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 الجامعي للشباب الفكري  األمن مهددات من  والتخفيف الجماعة خدمة
 إعداد 

 عبده   هللا عبد شريف

  

shearf2030@gmail.com  

 
 العربية:اللغة الملخص ب

انفتاًحا على الثقافات الغربية عن غيرها لسعيهم الدائب    يعد طالب الجامعات أکثر
في طلب العلم والمعرفة بشتى الوسائل واألساليب التقنية الحديثة، لذا فإن الجامعات تواجه 
اليوم مسئولية کبيرة في الحفاظ على الهوية القومية لثقافة المجتمع وتنميتها لدى الطالب،  

 عقولهم.   والعمل على ترسيخ األمن الفکري في
ويمثل األمن الفکري المدخل األساسي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافته، 
بصفة  وللشباب  عامة  بصفة  للمجتمع  حماية  يمثل  مجتمع  أي  داخل  تحقيقه  فإن  وعليه 
مسئوليتها   لتنمو  االجتماعي،  التغيير  روح  بث  على  االجتماعية  الخدمة  وتعمل  خاصة، 

 تجاه المجتمع. ومسئولية أعضائها 
 . من، الشباب، الجامعياأل المفتاحية:الكلمات 
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 أواًل: أهمية األمن الفكري للشباب الجامعي.
األمن الفكري أحد مكونات األمن بصفة عامة، بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودهـا  .1

 .(1)واستمرارها، واألمن هو النعمة التي ال تستقيم الحياة بغيرها
الفكري يعد من الركائز األساسية لبناء الشخصيات والمجتمعات على حد سـواء، األمن   .2

 .(2)فهو بمثابة العمود الفقري والمنطلق الرئيسي لألمن العام أو الشامل
 يعد األمن الفكري المدخل الحقيقي لإلبداع والتطور لحضارة المجتمع وثقافته. .3
معـالم األمـن، وهـو األصـل الـذي  األمن الفكري ضرورة من ضرورات الحياة، فهـو أبـر  .4

ــي  ــادي واألخالقـ ــي، االقتصـ ــاعي، السياسـ ــرى، كاالجتمـ ــن األخـ ــواع األمـ ــه أنـ ــي عليـ تبنـ
 .(3)وغيرها

ومــن خــالل األمــن الفكــري يمكــن تحصــين الشــباب فــي مواجهــة دعــاة الغلــو والتطــر   .5
 ملحوًظا.والعنف خصوًصا إذا أدركنا أن نسبة كبيرة من الشباب تعاني فراغا فكرًيا  

وبتحقيق األمن الفكري يمكن محاربة الجماعات المتطرفة التي انتشرت فـي معمـم دول  .6
العالم مستفيدة من جميـع وسـائل االتصـاالت لتجـير الـرأي العـام وتعبئتـه ضـد أنممـة 
الحكم القائمة في مختلف الدول، وذلك من أجل أضـعافها والنيـل مـن هيبتهـا ومكانتهـا 

 .(4)ماعات التي تعمل على ضعف الوالء واالنتماء للوطنوسلطاتها وغيرها من الج
يعتبر األمن الفكـري ضـرورة ملحـة فـي عصـر المعرفـة المفتوحـة والمتاحـة أمـام أبنائنـا  .7

عبر الوسائط التكنولوجية المختلفة، وأنها بمثابة الدليل أو الموجه الذي يضمن مهـارة 
األفكار التي قـد تتنـاقم مـع قيمـه المتعلم وتمكنه من التعامل مع هذا الكم الهائل من 

وتوجهاته ومع ثقافة مجتمعه وعاداته وتضمن في ذات الوقت مرونته الفكريـة وقدراتـه 
 .(5)في التواصل مع األفراد والثقافات المتنوعة
 ثانيا: أهدا  األمن الفكري الشباب الجامعي:

تمثــل القاعــدة التــي الحفــاظ علــى هويــة المجتمــع إذا أن فــي حيــاة كــل مجتمــع ثوابــت  .1
تبنــي عليهــا وتعــد الــرابط الــذي يــربط بــين أفــراده وتحــدد ســلو  أفــراده وتكيــف ردود 

 أفعالهم تجاه األحداث وتجعل للمجتمع استقالله وتميزه وتضمن بقاؤه.
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ترسيخ األفكـار التـي تـدعو إلـى وسـطية الفكـر المعتـدل الـذي يفتـر  أن تبنـي فلسـفة  .2
ــى ــه داخــل المجتمــع، حت ــر علي ــارات  الفك ــار الناشــئة ضــد تي ــا مــن مواجهــة أفك يمكنه

 االنحرا  والغزو الفكري.
ــديني، بــل األمــن  .3 ــة العقــول مــن الغــزو الفكــري، واالنحــرا  الثقــافي، والتطــر  ال حماي

الفكـري يتعـدى ذلـك كلـه ليكـون مــن الضـروريات األمنيـة لحمايـة المكتسـبات والوقــو  
 .(6)يبحزم ضد كل ما يؤدي إلى اإلخالل باألمن القوم

يهد  األمن الفكري إلى ترسيخ مبـدأ اإلحسـاس بالمسـئولية تجـاه الـوطن، بمـا يعكـ   .4
حب المجتمع، والتمسك بمبادئه حتى فـي أصـعب المـرو ، وبخاصـة   علىقدرة األفراد  

 .(7)في ظل المهددات المجتمعية التي يتعر  لها الوطن العربي في الوقت الحاضر
التحـديات تجـاه طالبنـا لعـل فـي مقـدمتها األمـن الفكـري، ونحن اليوم نواجه الكثير مـن 

وال سبيل لمواجهة ذلك التحـدي إال بتربيـة وتعلـيم تواهـب هـذه التحـديات المعاصـرة، وتسـتطيع 
مواجهتها بما يجعل من األجيال القادمة أجيـاال آمنـة محصـنة ضـد األفكـار الهدامـة والتيـارات 

قداتنا، لما لها مـن أثـر واضـل علـى أمـن المجتمـع الفاسدة، ومع التمسك الشديد بثوبتنا ومعت
، وتوجــد أســباب عديــدة تــؤدي إلــى  عزعــة األمــن الفكــري ومــا يترتــب عليــه مــن (8)واســتقراره

 أضرار نوضحها على النحو التالي:  
 الحماس واالندفاع وتغليب العاطفة دون الرجوع إلى األس  أو العقل السليم. .1
عن الشباب القيام بـدورها ممـا جعـل كثيـًرا مـن   قصور المؤسسات واألجهزة المسئولة .2

الشــباب يفتقــدون التوجيــه والمتابعــة، ممــا يــؤدي إلــى كثــرة التكــاليف واألعبــاء التــي 
ــز  ــة ومراهـ ــاعي والمؤسســـات العلميـ ــبط االجتمـ ــا أجهـــزة الضـ ــة وتنفقهـ ــا الدولـ تتحملهـ

ريمــة البحــوث االجتماعيــة والمؤسســات األمنيــة والجنائيــة القائمــة علــى مكافحــة الج
 .(9)ومنعها والوقاية منها

الفراغ الذي يعانيه بعم الشـباب، وعـدم وجـود بـرامع العمـل ووقـت الفـراغ بمـا يعـود  .3
 بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، مما يؤدي إلى ضعف الوالء واالنتماء للوطن.

