنولوجية الحديثة 

19

19.2

19.4

19.6

19.8

20

20.2 20.13 

19.4 

 ريف

 حضر
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 الثانوية المرحمة طالب مع التربوى اإلعالم خصائىا بمتابعة االىتمام -8
 .الطالب لدى الفكرى األمن بتعزيز الخاصة األنشطة حول

 لمتعرف الثانوية المرحمة طالب مع دورية لقاءات عقد عمى العمل  -8
 .الطالب لدى الفكرى باألمن المرتبطة القضايا عمى

 البحوث المقترحة: 
 لدى طالب المرحمة الثانوية. الفكرينشر األمن  فيدور المناىج الدراسية  -0

 لدى طالب المرحمة الثانوية. الفكرينشر األمن  فيدور اإلدارة المدرسية  -2

أثر القنوات الفضائية والتعميمية المصرية في نشر األمن الفكري لدي  -8
 طالب المرحمة الثانوية 

فاعمية برنامج مقترح لزيادة وعى طالب المرحمة الثانوية بمخاطر  -8
 الفكرية واألفكار المتطرفة. االنحرافات

الثانوية ميارات التعامل  المرحمةإكساب طالل  في التربويدور اإلعالم  -8
 ائل اإلعالم الجديد.مع وس

بأنشطة  اإلرقاءعمى  التربوياإلعالم  إخصائيأثر برامج تنمية قدرات  -8
 .التربوياإلعالم 

 
 والمصادر المراجع

 العربية:  المراجع-أواًل 
اسامة لمنشر  عمان: دار التربوي. اإلعالم استراتيجيات (:8..2) سمرة، محمد أبو

                      والتوزيع.
مجمة الحقوق والعموم (: الجزائر واألمن الفكري. 2.11أحمد، بن عيسى )

 (.9. جامعة زيان عاشور بالجمفة. الجزائر. ع )اإلنسانية
 في الثقافية األنشطة دور(: 2.19) القطب الحميد عبد سمير أحمد،

جامعة كفر  بية.كمية التر . . مجمة كمية التربيةالجامعة لطمبة الفكري األمن تحقيق
 (.1(. ع )19مج ) .الشيخ
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 االمن تحقيق في التربوي االعالم (: اسيام8..2) زايد بن الحارثي، زيد
 مديري نظر وجية من المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحمة طالب لدي الفكري
 ام جامعة منشورة( غير ماجستير التربويين )رسالة والمشرفيين المدارس ووكالء
 الرياض. القري.

 الحاجة: الفكري األمن وصناعة المنياج(: .2.2) فرحان خديجة الحميد،
المؤسسة العربية لمبحث  .المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية والمنطمقات.

 (. 63(. ع )17. مج )العممي والتنمية البشرية
 ضوء فى الفكرى األمن تعزيز(: ، مارس2.19) عمر نعيمة الدرعان،

. الفكرية" السعودى التعميم لبرامج تحميمية "دراسة اإلعالمية لمتربية الثقافى المدخل
.ع جامعة المنيا عية.كمية التربية النو  عية.مجمة البحوث في مجاالت التربية النو 

(21.) 
(: اإلعالم التربوى. عمان: دار المسيرة 2.11الدليمى، عبد الرزاق محمد )

 لمنشر والتوزيع.
، إبريل(: دور مؤسسات التنشئة 2.13ن راشد )الدوسري، راشد بن ظافر ب

االجتماعية في تقرير األمن الفكري لدى المعممين في المرحمة الثانوية في المممكة 
 (.17العربية السعودية. مجمة رابطة التربية الحديثة. ع )

(: دور الصحافة المدرسية في ترسيخ الثوابت 2.17سمور، شادي محمد )
مة الثانوية في مدارس محافظات غزة )دراسة تحميمية الوطنية لدى طمبة المرح

وميدانية( )رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية اآلداب والعموم اإلنسانية. الجامعة 
 اإلسالمية. غزة.

 اإلذاعة دور لتحسين مقترح تصور(: .2.2) محمد آالء ،الصالحات
 التربوي التوجيو في الجنوبية فمسطين بمحافظات الثانوية المرحمة في المدرسية
 غزة.. اإلسالمية الجامعة. التربية كمية(. منشورة غير ماجستير رسالة) لمطمبة
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 التربوي اإلعالم اخصائي (: دور4..2) الرحمن عبد الصفراوي، إيياب
 جامعة التربية. كمية منشورة( غير ماجستير بمصر )رسالة الثانوية المدرسة في
 القاىرة. شمس. عين

 الفكرى باألمن وعالقتو الوجدانى التفيم(: 2.19) نايف ىويدا الطراونة،
كمية الدراسات العميا.  .مؤتة )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة طمبة لدى

 جامعة مؤتة. االردن.
(. 2)ط. إسالمي فكري امن نحو (:1999) ظاىر الطالع، رضوان

 العصر. مطابع الرياض:
العولمة الثقافية وضرورة (: تداعيات 2.11) الجبار النور، عبد عبد

التصدي الختراق االمن الفكري. مجمة الحقوق االنسانية. جامعة زيان عاشور. 
 الجزائر.

 في التربوي اإلعالم فاعمية(: ، ابريل2.19) قاعد برد بن العنزي، رافع
 من السعودية العربية المممكة في الثانوية المرحمة طمبة لدى الفكري األمن تعزيز
الجمعية  .جمة القراءة والمعرفةم. وطمبتيا ومعممييا المدارس مديري نظر وجية

  (..21شمس )امعة عين ج .كمية التربية. والمعرفة المصرية لمقراءة
 األمن تعزيز في الجامعة دور (:، مارس2.19) رمضان رويدا الفتنى،

 .مساآلداب بالخ كميةية. . مجمة العموم اإلنسانتفعيمو وسبل طالبيا لدى الفكري
 (.18. ع )جامعة المرقب

(: المتغيرات البيئية وتوكيد األمن 2.11القحطانى، غانم مذكر عائض )
. كمية مجمة البحوث النفسية والتربويةالفكرى لدى طالب المرحمة الثانوية. 

 (.1(. ع )26التربية. جامعة المنوفية.  جميورية مصر العربية. مج )

 في الدين في الغمو مشكمة (:1998) معال بن الرحمن المويحق، عبد
 ن..د: الرياض الحاضر. العصر

(: أىمية األمن الفكرى. المعيد العممى فى الممز. 2.18محمد، الواصل )
 منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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 التربوي الفكر ومفيوم التربوية النظرية (:5..2) حمزة المرزوقي، أمال
  تيامة. جدة: مطابع. الغربي

 والوعي العالقة بين ممارسة الصحافة المدرسية(: 2.15مصطفي، أنور )
الفني "دراسة ميدانية" )رسالة ماجستير غير منشورة(. لدى طالب التعميم  السياسي

 كمية التربية النوعية. جامعة بنيا.
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