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د ل ماعة ا خدمة ي السلو املعر املدخل باستخدام امل التدخل
ديدة ا القومية عات باملشر الشباب و يف تز   .ومن

ر١ اشم صالح ف خض،1ديشر خض خض،٢صفاء خض  .٣صفاء

املجتمع وتنمية جتماعية دمة ا رقسم جامعة بية، ال لية   .ز،
س1 الرئ للباحث ي و لك يد   Sherefsalah.2078@azhar.edu.eg: ال

  :ملخص الدراسة        
الد دفت القوميةراس عات باملشر الشباب و يف تز من د ا ديدةواسة ا

خدمةباستخدام ي السلو املعر ماعة،املخل املا التدخل ود ج فإن التا و
و س ئ دف تحقيق إ س اسة الد رذه امل" ر التدخل برنامج فعالية اختبار

املعر املدخل باستخدام ماعة ا خدمة قة الشبابلطر و يف تز من د ل ي السلو
ديدة ا القومية عات عائد ".وباملشر تقدير بحوث ضمن الية ا اسة الد روتصنف

القیاس ستخدم الذي التجر املن ع املیدانیة اسة الد اعتمدت لذا ، امل رالتدخل
ا) البعدي–القب( شر ال اسة الد ملجتمع ن ماعت ا نموذج ىباستخدام منر یتكو نلذي

م وعدد بأسيوط اضة والر الشباب ة ملد ع التا الشباب مركز شباب من وفقا) ٣٠(رعینة
ً

قبو اسة الد نتائج رت أظ والكيفي الكمي التحليل ن ب املزج خالل ومن معینة، ط للشر ر و
واملتمثل س الرئ امل" الفرض التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وتوجد

الشبابلطر و يف تز من د وا ي السلو املعر املدخل باستخدام ماعة ا خدمة قة
ديدة ا القومية عات الفرعية"وباملشر ض الفر قبو اسة الد نتائج رت أظ كما و، ل ر

خدمة قة لطر امل التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد وواملتمثلة
املعر املدخل باستخدام ماعة نحوا للشباب املشوه املعر انب ا عديل و ي السلو

ديدة ا القومية عات امل. واملشر التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وتوجد
ي الوجدا انب ا عديل و ي السلو املعر املدخل باستخدام ماعة ا خدمة قة لطر

ديدة ا القومية عات للمشر الرافض ذ. وللشباب ق فر نوتوجد ب إحصائية داللة ات
عديل و ي السلو املعر املدخل باستخدام ماعة ا خدمة قة لطر امل التدخل برنامج

ديدة ا القومية عات املشر نحو للشباب ي السلو انب   . وا

املفتاحية لمات ماعة، :ال ا خدمة قة القومية طر عات املشر الشباب، ، الو يف وتز
املعر املدخل ديدة، يا   السلو
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Professional Intervention by Using the Cognitive 
Behavioral Approach for Rreducing the False Awareness 

of Young People about the New National Projects 
١Sheref Salah Hashem Hareedy1, Safaa Khodeer Khodeer2, 
Sherief Yahia Mahmoud3. 
Department of Social Service and Community Development, 
Faculty of Education for Boys in Cairo, Al-Azhar University. 
1Corresponding author E-mail: Sherefsalah.2078@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 

Projects by using the behavioral cognitive distorter in the group work. 
Therefore, the efforts of professional intervention in this study seek to 
achieve a major goal which is “to test the effectiveness of the professional 
intervention program for the method of group work using the behavioral 
cognitive approach to reduce the falsehood of youth awareness New 
national projects" The current study is classified within the research of 
assessing the return of professional intervention, so the field study relied on 
the experimental method that uses (pre-post) measurement using the two-
group model of the human study community, which consists of a sample of 
(30) youths at the Youth Center of the Youth and Sports Directorate in 
Assiut, according to the terms of And through a combination of 
quantitative analysis  And the qualitative, the results of the study showed 
acceptance of the main hypothesis, which is “There are statistically 
significant differences between the professional intervention program for 
the method of group work using the cognitive-behavioral approach and the 
reduction of falsification of youth awareness of the new national projects.” 
The results of the study also showed acceptance of the sub-hypotheses 
represented in the existence of statistically significant differences. Show 
the professional intervention program to the method the group work by 
using the cognitive-behavioral approach and modifying the distorted 
cognitive aspect of youth towards new national projects. There are 
statistically significant differences between the professional intervention 
program for the method of group work using the cognitive-behavioral 
approach and modifying the emotional side of youth who reject new 
national projects. There are significant differences between the 
professional intervention program and the method the group work using the 
cognitive-behavioral approach and modifying the behavioral aspect of 
youth towards new national projects.         

Keywords: method of group work, false awareness, young people, new 
national projects, behavioral cognitive approach. 
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أوال
ً

اسة:  الد   :رمقدمة

ئ يت والذي ، خر ائنات ال بقية عن سان تم ال ة ر و ا اصية ا و ىالو
ن ب تباط ا ف شأ ي ال و ظة ال فمنذ ا، عل فاظ وا ياة ا سة مما رعليھ ر

امل من تراكم ن تكو شرع و بالتفاعلية يبدأ الو فإن والعالم، اتٍسان واملدر ف رعا
العالم مع تفاعلھ طبيعة عكس

َ
العاطي،نجم( عبد طھ لفالو؛)م٢٠٠٤، يصاحب

والشعو وتصرفاتھ، وأفعالھ، سان، ار الذاتالذيرأف داخل العاطي،( ييجر عبد
ليم، ا ص٢٠٠٤عبد   ).١٩٥م،

ا ف و ف املعا ذه بن يتأثر بل فحسب، باملعرفة الو يرتبط وكذلكروال ر،
القضايا اء إ فراد لدى ن مس عام أي ن تكو إن بل املجتمع، املوجودة زالثقافات ٍر ٍ

يتوقف اعاملجتمعية مع التعامل كيفية ع ينعكس الذي مر ا، م ع و م ومعرف
ا نحو املسئولية محمود،ياز(وتحمل دي ص٢٠١١،   . )٣٥٦٠م،

واحد الو موضوع يمثل حقلًلذلك ة كب انة م تحتل ال املوضوعات من ا
لقضاياه اكھ وإد الفرد ثقافة ن تكو م م دو من لھ ملا جتماعية؛ اسات رالد رر
املجتمع بناء م س ال مشاركتھ تفعيل عن فضال واملجتمعية، صية ال ومشكالتھ

ً

ف بوجود ونا مر املجتمع تنمية أصبح حيث وتنميتھ، ره وتطو
ً

بمختلف ن الواع راد
ومشكالتھ الباسط،عبد(قضاياه، عبد   .)م١٩٨٤املعطي،

و حقيقي، و شكيل ن ب وتقلبت خ، التا ع الو ذا شكيل وسائل عددت وو ر
يخص فيما أو صية، ال ومعتقداتھ سان، ار أف يخص فيما ذلك ان سواء زائف

و سرة، من بدء مجتمعھ، ومشكالت الرفاق،ًقضايا وجماعة العبادة، ودو سة، راملد ر
، جتما التواصل مواقع ا وصوال املرئية، أو املسموعة، أو ءة، املقر عالم سائل و

ً
و و

ا تأث ك و ديثة، ا ساليب من عدان ان خ ذان و الفضائية، والقنوات
ً

شا ان ك أصبحت حيث ن؛ الرا العصر الو وشرائح،ًرشكيل فئات افة لدى ا
يومي، ل ش الوسائل ذه ستخدمو الذين الشباب، فئة خاصة املجتمع نوطبقات
م، حول يدو ما ل عن املعلومات ع صو ا ئ ا مصد م إل سبة بال عد رو ل ر ًر
أي وجود دو م دا عقر م إل تصل أصبحت وال الوسائل ذه توافر إ نباإلضافة ر

ي ذلكعائق من ،( منع الراز عبد ص٢٠١١قالدليمي،   ).٢٢م،

ثانيا
ً

اسة:  الد لة مش إ   :  راملدخل

افة إليھ س مقصدا عد ال القضايا م أ من واحدة التنمية قضية ًوتمثل

مشكالتھ من التخلص املجتمع أي اد أ إذا الوحيد يل الس ا أل ذلك راملجتمعات
وتحقيق التقدم بركب اق ساوال دف ال أن حيث ألفراده، جتماعية الرعاية

م احتياجا إشباع ع م بمساعد وذلك ن املواطن شة مع مستو فع و ىللتنمية ر
مجتمع ل الوط للعمل سا املحو التنمية عد حيث م، مشكال ة رومواج

واملجتمعات الشعوب افة ل قوميا دفا و
ً ً

عبداج( يم ابرا ص٢٠٠٧املحسن،،   . )٧م،

يتوقف التنمية ذه اعوتحقيق ثما ي تؤ أن للتنمية يمكن ال حيث ا، رالو
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ا تحقيق مفتاح و ا الو عد حيث ا، مي وأ ا بضر حقيقي و وجود وربدو ن
حقيقية تنمية ا تنمي سبق وأن البد وال املتخلفة، املجتمعات ف ظر ظل وخاصة

ا وتخرج وجود ا تخلف آثار ا من ثما ع تو ألساليب ك مد ا لسبل اد رحقيقي زر ٍ
م أ أسماعنا ألفت الذين الشباب تخص التنمية ذه الو قضية انت إذا خاصة

املستقبل ل و اضر ا صالح،اسماعيل(نصف ص٢٠٠٠،   .)٢٧٧م،

و جتماعية و قتصادية ف بالظر فراد لدى الو تفاع ا وأن مر أ من السياسية
م، مجتمع مشكالت ة ومواج املجتمع وتقدم تطو للمشاركة م تدفع ال رالعوامل
أو املشكالت ذه ة مواج ا بعو ي أن يجب ال طوات ا أو جراءات عن فضال

ش و القضايا، تلك مع أيyankl ovichالتعامل تجاه عام أي صياغة أن إ رذلك
مش أو ا،قضية اية د ع ليصبحوا ا؛ حول الناس و ادة بز تبدأ أن يجب رلة

القضية تلك م ف أو لة املش تلك ة ملواج التطو ة بضر ا شعر رو و محمود( رو الناقة،
   ).٧٦م،١٩٩٣امل،

املجتمع، تنمية إ س جتماعية دمة ا طر كإحدى ماعة ا خدمة قة قوطر
الذ تمام خالل من الشباب،وتقدمھ فئة لدى ا والو التنمية لقضية توليھ ي

خالل س تما ا وأ خاصة التنمية، ذه تحقيق الفقر العمود بأنھ ا م َرإيمانا
ُ ي

املجتمع شرة املن واملؤسسات    A، (Rex،73،1994(املنظمات

تتم وال جديدة، قومية عات مشر من تتضمنھ بما مصر التنمية قضية عد وو
مصر املستدامة التنمية اتيجية اس وجود٢٠٣٠إطار تتطلب ال القضايا م أ من م،

