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 السالم ثقافة لنشر االجتماعية الخدمة في امةالع الممارسة باستخدام المهني التدخل
  المنحرفين لألحداث االجتماعي

 االجتماعية الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة مجاالت بقسم مدرس: هاشم فضل صفاء. د
  أسيوط جامعة

  :الملخص
ستخدام اختبار فاعلية برنامج التدخل المهني با للدراسة في ي يتحدد الهدف الرئيس 

عامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين الممارسة ال
عند مستوى معنوية  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي :وتوصلت نتائج الدراسة إلي ، "
 التجريبية فيما والقياس البعدي للجماعةمتوسطات درجات القياس القبلي بين ) ٠.٠١(

توجد فروق ،  لصالح القياس البعدي مسئولية االجتماعيةتنمية السلوك الخاص بال بيتعلق
متوسطات درجات القياس القبلي بين ) ٠.٠١(بمستوى معنوية  اًجوهرية دالة إحصائي

 لصالح تنمية السلوك الخاص بالتسامح ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعة
بين ) ٠.٠١(ستوى معنوية عند م اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي، القياس البعدي 

تنمية  ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةمتوسطات درجات القياس القبلي 
توجد فروق جوهرية دالة  لصالح القياس البعدي ، السلوك الخاص باحترام رأي األخرين

والقياس متوسطات درجات القياس القبلي بين ) ٠.٠١(عند مستوى معنوية  اًإحصائي
 لصالح تنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعي ب التجريبية فيما يتعلقدي للجماعةالبع

  .التدخل المهني  القياس البعدي، مما يشير إلى فاعلية برنامج
  .انحراف األحداث_التدخل المھني _  االجتماعي السالم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The main objective of the study is to test the effectiveness of the 

professional intervention program by using general practice in social 
work to spread the culture osf social peace for delinquent juveniles. 
The results of the study found that: There are statistically significant 
differences at the level of significance (0.01) between the mean levels 
of pre and post measurement for the experimental group with regard 
to developing the behavior of social responsibility in favor of post 
measurement. There are statistically significant differences with a 
significant level (0.01) between the mean levels of pre and post 
measurement for the experimental group with regard to developing the 
behavior of tolerance in favor of post measurement. There are st 
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atistically significant differences at the level of significance (0.01) 
between the mean levels of pre and post measurement for the 
experimental group with regard to developing the behavior of 
respecting the opinion of others in favor of post measurementThere 
are statistically significant differences at the level of significance 
(0.01) between the mean levels of pre-measurement and post-
measurement for the experimental group with regard to developing the 
behavior of community dialogue in favor of post-measurement, which 
indicates the effectiveness of the professional intervention program. 
Key Words: Social peace - professional intervention - juvenile 
delinquency.  

  :الدراسة مشكلة: أوالً
الطفولة هي أولي مراحل الحياة وأولي خطي اإلنسان نحو النمو واإلكتمال والتسامي 
ومرحلة أساسية وحساسة في تنشئتة وتكوينة وتقويمة ، حيث يتم فيها إعداد الطفل وتأهيلة 

ي ليستقبل مراحل عمره المقبلة ببنية قوية وعقلية ناضجة ونفسية متوازنة ورصيد معرف
لهذا تسعي المجتمعات جادة جاهدة من أجل . يسمح له بفهم واقع مجتمعه والتكيف معه 

حسن إدماجهم في الثقافة المجتمعية واإلمتثال لقيمها ومعايرها وتفادي القيام باألعمال 
 ، وبالرغم من أن كل ) 12P,2019, C, Mallett( والتصرفات التي تتعارض معها 

 بعينه خلي تماما من مجتمعاً  أن اًيتاريخال إنه لم يسجل المجتمعات تحرص علي ذلك إ
الشذوذ أو انحراف بعض فئاته أو شرائحة االجتماعية عن القواعد أو القوانين أو المعاير 

فاالنحراف ). ٧، ص٢٠١٩، عبد العزيز ،  جهامي(السلوكية التي ارتضاها ألفراده 
زمت استقرارها كما الزمت تطورها غير ظاهرة قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ذاتها ، ال
ي ، ومن مرحلة خرأل ، ومن ثقافة آلخرأن حجمها ودرجة تأثيرها تختلف من مجتمع 

تاريخية ألخري ، وذلك تبعا لحجم المجتمعات ونظمها السياسية واالقتصادية والثقافية 
يقوم ، ) ١٨، ص٢٠١٥الغامدي، أحمد ، (واإلمكانيات والوسائل التي وضعت لعالجها 

نحرافية إذا ما تم إيداعهم بإحدى حداث المنحرفين بالعديد من المظاهر السلوكية االاأل
المؤسسات اإليداعية، وأبرزها السلوك العدوانى والسلوك المتمرد الناقم علي المجتمع 

نها سجن أو إوالهروب من المؤسسة نتيجة لشعورهم بالظلم أو نظرتهم للمؤسسة على 
تجاهات السلبية نحو ذاته وأسرته ومجتمعه سية للعقاب، إلى جانب االستخدام أساليب قاا
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نتيجة للخبرات السيئة التى كونها الحدث مما يجعله غير متقبل لذاته وألسرته ومجتمعه 
  .)١٨، ص٢٠٠٨ ، طارق، السيد (نه مواطن غير صالح في المجتمعإويشعر ب

ى يعانيها األحداث المنحرفين ترجع نحرافية السابقة الت     وهذه المظاهر السلوكية اال
نتماء وفقدان الثقة حساس بعدم اإلاالعوامل واألسباب التي تجعلهم فى حالة  إلي العديد من

حساس بالقلق ورفض القيم والمعايير االجتماعية واالغتراب عن أسرته ومجتمعه واال
 عن أسرته ،ألنه لم يجد اإلشباع الذى يجعله يتمسك باألسرة أو بالمجتمع فيغترب

   .)٣٤٢، ص ٢٠٠١شقير ، زينب ،  (ومجتمعه 
    ومن هنا تأتي أهمية ضبط العالقة بين الحدث والمجتمع في مقدمة مسئوليات 

غرسها لدي األحداث ، التي يجب الدولة والمجتمع بإعتبارها علي رأس القيم والمباديء 
 علي أسس تحمي األحداث، تلك المسئولية التي تحتم تأصيل العالقة بين الحدث والمجتمع

تجعلهم في حاله سالم اجتماعي معه غير خارجين علي نظمة وقوانينه محترمين لقيمة و
منه أن من أهداف التعليم تكوين طفل ذو ) ٥٣( وتقاليده، وقد أكد قانون الطفل في المادة

 القدرة شخصية مستقلة منتمية إلي وطنها تترسخ لديها قيم ومبادئ السالم االجتماعي لديهم
  .)١، ص٢٠٠٩غالب ، هالة ، (علي التسامح والتعايش مع األخرين وإحترام أرائهم 

)  سنة ١٨أقل من ( إجمالى عدد األطفال المصريين بلغ أنه ت ءاوتشير اإلحصا   
من إجمالى السكان فى منتصف % ٣٦.٦ مليون طفل، حيث يمثل هذا العدد ٣٤.٥حوالي 

وقد بلغ إجمالى دخول  ، )٢٠١٩،عبئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي للت(  ٢٠١٩عام 
 والذى يتولى تصنيف وتوزيع األحداث –إيداع األحداث بمركز التصنيف والتوجيه بالقاهرة

حدث وإجمالى دخول طفل فى خطر ) ١٤٦٢( نحو –على مستوى مؤسسات الجمهورية 
  ٢٠١٩خالل عامحدث ) ١٦٤٢(حدث ليصبح اإلجمالى لمركز التصنيف والتوجيه ) ١٨٠(

وبلغ عدد األحداث ، )٢٠١٩، العامة للدفاع االجتماعىاإلدارة ( وهذه أعداد ليست بالقليله
 ( حدثا منحرفا)٤٩(المنحرفين المودعين بالوحدة الشاملة لرعاية األطفال بمحافظة أسيوط 

  .) ٢٠١٩رية التضامن االجتماعيي مد:محافظة أسيوط
إال أنها في منتهى ن الزيادة قد تكون بسيطة إن كانت هذه األرقام توضح لنا أو

الخطورة مما يتطلب ضرورة اتخاذ الدولة كافة التدابير الالزمة من تعديل القوانين 
جراء البحوث والدراسات والقيام بوضع البرامج والخطط والمشروعات وتطوير او
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 حل السياسات وأساليب ووسائل معالجة السلوك االنحرافى واإلجرامي التي تكفل
  .  المشكلة على النحو الصحيح في إطار إيديولوجية المجتمع

وتهدف الخدمة االجتماعية عند تعاملها مع األحداث إلى محاولة تحويل األحداث 
حداث نوع من اوكذلك العمل على  المنحرفين من طاقات عاطلة إلى طاقات منتجة،

مجتمع الذي يعيش فيه وتنظر التوافق النفسي واالجتماعي بين الحدث المنحرف وأسرته وال
 ويحتاجون إلى من يغير لهم الطريق ويرشدهم إلى مؤقتاًإليهم بأنهم كيانات ضلت الطريق 

رشاد أحمد عبد  (كيفية االستفادة من قدراتهم وإتاحة الفرص اإليجابية المناسبة لهم
  .)٢٧١، ٢٠٠٧اللطيف، 
لعنف هو الخروج علي القاعدة  يعتبر السالم هو النظام والقاعدة في اإلسالم واو    

وعن الحياة ، فالسالم هو إسم من أسماء اهللا الحسني الواردة في القرأن الكريم بقول اهللا 
(   "هو اللَّه الَّذي لَا ِإلَٰه ِإلَّا هو الْملك الْقُدّوس السّلَام الْمْؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبّار" تعالي 
  ) )٢٣(لحشر األية رقم سورة ا

مما يؤدى ،     ويرتبط السالم كقيمة حضارية بالعدالة االجتماعية مع حسن التطبيق 
، ٢٠٠٢العزب ،  تغريد ، (  إلى التراحم والتعاطف بين أفراد وجماعات المجتمع

، مما يؤكد ذلك ثالثية السالم والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان حيث أنها ) ٣٧٢ص
فالسالم ليس ممكنا بدون عدالة لذلك فإن مناصرة العدالة ، متشابكة غير منفصلةمفاهيم 

كما أن العمل من أجل العدالة يحمل فى طياته ، عمال السالم اينظر إليها على أنها أهم 
العمل من أجل السالم والعدالة االجتماعية وأن غياب الحقوق اإلنسانية يعنى غياب العدالة 

  .)٢٣٤٣،ص٢٠٠٢السروجي ، طلعت ، (والسالم االجتماعى 
ويرتبط السالم االجتماعى فى أى مجتمع بالسالم العالمى ويتأثر به، ويدعمه االستقرار 
االقتصادي وال يمكن أن يتحقق إال من خالل سياسات الرعاية االجتماعية والتى تساعد 

كة األمان على تحقيق العدالة والسالم االجتماعى وحماية حقوق اإلنسانية وتعزيز شب
االجتماعى لتحقيق أقصى درجات التوافق والتكيف والمواطنة لدى أفراد فى المجتمع، كما 
أن السالم االجتماعى يتأثر بأى تغيرات قد تطرأ على السالم االقتصادى، كما أن االمتزاج 

M, Bogaard,2014 ,والتغيرات واالهتزاز الثقافة يؤثر بدوره على السالم االجتماعى

)66P. (  



  
  
  
 

 ٦٦٥

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

 الذي  جتماعي أساس من الفكر والسلوك في أي مجتمع     وتعتبر ثقافة السالم اال
ساهم في تعليم األفراد كيفية التعبير عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وأساليب ي

وبذلك فهي تركز علي محددات ثقافية تتجسد في ،المشاركة الجماعية في تحقيق متطلباتهم 
  .)٧٨، ص ٢٠٠٦د المعطي ، بيومي ، عب(  ثقافة المجتمع

 و    لذلك يهتم المجتمع بغرس مجموعة من القيم في نفوس النشئ منها  التسامح 
و الحوار اإليجابي ، وإحترام رأي ، والتعايش اإليجابي ،تحمل المسؤلية االجتماعية  

 ،االخرين وقوة الالعنف وهذه القيم ذات األهداف الحميدة اليمكن غرسها إال بالتربية 
، ص ٢٠٠٢عويس ، سيد ، (التي تعد بمثابة عملية تغيير ينمو اإلنسان بواسطتها و

١٤٦(.  
      فعند اإللتزام بهذه المبادئ تؤدي إلى غرس قيم ثقافة السالم االجتماعي هذه 

 تعبر عن  التىسلوكياتال، تصرفات الو، تجاهات االو، قيم الشكل كل من الثقافة التي تُ
 والتسامح  ،والديموقراطية،  والعدالة ، على أساس من مبادئ الحريةالقائم بها والتكامل

والتي تهدف إلى جعل هذه القيم ، ) ٨٩، ص ٢٠٠٧ثروت ، محمد ، (ونبذ العنف 
حيث يتطلب تحقيق السالم االجتماعي تربية أفراد  سلوكيات يمارسها األفراد والجماعات،

 في سالم اجتماعي مع اآلخرين أيا كان المجتمع على أن يكونوا قادرين على أن يتعايشوا
  .)٣٧٢ص ،٢٠٠٢العزب ، تغريد ،( تاريخهم االجتماعي وأوضاعهم االجتماعية

مهنة الخدمة االجتماعية من المهن المسئولة بصورة مباشرة عن  وتعتبر      
تنمية الوعي بثقافة السالم االجتماعي المتمثلة في تنمية المسئولية االجتماعية ، 

