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ة الدراسصلخم:  
فعالية التدخُل المهني بطريقة خدمة بار اخت" :يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في

، حيث تسعى الدراسة الختبار "الجماعة في تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع
التدخُل المهني ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق ": فرض رئيس يتمثل مؤداه
التفكير "األبعاد (طالئع تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الوبطريقة خدمة الجماعة 

الناقد، الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين، التسامح والتعايش مع اآلخرين، الــوالء 
  .)"الوطنـي

مقياس األمن الفكري (، باستخدام أدوات التجريبية المنهج الدراسةحيث انتهجت 
 وتم تطبيقها على .)ة التقارير الدوري، المقابالت الفردية والجماعية،ألعضاء برلمان الطالئع

أثبتت نتائج ، وقد طليع) ١٥(عينة من أعضاء برلمان طالئع محافظة الدقهلية قوامها 
  .الدراسة صحة الفرض الرئيسي للدراسة وفروضه الفرعية

  .خدمة الجماعة-برلمان الطالئع-األمن الفكري- التعزيز- التدخُل المهني: الكلمات الدالة
  

Abstract: 
The main objective of the study is: "Examining the 

effectiveness of the professional intervention of group work to enhance 
the intellectual security of the young pioneer parliament." The study 
seeks to test a major hypothesis whose performance is: “It is expected 
that there are statistically significant differences between the 
professional intervention from group work and enhancing the 
intellectual security of members of Parliament in intellectual security 
(dimensions” critical thinking, dialogue and acceptance of 
disagreement with others, tolerance and coexistence with others, 
national loyalty).  

The study adopted the quasi-experimental approach, using tools 
(a measure of intellectual security among members of the young 
pioneer Parliament, individual and group interviews, periodical 
reports). It was applied to a sample of the members of the young 
pioneer parliament, Dakahlia Governorate, which consisted of (15), and 
the results of the study demonstrated the validity of the main hypothesis 
of the study and their sub-hypotheses. 
Key words: Professional intervention – Strengthening - Intellectual 
security - The young pioneer parliament- Group work. 
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  :ةدراسـمدخل لمشكلة ال: أوالً
من نافلة القول أن هناك عدم اتفاق بين غالبية المفكرين والمربين والعاملين بالحقل 

لى دالالت مفهـوم األمن الفـكري، فنجـدهم في معسـكرين الفكري واالجتماعي ع
متضادين، أحدهما يـرى أن التـزاوج مع الحضـارات األخـرى المختلفة عن األصـول 

يؤدي بالضرورة لإلخالل باألمن الفكري الذي يتطلب " غـزو فـكري"العقـائدية هو 
كر اآلخر من يتهم هذا الفريق ؛ وفي المعس"العودة للجذور واألصول الفقهية والحضارية"

بأنه يقف جامدا فـكريا في عصر التطورات التكنولوجية التي تهدم الحواجز الثقافية وتعمل 
، "األصولية"على االندماج والتقارب البشري، مما يؤدي للتطرف واإلرهاب تحت شعار 
لفكر إنساني وبين هاذين المعسكرين نجـد فـريق ثالث يرى أنه على البشرية أن تؤسس 

يحترم أفكار وعقائد الثقـافات األخرى دون أن تهدم األصول الفكرية للمجتمعـات، ومنهم 
ب ي لكي تهـيجب أن أفتح نوافذ بيت: "الـدما قـ عن"المهاتما غاندي"كر الهندي ـلمفا

  ". ذوريـي من جـات بشرط أن ال تقتلعنـل الثقافعليه رياح كُ
تسارعة ومؤلمة ما يجري من أحداث مكري بجالء فيوتظهر آثار هذا السجال الف

، وال سيما  العالممنتقع في دول مختلفة التي ومنحرفة عن المنهج اإلنساني الصحيح 
وما يظهر من تنظيمات متطرفة وجماعات ال يستطيع أحد أن يتصور منطقتنا العربية، 

روح التسامح ركز على ضرب  تعمل على حرف أفكار الشباب، وتُ،جرامهاإدرجة 
  )١٣، ص٢٠١٠ ،المالكي(.  من خالل بث األفكار والسموم في عقولهميهمواالعتدال لد

وهو األمر الذي يتطلب وقفة جادة للبحث في أسباب انتشار ثقافة العداء وفكر 
االنتقام، فقد بات األمر واضحا وواقعا ولم يعد الخطر مجرد توقعات أو تنظيرات، بل 

جتمعات، هو القاعدة النظرية وتطبيقها الفعلي هو عمليات أصبح تكفير الحكام والم
اإلرهاب، لذلك يخطيء من يتصور أن الحلول األمنية وحدها قادرة على القضاء على 

. اإلرهاب، فلن يقضي عليه إال الوعي بخطورته ألنه ال يقتات إال على العقول المظلمة
نشء القُدرة على التمييز وفرز األفكار وذلك من خالل تعليم ال) ٩٣، ص٢٠١٤علي، (

)V, Dustin. ,. والمعتقدات واتخاذ القرار الصحيح، أي قطع جذور الشجرة وليس األفرع
)17.P, 2012  

 من الموضوعات هوهم ركائز األمن الوطني، و أشكل األمن الفكري أحديحيث 
لعصر التكنولوجي الحديث طاره المفاهيمي مع بداية اإا، حيث بدأ تطوره في الحديثة نسبي

جتمعات، باإلا فاعلًواكتساب وسائل االتصال دورفرازات العولمة في  إلضافةا في الم
وات ـ والقن،صبح فضاء يرتاده الماليين عبر شبكة االنترنتأالمجال الثقافي، والذي 
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يتم استخدام حرب الجيل الرابع في غسل أدمغة ، حيث )٨، ص٢٠١٦خليل، ( ؛الفضائية
، مما يؤدي إلى عالم المضلل للحقائق واإل، حرب الدعاية االلكترونيةمن خاللباب، الش

عبد الفتاح، ونصار . (تغيير في السلوك االجتماعي، وخلل المنظومة الفكرية للمجتمع
  ) ٣٦٩، ص٢٠١٨

حيث تنبع أهمية األمن الفكري من أهمية العقل البشري الذي ميز اهللا به اإلنسان 
فالعقل آلة الفكر وأداة التأمل الذي هو أساس استخراج المعارف، لوقات، على سائر المخ

 وحمايته يهحافظة علرض؛ لذا كانت الموطريق بناء الحضارات وتحقيق االستخالف في األ
من المحمد . (ا من مقاصد الشريعة اإلسالميةفسدات مقصد؛ )٦٣، ص٢٠١٤الثويني، وم

: األنعام(، }وهم مّهتَدون الْأمن لَهم ُأولَِٰئك يلْبِسوا ِإيمانَهم بِظُلْمٍ أمنوا ولَم الَّذين{: قال تعالي
من أصبح منكم أمنًا في سربه، معافي في جسده، عنده "وقد جاء في السنة المطهرة ). ٨٢

  )١١٤١، ص١٩٩٤األلباني، ". (قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
 هتماما مصب و أن المخزون الفكري ه)P, 2013, .R, nRo.29(" رون "ؤكدوي

 والسبب في الدمار الذي ، السلوكمصدره المختلفة، ألن األفكار هي  األمن في مجاالتُرجال
يرتكبنحرفون، واألمن المه المال يعتمد فقط على هركز على فكر البشر، ألنتقدم يجب أن ي 

كار ـاب األفـصحأروجها خططات العدوانية التي يمعقول من الال بل حماية ،حماية الحدود
ف أن مواجهة التطرP, 2013, .J, Carpenter( .14(" كاربنتر"ضيف وي. المتطرفة

وضع حد لنشر أفكار بالتربية ب بل تكون ،ستخدام القوة العسكريةبا ال يكون يرالفك
بداع والعبقرية والنبوغ، إلل م تسعىمذا كانت األإو .الجماعات اإلرهابية على مستوى العالم

فإن األمن الفكري هو ما يوفر المناخ الالزم لذلك، بل به يتحقق الرم الحضاريقي والتقد .
   )١٦٩، ص٢٠١٧، عبد اهللا(

نذ ن مفاهيم األمن الفكري مفاهيم تراكمية يجب غرسها مأشارة هنا إلى ر اإلتجدو
الوشاحي، (.تصارعةالتغيرات الفكرية المالصغر وتعزيزها باستمرار وتنميتها؛ لمواجهة 

شارك فيها عدة مؤسسات  فإن تعزيز األمن الفكري عملية مستمرة تُاولذ )٤٨٠ص ،٢٠١٥
 قوة ، الرسمي وغير الرسمي،التربية بنوعيها، فمجتمعية من أهمها المؤسسات التربوية

، أديب. (قوماته وحفظ مأداة لضمان استمراره ذ يتخذها المجتمعإضابطة لسلوكيات األفراد، 
  )٩، ص٢٠٠٨

ويمثل برلمان الطالئع أحد المؤسسات المجتمعية المسئولة عن تحقيق األمن الفكري 
للناشئة بالتعاون مع منظمات المجتمع، وذلك للحفاظ على عقولهم  ومحاربة ظاهرة العنف، 

بما فيها من تسامح، وتحصينهم ضد الغزو الفكري، بزيادة وعيهم الفكري، وإرساء القيم، 
، ٢٠١٨البطوش، والمراعية . (واعتدال، وامتالك مهارات الحوار، والتفكير السليم

  )١١٩ص
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 الثروات ثمنستقبل ومن أشباب الم)  سنة١٨ -١٢(من الطالئع حيث يعتبر 
یة حول نسانواإل  االتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعیةإتفاقالبشریة، ولذا نجد 

 هتمام أصبح االحيث واتجاهاتهم ومشكالتهم ودورهم في المجتمع، همسة أوضاعهمیة دراأ
 بحیث تلقي دراسات الطالئع بمختلف أنواعها العنایة الفائقة من التحلیل اومحلًی اعالمًی

، ومن ثم يحتاجون لتوجیه حتى یتمكنوا من  من مصدر للتجدیدونهمثلما ُی، لوالتفسیر
سیر نموهم بشكل طبیعي وتمر هذه المرحلة في دورة التغلب على مشكالتهم، وی

  )٢، ص٢٠١٣إبراهيم،  (.حیاتهم بسالم
والخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية يمارسها متخصصون، بما لديها من وسائل 
وأساليب فنية ومهنية، باإلضافة للتراكم المعرفي والمهني في مجاالتها المختلفة، األمر الذي 

 تسعى حيث )٢٤٦، ص٢٠١٨ جاد اهللا،. (ا دور في تدعيم األمن الفكريأسهم بأن يكون له
اإلنسان كعضو  إلى تعزيز التعامل مع وحدتها األساسية وهـىالعمل مع الجماعات طريقة 

 وتعزيز ي؛االجتماع  واألمن، والسـالم، كالعـدل،تدعيم وتنمية القيم األخالقيةبفي جماعة 
 من يلتهديدات الت اص منشئة االجتماعية السليمة والتخلُتدعيم أساليب التنب ،قيم المواطنة

ؤهله ا بما يا وميدانيعد نظريالماألخصائي االجتماعي شأنها تشويش الفكر، وذلك من خالل 
  ).٢٧، ص١٩٨٧أحمد، : بتصرف. (األمن الفكريوفعالية فى تعزيز  للعمل بكفاءة

ية الجهود المبذولة في برامج حيث أكدت نتائج العديد الدراسات على فعالية وأهم
  : التدخُل المهني لتعزيز األمن الفكري للطالئع والشباب، ومنها

التي هدفت إلى بيان تأثير برنامج محاربة ) A, Clinchm. ,2011(دراسة 
التطرف بين طُالب المدارس في بريطانيا، من خالل تطبيق مدخل نفسي إرشادي يمنح 

اآلخرين وتعزيز االنتماء للمدرسة؛ وتكونت العينة من الطُالب المرونة في االتصال ب
مجموعة من طُالب ثالثة مدارس ثانوية من منطقة محلية في بريطانيا، وطُبق منهج 

 النتائج أنه على المدارس إيجاد وأشارتالتحليل الموضوعي لتحليل البيانات التي تم جمعها، 
 مع اآلخرين، وضرورة تعزيز االنتماء بيئة إيجابية للطُالب تمنحهم المرونة في التواصل

  .لديهم
إلى تحقيق األمن الفكري للشباب لمواجهة قيم ) ٢٠١٤علي، (كما هدفت دراسة 

التطرف والتكفير، من خالل تدعيم قيم الوسطية، واالنتماء والوالء للوطن، وقد تم تطبيق 
نة، ليكونوا س) ١٨ -١٤(ممن تتراوح أعمارهم بين ) ٢٢(البرنامج على عينة قوامها 

مدربين ألقرانهم لمواجهة التطرف والتكفير بعد تدريبهم في مركز التعليم المدني بالجزيرة 
التابع لوزارة الشباب المصرية، حيث استخدمت إستراتيجية المحاكمة العقلية لقيم وعقائد 
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بنوا الفكر المتطرف، مما يؤدي الكتشاف الشباب انحراف هذا الفكر عن صحيح الدين، ويت
بعقالنية قيم الوسطية، وقد أكدت النتائج فعالية البرنامج في تحقيق قيم الوسطية، واالنتماء 

  .والوالء للوطن
سهامات المجتمعية التي ف على واقع اإلالتعر) ٢٠١٦عطية، (دراسة استهدفت بينما 

ق األمن بذل لتحقيق األمن الفكري، وتوصلت إلى ضرورة تفعيل الجهود المجتمعية لتحقيتُ
ح والوسطية واالنتماء من قبل المؤسسات الفكري لدى الشباب، وضرورة تعزيز قيم التسام

نحراف اللف على العوامل التي تؤدي إلى التعر) ٢٠١٦محمد، (وهدفت دراسة . المجتمعية
طُالب المرحلة الثانوية، ودور البرامج واألنشطة الطُالبية في تعزيز األمن الفكري لالفكري 

 حيث استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي باستخدام استمارة االستبيان على يهم؛لد
توصلت  حيث ، وكبير، وموجه تربية اجتماعية،أخصائي اجتماعي) ٣٢(عينة قوامها 

  .يهمتعزيز األمن الفكري لدلإلى تصور مقترح من منظور خدمة الجماعة الدراسة 
فعالية طريقة خدمة الجماعة باستخدام ) ٢٠١٨ سليمان،( أثبتت نتائج دراسةكما 

التفكير اإلبداعي، والسالم "بتحقيق  وذلك تحقيق األمن الفكري،تكنيك النمذجة في 
للمراهقين فاقدي الرعاية الوالدية بالمؤسسات اإليوائية، " االجتماعي، والتفكير األخالقي

ن االجتماعيين ومسئولي حيث اعتمدت على المسح االجتماعي بالحصر الشامل لألخصائيي
أخصائي اجتماعي ) ٢٨(الرعاية، بإستخدام استمارة استبيان لجمع البيانات من عينة قوامها 

  . ومسئول رعاية
إلى التُعرف على تأثير برنامج ترويحي ) ٢٠١٨محمد، ابتسام (كما هدفت دراسة 

من طُالب ) ٨٠ (لتحقيق األمن الفكري، حيث استخدمت المنهج التجريبي على عينة قوامها
الصف األول الثانوي بنين مقسمة على جماعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة 

واستخدمت مقياس األمن الفكري للطُالب، حيث أسفرت النتائج عن فعالية . بالتساوي
البرنامج الترويحي في تحقيق األمن الفكري للطُالب أعضاء الجماعة التجريبية دون 

  .الضابطة
وحدة دراسية مقترحة التُعرف على فاعلية ) ٢٠١٨اللوزي، (دفت دراسة كما استه

قائمة على أبعاد التربية المدنية، في تنمية قيم األمن الفكري، ومهارات اتخاذ القرار 
التسامح الفكري، والحوار اإليجابي، والوعي بحقوق اإلنسان، والتعايش السلمي "األخالقي 

طالبة ) ٣٢(، لعينة قوامها "ء الوطني، والمسئولية االجتماعيةمع اآلخرين، واالنتماء والوال
مقياس : (بالصف الثالث اإلعدادي، واستخدمت المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة، بأدوات

، وأوضحت نتائجها وجود فرق دال )قيم األمن الفكري، واختبار اتخاذ القرار األخالقي
التطبيق القبلي والبعدي لمقياس األمن الفكري إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في 

  . لصالح التطبيق البعدي
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بناء برنامج مقترح قائم على شبكات ) ٢٠١٨ يوسفوالقحطانى، (واستهدفت دراسة 
التواصل االجتماعي، ومقومات المواطنة الرقمية، وتقصي فاعليته في تنمية مكونات األمن 

يرية بجامعة تبوك، واعتمدت الدراسة على المنهج التقني والفكري لدى طلبة السنة التحض
طالبا بالسنة التحضيرية، وتم تصميم مقياس في ) ١٧(شبه التجريبي، وتكونت العينة من 

نشاطًا، حيث ) ١٢(مجالي األمن التقني والفكري، كما تم إعداد برنامج مقترح يتضمن 
سطي درجات الطُالب في أكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو

  .  التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في مكونات األمن التقني والفكري
  :ةمشكلة الدراس

من العرض السابق لألدبيات النظرية، والدراسات السابقة يتضح أهمية تعزيز األمن 
عمة التي تُمكن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع، باعتباره جوهر الحياة البشرية، والن

جعلْنَا حرما أمنا ويتَخَطَّفُ  َأنَّا َأولَم يروا{ :قال تعالىاإلنسان من التمتُع بكافة النعم األخرى، 
النَّاس نم ِلهِموح ونكْفُري اللَّه ةمعبِنو نُونْؤمِل ياط٦٧ية آلا: العنكبوت (.}َأفَبِالْب(.  