ا ف واملشاركة ا ملساند م يدفع الشباب خاصة املجتمع أفراد افة من ا يح و
ك داة عد ال ديدة ا القومية عات املشر أن إال ا، ونجاح ا تحقيق اجل ومن

عر التنمية تلك التحقيق مي أ و ا الو ييف ل ة ومتكر ة كث محاوالت ا رضت
والتقدم التنمية تحقيق عات املشر ذه مية أ عدم عن عات والشا اذيب شر وب
وسائل خاصة الو شكيل بوسائل ــ ذلك تحقيق ــ مستعينة عديدة ات ج خالل من

التواصل مواقع ــ املتمثلة ديد ا ماعالم وغ ــ الفضائية والقنوات جتما
مية أ حو مغلوطة ومعلومات ار بأف م د وتز م، وتضليل شبابنا، استقطاب لدف و

ع ساعد و والتقدم التنمية تحقيق ديدة ا القومية عات املشر ذه ة ووضر رو
ترتب الذي مر الدولة، ا نا تت ال جتما و قتصادي صالح ھعملية شو عليھ

قلة ثم ومن ا، ضد سلبية ات اتجا ن وتكو عات املشر ذه حو الشباب ف ومعا ل ر
القومية عات املشر ذه مية بأ الزائف الو ذا يمثل مما ا، ف واملشاركة ا ومساند
ثم ومن عات املشر ذه نجاح تواجھ ال العقبات أخطر من عد ك عقبة ديدة وا ى

والتقد التنمية يةتحقيق والرفا   .م

الو شكيل ديثة ا الوسائل املغرضو أستغل الفضائية_ نحيث _ القنوات
جتما التواصل التضليل_ مواقع عملية الشباب ن ب خاصة ا شا ان ة روك

التجزئة أو احة، و ش م ال ق طر عن سواء عات املشر ذه مية بأ للو ييف زوال و
ش ا تناول وعدم ا، اذيبل شر أو ا، ع مغلوطة معلومات بث أو امل، ِل ٍ ٍ ٍ ٍ
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ا ودو ا مي أ من والتقليل ا، ع ئة س ة صو ن وتكو ا، شو دف ا حول عات روالشا ر
قتصادي صالح ود ج عرقلة دف ، جتما و قتصادي التقدم تحقيق

ل الدولة بھ تقوم ما وإفشال ناحية، من جتما واملستدامةو الشاملة التنمية تحقيق
أخر ناحية سيد،(ىمن محمد ص٢٠١٤احمد، عض )١٠م، اليھ ت أشا ما ذا و ر،

والبحوث اسات   .رالد

اسة د نتائج أكدت أمنية( رحيث الرحمن، عبد ، م وسائل) م٢٠١٧جابر، أن إ
ال ومواقع الرسمية، ونية لك ف ال متمثلة ديدة ا جتماعالم تواصل

ال ة التنمو عات املشر مية بأ املصر الشعب و شكيل مت أس للدولة عة والتا ي
عام منذ ا تنفيذ الدولة ب٢٠١٤بدأت س اسة الد جعت وأ ضعيفة؛ جة بد ولكن رم، ر ر

أتاح مما ، ا وال امل ال ل بالش ا مي أ تو ال واملعلومات البيانات، قلة إ ذلك
خاطئةالفرص يانات و مغلوطة، معلومات بث للدولة املعادية عالم لوسائل ة

اسة د وجاءت عات، املشر ذه مية بأ م وع يف وتز العام، الرأي تضليل مت رأس ( و
مضان، إيمان شبكة) م٢٠١٥رمصطفي، خالل من ونية لك عات الشا أن لتؤكد

ستخدم ال مصادر م أ من عد نت املجتمعيةن والقضايا باألحداث الو يف تز
حالة خاصة واملصطنعة، املغلوطة خبار و اذيب شر ع عمل ف املختلفة؛
خبار شر ع ساعد مما ا، ع املسئولة ات ا من الرسمية ح التصا قلة أو رغياب،

و شكيل و ة، ا ا حداث و مة امل القضايا عن اذبة زال مواقفر وتب ا، ع ائف
القومية، ا عا ومشر التنمية قضية ذلك بما عات الشا ذه من بالغرض وترتبط

اسة محمد( رود إحسان العوامل) م٢٠١٨احمد، ع التعرف ا دفت وال
ديدة، ا القومية عات املشر املشاركة عن الشباب ف عز ا أدت ال واملجتمعية و

ع التعرف الشبابوكذلك و لتنمية جتماعية دمة ا تؤديھ أن يمكن الذي رالدو
ف عز ا أدت ال العوامل أن إ اسة الد وتوصلت القومية، عات املشر وباملشاركة رو

الرسمي لإلعالم املحدود الدو ديدة ا القومية عات املشر املشاركة عن رالشباب و
الق عات املشر عن يحة معلومات لدىوشر السلبية ات تجا عض كذلك ومية،

إ اسة الد ت وأشا ا، اطئ ا م وع يجة ن عات املشر ذه عن ن املواطن رعض ر و
مية بأ الشباب و تنمية جتماعية دمة ا تؤديھ أن يمكن الذي ح املق رالدو

شر ل رامج و ندوات تنظيم خالل من وذلك القومية، عات املشر املعلوماتواملشاركة
ا، ف املشاركة مية أ اسةعن د توصلت نما خالد( رب الفتاح، دفت) م٢٠١٨عبد ال ــ

املحافظات كأحد سماعلية محافظة ن للمواطن املستقبلية النظرة ع التعرف إ
النظرة تحفظا ناك أن إ ــ ديدة ا القومية عات املشر من العديد ا نفذ ال

ً
و

جعتامل وأ املرتفعة، التعليمة ات املستو ذو من اسة الد عينة قبل من رستقبلة ير
عالم وسائل ثھ ت ملا أع جات بد م استقبال إ ذلك اسة رالد فضائية_ ر -قنوات

جتما التواصل ولغط-مواقع تناقض من ا ف بما عات املشر ذه عن معلومات ومن
اسة د وأوصت ش، شو ا( رو عبد كومة) م٢٠١٩لقادرمحمد، ا تواجد ادة ة زبضر ور

عات باملشر تتعلق ن املواطن إ مباشرة سائل لتوجيھ جتما التواصل مواقع وع ر
ذلك يدعم بما بالشفافية سمم ت ا ع حقيقة معلومات تتضمن بحيث الك ىالقومية

ك ا ار ابت ة ضر إ باإلضافة كومي، ا داء عن املواطن رضاء ستطيعور آلليات ومة
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التواصل مواقع خالل من املواطن ا يتلقا ال عات الشا ال أش عن الكشف ا خالل من
ة ومواج ، الك القومية عات املشر مية بأ م وع إفساد إ س وال ، ىجتما و
نما ب الشفافية، جات د أق إ ندة مس مكثفة جية تر بحمالت عات الشا رتلك و

اسة د عب ( ردفت ، او يالز م) م٢٠١٦و عل التأث محاوالت من الشباب حماية إ
ة ا ا حداث ضوء واملشكالت القضايا من بالعديد م وع يف وتز م روتضليل

ومواقع عالم وسائل من العديد أن إ اسة الد ت أشا حيث ؛ املصر راملجتمع ر ي
في باملصداقية م تل ال جتما والقضاياالتواصل حداث و ع الوقا عن ثھ ت ما

لدى خاصة ــ سياسية، بقضايا ا ط و القومية، عات املشر ا وم ة والتنمو راملجتمعية و
اذيب شر خالل من ــ الوسائل ذه ل عة ومتا استخداما ك م الذين الشباب فئة

ال ع السيطرة محاولة العام الرأي وتضليل ا حول عات برمجةوالشا خالل من لعقو
تحقيق غرض وسلوكياتھ تصرفاتھ والتحكم عليھ، والسيطرة يفھ تز ثم ومن ، الو

سياسية داف   .أ

أن نجد للو ييف وال التضليل محاوالت ا نظرنا الشبابوإذا فئة دف س ا أك
ب م داف أ لتحقيق الوسائل ذه ستخدمو الذين ألن ذلك ا؛ غ من قاءنأك
الفئة ذه أن يدركو ه غ أو سياسية اسب م لتحقيق أو تخلف حالة نالوطن

قتصادية التنمية عملية املؤثرة ة شر ال جتماعية،القوة او عل عتمد ال
املختلفة مجاالتھ افة التقدم وإحداث بھ، وض ال محمد،صا (املجتمع نجالء ،

ص٢٠٠٦   ). ١٢٢١م،

ز جغراو ثقل ا ل ال القطاعات من الشباب قطاع أن وجدنا إذا وضوحا مر ًداد

ر تقا ت أشا فقد ان، الس عدد من عالية سبة يمثلو م ف انية، الس الناحية رمن ر ن
لعام ة، شر ال التنمية ر وتقر ان للس بالداخل٢٠١٧التعداد مصر ان س عداد أن إ م

بلغ ارج سمة٩٤وا والن٧٨٩نمليو الصبا مرحل ن ب الشباب وأن سمة، ألف
يمثلو ي ات% ٣٧.٧نالشبا أولو من أن ر التقر أيضا د و كما ان، الس عداد ًمن ر

عات باملشر الفقر ة ومحا ان، س و العمل وفرص والتعلم، الديموقراطية، والشباب ر
ر،( القومية تقر ة، شر ال ص٢٠١٧التمية   ). ٣٢م،

أ ت إروأشا حصاء و للتعبئة املركز از ا من ة الصاد الرسمية حصاءات ييضا ر
ً

ة العمر الفئة الشباب سبة٢٠.٢بلغ) سنة٢٩ .١٨(أن ب سمة من% ٢١نمليو
ان الس لتقديرات وفقا وذلك ان، الس إجما

ً
ا٢٠١٨ بوع ان س ال سب و م،

ه التنميةعوتأث حللتعبئة(قضية ،و املركز از ا ص٢٠١٨يصاء،   .)٦م،

من عينة ع طبقت ال ستطالعية اسة الد نتائج فإن اليھ ة شا تم ملا روتأكيدا ر
ً

جاءت ديدة ا القومية عات املشر ذه عن م ا واف م معلوما حقيقة ملعرفة والشباب ر
ع املشر مية أ حو الشباب ف معا ا شو ناك أن ع ايضا ولتؤكد ل ر

ديدةً ا ات
ذه مية أ عن يحة غ ومعلومات خاطئة، ار أف وجود تمثلت القومية
ا ع نتج ا، ضد سلبية ات اتجا شكيل ا عل ترتب التنمية تحقيق عات واملشر
الشباب ؤالء أن للشك مجاال يدع ال بما عات، املشر ذه ل داعمة غ سلوكيات

ً
و
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ال ييف ل ة كث ملحاوالت بحثعرضوا ة ضر يحتم الذي مر عات، املشر ذه ورو و
امل التدخل خالل من ا معا واساليب ا عاد ا ع والتعرف لة املش   .ذه