مح ، وإحترام رأي األخرين ، والحوار المجتمعي، فمناهج الخدمة االجتماعية والتسا
توضح طبيعة العالقة بين المواطن والبيئة االجتماعية وما ينشأ عن تلك العالقة من 

نها تختص بدراسة المشكالت الحياتية إأنظمة وقوانين وحقوق وواجبات فضالً عن 
 )٩٥٦، ص٢٠٠٧داوود ، عماد ،(ديناميكية اليومية واإلسهام في إيجاد مواطن أكثر 

.  
 نتيجة يتمتعون بقيم السالم االجتماعي ال األحداث المنحرفين أن ومن هنا نجد  

واالنطواء  في العنف واالغتراب والمتمثلة منها يعانون التي المختلفة للمشكالت
والتمرد على السلطة وعدم المشاركة فى األنشطة والتخريب والهروب والكذب 

 تدخللل امجنبر تصميم الضروري من كان لذا الذات، على االعتماد وعدم السرقةو
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 لنجاح ونظراً األحداث المنحرفين، هؤالء لدى  السالم االجتماعيلنشر ثقافة مهنيال
 يمكن المختلفة في المجاالت االجتماعية للخدمة العامة بالممارسة الخاصة البرامج

قيم السالم  تنمية في االجتماعية للخدمة ةالعام الممارسة مدخل إلى ستناداإل
ختبار ا إلىة الباحث دفع مما لألحداث المنحرفين بالمؤسسات اإليداعية االجتماعي

 االجتماعية للخدمة العامة الممارسة من منظور مهني تدخل برنامج ستخداما فاعلية
  .بالمؤسسات اإليداعية ث المنحرفيناألحدل لنشر ثقافة السالم االجتماعي

  :عرض الدراسات المتعلقة بالدراسة :ثانياً
 :دراسات تتعلق بالسالم االجتماعى - أ

السالم  والتي توصلت نتائجها إلي تحديد أبعادMorlino , L,2002) (دراسة 
المساواة والديمقراطية ) السياسية و االجتماعية والمدنية (االجتماعي في حقوق اإلنسان 

 ,Skain( كما أوضحت دراسة ،ام رأي األخرين والحرية في التعبير عن الرأي وإحتر
Mary,2002 ( يعتبر   كأحد ابعاد السالم االجتماعي  أن طريقة تناول الحوار المجتمعى

طريقة فعالة تركز على خلق مجتمع فعال من خالل عملية الحوار لتحقيق تنمية الوعى 
الل الحوار قدرة على تكوين عالقات باعتبارها عنصرا مساعدا من خال والشخصى 
هدفت التعرف علي ) ٢٠٠٤أشرف عبد الوهاب أبو الفرج ، (دراسة  ،.المجتمعي

األسباب الرئيسية التي تؤدي إلي التغيير في مفهوم التسامح ، وتوصلت نتائج الدراسة إلي 
أن هناك أسباب داخلية تتعلق بواقع المجتمع المصري وظروفة حيث جاءت زيادة 

 ثم زيادة معدل الفقر، و تراجع العدالة ، وتأثير وسائل اإلعالم الضغوط في المقام األول ،
عبد الناصف يوسف ( زيادة الهجرة خارج البالد ، ودراسة وأخيراً، ثم زيادة الحرية ، 

أن المسئولية االجتماعية  من خاللها نتائج الدراسة إلي والتي توصلت )٢٠٠٤شومان ،
ب على الفرد أن يشارك ويهتم بجميع القضايا وأنه يج، هي أحد أبعاد السالم االجتماعي 

وأشارت أيضاً دراسة التي تهم مجتمعه، ويكون على وعى بحقوقه وواجباته في المجتمع، 
 )2004 De-River-joseph (  إلى أن هناك خطوات البد من القيام بها حتى يمكن فى

 به من خطوات قد وما يمر .النهاية الوصول إلى مرحلة تقويم ثقافة السالم االجتماعي 
 2004 (يؤدى إلى استيعاب األفراد للمفاهيم المرتبطة بثقافة السالم االجتماعى ، و دراسة

Jakob,Denise,( وكيفية فهم ،  التي أكدت على فهم كيفية تصور أفراد المجتمع للسالم
حلة وتعتبر مرحلة الطفولة هى المر ، معنى السالم سواء فى حياتهم الداخلية أو الخارجية 
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العمرية الهامة لتدعيم مفهوم السالم ألن هذه المرحلة تشكل الهوية النفسية واالجتماعية 
وأكدت أيضا على أهمية مشاركة ، وتطوير النظرة إلى العالم أكثر من النظر إلى الذات 

حوار حول السالم وتحقيق تنمية السالم وتحفيزهم على العمل للسالم  ، كما الاألطفال فى 
  إلى تدعيم المهارات الحياتية ألفراد )Wessells, Michael ,2006( اسة أشارت در

، المجتمع  والتثقيف فى مجال السالم وزيادة تحسين العالقات بين الصغار والكبار 
 ضرورة االهتمام باألطفال وتنمية مشاركتهم فى بناء أيضاً كمحاولة للتخفيف من العنف و

 Baskin, Gershon siniora(شارت دراسة  السالم واإلقالل من العنف ، كما أ
 أن تعليم السالم يساعد على تحقيق التعايش والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع )2007

ألن السالم يقوم على أساس الشراكة المتساوية بين األفراد للمساعدة فى تنمية السالم ، 
ميع أفراد المجتمع ، كما بينهم على أساس مبادئ حق تقرير المصير واألمن والرخاء لج

أن تقدير أثر المشاركة فى تنمية ثقافة ) Doubilet, Karen2007(أوضحت دراسة 
فراد المجتمع وتعمل أيضا أالسالم يركز على إتجاهات المشاركين والسلوكيات الخاصة ب

حترام على تدعيم السالم والتعايش والتثقيف ونشر قيم الديمقراطية وتشجيع التفاهم واال
)  Pittka, Agili Andrea 2007( متبادل بين أفراد المجتمع ، كما أوضحت دراسة ال

أن السالم االجتماعى والثقافى مهم مثل السالم السياسى وعند تحقيق السالم يجب الوضع 
عتبار الشعب ودينامية وسياق المجتمع وفهم أبعاد الصراع القائم كمحاولة للتحول فى اال

 وقد توصلت الدراسة  )٢٠٠٨سهام ثروت ، ( افة السالم ، دراسة من ثقافة العداء إلى ثق
 يساهم  كأحد أبعاد السالم اإلجتماعي أن الحوار المجتمعى: إلى مجموعة من النتائج منها

فى زيادة الوعى واإلدراك لدى أفراد المجتمع فى التعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم 
جتمعى يساهم فى اهتمام المسئولين بالقضايا وأيضا أن الحوار الم، والمساهمة فى حلها 

 Hashemh, Soheila)التى تهم أفراد المجتمع وتحديد أولوياته ، كما أوضحت دراسة 
 دور اإلدراك فى عملية حل مشكلة السالم حيث تشمل عملية السالم الهدوء (2009

 التي )Sheppard, Fred, 2010( دراسة ،واألمن والتضامن وأهمية المعتقدات الدينية
يحترم ويحافظ على تراثنا كأحد أبعاد السالم االجتماعي أشارت إلي أن الحوار المجتمعى 

الثقافى ويهدف إلى وضع برنامج تفسيرى للتعديل من سلوكيات أفراد المجتمع المحتمل 
وأن إتمام عمليات الحوار المجتمعى ، وقوعها والتى تنعكس على القيم الطبيعية للمجتمع

لمجتمع يمكننا من تعديل األفكار والمعانى التقليدية المتوازنة فى المجتمع ويؤدى مع أفراد ا
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 وأن الحوار المجتمعى يعتبر آلية لضبط  ،إلى الحفاظ على التراث الثقافى والمجتمعي
  .وتصحيح العالقات الداخلية بين األفراد والجماعات والمجتمعات

 :اث المنحرفين دراسات تناولت دور الممارسة العامة مع األحد  -  ب
 أهمية دور األنشطة )٢٠٠٤طارق بن محمد زياد الزهراني ،  ( وضحت دراسة

الرياضية والثقافية في تأهيل األحداث المنحرفين ، والتأكيد علي الدور األساس الذي تلعبه 
هذه البرامج في تحقيق المشاركة الفعالة ، وتحمل المسؤلية ، وإحترام اإللتزام بالمبادئ و 

 التي )٢٠٠٥محمد بن محمد عيسوي الفيومي،  ( عد داخل المؤسسة، ودراسةالقوا
هدفت تنمية العالقات االجتماعية واألخوية بين األحداث داخل المؤسسة بما يضمن خروج 

 وأكثر تكيفا مع المجتمع  ، وهدفت جنوحااً وأقل إعتداالًالحدث إلي الحياة العامة أكثر 
 التعرف علي األهداف التي تسعي )٢٠٠٨ ميرفت محمد محمد سيد ،( دراسة 

المؤسسات إلي تحقيقها من خالل جماعات األحداث الجانحين ، وذلك من خالل التركيز 
التي تسعي  إلي تزويد األحداث . علي المهارات الخاصة باألخصائيين االجتماعين 

ية بمجموعة من القيم االجتماعية التي من شأنها تحسين قدرتهم علي تحمل المسؤل
واستهدفت هذه  )Krezmien Michael ,2008 (والمشاركة اإليجابية ، وكذلك دراسة

الدراسة التعرف على العقبات التي تواجه األحداث المنحرفين أثناء تنفيذ البرامج التأهيلة 
والعالجية داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية ، وتوصلت إلى أن أغلب العقبات التي 

ث هي عدم تحديد األدوار والمسئوليات بالنسبة لألخصائي والعميل تواجه العمل مع األحدا
وكذلك تداخل األدوار بين المسئولين في مؤسسات رعاية األحداث ، وعدم توافر الموارد 
واإلمكانيات الالزمة بالمؤسسة وهذا قد يكون له دور أساسي في عدم تحقيق األهداف 

(  سلوك األحداث المنحرفين ، وجاءت دراسة األساسية التي تسعي إلي التغير اإليجابي في
 لتؤكد علي أهمية البرامج والخدمات المقدمة من خالل )٢٠٠٩راندا حبيب إسماعيل ،

برنامج التدخل المهني في شعور األحداث بأنهم فئة غير مهمشة ولهم الحق في إشباع 
لهذه الخدمات إحتياجاتهم األساسية ، وجاءت نتائج الدراسة موضحة التأثير اإليجابي 

المقدمة من خالل التدخل المهني في إحساسهم بالتسامح تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع الذي 
ر يوضحت أن غياب معايالتي  )٢٠١١سماح سالم عوض سالم ،(دراسةيعيشون فيه، و 

، و الضبط االجتماعي داخل جماعات األحداث يساهم في إنعدام القيم اإليجابية لديهم 
أهمية الجوانب القيمية واألخالقية ألحداث المنحرفين ، وأكدت علي أوضحت إنخفاض 
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حتي ،  ينحدث المنحرفلأل تحسين النظرة القيمية واألخالقية دور الخدمة االجتماعية في
شيماء حسن حسن أمين ، (، وهدفت دراسة  لديهميمكن التخفيف من القيم العدوانية 

جتماعي لتحقيق التأهيل االجتماعي لألحداث  تحديد األدوار الفعلية لألخصائي اال)٢٠١٢
الجانحين ، والتي من شأنها مساعدة األحداث علي تقبل انفسهم وتقبل األخرين والتعايش 
بسالم داخل مؤسة الرعاية االجتماعية ومن ثم داخل المجتمع المحيط بعد الخروج من دار 

 علي أهمية ممارسة )٢٠١٣الجوهرة محمد الزامل ، (الرعاية ، وأكدت نتائج دراسة 
الخدمة االجتماعية  في إكساب السلوكيات اإليجابية للفتيات بمؤسات الرعاية االجتماعية 

و  مما يساعدهن علي تقبل أنفسهن ، وزيادة شعورهن بالتسامح داخل مجتمعهن ،
أن فئة األطفال والشباب في الوقت الحالي  التي أكدت )(leiterman , w, 2013دراسة

حقيقية البد من التعامل معاها بإيجابية ، وأن توفر لهم كافة المقومات التي تعتبر قوة 
 والتأكيد علي فعالية التدخل المهني معهم لتحقيق ستغالل قدراتهم وإمكانياتهماتساعد علي 

( ، وجاءت نتائج دراسة  ذلك  ، وإكسابهم السلوكيات التي تنمي لديهم القيم االجتماعية 
 لتؤكد مظاهر التعاون بين المهنين وغير المهنيين بمؤسات )٢٠١٥حسن خميس نخلة ، 

رعاية األحداث فيما يرتبط بتبادل المعلومات ، وتقدير اإلحتياجات والسعي نحو التخلص 
من صور الصراع واتشار الحب والتسامح بين األحداث داخل المؤسسة ، وتوصلت 

حيح األفكار الخاطئة لدي إلي أهمية تص) ٢٠١٥فهد عجمي حمد الورداني ، ( دراسة 
األحداث المنحرفين ، وزيادة المعارف لديهم التي تساعد علي التقليل من سلوك العنف 
لدي األطفال ، وهذا ما أكد فعالية التدخل المهني باستخدام المدخل المعرفي السلوكي في 

  .ترسيخ قيم التسامح والمشاركة لدي األحداث المنحرفين
  : من هذه الدراسات من خاللولقد استفادت الباحثة 

تحديد أهمية قيام البناء الثقافى االجتماعى الذى يركز على السالم داخل المجتمع وبين 
تجاهات المشاركين اتحديد أثر المشاركة فى تنمية ثقافة السالم والتى تركز على  ، وأفراده