تقصـير األســرة فـي تربيــة الشـباب ومــن ذلـك اإلهمــال والتفكيـك األســري وعـدم مراعــاة  .4
نمــو وحاجاتــه لــدى الشــباب مــن قبــل األســرة، ممــا يــؤدي إلــى انهيــار خصــائص ال

 األخالق وتفكك األسرة.
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ــر الشــباب وانحــالل  .5 ــي الــذي اســتهد  اضــطراب فك ــافي واألخالق ــزو الفكــري والثق الغ
 أخالقهم والقضاء على الهوية اإلسالمية.

الــة المـرو  االقتصـادية الصــعبة التـي تعــاني بعـم المجتمعـات منهــا، وانتشـار البط .6
 بين الشباب، مما يؤدي إلى استخدام واستنفاذ ثروات البلد.

ــى  .7 ــة، ممــا أدى إل ــي الدول ــة ف ــرة المهــددات المجتمعي إشــاعة الفوضــى واإلضــراب وكث
انتشـار جـرائم القتــل واالعتـداء علـى الــنف  واألمـوال وأنهـا  حقــوق الغيـر باالعتــداء 

 .(10)على ممتلكاتهم وحرياتهم وذاتهم
اإلعالم المختلفة والتي تحتوي على المحطات الفضائية والقنـوات التليفزيونيـة وسائل   .8

 وما تبثه من معلومات كاذبة.
اإلنترنت والذي يستغله البعم لبث السموم واألفكـار وكـل مـا فـي شـغنه تغييـر ثقافـة  .9

 .  (11)وهوية المجتمع
 ثالثا: مقومات األمن الفكري للشباب الجامعي:

 االستقرار االجتماعي والنفسي:تحقيق  .1
االســتقرار االجتمــاعي مطلــب كــل الــدول، وعليــه تعقــد اآلمــال فــي بنــاء المجتمعــات 
وتحقيق أهدا  تنميته ولـن يتحقـق ذلـك إال فـي ظـل الـدور المهـم لألمـن الفكـري، ويقـدم 
األمن الفكري مجموعـة مـن القواعـد أو المبـادل والقـيم الحياتيـة التـي يمكـن مـن خاللهـا 

 ديد نوعية الممارسات الفكرية منها وضبطها.تح
ــي المجتمــع، إذا أن اخــتالل  . أ ــق األمــن العــام والشــامل ف ــة فــي تحقي أن يســهم بفاعلي

 األمن الفكري يؤدي إلى اختالل األمة في الجوانب األخرى.
أن يوفر البيئة المالئمة للتنمية الشاملة والمتكاملـة التـي يحتاجهـا األفـراد والمجتمـع  . ب

 جوانب حياتهم الحالية والمستقبلية.في مختلف  
ــة ومعالجتهــا، كــالعنف، الجريمــة،  . ج أن يســهم فــي ضــبط المــواهر الســلبية االجتماعي

 .(12)اإلدمان، التطر ، اإلرهاب، ونحو ذلك مما تشتكي منها المجتمعات المعاصرة
  واألخالقي:تحقيق االستقرار الديني  .2
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باالنتمـاء إلـى ثقافــة األمـة وقيمهـا فضـال عــن مـن خـالل االعتـدال والوســطية والشـعور 
، ولألمـن الفكـري أهميـة فـي تحقيـق (13)أنه يعني فيما يعني إليـه حمايـة عقـل اإلنسـان وفكـره
 االستقرار الديني والخلقي من خالل الضوابط اآلتية:

األمــــن الفكــــري يهــــتم بتصــــحيل المفــــاييم والمصــــطلحات الشــــرعية وتنقيتهــــا مــــن  . أ
 والمغلوطة.المصطلحات المشبوهة  

بتعزيز األمـن الفكـري لـدى الشـباب يتمكنـون مـن التحـاور مـع العـالم بثقـة واالنتفـاع  . ب
 .(14)بما لدى الحضارات األخرى في شتى المجاالت

األمن الفكري له الدور الكبير في التصدي لإلرهاب من خالل االهتمام بدعم الحـوار   . ج
مخاطبــة العقالنيــة، والحريــة الفكــري القــائم علــى التغصــيل الشــرعي، والمبنــي علــى ال

 .(15)الفكرية
 دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار السياسي: .3

 األمن الفكري له دور مهم في تحقيق االستقرار السياسي من خالل: 
التبعيــة الفكريــة وبالــذات لفئــة الشــباب، فــإذا تحقــق األمــن الفكــري لــدى الطــالب فــإن  . أ

 مجتمعهم بما يحدث من والء للقيادة السياسية.مردود ذلك يكون إيجابيا على  
 تحقيق اإلخوة والترابط والتكاتف بين شباب الدولة. . ب
 .(16)يحقق للدولة التعاون البناء، وسالمة الفكر، ومقاومة األفكار الضارة بالمجتمع . ج
يتطلـب تحقيــق األمـن الفكــري للطـالب القيــام بعـدد مــن العمليـات كــالتخطيط والتنمــيم  . د

ــة والتنســيق وال رقابــة والتقــويم واتخــاذ القــرارات، فإنــه يمكــن القيــام بــإجراءات تطويري
 .(17)تهد  إلى رفع كفاءة الطالب

 دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار االقتصادي:  .4
تكون النف  قوية إذا أنعمت باألمن وأنواعـه، واإلنسـان يحقـق األمـن الفكـري بـالعلم 

الفكـري إال إذا أتـيل لـه الحصـول علـى المـال المعـين علـى أمـور الشرعي، ولن يتحقق األمـن  
الحياة، وإذا صعبت عليه الحالة االقتصادية فلن يحقق األمن الفكري، حيث تـؤدي الصـعوبات 

 .(18)االقتصادية إلى  عزعة األمن الفكري وهي صعوبات يواجها الفرد والمجتمع
 الجامعي:رابًعا: تعزيز األمن الفكري للشباب 
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تعزيــز األمــن الفكــري لــي  مســؤولية الجهــات المعنيــة بــاألمن الــوطني فقــط، بــل هــو 
مسؤولية الجميع األفراد والمؤسسات، وتتغهد هذه المسئولية في مؤسسـات التعلـيم مـن خـالل 
ــاتهم، وتبصــيرهم  ــة ورفــع معنوي ــة العالقــات اإليجابي ــين الطــالب، وتنمي دعــم الــوعي الفكــري ب

المجتمع، مما يعمـق الشـعور باالنتمـاء لهـذا الـوطن،  علىة للجريمة وخطرها بالنتائع الوخيم
همــا أن التفــريط فــي العوامــل التــي تحفــي األمــن الفكــري يقــود إلــى اإلخــالل بــه، فالخلــل فــي 
التعليم والتهاون بشغنه ينتع عنـه خلـل فـي األمـن، لوجـود عالقـة وثيقـة بـين التعلـيم واألمـن، 