لة املش تتحدد ستطالعية اسة والد السابقة اسات الد اليھ توصلت ما ع ناء رو ر
القضا من ديدة ا القومية ا عا ومشر التنمية قضية أن القتوالبحثية ال يا

الفقر العمود م الذين الشباب فئة دفة مس ا مي بأ الو ييف ل عديدة محاوالت
الدولة ود ج عرقلة غرض ا م ن دف املس ايضا م و التنمية ذه ع تقوم ال

ذلك تحقيق مستغلة والتقدم، التنمية وتحقيق جتما و قتصادي صالح ة مس
وسائل، ديدعدة ا عالم وسائل والقنوات_ خاصة جتما التواصل مواقع

افضة_ الفضائية مشاعر ن وتكو عات، املشر ذه داف وأ مية بأ م ف معا ھ رشو ور
ضده سلبية وسلوكيات ات اتجا الشباب تب التا و عات املشر ذه   . ول

داف: ثالثا اسةأ    :رالد

و ئ دف من اسة الد رتنطلق قة: "ر لطر امل التدخل برنامج فعالية اختبار
الشباب و يف تز من د ل ي السلو املعر املدخل باستخدام ماعات ا مع العمل

القومية عات ديدةوباملشر   .ا

التالية الفرعية داف من مجموعة س الرئ دف ال ذا من ثق ن  :و

العمل .١ قة لطر امل التدخل برنامج فعالية املدخلاختبار باستخدام ماعات ا مع
ديدة ا القومية عات املشر نحو للشباب املعر انب ا عديل ي السلو  واملعر

املدخل .٢ باستخدام ماعات ا مع العمل قة لطر امل التدخل برنامج فعالية اختبار
القومية عات للمشر الرافض للشباب ي الوجدا البعد عديل ي السلو واملعر

 .ديدةا

املدخل .٣ باستخدام ماعات ا مع العمل قة لطر امل التدخل برنامج فعالية اختبار
ديدة ا القومية عات املشر نحو للشباب ي السلو البعد عديل ي السلو   .واملعر

عا ا
ً

ض: ر اسةوفر   :رالد

مؤداه              س ئ فرض من الية ا اسة الد رتنطلق   :ر

ن ب إحصائية داللة ذات عالقة ماعاتتوجد ا مع العمل قة لطر امل التدخل برنامج
القومية عات باملشر الشباب و يف تز من د وا ي السلو املعر املدخل وباستخدام

ديدة    .ا

فرعية ض فر عدة الفرض ذا من تفرع   :وو

مع .١ العمل قة لطر امل التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات عالقة توجد
باست ماعات املشوها املعر انب ا عديل و ي، السلو املعر املدخل خدام

ديدة ا القومية عات املشر نحو   .وللشباب
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مع .٢ العمل قة لطر امل التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات عالقة توجد
للشباب ي الوجدا انب ا عديل و ي، السلو املعر املدخل باستخدام ماعات ا

ا عات للمشر ديدةوالرافض ا   .لقومية

مع .٣ العمل قة لطر امل التدخل برنامج ن ب إحصائية داللة ذات عالقة توجد
نحو للشباب ي السلو انب ا عديل و ي، السلو املعر املدخل باستخدام ماعات ا

ديدة ا القومية عات   .واملشر

خامسا
ً

مية:  اسةأ   :رالد

وقضي -١ امة، اجتماعية رة ظا جتما الو حيثعد ة، خط وسياسية عملية ة
بھ املحيط جتما الواقع من ملوقفھ سان تحديد ا دو  .ًريلعب

د -٢ ا م يان و ا تنفيذ ار ا أو نفذت ال القومية عات املشر مية أ يإبراز و
وعائد وقيمة انة م من وتقلل شكك ال القو وجود ظل خاصة ا ف ياملبذو ل

عات املشر  .وتلك

اسةأ -٣ الد من دفة املس الفئة الشباب(رمية املجتمع) فئة ة ثر عد ووال
يمكن ال والتجديد التغ مصدر م و مجتمع، ألي قيقة ا القوة م و ومستقبلھ،
تنمية فال جديدة، قومية عات مشر من تتضمنھ وما التنمية، نجاح عليھ وعتماد

يمث م وا خاصة ا، مي بأ واع شباب ٍبدو سبةن سب %٣٧نلو ال أع من و ،
ة العمر الفئة ذه ر،التمية(العالميمستوعل تقر ة، شر ص٢٠١٧ال  .)٣٢م،

ومشكالت -٤ قضايا من ا ع تج ي وما ات، غي من املصر املجتمع لھ يتعرض يما
قتصادية؛ و نفعالية، و جتماعية، الناحية من الشباب ع ا آثا رتنعكس

الوسائلخاصة من العديد خالل من وعيھ يف تز ملحاوالت عرضھ ظل
مر ة، املصر الدولة دم إ س ال ات ا عض قبل من ساليب الذيو

ييف ال ذا ة مواج أجل من ود ا افة تضافر ة ضر املوجھللووريؤكد
بقضايا ك ومد واع العطاء ع قادر جيل إعداد أجل من رللشباب، مجتمعھٍ

 .ومشكالتھ

املجتمعية، -٥ بالقضايا الشباب لدي حقيقي و شكيل الشباب مراكز دو رتفعيل
قتصادي، صالح عملية ا م أ ، املصر املجتمع ا يمر ال التحوالت يظل
ا نجاح يتطلب عمالقة قومية عات مشر ع حقيقة تنمية إحداث ووالرغبة

املجتمع فئات جميع باملجتمعتضافر وض ال ا مسئولي متحملة  . ومؤسساتھ

مستحدثة -٦ نية م أساليب إ التوصل اسة الد ذه نتائج ساعد أن ريمكن
الو يف تز من د ل الشباب مع ا استخدام يمكن ماعة، ا خدمة قة لطر

ديدة ا القومية عات باملشر خاصة م إل  .واملوجھ

ا -٧ مي أ اسة الد ذه سب تك الوركما يف تز تناولت ال اسات الد قلة رمن
بصفة ماعة ا وخدمة عامة بصفة جتماعية دمة ا القومية عات وباملشر



التدخل المھني باستخدام المدخل المعرفي السلوكي في خدمة الجماعة 
 للحد من تزییف وعي الشباب بالمشروعات القومیة الجدیدة

 

  شریف صالح ھاشم/ أ
  صفاء خضیر خضیر/ د.أ
  شریف یحي محمود/ د.أ

 

 

 

506 

 .خاصة

اسة: ًسادسا      الد يم   : رمفا

وم -١   :consciousness: الومف

لغة اك: الو د وسالمة م الف م،الوسيط(رو امل ص١٩٩٨، ع،)٣٨٠م، كما
و فقد فظ؛ العربا لسان حفظ) الوا(رد و ا وم الفقيھ، س الك افظ ا أي

ء لل مھ. القلب وف حفظھ أي وأوعاه، وعيا عيھ ديث وا ء ال و ا و. وم ف وقبلھ
أسامة ي أ حديث و م، وأف منھ أحفظ أي فالن من أو فالن قال و عذب: "ٍواع، ال

القرآن و قلبا م" ًهللا وف حفظھ يبأي الو أن ف التعر ذلك من ت و عھ،
ساب واك الفضل،محمد(املعلوماتاملعرفة، ابو الدين جمال ص٢٠٠٠،   .)٣٤٨م،

صطالح الوضوح: و من جات د ع و و بھ، املحيطة ئة والب لنفسھ الفرد اك رإد ر
العقلي ولوظائفھ لنفسھ، الفرد اك إد يتضمن املع ذا و و اكھروالتعقيد، وإد رة

جماعة عضوا ه باعتبا لنفسھ اكھ إد ا وأخ ، ا ا العالم ًصائص ر ر غيث،(ًر
ص١٩٧٩عاطف،   ).٨٨م،

بأنھ       الو عرف عن: و ة عبا و و بھ، املحيط املوضو للعالم اتھ وتصو الفرد اك رإد رر
نمجمل مع موقف اء إ ص ال ا يقوم ال ،جب(زستجابات الراز عبد ع  ق،
ص١٩٨٤   .)١٠٥م،

بأنھ    جتماعية ات املصط قاموس الو عرف يحيط: و وملا لذاتھ الفرد اك رإد
املعرفة، إ الو ر مظا جاع إ يمكن كما معرفة، ل أساس و و مباشرا، ا ا إد ربھ ًر ً

والسلوك والوجدان، اك، د ي،يبدو(رو ز احمد ص١٩٨٦،   . )٨١م،

بأنھ الو عرف اك: وقد إرإد ذلك جاع إ مكن و مباشرا ا ا إد بھ يحيط ما ل ل رالفرد ًر ً

ر مظا اك. ١: ثالثة ادة. ٣الوجدان. ٢.           واملعرفةرد و وع  .  رال

تصال        ل ا ببعض متصلة ر املظا ذه ن(و ،وآخر مدكو يم ابرا ص١٩٧٥ر، م،
٦٤٤.(  

ا         ذه بالو اسةواملقصود عن: رلد م ومعلوما الشباب ف معا مجموعة رو
التنمية تحقيق ا لدو م اك إد ومدى ديدة ا القومية عات املشر داف وأ مية رأ رو

م وسلوكيا م ا واتجا م شعو ع ا اس ع وا   . راملستدامة،

الزائف -٢ الو وم   :false consciousness مف

وم نظره ة ج و سان ار أف تكو وعندما حولھن من ياة ا لواقع مطابقة غ يمھ فا
ائفا الو عد الواقع ذا وتطو حركة عة متا فعالة وغ

ً
ز السابق،. ر املع ضوء و

الواقع ان أ سواء املحيط للواقع ومغلوطا، ا، ومشو جزئيا، ا تصو الزائف الو ريكو ن
ص، أم عالقة، يتعلق ان أ وسواء سانيا، إ أم وغالباطبيعيا، محدد، بناء بوضع ٍأم

؛ التصو ذا ل يرسم ستخدمحرما ومتنوعة، ة كث أساليب بوضع قائق ا إ ينفذ ال
اب تكنولوجيا وحينا ييف ال تكنولوجيا ــ أحيانا ــ ا الباسط،(رف عبد املعطي، عبد
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  ).١٤ص

بأنھ عرف للواق: كما مشوه مغلوط اس ع وا حقيقي، غ اك ٌإد ٌ ٌ شملر و ، جتما ع
قد نحو ع ا وتحديد معينة، قة بطر املجتمع ومشكالت قضايا تصو ييف ال رذا

قيقة ا ا أسبا اك إد دو يلولة وا معينة، مصا ريحقق سيد،(ن محمد احمد،
ص٢٠١٤   .)٢٥م،

بأنھ أيضا عرف و
ً

وما:  بالواقع، قيقة ا معرفة دو يلولة ا إ دف مقصود نشاط
املشكالتيح ذه ل ساسية لألسباب قيقي ا اك د ودو مشكالت، من ھ رتو عبد(ن