 والتعايش والسلوكيات الخاصة باألحداث المنحرفين  وتعمل أيضا على تدعيم السالم
 ، حترام المتبادل بين أفراد المجتمعوالتثقيف ونشر قيم الديمقراطية وتشجيع التفاهم واال

التأكيد على أهمية السالم االجتماعى فى تدعيم الثقة بالنفس والتخفيف من األفكار النمطية 
السلبية والتى تؤثر فى الفكر ،معرفة أهمية السالم االجتماعى على تحقيق التعايش 

حيث أن السالم يقوم على أساس الشراكة ، التعاون والمساواة بين أفراد المجتمعو
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المتساوية بين األفراد للمساعدة فى تنمية السالم بينهم على أساس مبادئ حق تقرير 
المصير واألمن والرخاء لجميع أفراد المجتمع ، تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

نحرفين بثقافة السالم االجتماعى وهذا ما لم تتطرق له أى من فى تنمية وعي األحداث الم
 . الدراسات السابقة فى حدود علم الباحثة 

ومما سبق يتضح أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة فى أنها تعمل على التدخل 
  .المهني لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين

 :لدراسة لالموجهات النظرية: ثالثاً
هتماما أكبر للمعوقات العقلية المعرفية وذلك المدخل المعرفي ا يعطي: المعرفيالمدخل  .١

ساسية في الوجود اإلنساني وموجه افيما يتعلق بربط الحقيقة بقدرة العقل علي توظيفا كقوة 
 .(Zastrow, Charles ,1999,183)إلشبعاتهم في الحياة  

 سلوك الحدث ودوافعه يتأثر بشكل حاسم بالتغيير     لذلك فإن التغيير الذي يحدث في
الذي يحدث نتيجة تطور تفكير هذا الحدث ، حيث أن التفكير هو الذي يؤدي الدور 

 ، وعلي ذلك (Wener, Horol, 1979, P240)األساسي في تشكيل السلوك اإلنساني 
حداث فأساس المدخل المعرفي هو إطار الوعي والعالج في القصور المعرفي لدي األ

ويعتمد ،  من نقص في عمليات التفكير وبطء في عمليات اإلدراك االمنحرفين الذين يعانو
علي عدة نظريات أهمها النظرية العقلية والنظرية الواقعية والعالج اإلنفعالي وعلم 
الظواهر وهي تشترك جميعا في محور واحد تركز علي الحاضر أكثر من الماضي وعلي 

ويتحدد دور األخصائي  ، (Nurius, Paula, 1995,P513)   شعورالشعور أكثر من الال
  :االجتماعي كممارس عام في هذا المدخل في جانبين أساسيين 

وفي هذا يقوم بنقد أفكار ومعتقدات الحدث الخاطئة بعد مضاد، أن يعمل كداعية  .١
  .التعرف عليها

وأن يقوم ببيان عه، ممواجهه الحدث باألفكار الخاطئة من أجل تصحيحها بعد مناقشتها  .٢
كيفية إحداث التغيير وتشجيع الحدث علي ذلك ويساعدة علي التفكير الصحيح والسلوك 

  . السوي

نحراف ظاهرة ناتجة عن  أصحاب هذه النظرية أن اإل يعتقد:االجتماعينظریة الضبط  .٢
 فيبدأ بطرح تساؤل كيف ال ينحرف ألحداث المنحرفينفشل السيطرة االجتماعية على ا

ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن االنحراف يتناسب  ؟ ،حداث وأمامهم كل هذه المغرياتاأل
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لذا  ، )٢٢، ص٢٠٠٩األعرجي ، زهير، (عكسياً مع العالقة االجتماعية بين األحداث 
يمكن من خالل نظرية الضبط االجتماعى فهم سلوك األحداث وتأييدهم أو اعتراضهم على 

ستخدام مؤسسة رعاية األحداث  للحوار المجتمعى لتغيير ا ثقافة السالم االجتماعى وكيفية
  .القيم السلبية لدىهم إلى قيم إيجابية

         :صياغة مشكلة الدراسة: رابعاً
 يظلل ويدفع كل جهود مناخاً إن السالم االجتماعى حاجة إنسانية وقيمة نبيلة و     

جتمع التكنيكات واألساليب ولذلك يجب أن يستخدم الم، البناء والتنمية فى المجتمع 
المختلفة لنشر ثقافة السالم االجتماعى والتى تهدف إلى تغيير بعيد المدى فى السلوك 

:  المفاهيم المرتبطة بثقافة السالم االجتماعي مثلاألحداث المنحرفينكساب ااإلنسانى و
 من القيم  اآلخر والمسئولية االجتماعية وغيرهااحترام رأي والمجتمعيالتسامح والحوار 
 )23P,2014,M,Bogaards ( .األحداثوفكر  التى توجه سلوك

 فى تعامالتهم فى الحياة العامة بدالً من األطفالحتى تصبح هذه القيم سلوكاً يلتزم به 
وثمة اتفاق بين قيم السالم االجتماعى وما تتضمنه فلسفة ، كونها مجرد مفاهيم نظرية 

مساواة والعدالة والتسامح وتهدف إلى جعل الثقافة لغة الخدمة االجتماعية والتى تنادى بال
السالم من أجل أن يصبح السالم ثقافة لألفراد والجماعات وحقا للشعوب وحلما لألوطان 

وبناء علي ما سبق ومن خالل  ). ١٥٦، ص٢٠١٠السروجي،طلعت ،  ( واإلنسانية
يمكن ، ية للدراسة عرض الدراسات السابقة ومحتوي اإلطار النظري والمنطلقات النظر

  - :ان تتلخص مشكلة الدراسة في المحاور األتية
 .تنمية السلوك الخاص بقيمة التسامح لدي األحداث المنحرفين  - ١
 .تنمية السلوك الخاص بقيمة تحمل المسؤلية لدي األحداث المنحرفين  - ٢
 .تنمية السلوك الخاص بقيمة إحترام رأي األخرين لدي األحداث المنحرفين   - ٣
 .ية السلوك الخاص بقيمة الحوار المجتمعي لدي األحداث المنحرفينتنم   - ٤

 توجد فروق "تي اآل الفرض الدراسة في مشكلةصياغة ومن خالل ما سبق يمكن 
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة قبل وبعد تطبيق بين  اًجوهرية دالة إحصائي

جتماعي لألحداث المنحرفين لصالح العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم اال
  "القياس البعدي 
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  : الدراسةةأهمي: خامساً
 مالئمة تجاهات جديدة غيراالتحوالت العالمية والمحلية وما تفرضه من قيم و .١

 هتمام بنشر ثقافة السالم االجتماعي التي تتفق مع مجتمعناللمجتمع مما يجعل اال
 .اًوغرسها في األحداث المنحرفين أمراً ضروري

 السالم االجتماعي من القضايا ذات األبعاد االجتماعية والسياسية واألمنية التي  .٢
 .تعبر عن معايير التسامح ومستوي المسؤلية االجتماعية من قبل األفراد

 تعتبر فئة األحداث المنحرفين من الفئات العمرية التى تمثل شريحة من شرائح  .٣
ام والتى تعتبر بمثابة قوة مفقودة فى هتمالمجتمع التى تحتاج إلى الرعاية واال

 .صالحينالتنمية إلعدادهم كمواطنين 
 االهتمام المتزايد بمجال حقوق اإلنسان ونشر مفهوم السالم االجتماعي فى  .٤

ممارسات الخدمة االجتماعية باعتبارهما من أهم مجاالت الممارسة الحديثة 
  .خاصة فيما يتعلق بإعداد المواطن الصالح

  :ف الدراسةداأه: سادساً
ستخدام االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج "  :الرئيسي للدراسة فيالهدف يتحدد 

 الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين
  : وينبثق من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية":
ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ا المهني بالتدخلاختبار فاعلية برنامج  .١

 .االجتماعية ليةئوتنمية السلوك الخاص بالمسفي 

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج  .٢
 .تنمية السلوك الخاص بالتسامحفي 

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ستخدام االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج  .٣
 . رأي األخرينباحترامتنمية السلوك الخاص في 

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج  .٤
 .المجتمعي تنمية السلوك الخاص بالحوارفي 
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 :فروض الدراسة: سابعاً
قبل بين  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي"  :الرئيسي للدراسة في يتحدد الفرض

برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر وبعد تطبيق 
 من هذا ق وينبث".ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين لصالح القياس البعدي 

  :الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًدالة إحصائيفروق جوهرية توجد  .١

 ليةئوتنمية السلوك الخاص بالمسباستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في 
 . لصالح القياس البعدياالجتماعية

برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًفروق جوهرية دالة إحصائيتوجد  .٢
 تنمية السلوك الخاص بالتسامحعامة في الخدمة االجتماعية في باستخدام الممارسة ال
 .لصالح القياس البعدي

برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًفروق جوهرية دالة إحصائيتوجد  .٣
 باحترامتنمية السلوك الخاص باستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في 

 . لصالح القياس البعديرأي األخرين

برنامج التدخل المهني قبل وبعد تطبيق بين  اًفروق جوهرية دالة إحصائيتوجد  .٤
 تنمية السلوك الخاص بالحوارباستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في 

 . لصالح القياس البعديالمجتمعي

  : مفاهيم الدراسة:ثامناً
 :مفهوم انحراف األحداث .١

 يحاكم أمام محاكم األحداث الرتكابه أفعاالً يعرف الحدث بأنه ذلك الشخص الذي  
إجرامية أو ألسباب أخري تقتضى ذلك مثل حاالت الهروب من سلطة 

  .)55P,2015,J,Willcy(الوالدين
هم مجموعة من األفراد الذين يميلون إلى "كما يعرف األحداث المنحرفون بأنهم     

جرامية التي يقوم بها الدخول في المخاطرة عن طريق ممارسة بعض السلوكيات اال
David  ,"المجرمين الكبار والقيام بالعديد من األفعال التي هي بمثابة خرق للقانون

)231, 2012,R (  
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ويعرف الحدث بأنه الشخص الذى يأتى أفعاالً تهدد أمن المجتمع وتخرق المعايير 
قانونية تجاه تخاذ اإلجراءات والتدابير الاالقانونية واالجتماعية بصفة متكررة تستلزم 

  .)٢٠، ص٢٠٠٣موسى، فؤاد ، (  هذه األفعالمرتكبي
  :إجرائياًمفهوم إنحراف األحداث 

 .سنة ١٨ من أقل وسنة الرجريمة أرتكب،و سنة ) ١٨: ٧(بين يتراوح عمرة الحدث   -  أ
 .ضيافة أو مالحظة أو استقبال وليس ايداع المؤسسة داخل الحدث تصنيف يكون أن  - ب
 برنامج تنفذ وذلك لضمان ة بالمؤسسة أكثر من ستة أشهر،الحدث الذي مر علي إيداع  - ج

  .في المؤسسة األحداث مع ةالباحث به قومت الذي المهني التدخل
  :االجتماعي السالم ماهية ثقافة .٢

 :مفهوم ثقافة السالم االجتماعي - أ
مجموعة من األنماط السلوكية الحياتية والمواقف المتنوعة  :أنهاثقافة السالم تعرف 

 ورفض اإلساءة إليهم واالعتداء عليهم وممارسة خريناآلالفرد إلي احترام  عالتي تدف
  .)٥٥،ص ٢٠١٨الشیخ ، ممدوح ، (العنف ضدهم وقبول االختالف والتنوع 

كلمة سالم ترجمة للمصطلح : وعرف السالم االجتماعي في قاموس اللغة االنجليزية 
Peaceعي ترجمة للمصطلح  بمعنى الصلح أو األمن والطمأنينة وكلمة اجتماSocial 

   Social peace   (Elias,D, 2001,P273)الجتماعي ترجمة للمصطلح اوبذلك فالسالم 
سلوك معيشى ينبع من قيم المجتمع :  السالم االجتماعي علي أنه ويعرف أيضا

وعدم العدالة وتبني قيم أخرى تساعد ، واتجاهاته ، تلك القيم التي تزيل العنف والتفرقة 
العزب ، تغريد ( ندماج أفراد المجتمع مع بعضهم البعض وكأنهم نسيج واحدعلى ا

   .)١٤٥٦،ص ٢٠٠٢،
  :إجرائياًمفهوم السالم االجتماعى 

  :يمكن التعرف عليه من خالل عدة مؤشرات هي 
 وتجاة المجتمع خريناآلتنمية قيمة المسؤلية االجتماعية لدي األحداث المنحرفين تجاة  .١

 .الذي يعيش به
 قيمة التسامح  لتنمية شعور الحدث بأن التسامح يحقق آمالهم وطموحاتهم وأيضاً تنمية .٢

  . خريناآلالشعور بالرضا تجاة 
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 يساعد في إيجاد أفكار متعددة لحل راءاآل وأن إختالف خريناآلحترام رأي اتنمية قيمة  .٣
  .مشكالتهم 

 حياته في اإلطار تنمية قيمة الحوار المجتمعي لتنمية شعور الحدث بالفيم التي توجه .٤
 .الثقافي واالجتماعي  واالقتصادي والسياسي والروحي

 .هو عقد اجتماعي غير مكتوب يتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع .٥
  :أهداف ثقافة السالم االجتماعى  -  ب

على االتصال والمشاركة والتعاون مع لدي الحدث المنحرف تعمل على تعزيز القدرة  -١
  .اآلخر

 التي يشعر بها األحداث ء على جميع أشكال التمييز والتعصبتساعد على القضا -٢
 .المنحرفين 