معات اإلنسانية في العقدين الماضيين من أحـداث وتوجيهـات فكريـة المجت  علىونمًرا لما طرأ  
العـالم أجمـع، فقـد اشـتدت الحاجـة إلـى تقويـة ودعـم الـوعي الفكـري لكافـة   علـىمتطرفة أثرت  

 .(19)أفراد المجتمع وصواًل إلى تحقيق األمن الفكري بمفهومه الشامل
هـد العليـا للخدمـة االجتماعيـة لهـا ومؤسسات التعليم العالي والتي تتمثل في الجامعـات والمعا

دور تثقيفــا وتنويريــا فــي المجتمــع وعليــه مســئولية وطنيــة فــي بنــاء العقــول والتوعيــة داخــل 
ا   علىوخارج مؤسسات التعليم العالي، ويقع   عاتقـه مسـئولية كبـرى فـي تربيـة الشـباب أخالقيـً

ل مسـئولية الدولـة فـي واجتماعًيا لتنشئة جيل من الشباب الواعي الذي يمثل المجتمع ويتحمـ
المستقبل باعتبار أن الجامعة من المؤسسات الهامة التي عهد إليهـا المجتمـع بمهمـة رعايـة 
الشباب وتنشئتهم وإهسابهم القيم واالتجاهات البناءة إلى جانب إهسابهم المعـار  والمهـارات 

ل، ومـن التي تساهم في أحداث التغير األساسي فـي شخصـية الشـباب الجـامعي بشـكل متكامـ
خــالل األنشــطة الطالبيــة جنبــا إلــى جنــب المنــاهع والمقــررات التعليميــة والعالقــة بــين الطالــب 

التفاعـل مـع اآلخـرين والتعبيـر   علـىوعضو هيئـة التـدري  يمكـن مسـاعدة الشـباب الجـامعي  
الــرأي واهتســاب الخبــرات وتعلــم المهــارات وتــدعيم الســلو  اإليجــابي فضــال عــن  علــىالهــاد  
، ويسـهم (20)الب ووقايتهم من التيارات الفكرية التي تدفعهم إلى التطـر  واإلرهـاباحتواء الط

التعليم الجامعي في تعزيز األمن الفكري لدى طالبه، إذا ما توفرت له سبل االستثمار الـواعي 
إلمكانات الحياة الجامعيـة مـن منـاهع دراسـية وأنشـطة طالبيـة ومـن هنـا نوضـل دور التعلـيم 

 يز األمن الفكري:  الجامعي في تعز 
 المناهع الجامعية وإرساء األمن الفكري: .1

ــوطني للمجتمــع،  علــىال يخفــى  ــة األمــن الفكــري ودوره فــي األمــن ال ــا أهمي أحــد من
وكــذلك دور المنــاهع التعليميــة فــي العلــوم اإلنســانية ومنهــا التربيــة، وهــو أحــد األدوار التــي 

 30م، و2011ينـاير  25الجامعـات المصـرية أن تضـطلع بهـا خاصـة بعـد ثـورتي  علىينبغي  
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ن الشـباب وضـرورة تحصـينهم مـن األفكـار م، وفـي ظـل انتشـار ظـاهرة العنـف بـي2013يونيو
المنحرفــة التــي تهــددهم أنفســهم وتهــدد المجتمــع، ولــذلك يجــب تــوفير المفــاييم األمنيــة فــي 
ا والعمـل   علـىالمقررات الجامعية ومـن خـالل األنشـطة الطالبيـة وذلـك لتحصـين الطـالب ذاتيـً

 .(21)بناء شخصية متوا نة لمواجهة االنحرافات الفكرية
 جامعية:األنشطة ال .2

تقوم مؤسسات التعليم العالي بدور رئيسي في تنمية وعـي الطلبـة بمختلـف جوانبـه، 
وبخاصة الوعي الفكري، وذلك مـن خـالل ممارسـة العديـد مـن األنشـطة الطالبيـة فـي مجـاالت 
ــراء  ــو إثـ ــي هـ ــا  الطالبـ ــرحالت(، والنشـ ــية، والـ ــة، السياسـ ــة، الثقافيـ ــددة منها)االجتماعيـ متعـ

اصـــة أن التربيـــة المعاصـــرة ال تفـــرق بـــين الدراســـة داخـــل المحاضـــرات للمنهـــاج الجـــامعي خ
ــر ــل ل خـ ــا مكمـ ــا فكالهمـ ــة (22)وخارجهـ ــطة الجامعيـ ــل األنشـ ــى، وتعمـ ــات  علـ ــة االتجاهـ تنميـ

االجتماعيـــة الســـليمة والســـلو  القـــويم عـــن طريـــق بعـــم المواقـــف فـــي األلعـــاب الجماعيـــة 
 .(23)اضيةوالفردية وإهسابهم الثقة بالنف  وتنمية الروح الري

 عضو هيئة التدري :  .3
يعد األستاذ الجامعي عنصًرا جوهرًيا في العمليـة التعليميـة ألنـه يقـود العمـل التربـوي 
 علـىوالتعليمي، ويتعامل مع الطلبـة مباشـرة فيـؤثر فـي تكـوينهم العلمـي واالجتمـاعي، ويعمـل 

تقدم المؤسسة وتطويرها وحمل أعبـاء رسـالتها العلميـة والعمليـة فـي خدمـة المجتمـع، ويقـوم 
 :(24)ري  بغدوار متعددة مع الطالب لتعزيز األمن الفكري لديهمعضو هيئة التد

 التخطيط للمواقف التعليمية الفعالة لغرس قيم األمن الفكري. . أ
 استخدام استراتيجيات التدري  المالئمة التي تسهم في غرس قيم األمن الفكري. . ب
 توظيف أساليب التقويم الفعالة لتعزيز األمن الفكري. . ج
 التعليمية والتقنيات لتعزيز األمن الفكري.  تحديد أفضل الوسائل . د
 تمكين الطالب من اهتساب المهارات الحياتية الال مة لألمن الفكري. .ه
 تحديد األهدا  السلوكية المرتبطة باألمن الفكري. .و
 التوعية بغهمية التسامل الديني. . 
 تنمية قيم االنتماء والمواطنة لدى الطالب. . ح
 ترسيخ منهع الوسطية واالعتدال. . 
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 ريب الطالب على برامع تعزيز األمن الفكري.تد .ي
 :(25)المعوقات التي تواجه عضو هيئة التدري  في تحقيق األمن الفكري للطالب الجامعيين

 ضعف ثقافة األمن الفكري وعدم وضوح مفهوم التربية األمنية. . أ
 عدم تضمين المناهع الحديثة مفاييم األمن الفكري. . ب
األمــن الفكــري ســواء فــي الجامعــة أو للقــائمين علــى غيــاب معــايير لقيــاس تحقيــق  . ج

 التدري .
 ضعف التعاون بين الجامعة والمؤسسات الثقافية بالدولة لتعزيز األمن الفكري. . د
 ضعف تعاون أولياء األمور مع أعضاء هيئة التدري . .ه
ا دحــام قاعــات التــدري  بغعــداد كبيــرة مــن الطــالب وكثــرة األعبــاء اإلداريــة ألعضــاء  .و

 ري .هيئة التد
ــباب  ــددات األمـــن الفكـــري للشـ ــة االجتماعيـــة والتخفيـــف مـــن مهـ خامســـا: دور الخدمـ