والجدار الذي تتحطم الفكري ركيزة بناء منظومة األمن اإلنساني، حيث يمثل األمن 
عنده سهام االختراق الثقافي، واالستالب الحضاري، فيمنع بذلك االضطراب في الفكر 

التفكير الناقد، : "ولذا ينبغي العمل على إكسابه للطالئع المراهقين بتنميةوالخلل في العمل، 
  ". ، والوالء الوطنيوالتسامح والتعايش مع اآلخرينين، والحوار وتقبل الخالف مع اآلخر

لتزايد ظواهر التطرف الحظات الباحث الميدانية ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لم
واإلرهاب على المستوى العالمي عامة، وفي المنطقة العربية، ومصر على وجه 

 تضافر كافة الخصوص، وفي ضوء ما تقوم به مصر من حروب على اإلرهاب تستدعي
ام وزارة الشباب من خالل اإلدارة المركزية يقالجهود في الوقاية والعالج، والتي من بينها 

 ،للبرلمان والتعليم المدني بتنفيذ خطة قومية لمواجهة الفكر المتطرف، واالستعانة بالخبراء
في طريقة خدمة وكذلك اعتقاده بفعالية استخدام البرنامج .  لتنفيذ هذه الخطة، الباحثهمومن

 :يف، فقد تحددت مشكلة الدراسة الجماعة في تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع
استخدام التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة لتعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان "

  ".الطالئع
التزم الباحث في معالجة الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:  حدود الدراسة:  

  .اقتصرت الدراسة على تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع: لحدود الموضوعيةا
  . اقتصرت الدراسة على محافظة الدقهلية:الحدود المكانية
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 بدايات لى إ٢٠١٨  نهايةمتدة من خالل الفترة المدراسةتم إعداد ال :الحدود الزمانية
٢٠١٩.  

تغيراتيةالحدود الم :  
 تغيراتتتمثل المبرنامج التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة: فيستقلة  الم.   
 ح التفكير الناقد، (تعزيز  :تغيرات التابعةالمل الخالف مع اآلخرين، التسامالحوار وتقب

  ).والتعايش مع اآلخرين، الــوالء الوطنـي
الدراسةأهمية: اثاني : 
الي هو عصر التغيرات تنبثق أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، فالعصر الح - ١

 انعكاسات حادة وهزات عنيفة في فكر المجتمع ، وما تزال،والتحوالت التي أحدثت
بل ا وتحديات تربوية ضخمة، تتطلب المواجهة من ق ضغوطًأوجدتوثقافته، و

 .  كافةمؤسسات المجتمع
والت ها تح يصحبيوالت،  وهي مرحلة المراهقة،مةامرية هتتناول الدراسة مرحلة عو - ٢

مزيد من الذي يتطلب  األمرمرحلة الشباب، لنتقالهم او  حياة المراهقينيف كبيرة
سليمان، . (مهويته ؤثر على تُي وراء األفكار الهدامة التواالتوجيه حتى ال ينجرف

 )٥، ص٢٠١٨
وتُعتبر طريقة خدمة الجماعة من اآلليات التي تعمل في مختلف مؤسسات رعاية  - ٣

ؤسسات خدمات اجتماعية صممت لتزويدهم بالبرامج التى تُساعدهم الشباب باعتبارها م
ولذا فربما يسهم برنامج التدخُل المهني (Jalan, F., 1995, P.2561)  .على التكيف

بطريقة خدمة الجماعة في الدراسة الحالية في تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان 
 . الطالئع

 التي ربطت بين الخدمة االجتماعية م الباحث،، في حدود علدرة الدراسات السابقةنُ - ٤
الحالية فيد الدراسة بما تُر ولذا ف.واألمن الفكريعموما وخدمة الجماعة خاصةً 

ثراء الساحة إسهم في  بما توفره من بيانات ومعلومات ونتائج قد تُ،هتمين والباحثينالم
  .دراساتجراء المزيد من الإمام الباحثين في أ وفتح المجال ،البحثية

  : الدراسةأهداف: اثالثً
فعالية التدخُل المهني اختبار : "مؤداههدف رئيس تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق 

  ."بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع
  :ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية
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ألعضاء ) التفكير الناقد(المهني بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز فعالية التدخُل اختبار  - ١
 .برلمان الطالئع

الحوار وتقبل الخالف مع (فعالية التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز اختبار  - ٢
 .ألعضاء برلمان الطالئع) اآلخرين

تعايش مع التسامح وال(فعالية التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز اختبار  - ٣
 .ألعضاء برلمان الطالئع) اآلخرين

ألعضاء ) الوالء الوطني(فعالية التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز اختبار  - ٤
  .برلمان الطالئع

ة الدراسروضف: ارابع:  
من المتوقع وجود فروق ": مؤداهختبار صحة فرض رئيس التسعى الدراسة الحالية 

تعزيز األمن الفكري ودخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة التذات داللة إحصائية بين 
ق من صحة الفروض ويمكن اختبار صحة الفرض الرئيس بالتحقُ". ألعضاء برلمان الطالئع

   :الفرعية
التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق  - ١

 . الطالئع ألعضاء برلمان)دالتفكير الناق(تعزيز و
التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق  - ٢

  .  ألعضاء برلمان الطالئع)الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين(تعزيز و
التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق  - ٣

  .  ألعضاء برلمان الطالئع)يش مع اآلخرينالتسامح والتعا(تعزيز و
التدخُل المهني بطريقة خدمة الجماعة ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق  - ٤

  .  ألعضاء برلمان الطالئع)يالوالء الوطن(تعزيز و
السلوكية المعرفيةالنظرية  (الموجه النظري للدراسة :اخامس:(  

حداث تغيير في إاإلجراءات التي تستهدف : "نه بأالسلوكي المعرفيالمدخل  يعرف
حدوث لالحظة الواعية لتفكير اإلنسان وفهم األفكار التي تؤدي ابع من المنالسلوك ال

حداث تغيير في إحداث تغيير في األفكار الالعقالنية، كما يسهم في إالمشكلة، مما يستلزم 
  Robert, A., & Lana, D.. 2004, P. 184)(". السلوك غير المرغوب

 Cognitiveويتضمن المدخل السلوكي المعرفي مجموعة من األساليب المعرفية 
Techniques ختلفة  التي تُساعد أعضاءايستطيعولالجماعة على اكتساب المهارات الم 
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التي  Emotive Techniques االنفعالية ساليبواأل. عن األمن الفكريتعديل أفكارهم 
 وتسجيل هذه الضغوط ، بهاونثيرات التي يمرضاء تجاه المتتعامل مع ردود أفعال األع

 Behavioral Cognitiveسلوكيةالمعرفية الساليب ، واألومواجهتها باالنفعاالت المناسبة
Techniques شكالت الحالية هم تُساعد التيختلفة لمواجهة المعلى اكتساب المهارات الم

  )Herbert, M., 1991؛ ٢٠١٠التمامي (. تيم الذامساعدتهم على التعلُ، ووالمستقبلية
إكساب أعضاء برلمان الطالئع : حيث يمكن االستفادة من المدخل المعرفي في

القُدرة على التفكير الصحيح، وإحداث تغيير في بنيتهم المعرفية، وتعديل أفكارهم وإدراكهم 
قط بمواجهة الخاطئ نحو المحيطين والقضايا المختلفة، وتعديل سلوكياتهم، ليس ف

االضطرابات السلوكية ولكن أيضا بالتركيز على أسبابها، ووقايتهم من القيام ببعض 
، الشناوي". (التصرفات الخاطئة، وبناء شخصياتهم من خالل تعلمهم أنماط سلوكية جديدة

  ).١٢٩، ص ١٩٩٤
  :ةـري للدراسـ النظاإلطـار:  الثانيالمحور

  :ةلدراسام  مفاهي:أولًا
  :دخُل المهني بطريقة خدمة الجماعةالتمفهـوم 

 في قاموس الخدمة االجتماعية إلى أن (Robert L., 1999, P.253)أشار 
الجهود المبذولة من قبل األخصائي االجتماعي : " يعنيInterventionمصطلح التدخُل 

داء والخدمات التي يقدمها لعالج المشكالت أو الوقاية منها أو تحقيق األهداف لتحسين األ
  ".االجتماعي
 ي يقوم به األخصائي الذيالدور المهن" :نهإلى أ) ٧٩٥ص، ١٩٩٦حامد، (شير يو
ساعده على تحقيق  أثناء عمله مع الجماعة باستخدام أساليب وتكنيكات مهنية تُياالجتماع

األهداف المهنية للطريقة مع ممارسة المهنيةراعاة مبادئ وقيم الم  ."  
ص ، ٢٠٠٢موسى، ( :شير إلى خدمة الجماعة مفهوم يي فيمهنوعلى هذا فالتدخُل ال

٣٠٦ (  
-مجموعة األنشطة المهنية والموجهة والم ي االجتماعيبل األخصائخططة من ق .  
  . ستمـر على تقـدير الموقـف والتدخُل والتقويم المي يعتمد التدخُل المهن-
  . عينةخالل فترة زمنية محـددة صمم إلنجـاز أهداف م يتضمن وضع إستراتيجيات تُ-
  .  يعيشون فيهايتهم التا بين األفراد وبيئي يعمل على تحقيق التفاعل اإليجاب-
  .ـم هـذا التدخُل أخالقيـات وقيـم ومعـارف مهنه الخدمة االجتمـاعية يحكُ-
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كُل ما يقوم به األخصائي : "ويقصد بالتدخُل المهني في الدراسة الحالية أنه
خدماً مباديء ومعارف ومهارات وتكنيكات طريقة العمل مع الجماعات، من االجتماعي مست
  ". ز األمن الفكري لدى أعضاء برلمان الطالئعتهدف لتعزيأنشطة مهنية 

  :التعزيزمفهوم 
؛ وفي التنزيل "قويتهم وشددتهم"عززت القوم وأعززنهم وعززتهم :قال ابن منظور

، ١٩٩٦، بن منظورا( "قوينا وشـددنا: "، أي)١٤اآليةيس، (، }فَعززنَا بِثَاِلث{العزيز 
أو زيادة احتماالت تكراره عملية تثبيت السلوك المناسب، : "والتعزيز اصطالحا ؛)٣٧٦ص

". في المستقبل، وذلك بإضافة مثيرات إيجابية أو إزالة مثيرات سلبية بعد حدوثه
  )٥٢، ص٢٠١١البراشي،(

المتمثلة (تقوية وتثبيت أبعاد األمن الفكري : " الحاليةهذا ويقصد بالتعزيز في الدراسة
التفكير الناقد، والحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين، والتسامح والتعايش مع اآلخرين، : في

  ". لدى أعضاء برلمان الطالئع) والوالء الوطنـي
  :األمن الفكريمفهوم 

قال لك  ي؛ وأمن وأمين، آمن اطمأن و لم يخف فهو:أمنة، و"أمن"مصدره : األمن لُغة
: قريش (}خَوف مّن وأمنهم{: ، ومنه قوله تعالى والبلد اطمأن فيه أهله،األمان أي قد آمنتك

لي : "إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول، ويقال: "، والفكر لُغة)٤اآليه
  . )٦٩٨، ص٢٨ ، ص٢٠٠٤مجمع اللغة العربية، (". نظر وروية: في األمر فكر

تدور ومن المالحظ تباين الرؤى حول المقصود باألمن الفكري، إال أن معظمها 
إال أن ذلك ال . فهمال عن الوسطية في نحرافحول تأمين العقل البشري ضد أي نوع من اال

يعني عدم المحاكاة لآلخر واالستفادة منه، فالمعيار هو الوسطية واالعتدال وتقبل الرأي 
الوادعي، (حيث عرفه ). ١٧، ص٢٠١٧العتيبي، . (ما يوائم معتقدات وقيم المجتمعاآلخر ب
سالمة فكر اإلنسان وعقلُه وفهمه من االنحراف، والخروج عن : "بأنه) ٥٥، ص١٩٩٧

الوسطية واالعتدال في فهمه لألمور الدينية والسياسية، وتصوره للكون، بما يؤول به إما 
:  بأنه(Butnor, A., 2012, P.30)كما عرفه ". د والعلمنةللغلو والتنطُع، أو اإللحا

الشعور بالثقة في النفس والمجتمع، والمشاركة الحقيقية في التفكير مع اآلخرين بشكل أمين "
  ". وابتكاري

ه عضو أسلوب فعال يكتسب": ويمكن تعريف األمن الفكري في الدراسة الحالية بأنه
قدم له الحصانة ، تعمل على أن تُ أنشطة منهجية مقننةمجموعةبرلمان الطالئع من خالل 

غرس تصورات ومفاهيم محددة تضع ضوابط فكرية مع لوطن، االفكرية في فهم قضايا 
القُدرة على الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين،  والقُدرة على التفكير الناقد،: تشمل

  ."ء الوطنيوالتسامح والتعايش مع اآلخرين، وتنمية الشعور بالوال
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  :برلمان الطالئعمفهوم 
 التنشئة  ي وزارة الشباب نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والقيام بدورها ف         ي إطار سع  يف

كأداة وآلية رئيـسة لتفعيـل      " الطالئعبرلمان  "لشباب فقد قامت بتشكيل     للطالئع وا السياسية  
  ) ١، ص٢٠٠٢وزارة الشباب والرياضة، ( . الحياة السياسيةيشاركة ف المي فهمدور

تنمية الوعي السياسي، وترسيخ قيم الديمقراطيـة،       : "حيث يهدف برلمان الطالئع إلى    
ودعم روح المشاركة، وتنمية القُدرة الحوارية للطالئع، وحرية التعبير عن الـرأي وقبـول        
الرأي اآلخر في إطار ديمقراطي منظم، وممارسة مختلف أنواع العمـل العـام والنـشاط               

اعي والسياسي الرفيع، فهو قمة بناء الشخصية وخُطوة نحو النُضج الفكري، كما يتيح             االجتم
منبر : "ويعرف برلمان الطالئع بأنه   ". الفرصة ليصل صوت العضو للمسئولين والرأي العام      

يعبر فيه الطالئع عن آرائهم بحرية، ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، ويشاركون فـي             
من خالل مناقشات جادة وفاعلة لقضايا وطنهم بأسلوب علمي، فهـو نمـوذج             صنع القرار   

اإلدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،     ". (محاكاة لمجلس الشعب، أعضاُئه طالئع مصر     
  )٤، ص٢٠١٩

برلمان محافظة الدقهلية، ممن يقع فـي        وعض: "ويقصد بالطليع في الدراسة الحالية    
ـً) ١٨: ١٢(بين  المرحلة العمرية    ، ويمارس برامجه لمدة ال تقل عـن سـتة أشـهر            اعام

  ".بصفة دورية ومنتظمة، ولديه ضعف في مفهوم األمن الفكري وفق مقياس الدراسة الحالية
  :أهمية األمن الفكري ألعضاء برلمان الطــالئع: ثانيا

  : دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار الديني والخُلقي-أ
مجموعة من المباديء، والقـيم األخالقيـة، التـي توجـه أداء            من الفكري    األ يقدم

، ٢٠٠٥الـسديس،   : (ومنهـا الممارسات الفكرية ألفراد المجتمع، وتعمل على تنظيمهـا،         
  )٢١ص
  . األمن الفكري حماية ألهم المكتسبات، وأعظم الضروريات، دين اُألمة وعقيدتها- ١
 .، وتنقيتها من المصطلحات المشبوهة والمغلوطة يهتم بتصحيح المصطلحات الشرعية- ٢
  . يهتم بتمكين أبناء اُألمة من التحاور مع الحضارات األخرى بثقة في شتى المجاالت- ٣
  .  يمثل الدور الكبير في التصدي لإلرهاب، من خالل االهتمام بدعم الحوار الفكري- ٤
  : دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار االجتماعي- ب

  ا فيما يليي٦٩، ص ٢٠١٧الخثالن، (: سهم األمن الفكري اجتماعي(  
  . ضبط الظواهر السلبية واالجتماعية ومعالجتها، مما تشتكي منه المجتمعات المعاصرة- ١
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 . يساعد في إقامة العالقات االجتماعية الحسنة، ومد جسور المحبة بين أفراد المجتمع- ٢
 .العامة التي يحتاجها األفراد خاصة، والمجتمع عامة يتمشي في مجمله مع المصالح - ٣
 يوفر مناخًا مالئما لتناول ومناقشة مشكالت المجتمع القائمة بنوع من الحرية - ٤

  .المنضبطة، ويسهم في الوقاية منها في المقام األول، ثم معالجتها إذا ما وقعت
  : دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار السياسي-ج

 )١٢٧، ص٢٠١٠الغامدي،: (له دور مهم في تحقيق االستقرار السياسي من خالل
  . التعبئة الفكرية، فإذا تحقق األمن الفكري فإن مردوده يكون إيجابيا على مجتمعاتهم- ١
  . تحقيقُه لألخوة، من خالل الترابط والتكاتُف بين أبناء اُألمة- ٢
  .سالمة الفكر، ومقاومة األفكار الضارة بالمجتمع تحقيقُه للتعاضد البناء في المنهج، و- ٣
  . التصدي للجريمة والوقاية منها، وبالتالي يعزز من استقرار األوضاع الداخلية لألوطان- ٤
  : دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار االقتصادي-د