خالص يمتد لما ايضاً إلى اإلحساس بالقيم العالمية ألنها تنمى وعى عالمى اتهدف  -٣
 .وراء الدولة وتتعلق بالعالم كمجتمع

وهذا من التي يعاني منها األحداث المنحرفين تساعد إلى الوصول إلى حل المشكالت  -٤
 . وسائل الالعنفخالل

 .تهدف إلى جلب السالم اإلنسانى للمجتمع بأكمله -٥
 .تعمل على تغذية مشاعر التكافل والمساواة بين األحداث داخل المؤسسة وخارجها -٦
تساعد على تأسيس بيئة اجتماعية تضم المجتمع اإلنسانى العالمى على التسامح  -٧

، ٢٠٠٤حامد ، أبوالقاسم ،  (.الثقافيةواالحترام المتبادل والتقدير واالستفادة من التعددية 
 .)١٨_١٠ص ص 

  :عناصر تحقيق السالم واألمن االجتماعى فى المجتمع - ج
  .األمن والسالم االجتماعى -١
 .العمل االجتماعى -٢
 .البيئة األساسية وتنمية المجتمعات العمرانية القائمة والجديدة -٣
 .الخدمات اإلعالمية والثقافية -٤
 .الخدمات التعليمية -٥
   .)٢٥٧، ص٢٠٠٢عفيفي، عبد الخالق ، ( لصحيةالخدمات ا -٦
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خطوات التدخل المهني من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية   -  د
  : بثقافة السالم االجتماعي  لدي األحداث المنحرفينلنشر

أن خطوات التدخل المهني للممارسة " "Karen K. Ashmanترى كارين أشمان 
الرتباط، التقدير، التخطيط، التنفيذ، التقويم، اإلنهاء، وقد ا: العامة تشمل الخطوات التالية

نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين  هذا التصنيف حتى يمكن ةتبنى الباحثت
  :وفيما يلي توضيح لهذه الخطوات

يعد االرتباط أولى خطوات التدخل المهني في إطار : :Engagementاالرتباط .١
ة االجتماعية وهو يعنى قيام الممارس العام بتهيئة نفسه للمشاركة الممارسة العامة للخدم

تصال وإزالة الحدود بينه وبين أنساق التعامل سواء كان افي عملية المساعدة وفتح قنوات 
أو الهدف أو الفعل، سواء كان نسق العميل ) األحداث المنحرفين ( يعمل مع نسق العميل 

 ,Timberlake, Elizabeth)  أو منظمة أو مجتمعفرداً أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة 
2002, P60). 

أن التقدير يمثل العمليات  ) ١٩٩٣(  يرى هيبوارث والرسن :Assessment :التقدير .٢
التي تقوم بتجميع المعلومات وتركيبها وتحليلها وتنظيمها في شكل معين، حيث أن التقدير 

 :) ٨، ص٢٠٠٨اجدة ، متولي ، م(  التالية بوصفه عملية يتضمن األبعاد
مع التركيز علي ) األحداث المنحرفين(طبيعة المشكلة التي يواجهها نسق العميل  -  أ

حتياجات والضغوط المرتبطة بالتحول بين المراحل السنية التي تتطلب نوعاً من اال
 .التكيف

األخصائيين (واألفراد المؤثرين ) الحدث المنحرف( قدرات التكيف لدي العميل   - ب
بما تتضمنه من جوانب القوة والضعف ) ن، جماعة األحداث المنحرفيناالجتماعيي

 .والمهارات والخبرات الشخصية
األنساق األخرى المرتبطة باألحداث وطبيعة العالقات المتبادلة بينهم وبين هذه   - ج

 .األنساق
والمصادر والموارد ) األحداث المنحرفين(نوع المصادر الموجودة لدي نسق العميل  - د

 يحتاج إليها هذا النسق من أجل زيادة قدرتهم علي التفاعل وتنمية ثقافة السالم األخرى التي
 .االجتماعي لديهم
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مرحلة التقدير في  يعد التخطيط مرحلة للتدخل المهني تتبع:   : Planningالتخطيط .٣
عملية حل المشكلة يتم بواسطتها تحديد المشكالت وجوانب القوة ويتم من خالله أيضا 

وترجع  ، ) (Kirst, Kare, 2010, P204  عله في الخطة العالجيةوصف ما يجب ف
أهمية التخطيط إلى قيام األخصائي االجتماعي بتحليل المعلومات التي تم التوصل إليها في 
أثناء عملية التقدير وتنظيمها وتبويبها حتى يمكن التعرف على المشكالت التي تواجه 

وتحديد األنساق المشتركة ثم التوصل إلى الحدث ثم يقوم بالتعرف على األولويات، 
سليمان ،  ( مجموعة من األهداف العامة والعملية من أجل العمل على تحقيق التغيير

 ).٣٩_٣٨،ص ص ٢٠٠٥حسين،
يتضمن تحديد واختيار النماذج واألساليب وضع : Implementation:التنفيذ .٤

ل أنشطة التدخل بهدف إحداث االستراتيجيات التي يستخدمها الممارس العام وتنفيذها خال
 .)٤٥، ص٢٠٠٥علي ، ماهر ،  ( التغيير المطلوب

التقييم عملية للوقوف على ما إذا كانت جهود التغيير حققت  :Evaluation:التقويم .٥
سليمان ، ( النتائج المرجوة منها أم ال وذلك من خالل تقييم كل هدف لمعرفة درجة تحقيقه 

تخدم التقييم للتعرف على فاعلية اإلستراتيجيات ، ويس)٤٠، ٣٩، ص ص ٢٠٠٥حسين ، 
حداث التغيير إواألدوار واألساليب المهنية التي تم اختيارها ومدى تأثيرها ونجاحها في 

حيث أن عدم تنفيذ عملية التقييم يؤدى إلى صعوبة التعرف على فاعلية التغيير ومن ثم 
 .عدم التأكد من استمرارية المشكلة أم ال

 هو انفصال األحداث عن المؤسسة بعد تحقيق أهداف :Termination:اإلنهاء .٦
تصاله بها ، واإلنهاء يعنى نهاية العالقة المهنية التي تجمع مابين األخصائي  واألحداث إ

المنحرفين لذا فإنها تتطلب مهارات وتكنيكات خاصة وكذلك يجب مراعاة التوقيت المناسب 
 ).٦٥، ص ٢٠٠٨السنهوري ، أحمد ،  ( لإلنهاء
  : المنهجية للدراسةتاإلجراءا: تاسعاً

والتي تتضمن ، تعتبر هذه الدراسة من الدراسات شبة التجريبية  :نوع الدراسة .١
التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة (ختبار العالقة بين متغيرين أحدهما مستقل ا

  .)لمنحرفين السالم االجتماعي لألحداث انشر ثقافة( تابع هو خراآلو) االجتماعية
المنهج شبه التجريبي باستخدام جماعة عتمدت الدراسة على ا :المنهج المستخدم .٢

لمعرفة الفرق بين القياسين ويتم إرجاع ،  واحدة دون استخدام جماعة ضابطة
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التجريبي وهو برنامج التدخل المهني للممارسة العامة في  النتيجة إلى المتغير
  :حث الخطوات التاليةالخدمة االجتماعية وسوف يتبع البا

 . القياس القبلي للجماعة التجريبية- أ
 . تنفيذ برنامج التدخل المهني مع الجماعة التجريبية- ب

  . البعدى للجماعة التجريبية-  حساب الفروق بين القياسين القبلي - جـ
ستخدام هذا المنهج لعدم توافر الشروط إلجراء الدراسة التجريبية ، وأيضاً اوقد تم 

  :تيةاآلب لألسبا
 يتطلب البعد القانوني تعرض األحداث المنحرفين بالمؤسسات اإليداعية إلجراءات - أ

قانونية ومهنية من بينها العالج الجماعي ومن هنا التسمح إدارة المؤسسة بحرمان أي من 
  . معه وبالتالي اليمكن الحصول علي مجموعة ضابطةةاألحداث المنحرفين لتدخل الباحث

خالقي الذي يمنع حرمان جماعة ضابطة من التدخل العالجي حتي ال  الجانب األ-ب
 .تزداد مشكالت العالقات االجتماعية وعدم االنتماء والمسئولية والمشاركة لديهم

ختيار والتوزيع  بعد تطبيق شروط العينة يصعب توافر إطار معاينة يسمح باال- جــ
 .العشوائي للعينة

 :أدوات الدراسة -٣
مقياس نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث  : البيانات فيتمثلت أدوات جمع

  :المنحرفين
 في صورته األولية مقياس نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينبناء  .١

ستفادة من  والدراسات السابقة المرتبطة إلى جانب االللدراسةاعتماداً على اإلطار النظري 
المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد العبارات التي ستبيان ستمارات اإلابعض المقاييس و

  .الدراسةبأبعاد ترتبط 
قامت الباحثة بتحديد األبعاد التي يشتمل عليها المقياس والتي تمثلت في أربعة أبعاد  .٢

تنمية السلوك الخاص ، وبعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعيةبعد : وهى
تنمية السلوك الخاص ، وبعد رينخاآلباحترام رأي تنمية السلوك الخاص ، وبعد بالتسامح

 .بالحوار المجتمعي

) ٤٠( بتحديد وصياغة العبارات الخاصة بكل بعد، والذي بلغ عددها الباحثةثم قامت  .٣
 . عبارات لكل بعد) ١٠( مقسمه بالتساوي على أبعاد المقياس عبارة،
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نعم، إلى حد (لكل عبارة اعتمد المقياس على التدريج الثالثي، بحيث تكون االستجابة  .٤
، فاالستجابات تأخذ )درجة(وأعطيت لكل استجابة من هذه االستجابات وزناً ) ما، ال

 ).درجة واحدة (ال، )درجتين (إلى حد ما، )ثالثة درجات (نعم: األوزان التالية

 : نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينطريقة تصحيح مقياس  .٤
قافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين وتقسيمه إلى فئات مقياس نشر ثتم بناء 

دخال ا حيث تم ترميز والحسابيستخدام المتوسط ابحتى يمكن التوصل إلى نتائج الدراسة 
، ) الحدود الدنيا والعليا( المقياس الثالثي خاليا البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول

 على عدد خاليا ه، تم تقسيم)٢ = ١–٣(يمة أقل ق –أكبر قيمة = تم حساب المدى 
وبعد ذلك تم إضافة  ) ٠.٦٧ = ٣ / ٢(  المقياس للحصول على طول الخلية المصحح

وذلك لتحديد  أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس
  :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي، الحد األعلى لهذه الخلية

  .نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينمقياس مستويات أبعاد ) ١(جدول 
 مستوى منخفض ١.٦٧ إلى ١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط ٢.٣٤ إلى ١.٦٨إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى مرتفع ٣ إلى ٢.٣٥إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

  :صدق األداة .٥
من أعضاء هيئة التدريس ) ٥(تم عرض األداة على عدد  :الصدق الظاهري لألداة  )أ (

بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط وكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان وهم علي 
ة حلوان ، أحمد حمزة أستاذ التخطيط االجتماعي ،جامع/ د.أ(التوالي وفقا لترتيب األبجدي 

شريف سنوسي عبد الطيف ، أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعية ، جامعة بني سويف، / د.أ
أمل عبد الكريم ، األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية ، جامعة / د .م.أ

رجاء عبد الكريم أحمد األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية / د.م.أسيوط ، أ
صالح عبد الحكيم أدم األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة / د.م.سيوط ، أ،جامعة أ

، وذلك البداء الرأي في صالحية األداة من حيث السالمة )االجتماعية ، جامعة أسيوط 
وقد تم االعتماد اللغوية للعبارات من ناحية وارتباطها بأبعاد الدراسة من ناحية أخرى، 

، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة %)٨٠(على نسبة اتفاق ال تقل عن 
  . في صورته النهائيةالمقياس وبناء على ذلك تم صياغة ،البعض



  
  
  
 

 ٦٨٠

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

 :" الصدق المنطقي "صدق المحتوي   )ب (
  : بما يلية الباحثتوللتحقق من هذا النوع من الصدق قام

ي  النظرية، والدراسات والبحوث السابقة التواألطر والكتب، األدبيات علي اإلطالع .١
  .تناولت أبعاد المقياس

 المختلفة األبعاد إلي والبحوث والدراسات وذلك للوصول األدبياتتحليل هذه  .٢
تحديد أبعاد نشر حيث من  ذات االرتباط بمشكلة الدراسة، األبعادوالعبارات المرتبطة بهذه 

  .ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين
 على االتساق الداخلي في حساب صدق ةحث الباتحيث اعتمد :االتساق الداخليصدق   )ج (

مفردات من ) ١٠( وذلك لعينة قوامها ،في األداة بالدرجة الكليةكل بعد معامل ارتباط 
وتبين أنها معنوية عند مستويات الداللة المتعارف األحداث المنحرفين مجتمع الدراسة، 

  :كما يتضح من الجدول التاليعليها، وأن معامل الصدق مقبول، 
أبعاد مقياس نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث االتساق الداخلي بين ) ٢ (جدول

   )١٠=ن(المنحرفين ودرجة المقياس ككل      
 الداللة معامل  االرتباط  األبعاد م
 ** ٠.٩٨٥ بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية ١
 ** ٠.٩٨٩ بعد تنمية السلوك الخاص بالتسامح ٢
 ** ٠.٩٨٨ تنمية السلوك الخاص باحترام رأي األخرينبعد  ٣
 ** ٠.٩٩٣ بعد تنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعي ٤