الباسط،املعطي صعبد ،٩٣.(  

ذهبالواملقصود اسةالزائف    :رالد

عات .١ املـــشر ميــة أ حــو الـــشباب لــدى يحة ــ ــ غ ف ومعـــا ــار وأف معلومــات ووجــود ل ر
ديدة ا   .القومية

ســــــلبية .٢ ــــــات واتجا افــــــضة، مــــــشاعر القوميــــــةروجـــــود عات املــــــشر نحــــــو الــــــشباب ولـــــدى
عات املشر ذه حو املغلوطة واملعلومات ار ف عن ناتجة ديدة وا  . ل

ديـدة .٣ ا القوميـة عات املـشر تجـاه للـشباب الرافـضة واملـشاعر اطئة ا ف املعا وأدت ر
ــــذه ــــ الـــشباب مــــشاركة ضــــعف ـــا وم ــــا نجاح ـــ ع تــــؤثر ســــلبية ـســلوكيات ــــ تب ـــ إ

عات  .واملشر

وم    .young people :الشبابمف

اللغو ف جمع: يالتعر م أ ع الشباب إ ية العر اللغة معاجم ) شاب(ش
وكذلك) الشبان(وكذلك داثة، ا و أيضا بة(والشباب ب(خالفو،)الش ،)الش

الغالم شب امرأة) شبابا(لنقو بكر،يالراز() شابة(أو ي ا بن محمد ص١٩٨٦،   .)٣٤٩م،

عر او بأ الشباب مرحلة والشيخوخة،: ف الطفولة ن ب تقع العمر مراحل من مرحلة
الناحية من تتم كما القوة، ونضوج العضو باالكتمال البيولوجية الناحية من يوتتم
أو امل مستقبلھ سواء سان مستقبل ا ف يتحر ال املرحلة ا بأ رجتماعية

العائ ثعبد(مستقبلھ ا سيد،را وسالمة، حمدي، ص٢٠٠١،   .)٨٠م،

تبدأ الرجولة سن داية و قة املرا سن اية ب تبدأ ة عمر مرحلة ا بأ الشباب عرف و
سن_ ١٨من ت عن_٣٥وت مسئوال ا ف يصبح الفرد بأن الشباب مرحل وتتم ،

ً

ا ب يتمتع حيث عليھ وصاية دو من املجتمع امام ا تبعا تحمل و ليةنتصرفاتھ مل
،(واملواطنة سي ا علياء ص٢٠١٥محمد،   .)٢٤٥م،

ع اسة الد ذه للشباب ي إجرا ف عر وضع للباحث يمكن سبق ما ع سا روتأس ٍ
ّ ً

   -: التاالنحو

نفرادم -١ ب ة العمر الفئة يقعو  ).٣٥_١٨(نالذين

ســــــ -٢ ــــــ والرغبــــــة ــــــة، يو وا ــــــشاط بال املرحلــــــة ــــــذه ـــــ ،تتم ــــــ للتغي والقابليــــــة تقاللية
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الذات   .وتنمية

ةتفتقـــــر -٣ ـــــ ا ـــــ ـــــنإ م قبـــــل مـــــن يـــــل والتأ عـــــداد و التوجيـــــھ ـــــ إ وتحتـــــاج ـــــة والتجر
املعنيــــة املجتمـــع ـــومؤســـسات ســــتقطابح لعمليـــات املــــستمرة املحـــاوالت ـــ يقــــع ال

وعيھ يف تز خالل من  .بأنواعھ

شطة -٤ باستمرار املشاركو الشبابنالشباب بمراكز  .املقدمة

حصلوا -٥ ديـدةعمن ا القوميـة عات باملـشر الزائـف الـو مقياس عالية جات ود ر
اسة للد امل التدخل برنامج للمشاركة استعداد م  . رولد

التدخل -٣ وم  professional intervention :املمف

التدخل امل التدخل ف عر النظر ات وج عددت عرف) Intervention(لقد حيث
ة: بأنھ املوج جتما ي خصا ا يقوم ال املخططة، نية امل شطة من مجموعة

التعامل سق ـ(ل منظمة أسرة ـ جان ز ـ إحداث)مجتمعوفرد ع مساعدتھ دف
ا تحكم ا تحقيق وطر داف بأ محددة اتيجية اس إطار ة ومرغو مقصودة ات قغي

جتماعيةأخالقيا دمة ا نة م إطار ا ف مع وقيم ف ومعا ر،ابو(رت ما املعاطي،
ص٢٠١٤   ).١٣م،

بأنھ عرف سابقا: و محددة وإجراءات خطة وفق تتم ال املقصودة نية امل سة املما
ً

ر
موقف للتدخل النماذج من توليفة أو ن، مع نموذج ن،باستخدام لةمع مش مع أو

أو سق مع العلميةمعينة س واملقاي دوات وإعداد شود امل التغي لتحقيق ساق؛ أ
ذا لتقييم مة ب(العائدزالال اتھ،حب جمال ص٢٠١٣،   .)٢٣١م،

بأنھ امل التدخل عرف جتما: كما ي خصا ا يقوم ال العمليات من سلسلة
ا وم قيم ع بناء مقصودة اجتماعية ات غي إحداث الغرض ي خصا رات

صية ال اتھ ا م عن فضال جتماعية دمة ا وقيم ات ا م من ا رستمد ر
ً

،عطية(
ميد، ا عبد ص٢٠٠٢السيد   .)٢٥من

الية ا اسة للد امل للتدخل ي جرا ف رالتعر ً:  

اسةيقصد الد ذه امل املدخل: ربالتدخل إ ندة املس شطة و جراءات
ا الشباباملعر و يف تز من د ا دف س ال ماعة ا خدمة قة طر ي لسلو

ديدة ا القومية عات و. وباملشر اسة الد ذه امل فالتدخل ذا   :روع

واملقصودةمجموعة .١ املنظمة شطة و جراءات   .من

نيقوم .٢ متخصص ا وخ ن اديمي أ مع الباحث املقصودة شطة و جراءات   .بتلك

ـالتدخل يتم .٣ و م لـد الـذين الـشباب مـن كعينـة يـة التجر ماعـة ا أعـضاء مع امل
ديدة ا القومية عات باملشر وائف   .ز

ــــدف .٤ القوميــــةال عات باملــــشر الزائــــف الــــشباب ــــ و مــــن ــــد ا ــــو ــــ امل التــــدخل ومــــن
ديدة  .ا
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وتنفيذ إعداد خالل من ذلك تم  :و

عت -١ يضع امل للتدخل املجتمعبرنامج وايدولوجيات قيم  . بار

دافھ -٢ أ لتحقيق محددة منية ة ف و وخطوات مراحل خالل تنفيذه  .زيتم

خدمـة -٣ قـة لطر نيـة امل ات ا وامل الفنية ساليب و اتيجيات س من مجموعة ريتضمن
دوات و ماعــــة الــــشبابا ــــ و يــــف تز مــــن ــــد ا ــــ م ــــس قــــد ــــ ال املالئمــــة دوار و

ع ديدةوباملشر ا القومية  .ات

القومية -٤ عات املشر وم  national projects.: ومف

اللغة ع عات: واملشر مشر وجمعھ قر و س ليد يأ أمر وو ر يم،رمدكو(ر ابرا ،
ص١٩٩٢ دف)٦٣٥م، نتاج عناصر ن ب يؤلف تنظيم أو إنتاجية وحدة ع فاملشر و،

اتخ باالستقالل تمتع و خدمة، أو سلعة منإنتاج القائم شاط بال املتعلقة ات القرا راذ
ذا عن ن الناتج ة سا ا أو ح الر ع املشر تحمل ستقالل ذا ر ظ و رأجلھ، و

ة املعنو صية بال ع املشر تمتع ر يظ وقد شاط، العلوم،( وال م م جتماعية،
   ).٥٤٥م،١٩٧٥

ا بأ القومية عات املشر عرف ة: وو التنمو عات إواملشر كومات ا س ال
ساسية ية الب ثمار باالس قتصاد شيط لت ود؛ ا جميع تتضافر حيث ا تنفيذ

قتصادية والتنمية التعا ود ج يدعم ا،سليمان(بما س ص٢٠١٨،   .)٣١٦م،

القومية عات باملشر قصد خلق: وو إ دف و عمل، فرص توفر ال عات املشر وتلك
عمر تلكمجتمعات و القومي، لالقتصاد إنتاجية طاقة من تضيفھ وما جديدة، انية

السياسية م انتماءا عن النظر بصرف جميعا ن املواطن وتحشد تجمع ال عات ًاملشر و
ميع ا ا م ستفيد و ميع ا ود ج حشد إ تؤدي ال يدولوجية م ا توج أو

ن،( حس ز العز عبد ص٢٠١٨محمد،   .)١٧٣م،

القوميكم ع املشر وم ملف آخر وما مف يطرح وا ان: ً بأر معنيا وما مف ه باعتبا ًوذلك ر
بقرار القومية صفتھ سب يك ال ع املشر ذا و ومتقدم، ض نا جديد مجتمع بناء ووأصو ل
داف أ توافق من الصفة تلك سب يك ولكن لھ، بالدعاية أو مستواه عال ما م حكومي

الغ مصا مع القومي ع املجتمعواملشر أفراد من ف،(البية شر ز، العز م،١٩٩٨عبد
  . )١٥٢ص

ا بأ القومية عات املشر عرف إ: وو دف و التنمية، تحقيق إ دف عات ومشر
املستدامة للتنمية الدولة خطة ل ي داخل وتتم واجتماعية، اقتصادية، عوائد تحقيق

د( سن،رز ا ابو احمد ص٢٠١٧،   .)٨م،

باملشر قصد اسةوو الد ذه القومية الدولة: رعات بدأت ال القومية عات واملشر
عام بداية مع ا مصر٢٠١٤تنفيذ ة ر املستدامة التنمية اتيجية اس إطار ،٢٠٣٠ؤم

الشاملة التنمية تحقيق إ س بخطة. وال د و ملا وفقا عات املشر تلك أبر روتتمثل و ًز

الت ة ا بو املستدامة رالتنمية يز دار صالح و عة واملتا   :يخطيط
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جديدة -١ مدن شاء إضـافةعإ ا تنفيـذ ـار وا نفـذت، ـ ال ـة التنمو الطـر يمحاو ق ر
املحافظات من للعديد ديدة ا املدن  .إ

س -٢ السو قناة محو  . رتنمية

ة -٣ راو ال ا من فدان مليو ونصف مليو اعة ز استصالح ع رمشر ن ن ر  .و

جديــ -٤ شـبكة املحافظــاتعمـل افـة ن بــ ط تـر ــ ال ديـدة ا التنميـة ومحــاو للطـر ردة ق
للطر( القومي ع قاملشر  ).و