تيح له   النفس قوية إذا نعمت باألمن بأنواعه، ولن يتحقق األمن الفكري إال إذا اُ             تكون
الحصول على المال المعين على أمور الحياة، حيث تؤدي الـصعوبات االقتـصادية إلـى               

، ٢٠١٤أبـو حميـدي،     . (زعزعة األمن الفكري وهي صعوبات يواجهها الفرد والمجتمع       
  )٤٠ص

  :أهـداف األمن الفـكري ألعضاء برلمـان الطـالئع: اانيث
- ١٧، ص ص٢٠١٦ خليل،: (ىأهداف األمن الفكري، إل  تصنيف مصفوفةيمكن

١٨(.  
تحديد مفهوم األمن، واألمن الفكري، واألمن : "تتمثل في: ةــمعرفيألهداف الا - أ

ف واإلرهاب، وتمييز دور رجال األمن، والحقوق االجتماعي، واألمن النفسي، والتطر
ت ضات الفكرية، ومصادر المعلومات ذات المصداقية، وتمييز الشائعاوالواجبات، والتناقُ

من بين المعلومات المبداء الرأي إب، وقدمة، والتمييز بين االختالف في الرأي والتعص
عاصرة المتناقضة، والربط بين األفكار حول األفكار الوافدة والنماذج الفكرية الم

  ..".والعادات والتقاليد،
 المواقف سلوب حل المشكالت في معالجةأاستخدام : "فيتتمثل : المهارية دافــاأله -ب

مل المسئولية الفردية والجماعية، وإعدادالحياتية، والتواصل مع اآلخرين بإيجابية، وتح 
  ".وتقديم النماذج الحسنة في الفكر والسلوك٠إعالمية للتوعية باألمن الفكري،  أنشطة
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تقدير الدور الذي يقوم به رجال الفكر والعلم والدين : "تتمثل في: وجدانية الاألهداف - جـ
قي، وتقدير دور األجهزة والمؤسسات المختلفة التي تحمي المجتمع في م والرحو التقدن

الداخل والخارج، وتقدير أدوار اآلخرين وإنجازاتهم، وبناء الثقة بالذات واآلخرين، 
جتمعية نحو التقدة ؤسسم والرخاء، والتوجه اإليجابي نحو الموتقدير اإلنجازات الم

جتمعحيطة واوالبيئة الملم" .  
  : العوامل التي تُهدد األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع:الثًاث
ق تحقُبتبرير الغايات الغلو والتطرف ومجاوزة الحد، و: ومنها: العوامل الدينيـــة - أ

  )٢٠٠٩زايد، (. ، واإلفتاء بغير علمالتصور الشرعي
 وإصدار ،طأسلوب التسلُمنه من بما يتض"المحيط األسري : ومنها:  العوامل االجتماعية-ب

 وتأثير جماعة الرفاق Whitaker, M, 2015) (؛ ستهزاءواال،  والعقاب،مرااألو
؛ والقصور في المؤسسات التربوية؛ والتعصب الطائفي والمذهبي )٢٠١٤الهليل، (
  ). ٢٠١٧عوض(
ذلك البطالة الفقر وعدم إشباع االحتياجات األساسية، وك: ومنها:  العوامل االقتصادية- جـ

  )٤٩، ص٢٠٠٦الجبارة، . (والفراغ، واإلغراءات المالية للشباب
 ونشر  بالمواقع االلكترونية المنحرفة،المراهقينر تأثُ: ومنها:  العوامل الثقافيـة-د

 حيث أوصت بعض ،)٢٠١٨نصار  والفتاح، عبد. (الشائعات، والغزو الثقافي، والعولمة
روج غالق المواقع التي تُإم الشبكات االجتماعية وستخداافرض قيود على الدراسات ب

فللتطر.) Zubaidi, F., 2015( راهقين وذويهم علىبرنامج تفاعلي ، وتدريب الم
  )٢٠١٧، الخثالن (.نترنت لتحقيق الوعي األمنيعلى اإل

  : مراحل تحقيق األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع:ابعار
ء برلمان الطالئع العمل على مراحـل مختلفـة،       تحقيق األمن الفكري ألعضا    يتطلب

  :ولكل منها متطلباتها وإجراءاتها، ومقومات نجاحها، وتتمثل في
  : مرحلة الوقاية من االنحراف الفكري: المرحلة األولى

 تُحـدد ويتم ذلك من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية، وفق خطط مدروسة بعناية            
حيث أكدت العديـد    ). ٧٣، ص   ٢٠١٤الثويني، ومحمد   . (تفيها الغايات وتُحشد لها الطاقا    

من الدراسات على أهمية مؤسسات التنشئة في تنمية األمن الفكري، ومن خـالل األنـشطة     
، نشر ثقافـة التـسامح    وعقول،  التحصين  وترسيخ العقيدة الصحيحة،     ل الالصفية، مما يؤدي  

  ).٢٠١٨تربان  ،Panina, G. V. 2010: في.(والحث على العمل بروح الفريق
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  :مرحلة المناقشة والحوار: المرحلة الثانية
وفي هذه المرحلة يتم مواجهة الفكر بالفكر عن طريق الحوار والنقاش المبني علـى              
أصول علمية سليمة، وبيان األدلة والبراهين الصادقة، لترسيخ القناعات بما هو سـليم مـن     

كري، وهذه المرحلة مـن أهـم مراحـل         المعتقدات واألفكار وزعزعة جذور االنحراف الف     
حيث أثبتـت العديـد مـن       ). ٢٤٩، ص ٢٠١٨جاد اهللا،   . ( الفكري ومتطلباته  األمنتحقيق  

الدراسات أهمية اإلعالم التربوي، باعتباره أحد أهم أدوات العصر الحديث، في تدعيم األمن           
 ,Yazal, M، ٢٠١٦خليـل  : في. (الفكري من خالل محاربة الشائعات، وتوجيه الطاقات

2018.(  
  : تقييم الفكر المنحرف وتقدير مدى خطورته: المرحلة الثالثة

ويتم ذلك بتحليل ما يحمله األفراد من أفكار منحرفة، وتقييم مخاطرها وما قد يترتب              
  )٢٥٠، ص٢٠١٨جاد اهللا، . (عليها من أعمال إجرامية، وتقويمها بالوسائل والسبل المتاحة

  : اته ومتطلب الفكرين أبعاد األم:اسماخ
 أن أهم ) ٢٠١٧الخليوي،  (تعددت اآلراء حول أبعاد األمن الفكري، فأشارت دراسة         

المواطنة، والبعد الديني، والبعد الفكري، والبعـد األمنـي،         : " الفكري تتمثل في   األمنأبعاد  
) ٢٠١٨معمرية،  ال(، بينما أكدت دراسة     "والبعد التراثي، والبعد األخالقي، والبعد اإلعالمي     

ـُل الـرأي اآلخــر، والبعـد الدينــي،    : "أن أبعاده تتمثل في   عد الوطني، الحوار وتقبالب
االنتماء الـوطني،   ":  أبعاده في  )٢٠١٨جاد اهللا،   (، في حين حددت دراسة      "والتفكير الناقـد 

ـ القُوالتسامح والتعـايش،   والوسطية،  و واالعتدال   ،ل الخالف ممارسة الحوار وتقب  و درة ــ
أن األبعاد  ) ٢٠١٨عبد الرحيم،   (، بينمـا أشـارت دراسة     "ة التفكير اإليجابي  ـعلى ممارس 

الحـوار  ونتماء الثقـافي الحـضاري،    االونتماء الوطني،   االونتماء العقائدي،   اال": تتمثل في 
  على أن أبعاد(Lucy, S., 2018) كما أكدت دراسة ،"التفكير اإليجابيووقبول االختالف، 

المساواة، والعدالة، والتفـاهم  : "األمن الفكري في إطار تعزيز ثقافة السالم العالمي تتمثل في   
  ".بين الثقافات من خالل تعزيز قيم المواطنة العالمية

  :ويمكن تناول أبعاد األمن الفكري ومتطلباته في الدراسة الحالية كالتالي  
  : التفكير الناقد-أ

الحقيقة، والوصول للقرارات في ضوء تقيـيم المعلومـات،         القُدرة على تقدير    : "هو
؛ حيث ينطوي علـى   "وفحص اآلراء المتاحة، واألخذ بعين االعتبار وجهات النظر المختلفة        

: مجموعة من مهارات التفكير التي يمكن تعلُمها والتدريب عليها، والتي يمكن تصنيفها في             
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 االســتنتاجو، Inference االســتداللو، Induction، واالســتقراء Analysisالتحليــل "
Deduction،   والتقييمEvaluation"           كما تتضمن قُدرة التفكير الناقد على تعلُـم كيـف؟ ،

، ٢٠١٦المغيـصيب،   ( .ومتى نسأل؟ وما األسئلة؟ وكيف نُعلل، ومتى؟ وما طرق التعليل؟         
  ).١٨ص

لحة أكثـر مـن أي      قد صار حاجة م    م الفعال لمهارات التفكير الناقد     ويبدو ان التعلُ  
وقت مضى، ألن العالم أصبح أكثر تعقيدا نتيجـة للتحـديات التـي تفرضـها تكنولوجيـا           

  ).٢ص ،٢٠١٤عبد الكاظم، :في( .المعلومات في شتى مناحي الحياة
ويكون دور األخصائي االجتماعي هو توعية الشباب بـالفهم الـصحيح للمـشكلة     

 سواء أكانت معلومات    ،ص المشكلة ت التي تخُ   عن المعلوما   والتحري بشكل كاف   ،وأسبابها
  )٢٥١، ص٢٠١٨جاد اهللا، (. صحيحة أم خاطئة للوصول إلى نتائج أو توقعات صحيحة

  : الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين-ب
عد الحوار من ُأسس الحياة االجتماعية، فهو وسيلة اإلنسان للتعبير عـن حاجاتـه              ي

بهة جة، ودفع الشُ  والغاية من الحوار إقامةُ الح     )١، ص ٢٠٠٠اللبودي، (؛ومواقفه ومشكالته 
والفاسد من القول والرأي، فهو تعاون من المتناظرين على معرفة الحقيقة والتَّوصل إليهـا،              

لم لمن  ناظرة لكشف الحقِّ، وإفادة العاِلم األذكى الع      ت الم عإنما وض : (يقول الحافظ الذهبي  إذ  
األغفلَ  دون ٣٩٠ص ،١٨٨٥،  لزرقانيا(؛  ) األضعفَ ه، وتنبيه(  ،دة لهـذ    ةوثَممهه غايات م 

التُعرف على وجهـات نظـر الطـرف أو     ؛إيجاد حلٍّ وسط يرضي األطراف     (:الغاية منها 
الستقصاء واالستقراء في تنويع الرؤى والتـصورات      ل البحث والتنقيب  و ؛األطراف األخرى 

ل تاحةالم     كَن٢٠٠٣ بـن حميـد،   ا. ()، ولو في حوارات تالية    لوصول إلى نتائج أفضل وأم ،
  )٢ص

بآداب الحوار، وتمكيـنهم    ويكون دور األخصائي االجتماعي هو توعية الشباب        هذا  
مثـل  "من فهم وجهات النظر األخرى وكيفية التعامل معها، وتدريبهم على فنيات الحـوار              

  ."ة الحوار باحترافية، وإدار...اإلصغاء والتحدث الجيد، وكيفية طرح األسئلة وأنواعها
  : التسامح والتعايش مع اآلخرين-جـ

البعد عن أي تصنيفات تجعل الفرد يتخذ موقفًا مناهضا تجاه : "يعرف التسامح بأنه
 بينما (Brewer, M., 2010,P.11).". جماعة ما، والتزام الحيادية مع كافة أفراد المجتمع 

موقف يتجلي فيه االستعداد لتقبل ما هو : "بوية بأنهيعرفه معجم المصطلحات النفسية والتر
غير مألوف حتى وإن لم نتفق معه، كما إنه يرتبط بالتنوع ويعطي للحرية مجالًا لالنسجام 

تحدة، مم المقرتها اُألأوهو مبدأ من حقوق اإلنسان التي ). ٢٠١٧محمد، ". (في المجتمع
الشفافية، ": مجموعة من األدوات مثلنصت عليها الشريعة اإلسالمية، يقوم على و
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ل،  والتبادلتنوع والتعددا: هج عنجادلة بالتي هي أحسن، كما ينتُصغاء والحوار، والمواإل
، ٢٠١٨ جاد اهللا،(". ب، والسالم في المجتمعد، والحثراء، والتجدلفة واإلش واُأليوالتعا
 يتعلموا كيف يعيشون ويسمحون  مبدأ سياسي يشير إلى أن األفراد عليهم أنهوو) ٢٥٢ص

  )٢٠٠١رايت؛(.لغيرهم أن يعيشوا
   ح مـن    هم األخصائي االجتماعي في غرس أخالقيات تُ      اسوهنا يجب أن يدعم التسام

  . على استكشاف، وفهم قيمهم وقيم اآلخرينةساعدمللراك في نقاشات هادفة، تشالخالل ا
  : الوالء الوطني-د

نتساب الفرد أو الجماعة لقطعة معينـة مـن األرض          رتباط وا ايمثل الوالء الوطني    
 واالستعداد للـدفاع    ، وأصحابها، والحنين إليها عند االغتراب عنها      والتعلُق بها، وحب أهلها   

، والوالء الوطني ال يرتبط بااللتصاق الجـسدي للفـرد          اعنها من األخطار التي تُهدد كيانُه     
 ،٢٠١٤كـريم، . (دمته في الداخل والخارج    وخ هقير إلى   السعى بالوطن بل يتعدى ذلك إلى    

  )٨ص
عـبر عـن امتثـال الفـرد للقـيم الوطنيـة الـسلوك الم" :عـرف بأنـهيو

السائدة في مجتمعه، كـاالعتزاز بـالرموز الوطنيـة، وااللتـزام بـالقوانين واألنظمـة 
الـسائدة، والمحافظة على ثروات الوطن ومنتجات متلكاته، وتشجيع المك الوطنية، والتمس

بالعـادات والتقاليـد، والمناسـبات الوطنيـة، ـشاركة في األعـمال التطوعيـة، والم
   )٣٢ص ،٢٠٠٧ ،أبو فوده(". واالسـتعداد للتـضحية

هذا ويكون دور األخصائي االجتماعي تعديل اتجاهات وسلوك األفراد نحو بيئاتهم 
ة الوعي االجتماعي بأهمية الوالء نحو المؤسسات واستثارتهم للمشاركة في المجتمع، وتنمي

  .الوطنية، وتقوية الشعور بالمسئولية، وتكوين االتجاهات التي تسمح بالتعاون مع اآلخرين
  : أهمية وأهداف خدمة الجماعة في تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع:اسداس

  :من الفكري من خالل التالييمكن تناول أهمية وأهداف خدمة الجماعة في تعزيز األ
  : أهمية طريقة خدمة الجماعـة في تعزيز األمن الفكري للطالئع-أ

طريقة خدمة الجماعة كإحدى الطرق المهنية للخدمة االجتماعية تقوم بدور فاعل في            
التفاعل مع المشكالت االجتماعية المعاصرة، من خالل مـساعدة األفـراد كأعـضاء فـي         

ل مع هذه المشكالت وإدراك خطورتها، لمساعدتهم على التغيير وأدائهم     جماعات على التعام  
ألدوارهم االجتماعية بنجاح، من خالل الجماعة باعتبارها أداة ووسـيلة إلحـداث عمليـة              

وترجع أهمية خدمة الجماعة فـي تعزيـز األمـن الفكـري            ). ٢٠٠٢مصطفى،  (التغيير،  
  :للمراهقين إلى
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اعة تنمية األسلوب الديمقراطى، هـذا النـوع مـن التفاعـل        تتضمن فلسفة خدمة الجم    -١
  .االجتماعى الذى ال يسيطر فيه فرد على آخر، أو يتحكم فى سلوكه

 من أغراض طريقة خدمة الجماعة المساعدة على المشاركة فى أوجه نشاط الجماعـة،              -٢
ـ             ضاء واستخدام الخبرة الجماعية لتحقيق النمو الفكـري، والعـاطفي، والجـسمي ألع

الجماعة، وتحقيق األغراض المثلى للجماعة ككُل وتنمية مسئوليتها ومسئولية أعـضائها       
  )٢٤٣، ص١٩٩٧،  وآخـرونمرعي؛(. تجاه المجتمع

 وضع األهداف واتخاذ القرارات بخصوص وسائل تحقيـق         ياشتراك عضو الجماعة ف    -٣
رضـا عـن الجماعـة     وشعور أكبر بال،نتاجقُدرة أكبر على اإل هذه األهداف يؤدى إلى  
٩٨، ص١٩٩٨ي، العوض( .ضو بهانفسها وعن االنتماء كع(  

ـ    الديمقراطي  الجماعة هى األداة والمجال الخصب لتنمية السلوك         -٤  يخالل المواقـف الت
األعضاءمر بها   يفى تفاع الجماعـة لهـذه التفـاعالت    أخـصائي  وتوجيـه  ،االتهم مع 

، ١٩٨٩، حـرم م (.اء غيـر المرغـوب  واستخدام نفسه كوسيلة للحد من سلوك األعض    
  )٦٤ص

  : أهداف طريقة خدمة الجماعة في تعزيز األمن الفكري للطالئع-ب
ـ  السلوكيات االجتماعيـة   تحديد األهداف الجماعية على معرفة نوعية        يساعد راد  الم

إلى ذلك حـين    ,(Toseland, R., & Rivais, R., 1984, P.143) حيث أشار  تنميتها،
 المطلـوب إكـسابها     الـسلوكيات  ونـوع    ،ا بأهداف الجماعة   ارتباطً يخصائحددا دور األ  