  )٠.٠٥(معنوي عند *                            )٠.٠١(معنوي عند ** 
  :يوضح الجدول السابق أن

حقق ، ومن ثم تبعدلكل ) ٠.٠١(ى معنوية  متغيرات األداة دالة عند مستو  معظم
  .مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها

 براون للتجزئة النصفية - معادلة سبيرمان ستخدام ابتم حساب ثبات األداة  :ثبات األداة .٦
 إلى نصفين، يضم القسم األول القيم التي تم الحصول عليها بعدحيث تم تقسيم عبارات كل 

، ني القيم المعبرة عن العبارات الزوجيةستجابة للعبارة الفردية، ويضم القسم الثامن اال
 الدراسة ات من األحداث المنحرفين مجتمعمفرد) ١٠(وذلك بتطبيقها على عينة قوامها 

  ). شروط اختيار عينة الدراسةهم فيت والتي توافر،خارج إطار عينة الدراسة(
  :وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي 
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 معادلة سبيرمان براون للتجزئة باستخداممقياس ال نتائج ثبات )٣(جدول 
   )١٠=ن(النصفية

 معادلة سبيرمان براون األبعاد م
 ٠.٨٢ بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية ١
 ٠.٨٨ بعد تنمية السلوك الخاص بالتسامح ٢
 ٠.٨٦ ينخراآلبعد تنمية السلوك الخاص باحترام رأي  ٣
 ٠.٨٤ خاص بالحوار المجتمعيبعد تنمية السلوك ال ٤

 ٠.٩٠ أبعاد المقياس ككل
  :يوضح الجدول السابق أن

 للمتغيرات تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك يمكن الثباتمعامالت    معظم 
  . صبحت األداة في صورتها النهائيةااالعتماد على نتائجها وبذلك 

ستخدام االل الحاسب اآللي بتم معالجة البيانات من خ :اإلحصائي  التحليلأساليب .٧
 الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب )SPSS.V. 24.0(برنامج 

، نحراف المعيارياإل، والمتوسط الحسابي، والتكرارات والنسب المئوية: التاليةاإلحصائية 
اختبار ، و براون للتجزئة النصفية-معادلة سبيرمان والمدى، ومعامل ارتباط بيرسون، و

  .مرتبطتينلعينتين ) ت(
 وسوف الهامة، المنهجية الخطوات من الدراسة مجاالت تحديد  يعد:مجاالت الدراسة .٨
 المجال من كل تشمل والتي للدراسة الثالثة الرئيسية  المجاالتبتوضيح ةالباحث قومت

  :ياتى فيما للدراسة والزمني والمكاني البشرى
 :)الدراسة عينة(البشري  المجال  - أ

 لرعاية الشاملة بالوحدة المودعين المنحرفين  األحداث:التحليل أو المعاينة دةوح .١
 .أسيوط بمحافظة األطفال

 بقسم منحرف حدث ٣٠ من الدراسة عينة تتكون :اختيارها وأساليب الدراسة عينة .٢
 تطبيق الدراسة، تم عينة شروط عليهم تنطبق ومن  األطفاللرعاية الشاملة بالوحدة اإليداع
 القبلي والبعدي القياس جراءاو واحدة تجريبية كمجموعة معها المهني التدخل جبرنام
  .عليها

  :المعاينة خطوات .٣
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 األطفال لرعاية الشاملة بالوحدة األحداث في يتمثل والذي المعاينة طارا تحديد  تم- أ
من ١٠ تم استبعاد حدثاً )٤٩(هو األحداث لهؤالء الكلي العدد وجد حيث ،أسيوطبمحافظة 

 علي السجالت االطالع خالل وذلك (نة الدراسة ممن طبق عليهم ثبات المقياسعي
  .)بالمؤسسة الموجودة والملفات

 ٩ وعددهم اليها اإلشارة السابق العينة شروط عليها المنطبق غير الحاالت استبعاد  - ب
 التعامل ممنوع) النيابة تصرف تحت ( المالحظة بقسم متواجدون حالة ٣وهم  حاالت
 حالة ٢ عدد ، سنة ١٨ عن عمرهم يزيد حالة ٤ عدد ضدهم، صدور حكم بعد إال معهم
  .شهور ٦من  أقل ايداعهم بفترة يتبقى

 :المكاني المجال - ج
 األطفال بمحافظة لرعاية الشاملة الوحدة بمؤسسة اإليداع قسم طارا في التدخل يتم سوف
  .اسيوط

  :الزمني المجال - د
  م٣/١٠/٢٠١٩ي  إل٥/٦/٢٠١٩تم اجراء الدراسة من الفترة 

 األحداث الوعي بثقافة السالم االجتماعي لدي لتنمية المهني التدخل برنامج .٩
  :اإلبداعيةالمنحرفين بالمؤسسات 

 التدخل لبرنامج النظري األساس وضع تم:المهني التدخل لبرنامج النظري  األساس -أ
 خالل يداعية منحداث المنحرفين بالمؤسسات اإللأل لنشر ثقافة السالم االجتماعي المهني

لمدخل المعرفي ، ونظرية الضبط ال السابقة الدراسات للدراسة، نتائج النظري طاراال
  .االجتماعي

    :المهني التدخل برنامج  أهداف -ب
اختبار فاعلية برنامج " ووه رئيسي هدف تحقيق إلي يهدف المهني التدخل برنامج

ة االجتماعية لنشر ثقافة السالم ستخدام الممارسة العامة في الخدماالتدخل المهني ب
   ":االجتماعي لألحداث المنحرفين

  :وينبثق من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية
ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج  .١

 .االجتماعية ليةئوتنمية السلوك الخاص بالمسفي 
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ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية االتدخل المهني بنامج اختبار فاعلية بر .٢
 .تنمية السلوك الخاص بالتسامحفي 

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية االتدخل المهني باختبار فاعلية برنامج  .٣
 . رأي األخرينبإحترامتنمية السلوك الخاص في 

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ابالتدخل المهني اختبار فاعلية برنامج  .٤
 .المجتمعي تنمية السلوك الخاص بالحوارفي 

   :األنساق التي يستهدفها برنامج التدخل المهني -جـ
 المهني التدخل برنامج بتنفيذ يقوم الذي العام الممارس به  يقصد:التغيير محدث  نسق-١

   .ةوهو الباحث
  .منحرفين بالمؤسسات اإليداعيةاألحداث ال : العميل  نسق-٢
 برنامج أنشطة بتنفيذ الباحث مع بالتعاون يقوم الذي العمل فريق وهو : الفعل  نسق-٣

 ومشرفي النشاط ومشرفي الورش والنفسيين االجتماعيين وهم األخصائيين المهني التدخل
  .المؤسسة وإدارة

يداعية وجماعة األحداث األحداث المنحرفين بالمؤسسات اإل بهم يقصد :الهدف  نسق-٤
  .المنحرفين

  :المهني التدخل برنامج  استراتيجيات -د
 .المؤسسة قدرات وتنمية بناء استراتيجية.٢.              إستراتيجية تكوين الثقةا  .١
 إحداث ستراتيجيةا.٥ .اإلقناع ستراتيجيةا. ٤                 .ستراتيجية التوضيحا.٣

 .التغيير
  .استراتيجية تعديل السلوك. ٧      .المعرفي البناء ةإعاد ستراتيجيةا.٦

  : تكنيكات التدخل المهني-هــ
  .    التشجيع والتوجيه-ب   .               بناء االتصال -أ

  . اإلرشاد الديني-هـ.قتداءتقديم نموذج لإل"النماذج التعليمية- د.  المناقشة الجماعية- جــ
 المناقشة ، الندوات ، والجماعية الفردية قابالتالم :المهني التدخل برنامج أدوات -و

  . ،المحاضرات عمل ورش األنشطة االجتماعية الرياضية والفنية والثقافية ، ، الجماعية
كممكن،  وتربوي ، ومعالج ، ومنسق ، :  المهني التدخل في العام الممارس دور -ي

  .ووسيط ، ومحلل للبيانات
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بثقافة السالم االجتماعي األحداث المنحرفين  يوع لتنمية المهني التدخل مراحل -و
  .بالمؤسسات االيداعية

 مرحلة_٤.المهني للتدخل التخطيط  مرحلة _٣ .التقدير  مرحلة-٢.االرتباط مرحلة -١
  .اإلنهاء مرحلة -٦.مرحلة التقويم -٥ التنفيذ

 :نتائج الدراسة الميدانية: عاشراً
  :مع الدراسةمجت األحداث المنحرفينوصف : المحور األول

    )٣٠=ن(األحداث المنحرفين مجتمع الدراسةوصف ) ٤(جدول  
 % ك السن م
 ٤٠ ١٢  سنة١٢ إلى أقل من ٨ ١
 ٣٣.٣ ١٠  سنة١٦ إلى أقل من ١٢ ٢
 ٢٦.٧ ٨  سنة٢٠ إلى أقل من ١٦ ٣

 ١٠٠ ٣٠ المجمـــوع
 ١٣ المتوسط الحسابي

 ٣ االنحراف المعیاري
 % ك الحالة التعلیمیة م
 ١٠ ٣ أمي ١
 ٣٣.٣ ١٠ یقرأ ویكتب ٢
 ٣٦.٧ ١١ المرحلة االبتدائیة ٣
 ٢٠ ٦ المرحلة اإلعدادیة ٤

 ١٠٠ ٣٠ المجمـــوع
 % ك أسباب اإلیداع م
 ٢٠ ٦ سرقة ١
 ٣.٣ ١ ھتك عرض ٢
 ٦.٧ ٢ قتل ٣
 ٣.٣ ١ مخدرات ٤
 ٦٠ ١٨ تشرد ٥
 ٦.٧ ٢ إحراز سالح ٦

 ١٠٠ ٣٠ المجمـــوع
 % ك أقسام المؤسسة م
 ٣.٣ ١ قسم االستقبال العام ١
 ١٦.٧ ٥ قسم المالحظة ٢
 ٦٦.٧ ٢٠ قسم اإلیداع  ٣
 ١٣.٣ ٤ قسم الضیافة ٤

 ١٠٠ ٣٠ المجمـــوع
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  :يوضح الجدول السابق أن
بنسبة )  سنة١٢ إلى أقل من ٨(أكبر نسبة من األحداث المنحرفين في الفئة العمرية  -
، وأخيراً الفئة %)٣٣.٣(بنسبة )  سنة١٦ى أقل من  إل١٢(يليها الفئة العمرية ، %)٤٠(

ومتوسط سن األحداث المنحرفين %). ٢٦.٧(بنسبة )  سنة٢٠ إلى أقل من ١٦(العمرية 
 .سنوات تقريباً) ٣(وبانحراف معياري ، سنة) ١٣(
يليها يقرأ ، %)٣٦.٧(أكبر نسبة من األحداث المنحرفين بالمرحلة االبتدائية بنسبة  -

، وأخيراً أمي بنسبة %)٢٠(، ثم بالمرحلة اإلعدادية بنسبة %)٣٣.٣(ويكتب بنسبة 
)١٠.(% 
يليها السرقة ، %)٦٠(أكبر نسبة من األحداث المنحرفين سبب إيداعهم التشرد بنسبة  -

ومخدرات ، ، وأخيراً هتك عرض%)٦.٧(وإحراز سالح بنسبة ، ، ثم القتل%)٢٠(بنسبة 
 %).٣.٣(بنسبة 

يليها قسم المالحظة ، %)٦٦.٧(حرفين بقسم اإليداع بنسبة أكبر نسبة من األحداث المن -
، وأخيراً قسم االستقبال العام بنسبة %)١٣.٣(، ثم قسم الضيافة بنسبة %)١٦.٧(بنسبة 

)٣.٣.(% 
  :أبعاد نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين: المحور الثاني

 :بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية )١(
  )٣٠=ن             (بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية) ٥(ل جدو

 القیاس البعدي القیاس القبلي
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

تنمي لدي روح الوالء  ١
 ٧ ٠.٧٦ ٢.٣٣ ٤ ٠.٦٤ ١.٧٣ واالنتماء تجاه المؤسسة

تساعدني علي إحترام  ٢
 ١ ٠.٦٢ ٢.٦ ٢ ٠.٨٢ ١.٨٧ اللوائح  والقوانین

٣ 
تعلمني أال تضر حریتي 
األخرین من زمالئي 

 داخل المؤسسة
٦ ٠.٧٧ ٢.٤ ٦ ٠.٧٧ ١.٥٧ 

٤ 
تشعرني بالمسئولیة 
تجاه زمالئي داخل 

 المؤسسة
٢ ٠.٧٣ ٢.٥ ١٠ ٠.٦٢ ١.٤ 

٥ 
أعتبر نفسي جزء من 

  جتمعھذا        الم
 

٣ ٠.٧٨ ٢.٤٧ ٨ ٠.٦٨ ١.٥ 
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 القیاس البعدي القیاس القبلي
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

٦ 

فھمت أن الحریة ھي 
أن أحصل علي حقوقي 
دون أن أضر بحقوق 
 األخرین داخل المؤسسة

١ ٠.٦٢ ٢.٦ ٣ ٠.٦٨ ١.٧٧ 

أشجع نفسي على تحمل  ٧
 ٤ ٠.٧٣ ٢.٤٣ ٧ ٠.٦٨ ١.٥٣ مخاطر المسئولیة

تنمي لدي القدرة علي  ٨
 ٨ ٠.٨ ٢.٣٣ ١ ٠.٨٣ ١.٩٣ القیادة والتبعیة

تكسبني الرغبة في أداء  ٩
 ٩ ٠.٨١ ٢.٢ ٩ ٠.٦٣ ١.٤٧ واجباتي تجاه المؤسسة

تساعدني علي تحمل  ١٠
 ٥ ٠.٧٢ ٢.٤ ٥ ٠.٧٦ ١.٦٣ المسئولیة

 مرتفع ٠.٤٨ ٢.٤٣ منخفض ٠.٤٤ ١.٦٤ البعد ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
 خفضمنبالقياس القبلي بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية مستوى  -