اء -٥ ر الك لتوليد جديدة محطات شاء وإ ر  .تطو

ر -٦ التكر ومعامل الطبي الغاز حقو وتنمية استكشافات  .لالتوسع

ي -٧ الغر الشما الساحل منطقة ر  .تطو

ـــــــــ -٨ ال القوميـــــــــة عات املـــــــــشر مـــــــــن ـــــــــا املخطـــــــــطووغ أو ا، تنفيـــــــــذ ـــــــــار ا أو ينفـــــــــذت،
ا مصرلتنفيذ ة ر املستدامة التنمية اتيجية اس  .م٢٠٣٠ؤإطار

عا سا
ً

اسة:  للد ة النظر ات   :راملوج

وذلك ماعة ا خدمة ي السلو املعر املدخل ع اعتمدت الية ا اسة رالد
الق عات املشر عن الشباب لدي املشوه ف املعا مع وللتعامل تر سب ال ديدة ا ومية

ثم ومن للشاب ي الوجدا انب ا ع ا بطبيع تؤثر ال و ، الو يف تز عمليات وا
حيث عامة بصفة والتنمية خاصة بصفة عات املشر ذه تجاه سلوكة ع وينعكس
ة الصغ ماعة ا استخدام مع املعرفة ة ونظر السلوكية املبادئ ع املدخل ذا عتمد

اركوسيلة ف مع بفعالية بالتعامل املتعلقة املقصودة داف إ الوصو ز للتعز
السلوكيات عديل التا و عات املشر ذه عن يحة الغ واملعلومات ة واملشو

ة، املشو ف واملعا ار ف ذه لھ. راملرتبطة يكو أن املتوقع من املدخل ذا فإن التا نو
ال لة مش مع د ا عنردو ة املشو املعر انب ا عديل خالل من الية ا اسة رد

من د ا م س مما ديدة ا القومية عات يفواملشر تبتز ي وما ا مي بأ عالو
واملستدامة الشاملة التنمية تحقيق ة كب مة مسا من ا ونجاح ا   .تنفيذ

بأنھ ي السلو املعر املدخل ف عر يمكن ذلك إطار   : و

ية الب غي خالل من للعمالء الالتوافقي السلوك أنماط بتعديل تم الذي املدخل
عالجية مراحل وفق وذلك خاطئة، قيمية ات مدر من عليھ شتمل بما م ل املعرفية
عضاء و جتما ي خصا ن ب تجمع نية م عالقة إطار وسلوكية وانفعالية معرفية

السل م ا اتجا ،ع،ناصف(بيةلتغي ص٢٠١٣ ي   .)١٦٣١م،

اسة الد ماعة ا خدمة منظو من ي السلو املعر املدخل ف عر أيضا مكن رو ر ً

بأنھ الية بخدمة: "ا املرتبط ي السلو املعر املدخل ملبادئ املنظم امل ستخدام
امل عن اطئة ا واملعتقدات ار ف عديل ع عمل وال ماعة، القوميةا عات وشر

ا الو يف تز من د ا م س قد مما الشباب، لدي ديدة   .ا
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الية ا اسة الد ي السلو املعر باملدخل الباحث قصد   :رو

مــن -١ مجموعــة تــضمن و والــسلوكية املعرفيــة ــات النظر مــن املــستمدة املــداخل أحــد ــو
البعض ا عض ع مع واملعتمدة الشباب مع للعمل شطة   .أ

ي -٢ الـسلو ـ املعر للمـدخل نيـة امل ـات والتكني سـاليب باسـتخدام ـ امل التدخل نيكو
ماعة ا خدمة قة طر   .إطار

عـديل -٣ خـالل مـن ديدة ا القومية عات باملشر للشباب الزائف الو من د ل ووذلك
عـــديل وكـــذلك عات املـــشر لتلـــك الـــرافض ي الوجـــدا انـــب وا املـــشوه ـــ املعر انـــب وا

يا السلو   .انب

ا م ساليب من مجموعة ذلك تم   :و

مثل  - أ معرفية ماعيةاملناقشة(أساليب   .)التوضيح_ قناع_ ا

مثل  - ب انفعالية   . )نفعالضبط_ رالدولعب(أساليب

مثل  - ت سلوكية ات_ السلوكيةالنمذجة(أساليب ا   . )امليدانيةرالز

طر ضوء ي السلو املعر املدخل ات ماعةتكني ا خدمة   : قة

السلوكية، ساليب و املعرفية ساليب ن ب باملزج ي السلو املعر املدخل يتم
والسلوكية، املعرفية، ة النظر من منتقاة أساليب ع يمھ ومفا طرقھ عتمد و
من عددا يتضمن فإنھ ذا ول ، خر ات النظر من وعديد ، جتما التعلم ة ونظر

ً
ى

تدخلساليب عملية ل لتالئم ا وتنوع ا لتعدد نظرا ا حصر يصعب ال نتقائية
ً

جتماعية دمة ل ،عناصف،(عال ص٢٠١٣ ي ي)١٦٣٤م، ما ا م أ ومن ، :  

السلوكية النماذج واستخدام الدو ولعب املعرفية ية الب إعادة ، املعر رستعراض
تد ال الوسائل خالل من ذلك كو اتنو تجا و يحة ال واملعلومات ار ف عم

التا وتتمثل للسلوك ة موج تكو ال القومية عات املشر عن نيجابية   : و

ا-أ أنواع افة ب ماعية ا   .املحاضرات-ب  . املناقشات

دوار-ج تمثيل عد ما برنامج- د  . مناقشات أو شاط ل عقب   جتماعات

ادفة -و      . الندوات-ـ حائط لوحات ة(إعداد ة مكتو   . )رومصو

ا-ز ف ك شا و ماعة ا ا عد ومجالت وأبحاث   .رشرات

ة_ ح والبصر السمعية الوسائل امليدانية_ك.        استخدام ات ا   .رالز

و الية ا اسة لد لة مش مع ي السلو املعر املدخل ات تكني استخدام رات رم
الشباب( و يف تز من د ديدةا ا القومية عات   ): وباملشر

املرتبط يحة ال ف املعا ع ك ال ي السلو املعر املدخل املدخل خالل من ريمكن
إشباع ا ودو التنمية، تحقيق ا ودو ديدة ا القومية عات املشر مية ربأ ر و
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ونجاح ا تنفيذ حال م تواج ال املشكالت من الكث وحل الشباب ا،احتياجات
عات املشر ذه مية بأ الو يف تز عمليات ع تبة امل السلبية ثار توضيح وكذلك

م س و نفعا انب ا من حسن و ا ع املشوه املعر انب ا عديل عز زبما
ات اتجا ن وسلوكياتتكو ذهإيجابية ل م ومساند الشباب مشاركة ادة م زس

إن حيث عات   : واملشر

ماعــة -١ ا خــالل مــن يمكــن التــا و ماعــة، ا خــالل مــن عليــھ التــأث ل ــس الفــرد إن
ديــــدة، ا القوميــــة عات املــــشر عــــن ة املــــشو م ــــا أف عــــن بــــالتخ عــــضاء وإقنــــاع ر

ــــــــ إ باإلضـــــــافة ـــــــا، ا و مــــــــن والعائـــــــد ا ـــــــداف أ عــــــــن يحة ـــــــ بمعلومـــــــات م ـــــــد روتز و
الت أســاليب ـ ع ب والتــد التحـدي، ــ ع م ــرمـساعد املنطــق ـ ع عتمــد ـ ال ــ فك

مايـــة وا يح الـــ الـــو تحقـــق ايجابيــة اســـات ع ا ـــا ل جوانـــب ـــا وجميع ، التفــس
ذلــك يــنعكس ممـــا ييــف، وال التـــضليل عمليــات ـــمــن أوع ، الـــو يــف تز مـــن ــد ا

للو ييف ال من جديدة عمليات  .الوقوع

الـــسل -٢ ــ املعر املـــدخل وتكنيكيـــات اتيجيات اســ ـــةإن واملواج قنـــاع ــ ع عتمـــد ي و
صــــــا أنــــــھ كمــــــا ة، ــــــ كث يــــــة بي د ملـــــوا حيــــــان عــــــض ــــــ ـــر مـــ يحتــــــاج وال روالتحـــــدي،

ل طو وقت إ يحتاج وال ة، العمر الفئات جميع مع   .للتطبيق

تكــو -٣ التــا و والثقافــة، املعرفــة مــن بقــدر يتمتعــو ــة العمر املرحلــة ــذه ــ نالـشباب ن
ملنا متاحـة ومحاولــةالفرصـة والقـيم ـات تجا و ــار ف فـإن اطئـة؛ ا م ــا أف رقـشة

ــــ املعر املــــدخل وتكنيكيــــات اتيجيات اســــ بــــبعض ســــتعانة خــــالل مــــن ــــا بنا إعــــادة
عـــديل ــ ــساعد الــذي املــشوه ــ املعر انــب ا لتعــديل الفرصــة ــيح ت ــ ال ي الــسلو

  .السلوك

ا -٤ املعر واملدخل ماعة ا خدمة قة طر اتتمتلك التكني من مجموعة ي لسلو
بناء وإعادة املعر ستعراض اتيجية واس ماعية، ا املناقشة اتيجيات س و

و من د ا امل التدخل برنامج داف أ تحقيق م س ما املعرفية ية الب
ديدة ا القومية عات املشر عن الزائف   .والشباب

ثامنا
ً

اسة:  للد النظر رطار   :ي

عاتامل -١   :القوميةوشر

إ ة صو من ا لالنتقال املجتمعات تنمية أساسية وسيلة القومية عات املشر رعد و
احتياجات إشباع املجتمعية داف لتحقيق محددة منية ة ف أفضل ة زصو ر
وتمثل القومي، املستو أو املح املستو ع سواء مشكالتھ ة ومواج انھ ىس ى

القومي عات الدولةواملشر ا تنفذ ال يونيو من ن الثالث ة ثو عد عام ل ش ديدة ا رة
صالح و التنمية لسياسات كومة ا ا تول ال اصة ا لألولية واقعية ترجمة
القومي، لالقتصاد الفقر العمود تمثل القومية عات املشر بأن ا م إيمانا يقتصادي، و

ادة و الفقر ة ملحا وسيلة أنھ زكما اتر ثما س جذب إ دف ا أ كما رنتاجية،
فع م س مما البطالة معدالت وخفض للشباب، عمل فرص لتوف ا ومصد ية رجن ًر
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ينظر القومية عات املشر أن إ باإلضافة ات، تجا ش قتصادي النمو ومعدالت
جتماعية و قتصادية السياسة أدوات أفضل ا باعتبا ا اختاللرإل يح لت املتبعة

شاملة ة تنمو داف أ وتحقيق قتصادي، ل ي لل ي ا امل يع،(النمط عمره ابو ي، رامبا
ص٢٠١٦   ). ٢٩م،