) ٢٥٠، ص ٢٠١٨؛ جاد اهللا    ٣٢، ص ١٩٩٥عبد المحسن   (، وفى ضوء ذلك يحدد      لألعضاء
أهداف أخصائي الجماعة في تعزيز مفهوم األمن الفكري ألعضاء جماعة برلمان الطالئـع             

  :في
لى التفكير الناقد، من خـالل تـدريبهم         جماعة برلمان الطالئع ع    أعضاءتنمية قُدرات    - ١

 بالفهم الـصحيح    تهمتوعي، و ق من األمر  حكام إلى حين التحقُ   عطاء األ إل في   التمهعلى  
 والتحري بشكل كاف عن المعلومات للوصول إلى نتائج أو توقعـات   ،للمشكلة وأسبابها 

  .صحيحة
م ذلـك فـي ضـوء     ، ويت الحوار وقبول اآلخر وتقبل الخالف    تنمية قُدرات الشباب في      - ٢

ممارسة الطريقة لألسلوب الديمقراطي؛ وذلك عن طريـق المناقـشة بـين أعـضائها        
 .واشتراكهم في تصميم خططهم وبرامجهم وتنفيذها

إكساب الشباب االتجاهات الديمقراطية المرغوبة، وتدعيم القيم االجتماعية باعتبارهـا            - ٣
 ومن االتجاهـات الديمقراطيـة      تعمل على مساعدة األفراد، والجماعات، والمجتمعات؛     

االتجاه للتسامح والتعـايش مـع   : "التي تسعى خدمة الجماعة لغرسها في نفوس الشباب  
اآلخرين، واالتجاه لتقدير الكرامة اإلنسانية، واالتجاه لتمسك الفرد بحقوقـه، واالتجـاه            

  ".يةإلدراك الحدود التي يقف عندها سلوك الفرد، واالتجاه لتقدير الفروق الفرد
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 .تهيئة المناخ العام الذي يدفع للمشاركة اإليجابية في المجاالت االجتماعية والسياسية - ٤

  : المنهجي للدراسةراطاإل:  الثالثورالمح
 : نوع الدراسة والمنهج المستخدم:اأولً

ألنها تسعى الختبار صحة " شبه التجريبية"تنتمي الدراسة الحالية لنمط الدراسات 
التدخُل المهني بطريقة خدمة "المتمثلة في اختبار أثر متغير مستقل ، وفروض الدراسة

، وقد اعتمدت "تعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع"على متغير تابع " الجماعة
 جماعتين  باستخدامةاستخدم تصميم التجربة القبلية البعديتم حيث ، "التجريبي"على المنهج 

 وتُقاسقدر اإلمكان تكافئتين تين مجماعستخدم بية، حيث يهما ضابطة واألخرى تجرياحدإ
 على التجريبية فقط، ثم تُقاس يتين قبل التجربة، ثم يتم إدخال المتغير التجريبالجماع

  .ي عن المتغير التجريب نتائج القياس ناتجاًي ويعتبر الفرق ف، مرة أخرىجماعتينال
ةأدوات الدراس: اثاني:  

  :ي مجموعة من األدوات البحثية التي تتالءم مع الدراسة وهىاعتمدت الدراسة عل
  :مقياس األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع) أ(
تحديد موضوع القياس في ضوء المتغير التابع الذي يسعى الباحث لمعرفة التغير تم   - ١

: الذي حدث فيه نتيجة الستخدام برنامج التدخُل المهني، حيث كان موضوع القياس هو
  ". األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع"

تحليل بعض الكتابات النظرية المتعلقة باألمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع تم   - ٢
لتحديد أبعاد المقياس، كما تم الرجـوع لبعض الخبراء المتخصصين في مجال األمن 

 :الفكري، حيث تم إجراء مقابالت شبه مقننة مع كُلًا من السادة
  . لمجلس النواب المصري وكیل وزارة وُمدیر عام المكتب الفني لألمین العام  :وم حمیدهعل/د
  .عمید كلیة الحقوق جامعة المنصـورة، ورئیس لجنة األمن الفكري بالجامعة  :شریف یوسف خاطر/ د.أ
 األمن الفكري وكیل كلیة الحقوق لشئون الدراسات العلیا والبحوث، ونائب رئیس لجنة  :تامر ُمحمد صالح/ د.أ

  .بالجامعة
  وكیل كلیة اآلداب لشئون التعلیم والُطالب، وعضو لجنة األمن الفكري بالجامعة  :محمود ُسلیمان الجعیدي/ د.أ

 لتعزيز األمن اتحديد األبعاد التي يرون ضرورته ونتيجة للمقابالت شبه المقننة تم
  :ياس فيالفكري لدى أعضاء البرلمان، حيث تم تحديد أبعاد المق

  .التفكـــير الناقد: البعد األول -
  .التسامح والتعايش مع اآلخرين: البعد الثالث -

  الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين: البعد الثاني -
  .الوالء الوطني: البعد الرابع -

 : التأكد من صدق المقياس باالعتماد على -٣
من السادة المحكمين على عدد المقياس عرض  تم) صدق المحكمين(الصدق الظاهري  -

محكم، حيث تفضل كل منهم ) ٢٥(في األمن الفكري والخدمة االجتماعية؛ وعددهم 
بإبداء الرأي في مدى مالئمة كل عبارة من حيث الصياغة وارتباطها بالبعد المراد 
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) ٪٨٥(قياسه، وحذف غير المالئم، وبناء على درجة اتفاق المحكمين التي وصلت إلى 
م حذف بعض العبارات وتعديل صياغة البعض، وإضافة البعض اآلخر، للمقياس وت

عبارة مقسمة على أربعة أبعاد بالتساوي، حيث ) ٤٠(عبارات المقياس وصلت حيث 
مع ) ١،٢،٣(ودرجاتها ) اا، نادرا، أحيانًدائم(استخدم التدرج الثالثي لالستجابات وهى 
ام بتوزيع عبارات المقياس على أبعاده ودمج مراعاة العبارات اإليجابية والسالبة، كما ق

العبارات مع بعضها البعض دون عناوين رئيسية لألبعاد حتى ال تأتى االستجابات في 
لحق رقم . (للعبارات في ضع التطبيقفتاح اتجاه واحد، وذلك من خالل وضع م١م ،

 )٣٨ص 
وى أو الصدق اعتمد الباحث على صدق المحت: (Content Validity)صدق المحتوي  -

 :المنطقي لتحقيق هذا النوع من الصدق، حيث قام الباحث بما يلي
  تغيراتاالطالع على العديد اُألطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت م 

  .الدراسة
 عد من أبعاد المقياستعلقة بكل بتغير في شكل عبارات والمتم التعبير عن كل م .  

 Test- Retestاعتمد الباحث على طريقة إعادة االختبار :  التحقق من ثبات المقياس- ٤
) ١٠( قوامها ةد من ثبات المقياس، وذلك من خالل تطبيق المقياس على عينللتأكُ

تم اختيارهم من برلمان طالئع محافظة الغربية، تتوافر فيهم معظم خصائص  طالئع،
 يوم على نفس العينة، )١٥(عينه الدراسة، حيث قام الباحث بإعادة تطبيق المقياس بعد 

    . لتحديد معامل الثبات) سبيرمان(واستخدام معامل ارتباط 
 األمن الفكرييوضح نتائج معامل الثبات والصدق لألبعاد الرئيسة لمقياس ) ١(جدول رقم 

  )بحساب معامل االرتباط(

  الُمتغـــــــــــیرات/ أبعـــــــــاد المقیـــاس
ُمعامل 
  الثبـات

  التربیعىالجذر 
لُمعامل الثبات 

  )الصدق (

  ر الجدولیة عند
 )٠.٠٥ ، ١١ 

(  

  الداللـــــــــــة
  اإلحصائیة

  ٠.٩٤  ٠.٨٨  .التفــــــكیر الناقــــــــــــــــــد
  ٠.٩٥  ٠.٩١  .الحوار وتقبل الخالف مع اآلخــــرین

التســـاُمح والتعاُیــــــــــش مع 
  ٠.٩٤  ٠.٨٨  .خــــــریناآل

  ٠.٩٤  ٠.٨٩  .الـــــــــــوالء الوطنــــــــــــــي

  ٠.٩٤  ٠.٨٩  الدرجة الُكلیة للمقیـــــاس

  دالــــــــــــــــــة  ٠.٥

أن المقياس بأبعاده الرئيسية ذو درجة ثبات ) ١(حيث يتضح من الجدول السابق رقم 
  . في التطبيق الميداني مما يمكن االعتماد عليه مرتفع، االرتباط بين القياسينفعالية، 
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مع بعض السادة العاملين في مجال األمن الفكري، : المقابالت الفردية والجماعية) ب(
 برلمان الطالئع، ألعضاء في أبعاد األمن الفكري همووزارة الشباب، لمناقشة وجهة نظر

  .رستهاولمعرفة حاجة المجتمع إلجراء مثل هذه الدراسات، وأهم األنشطة التي يمكن مما
تعقُب   الباحث في تحليل التقارير الدورية التيأعتمد: التقـارير الـدوريــة) ج(

محتوى ، واالجتماع أهداف، والبيانات األولية( : محدداتوفقاجتماعات الجماعة التجريبية 
   ).أساليب التدخُل المهني، ونتائجه: تحليل التقرير في ضوء عناصره المحددة، واالجتماع

  :مجاالت الدراسة: اثالثً
  :المجال المكاني) أ(

كمجال مكاني " حافظة الدقهلية بالمنصورةبرلمان طالئع م"وقع اختيار الباحث على 
  : لدراسته للمبررات التالية

مشاركة الباحث في العديد من األنشطة مع برلمان الطالئع مما ييسر عملية جمع  -
 البيانات

هلية ترحيبها بتنفيذ الدراسة والرغبة في االستفادة من أبدت إدارة التعليم المدني بالدق -
 نتائجها

بالبرلمان، مما يتيح الفرصة الختيار أعضاء الجماعتين  توافر عينة مناسبة من الطالئع -
 .   الضابطة والتجريبية من بينهم بما يخدم الدراسة

 .توافر اإلمكانات الالزمة إلجراء برنامج التدخُل المهني بشكل مناسب -
  :رىالمجال البش) ب(

ممن  حافظة الدقهلية،جميع أعضاء برلمان طالئع م تم تحديد إطار المعاينة في
، طليع) ٤٦( وكان عـددهم ،)١١ص(تنطبق عليهم شروط المعاينة في الدراسة الحالية 

حيث ( هدرجاتُ ه، وتصنيف ثم قام بتصحيح،مقياس األمن الفكري"الباحث بتطبيق حيث قام 
   :كالتالي)  درجة١٢٠على لدرجة الطليعد األكان الح

 ٦٠(الذين حصلوا على  )المنخفض المستوى(ويضم الطُالب ذوي : المستوى األول -
 )المتوسط المستوى(ويضم ذوي : المستوى الثاني؛ ثم طليع )٣١(، وعددهم )درجة فأقل

 )١١(عددهم درجة وبلغ ) ٩٠أقل من  إلى ٦٠(الذين حصلوا على درجة تتراوح بين 
الذين حصلوا على  )المرتفع المستوى(ويضم ذوي : المستوى الثالثليع؛ وأخيراً ط

 .الئعط )٤(درجة وبلغ عددهم ) ١٢٠إلى ٩٠(درجة تتراوح بين 
وتم اختيار الطالئع في المستوى ) الثاني، والثالث(ستويين الطالئع في الم استبعادتم  -

) ٣١(، حيث تبقى "مقياس األمن الفكري"ضة على األول ممن حصلوا على درجات منخف
إلى جماعتين  منهم بالطريقة العشوائية البسيطة تم تقسيمهم  طليع)٣٠( تم اختيار ليعط
  .هما ضابطة واألخرى تجريبية بالتساوياحدإ
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س الجماعتين الضابطة والتجريبية باستخدام المعامالت وقد تم التحقق من تجانُ -
النوع، العمر، مدة العضوية، محل اإلقامة، متوسط الدخل  (:اإلحصائية، من حيث

  : ، وهو ما يوضحه الجدول التالي)الشهري لألسرة
  يوضح تجانس الجماعتين التجريبية والضابطة) ٢(جـدول رقم 

  ُمــــــــــــدة العضـــــــویــة  محــل اإلقـــامــة  النـوع

  ُمتغـــیــرات
  رحض  فری  ىأنث  رذك  التجانس
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   -شھـــور
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  ٢٩٦.٤٤  ٠.٩٩  ١ع
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  ٠.١٣  ٠.٢٣  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٠.٢٣  ٠.٣  ٠.٥  ــةــــق الُكلی
  ٢٣٥.٣٣  ١.٠٨  ٢ع

ت   ٠.١٢  ٠.١٥  ٠.١٨  ٠.١٨  ٠.١٥  ٠.١٧  ٠.١٨  ــوبةت المحس
  ٠.٨١  ٠.٧١  المحســوبة

  ـر دالـةـغی  الداللة اإلحصائیة
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٢٨ ،

٠.
٠١

 =
 (
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٧
  

أنه ال توجد فروق معنوية بين الجماعة ) ٢(حيث يتضح من الجدول السابق رقم 
المحسوبة أقل ) ت(التجريبية والضابطة من حيث متغيرات التجانس السابقة، حيث أن  قيمة 

  .تجانستين من حيث هذه المتغيراتالجدولية، مما يؤكد على أن الجماعتين م) ت(من قيمة 
  :يـل الزمناـالمج) ج(

 أول إلى )م٢٠١٨(تحددت فترة إجراء التجربة بثالثة شهور من أول ديسمبر   
، حيث تم عقد اجتماعين كل أسبوع مع أعضاء الجماعة التجريبية لتنفيذ )م٢٠١٩(مارس 

  ) ٣٩، ص ٢ملحق رقم (. اجتماع دوري) ٢٦(برنامج التدخُل المهني بواقع 
  :نيبرنامج التدخُل المه:  الرابعوالمح
  : أهداف برنامج التدخُل المهني: أوالً

استخدام " :يتمثل الهدف الرئيس لبرنامج التدخُل المهني في الدراسة الحالية في
، حيث يتضمن "برنامج في خدمة الجماعة لتعزيز األمن الفكري ألعضاء برلمان الطالئع

التفكير (اعة لتعزيز استخدام برنامج في خدمة الجم: الهدف الرئيس أهدافاً فرعية تتمثل في
الناقد، الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين، التسامح والتعايش مع اآلخرين، الوالء 

  .ألعضاء برلمان الطالئع) الوطنـي

اُألسس واالعتبارات والضوابط التي يقوم عليها برنامج التدخُل المهني: اثاني:  
   :ياُألسس التي يقـوم عليهـا برنامج التدخُل المهنـ) أ(

مجال األمن  مالحظات الباحث ومقابالته مع بعض الخبراء والمتخصصين في
 نتائج الدراسات السابقة، الهدف الرئيس للدراسة الحالية، الفكري والخدمة االجتماعية،

  .اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة الحالية
  :راعاتها لتعزيز األمن الفكري للطالئع ميينبغي االعتبارات الت )ب(
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 اختيار القُدرات المالئمة لتعزيز األمـن الفكـري       : (ومنها : اعتبارات خاصة باألعضاء   -١
الجـسمية، والعقليـة، والنفـسية،      " مراعاة خـصائص مرحلـة المراهقـة       للمراهقين،

ـ       " واالجتماعية  يعند التدخُل المهني؛ مراعاة احتياجاتهم ومشكالتهم، كمحددات هامـة ف
 يتـسم  ي إطار جماع  ي دور كل مراهق ومكانته داخل الجماعة ف       تحديد تصميم البرنامج، 

ـ  رصة لكل مراهـق    إتاحة الفُ  ،بالديمقراطية وفى ضوء قُدراته الشخصية      الجماعـة   يف
  )لممارسة دوره بشكل فعال

 إلى أن Toseland, R. & Rivas, R. (1998)يشير : اعتبارات خاصـة بالجمـاعة -٢
هو مساعدة  " كبرلمان الطالئع "جماعات المحاكاة التعليمية     من العمل مع     يالهدف األساس 

ـ   ..أعضائها على تعليم ما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم          تحـدث   ي، فالتغييرات الت
لألعضاء وسط الجماعة تظل وتبقى ما بعد وجود الجماعة نفسها، وفـي ضـوء ذلـك                

مـن حيـث الحجـم،       "نالمـراهقي خصائص جماعات   : (يراعي برنامج التدخُل المهني   
ومستوى التماسك، والتنظيم، والعضوية، وقابلية الجماعة لتقبل األخـصائي االجتمـاعي    

  ).، أنماط التفاعل الجماعي وسبل توجيهها..."والمؤسسة،
أهدافها فـي تنميـة األمـن الفكـري، لوائحهـا           : (ومنها: اعتبارات خاصة بالمؤسسة   -٣

تاحتها، عالقتها بالمؤسسات   إبشرية المتاحة أو التي يمكن      وقوانينها، إمكانياتها المادية وال   
  ). األخرى في المجتمع المحلى، المعوقات التي تواجهها

تقبل أعضاء الجماعة والجماعة ككل له،      : (منهاو: اعتبارات خاصة بأخصائي الجماعة    -٤
ـ            ب للتـدخُل،   اإلعداد العلمي والعملي في مجال األمن الفكري، مراعاة التوقيـت المناس

مراعاة الجوانب البيئية واإلمكانيات المتاحة، مراعاة األساليب المناسبة لدراسة الجماعـة   
  ).والتعرف على احتياجات أعضائها، مراعاة التقويم المستمر لمراحل وعناصر التدخُل