جاء : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)١.٦٤(حيث بلغ المتوسط الحسابي 
وجاء ، )١.٩٣(في الترتيب األول تنمي لدي القدرة علي القيادة والتبعية بمتوسط حسابي 

وأخيراً ، )١.٨٧( بمتوسط حسابي والقوانين اللوائح احترامبالترتيب الثاني تساعدني علي 
 ).١.٤( زمالئي داخل المؤسسة بمتوسط حسابي تجاهلية ئوتشعرني بالمس

بالقياس البعدي مرتفع حيث بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية مستوى  .٢
جاء في : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)٢.٤٣(بلغ المتوسط الحسابي 

فهمت أن الحرية هي أن أحصل و ،والقوانين اللوائح إحترامالترتيب األول تساعدني علي 
وجاء ، )٢.٦( داخل المؤسسة بمتوسط حسابي اآلخرينعلي حقوقي دون أن أضر بحقوق 

، )٢.٥( زمالئي داخل المؤسسة بمتوسط حسابي تجاهلية ئوبالترتيب الثاني تشعرني بالمس
 ، )٢.٢(وأخيراً تكسبني الرغبة في أداء واجباتي تجاه المؤسسة بمتوسط حسابي 

عبد الناصف  (من  مع دراسة كالًاًإلختالفبين القياس القبلي والقياس البعدي جاء متفقوهذاا
،  طارق بن محمد Baskin, Gershon; siniora 2007 ،٢٠٠٤يوسف شومان ،
 علي أن  أكدتوالتي  ، )٢٠٠٨، ميرفت محمد محمد سيد ، ٢٠٠٤زياد الزهراني ، 

الجتماعي وأنه يجب على الفرد أن يشارك المسئولية االجتماعية هي أحد أبعاد السالم ا
  .ويهتم بجميع القضايا التي تهم مجتمعه، ويكون على وعى بحقوقه وواجباته في المجتمع
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 :بعد تنمية السلوك الخاص بالتسامح )٢(
    )٣٠=ن                   (تنمية السلوك الخاص بالتسامح بعد )٦(جدول 

 القیاس البعدي القیاس القبلي
 العبارات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

١ 
 من اآلخرینتعلمني أن أسامح 

زمالئي داخل المؤسسة عند 
 اإلساءة لي

٧ ٠.٧٣ ٢.٤٧ ٧ ٠.٧٣ ١.٥٣ 

٢ 
تزید من إیماني بأن األدیان 
السماویة تحثنا دائما علي 

 التسامح مع األخرین
٣ ٠.٥٣ ٢.٧ ١ ٠.٧٢ ٢.٠٣ 

٣ 
تتیح لي الفرصة الحترام 

 من اآلخرینعادات     وتقالید 
 زمالئي داخل المؤسسة

٤ ٠.٦٢ ٢.٦ ٨ ٠.٦٣ ١.٤٧ 

تعلمني أن أنسي أي إساءة من  ٤
 ٥ ٠.٦٨ ٢.٥ ٢ ٠.٨٤ ١.٧ أحد زمالئي داخل المؤسسة

٥ 
فھمت ضرورة التعایش مع 
األخرین بغض النظر عن 

 الدین
٢ ٠.٤٨ ٢.٨ ٣ ٠.٧٦ ١.٦٧ 

٦ 

تساعدني علي التحول من 
ممارسة العنف مع زمالئي 
داخل المؤسسة إلي التسامح 

 معھم

٧ ٠.٧٣ ٢.٤٧ ٩ ٠.٦٨ ١.٤٣ 

٧ 
تكسبني المھارة علي حل 
المشكالت بطریقة إیجابیة 

 وفعالة
٨ ٠.٧٨ ٢.٤٧ ٤ ٠.٨٥ ١.٦٣ 

تجعلني أرغب في نشر روح       ٨
 ١ ٠.٣١ ٢.٩ ٥ ٠.٧٢ ١.٦ التسامح

تعلمني أن أتعامل مع األخرین  ٩
 ٦ ٠.٦٨ ٢.٤٧ ١٠ ٠.٧٧ ١.٤٣ بصرف النظر عن قدراتھم

 ٩ ٠.٨١ ٢.٤ ٦ ٠.٧٧ ١.٥٧ أعامل من حولي بعطف ١٠

 مرتفع ٠.٤٤ ٢.٥٨ منخفض ٠.٥٨ ١.٦١ البعد ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
لمتوسط  حيث بلغ ا بالقياس القبلي منخفضتنمية السلوك الخاص بالتسامحبعد مستوى  .١

جاء في الترتيب األول : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)١.٦١(الحسابي 
 بمتوسط اآلخرينتزيد من إيماني بأن األديان السماوية تحثنا دائما علي التسامح مع 

وجاء بالترتيب الثاني تعلمني أن أنسي أي إساءة من أحد زمالئي داخل ، )٢.٠٣(حسابي 
 بصرف النظر اآلخرينوأخيراً تعلمني أن أتعامل مع ، )١.٧( حسابي المؤسسة بمتوسط

 ).١.٤٣(عن قدراتهم بمتوسط حسابي 
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 حيث بلغ المتوسط  بالقياس البعدي مرتفعتنمية السلوك الخاص بالتسامحبعد مستوى  .٢
جاء في الترتيب األول : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)٢.٥٨(الحسابي 

وجاء بالترتيب الثاني ، )٢.٩(غب في نشر روح التسامح بمتوسط حسابي تجعلني أر
، )٢.٨( بغض النظر عن الدين بمتوسط حسابي اآلخرينفهمت ضرورة التعايش مع 

  مع دراسة كالًاً، وجاء ذلك متفق)٢.٤( بمتوسط حسابي طفوأخيراً أعامل من حولي بع
، الجوهرة محمد ٢٠١٢أمين ،  ، شيماء حسن حسن ٢٠٠٩راندا حبيب إسماعيل ،( من  

، لتؤكد علي أهمية )٢٠١٥، فهد عجمي حمد الورداني ، ٢٠١٥ حسن خميس نخلة ، الزامل ، ،
  .  بالتسامح تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه إحساس األحداث المنحرفين

 :اآلخرين تنمية السلوك الخاص باحترام رأي بعد )٣(
    )٣٠=ن(اآلخرين خاص باحترام رأي تنمية السلوك ال بعد )٧(جدول 

 القیاس البعدي القیاس القبلي
 العبارات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

١ 
تجعلني احترم رأي 

 حتى ولو كانت اآلخرین
 مختلفة عن رأي

٨ ٠.٧٦ ٢.٣٣ ٩ ٠.٥٨ ١.٢٧ 

أیي علي  فھمت أال أفرض ر ٢
 ٦ ٠.٦٣ ٢.٥٣ ٨ ٠.٧٣ ١.٤٧ اآلخرین

أحافظ علي تعالیم دیننا الذي  ٣
 ٢ ٠.٣٥ ٢.٨٧ ١ ٠.٨٣ ٢ یحث علي احترام األخرین

تعلمني أال أشارك في  ٤
 ٧ ٠.٦٨ ٢.٥٣ ٣ ٠.٨٣ ١.٨٣ الحوارات السلبیة

٥ 
تساعدني أن أكون حسن 

النیة وال أسئ الظن 
 باآلخرین

٨ ٠.٧٦ ٢.٣٣ ٤ ٠.٨٥ ١.٨ 

٦ 
تجعلني أؤمن بأن االختالف 

في الرأي ال یفسد للود 
 قضیة

٧ ٠.٦٨ ٢.٥٣ ٧ ٠.٦٨ ١.٥ 

٧ 
تتیح لي القدرة علي ضبط 
انفعاالتي عندما یعارضني 

 األخرین
٣ ٠.٤١ ٢.٨ ٥ ٠.٨٢ ١.٧٧ 

تعلمني أال أبرز عیوب  ٨
 ٤ ٠.٧٢ ٢.٦ ٦ ٠.٨١ ١.٦ زمالئي أمام األخرین

٩ 
تكسبني مھارة اإلنصات 

ما یتحدث الجید عند
 األخرین من زمالئي

٥ ٠.٦٣ ٢.٥٧ ٣ ٠.٨٣ ١.٨٣ 

١٠ 
فھمت أن احترام رأي 

زمالئي ضروري للتعایش 
 معھم بسالم

١ ٠.٣١ ٢.٩ ٢ ٠.٨٤ ١.٩ 

 مرتفع ٠.٤٤ ٢.٦ متوسط ٠.٧٣ ١.٧ البعد ككل
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  :يوضح الجدول السابق أن
 حيث  متوسط بالقياس القبلياآلخرينتنمية السلوك الخاص باحترام رأي بعد مستوى  .١

جاء في : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)١.٧(بلغ المتوسط الحسابي 
 بمتوسط حسابي اآلخرين احترامالترتيب األول أحافظ علي تعاليم ديننا الذي يحث علي 

 رأي زمالئي ضروري للتعايش معهم بسالم احتراموجاء بالترتيب الثاني فهمت أن ، )٢(
 ولو كانت مختلفة عن ى حتاآلخرينوأخيراً تجعلني أحترم رأي ، )١.٩(بمتوسط حسابي 

 ).١.٢٧(رأي بمتوسط حسابي 
 حيث بالقياس البعدي مرتفعاآلخرين  تنمية السلوك الخاص باحترام رأي بعدمستوى  .٢

جاء في : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)٢.٦(بلغ المتوسط الحسابي 
 رأي زمالئي ضروري للتعايش معهم بسالم بمتوسط احترامأن الترتيب األول فهمت 

 إحتراموجاء بالترتيب الثاني أحافظ علي تعاليم ديننا الذي يحث علي ، )٢.٩(حسابي 
 ولو كانت ى حتاآلخرينوأخيراً تجعلني أحترم رأي ، )٢.٨٧( بمتوسط حسابي اآلخرين

لظن باآلخرين بمتوسط حسابي تساعدني أن أكون حسن النية وال أسئ او ،مختلفة عن رأي
 Morlino , L,2002 Doubilet, Karen, 2007 , (دراسة ، وهذا ما أكدت عليه )٢.٣٣(

 . كقيمة أساسية من قيم السالم االجتماعياآلخرين إحترام رأي بضرورة ،)
 :بعد تنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعي )٤(

    )٣٠=ن(يتنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمع بعد )٨(جدول 
 القیاس البعدي القیاس القبلي

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

١ 
یزید الحوار المجتمعي 

الفرصة من ظھور  أفكار 
 جدیدة

٦ ٠.٦٨ ٢.٤٧ ٣ ٠.٧٩ ١.٧ 

٢ 
یساعد الحوار المجتمعي علي 

فس والتفاھم زیادة الثقة بالن
 بین  األحداث داخل المؤسسة

٥ ٠.٧٨ ٢.٥ ١ ٠.٨٢ ١.٨٧ 

٣ 
یساعد الحوار المجتمعي علي 

إتحاد القرارات بأسلوب 
 جماعي

٢ ٠.٦١ ٢.٦٧ ٦ ٠.٨١ ١.٦ 

یعتبر الحوار المجتمعي موفر  ٤
 ٣ ٠.٦٨ ٢.٥٣ ٢ ٠.٨١ ١.٨ للوقت داخل المؤسسة

٥ 
یكسب الحوار المجتمعي 

لول القدرة للتوصل إلي ح
 إیجابیة للمشكالت

٨ ٠.٨١ ٢.٣٧ ٧ ٠.٧٧ ١.٥٧ 
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 القیاس البعدي القیاس القبلي
 العبارات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

٦ 
ینمي  الحوار  المجتمعي 

الحوار  البناء دون تعصب 
 فكري

٤ ٠.٧٣ ٢.٥ ٦ ٠.٨١ ١.٦ 

یزید الحوار المجتمعي من  ٧
 ٩ ٠.٨١ ١.٦ ٥ ٠.٦٢ ١.٦ االختالفات في المجتمع

٨ 
یساعد الحوار المجتمعي علي 

المشاركة االجتماعیة بین 
 خل  المؤسسةاألحداث دا

٣ ٠.٦٨ ٢.٥٣ ٤ ٠.٧٦ ١.٦٣ 

٩ 
یساعد الحوار المجتمعي في 
القضاء علي ظاھرة التطرف 

 داخل المجتمع
١ ٠.٦ ٢.٧ ٩ ٠.٧٣ ١.٥ 

١٠ 
یساعد  الحوار المجتمعي علي 

تبادل األفكار بین األحداث 
 داخل المؤسسة

٧ ٠.٧٣ ٢.٤٧ ٨ ٠.٨٢ ١.٥٧ 

 مرتفع ٠.٥ ٢.٤٣ منخفض ٠.٦ ١.٦٤ البعد ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
 حيث بلغ  بالقياس القبلي منخفضتنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعيبعد مستوى  .١

جاء في : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)١.٦٤(المتوسط الحسابي 
ل الترتيب األول يساعد الحوار المجتمعي علي زيادة الثقة بالنفس والتفاهم بين األحداث داخ