عات املشر من ش ا صو ل الطو خھ تا امتداد ع املصر املجتمع عرف ووقد ر ري
فئا بجميع املجتمع قو حشد يخص فيما فائقا نجاحا ت ن ال ة، يالتنمو تھً

ذه مثل تنفيذ نحو ينطلق أن املجتمع ا ف يقر ال و املرة ذه ست فل روشرائحھ،
املاضية الزمنية ة الف خالل عديدة عات مشر سبقتھ بل عات، واملشر فعوض(و شر ،

ص٢٠٠٤محمد،   ). ١٨م،

عات املشر من عددا تنفذ حاليا فالدولة السابقة القومية عات املشر ذه ل وواستكماال ًو

وجذب ن، للمواطن املقدمة دمات با تقاء دف ساسية نة الب ر لتطو رالعمالقة
دودية وا النائية املناطق التنمية وتحقيق والعاملية ية، والعر املحلية، ات ثما رس
ة تنمو خطة وفق وذلك السابقة، السنوات طوال والبناء ر التطو خطط ا ل تمتد لم ال

ومستدام ة(ةشاملة ا رو ،ز دار صالح و ص٢٠١٧يالتخطيط   ).٩٧م،

ديدة  -أ  ا القومية عات املشر داف املستدامةإطاروأ التنمية اتيجية   : ٢٠٣٠اس

التنمية داف أ من العديد تحقيق ع عمل ديدة ا القومية عات واملشر
اعي الز ات الصاد والتوسع نتاج، ادة و جتماعية، و رقتصادية والصناعية،رز ة

دف ديدة ا القومية عات املشر أن كما القومي، الدخل من الفرد ب نص ادة وو ز
ات بمستو تقاء و املجتمع، أبناء ملختلف شة املع ات بمستو تقاء إ عام ل رش ر

ة جذ ات غ إحداث يتطلب ذا و م، مجتمع شئو الفعالة م ومشارك م رطموحا ن
ا ظائف و جتماعيةوبناء و قتصادية ل يا ضا،(والثقافيةل ر، ص٢٠٠٧رنو إال). ٣م،

الشباب، فئة ع مباشر ل ش عود داف أ ا ل ديدة ا القومية عات املشر وأن
من مجموعة إ عات باإلضافة املشر ذه ا تحقق ال جتماعية و منية وداف

مجتمع ا ل داف ذه و ديدة، ا عملالقومية مكنعة و ل، ك املجتمع تقدم
ي داف تلك   : توضيح

للشباب )١ القومية عات املشر داف   : وأ

معــــدالت -١ فــــع ــــ م ــــس ممــــا البطالــــة معــــدالت وخفــــض للــــشباب، عمــــل فــــرص رتــــوف
ات تجا ش قتصادي  .النمو

لـدى -٢ الفـراغ أوقـات ثمار اسـ ـ ع الك ة التنمو عات املشر ىعمل عمـلو ـ الـشباب
عات املشر ذه املشاركة خالل من  . ومفيد

ات -٣ ـــا وامل ات ـــ ا مـــن العديـــد ديـــدة ا عات املـــشر ـــ املـــشاركو الـــشباب ـــسب ريك و ن
م ل جتما النمو ع ساعد  . ال
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م -٤ احتياجــــــــــا إشـــــــــباع الــــــــــشباب ـــــــــستطيع عات املــــــــــشر ـــــــــذه ــــــــــ الـــــــــشباب وبمـــــــــشاركة
جتم و واملادية، والنفسيةقتصادية،  . اعية،

املجتمع -٥ ألفراد شة املع مستو فع ع عات املشر ذه ىعمل ر  . و

للشباب -٦ استفادة أق تحقيق ديدة ا القومية عات املشر دف  .وس

القومية )٢ عات للمشر جتماعية و منية   : وداف

إ س أو القومية عات املشر ا حقق ال جتماعية داف من العديد وناك
ا بدو تنعكس وال ا اعرتحقيق مقدم و للمجتمع جتما من   :تحقيق

ــــــــاب -١ و التطــــــــرف افحــــــــة ــــــــة: رم مواج تــــــــضمنت القوميــــــــة عات املــــــــشر أن ونجــــــــد
افحـــة م ن وتـــضم ، الـــدي طـــاب ا تجديـــد خـــالل مـــن ـــاب و للتطـــرف مة رصـــا ر

املتحـد بـاألمم وعامليا محليا سان حقو ضمن قاب ـربر ا ـ ا باإلضـافة ة،
ناء س عملية ذلك ومن والشرطة ة املس القوات خالل من اب   .٢٠١٨رع

الفقــــــــر -٢ افحــــــــة عــــــــضاء: م ة وتجــــــــا شــــــــرعية، ــــــــ غ ــــــــرة مــــــــن عليــــــــھ تــــــــب ي رومــــــــا
حقيقـــة افحــة م القوميـــة عات املــشر جميـــع تــضمنت فقـــد ــا بأنواع نحرافــات وو

إت ذلـــــك ومـــــن ، املــــصر املجتمـــــع ـــــ ـــــادةيللفقــــر و مـــــسبوقة ــــ غ عمـــــل فـــــرص زاحــــة
الشباب ومساعد الصغرعاملعاشات ية ومتنا ة الصغ عات املشر   .واقامة

ــل -٣ ا افحــة القوميــة: م عات املــشر اشــتملت ــوفقــد تجــاهع و التعلــيم ر تطــو
ع وفــــــر اليابانيـــــة، س املــــــدا املتقـــــدم، العــــــاملي للنظـــــام طبقــــــا التعلـــــيم تــــــوف ونحـــــو ر

ً

العامل امعـــات القـــوميا ع املـــشر تـــضمنھ ومـــا ديـــدة، ا ـــة دا العاصـــمة ـــ ويـــة ر
ع ومـــشر املـــصر ــسان لبنـــاء القــومي ع واملـــشر ة، ــشر وال املجتمعيـــة وللتنميــة ي و

الدي طاب ا وتجديد العشوائيات ر   .تطو

املــرض -٤ افحــة ــ: م ساســية يــة بالب ــوض ال القوميــة عات املــشر تــضمنت وفقــد
تــأ مــن العــالج ملائــةمنظومــة القــومي ع واملــشر ن، املــواطن افــة ل شــامل صــ ن وم

ن املواطن ل ل باملجان وس ف افحة م حملة مثل ة   .نمليو

الفـــساد -٥ افحـــة جوانـــب: م افـــة ـــ الفـــساد افحـــة مل القـــومي ع املـــشر انطلـــق وفقـــد
لـــدى مـــان يـــوفر الـــذي مـــر ه، وصـــو أنواعـــھ افـــة و املـــصر املجتمـــع ـــ يـــاة را ي

وفاملو ا وعدم ن معاطن حقوق   .ضياع

املالئـم -٦ املسكن املـواطن: توف حاجـة لتلبيـة ان لإلسـ القـومي ع املـشر انطلـق وفقـد
ان وســــــــ الـــــــدخل محـــــــدودي خاصـــــــة انياتـــــــھ إم مـــــــع ناســـــــب ي ــــــا مـ و الئـــــــق، ملـــــــسكن
جتماعيـــــــــة ـــــــــداف مـــــــــن ـــــــــد مز تحقيــــــــق يـــــــــتم أن املتوقـــــــــع ومـــــــــن العــــــــشوائيات،

ـــ ع القوميـــة عات كمــــاوللمـــشر عات املـــشر تلـــك تنـــامي ظـــل ـــ املـــصر واملجتمـــع ي
افــة ــ ومــشرقا ــشرا م مــستقبال ــ ع مــا ــو و البعيــد، ــب القر املــدي ــ ع وكيفــا

ً ً ً ً

،املتو(املجاالت ع ة مر ص٢٠١٨و،  . )٢٤٠م،
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ديدة -٢ ا القومية عات باملشر الشباب   : وو

وال ة يو با ون يتم متجددة سانية إ طاقة ،الشباب جتما والتفك شاط
حماية إ تحتاج ا طبيع بحكم ة العمر املرحلة ذه و ات، تجا و امليو ختالف لو

املصر املجتمع إ نظرنا وإذا املختلفة، املجتمع مؤسسات من متعددة ياجتماعية
ت أجل من املجاالت افة واسعة ضة تحقيق إ س أنھ نجد ا ا حقيقالوقت

ة ر مد لة طو اتيجية اس وفق ومستدامة، شاملة تمام٢٠٣٠ؤتنمية ا شغل وال م،
ذه تحقيق سا العنصر عد وال الشباب فئة خاصة الشعب، أفراد من الكث
لنجاح والوسيلة الغاية يمثل فالشباب ، ك ة تنمو عات مشر من تتضمنھ بما ىالتنمية و

الت عات املشر توعيتھوذه خالل من ستطيع انيات إم من يمتلكھ بما ألنھ ة؛ نمو
والدولة املجتمع ا إل س ال داف إنجاز ھ وتوج بھ نصيف( روتد وس، منقر

مي، ص٢٠١٦ف م).١٥٠م، مي أ فإن العالم دو جميع الشباب مية أ عن لوفضال ً

ال د املوا م أ م أل النامية؛ املجتمعات الدعائمرتزداد أحد املجتمعات ذه ا عت
بدو إيمانا ا تحقيق إ س و ا د ش ال التنمية نجاح ا عل عتمد ال رساسية

ً

ة املم م ان وم ،( الشباب ص صا    ).٢٠٥م،٢٠١٩يمحمد،

القومية               عات باملشر الشباب لدى حقيقي و وجود مية أ توضيح مكن وو
ديدة   : يا

م -١ وع فإن التا و املسئولية، تحمل ع ة قد املجتمع فئات أك م رالشباب
ذه إنجاز مباشرة ة بصو م س عات املشر ذه مية ربأ عاتو    .واملشر

جميع -٢ القومية عات املشر من استفادة ك م املصر املجتمع والشباب ي
ا تضر ك م نفسھ الوقت و ا، اًرمراحل استكمال عدم  . حال

القومية -٣ عات باملشر الشباب ةيضفيوو ستمرا صفة ا   .والديمومةرعل

ن -٤ ب العالقة تنمية إ يؤدى ا ف واملشاركة القومية عات املشر مية بأ الشباب وو
الشك ع والقضاء كومة، وا غذيتھالذيالشباب عالم وسائل عض لتحاو

املعلومات خالل الومن يف تز ومحاولة عات املشر ذه عن قيقية ا وغ
زة ج و ن املواطن ن ب الثقة عدام ا من أك للتنمية معو ناك س فل ا، مي قبأ

كومية   .ا

ساعد -٥ و ا، ف م مشارك من د يز عات املشر ذه الشباب لدى حقيقي و ووجود
إ ؤدي و م لد اب غ مشاعر من التقليل منزع جزء م بأ ن إحساس ادة