ـ  الباحثالحظ حيث  : اعتبارات تتعلق ببرامج خدمة الجماعة   -٥  ي قبل بداية التـدخُل المهن
 البرلمـان تتركـز     يف األعضاء يمارسها   يمع الجماعة التجريبية أن غالبية األنشطة الت      

 ،المتنوعة برنامج التدخُل مجموعة من األنشطة       تضمنولذا فقد   ،  ..على الندوات التثقيفية  
 األنشطة السـتثمار    الختيارمبادئ تصميم البرنامج، التوجيه     : (حيث راعي في البرنامج   

بناء البرامج بمشاركة جميع أعضاء الجماعة كُـٍل وفـق قُدراتـه،             اء،األعض إمكانيات
تتطـور مـن   مع مالحظـة أن   االستفادة من تنوع األنشطة في تحقيق أهداف البرنامج،    

  ).، والتنوع في وسائل التعبير عن البرنامج، ومرونته وتكامله إلى األكثر تعقيداًالبساطة
  :ضـوابط برنامج التدخُل المهني) ج(

والضابطة بطريقة عشوائية وعلى  اختيار أعضاء الجماعتين التجريبية: (تمثل فيت
الجماعة إلجراء التجربة، تحديد متغيرات  تناسب حجم درجة من التجانُس قدر اإلمكان،

المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها أعضاء الجماعتين تكاد تكون  الدراسة تحديداً واضحا،
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مقياس الدراسة على درجة مناسبة من الثبات  المستقل، أثير المتغيرواحدة تقريباً بخالف ت
  ).ووسائل البرنامج تناسب إمكانيات األعضاء فترة التجربة معقولة، والصدق،

  : إستراتيجيات وأساليب التدخُل المهني: اثالثً
  :إستراتيجيـات التدخُل المهني) أ(
  . إستراتیجیة الَتشجیع-  .ة التوضیح واإلقناع إستراتیجی-  . إستراتیجیة البناء الَمعِرفي-
  . إستراتیجیة التعاون-  . إستراتیجیة تعدیل السلوك-  . إستراتیجیة الَتدعیم-
  . إستراتیجیة التعُلم في المواقف الجماعیة-  . إستراتیجیة الَتثقیف والتوعیة-
  :وتتضمن: أساليب التدخُل المهني) ب(
 Cognitive Techniques    :األسالیـب المعـرفیة-١
  . التفسیــــر -  . التوضیـــح -  . التشجیــــــع -
  . إعادة البناء المعرفي -   االستعراض المعرفي -  . اإلقنــاع -
 Cognitive Behavioral Techniques:                         األسالیب المعرفیة السلوكیة-٢
  .كیة النمذجة السلو -  . الواجـب المنـزلي -  . الحـدیث الذاتـــي -
   التدریب على حل الُمشكلة -  . التدعیم االیجابـي -  . لعــــــــــب الــــــــــدور -
   التدریب على الصمود أمام الضغوط -  .التدریب على المھارات االجتماعیة -
 Emotive Techniques    : األسالیــــب االنفعـــالیـــــــــــة-٣

  ء والجماعة التقُبل لألعضا -  . االسترخـاء -  . ضبــط الـذات -
ـل التدخُل المهنيـمراح: ارابع :  

االطالع على الدراسات السابقة لتجهيز أدوات القيـاس       : (وتضمنت : المرحلة التمهيديـة  -أ
، التأكـد مـن   "والتي روعي فيها شروط المعاينة الـسلمية     "وتصميم البرنامج، تحديد العينة     

طمئنان على توافر اإلمكانيـات البـشرية   ، اال "الصدق والثبات "المعالم السيكومترية للمقياس    
  ).والمادية

باسـتخدام مقيـاس    "إجراء القياس القبلي للجمـاعتين    : (وتضمنت : المرحلة التنفيذيـة  -ب
، التعاقُد مع أعضاء الجماعة التجريبية ومناقشة معايير العمل وأهـداف البرنـامج             "الدراسة

سيتم ممارستها، وتنفيذ برنامج التدخُل     وأماكن االجتماعات وعددها، ومناقشة األنشطة التي       
لمدة ثالثة شهور بواقع اجتمـاعين أسـبوعياً، مـع    "مع أعضاء الجماعة التجريبية     "المهني  

مراعاة أن تكون فترة انعقاد اجتماعات الجماعة مناسبة لنوع النشاط الممـارس ولظـروف          
فيذ البرنامج من خالله،    األعضاء، وتمشياً مع فلسفة خدمة الجماعة، وضع جدول زمني وتن         

مع التركيز على دعم عالقات أعضاء الجماعة التجريبية وتوزيع المسئوليات فيمـا بيـنهم،         
لتعزيـز األمـن    " الثقافية، واالجتماعية، والفنية، والرياضية، والعلميـة     "وممارسة األنشطة   

  :النحو التالي، ويمكن توضيح الجدول الزمني لألنشطة التي تم تنفيذها على يهمالفكري لد
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  يوضح الجدول الزمني لمحتوى برنامج التدخُل المهني) ٣(جدول رقم 
نوع   الیوم والتاریخ

  األھداف  األسالیب/ الموضوع   النشاط

االثنیــــن 
اجتماع تمھیدي ألعضاء الجماعة   ثقافـــــي  ٣/١٢/٢٠١٨

  .التجریبیة

 تدعیم العالقات بین أعضاء الجماعة التجریبیة، -
  .م وبین الباحثوبینُھ

  . عرض فكرة البرنامج علیُھم-

الخمیس 
اجتماع لعرض موضوع الدراسة  ثقافــــــي  ٦/١٢/٢٠١٨

  .وكیفیة تنفیذه

 ُمساعدتھم على استیعاب موضوع الدراسة -
  .وھدُفھ

 وُمساعدتھم على التعبیر عن وجھة نظرھم فى -
  البرنامج وُمشاركتھم فى تصمیُمھ

لتي ُیمكن استخدامھا  االتفاق على الوسائل ا-
  . لتحقیق األھداف، ومواعید وأماكن االجتماعات

  االثنیــــن
 ثقافـــــي  ١٠/١٢/٢٠١٨

اجتماع النتخاب المكتب التنفیذي 
لإلدارة الذاتیة للجماعة وتوزیع 

  .المسئولیات

 حثُھم وتدریبھم على مھارة الحوار وتقُبل -
ساُمح االختالف مع اآلخرین، والتفكیر الناقد، والت

  .مع اآلخرین، أثناء تنفیذ البرنامج
 ُمراعاة الفروق الفردیة لتحقیق االستفادة من -

  .ُقدراتھم في تحقیق أھداف البرنامج

الخمیس 
آداب "ُمحاضرة وورشة عمل عن   ثقافــــــي  ١٣/١٢/٢٠١٨

  ". الحوار وفنیات اإلقناع

 تنمیة معارفھم حول القواعد األساسیة للحوار -
  ن الرأي، وأسالیب اإلقناعوالتعبیر ع

  .   تدریبھم عملُیا على مھارات إدارة الحوار-
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  االثنیــــن
االنفتاح أم الحفاظ على : "ُمناظرة عن ثقافـــــي  ١٧/١٢/٢٠١٨

  ؟"الھویة الثقافیة

علوماتھم حول ضوابط  استثارتھم للُمشاركة بم- 
  االنفتاح الثقافي في مقابل األصولیة

 استثارتھم للتعبیر عن وجھات نظرھم واحترام آراء - 
  .اآلخرین في جو دیمقراطي تناُفسي

  الخمیس
٢٠/١٢/٢٠١٨  

  /اجتماعي
 فنــــــــــي

التعــــُصب " لعب دور بعنوان
  ". األعمــــــــى

عیة أو تخُیلیة  إتاحة الُفرصة لھم لعرض مواقف واق- 
  ...عن التعصب للنوع، أو الدین،

 وإتاحة الُفرصة لھم للتعلیق على تلك الحاالت - 
ووجھة نظرھم في أھمیة التساُمح مع اآلخرین، 

  ..واحترام نوعھم أو دیانتھم

  االثنیــــن
٢٤/١٢/٢٠١٨  

  /ثقافـــــــي
   فنــــــــــي

مجلة حائط فنیة تتضمن رسومات 
االختـــــالف : "نوكاریكاتیر بعنوا

  ".رحمـــة

 إتاحة الُفرصة لھم لُممارسة ھوایاتھم، وتنمیة - 
معارفھم عن أھمیة احترام الفروق الفردیة بین 

  .األفراد، واختالف التقالید بین األقالیم والشعوب
 وإتاحة الفرصة لھم للتعلیق على أھمیة االختالف - 

  كأساس للتساُمح واألمن الفكري

  الخمیس
٢٧/١٢/٢٠١٨  

  /علمــــــي
  ثقافــــي

تأثیر "ُمحاضرة وورشة عمل حول 
ترویج الشائعات الُمضللة واألفكار 

  ".الُمنحرفة على الدولة المصریة

 إتاحة الفرصة لھم للتعُرف على مخاطر الشائعات - 
  . واألفكار الُمنحرفة على الدولة

 وُمناقشة دورھم في تنمیة التفكیر الناقد للشائعات، - 
  لثقة في جھود الدولة في التنمیةوتعمیق ا

  االثنیــــن
  علمــي  ٣١/١٢/٢٠١٨

ُمسابقة أفضل بحث علمي باستخدام 
الرموز الوطنیة : "االنترنت عن

  ".ودورھا في بناء الوطن

 حث األعضاء في نشاط تناُفسي ُمحبب للتعرف - 
  .على الرموز الوطنیة المصریة ودورھا ببناء الوطن

اذج تاریخیة ساھمت في  تنمیة معارفُھم عن نم- 
  .النھوض بالُمجتمع، لتعمیق والئھم للوطن

  /اجتماعي  ٣/١/٢٠١٩الخمیس 
  ثقافــــــي

زیارة إلى متحف دار ابن لقمان 
بالمنصورة، واالحتفال بأعیاد المیالد 

  المجید

 تعمیق والئھم للوطن من خالل التعُرف على أھم - 
  .األحداث التاریخیة التي مر بھا

فرصة لھم للقیام بنشاط ترویحي ُمحبب  إتاحة ال- 
  .لنفوسھم، والتعبیر عن آرائھم بحریة

 تعمیق شعورھم بالمواطنة واحترام حقوق اآلخرین - 
  في االحتفال بأعیادھم الدینیة

  

  الخمیس
: ُمحاضرة وورشـة عمل بعنــوان  ثقافــــــي  ١٠/١/٢٠١٩

  ".قــــــواعد التفـــــكیر النقـــــــــدي"

 معارفُھم حول قواعد التفكیر النقدي وأھمیة  تنمیة- 
  ُممارستھ في ُمناقشة ما ُیطرح علیھم من موضوعات

 تدریبھم عملیًا على نقد بعض األخبار التي یتم - 
  .تداولھا في الُمجتمع

االثنیــــن 
١٤/١/٢٠١٩  

٤/٢/٢٠١٩  

  /ثقافـــــي
 فنــــــــي

فكر، : "مجلة حائط ثقافیة بعنـــوان
  " إبدع، ابتكر

 تنمیة معارفھم حول اإلبداع في التفكیر، وإیجاد - 
  .حلول ُمبتكرة للُمشكالت الُمجتمعة

  . إتاحة الفرصة للقیام بنشاط ترویحي ُمحبب- 
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  الخمیس
ُمحاضرة عن مخاطر الغلو والتطرف،   ثقافـــــي  ١٧/١/٢٠١٩

  ".ودور الشباب في مواجھتھا

  . تنمیة معارفھم حول مخاطر التطرف بصوره- 
ستثارتھم لتحدید دورھم في مواجھة صور  ا- 

  .التطرف المختلفة

االثنیــــن 
الكاظمـــون : "إسكتش فني بعنوان  فنــــــــي  ٢١/١/٢٠١٩

  ".الغیــــــــــــظ

  . إتاحة الُفرصة لھم لعرض مواقف ضبط النفس- 
 وإتاحة الفرصة لُممارسة نشاط ترویحي، وعرض - 

  .وجھة نظرھم في محتواه بحریة

  میسالخ
٢٤/١/٢٠١٩  

  م٧/٢/٢٠١٩
  ثقافــــي

إعــــــداد نشـــرتیـــن غـــــیر 
نعم .. ال للفتنة: "دوریتیــن بعنــــوان

  ". للوحدة الوطنیة

 تنمیة معارفھم حول أسباب ومخاطر الفتنة - 
  .واألحداث الطائفیة على الُمجتمع

 إتاحة الفرصة لھم للتعبیر بحریة عن أفكارھم، - 
  .سیطرة على أسباب الفتنة الطائفیةوتقدیم حلول لل

  االثنیــــن 
  علمــــي  ٢٨/١/٢٠١٩

ُمسابقة أفضل بحث علمي باستخدام 
االنجازات الوطنیة في "االنترنت عن 

  ". أعقاب ثورتي ینایر ویونیو

 حث األعضاء في نشاط تناُفسي للتعرف على - 
  .االنجازات الوطنیة في أعقاب ثورتي ینایر ویونیو

ارفھم عن التطورات في التي تتحقق في  تنمیة مع- 
  . الُمجتمع، لتعمیق والئھم للوطن
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  الخمیس
٣١/١/٢٠١٩  

  /اجتماعي
  

  /فنــــــــــــــي
  ریاضــي

  زیارة إلى قصر ثقافة المنصورة،
  . يوإستاد المنصــــــورة الریاضـ

 تعمیق والئھم من خالل التعرف على -
  .إسھامات الفنون في بناء الشخصیة المصریة

 إتاحة الُفرصة لھم للقیام بنشاط ترویحي -
  وریاضي

االثنیــــن 
عادات : "إسكتش تمثیلي بعنوان  فنــــــــي  ١١/٢/٢٠١٩

  " أقالیم مصر

 إتاحة الُفرصة لھم لعرض عادات وتقالید -
  .ھا في قبول التنوع الثقافيأقالیم مصر، ودور

  ... وإتاحة الُفرصة لھم للتعبیر بحریة-

  الخمیس
 ثقافـــــي  ١٤/٢/٢٠١٩

ُمسابقة أفضل بحث علمي باستخدام 
مظاھر تساُمح : "االنترنت عن

  ". اإلسالم مع الدیانات األخرى

 حث األعضاء للتعرف على مظاھر تساُمح -
  .اإلسالم مع غیر الُمسلمین

رفُھم عن أھمیة قبول التنوع الثقافي  تنمیة معا-
  .  قي التاریخ اإلسالمي

  االثنیــــن
  ثقافـــــي  ١٨/٢/٢٠١٩

: ُمحاضرة وورشة عمل بعنوان
حروب الجیل الخامس وتھدیدات "

  ". الھویة الوطنیة

 تنمیة معارفُھم حول مخاطر أدوات العصر -
في ھدم .." انترنت، فضائیات، "الحدیث 

  .الدول
م لتحدید دورھم في مواجھة حروب  استثارتھ-

  .الجیل الخامس

الخمیس 
 ثقافـــــي  ٢١/٢/٢٠١٩

ُمناقشة جماعیة باستخدام طریقة 
دور الشباب "العصف الذھني حول 

  ".في مواجھة التطرف الفكري

 استثارتھم لتحدید دورھم في مواجھة -
  .التطُرف الفكري

 إتاحة الُفرصة لھم للتعبیر بحریة عن -
  .م حول موضوع الُمناقشةوجھات نظرھ

  االثنیــــن
إعداد المبادرات : "ورشة عمل عن  ثقافـــــي  ٢٥/٢/٢٠١٩

  ".الشبابیة لتعزیز األمن الفكري

  . تنمیة معارفھم عن قواعد إعداد الُمبادرات-
 استثارتھم لتصمیم ُمبادرات لتعزیز األمن -

  .الفكري لدى ُزمالئھم من الطالئع

الخمیس 
 ــــــيثقاف  ٢٨/٢/٢٠١٩

خطة عمل : "ورشة عمل حول
لبرلمان الطالئع لتعزیز األمن 

  ".الفكري في الُمجتمع

  . حُثھم على التواصل بعد انتھاء البرنامج-
 تشجیعُھم على تحمل المسئولیة في -

االستمرار في تطبیق أبعاد األمن الفكري التي 
  .تم اكتسابھا خالل برنامج التدُخل المھني

  االثنیــــن
٤/٣/٢٠١٩  

  /فنـــــــي
  .حفــــــــــــــــــل ختــــامـــــي  ثقافـــــي

  . االنتھاء من البرنامج وُشكر األعضاء-
 إجراء القیاس البعــــــــــدي ألعضاء -

  .الجماعة التجریبیة

  :وتضمنت اإلجراءات التالية: المرحلة التقويمية) ج(
بطة بعد نهاية فترة التدخُل المهني عن إجراء القياس البعدي للجماعتين التجريبية والضا -

 الجماعة ألعضاءطريق أدوات الدراسة لتحديد التغير في قدرات األمن الفكري 
  .التجريبية



 
 
 

 

 
 

٨٣٢

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني

استخدام األساليب اإلحصائية إلجراء المقارنات بين القياس القبلي والبعدي للجماعتين  -
 .راسة والتحقُق من صحة فروض الد،للوقوف على نتائج التدخُل المهني

  :وکیف مواجهتهاالتي واجهت برنامج التدخُل المهني الصعوبات  )د(
 عدم فهم بعض المشاركين من أعضاء برلمان الطالئع ألهداف برنامج التدخُل المهني - ١