 الجامعي:
تعد مهنة الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية منـذ نشـغتها، حيـث تركـز علـى اإلنسـان 
ا كـان  أي كانت ظروفه أو مشـكالته أو قيمـه أو عاداتـه، كمـا تتعامـل المهنـة مـع اإلنسـان أيـً

ي، وذلك بهد  مساعدته علـى التغلـب علـى المـرو  والمهـددات التـي سلوكه سلبي أم إيجاب
 .(26)تعوق توافقه وتكيفه مع المجتمع
 تعزيز األمن الفكري للشباب الجامعي فيما يلي:  علىوتعمل الخدمة االجتماعية  

ــة فــي المجتمــع  .1 تســاعد الخدمــة االجتماعيــة المجتمــع علــى اســتخدام المــوارد الطبيعي
 تعزيز األمن الفكري كغدوار العبادة والنوادي.وتوظيفها في  

تعمـــل الخدمـــة االجتماعيـــة علـــى توضـــيل خصـــائص وســـمات وأســـباب اإلرهـــاب فـــي  .2
 .(27)المجتمع ألخذ سبل الوقاية منه كإرشاد األسر للرعاية السليمة ألبنائها

والخدمـــة االجتماعيـــة كمهنـــة إنســـانية تعمـــل فـــي هـــذا الســـياق علـــى أحـــداث التغيـــر  .3
االجتماعي المرغوب فيه وعلى التدخل للوقاية من المهددات االجتماعية الناجمـة عـن 

 .(28)التغير االجتماعي والتي تؤثر على األمن الفكري 
تسعى الممارسة العامة للخدمة االجتماعيـة فـي مجـال الـدفاع االجتمـاعي إلـى تحقيـق  .4

تي تحقق أهـدا  مجـال أهدا  عالجية ووقائية، وتنموية بما يتفق وطبيعة المجال وال
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ــرا   ــن االنحـ ــع مـ ــة المجتمـ ــرا  وحمايـ ــة واالنحـ ــع الجريمـ ــي منـ ــاعي فـ ــدفاع االجتمـ الـ
والجريمــة وإصــالح المنحــرفين والمجــرمين ومنــع المعرضــين لالنحــرا  مــن الوقــوع فــي 
دائرة االنحرا  والجريمة، وتغهيل المنحرفين والمجرمين ودمجهـم فـي المجتمـع والعمـل 

الشخصـــي واالجتمــــاعي، وحمـــايتهم مــــن التطـــر  والتقييــــد  علـــى تكـــيفهم وتــــوافقهم
 .(29)الفكري 

تعمل الخدمة االجتماعيـة علـى تفعيـل األنشـطة والتقـارب بـين أعضـاء هيئـة التـدري   .5
ــودة  ــاء والمـ ــر روح اإلخـ ــى نشـ ــل علـ ــن العمـ ــدرس ولكـ ــة الـ ــل قاعـ ــي  داخـ والطـــالب لـ

نشـطة المختلفـة التـي واالنسجام بين طالب الجامعة من الشباب من خالل البرامع واأل 
تعمــل علــى تفــاعلهم اإليجــابي وتــؤدي إلــى تماســكهم ودفعهــم إلــى تحقيــق النجــاح فــي 
حياتهم العلمية والعملية وتعمل على تـدعيم قـيم الـوالء واالنتمـاء للشـباب ممـا يسـاعد 

 على تحقيق األمن الفكري.
  حاجـاتهم تعمل الخدمة االجتماعية على مساعدة الشباب الجامعي علـى معرفـة وإدرا .6

ومشــكالتهم والعمــل المــنمم إلشــباع هــذه الحاجــات ومواجهــة تلــك المهــددات باتبــاع 
 الطرق واألساليب العلمية المناسبة لتعزيز األمن الفكري.

ــي  فقــط إليجــاد  .7 ــه تفاعــل الشــباب الجــامعي ل ــة علــى توجي تعمــل الخدمــة االجتماعي
ليمة بيـنهم وبـين غيـرهم عالقات اجتماعية سليمة بينهم ولكن أيًضا لخلـق عالقـات سـ

من شباب الجامعـات األخـرى، وبالتـالي فـغنهم ينمـو كـغفراد وكوحـدات إنسـانية متكاملـة 
وتساعدهم على تطـوير أفكـارهم وتسـاعدهم علـى االسـتقرار النفسـي وكمـال الشخصـية 

 وسالمة العقل كغحد مماهر تحقيق األمن الفكري.
باب الجامعي مـن االنحـرا  الفكـري تقوم الخدمة االجتماعية على حماية جماعات الش .8

أو العقائدي أو االجتماعي، ومساعدة هذه الجماعـات علـى البقـاء واالسـتمرارية وإ الـة 
المشــاعر الســلبية بــين أعضــائها مثــل مشــاعر الخــو  والقلــق والكراييــة أو الشــعور 
باالضـــطهاد وعـــدم التقبـــل، وغيرهـــا مـــن المشـــاعر الســـلبية التـــي تعـــوق نمـــو األفـــراد 

اعات، وبالتالي تؤثر سلبيا على العمل الشبابي الجـامعي، وتـدفعهم إلـى التطـر  والجم
 .(30)واالنحرا  الفكري 
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ا: دور طريقـــة العمـــل مـــع الجماعـــات والتخفيـــف مـــن مهـــددات األمـــن الفكـــري  سادســـً
 للشباب الجامعي:

ولطريقــة العمــل مــع الجماعــات دور فعــال فــي تعزيــز األمــن الفكــري لــدى الشــباب 
الجــامعي والتــي تعتبــر مرحلــة محوريــة فــي حيــاة الشــباب وذلــك مــن خــالل البــرامع واألنشــطة 
ــام  ــي تمــارس داخــل الجماعــات ويشــر  عليهــا أخصــائي خدمــة الجماعــة مــن خــالل القي الت
ــى تنميــة شخصــيتهم وتيســير  ــه الطــالب والتــي تعمــل عل ــوين الجماعــات التــي ينضــم إلي بتك

جــاتهم وتتفــق مــع قــدراتهم وميــولهم وتنمــي مهــاراتهم اشــتراههم فــي األنشــطة التــي تلبــي حا
المختلفة وإهسابهم الخبرات والتجارب من خالل أساليب وتكنيكيات المناقشة الجماعيـة ولعـب 
الدور والعصف الذهني التي تنمي وعي الطالب وتزويدهم بالمعلومات الال مـة نحـو حمـايتهم 

 .(31)األنشطة الجامعية من االنحرا  الفكري وتعزيز األمن الفكري من خالل
وقضــية الممارســة الفكريــة للشــباب تتطلــب وضــع ضــوابط إلجرائهــا حتــى يســتطيع الشــباب 
ــك  ــرأي والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات فــان طريقــة خدمــة الجماعــة تمتل التعبيــر الحــر عــن ال
تكنيكيـــات ووســـائل مهنيـــة يمكـــن مـــن خاللهـــا تنميـــة الســـلو  الـــديمقراطي و يـــادة المعـــار  