للوطن والوالء نتماء شعو يزداد التا و  . راملجتمع

ات -٦ القرا تقبل من د يز ديدة ا القومية ا عا ومشر بالتنمية الشباب رو و
ا إنجاح ع ن ص حر م جعل و قتصادي صالح نامج و ا املتعلقة ن والقوان

كر( محمود،أبو مصطفي ص٢٠٠١، ،٩٧.( 

ا -٧ تحقيق عات املشر ذه مية أ عن يحة ال املعلومات ع القائم والو
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جوانب من جانب أي ا تحد ال ات بالتغ الشباب قناعة من د يز للتنمية
ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ان سواء ياة عبد( إ..... ا شة عا إمام،

، ص٢٠١٦لالرسو   ).٦١م،

ا طة ا عد و معرفتھذا مدي ع تؤكد توليھ منذ مصر س الرئ السيد ا وضع ل
لسماع مؤتمرات إقامة ا م صو عدة ذلك ر وظ التنمية تحقيق الشباب مية ربأ
إطار ذا ي أ و قبل من يحدث لم ذا و ا ل حلو وإيجاد املجتمع مشكالت م ا لآ ر

ا شبا مصر قوة بأن س الرئ ،املتو(إيمان ع ة مر ص٢٠١٨و، ثم). ٤١٠م، ومن
مخاطر من وحمايتھ بھ تمام تكثيف الشباب برعاية املعنية املؤسسات ل عل يجب
ا يمر ال جتماعية و والسياسية قتصادية التحوالت ظل الية ا املرحلة

ود ا مية بأ الو ييف ل ة املتكر املحاوالت ظل و املصر راملجتمع لتحقيقي لاملبذو
قائم يح و شكيل و فھ عر خالل من وذلك والتنمية، حقيقةعالتقدم ف رمعا

مجتمعھ ومشكالت   .بقضايا

ية: ًتاسعا املن  :جراءات

اسةنوع -١   -: رالد

نمط إ اسة الد ذه تمي اساترت استخدامرالد أثر اختبار إ دف ال ية التجر
ي والذي املستقل عاملتغ ماعة ا خدمة قة طر باستخدام امل التدخل تمثل

القومية عات باملشر الشباب و يف تز من د ا يتمثل والذي ع التا واملتغ
ديدة   . ا

املستخدم -٢   :املن

اسة الد ذه الباحث عتمد ا داف وأ اسة الد نوع مع روتوافقا ر
ً

،ع التجر املن
البحث من ان بالضبطوإذا سمى ما خالل من يتم الذي املن ذلك و التجر

والذي ، متعمدةالتجر ات غي بإحداث الباحث فيھ يقوم الذي شاط ال بأنھ عرف
معرفة املراد العامل عدا فيما ة التجر الداخلة ات واملتغ العوامل جميع ضبط دف

ة التجر السميع،عثمان(أثره عبد محمد ص٢٠١٨،    .)١٨٨م،

اسة -٣ الد  :رأدوات

اسة الد اعتمدت فقد الية، ا اسة الد متطلبات مع ساقا را ر
ً

منع مجموعة
ذه تحددت وقد املستخدم النظر واملوجھ اسة الد طبيعة مع تتفق ال يدوات ر

ي فيما   :دوات

الشباب -۱ ع املطبق ديدة ا القومية عات باملشر الزائف الو إعداد (ومقياس من
  ).الباحث

ديدة-٢ ا القومية عات باملشر الشباب و يف تز من د ل امل التدخل من(وبرنامج
الباحث   ).إعداد
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اسة -٤ الد  : رمجاالت

ي  - أ  ا امل  : املجال
اسة الد ذه ي ا امل املجال دم(رتحدد شباب الشباب) مركز ة ملد ع رالتا

للم وذلك اسيوط بمحافظة اضة   -: التاليةراتوالر

مناقشات .١ يحة والغ املغلوطة ار ف من العديد وجود الباحث مالحظة
القومية عات املشر عن م عض مع ديدةوالشباب  .ا

التنفيذ .٢ قيد الت ما ال أو ا تنفيذ تم ال القومية عات املشر من العديد زيوجد و
من وكذلك الشباب مركز ا يقع ال منھباملنطقة بة قر عديدة داخلاطق

 .املحافظة

املختلفة .٣ يالت س ال وتقديم ة التجر إجراء للمشاركة الشباب مركز ة إدا راستعداد
 .للباحث

اسة .٤ الد تطبيق الباحث ساعد ال ة شر وال املادية انيات م   .رتوافر

شر -ب ال  : ياملجال

اسة الد ـعرطبقة املقيـدين الـشباب من مـنعينة الـشباب بمركـز ة العـضو الت
اسة) ٣٥-١٨(سن الد ط شر م عل تنطبق روالذين   .و

اسة-جـ للد الزم حوا: راملجال والعم النظر ا شق اسة للد الزم املجال يتمثل ر
خ تا من   م٢٠/١/٢٠٢١ وحم٢٠/١/٢٠٢٠رعام

اسة: ًعاشرا الد   : رنتائج

ل والبعدية القبلية القياسات ن ب ق الثالثةوالفر عاد لأل سبة بال ية التجر ماعة
ل ك ي–املعر(للمقياس ي –الوجدا   )السلو

ة) ت(  ع  س_  القياس دولية) ت(  املحسو   ا
الداللة

  حصائية

القياس
  القب

٣.٦١٩  ١٦٨.٣٣  

القياس
  يالبعد

١.٣٣٥  ٧٣.٠٧  

٩٨.٨٨٠  

 )١٤،٠.٠٥ ( 
=٢.١٤ 

 

)١٤،٠.٠١ ( 
=٢.٩٨  

احصائيا دالة
ثقة جة    %٩٩ربد

أن السابق دو ا نتائج من من) ت(ليت اك ة ش) ت( املحسو ذا و دولية، ا
القب القياس جات د متوسطي ن ب احصائية داللة ذات ة معنو ق فر وجود را و
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عات باملشر الزائف الشباب و مقياس عاد أل سبة بال ية التجر ماعة ل ووالبعدي
ديدة، ا ماعةالقومية ا أعضاء مع الباحث تدخل نتائج فعالية ا ش ذا و

ية خدمة. التجر ق طر ي السلو املعر املدخل القائم امل التدخل برنامج مستخدما
ديدة ا القومية عات باملشر الشباب و يف تز من د ل ماعة   .وا

ستخلص نتائج من سبق ما ع ناء الرئ: و الفرض ة عالقةثبوت وجود و و
خدمة قة بطر ي السلو املعر املدخل باستخدام امل التدخل ن ب إحصائية داللة ذات

ديدة ا القومية عات باملشر الشباب و يف تز من د وا ماعة   .وا

امل التدخل برنامج تطبيق ن ب ة معنو داللة ذات إحصائية عالقة وجود ت ث حيث
املعر املدخل القوميةباستخدام عات باملشر الشباب و يف تز من د وا ي والسلو

ديدة مستووات ا عند إحصائية دالة ق فر وجود خالل من يذلك ن) ٠.٠١(و ب
لية ال جة للد والبعدي القب ن القياس ية التجر املجموعة جات د رمتوسطي عر

قيمة بلغت حيث البعدي القياس لصا وذلك ةامل" ت"املقياس وذلك)٩٨.٨٨٠(حسو ،
التالية الفرعية ض الفر ة   .وضوء

ة -١ معنو مستو عند احصائية داللة ذات ة معنو ق فر يوجود ن) ٠.٠١(و متوسطيب
سبة بال البعدي القياس لصا ية التجر ماعة ل والبعدي القب القياس جات رد

و و و الزائفع )املعر البعد(لللبعد الو القوميةمقياس عات وباملشر
ديدة،  ا

ة -٢ معنو مستو عند احصائية داللة ذات ة معنو ق فر يوجود ن) ٠.٠١(و متوسطيب
ماعة ل والبعدي القب القياس جات لصارد ية سبةالتجر بال البعدي القياس

و و ي الثا ي البعد(للبعد القوميةع )الوجدا عات باملشر الزائف الو ومقياس
ديدة،   ا

ة -٣ معنو مستو عند احصائية داللة ذات ة معنو ق فر يوجود ن) ٠.٠١(و متوسطيب
ماعة ل والبعدي القب القياس جات لصارد ية سبةالتجر بال البعدي القياس

و و الثالث ي البعد(للبعد القوميةع )السلو عات باملشر الزائف الو ومقياس
ديدة  .ا

ا الد اليھ أسفرت ما يرضوء باآل الباحث يو نتائج من   :سة

دبناء ل الشباب مع ية التجر استھ د خالل من نتائج من الباحث اليھ توصل ما رع
املوجھ النظر طار خالل ومن ديدة، ا القومية عات باملشر م وع يف تز يمن و
من ملجموعة الباحث توصل فقد الية، ا اسة للد السابقة اسات والد اسة، رللد ر ر

بالقضاياال الو يف تز لعمليات فعالة ة مواج تحقق أن يمكن ال توصيات
تحقيقا الشعوب و يف تز تحاو ال القو من العديد ظل خاصة املجتمعية

ً ل ي
الو شكيل وسائل من العديد مستغلة ية، دي أو اقتصادية، أو سياسية، ملصا

املتمثل ديد ا عالم وسائل والقنواتمواق_ خاصة جتما التواصل ع
توضيح_ الفضائية مكن و ذلك، من تمنع قيود دو الشباب ن ب خاصة ا شا ان نوسعة ر

ي التوصيات ذه م   : أ
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مـن .١ التحقـق سـبل ـ ع م وتد ا كواد افة يل تأ ا املختلفة عالم وسائل ردعوة ر
لــــــدع مظلــــــة إيجــــــاد وكــــــذلك ونيــــــة، لك واملــــــصادر ــــــساباتخبــــــار وا الــــــصفحات م

الـــــشاملة التنميـــــة خـــــالل مـــــن يـــــتم ـــــذا و عات، الـــــشا كـــــشف ـــــ إ ـــــدف ـــــ ال واملواقـــــع
مصر الغا للوطن أفضل مستقبل ا والتطلع اب ة رومحا   .ر

القـــــضايا .٢ نـــــاو ت ـــــ مـــــديا الـــــسوشيال تفعلـــــھ مـــــا لتوضـــــيح التعلـــــيم ـــــ متـــــصفح لوضـــــع
أ املمكــــن مــــن ــــا وأ ــــصية، ال أو وأناملجتمعيــــة اذبــــة، و مغلوطــــة معلومــــات ــــث ت ن

العقل إعمال من والبد حقيقي غ ا ي يأ مما ا كث
ً

 .  