في بداياته، مما تطلب من الباحث توضيح أهداف البرنامج ومميزاته لألعضاء 
  . المشاركين

ن في المجتمع المحلي لفكرة برلمان الطالئع أثناء تنفيذ  عدم استيعاب بعض المسؤولي- ٢
  .البرنامج، مما تطلب من الباحث شرح ماهيته ودوره في الوقاية من االنحراف الفكري

 انشغال بعض السادة الخُبراء أثناء تنفيذ البرنامج، مما تطلب تعديل البرنامج الزمني، - ٢
يتناسب مع ظروف الخبراء وأعضاء بعد موافقة أعضاء الجماعة التجريبية، بحيث 

  .  الجماعة
  :ة الدراساتاج خالصة واستنت:خامسالور المح
  :ةنتائج الدراس: أوالً

التدخُل ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق : رض األولــائج الفــنت
   . ألعضاء برلمان الطالئع)دالتفكير الناق(تعزيز والمهني بطريقة خدمة الجماعة 

 "Man– Whitney" استخدم الباحث اختبار  صحة الفرض األوللتحقُق منلو
  : للمجموعات المستقلة، والنتائج يوضحها

القياس القبلــــي الفروق بين متوسطي رتب درجات الذي يوضح ) ٤(جـدول رقـم 
  والضابطة، لبعد التجريبيةتينلجماعل والقياس البعدي  والضابطة، التجريبيةتينلجماعل
  .ألعضاء برلمان الطالئع) التفكير الناقد(

القیاس القبلـي للجماعتین التجریبیة   الُمتغـیرات
  والضابطة

القیـاس البعــدي للجماعتین التجریبیة 
  والضابطة

أبعـاد 
األمن 
  الفكري

ُمتوسـط   العدد  الجماعــة
  الُرتب

مجموع 
  الُرتب

قیمة 
)U(  

ُمستــوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
ُمتوسـط 
  الُرتب

موع مج
  الُرتب

قیمة 
)U(  

ُمستــوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
التفكیر   ٣٤٥  ٢٣  ٢٢٢  ١٤.٨٠  ١٥  تجریبیة

  ٢٤٣  ١٦.٢٠  ١٥  ضابطـة  الناقد
  غیر دالة  ٠.٦٢

١٢٠  ٨  
ص
  دالة  فر

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى عدم ) ٤(يتضح من الجدول السابق رقم 
القياس  التجريبية والضابطة في تينمتوسطات رتب درجات أعضاء الجماع بين) ٠.٠٥(

متوسطات رتب درجات أعضاء  بين، بينما كانت هناك فروق )التفكير الناقد(ستوى مالقبلي ل
 وهو ما يشير إلى أن . لصالح أعضاء الجماعة التجريبيةتين في القياس البعديالجماع
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ة التجريبية أدى إلى الجماع أعضاء  خدمة الجماعة معفيبرنامج التدخُل المهني  استخدام
ستوىن تحسنخفض لدى أعضاء ، )تفكيرهم الناقد (مستواه مالجماعة الضابطةبينما ظل م.  

وهو ما يتفق مع معطيات النظرية السلوكية المعرفية التي تؤكد على فاعلية استخدام 
على اكتساب المهارات  لمساعدة األعضاء Cognitive Techniquesاألساليب المعرفية 

اللوزي  و؛٢٠١٨سليمان (يتفق مع نتائج دراسات و. عن األمن الفكريتعديل أفكارهم ل
  .، والتي أكدت فاعلية برامج التدخُل المهني في تحقيق القُدرة على التفكير الناقد)٢٠١٨

  
الجماعـة التجريبيـة،   الفروق بين متوسطي رتب درجات   الذي يوضح   ) ٥(جـدول رقـم   
ألعـضاء  ) التفكير الناقد (لبعدالقياسين القبلي والبعدي    لضابطة في   الجماعة ا ورتب درجات   
 Willcocxon-Signed" إشـارة الرتـب   –اختبار ويلكوكـسن ، باستخدام برلمان الطالئع
Ranks Test"     رتبطـة وحـساب قيمـةللمجموعات الـصغيرة الم )Z(  كوكـسن  لويـل 
Willcocxon.  
  القیاس القبلي البعــدي للجماعة الضابطة   التجریبیة القیاس القبلـي البعدي للجماعة  الُمتغیرات

  أبعاد
األمن 
  الفكري

اتجاه 
ُمتوسـط   ن  الفروق

  الُرتب
مجموع 
  الُرتب

  قیمة
) Z(  

  الداللة
ُمتوسط   ن  )٠.٠٥(

  الُرتب
مجموع 
  الُرتب

  قیمة
) Z(  

  الداللة
)٠.٠٥(  

    ٣‚٠٠  ٣‚٠٠  ١    ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  -  السالبـة
  ٠.١٨  ١٢‚٠٠  ٣‚٠٠  ٤  ٠.٠٠١  ١٢٠  ٨‚٠٠  ١٥  الموجبـة

التفكیر 
  الناقد

        -  الُمحایدة
  دالة

١٠        

غیر 
  ةدال

) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) ٥(حيث يتضح من الجدول رقم 
البعدي لبعد  في القياسين القبلي ومتوسطات رتب درجات أعضاء الجماعة التجريبية بين

ضابطة متوسطات رتب درجات الجماعة ال دالة بينجد فروق ، بينما ال تو)دالتفكير الناق(
في القياسين القبلي والبعدي لنفس البعد، وهو ما يؤكد فاعلية التدخُل المهني مع الجماعة 

  .التجريبية
التدخُل المهني ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق : الثانينتائج الفرض 

 ألعضاء برلمان )ينرل الخالف مع اآلخالحوار وتقب(تعزيز وبطريقة خدمة الجماعة 
  الطالئع 
 "Man– Whitney"م اختبار ااستخدتم   صحة الفرض الثانيللتحقُق منو

  : للمجموعات المستقلة، والنتائج يوضحها
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القياس القبلي الفروق بين متوسطي رتب درجات الذي يوضح ) ٦(جـدول رقـم 
  والضابطة، لبعد التجريبيةتينلجماعل والقياس البعدي  والضابطة، التجريبيةتينلجماعل
)ألعضاء برلمان الطالئع) ينرل الخالف مع اآلخالحوار وتقب.  

القیـاس البعــدي للجماعتین التجریبیة   القیاس القبلـي للجماعتین التجریبیة والضابطة  الُمتغــیرات
  والضابطة

أبعاد األمن 
ُمتوسط   العدد  الجماعة  الفكري

  تبالُر
مجموع 
  الُرتب

قیمة 
)U(  

  الداللة
)٠.٠٥(  

ُمتوسط 
  الُرتب

مجموع 
  الُرتب

قیمة 
)U(  

  الداللة
)٠.٠٥(  

الحوار وتقُبل   ٣٤٥  ٢٣  ٢٤٥.٥  ١٦.٣٧  ١٥  تجریبیة
الخالف مع 

غیر   ٠.٥٤  ٢١٩.٥  ١٤.٦٣  ١٥  ضابطـة  .اآلخرین
  دالة  صفر  ١٢٠  ٨  دالة

) ٠.٠٥(إحصائيا عند مستوى وجود فروق دالة عدم ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
ستوى مالقياس القبلي ل التجريبية والضابطة في تينمتوسطات رتب درجات الجماع بين

)تب درجات  بين، بينما كانت هناك فروق )ينرل الخالف مع اآلخالحوار وتقبتوسطات رم
 مج التدخُل معبرنا  أن استخدامؤكد وهو ما ي. لصالح التجريبيةتين في القياس البعديالجماع

  للتجريبية دون)ينرل الخالف مع اآلخالحوار وتقب (مستوىن تحسلالجماعة التجريبية أدى 
  .الضابطة

وهو ما يتفق مع معطيات النظرية السلوكية المعرفية التي تؤكد على فاعلية استخدام 
عال التي تتعامل مع ردود أف Emotive Techniques االنفعالية ساليبمجموعة من األ

سهم في تحسين مرونتهم أثناء  بهاونثيرات التي يمراألعضاء تجاه المواقف والممما ي ،
  . عملية االتصال االجتماعي، وينمي بالتالي قُدرتهم على الحوار وتقبل الخالف مع اآلخرين

؛ ٢٠١٨محمد، ابتسام  ؛A, Clinchm. ,2011(ما يتفق مع نتائج دراسات ك
الحوار  أكدت فاعلية برامج التدخُل المهني في تنمية القُدرة على ، والتي)٢٠١٨اللوزي و

ل الخالفوتقب  
الجماعـة التجريبيـة،   الفروق بين متوسطي رتب درجات   الذي يوضح   ) ٧(جـدول رقـم   
الحوار وتقبل الخـالف     (لبعدالقياسين القبلي والبعدي    الجماعة الضابطة في    ورتب درجات   

  .  إشارة الرتب–ختبار ويلكوكسن، باستخدام ا)مع اآلخرين
  القیاس القبلي البعــدي  للجماعة الضابطة  القیاس القبلـي البعدي  للجماعة التجریبیة   الُمتغیرات

  أبعـاد
األمــن 
  الفـكـري

اتجاه 
ُمتوسـط   ن  الفروق

  الُرتب
مجموع 
  الُرتب

  قیمة
)Z(  

  ُمستوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
ُمتوسـط   ن

  الُرتب
مجموع 
  الُرتب

  مةقی
) Z(  

  ُمستوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
    ٦‚٥٠  ٢‚١٧  ٣    ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  -  السالبـة
  ٠.٥٨  ٣‚٥٠  ٣‚٥٠  ١  ٠.٠٠١  ١٢٠  ٨‚٠٠  ١٥  الموجبـة

الحوار 
وتقُبل 

الخالف مع 
        -  الُمحایدة  .اآلخرین

  دالة
١١        

غیر 
  دالة

 وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى) ٧(حيث يتضح من الجدول السابق رقم 
 في القياسين القبلي متوسطات رتب درجات الطالئع أعضاء الجماعة التجريبية بين) ٠.٠٥(

 دالة إحصائيا بين، بينما ال توجد فروق )ينرل الخالف مع اآلخالحوار وتقب(والبعدي لبعد 



 
 
 

 

 
 

٨٣٥

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://pshtt: الموقع االلیكتروني

ضابطة في القياسين القبلي والبعدي لنفس البعد، متوسطات رتب درجات أعضاء الجماعة ال
  .ا يؤكد فاعلية برنامج التدخُل مع أعضاء الجماعة التجريبية دون الضابطةوهو م

التدخُل المهني ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق : الثالثنتائج الفرض 
ألعضاء برلمان ) التسامح والتعايش مع اآلخـــرين(تعزيز وبطريقة خدمة الجماعة 

  . الطالئع
 "Man– Whitney"م اختبار ااستخدتم  األول صحة الفرض للتحقُق منو

  : للمجموعات المستقلة، والنتائج يوضحها
القياس القبلي الفروق بين متوسطي رتب درجات الذي يوضح ) ٨(جـدول رقـم 

  والضابطة، لبعد التجريبيةتينلجماعل والقياس البعدي  والضابطة، التجريبيةتينلجماعل
  .ألعضاء برلمان الطالئع) ــرينالتسامح والتعايش مع اآلخـ(

القیـاس البعــدي للجماعتین التجریبیة   القیاس القبلـي للجماعتین التجریبیة والضابطة  الُمتغـــیرات
  والضابطة

أبعـاد األمــن 
ُمتوسـط   العدد  الجماعة  الفـكـري

  الُرتـــــب
مجمــــوع 

  الـُرتب
قیمــــة 

)U(  

ُمستــوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  

ُمتوسـط 
  الُرتـب

وع ـمجم
  الـُرتب

قیمة 
)U(  

ُمستــوى 
  الداللـة

)٠.٠٥(  
التساُمح   ٣٤٥  ٢٣  ٢٦٠.٥  ١٧.٣٧  ١٥  تجریبیة

والتعاُیش مع 
  ٢٠٤.٥  ١٣.٦٣  ١٥  ضابطـة  .اآلخـرین

غـــــــیر   ٠.٢٠
  ١٢٠  ٨  دالــــــة

  ـةدالـ  صفر

) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى عدم ) ٨(يتضح من الجدول رقم 
القياس القبلي  التجريبية والضابطة في تينمتوسطات رتب درجات أعضاء الجماع بين

متوسطات رتب  بين، بينما كانت هناك فروق )التسامح والتعايش مع اآلخرين(ستوى مل
برنامج التدخُل   وهو ما يشير إلى أن استخدام. لصالح التجريبيةهم في القياس البعديدرجات

  .الضابطة لديهم دون )التسامح والتعايش مع اآلخرين (مستوىن تحسلبية أدى التجري مع
وهو ما يتفق مع معطيات النظرية السلوكية المعرفية التي تؤكد على فاعلية استخدام 

التي تتعامل مع ردود أفعال األعضاء تجاه  Emotive Techniques االنفعالية ساليباأل
نمي قدرتهم على  بهاونثيرات التي يمرالمواقف والمش مع ، مما يح والتعايالتسام

  . اآلخـرين
، )٢٠١٨اللوزي، و؛ ٢٠١٨  سليمان،؛٢٠١٦عطية، (ما يتفق مع نتائج دراسات ك

التسامح والتعايش مع والتي أكدت على فاعلية التدخُل المهني في تحقيق القُدرة على 
  .اآلخرين
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 الجماعـة التجريبيـة،   متوسطي رتب درجات  الفروق بين الذي يوضح   ) ٩(جـدول رقـم   
التسامح والتعايش مـع     (لبعدالقياسين القبلي والبعدي    الجماعة الضابطة في    ورتب درجات   

  .  إشارة الرتب–، باستخدام اختبار ويلكوكسن)اآلخـرين
  عــدي  للجمـــاعــــة الضابطةالقیــاس القبلـــي الب  القیـاس القبلي البعــدي  للجماعـة التجـریبیة   الُمتغــیرات

  أبعـاد
األمــن 
  الفـكـري

اتجاه 
ُمتوسـط   ن  الفروق

  الُرتب
مجمــوع 

  الُرتب
  قیمة

) Z(  

ُمستــوى 
  الداللــة

)٠.٠٥(  
ُمتوسـط   ن

  الُرتـب
مجمــــوع 

  الـُرتب
  قیمـة

) Z(  

ُمستــوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
    ١٧‚٥٠  ٤‚٣٨  ٤    ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  -  السالبـة

  ٠.٥٣  ١٠‚٥٠  ٣‚٥٠  ٣  ٠.٠٠١  ١٢٠  ٨‚٠٠  ١٥  الموجبـة

التساُمـح 
والتعاُیش 

مع 
        -  الُمحایدة  اآلخــرین

  دالــــــــة

٨        

  غـیر 
  دالـة

) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) ٩(حيث يتضح من الجدول رقم 
التسامح والتعايش ( في القياسين القبلي والبعدي لبعد متوسطات رتب درجات التجريبية بين

ضابطة في متوسطات رتب درجات ال دالة بين، بينما ال توجد فروق )مع اآلخـرين
القياسين القبلي والبعدي لنفس البعد، وهو ما يؤكد فاعلية برنامج التدخُل مع التجريبية دون 

  .الضابطة
تدخُل المهني الذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق : الرابعنتائج الفرض 

  .ألعضاء برلمان الطالئع) الوالء الـوطني(تعزيز وبطريقة خدمة الجماعة 
 "Man– Whitney"وللتحقُق من صحة الفرض األول استخدم الباحث اختبار  

  :للمجموعات المستقلة، والنتائج يوضحها
الذي يوضح الفروق بين متوسطي رتب درجات القياس القبلي ) ١٠( جـدول رقـم 

جماعتين التجريبية والضابطة، والقياس البعدي للجماعتين التجريبية والضابطة، لبعد لل
  .ألعضاء برلمان الطالئع) الوالء الـوطني(

  القیــاس البعدي للجماعتین التجریبیة والضابطة  القیــاس القبلي للجماعتین التجریبیة والضابطة  الُمتغیرات

أبعـاد 
األمــن 
  الفـكـري

ُمتوسـط   لعددا  الجماعــة
  الُرتـــــب

مجموع 
  الــُرتب

قیمــــة 
)U(  

ُمستــوى 
  الداللــــــة

)٠.٠٥(  

ُمتوسـط 
  الُرتـــــب

مجموع 
  الــُرتب

قیمــــة 
)U(  

ُمستــوى 
  الداللــــــــة

)٠.٠٥(  
الـــــــوالء   ٣٤٥  ٢٣  ٢٥٥  ١٧  ١٥  تجریبیة

  ٢١٠  ١٤  ١٥  ضابطـة  الـوطنــي
غـــــــیر   ٠.٣١

  ١٢٠  ٨  دالــــــة
  دالــــــــة  صفر

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى عدم ) ١٠(يتضح من الجدول السابق رقم 
القياس  التجريبية والضابطة في تينمتوسطات رتب درجات أعضاء الجماع بين) ٠.٠٥(

متوسطات رتب درجات  بين، بينما كانت هناك فروق )الوالء الوطني(ستوى مالقبلي ل
 وهو ما يشير إلى . لصالح أعضاء الجماعة التجريبيةتين في القياس البعديضاء الجماعأع

الجماعة التجريبية أدى  أعضاء  خدمة الجماعة معفيبرنامج التدخُل المهني  أن استخدام
ستوىن إلى تحسنخفض لدى أعضاء ، )الوالء الوطني (مستواه مالجماعة بينما ظل م
  .الضابطة
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مع معطيات النظرية السلوكية المعرفية التي تؤكد على فاعلية استخدام وهو ما يتفق 
 التعلُم الذاتي، مما يعمق لديهم الشعور علىهم تُساعد التي سلوكيةالمعرفية األساليب ال