وعة الخاصة بالفرد وبيئتـه االجتماعيـة، ومـن هـذه األسـاليب المناقشـة الجماعيـة ولعـب المتن
 .(32)األدوار

وتتمثل دور طريقة العمل مع الجماعـات والتخفيـف مـن مهـددات األمـن الفكـري للشـباب 
 الجامعي في اآلتي:

أهــدا  طريقــة العمــل مــع الجماعــات والتخفيــف مــن مهــددات األمــن الفكــري للشــباب  . أ
 الجامعي في اآلتي:

من أهم أهدا  طريقة العمل مع الجماعات تحقيق األمن ألعضاء الجماعة ويعتبـر هـذا 
الرتبا  الفرد بالجماعة ارتباًطا منمًما فاإلنسان يشعر باألمن حـين يـدر  أنـه   محصلةالهد   

يعـــير مطمئنـــا فـــي جماعـــة وأنـــه مرغـــوب فيـــه مـــع اآلخـــرين وحـــين تنـــال تصـــرفاته تقـــدير 
ن بـه كـذلك حـين يمـارس أنشـطة مختلفـة مـع أعضـاء الجماعـة ممـا يكسـبه مهـارات المحيطي

بدنيــة وعقليــة واجتماعيــة ولعــل هــذا الهــد  الــذي تعمــل علــى تحقيقــه طريقــة العمــل مــع 
، وتتمثل أهدا  طريقة العمل مع الجماعـات فـي التخفيـف مـن مهـددات األمـن (33)الجماعات

 ي:الفكري للشباب الجامعي على النحو التال
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تهد  طريقة العمل مع الجماعات إلى مساعدة األفراد على النضـع وتنميـة شخصـياتهم  -
ومقابلة حاجاتهم، وتنمية قدراتهم علـى االشـترا  فـي جماعـات لتزويـد الشـباب الجـامعي 
بــالخبرات الجماعيــة ممــا يزيــد مــن قــدراتهم علــى التكيــف االجتمــاعي كمــا يزيــد الــوعي 

ويشعرون بالمسئولية االجتماعية والتي تقييهم مـن مخـاطر ومهـددات االجتماعي بينهم  
 .(34)األمن الفكري 

ــالي  - ــابع االنفعـ ــددات ذات الطـ ــة المهـ ــى معالجـ ــات إلـ ــع الجماعـ ــل مـ ــة العمـ تهـــد  طريقـ
والســلوكي، وتنميــة الشخصــية مــن خــالل إهســاب األعضــاء المعــار  والمهــارات التــي 

شـــباب الجـــامعي احتـــرام القـــوانين تســـاهم فـــي تنميـــة شخصـــيتهم وغـــرس فـــي نفـــوس ال
والمعـــايير المجتمعيـــة، والمســـاهمة فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة الســـليمة لوقايـــة الشـــباب 

 .(35)الجامعي من مهددات األمن الفكري 
تهد  طريقة العمل مـع الجماعـات إلـى تحقيـق الغـر  الرئيسـي للجماعـة وهـو تحقيـق  -

تحقيـق الغـر  اسـتخدام الجماعـات  نمو الفرد والجماعة وتغيير المجتمع، ويتطلـب ذلـك
التي تمارس مختلف أنشطة البرامع مما يهيئ الشباب الجامعي فرصة لتنمية المشـاركة 
وغــرس القــيم اإليجابيــة وتحمــل المســئولية والمهــام واألدوار التــي تتناســب مــع مهــاراتهم 
ت وخبــراتهم، وتســاعدهم علــى التصــدي لمهــددات األمــن الفكــري وتقيــيهم  مــن االنحرافــا

 .(36)والتطر 
 مبادل خدمة الجماعة والتخفيف من مهددات األمن الفكري للشباب الجامعي:   . ب
هــي الوحــدة األساســية التــي يمكــن  الجماعــةمبــدأ تكــوين الجماعــة علــى أســاس مرســوم:  -

عـن طريقهــا وبواسـطة أخصــائي الجماعـة أن يقــدم للفـرد مــا يحتاجـه مــن خـدمات وكــذلك 
ــام بالعوامـــل التـــي تجعـــل مـــن الجماعـــة أداة إيجابيـــة لنمـــو الفـــرد ومقابلـــة  يجـــب االهتمـ
احتياجاته، مما يـؤدي إلـى تحقيـق وحـدة الفكـر، والمـنهع والغايـة، ويسـاعد علـى تحقيـق 

  .(37)من الفكري األ
 علـىمبدأ مقابلة الحاجات اإلنسانية: يقوم إخصائي خدمة الجماعـة بمسـاعدة األعضـاء   -

شــعور كــل مــنهم بــاألمن واالحتــرام مــن األخــرين حتــي لــو تعارضــت آراؤه مــع آرائهــم أو 
اختلفت أفكاره مـع أفكـارهم ومـا قـد يتطلـب ذلـك مـن تـدخل األخصـائي بـين الحـين واألخـر 

سـلو  حتـى ال تنهـار عالقـة األعضـاء بعضـهم بـبعم وحتـي يسـود جـو لوضع الحدود لل
 .(38)االجتماع عالقات المحبة والتعاون 
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مبدأ مراعاة ثقافة المجتمع: إن الثقافة هي تراث الشعوب وهـي قابلـة للتطـور والتغيـر وال  -
يوجــد هنــا  مجتمــع بــال ثقافــة، إذ أن الثقافــة هــي اإلطــار الــذي يجــب إن يتحــر  فيــه 
ــراد  ــدم لألف ــي تق ــرامع والخــدمات الت ــة فــي الب األخصــائي االجتمــاعي، وتراعــي هــذه الثقاف

ــة ت ــات، ألن الثقافـ ــوي والجماعـ ــىحتـ ــائي  علـ ــى أخصـ ــب علـ ــع، يجـ ــادي المجتمـ ــيم ومبـ قـ
ــوم  ــي يق ــه مــع الجماعــات الت ــذي يعمــل في ــة المجتمــع ال ــدرس ويفهــم ثقاف الجماعــة أن ي
بمســاعدتها حتــى تســاعده علــى ترســيخ قــيم المســاواة والعدالــة ألن هــذه القــيم مرتبطــة 

 .(39)باألمن الفكري 
ا: ت - ا ومهنيـً سـعى طريقـة العمـل مـع الجماعـات نحـو مبدأ األهدا  المحددة والمعينة علميـً

تحقيق أهـدا  تتعلـق بنمـو الفـرد والجماعـة مـن كافـة الجوانـب ومـن الضـروري أن تعلـن 
تلـــك األهـــدا  مثـــل: تكـــوين الجماعـــة وان تكـــون محـــددة وواضـــحة، ويكـــون لألخصـــائي 
ــوارد  ــتخدام المـ ــدافها واسـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــة فـ ــاعدة الجماعـ ــي مسـ ــام فـ ــاعي دور هـ االجتمـ

 .(40)المجتمع وتوظيفها في تعزيز األمن الفكري   الطبيعية في
مبدأ تكـوين العالقـة اإلشـرافية الطيبـة: العالقـة اإلشـرافية هـي المعبـر بـين المشـر  ومـن  -