ـــــــا، .٣ مخاطر لتوضـــــــيح التعليمـــــــة؛ باملنـــــــا س تـــــــد وأن البـــــــد قـــــــضية مـــــــديا رالـــــــسوشيال
املستدامة التنمية   . وكذلك

باالقتـصاد، .٤ تـضر انـت وإن السـيما حقيقيـة، ـ غ معلومات أي شر يجرم ع شر وضع
يحـــدأو لكنــھ قاســية، تداعياتــھ تكــو مــا ــذا و اجتماعيــة، أو سياســية، أخــر نأمــو ر ى ر

عات والشا املغلوطة املعلومات   .من

مـــع .٥ بالـــشراكة تنميـــة مـــن بـــھ تقـــوم مـــا ـــشرح ف ـــ مح حكـــومي للدولـــة إعـــالم ـــ ا نحتــاج
ن عالم ب وتد اص ا   .رعالم

ي .٦ أن أو بالبلد، ضرار و يم الت إما عالم وردو كما دث ا ينقل نيا م   .نكو

ة .٧ الثــــو قطــــار لركــــب يــــة تد وســــائل أو اســــية، الد املنــــا خــــالل مــــن الــــشباب يــــل رتأ ر ر
والتكنولوجيا  . املعلوماتية
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  املراجع

ية العر   :املراجع

العاطي عبد طھ يدولوجية،): م٢٠٠٤( نجم، و الو مقولة اسة د املعرفة اجتماع رعلم
ة، امعيةرسكند ا املعرفة  .    دار

يم ابرا محمد ، ن): م٢٠١١(ع تحس كمتغ ن جتماعي ن لألخصائي التخطيطي الو
التخطيطية م ألدوا م امس: رأدا ا الدو العلمي املؤتمر ، شو م ربحث

حلوان جامعة جتماعية، دمة ا لية ن،  . ووالعشر

از محمود دي ، ياز الو):م٢٠١١( ي تنمية ي املد املجتمع منظمات ردو
جتماعية دمة ا اسات د مجلة ، شو م بحث املجتمع، أفراد لدى رالص ر

حلوان جامعة جتماعية، دمة ا لية سانية،  . والعلوم

عبدالباسط املعطي، مجلة): م١٩٨٤(عبد شو م بحث ، جتما الو يف وتز رالتعليم
تالعلوم الكو  .جتماعية،

الراز عبد وائل): م٢٠٠٠( قالدليمي، دار عمان، ونية، لك افة وال ديد ا عالم
ع، والتو شر ص٢٠١١زلل اج.   ٢٢م، املحسن عبد يم ود:إبرا ا امل ت

سالة ، العشوائية املجتمعات مشكالت ة مواج والشعبية كومية را
ة(ماجست شو م ا)رغ بية،قسم ال لية ، املجتمع وتنمية جتماعية دمة

ر  .   ز،جامعة

صالح الو): م٢٠٠٠( اسماعيل، لة ومش س لجو داب،: ن لية مجلة شو م ربحث
رة القا  .  جامعة

امل محمود املجتم) : م١٩٩٣( الناقة، والو العام ن:التثقيف ع جامعة رة، القا
 شمس

سيد محمد التحو): م٢٠١٤( احمد، مرحلة م ا العقل ف وتجر لعالم
ع والتو شر وال للطباعة الرحمة رة، القا  .زالديموقراطي،

أمنية احمد، جابر، م ادي، ال ومواقع): م٢٠١٧( عبد ونية لك ف ال ردو
بحث القومية، عات املشر نحو و م ا ات اتجا شكيل جتما والتواصل ر

ش والبحوث،م اسات للد القومي املركز البوابة، دة جر رو  . م٢٠١٧ر

مضان إيمان ماعات): م٢٠١٥( رمصطفي، ا مع العمل قة طر منظو من ح مق ربرنامج
لية ة، شو م غ ماجست سالة عات، الشا بخاطر ام ا الشباب رلتوعية ر

حلوان جامعة جتماعية، دمة   .ا

  

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

521 

احم ، محمد حسان عيداحمد، منال تنمية): م٢٠١٨( د، جتماعية دمة ا امات اس
املؤتمر شو م بحث القومية، عات املشر املشاركة مية بأ الشباب رو و
جامعة داب، لية املجتمع، تنمية ا ودو القومية عات املشر رقليمي و

مج سعيد  . ٢ربو

الفتاح عبد خالد هللا، املش): م٢٠١٨( عبد اسةأثر د القيم منظومة ع الك عات رر ي و
املؤتمر شو م بحث سماعلية، محافظة املستقبل ا للنظرة رميدانية
جامعة داب، لية املجتمع، تنمية ا ودو القومية عات املشر رقليمي و

مج سعيد،  . ١ربو

محمد القادر عبد القادر، جتما): م٢٠١٩( عبد التواصل مواقع وردو ادة ز
بحث كومي، ا داء عن ضائھ ع وأثره بمصر القومية عات باملشر راملواطن و
مج ة، املنصو جامعة ة، التجا لية ة، التجا اسات للد ة املصر املجلة شو رم رر ر ر

ع٤٣ ،١ . 

حسن عب ، او يالز الشباب): م٢٠١٦( و إلكساب ماعات ا مع العمل ة بطر ح مق برنامج
ا ات ا حداثرم ضوء السياسية نحرافات من م لوقاي الناقد لتفك

ة ا التاسع را الدو العلمي املؤتمر شو م بحث ، املصر راملجتمع ي
لية الفساد، ضد معا القومية عات واملشر جتماعية دمة ا ن، ووالعشر و

زء ا حلوان، جامعة جتماعية، دمة  . ٣ا

محمد نجالء ، لدى) : م٢٠٠٩( صا املواطنة قيم لتنمية ماعة ا خدمة ح مق برنامج
والعلوم جتماعية دمة ا اسات د مجلة شو م بحث ، ام ا رالشباب ر

ج ن العشر العدد حلوان٣سانية، جامعة جتماعية، دمة ا لية ، 

التنمية ر تقر ة، شر لألمم،): م٢٠١٧( ال قيقة ا وة يبرنا ال نما املتحدة مم  .مج

للتعبئةحصاء املركز از ا قام) : م٢٠١٨( ي، أ  .رمصر

م امل ط) : م١٩٩٦( الوسيط، ، ف املعا دار رة، القا رة، بالقا ية العر اللغة  .٢رمجمع

الدين جمال الفضل أبو ج): م٢٠٠٠( محمد، العرب، لسان منظو دار١٥رابن وت، ب ،
 .صاد

ع للكتاب) : م١٩٧٩( اطفغيث، العامة ة املصر يئة ال رة، القا جتماع، علم  .قاموس

عبدالراز ع ، ية): م١٩٨٤( قجب العر ضة ال دار وت، ب صية، ال والثقافة  .املجتمع

ى ز أحمد ، لبنان): م١٩٨٦( يبدو مكتبة وت، ب جتماعية، العلوم ات مصط م  .م

مدك يم ابرا ن، العامة): م١٩٧٥( روووآخر يئة ال رة، القا جتماعية، العلوم م م
 .للكتاب

الباسط عبد املعطي، الو: عبد يف وتز ديدة: عالم ا الثقافة دار رة،  .القا
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القادريالراز عبد بن بكر ى أ بن محمد ط): م١٩٨٦( ، اح ال مكتبة١مختار رة، القا ،
ية الدي  . الثقافة

ث، ا ا سيدرعبد سالمة، ، عبد ة،: حمدي سكند املعاصرة، جتماعية دمة را
ام ا  .املكتب

ن س ا علياء املشاركة): م٢٠١٥( محمد، الشباب و ع التواصل وسائل ردو
داب، لية اسية، الد ات شا لالس دمة ا مركز مجلة شو م بحث رالسياسية، ر ر

املنوفية  . جامعة

املعاطي، رأبو ة): م٢٠١٤( ما املصر معية ا جتماعية، دمة ا امل التدخل
العدد جتماعية، دمة ا مجلة ن، جتماعي ن  . ٥٠لألخصائي

اتھ جمال ب، والعلوم): م٢٠١٣( حب جتماعية دمة ا العلمي البحث منا
ديث ا ام ا املكتب ة، سكند  . رسانية،

ميدعطية، ا عبد وعمليات،): م٢٠٠٢( السيد ة نظر أساسيات ماعة، ا ديناميكية
ديث ا ام ا املكتب ة،  . رسكند

يم إبرا ، العامة): م١٩٩٢( رمدكو يئة ال ية، العر اللغة مجمع رة، القا ، الوج م امل
ية م ع املطا  . نلشئو

العلوم م م للكتابالقا): م١٩٧٥( جتماعية، ة املصر يئة ال  . رة،

ن حس ز العز عبد جتما): م٢٠١٨( محمد، من وتحقيق القومية عات واملشر
ا ودو القومية عات املشر قليمي املؤتمر شو م بحث ، املصر رباملجتمع و ر ي

مج سعيد بو جامعة داب، لية املجتمع،  .٢رتنمية

ف شر ز، العز جنوباملشا): م١٩٩٨( عبد لتنمية القومي ع املشر نموذج التنمية وركة
والسياسية اتيجية س اسات الد مركز رة، القا  .رالوادي،

سن ا أبو احمد د، يئة): م٢٠١٧( رز ال التنمية، قاطرة العمالقة القومية عات واملشر
لالستعالمات  .العامة

يح يح ع السل): م٢٠١٣( ناصف، املدخل ماعةاستخدام ا خدمة املعر ي و
املؤتمر نت، لإلن من م أبنا استخدام م بدو مو أولياء و رلتنمية ر

جتماعية دمة ل ن والعشر السادس الدو جتماعية"والعلمي دمة ا
العشوائيات ج"وتنمية حلوان٥، جامعة جتماعية، دمة ا لية رة، القا ، 

عمره ابو ي، يعإمبا عات): م٢٠١٦( ر باملشر وض لل الشباب لدي املواطنة ز عز وآليات
اسات د مجلة شو م بحث املجتمع، تنظيم قة طر منظو من رالقومية ر ر

ع حلوان، جامعة جتماعية دمة ا لية سانية، والعلوم جتماعية دمة ا
 .٣،ج٤٠
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محمد ف شر جتماع): م٢٠٠٤( عوض، ات عالتأث الك القومية عات للمشر ىية و
رة القا جامعة ، داب لية ، ة شو م غ ماجست سالة ، املجتمع ية رب  .ر

دار صالح و التخطيط ة ا يو املا): م٢٠١٧( رز للعام املستدامة التنمية  . خطة

ضا ر، ا): م٢٠٠٧( رنو صنع مؤتمر ، مصر ة التنمو عات واملشر ات القرا وصنع لقرارر
التنمية اء شر مؤسسة ، رة القا ع السا املنتدى مصر،  .والتنمية

محمود مصطفى كر، املشاركة): م٢٠٠١( أبو وفاعلية و جم لتحقيق اتيجية س ة رالر ؤ
جامعة ة، التجا لية مجلة التنمية، داف أ لتحقيق التطو والعمل رالوطنية

و العدد ة، لسكند  .ر

محم السميععثمان، عبد جتما): م٢٠١٨( د البحث دمة: منا ا قسم مطبوعات
ر جامعة رة، بالقا بية ال لية املجتمع، وتنمية  .زجتماعية
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