؛ ٢٠١٤علي، ؛ A, Clinchm. ,2011(ما يتفق مع نتائج دراسات ك. بالوالء الوطني
امج التدخُل التي أكدت نتائجها على فاعلية بر، و)٢٠١٨؛ محمد، ابتسام ٢٠١٦عطية، 

  .درة على الوالء واالنتماء للوطنالمهني في تحقيق األمن الفكري ألعضائها وال سيما القُ
الجماعة التجريبية، الفروق بين متوسطي رتب درجات الذي يوضح ) ١١(جـدول رقـم 

، )وطنيوالء الال (لبعدالقياسين القبلي والبعدي الجماعة الضابطة في ورتب درجات 
  . إشارة الرتب–باستخدام اختبار ويلكوكسن

  القیــاس القبلـــي البعــدي  للجمـــاعــــة الضابطة  القیـاس القبلي البعــدي  للجماعـة التجـریبیة   ـــیراتالُمتغـــــ

أبعـاد 
األمــن 

  ـــكـريــالف
اتجاه 
ُمتوسـط   ن  الفروق

  بــالُرت
مجموع 
  الــُرتب

  ةـــقیم
) Z(  

ُمستــوى 
  الداللــة

)٠.٠٥(  
ُمتوسـط   ن

  الُرتـــــب
مجموع 
  الــُرتب

  ةــقیم
) Z(  

ُمستــوى 
  الداللــة

)٠.٠٥(  
    ٣‚٠٠  ٣‚٠٠  ١    ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  -  السالبـة

الــــوالء   ٠.٩٦  ١٨‚٠٠  ٣‚٦٠  ٥  ٠.٠٠١  ١٢٠  ٨‚٠٠  ١٥  الموجبـة
  ـيـالـوطن

        -  دةالُمحای

  ةدالــــ

٩        

  
غــــــیر 

  دالــة

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) ١١(حيث يتضح من الجدول السابق رقم 
 في القياسين القبلي متوسطات رتب درجات الطالئع أعضاء الجماعة التجريبية بين) ٠.٠٥(

متوسطات رتب  دالة إحصائيا بين، بينما ال توجد فروق )الوالء الوطني(والبعدي لبعد 
ضابطة في القياسين القبلي والبعدي لنفس البعد، وهو ما الطالئع أعضاء الجماعة الدرجات 

  .يؤكد فاعلية برنامج التدخُل مع أعضاء الجماعة التجريبية دون الضابطة
التدخُل المهني ذات داللة إحصائية بين من المتوقع وجود فروق : الرئيسنتائج الفرض 

  . ألعضاء برلمان الطالئع)  الفكرياألمن(تعزيز وبطريقة خدمة الجماعة 
 "Man– Whitney" استخدم الباحث اختبار الرئيسوللتحقُق من صحة الفرض 

الذي يوضح الفروق بين ) ١٢(جـدول رقـم : للمجموعات المستقلة، والنتائج يوضحها
متوسطي رتب درجات القياس القبلي للجماعتين التجريبية والضابطة، والقياس البعدي 

  .ألعضاء برلمان الطالئع) لألمن الفكري( عتين التجريبية والضابطةللجما
القیــاس القبلي للجماعتین التجریبیة   ـیراتالُمتغـ

  والضابطة
القیــاس البعدي للجماعتین التجریبیة 

  والضابطة
ـاد ـأبع

األمــن 
  الفـكـري

ُمتوسـط   العدد  الجماعــة
  الُرتـب

مجموع 
  الــُرتب

ة ـقیم
)U(  

 ُمستــوى
  الداللـة

)٠.٠٥(  

ُمتوسـط 
  ـبـالُرت

مجموع 
  ُرتبـال

قیمــــة 
)U(  

ُمستــوى 
  ـةــالدالل

)٠.٠٥(  
ـة لـدرجا  ٣٤٥  ٢٣  ٢٦١  ١٧.٤  ١٥  تجریبیة

غـــــــیر   ٠.٢٢  ٢٠٤  ١٣.٦  ١٥  ضابطـة  ةـالـُكلی
  دالــــــــة  صفر  ١٢٠  ٨  دالــــــة

دالة إحصائيا عند مستوى وجود فروق عدم ) ١٢(يتضح من الجدول السابق رقم 
القياس  التجريبية والضابطة في تينمتوسطات رتب درجات أعضاء الجماع بين) ٠.٠٥(

متوسطات رتب درجات  بين، بينما كانت هناك فروق )األمن الفكري(ستوى مالقبلي ل
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ى  وهو ما يشير إل. لصالح أعضاء الجماعة التجريبيةتين في القياس البعديأعضاء الجماع
الجماعة التجريبية أدى  أعضاء  خدمة الجماعة معفيبرنامج التدخُل المهني  أن استخدام

ستوىن إلى تحسنخفض لدى أعضاء ، )األمن الفكري (مستواه مالجماعة بينما ظل م
  .الضابطة

حداث تغيير وهو ما يتفق مع معطيات النظرية السلوكية المعرفية التي تُساعد على إ
حداث تغيير في السلوك غير ، وإالحظة الواعية لتفكير اإلنسانابع من المنفي السلوك ال

  )٦- ٤ص ص . (الدراسات السابقة في الدراسة الحاليةما يتفق مع نتائج  لديه؛ كالمرغوب
الجماعة التجريبية، الفروق بين متوسطي رتب درجات الذي يوضح ) ١٣(جـدول رقـم 
  ).لألمـــن الفــكـري(ياسين القبلي والبعدي القالجماعة الضابطة في ورتب درجات 

القیــاس القبلـــي البعــدي للجمـاعــة   ـیراتالُمتغـ
  التجـــریبیـة 

القیــاس القبلـــي البعــدي للجمـاعــة 
  الضابطــــة

  أبعاد
األمــن 
  الفـكـري

اتجاه 
ُمتوسـط   ن  الفروق

  الُرتب
مجموع 
  الــُرتب

  قیمـة
) Z(  

ُمستــوى 
  ـةالدالل

)٠.٠٥(  
ُمتوسـط   ن

  بـالُرت
مجموع 
  الــُرتب

  قیمـة
) Z(  

ُمستــوى 
  الداللــة

)٠.٠٥(  
    ٢٥‚٠٠  ٥‚٠٠  ٥    ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  -  ةالسالب

  الـدرجة   ٠.٤٧  ٤١‚٠٠  ٦‚٨٣  ٦  ٠.٠٠١  ١٢٠  ٨‚٠٠  ١٥  الموجبـة
        -  الُمحایدة  الـُكلیة

  ةدالـ
٤        

غـــــــیر 
  دالــة

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) ١٣(ق رقم حيث يتضح من الجدول الساب
 في القياسين القبلي متوسطات رتب درجات الطالئع أعضاء الجماعة التجريبية بين) ٠.٠٥(

متوسطات رتب درجات  دالة إحصائيا بين، بينما ال توجد فروق )لألمن الفكري(والبعدي 
ي والبعدي لنفس البعد، وهو ما يؤكد ضابطة في القياسين القبلالطالئع أعضاء الجماعة ال

  .فاعلية برنامج التدخُل مع أعضاء الجماعة التجريبية دون الضابطة
 قياس حجم التأثير على مقياس األمن الفكري لدى الجماعة التجريبية :  

 خدمة الجماعة مع أعضاء الجماعة فيبرنامج التدخُل المهني  لتحديد فعالية استخدام
 .Eta-squared,2" مربع إيتا" باستخدام "Effectsize"اب حجم التأثير التجريبية، تم حس

  d/) ( تحديد حجم التأثير بالنسبة لقيم )١٤(جـدول رقم : كالتالي
  حجم التأثــیـر

  كبیر جدًا  كبیر  ُمتوسط  صغیر  األداة الُمستخدمة
  ١.١٠  ٠.٨  ٠.٥  ٠.٢ dحجم األثر 

  ٠.٢٠  ٠.١٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  ُمربع ُمعامل إیتا 
 من خالل المعادلة " إيتا"مربع معامل  بداللة (d)حيث يتم حساب حجم األثر   

  )٢٠١١؛ عبد الحميد، ٢٠٠٠مراد، : (التالية
 
    

1-   

  d = 
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 خدمة الجماعة مع أعضاء فيحجم تأثير استخدام برنامج التدخُل المهني ) ١٥(جـدول رقم 
  . الفكريأمنهمئع على تعزيز أعضاء جماعة برلمان الطالمن الجماعة التجريبية 

  حجم التأثیر dحجم األثر  ُمربع ُمعامل إیتا   أبعــــاد األمـــن الفــكــري
  كبیر جدًا  ٩.٧٩  ٠.٩٦  التفــــكیر النـاقـــــــــــد

  كبیر جدًا  ١١.٣٧  ٠.٩٧  الحوار وتُقبل الخالف مع اآلخرین
  ر جدًاكبی  ١٩.٨٩  ٠.٩٩  التساُمح والتعاُیش مع اآلخـــرین

  كبیر جدًا  ١١.٣٧  ٠.٩٧  الـــــــوالء الـوطنـــــــــي
  كبیر جدًا  ١٩.٨٩  ٠.٩٩  الـدرجــــــة الـُكلیــــــــة

 يتراوح ما بين  "إيتا مربع معامل"أن قيمة ) ١٠(يتضح من الجدول السابق رقم 
تأثير برنامج التدخُل لألبعاد والدرجة الكُلية، وهذا يشير إلى أن حجم )  ٠‚٩٩(إلى ) ٠.٩٦(

سواء في األبعاد أو " كبير جداً"  خدمة الجماعة مع أعضاء الجماعة التجريبيةفيالمهني 
برنامج التدخُل المهني  الدرجة الكُلية لمقياس األمن الفكري؛ وهو ما يدل على أن استخدام

  .فعال في تنمية مستوى األمن الفكري للطالئع
  :تفسير نتائج الدراسة: ثانياً

لديهم مستوى " التجريبية"اتضح أن عينة الدراسة من أعضاء جماعة برلمان الطالئع  - ١
منخفض من األمن الفكري في القياس القبلي، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسات السابقة، 

ب الجيل وحرالتي تُشير لما يتعرض له الشباب من شائعات مغرضة، وما يعرف ب
. عالم المضلل للحقائق واإل،الدعاية االلكترونيةحرب ، بما تتضمنه من الرابع

 ؛ )٢٠١٨؛ عبد الفتاح، ونصار ٢٠١٠ ،المالكي(
ي طريقة خدمة الجماعة، لمستوى األمن الفكري فأكدت النتائج الكمية لمقياس الدراسة  - ٢

والكيفية التي ظهرت في تحليل التقارير الدورية الجتماعات الجماعة التجريبية أن 
مج التدخُل المهني في خدمة الجماعة فعال في تحسين مستوى أمنهم استخدام برنا

 Behavioral سلوكيةالمعرفية الساليب األفعالية إستخدام وهو ما يتفق مع الفكري، 
Cognitive Techniques ٦- ٤ص ص (، كما يتفق مع نتائج الدراسات السابقة.(  

  :اسة الحاليةنتائج الدرها ته التی اثاريا البحثيعض القضاب: ثالثاً
فعالية التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش مع  - ١

  .اآلخرين ألعضاء برلمان الشباب
الحوار تقويم دور الشُعب البرلمانية بمراكز الشباب في تنمية قُدرة األعضاء على  - ٢

ل الخالف مع اآلخرينوتقب.  
 فنيات الحوار لدى طُالب المرحلة تنميةالتدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة ل - ٣

  .الثانوية
تنمية الوالء لتدخُل المهـنى لألخصائى االجتماعى مع الجماعـات المدرسية وا - ٤

  .الوطني للتالميذ بالمرحلة االعدادية
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  :مراجع الدراسة
  :المراجع العربية) أ(

اكز الشباب في تحقیق أھدافھ، رسالة تقویم فعالیة برلمان الطالئع بمر): ٢٠١٣(إبراھیم، دالیا عبد المولى  
  .ماجستیر غیر منشورة،  جامعة الفیوم، كلیة الخدمة االجتماعیة

ثقافة الحوار وثقافة العنف، المملكة العربیة السعودیة، وزارة التربیة ): ٢٠٠٣(ابن حمید، صالح بن عبد اهللا 
  ).١٠١(والتعلیم، مجلة المعرفة، ع 
  .، بیروت، دار صاد)٥(، مج )٣(لسان العرب، ط ): ١٩٩٦(دین ابن منظور، أبي الفضل جمال ال

دني      یم الم ان والتعل ة للبرلم شباب،       ): ٢٠١٩(اإلدارة المركزی ة لل شباب، وزارة الدول ع وال ان الطالئ الئحة برلم
  .جمھوریة مصر العربیة

، باب من أصبح آمنا )١(، ع )١(صحیح األدب المفرد، مكتبة الدلیل، مج ): ١٩٩٤(األلباني، ُمحمد ناصر الدین 
  .في سربھ

دراسة تطبیقیة في الجمھوریة "دور األمن الفكري في الوقایة من االرھاب ): ٢٠١١(البراشي، بكیل بن ُمحمد 
  .الیمنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

مدى تضمین كتب التربیة االسالمیة في ): ٢٠١٨(یة، عبد اهللا سلیمان البطوش، زیاد عبد اللطیف؛ والمراع
المرحلة األساسیة العلیا في األردن لمفاھیم األمن الفكري، اُألردن، مجلة جامعة الحسین بن طالل للبحوث، 

  ).٢(، ع )٤(مج 
 الجماعات وتعدیل استخدام المدخل المعرفي السلوكي من منظور طریقة العمل مع): ٢٠١٠(التمامي، علي علي 

اتجاھات ُطالب الخدمة االجتماعیة الُجدد نحو المھنة، المؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون، جامعة 
  .حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة

دور الُمعلم الجامع في تحقیق األمن الفكري لُطالبھ ): ٢٠١٤إبریل (الثویني، ُمحمد؛ وُمحمد، عبد الناصر راضي 
اعیات العولمة، المملكة العربیة السعودیة، بحث منشور، جامعة القصیم، مجلة العلوم التربویة في ضوء تد

  ).٢(، ع )٧(والنفسیة، مج 
األسباب الُمحتملة واالنعكاسات األمنیة والحلول "البطالة لدى الخریجین ): ٢٠٠٦(الجبارة، عبد اهللا بن ُمحسن 

  .معة نایف العربیة  للعلوم األمنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جا" الُمقترحة
تصور ُمقترح لتوظیف أدوات التواصل اإللكتروني في تحقیق األمن الفكري ): ٢٠١٧(الخثالن، منصور بن زید 

، دار سمات )٨(، ع )٦(للشباب بمؤسسات التعلیم العالي، المجلة الدولیة التربویة الُمتخصصة، مج 
  .للدراسات واألبحاث

الشائعات في وسائل االتصال االجتماعي وعالقتھا باالمن الفكري لدى طلبة ): ٢٠١٧(حمد الخلیوي، رعد بن أ
  .الجامعة، المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة العلوم االجتماعیة

ني، مصر، طبعھ مطبعھ شرح المواھب اللدنیھ بالمنح الُمحمدیھ للقسطال): ١٨٨٥(الزرقاني، ُمحمد بن عبد الباقي 
  ).٥(الواثق بربھ، ج 

الشریعة اإلسالمیة ودورھا في تعزیز األمن الفكري، جامعة ): ٢٠٠٥(الُسدیس، عبد الرحمن بن عبد العزیز 
  .األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث

  .نظریات اإلرشاد، القاھرة، دار الغریب: الشناوي، محمد محروس
مدى إسھام ُمعلمات التخصصات العلمیة في إكساب ُمتطلبات األمن ): ٢٠١٧یولیو (تیبي، وضحى بنت حباب الُع

الفكري لطالبات المرحلة الثانویة من وجھة نظر الُمعلمات بمدینة الریاض، الجامعة اإلسالمیة بغزه، مجلة 
  ).٣(، ع )٢٥(الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، مج 

قیم المواطنة لدى ُطالب الثانویة وعالقتھا باألمن الفكري، السعودیة، ): ٢٠١٠(غامدي، عبد الرحمن بن علي ال
  .جامعة األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث

تواصل فاعلیة برنامج ُمقترح قائم على شبكات ال): ٢٠١٨(القحطانى، عثمان بن على؛ ویوسف، یحي عبد الخالق 
االجتماعي ومقومات المواطنة الرقمیة في تنمیة مكونات األمن التقني والفكري لدى طلبة السنة التحضیریة 

  ).١٩٠(، ع )٣٩(بجامعة تبوك، رسالة الخلیج العربي، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، س 
حلة الثانویة، رسالة دكتوراه غیر تنمیة فنیات الحوار وآدابھ لدى ُطالب المر): ٢٠٠٠(اللبودي، منى إبراھیم 

  .منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس
فاعلیة وحدة دراسیة ُمقترحة قائمة على أبعاد التربیة المدنیة بمنھج ): ٢٠١٨ینایر (اللوزي، أرزاق ُمحمد عطیة 

الصف الثالث التربیة األسریة في تنمیة قیم األمن الفكري ومھارات اتخاذ القرار األخالقي لدى طالبات 
  ).٩(اإلعدادي، مجلة بحوث عربیة في مجاالت التربیة النوعیة، رابطة التربویین العرب، ع 

، السعودیة، معھد نایف للعلوم األمنیة، )١(نحو ُمجتمع آمن فكریا، ط ): ٢٠١٠(المالكي، عبد الحفیظ بن عبد اهللا 
  .رابطة مطابع العالم اإلسالمي

دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة االمن الفكري لدى طلبة المدارس بمحافظة ): ٢٠١٨(الِمعَمریة، فخریة بنت حمد 
  .مسقط في سلطنة عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة السلطان قابوس، كلیة التربیة

 ،  جامعة"قراءة في تجربة تربویة ُمعاصرة"تعلیم التفكیر الناقد ): ٢٠١٦(المغیصیب، عبد العزیز عبد القادر 
  .قطر، قسم العلوم النفسیة بكلیة التربیة،
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اإلرھاب، وتأثیر جماعة الرفاق، المملكة العربیة السعودیة، ): ٢٠١٤ابریل (، عبد العزیز بن عبد الرحمن الُھلیل
  ).٣٨٤(جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مجلة األمن والحیاة، ع 

المي، المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف العربیة األمن الفكري االس): ١٩٩٧(الوادعي، سعید بن مسفر 
  ).١٨٧(للعلوم األمنیة، مجلة األمن والحیاة، ع 

،  مصر، "دراسة میدانیة"دور كلیة التربیة في تحقیق األمن الفكري لدى ُطالبھا ): ٢٠١٥(الوشاحي، غاده السید 
  ).٣(، ج )٣١(مجلة كلیة التربیة بأسیوط، ع 

، السعودیة، "رؤیة تربویة إسالمیة"إسھام األسرة في تحقیق األمن الفكري ): ٢٠١٤( عبده أبو حمیدي، علي بن
  ).٦١(، ع )٣١(المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، مج 

  . االنتماء الوطني، القاھرة، دنیا الوطن): ٢٠٠٧(أبو فودة، ُمحمد 
Retrieved from https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/89792.html  

العمل مع الجماعات فى ُمحیط الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، كلیة ): ١٩٨٧(أحمد، ُمحمد شمس الدین 
  .الخدمة االجتماعیة

، المملكة العربیة السعودیة، جامعة )١(أولویات تطویر اإلعالم العربي وآفاقھ، ط ): ٢٠٠٨(أدیب، الخضور 
  .نیةنایف العربیة  العلوم اإلم

دور المؤسسات الُمجتمعیة في مكافحة التطرف الفكري، مجلة جامعة القدس ): ٢٠١٨(تربان، خالد ُمحمد 
  ). ٤٤(المفتوحة لألبحاث والدراسات، ع 

التدُخل المھـنى لألخصائى االجتماعى مع الجماعـات المدرسیة ومواجھة ): ١٩٩٦(حامد، محمد دسوقى 
ناعیة على التنمیة البشریة، المؤتمر العلمى التاسع، جامعة حلوان، كلیة خطـورة الغزو الثقافى لألقمار الص

  .الخدمة االجتماعیة
دور اإلعالم التربوي الحالي والمأمول في تحقیق األمن الفكري لُطالب ): ٢٠١٦مارس (خلیل، حسن ُمحمد 

راسات العلیا، مجلة المرحلة الثانویة من وجھة نظر مشرفي النشاط اإلعالمي، جامعة عین شمس، كلیة الد
  ).٧٠(، ع )١٩(دراسات الطفولة، مج 

برنامج ُمقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في ): ٢٠١٨ینایر (جاد اهللا، السید حسن البساطي 
تنمیة وعي الشباب الجامعي باألمن الفكري، القاھرة، بحث منشور، الجمعیة المصریة لألخصائیین 

  ).١(، ج )٥٩(لة الخدمة االجتماعیة،  ع االجتماعیین، مج
  .تاریخ الفلسفة الحدیثة، ترجمة محمود سید أحمد، القاھرة، المشروع القومي للترجمة): ٢٠٠١(رایت؛ ولیم كلي 

األمن الفكري مشروع وطني أبعد من كونھ مواجھة إرھابیة، صحیفة جریدة العرب ): ٢٠٠٩(زاید، عبد اهللا 
  .دة الكترونیةاالقتصادیة الدولیة، جری

Retrieved from http://www.aleqt.com/2009/12/09/article_313590.html  
دور أخصائي العمل مع جماعات المراھقین فاقدي الرعایة الوالدیة ): ٢٠١٨(ُسلیمان، فاطمة عبد الرازق ُمحمد 

ن االجتماعیین، مجلة في تحقیق األمن الفكري لدیھم، القاھرة، بحث منشور، الجمعیة المصریة لألخصائیی
  ).٤(، ج )٦٠(الخدمة االجتماعیة، ع 

مؤشرات تخطیطیة لتعزیز أبعاد األمن الفكري لدى الشباب الجامعي، ): ٢٠١٨(عبد الرحیم، جیھان كامل أحمد 
، ج )٦٠(القاھرة، بحث منشور، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، مجلة الخدمة االجتماعیة،  ع 

)٦.(  
استخدام مواقع التواصل االجتماعى وأثرھا ): ٢٠١٨(لفتاح، ُمحمد زین العابدین؛ ونصار، نور الدین ُمحمد عبد ا

فى تنمیة األمن الفكرى من وجھة نظر طالبات جامعة أم القرى، جامعة جنوب الوادي، كلیة التربیة بقنا، 
  ).٣٥(مجلة العلوم التربویة، ع 

  في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى RISKاثر برنامج رایبسك : )٢٠١٤(عبد الكاظم، جمال نصر، یونیو 
  ).١٦(ُطالب الصف الرابع العلمي في مادة الكیمیاء، جامعة بابل، مجلة كلیة التربیة األساسیة، ع 

دور الجامعات المصریة في تحقیق األمن الفكري لُطالبھا، جامعة ): ٢٠١٧أكتوبر، (عبد اهللا، أحمد سمیر فوزي 
  ).٣(ج ) ١٧٥(زھر، كلیة التربیة، مجلة التربیة، ع األ

  .المدخـل في العمل مع الجمـاعات، القاھرة، دار الثقافـة للنشر والتـوزیع): ١٩٩٥(عبد الُمحسن، عبد الحمید 
اإلسھامات الُمجتمعیة لتحقیق األمن الفكري لدى الشباب من منظور طریقة ): ٢٠١٦(عطیة، سحر بھجت ُمحمد 

جتمع، القاھرة، بحث منشور، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، مجلة الخدمة تنظیم الُم
  .٢٠١٦، )٥٥(االجتماعیة،  ع 

برنامج ُمقترح لتحقیق األمن الفكري للشباب باستخدام إستراتیجیة الُمحاكمة العقلیة ): ٢٠١٤(علي، عزة فتحي 
الوسطیة واالنتماء والوالء للوطن، رابطة التربویین لُمحاكمة قیم الفكر الُمتطرف والتكفیري وتعزیز قیم 

  ). ٥٠(العرب، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، مج 
نحو تصور ُمقترح لدور أخصائي الجماعة لتعزیز األمن الفكري لدى الشباب ): ٢٠١٧(عوض، أمل جابر 

ین، مجلة الخدمة االجتماعیة،  ع الجامعي، القاھرة، بحث منشور، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعی
  ).٩(، ج )٥٧(
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دراسة مقارنة بین أطفال المحرومین وغیر "قیم االنتماء الوطني لدى أطفال الریاض ): ٢٠١٤(كریم، وفاء قیس 
  .، العراق، جامعة دیالى، مركز أبحاث الطفولة واألمومة"المحرومین من احد الوالدین

  .القاھرة، مكتبة الشروق الدولیة) ٤(الوسیط، ط الُمعجم ): ٢٠٠٤(مجمع اللغة العربیة 
العالقة بین ممارسة طریقة العمل مع الجماعات والتنمیة السیاسیة ألعضاء ): ١٩٨٩(ُمحرم، علي إبراھیم 

  .الجماعة، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة 
 الفكري لُطالب المرحلة الثانویة، المجلة العلمیة برنامج ترویحي لتحقیق األمن): ٢٠١٨(ُمحمد، ابتسام ُمحمد 

  ).٥١(لعلوم وفنون الریاضة، جامعة حلوان، كلیة التربیة الریاضیة للبنات، مج 
دور أخصائي الجماعة في تعزیز األمن الفكري لدى ُطالب المرحلة الثانویة الفنیة ): ٢٠١٦(ُمحمد، أیمن أحمد 

شور، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، مجلة الخدمة الصناعیة الُمتقدمة، القاھرة، بحث من
  ).٥(، ج )٥٦(االجتماعیة، ع 

النفاذ إلى اآلخر وعىالقتھ بالتساُمح لدى اإلناث في ضوء بعض المتغیرات ): ٢٠١٧(ُمحمد، منار محمود 
  ).١٨(، ع )٣(الدیموجرافیة، جامعة عین شمس، مجلة كلیة البنات، ج 

، جامعة حلوان، كلیة الخدمة "أسس ومجاالت"العمل مع الجماعات ): ١٩٩٧(ومى؛ وآخـرون مرعي، إبراھیم بی
  .االجتماعیة 

ُمتطلبات الُممارسة المھنیة لطریقة العمل مع الجماعات في إطار العولمة، ): ٢٠٠٢(ُمصطفى، عادل محمود  
مة االجتماعیة والعلوم جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، بحث منشور، مجلة دراسات في الخد

  ).٢(، ج )١٣(اإلنسانیة ع 
  . ١م، ص٢٠٠٣الئحة برلمان طالئع مصر، : وزارة الشباب والریاضة بجمھوریة مصر العربیة

  .المدخل إلى خدمة الجماعة، المنصورة، المعھد العالى للخدمة االجتماعیة): ٢٠٠٢(موسى، أحمد محمد 

  :رونيةالمراجـع األجنبية والمواقع االلكت) ب(
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 من العبارات التالية، وضمير الغائب يعود )األخصائي االجتماعي(سيتم حذف كلمة  (*) 
ل على أن العبارة سالبة(.) ، ووضع نقطة باشرةعلى األخصائي متد.  
التقــرير (). تطفات من تقرير دوري للجماعة التجريبيةقم( نموذج )١(ملحـق رقــم 

  )٨رقــم 
 عدد   ).م٢٧/١٢/٢٠١٨(الخميس : اليوم والتـاريخ: البيـانات األوليـة

  )١٥: (رينــــالحاض
: مدة االجتمـاع .ديرية الشباب والرياضة بالمنصورةقاعة التعليم المدني بم: المكان

  .ساعتان
 ف على مخاطر الشائعات واألفكار : أهداف االجتمـاعإتاحة الفُرصة لألعضاء للتعر

 الناقد لما يطرح رصة لهم لمناقشة دورهم في تنمية التفكيرالمنحرفة على الدولة، وإتاحة الفُ
مالؤهم في الجهود التي تبذلها الدولة في التنميةمن شائعات، وتعميق ثقة ز. 

 حتوى االجتمـاعلقاعة التعليم المدني، حيث ) الباحث(حضر األخصائي االجتماعي : م
تأثير ترويج الشائعات المضللة واألفكار المنحرفة على ( محاضرة حول تنفيذكان متفقُا 

 ،ما رئيس الجماعة ومعه(*)،)جمال، ورامي(، حيث الحظ وجود العضوين )لة المصريةالدو
 القاعة، فشكرهم األخصائي على ونجهزيمقررة النشاط الثقافي والديني ) مريم(والعضوه 

   .تعاونهم
عضو لجنة األمن الفكري بجامعة (حسام الهاللي . د المحاضرة أعرب ايةوفى بد

وأشار ، ينمن المصري) ٪٤٠ (حواليمثلون يالذين الشباب  بلقاء ته، عن سعاد)المنصورة
شيع عن مقتل اإلنسان، وأن األنبياء تعرضوا لها، مثلما ُأالزمت ظهور  أن الشائعات إلى

ة عدأسماء أن لها و . على الروح المعنوية للمسلمينللقضاءفي غزوة ُأحد ) (الرسول 
بعد أن أصبح العالم حيث تزايد استخدامها ؛ ...)ةالحرب النفسية، والحرب الدعائي(منها 

تعطيل كأضرار باألفراد بتشويه صورتهم، أو على المجموعات، لتهدف ل فهي. قرية كونية
، ص المختلَقةقصال: (هاأساليب نشر ومن .الدول تحطيم معنويات وأمنتجات شركات، 

أكذب، أكذب، ثم أكذب " والتكراري، واإلحصاءات واألرقام غير الدقيقة،  انغاألنُكتة، والو
) ٣١٠٠٠( أشار السيد رئيس الجمهورية أن مصر واجهت حيث". حتى يصدقك الناس

                                                
  .األسماء الواردة في التقرير ليست األسماء الحقيقية ضمانًا لمبدأ السرية) ١(
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رق مواجهة  طُمنو . البلبلة وعدم االستقرار واإلحباطإلثارةشائعة في ثالثة شهور 
تقديم الحقائق، وتنمية الوعي من خالل مؤسسات اإلعالم ووسائل التواصل : "الشائعات

و ألكتروني، والتواصل بين القيادات والمواطنين لتوضيح الحقائق، والرجوع للخُبراء، اال
  ."لها بشائعة مضادة في بدايتها، أو بالتجاهيالرد عل

 ودور برلمان الطالئع في ؟نهاية، تساءل األعضاء عن أسباب تزايد الشائعاتالوفى 
 دورية ةنشروتوزيع  بإعداد تهولجنالمقرر العلمي، أنه سيقوم ) سعد(أكد حيث  تها؟مواجه

 أوضحوعقب االستراحة  . للتوعية بمخاطرها، واستخدام صفحة البرلمانتهاعن خطور
بعض   لجنتهاحلل أن تُة الثقافيةقررمال) مريم(األعضاء أوجه االستفادة، واقترحت 

محتوى  أثناء جلسات برلمان الطالئع، وتم االتفاق على  مع المسئولينالشائعات، وطرحها
  .االجتماع التالي

 حـددةتحليـل التقرير في ضـوء عناصره الم:  
 درات األعضاءستخدمة في تنمية قُأساليب التدخل المهني الم:  
١ -  بل مواجهتهائلتوضيح مفهوم الشا: حاضرةتكنيك المعة، وأهدافها، وأساليبها، وس.  
٢ -  والتعليقصة لألعضاء لالستفساربإتاحة الفُر: ناقشة الجماعية بالطريقة العامةتكنيك الم   
 .بتوضيح األفكار الخاطئة عن الشائعات وتصحيحها: تكنيك إعادة البناء المعرفي  - ٣
  .لبعض الجوانب الغامضة، وتوضيح عالقتها بأبعاد الشائعات: تكنيك التفسـير  - ٤
  .وذلك بمناقشة الحجج المختلفة التي تروج للشائعات ومواجهتها: تكنيك اإلقناع  - ٥
وتمثل في المحاضر، ورئيس الجماعة، ومقررة النشاط : يك النمذجة السلوكيةتكن  - ٦

 .الثقافي
  .، أثناء التفاعللكُل سلوك طيب يظهره األعضاء: تكنيك التدعيم والتعزيز اإليجابي  - ٧
  . باستثارة األعضاء للتفاعل وفتح قنوات اتصال بينهم خالل اللقاء: تكنيك االتصال  - ٨
  .ختلفةناقشة والمهام المشاركة في المجيع األعضاء على المبتش: تكنيك التشجيع  - ٩
 الحظ من التقرير السابق أن :دور األخصائي االجتماعي في توجيه وإدارة االجتماعي :  
عضاء يشعرون باالنتماء للجماعة، وهو ما يظهر في حرصهم على ظهور اللقاء األبدأ  - ١

  .  ولياتهمبصورة طيبة وتحمل القيادات وبعض األعضاء لمسئ
 . نمو قُدرة األعضاء على الحوار والتعبير عن أرائهم خالل اللقاء، وأثناء التقييم - ٢
نمو قدرة األعضاء على التفكير الناقد فيما يطرح من موضوعات ترتبط بأبعاد  - ٣

 .الشائعات
  : ولذا فقد تحدد دور األخصائي االجتماعي في
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١ - راعاة مبدأ الدراسة الممالل تحليله للتقارير السابقة حاج حيث الحظ من خ،ستمرةمته 
درة على التسامح، فقام بدوره لفهم خطورة الشائعات على الوالء للوطن، والحد من القُ

 .لتعزيز أمنهم الفكري" موجه"و" كمساعد"
٢ - كما راعى . تخصصين في إشباع تلك الحاجاتراعى مبدأ االستفادة من الخبراء والم

فهم الشائعات وناقشة مل هم وتشجيعهمتعزيزب ،لمعرفيةمنطلقات النظرية السلوكية ا
ريةبح.  

٣ - في االتصال ة الثقافيةقررراعى مبدأ التنظيم الوظيفي المرن حيث ترك الفرصة للم 
  . اإلشراف على النشاطو والمشاركة في تنظيم ،بالمحاضر

دود  حيث لم يتدخل في التفـاعل إال في ح،التزم بمبدأ التفاعل الجماعي الموجه - ٤
  المطلوب 

  .حتوىمالتحديد و ،ألسئلةلهم لترك الفرصة ب ،راعى مبدأ الديمقراطية وتقرير المصير - ٥
 حددات القياسفي قد حدث تغيير نسبى نهيالحظ أ: تعقيب في ضوء م :  
نمو قُدرة بعض األعضاء على الحوار والتعبير عن آرائهم بحرية خالل اللقاء وأثناء  - ١

عظمهالتقييم، كما بدأ مدرك أهمية التسامح أثناء المناقشةم ي.  
طوة ناقشة وفهم أثر مواجهة الشائعات في تعميق الوالء للوطن، كخُدرتهم في منمو قُ - ٢

 .أساسية لترجمة ذلك الفهم لسلوك يرتبط بمواقف واقعية
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