يشر  عليه، وال يمكن للمشر  أن يستخدم ويستغل مهاراته لمسـاعدة مـن يشـر  عليـه 
الشـعور القـائم  علـى بدونها، حيث تصبل مهاراتـه لـي  لهـا فائـدة، ويتوقـف نـوع العالقـة

بين المشر  ومن يشر  عليه، ويجب إن تكون العالقة بين المشر  ومن يشـر  عليـه 
أسـاس مـن   علـىعالقة مهنية في حـدود وظيفـة المؤسسـة، وأن تبنـى العالقـة اإلشـرافية  

 .(41)الثقة واالحترام المتبادل
التــزام األخصــائي  مبــدأ مراعــاة قــيم مهنــة الخدمــة االجتماعيــة: ويعــر  هــذا المبــدأ بغنــه -

وإيمانه بقيمـة األفـراد وكـرامتهم وحقهـم فـي اإلسـهام فـي اتخـاذ القـرارات فـي األمـور التـي 
ا األيمـان بحريـة األفـراد فـي التعبيـر  لها اتصال بحياتهم وذات تـغثير عليهـا ويتضـمن أيضـً
عــن آرائهــم ومشــاعرهم وحقــوقهم، ممــا يعمــل علــى وجــود دوافــع لتحقيــق النمــو الفكــري 

 .(42)  مي ألعضاء الجماعةوالقي
مبدأ التوجيه التفاعـل الجمـاعي: التفاعـل هـو محـور الحيـاة الجماعيـة، ويتكـون التفاعـل  -

مع األفعال وردود األفعال الصادرة من األعضاء والجماعـة وكـذلك األخصـائي االجتمـاعي 
الذي يعمل مع الجماعـة خـالل مواقـف الحيـاة الجماعيـة، ويـؤدي التفاعـل اإليجـابي بـين 
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ئي إلى تحقيق أهـدا  الجماعـة فـي إطـار أهـدا  المؤسسـة األعضاء والجماعة واألخصا
 والمجتمع مما يؤدي إلى تحقيق األمن الفكري ألعضاء الجماعة.

مبــدأ التنمــيم الــوظيفي للجماعــات: يــرتبط تحقيــق أهــدا  الجماعــة وتنمــيم العمــل وأداء  -
لتلــك الوجبــات وتحمــل المســئوليات بكيفيــة القيــام باألعمــال المناســبة والقواعــد المحــددة 

الواجبات وتحديد المتطلبات والمحددات المرتبطة بها، والتنميم الوظيفي للجماعـات يعنـي 
اإلطـــار العـــام لكيفيـــة ممارســـة الجماعـــة لبرامجهـــا وتحقيـــق أغراضـــها وكيفيـــة مواجهـــة 
مشــكالتها مــن خــالل مســئوليات محــددة يقــوم بهــا األعضــاء ونمــم مســتقرة يلتــزم بهــا 

ــه األ ــكالت األعضـــاء والجماعـــة بتوجيـ ــل مـــن مشـ ــذا التنمـــيم يقلـ ــاعي هـ ــائي االجتمـ خصـ
 .  (43)الجماعة ويحقق األمن الفكري ألعضاء الجماعة

مبدأ التقويم: التقويم من العمليات الهامـة والضـرورية فـي خدمـة الجماعـة إذ مـن خاللـه  -
التغيرات التي حدثت في عناصر عملية المسـاعدة)الفرد، الجماعـة،   علىيقف األخصائي  

األخصــائي، والمؤسســة( نتيجــة الجهــود التــي بــذلت فــي النــواحي المتعلقــة فــي  البرنــامع،
العمل مع الجماعات وعن طريق التقويم يعر  مدى نجاحه أو فشـله فـي تحقيـق أهـدا  
عملية المساعدة واألسباب التي أدت إلى ذلك حتى يمكن أن يستفيد من ذلك في برامجـه 

ذلــك فــالتقويم عمليــة  علــىعمليــة التقــويم، و  المقبلــة ويســتفاد مــن التقــارير المختلفــة فــي
أخصائي خدمـة الجماعـة توظيـف أسـاليب وعلى  مستمرة في طريقة العمل مع الجماعات  
 .(44)التقويم الفعالة لتعزيز األمن الفكري 

أســـاليب طريقـــة العمـــل مـــع الجماعـــات والتخفيـــف مـــن مهـــددات األمـــن الفكـــري  .ج
 للشباب الجامعي:

ــة: تعتبــر المناقشــة الجماعيــة وســيلة أساســية مــن وســائل  - أســلوب المناقشــة الجماعي
التعبيــر االجتمــاعي حيــث إنهــا تــرتبط بكــل األنشــطة التــي تمارســها الجماعــة كمــا أنــه 
الوســيلة المناســبة التــي يمكــن أن تســتخدم فــي عمليــة االتصــال فــي طريقــة العمــل مــع 

معممهـا مـن خـالل المناقشـة الجماعيـة  الجماعات، وال شك أن أهدا  الطريقة تتحقـق
التـغثير فـي عمليـة  علـىألنها تساعد األخصائي فـي دراسـة شخصـية األعضـاء والعمـل 

التفاعل من اجل تنمية تلك الشخصيات، ونمرا لتعدد أساليب المناقشـة الجماعيـة التـي 
 ، والتي منها:(45)يمكن استخدامها لتحقيق األمن الفكري 
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ز بغنها تتيل فرصة لجميع األعضاء للمشاركة فـي الحـوار وإبـداء المناقشة العامة: تتمي -
المهـارات المتنوعـة، وتسـهل   علـىالرأي حول موضوع النقاش، ويمكن تدريب األعضاء  

ــة  ــلوكيات اإليجابيـ ــدعيم السـ ــاء، وتـ ــين األعضـ ــاعالت بـ ــة التفـ ــات وتنميـ ــدعيم العالقـ تـ
مـن المناقشـة الجماعيـة  وتصحيل الخاطئة مما يدعم التفاعل ويحقـق النتيجـة المرجـوة

 .(46)في القضية المطروحة
ــة  - ــات الفرصـ ــن المناقشـ ــوع مـ ــذا النـ ــيل هـ ــينمائية: يتـ ــالم السـ ــتخدام األفـ ــة باسـ المناقشـ

لألعضــاء للتفكيــر والمناقشــة مــن خــالل وســائل لفميــة وغيــر لفميــة لمســاعدة الشــباب 
قضـية األمـن على  يادة خبرات األعضاء وتنمية مهاراتهم، والتعر  أهثر على مهددات  

 .(47)الفكري ومدى تغثير نتائجه السلبية من تطر  وانحرا  فكري 
هيئـة قصـة  علـىالمناقشة باستخدام القصة: حيث يتم وضـع القضـية موضـوع النقـاش  -

ويتبادل أعضاء الجماعة النقاش حول قضية األمـن الفكـري وتحديـد األهـدا  المرتبطـة 
 بتحقيق األمن الفكري.

