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 ملخص
 

اب من ناحية  يتناول البحث موضوعًا مهمًا يتعلق بفئة الشب
ودور منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز األمن الفكري هلؤالء 
الشباب من ناحية أخرى، وهدف البحث إىل دراسة العالقة 
بني دور منظمات اجملتمع املدين وتعزيز األمن الفكري لدى 
الشباب، وحتديد مستوى برامج منظمات اجملتمع املدين من 

ذلك قياس مستوى األمن وجهة نظر الشباب واملسؤولني، وك
الفكري لدى الشباب، وتناول البحث دراسة املعوقات 
واملقرتحات من وجهة نظر الشباب واملسؤولني، حيث يعترب 
من الدراسات الوصفية التحليلية، واتبع منهج املسح 
االجتماعي بنوعيه الشامل للمسؤولني وبالعينة للشباب، 

حزاب ألهلية واوطبقت الدراسة على عينة من اجلمعيات األ
السياسية و نقابة احملامني، واعتمد البحث يف مجع البيانات 
على استبانة لربامج منظمات اجملتمع املدين، ومقياس األمن 
الفكري، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إجيابية بني 
برامج منظمات اجملتمع املدين وتعزيز األمن الفكري لدى 

إىل تصور مقرتح لتعزيز دور  الشباب، كما توصلت الدراسة
منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق األمن الفكري لدى 

 . الشباب مبنظمات اجملتمع املدين
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Abstract 

 
 

The study examines the relationship 

between the roles of civil society 

organizations and reinforce of intellectual 

security among young people. The study try 

to measure the level of civil society 

organizations' programs from the 

perspective of youth, and the role of civil 

society organizations in enhancing the 

intellectual security among youth, The level 

of civil society organizations' programs 

from the point of view of officials, and the 

level of intellectual security among youth. 

The study dealt with the study of obstacles, 

proposals from the point of view of young 

people and officials. The study found that 

there is a positive relationship between the 

programs of civil society organizations and 

reinforce of intellectual security among 

young people, and the study reached a 

proposed perspective to enhance the role of 

civil society organizations in achieving 

intellectual security among young people in 

civil society organizations. 
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