 موفروجاء بالترتيب الثاني يعتبر الحوار المجتمعي ، )١.٨٧(المؤسسة بمتوسط حسابي 
وأخيراً يساعد الحوار المجتمعي في ، )١.٨(للوقت داخل المؤسسة بمتوسط حسابي 

 ).١.٥(القضاء علي ظاهرة التطرف داخل المجتمع بمتوسط حسابي 
 حيث بلغ لقياس البعدي مرتفعبا  تنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعيبعدمستوى  .٢

جاء في : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابي)٢.٤٣(المتوسط الحسابي 
الترتيب األول يساعد الحوار المجتمعي في القضاء علي ظاهرة التطرف داخل المجتمع 

 إتحادالحوار المجتمعي علي  وجاء بالترتيب الثاني يساعد، )٢.٧(بمتوسط حسابي 
وأخيراً يزيد الحوار المجتمعي من ، )٢.٦٧(ت بأسلوب جماعي بمتوسط حسابي القرارا

 ( من كالًدراسة  ، وهذ اما أكدته )١.٦( في المجتمع بمتوسط حسابي االختالفات

Sheppard,  Fred, 2010,  Skain, Mary,2002  ، التي )  ٢٠٠٨،  ثروت ،سهام
حداث المنحرفين على تفهم أل الحوار المجتمعى مدخل تنموى يساعد اأكدت علي أن
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مجتمعاتهم بأسلوب إجرائى يعتمد على التعلم الذاتى والتشاور من خالل دعوة أطراف 
  ..متنوعة من المجتمع للحوار المباشر حول موضوعات ذات أولوية بالنسبة لهم

 ككلمستوى أبعاد نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين : 
  ككلشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين مستوى أبعاد ن )٩(جدول 

 القیاس البعدي القیاس القبلي
  مجتمع الدراسة م

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

بعد تنمیة السلوك الخاص  ١
 ٣ ٠.٤٨ ٢.٤٣ ٢ ٠.٤٤ ١.٦٤ بالمسئولیة االجتماعیة

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٢
 ٢ ٠.٤٤ ٢.٥٨ ٤ ٠.٥٨ ١.٦١ بالتسامح

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٣
 ١ ٠.٤٤ ٢.٦ ١ ٠.٧٣ ١.٧ باحترام رأي األخرین

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٤
 ٤ ٠.٥ ٢.٤٣ ٣ ٠.٦ ١.٦٤ بالحوار المجتمعي

 مرتفع ٠.٤٥ ٢.٥١ منخفض ٠.٥٨ ١.٦٥ األبعاد ككل

  : ابق أنيوضح الجدول الس
 بالقياس القبلي  ككلأبعاد نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينمستوى  .١

، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط )١.٦٥( حيث بلغ المتوسط الحسابي منخفض
 بمتوسط اآلخرينجاء في الترتيب األول بعد تنمية السلوك الخاص باحترام رأي : الحسابي
لترتيب الثاني بعد تنمية السلوك الخاص بالمسئولية االجتماعية وجاء با، )١.٧(حسابي 

 وأخيراً بعد تنمية السلوك الخاص، )٠.٤٤( وبانحراف معياري )١.٦٤(بمتوسط حسابي 
 ).١.٦١(بالتسامح بمتوسط حسابي 

 بالقياس البعدي  ككلأبعاد نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينمستوى  .٢
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط )٢.٥١(متوسط الحسابي  حيث بلغ المرتفع

 بمتوسط اآلخرينجاء في الترتيب األول بعد تنمية السلوك الخاص باحترام رأي : الحسابي
بالتسامح بمتوسط حسابي  وجاء بالترتيب الثاني بعد تنمية السلوك الخاص، )٢.٦(حسابي 

 )٢.٤٣(حوار المجتمعي بمتوسط حسابي وأخيراً بعد تنمية السلوك الخاص بال، )٢.٥٨(
 .، وهذا يأتي متفقا مع أهذاف الدراسة )٠.٥(وبانحراف معياري 
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  :إختبار فروض الدراسة: المحور الثالث
 توجد فروق جوهرية دالة " : ختبار الفرض الرئيس للدراسة وفروضه الفرعيةإ

لممارسة العامة في برنامج التدخل المهني باستخدام اقبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي
الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين لصالح القياس 

  ":البعدي 
والقياس البعدي متوسطات درجات القياس القبلي  داللة الفروق بين )١٠(جدول 
 نشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفينب  التجريبية فيما يتعلقللجماعة

  )٣٠=ن(
سا األبعاد م

قیا
ال

المتوسط  )ن(العدد ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة tقیمة  (df)الحریة 

بعد تنمیة السلوك الخاص  ١ ٠.٤٤ ١.٦٤ ٣٠ قبل
 ٠.٤٨ ٢.٤٣ ٣٠ بعد بالمسئولیة االجتماعیة

٥.٠٠٠ ٢٩ ** 

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٢ ٠.٥٨ ١.٦١ ٣٠ قبل
 ٠.٤٤ ٢.٥٨ ٣٠ بعد بالتسامح

٥.٣٦٥ ٢٩ ** 

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٣ ٠.٧٣ ١.٧ ٣٠ قبل
 ٠.٤٤ ٢.٦ ٣٠ بعد اآلخرینباحترام رأي 

٤.٣٢١ ٢٩ ** 

بعد تنمیة السلوك الخاص  ٤ ٠.٦ ١.٦٤ ٣٠ قبل
 ٠.٥ ٢.٤٣ ٣٠ بعد بالحوار المجتمعي

٤.١٦٢ ٢٩ ** 

 األبعاد ككل ٠.٥٨ ١.٦٥ ٣٠ قبل
 ٠.٤٥ ٢.٥١ ٣٠ بعد

٤.٧٣٩ ٢٩ ** 

  )٠.٠٥(معنوي عند   *                )                  ٠.٠١(معنوي عند ** 
  :يوضح الجدول السابق أن

متوسطات بين ) ٠.٠١(عند مستوى معنوية  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي -
ية السلوك الخاص تنم ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةدرجات القياس القبلي 
التدخل المهني فاعلية برنامج مما يشير إلى . لصالح القياس البعدي بالمسئولية االجتماعية

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث اب
فروق توجد " :  مما يجعلنا نقبل الفرض الفرعي األول للدراسة والذي مؤداه،المنحرفين

برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة قبل وبعد تطبيق بين  اًجوهرية دالة إحصائي
 لصالح االجتماعية ليةئوتنمية السلوك الخاص بالمسالعامة في الخدمة االجتماعية في 

  ".القياس البعدي
متوسطات بين ) ٠.٠١(عند مستوى معنوية  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي -

تنمية السلوك الخاص  ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةاس القبلي درجات القي
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ستخدام االتدخل المهني بفاعلية برنامج  يشير إلى  لصالح القياس البعدي، ممابالتسامح
 .الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين

فروق جوهرية دالة توجد  " :فرض الفرعي الثاني للدراسة والذي مؤداهمما يجعلنا نقبل ال
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة في الخدمة قبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي

  ". لصالح القياس البعديتنمية السلوك الخاص بالتسامحاالجتماعية في 
متوسطات بين ) ٠.٠١(وية عند مستوى معن اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي -

تنمية السلوك الخاص  ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةدرجات القياس القبلي 
التدخل المهني فاعلية برنامج  يشير إلى مما.  لصالح القياس البعدياآلخرينباحترام رأي 

جتماعي لألحداث باستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم اال
فروق توجد : "  مما يجعلنا نقبل الفرض الفرعي الثالث للدراسة والذي مؤداه.المنحرفين

برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة قبل وبعد تطبيق بين  اًجوهرية دالة إحصائي
 لصالح اآلخرين رأي باحترامتنمية السلوك الخاص العامة في الخدمة االجتماعية في 

  ". البعديالقياس
متوسطات بين ) ٠.٠١(عند مستوى معنوية  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي -

تنمية السلوك الخاص  ب التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةدرجات القياس القبلي 
التدخل المهني  مما يشير إلى فاعلية برنامج.  لصالح القياس البعديبالحوار المجتمعي

سة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث ستخدام المماراب
فروق توجد : "  مما يجعلنا نقبل الفرض الفرعي الرابع للدراسة والذي مؤداه.المنحرفين

برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة قبل وبعد تطبيق بين  اًجوهرية دالة إحصائي
 لصالح القياس المجتمعي تنمية السلوك الخاص بالحوار العامة في الخدمة االجتماعية في

  ".البعدي
متوسطات بين ) ٠.٠١(عند مستوى معنوية  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي -

نشر ثقافة  بأبعاد  التجريبية فيما يتعلقوالقياس البعدي للجماعةدرجات القياس القبلي 
مما يشير إلى فاعلية . ياس البعدي ككل لصالح القالسالم االجتماعي لألحداث المنحرفين

ستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االتدخل المهني ب برنامج
: "  مما يجعلنا نقبل الفرض الرئيس للدراسة والذي مؤداه.االجتماعي لألحداث المنحرفين

لتدخل المهني باستخدام برنامج اقبل وبعد تطبيق بين  اًتوجد فروق جوهرية دالة إحصائي
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الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحرفين 
  ".لصالح القياس البعدي 

 : للدراسة العامة النتائج: الحادي عاشر
  :األحداث المنحرفين بخصائص المرتبطة النتائج .١
في الفئة  ين عينة الدراسةأوضحت نتائج الدراسة أن متوسط سن األحداث المنحرف  .أ 

، ويشير هذا السن إلي نهاية مرحلة %) ٤٠(بنسبة )  سنة١٢ إلى أقل من ٨(العمرية 
الطفولة وبداية مرحلة المراهقة التي يمر بها األحداث المنحرفين وما يصاحبها من 

 .تغيرات، قد تسهم في تشكيل سلوكياتة المختلفة تجاه االخرين والمجتمع

أكبر نسبة من األحداث المنحرفين بالمرحلة االبتدائية بنسبة دراسة أن  بينت نتائج ال .ب 
يرجع ذلك إلى الظروف األسرية السيئة التي يمر بها الحدث كالفقر ، %)%٣٦.٧(

والظروف االقتصادية الصعبة التي تحول بينه وبين متابعة األسرة له وتدفعة إلي العمل 
سلوكيات سيئة نتيجة اإلختالط باألطفال بالشارع والسرقة لمساعدة األسرة وإكتساب 

 .األخرين دون رقابة من األسرة

أكبر نسبة من األحداث األحداث المنحرفين أكبر نسبة من  أظهرت نتائج الدراسة أن   .ج 
، ، ثم القتل%)٢٠(يليها السرقة بنسبة ، %)٦٠(المنحرفين سبب إيداعهم التشرد بنسبة 

، وهذا %) ٣.٣(ومخدرات بنسبة ، تك عرض، وأخيراً ه%)٦.٧(وإحراز سالح بنسبة 
يدل علي عدم متابعة األسرة لهم أو قيامهم بأعمال التشرد لمساعدة أسرهم نتيجة للفقر 

 .وسوء الحوال اإلقتصادية 

يليها قسم المالحظة ، %)٦٦.٧( أكبر نسبة من األحداث المنحرفين بقسم اإليداع بنسبة   .د 
، وأخيراً قسم االستقبال العام بنسبة %)١٣.٣(، ثم قسم الضيافة بنسبة %)١٦.٧(بنسبة 

، وهذا ما دفع الباحثة إلي تطبيق التدخل المهني علي هذه النسبة الكبيرة داخل %) ٣.٣(
قسم اإليداع حتي تستطيع إكسابم بعض السلوكيات التي تنمي ثقافة السالم االجتماعي لديهم 

 .بشكل إيجابي

 الفرعیة وفروضھا للدراسة الرئیسي ضالفر صحة من بالتحقق المرتبطة النتائج .٢
  :وأھدافھا

توجد فروق جوهرية "  بأنه للدراسة الفرض الرئيسي الدراسة صحة نتائج أوضحت  .أ 
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة في قبل وبعد تطبيق بين  اًدالة إحصائي
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فين لصالح القياس البعدي الخدمة االجتماعية لنشر ثقافة السالم االجتماعي لألحداث المنحر
 يمكن االجتماعية للخدمة العامة الممارسة ستخدامإب المهني التدخل برنامج أن وهذا يعني."