أســلوب لعــب الــدور: لعــب الــدور أحــد األســاليب أو التكنيكيــات التــي يمكــن اســتخدامها  -
ــا ومحاولــة  ــم عرضــها درامي ــد دراســتها ومعايشــتها ث ــام بــبعم األدوار بع ــة القي لمحاول
التعمق فـي أهميتـه ثـم مناقشـته ومعرفـة رد الفعـل نفسـيا، وثقافيـا، وعلميـا، واجتماعيـا 

التـــي يـــتم تمثيلـــه ومناقشـــته عـــن طريـــق أعضـــاء نتيجـــة مشـــاهدة المواقـــف الدراميـــة 
الجماعــة تحــت إشــرا  األســاتذة والخبــراء، ويمكــن أن نحقــق بعــم األهــدا  فــي إطــار 
اســـتخدام لعـــب الـــدور: يعتبـــر لعـــب الـــدور أو تمثيـــل األدوار مـــن الوســـائل التـــي تتـــيل 
 الفرصة ألعضـاء الجماعـة أن يعبـروا عمـا بـداخلهم بحريـة دون قيـود، كمـا أن الشـباب

التجديد واالبتكار، ويعمل أسـلوب لعـب الـدور   علىالجامعي في تمثيلهم لألدوار يتعودوا  
في تعديل اتجاهات الشباب و يادة االندماج والمشاركة الجماعية كغحـد ممـاهر تحقيـق 

 .(48)األمن الفكري 
أسلوب الندوة: تعـد النـدوات مـن وسـائل االتصـال التـي تتـيل التفاعـل بـين المرسـل)وهم  -

ون( وبــين المســتقبل )الجمهــور( حــول موضــوع معــين وال شــك أن األخصــائي متخصصــ
االجتماعي في حاجة إلى استخدام هذه الوسيلة وذلك لمواجهة مشـكالت الشـباب الـذي 
يتعامل معهم من جوانب متعددة عن طريق خبـراء متخصصـين فيهـا، فالشـك أن بعـم 

القتصـــادية، والتربويـــة ويمكـــن المهـــددات الســـلوكية لهـــا جوانبهـــا البدنيـــة، والفكريـــة، وا
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ــراء ــطة خبـ ــب بواسـ ــذه الجوانـ ــة هـ ــبة (49)معالجـ ــن األدوات المناسـ ــدوات مـ ــر النـ ، وتعتبـ
لالستخدام حيث يمكن أن يتم عر  آراء المتخصصـين فـي قضـية األمـن الفكـري حتـى 
يــتم التفاعــل بــين أعضــاء الجماعــة لمعرفــة أهميــة قضــية األمــن الفكــري وكيفيــة تعزيــز 

 والبعد عن االنحرا  والتطر  الفكري.األمن الفكري  
أسلوب التعليم الجمـاعي: هـو أحـد األسـاليب الحديثـة فـي طريقـة العمـل مـع الجماعـات  -

وهي الوسيلة التي يشـتر  العضـو فـي عمليـات التخطـيط والضـبط االجتمـاعي، وللمعلـم 
والـتعلم  دوًرا هاًما في هذا األسلوب حيث يقوم بتوفير المرو  المناسبة للتعلم التبـادلي

التعــاوني، ويســتفيد العضــو مــن خــالل الــتعلم الجمــاعي المشــاركة الفعالــة مــع الجماعــة 
حل المهددات في جميـع جوانبهـا المختلفـة   علىالتي امتلك منها المعرفة التي تساعده  

وكل ذلك يؤدي إلى الراحة النفسية عند عضـو الجماعـة وهـذه مـن القـيم التربويـة التـي 
ــاح التف ــي إنجـ ــاهم فـ ــاءتسـ ــاء لألعضـ ــوالء واالنتمـ ــل والـ ــتعلم (50)اعـ ــزات الـ ــن مميـ ، ومـ

االســتثارة  علــىالعمــل التعــاوني الهــاد ، ويســاعدهم  علــىالجمــاعي تشــجيع األعضــاء 
 الفكرية والتي تعتبر من أهم مماهر تحقيق األمن الفكري للشباب الجامعي.

ــى أن - ــاد علـ ــاء فـــي االعتمـ ــاعدة األعضـ ــكرات لمسـ ــتخدم المعسـ ــكرات: وتسـ ــهم المعسـ فسـ
ــاء  ــوالء واالنتمـ ــة روح الـ ــم وتنميـ ــد ذاتهـ ــى تغهيـ ــاعدتهم علـ ــئولية ومسـ ــم للمسـ وتحملهـ
وترســيخ مبــدأ اإلحســاس بالمســئولية تجــاه الــوطن، بمــا يعكــ  قــدرة الشــباب الجــامعي 

 .(51)حب الوطن، والتمسك بمبادئه كغحد أهدا  األمن الفكري   على
والتخفيـف مـن مهـددات األمـن الفكـري دور أخصائي طريقة العمل مع الجماعـات  .د

 للشباب الجامعي:
يتبلور دور أخصائي العمل مع الجماعة فيما يمتلكه من أسـاس قيمـي ومعرفـي ومهـاري  -

وقدرة على تعديل األفكار الخاطئـة، وأحـداث تغييـر مناسـب ألعضـاء الجماعـة مـن تعـديل 
ــة، م ــار خاطئ ــة معــار  وتعــديل اتجاهــات ومعتقــدات وأفك ــى ســلو ، وتنمي مــا يســاعد عل

 .(52)  تحقيق األمن الفكري لديهم
يعمل أخصائي العمل مع الجماعات على تبصير العضو عند انضمامه للجماعـة وتعريفـه  -

ــع  ــق مـ ــي تتوافـ ــة التـ ــار الجماعـ ــى اختيـ ــاعدته علـ ــا، ومسـ ــدافها وبرامجهـ ــة وأهـ بالجماعـ
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أهدافــه،  إمكانياتــه واحتياجاتــه مــن بــين الجماعــات الموجــودة التــي تســاعده علــى تحقيــق
 وتتوافق مع أفكاره وتعمل على تعزيز األمن الفكري لديه.  

يعمــل أخصــائي خدمــة الجماعــة مــع األفــراد الــذين يجــدون صــعوبة فــي التكيــف أو الــذين  -
يعـــــانون مـــــن مشـــــكالت تكيفيـــــه، ســـــواء أهانـــــت تلـــــك المهـــــددات تعـــــود إلـــــى أنمـــــا  

التـي تعـود إلـى الجماعـة أو شخصـياتهم)العدوانيين، واالنسـحابين، واالنطـوائيين( أو تلـك 
باقي أعضاء الجماعة، أو التي تعود إلى المنافسة أو الصـراع علـى األدوار بـين أعضـاء 

 .(53)الجماعة وتهدد فكرهم
ــئوليات قياديـــة داخـــل الجماعـــة وذلـــك  - ــائي مـــع األفـــراد الـــذين يتولـــون مسـ يعمـــل األخصـ

تجـاه الجماعـة وذلـك عـن  لمساعدتهم في القيام بمسئولياتهم وإدرا  وظـائفهم وواجبـاتهم
 طريق رسم خطة العمل وكيفية تقويم إنجا اتهم.

يعمل األخصائي مع األفـراد الـذين يتمتعـون بكفـاءات ممتـا ة لينمـوا مهـاراتهم فـي القيـادة  -
 .(54)ويتولون مسئوليات أهبر في الجماعة أو المؤسسة

ومشاركتهم في تنفيـذ األنشـطة العمل مع الجماعات داخل مكاتب رعاية الشباب الجامعي   -
 الجماعية المتنوعة والتي تتمثل في التالي.