 . بالمؤسسات اإليداعية األحداث المنحرفين لدى نشر ثقافة السالم االجتماعي في أن يسهم
ة دالة فروق جوهريتوجد "  بأنه للدراسة الفرض األول الدراسة صحة نتائج أوضحت .ب 

برنامج التدخل المهني بإستخدام الممارسة العامة في الخدمة قبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي
وهذا  لصالح القياس البعدي ، االجتماعية ليةئوتنمية السلوك الخاص بالمساالجتماعية في 

أن  يمكن االجتماعية للخدمة العامة الممارسة باستخدام المهني التدخل برنامج أن يعني
تنمية المسؤلية االجتماعية لدي األحداث المنحرفين كأحد مؤشرات السالم  ميسه

 .األجتماعي
فروق جوهرية دالة توجد " بأنه للدراسة الفرض الثاني الدراسة صحة نتائج أوضحت  .ج 

برنامج التدخل المهني بإستخدام الممارسة العامة في الخدمة قبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي
 أن  ،وهذا يعني لصالح القياس البعدية السلوك الخاص بالتسامحتنمياالجتماعية في 

 في أن يسهم يمكن االجتماعية للخدمة العامة الممارسة المهني باستخدام التدخل برنامج
 .األحداث المنحرفين تنمية السلوك الخاص بالتسامح  لدى

ية دالة فروق جوهرتوجد "  بأن للدراسة الفرض الثالث الدراسة صحة نتائج  أوضحت  .د 
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة في الخدمة قبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي

وهذا  لصالح القياس البعدي ، اآلخرين رأي باحترامتنمية السلوك الخاص االجتماعية في 
أن  يمكن االجتماعية للخدمة العامة الممارسة باستخدام المهني التدخل برنامج أن يعني
 .األحداث المنحرفين   لدىاآلخرينتنمية السلوك االخاص باحترام رأي   فييسهم

فروق جوهرية دالة توجد " بأنه للدراسة الفرض الرابع الدراسة صحة نتائج أوضحت   .ه 
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة في الخدمة قبل وبعد تطبيق بين  اًإحصائي

 وهذا يعني لصالح القياس البعدي، المجتمعي اص بالحوارتنمية السلوك الخاالجتماعية في 
 أن يسهم في يمكن االجتماعية للخدمة العامة الممارسة باستخدام المهني التدخل برنامج أن

  .األحداث المنحرفين تنمية السلوك الخاص بالحوار المجتمعي لدى
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  مراجع البحث
  :المراجع العربية: أوالً

رسالة دكتوراة غیر منشورة ،   ،التسامح االجتماعي في المجتمع المصري ):٢٠٠٤(أبو الفرج ،  أشرف 
  .جامعة حلوان ، كلیة األداب

دراسة میدانیة ، رسالة ماجستیر غیر  : التدخل المھني لدي األحداث المنحرفین): ٢٠٠٩(إسماعیل ، رندا 
  .منشورة ، كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة ، جامعة دمشق

أدوار االخصائي االجتماعي كممارس عام في تحقیق التأھیل االجتماعي ألحداث ) : ٢٠١٢(أمین ، شیماء
  .  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوانالجانحین

  .٩، ص٢٠١٩ ، الجیزة ،إحصاء مركز التصنیف والتوجیھ: اإلدارة العامة للدفاع االجتماعى 
بكلیة االنحراف االجتماعي وأسالیب العالج بحوث في علم االجتماع اإلسالمي،   ) :٢٠٠٩(االعرجي، زھیر

  . جامعة الملك سعود-اآلداب
  .٢٠١٩ ، سبتمبر الكتاب اإلحصائي السنوي: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

، جامعة الملك دراسات میدانیة : تقویم مؤسسات رعایة الفتیات بالریاض ) : ٢٠١٣(الزامل ، الجوھرة 
  .٢، ع٢٥مسعود ، كلیة األداب ، مج  

 اإلصالحیات ، رسالة دور األنشطة الریاضیة والثقافیة في تأھیل األحداث في) : ٢٠٠٤(الزھراني ، طارق 
ماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم االجتماعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم االجتماعیة واألمنیة ، 

 .الریاض
  .، القاھرة، مكتبة االنجلو المصریة   الخدمة االجتماعیة الدولیة):٢٠١٠(عت السروجى، طل

ورقة عمل بالمؤتمر  ، رؤیة تحلیلیة فى إطار سیاسات الرعایة االجتماعیة) : ٢٠٠٢(السروجي ، طلعت
 .جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة ، العلمى الخامس عشر للخدمة االجتماعیة والسالم االجتماعى 

تطبیق نموذج للممارسة العامة المتقدمة في الخدمة االجتماعیة لضمان حقوق ): ٢٠٠٨(السنھوري ، أحمد 
  . ، ورقة عمل ، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر، جامعة الفیوم ، كلیة الخدمة االجتماعیةالمرأة

 .یة،  مؤسسة شباب الجامعة  ، اإلسكندر)األسباب والمعالجة( االنحراف االجتماعي ) :٢٠٠٨(السید، طارق 
  . ، ، القاھرة ، المركز الدولي للدراسات واالستشاراتثقافة السالم) : ٢٠١٨( الشیخ ، ممدوح 
بحث  ، التأثیر الثقافى لقطاع السیاحة فى مصر ودوره فى تحقیق السالم االجتماعى): ٢٠٠٢(العزب، تغرید 

  .جامعة حلوان، المجلد األول،  االجتماعیة منشور فى المؤتمر العلمى الخامس عشر لكلیة الخدمة
دراسة :  الجانحین دور الخدمة االجتماعیة في التعدیل السلوكي بمجال األحداث): ٢٠١٥(الوردان ، فھد 

  .میدانیة ، الكویت 
 . ، القاھرة ، مكتبة األسرةاإلسالم والدولة المدنیة): ٢٠٠٧(بیومي ،عبد المعطي 

  .، القاھرة ، الدار الثقافیة للنشر١ ، طم عصریةمفاھی) : ٢٠٠٧(ثروت ، محمد 
 ، الرعایة االجتماعیة لألحداث الجانحین في التنظیمات المتخصصة: ) ٢٠١٩( ، عبد العزیز جھامي

  .االسكندریة،  المكتب الجامعي الحدیث
مج مقترح تصور مقترح لبرنا : " ثقافة السالم في الطفولة لتحقیق األمن اإلنساني: ) ٢٠٠٩(حسون ، أمل 

، بحث منشور ، المؤتمر العلمي الثاني ، المعھد العالي للخدمة " لثقافة السالم االجتماعي لطفل الروضھ 
 .االجتماعیة بالقاھرة

، بحث منشور، مناھج تعلیم الخدمة االجتماعیة وتنمیة ثقافة المواطنة لدي الطالب :)٢٠٠٧(داوود ، عماد 
 .ان ، كلیة الخدمة االجتماعیةالمؤتمر الدولي العشرین، جامعة حلو

اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، !؟....نحراف الصغار مسئولیة منا): ٢٠٠٧(رشاد احمد عبد الطیف
  . والنشر

 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، البحوث العلمیة في تطویر برامج خدمة الجماعة) : ٢٠١١(سالم ، سماح 
  .ة حلوانكلیة الخدمة االجتماعیة ، جامع

، لبنان، الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع): ٢٠٠٥(سلیمان ، حسین
  .٣٩بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

، دور الحوار المجتمعى  فى تحقیق التنمیة المحلیة بالمنظمات غیر الحكومیة ) : ٢٠٠٨(سھام ثروت، سھام
 .جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة ، سالة ماجستیر غیر منشورة ر
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 ، رسالة معوقات مھارات خدمة الجماعة في تحقیق أھداف المؤسات اإلیوائیة) : ٢٠٠٨( سید، میرفت 
.ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان  

 . ، القاھرة ، مكتبة األنجلو المصریةالمشكالت المعاصرةالباثولوجیا االجتماعیة و) : ٢٠٠١(شقیر، زینب 
خدمة الفرد الجماعیة في تنمیة المسئولیة االجتماعیة كأحد واجبات )  : ٢٠٠٤( شومان ، عبد الناصف

، القاھرة ، بحث منشور ، المؤتمر العلمي الخامس عشر ، جامعة القاھرة ، المواطنة لدى العمالة المؤقتة 
  .جتماعیة ،فرع الفیومكلیة الخدمة اال

،  الخدمة االجتماعیة ودورھا المعاصر فى تحقیق السالم واألمن االجتماعى):٢٠٠٢(عفیفى ، عبد الخالق  
، كلیة الخدمة )الخدمة االجتماعیة والسالم االجتماعى(ورقة عمل بالمؤتمر العلمى الخامس عشر، 

 .االجتماعیة، جامعة حلوان
سلسلة مجاالت وطرق الخدمة ،  الحدیثة في الرعایة والخدمة االجتماعیةاالتجاھات): ٢٠٠٩(علي، ماھر 

 .نور اإلیمان للطباعة بشبرا الخیمة، القاھرة، االجتماعیة
 ھیئة الكتاب ، بدون طبعة   ، )دراسة علمیة في تكوین الضمیر االنساني ( ال للعنف ): ٢٠٠٢(عویس ، سید 
 .بتصرف 

 ، القاھرة ، دار النھضة ٤ ، طالبحث االجتماعي والخدمة االجتماعیةقراءات في : ) ١٩٩٤(عویس ، محمد 
 .العربیة  

، المؤتمر السنوي الحادي عشر، المركز  الحمایة الجنائیة للطفل من منظور المواطنة):٢٠٠٩(غالب ، ھالة 
 .القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة

جمھوریة دراسة مقارنة ، :  من المؤثرات الجنسیةالحمایة الجنائیة للمراھقین) : ٢٠١٥(الغامدي ، أحمد 
  . مصر العربیة  ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع 

 . دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، قاموس علم االجتماع) : ١٩٩٥(غیث ، محمد 
 :  الجانحینأثر برنامج ترفیھي في التخفیف من إظھار العدوان لدي عینة من) : ٢٠٠٥(الفیومي ، محمد 

  .دراسة تجریبیة ، كلیة العلوم االجتماعیة ، الملكة العربیة السعودیة
 ، القاھرة ، المؤسسة الجامعیة ممارسة الخدمة االجتماعیة مع األفراد والعائالت: )٢٠٠٨(متولي ، ماجدة 

 . للدراسات والنشر
تماعي، الوحدة الشاملة لرعایة ، إدارة الدفاع االجمدیریة التضامن االجتماعي)٢٠١٩: (محافظة أسیوط

 .األطفال
، القاھرة، مكتبة )" النظریة والتطبیق(الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة األحداث،): "٢٠٠٣(موسى ، فؤاد 

  .النھضة العربیة
 ، رسالة العالقة بین المھنین وتأثیرھا علي تحقیق أھداف مؤسسات رعایة األحداث) : ٢٠١٥( نخلة ، حسن 

  .یر منشورة ، كلیة اخلدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان ماجستیر غ

  :المراجع اإلنجليزية: ثانياً
Andrea, Pittaka(2007) : " Cultures of Peace enabled zoom along Cyprus" 

,University of California, Berkeley. 
Bogaard, M(2014) : Democracy and Social Peace in Divided Societies: Exploring 

Consociational, New  York, PAIGRAVE & MACMILLAN  Press . 
David, R (2012) : From Juvenile Delinquency to Adult Crime: Criminal , 

London ,Sage Publication ,LTD.  
Denise , Jakob(2004): An adolescent theory of Peace: A study of adolescents  

conceptualization of  Peace, Boston , Allyn and Bacon.    
Elias,D: (2001) : " Dictionary English & Arabic" , Egypt,  Cairo , Modern 

publishing House  . 
Elizabeth M, Timberlake(2002) : '" The General Method Of  Practice, USA, Allyn 

and Bacon. 
Faye,  Burge (2009):  University of Kansas,  third Edition, USA, Brooks/Cole 



  
  
  
 

 ٦٩٨

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

Fred ,  Sheppard(2010) .: meaning , motivations and management Elements 
under Iying the development of as nowmobiler education program , 
Canada , Royel Road university. 

Grossman , Pam  ( 2007) :" Preparing Practitioners to Respond to  Resistance 
Across , Canada, Queen’s university at Kingston.   

joseph , De-River ( 2004)  : Assessin , cultures of  peacol peace and – conflict , 
journal ofpeace , psychology.                                                     

Karen, Doubile ( 2007)  :  "Alice in the Holy Land: Dramatic discoveries of  
Arab and Jewish Youth in Peace Child Israel " , , phd. Pace.  
university, united states، New York,. 

Kirst, Kare (2010) :" Introduction to Social Work and Social Welfare (Critical 
Thinking Perspectives)", third Edition, USA, Brooks./Cole. 

L, Morlino (2002) :" What is Good Democracy ? theory Emprical Analysis, 
presented at conference on the European",  Union.nations State, 
University of Carolina. 

Landon , Pamela(1995) :" Generalist and Advanced Generalist Practice", In 
Richard L. Edwards, Encyclopedia of  Social Work , 19 th ed . vol (2), 
Washington, NASW press.  

  M ,Plionis. (2007): " Competency in generalist practice: a guide to theory and 
evidence-based decision making". New York: Oxford University Press 
US.  

Mallett, C( 2019) : Juvenile Delinquency: Pathways and Prevention, United 
States Of America,  SAGE press. 

Michael ,  Krezmien  (2008) :  Literacy And Delinquency: Current  
Mary ,Skain(2002) : Community dialogue and patient Focused Care in A 

Critical care Setting , Amsterdam , Netherlands , Jon Benjamin 
Publishing Company .                                        

Status Of Reading Interventions With Detained And Incarcerated Youth , 
Journal Of Reading & Writing Quarterly, V0l.24, No2. 

Michael , Wessells (2006) : Carlinda,Psychosocial Assistance for Youth:Toward 
Reconstruction for Peace in Angola. 

 Nurius, .Paula (1995):" Congnation And Social Congnatine", 
Theory,Encyclopedia Of Social Work, Washington, N.A.S.W. 

Professional View , Journal of   Teachers and Teaching Theory and Practice ,Vol 13.                       
siniora , Baskin ( 2007)  No "Mission Impossible": Teaching Israeli and Palestinian 

teens Peace,USA, Green Wood Publishing Group. 
Soheila , Hashemi ( 2009) :"Shahraray,Mehrnaz,How do Iranian adolescents 

think about peace?,peace and conflict'': Journal of peace 
Psychology.vol.15(3). 

W,  Boyle; (2006)," Direct practice in social work", New Yourk: Pearson. 
W, Leiterman ( 2013):Youth Mitit Slaw Ralate Education For Violence 

Presentation ,Canada University Of Toronto. 
Wener, Horol (1979):" Social Work Treatment", N.Y, The Free Press. 
Willcy,J (2015) : The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice, 

India, Jonn &Willcy Sons . 
Zastrow, Charles (1991):" The Practice Of Social Work", N.Y. The Dorsey Press. 