إقامــة المناقشــات الجماعيــة الهادفــة، والحــوار البنــاء الــذي يشــار  فيــه كــل األعضــاء  •
ليصــبحوا علــى وعــي وقناعــة بمــا يعــانون بــه مــن مهــددات األمــن الفكــري والتــي تــؤثر 

 سلبيا على الشباب الجامعي.
قة العمل مع الجماعات المختلفة مثل أسـلوب لعـب األدوار مـن خـالل تنفيذ أساليب طري •

تيحها البرنامع لمساعدة األعضاء على اهتسـاب خبـرات تمواقف الحياة الجماعية التي  
 جماعية متنوعة للتخفيف من مهددات األمن الفكري.

الجـامعي إقامة مجموعة من األنشطة والهوايات والرسم والتصوير والقراءة مـع الشـباب   •
 لتدعيم قيم والوالء واالنتماء، والتخفيف من مهددات األمن الفكري.

ــة  • ــدورات التدريبي ــارات وورش العمــل، وال إقامــة مجموعــة مــن المــؤتمرات والنــدوات والزي
 التي تدعم قيم االنتماء والوالء والتي تعمل على تعزيز األمن الفكري للشباب الجامعي.

كـالرحالت والحفـالت والمسـابقات الثقافيـة والرياضـية التـي إقامة برامع الترويل الهادفة   •
 تساعد في التخفيف من مهددات األمن الفكري للشباب الجامعي.
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إقامة معسكرات للمساعدة في توعية الشباب الجامعي بمهددات األمن الفكـري، وتنميـة  •
 .(55)  طاقاتهم لخدمة المجتمع والتخفيف من مشاعر اإلحبا  والعنف والتطر  الفكري 

 
 :الهوامر

 
( : األمن الفكري، مفهومه، وأهميته، ومجاالته، بحث منشور في مجلة 2011إبراييم الزهراني )  (1)

 .160(،ص 20) (، ع50) البحوث األمنية، السعودية، مع
(: دور الجامعـات المصـرية فـي تحقيـق األمـن الفكـري لطالبهـا، بحـث 2017أحمد سمير فـو ي )(  2)

 .187(، ص3(، ج )175) األ هر، كلية التربية، عمنشور في مجلة التربية، جامعة 
م( : دور قــادة مــدارس محافمـة الحجــرة فــي تعزيــز األمــن الفكــري 2018عميـر بــن ســفر عميــر )( 3)

ــة كليــة التربيــة، جامعــة أســيو  (، 7كليــة التربيــة، ع) -لــدى الطــالب، بحــث منشــور فــي مجل
 .430(، ص34مع)

م( : األمــن الفكـــري: مفهومــه، وأهميتـــه ومتطلبـــات 2009عبــد الحفـــيي بــن عبـــد هللا المـــالكي ) (4)
 .40(، ص18(، مع)43ع) -تحقيقه، بحث منشور في مجلة البحوث األمنية، السعودية

م( : المتغيرات البيئية وتوكيد األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية، 2011غانم القحطاني )  (5)
 .61(، ص1السعودية، ع) -في مجلة البحوث النفسية والتربويةبحث منشور 

م(: دور معلمـــي المرحلـــة المتوســـطة فـــي مواجهـــة مخـــاطر شـــبكات 2017محمـــد ســـعد بـــداح ) (6)
السـعودية،  -التواصل االجتماعي علي األمن الفكري للطالب، بحث منشور في العلـوم التربويـة

 .321(، ص3) ع (،25) مع
م(: التحديات التي تواجه تحقيق األمن الفكري داخل المجتمع المصـري 2017السيد )عال عاصم  (  7)

ودور التربية في مواجهتها، بحث منشور في مجلة دراسات تربوية وإنسانية، جامعة الزقا يق، 
 .59(، ص1) (، ج97هلية التربية، ع )

مماهره وصـوره وطـرق الوصـول م(: األمن الفكري لدى الطالب  2016حسن بن محمد الزهراني )  (8)
(، 32) (، مـع3) اليه، بحث منشور في مجلـة كليـة التربيـة، جامعـة أسـيو ، كليـة التربيـة، ع

 .278ص
م( : درجة إسهام اإلدارة المدرسـية فـي تعزيـز األمـن الفكـري لـدى طـالب 2015سليمان إبراييم )  (9)

وجهـة نمـر المعلمـين والمشـرفين  المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف مـن
التربويين ، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، المملكـة العربيـة السـعودية، جامعـة ام القـرى، كليـة 

 .40،41التربية، ص
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(: مؤشرات تخطيطية لتفعيل دور الجامعة في تحقيق األمن 2017سلوى عبد الحفيي بحراوي )  (10)

دراسات الخدمـة االجتماعيـة، جامعـة حلـوان، الفكري للشباب الجامعي، بحث منشور في مجلة 
 .26، ص(3) (، ج42) هلية الخدمة االجتماعية، ع

(: وســائل اإلخــالل بــاألمن الفكــري: الوســائل مــن الناحيــة الفكريــة 2019لولــوه احمــد الناصــر ) (11)
والناحية االجتماعية، بحث منشور فـي جامعـة عـين شـم ، كليـة التربيـة، الجمعيـة المصـرية 

 .215(، ص211للقراءة والمعرفة، ع )
م(: دور الجامعــة فــي تحقيــق األمــن الفكــري تصــور مقتــرح، 2010صــالل بــن علــي أبــو عــواد ) (12)

بحــث منشــور فــي المجلــة العربيــة  للدراســات األمنيــة والتــدريب، الســعودية، الريــا ، جامعــة 
 .223(، ص27) (، مع52) نايف العربية للعلوم األمنية، ع

رهــا فــي التصــدي لمهــددات األمــن، مركــز (: مراهــز البحــوث ودو 2005) علــي بــن فــايز الجحنــي (13)
الدراســات والبحــوث األمــن الفكــري، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الســعودية، الريــا ، 

 .186ص
(: الشريعة اإلسالمية ودورها في تعزيز األمن الفكري، مركز 2005عبد الرحمن بن عبد العزيز) (14)

لعربيــة للعلــوم األمنيــة، الســعودية، الريــا ، الدراســات والبحــوث األمــن الفكــري، جامعــة نــايف ا
 .20ص

ــالل) (15) ــد صـ ــات 2008جـــالل الـــدين محمـ ــز الدراسـ ــته، مركـ ــكاله وممارسـ ــاب الفكـــري وأشـ (: اإلرهـ
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Abstract: 
 

University students are more open to Western cultures than 

others because of their persistent pursuit of knowledge and knowledge 

in various modern technical means and methods. Therefore, 

universities today face a great responsibility in preserving and 

developing the national identity of the culture of society among 

students, and working to establish intellectual security in their minds . 

Intellectual security represents the main entry point for 

creativity, development and growth for the society’s civilization and 

culture. Therefore, achieving it within any society represents a 

protection for society in general and for youth in particular. to grow its 

responsibility and that of its members towards society . 
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