
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذي يستثمر

و عليه يقع

 تاثيرا بالغا

حقيق التنمية

اي امه ھم

ن خصائص

الجتماعية و

م و دورھم

د من المھن

،الجتماعية 

ھا يمكن ان

و كذلك،  

  .مع 

ى الشباب و

 مھنة تعمل

ة ھي مھنة

نسان ھو الذ

 في البيئة و

وعي تؤثر

مجتمع و تح

فان شباب 

تمتع به من

ي العلوم اال

تھم و قيمھم

ھتمت العديد

 الخدمة اال

ب و لذا فانھ

احتياجاتھم

تنمية المجتم

ال شك على

 من وجود

ت تلك المھنة

  عي 

فاالن، نتاج 

ه المختلفه

لثقافة و الو

في تقدم الم

ف، لبشرية

عاملة لما يت

معاصرة في

ھم و مشكالت

فقد اھ، مه 

 منھا مھنة

عاية الشباب

 و اشباع 

سئولية في ت

ث اثرت بال

ه كان البد

فكانت، اب 

شباب الجامع

و دعامة االن

س نشاطاته

 و درجة ال

و مواردھا ف

ى للثروة ا

 البشرية الع

التجاھات الم

 و اتجاھاتھ

جتمع و تقدم

كشالتھم و

ي مجال رع

 مشكالتھم

ى تحمل المس

رات و احدا

 الشباب فانه

ة لدى الشبا

 

١ 

بية لدى الش

 التنمية نحو

 الذي يمارس

وة البشرية

  .جتمع

ة البشرية و

صر االخرى

روة القوى

ين معظم اال

اع الشباب

  .لھم

ي بناء المج

شباب و مك

 العاملة في

م على حل

لقادرة على

ھن من تغير

 بماالة عند

لقيم اليجابية

 القيم االيجاب

عناصر في

جاته و ھو

ن نوعية القو

و تقدم المجت

الثروة اصر

تفوق العناص

اب يمثل ذر

  .عية

ناك اتفاقاً بين

راسة اوضا

جه الرعاية ل

من اھمية في

 اوضاع الش

 اھم المھن

 و تساعدھم

ر الشبابية ا

لوقت الراھ

لة من الال

ھي انعدام ال

ة في تنمية

 من اھم الع

شباع احيتاج

و عليه فان

ي التنمية  و

ة جميع عنا

 له اھمية ت

ك الن الشبا

تماعية و اج

 نجد ان ھن

 الكبرى لدر

و تقديم اوج

ئة الشباب م

على دراسة

عية تعد من

 المتكاملة

 من الكوادر

جاتمع في ا

ت ھناك حال

ھرة اال و ھ

  :اسة 

 االجتماعية

  :اسة 

صر البشري

يوظفھا الش

و، المجتمع 

 مشاركته في

غم من اھمية

صر الشباب

تقبلھا و ذلك

فسية و عقلية

مية الشباب

ول االھمية

ي المجتمع و

فئ  تتمتع به

و عملت عل

مة االجتماع

ب الرعاية

 اعداد جيل

 يمر به المج

تھم و جعلت

ھة ھذه الظاھ

عنوان الدرا

دور الخدمة

مشكلة الدرا

يعتبر العنص

لطبيعة و ي

عبء تقدم ا

على درجة

و على الرغ

ال ان عنص

ملھا و مست

جسمية و نفس

و نظراً الھم

النسانية حو

الساسي في

و نظراً لما

بھذه الفئة و

فمھنة الخدم

ابتحقق للشب

تساعد على

و نظراً لما

ھاتعلى اتجا

على مواجھة

ع

د

م

ي

ال

ع

ع

و

ا

ام

ج

و

ا

ا

و

ب

ف

ت

ت

و

ع

ع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منھدف ض

  

ھنة الخدمة

رأس المال

 القول بان

ج عن عدم

طئة و انعدام

ل و يجعلھم

 العلمي و

سية الخاصة

ه تبعده عن

ن المصري

كما نا ھذا 

جتماعي مما

لتطرف في

ى انفسنا ما

تتناسب مع

لشباب و تھ

.مجتمعھم 

 تقوم به مھ

االھم في ر

 بھذا يمكن

ئدي و الناتج

نشئة الخاطئ

ق المستقبل

عن التطور

حالته النفسي

زعة تطرقيه

وية االنسان

،ظة عليه 

صراع االج

ؤدي الى ال

ا نظرنا الى

ال تصبحت 

عامل مع ال

ھلھم لبناء م

دور الذي

ه العنصر ا

 اتلوجيه و

العقائد ي و

ذلك الى التن

ختيار طريق

الناتجة ع ت

االسرة او ح

 الشباب نز

قضة مع ھو

ي و المحافظ

 لظھور الص

النية مما يؤ

ير القيم فاذ

 الزمن و اص

ھن التي تتع

بية التي تؤ

ف على الد

  .ي

مع باعتباره

 الحكيمة و

لفراغ الفكر

السبب في ذ

لحيرة في اخ

 و الثقافات

لمجتمع او 

لذي ينتزع

ي قيم متناق

تراث الثقافي

يئ الفرصة

 يلغي العقال

جمة عن تغي

 عفا عليھا

 

٢ 

من اھم المھ

بالقيم االيجاب

حاولة التعرف

باب الجامعي

 في المجتم

جد الرعاية

  .ابياً

يرة حالة الف

ء و يرجع ا

 القلق و الح

 الموروثة

ب من قبل ال

لمعادي و ا

 الذي يحتو

ية تجديد الت

يال مما يھيئ

و االنانية و

شكالت الناج

تمعنا و قد

عتبار انھا م

و تزويدھم ب

نة ھي محا

ية لدى الشب

ن الموارد

لة انه لم يج

 صالحاً ايجا

آلونة األخي

عف االنتماء

م بحالة من

ن الثقافات

 لھا الشباب

يام بالتيار ال

التيار ذلك

د على اھمي

ين بن االجي

ز الفردية و

ر من المش

ت سمة مجت

  .صرة

ذلك على اع

ء الشباب و

راسة الراھن

لقيم االيجابي

نب من اثم

ھمية المشكل

ة ان يكون

شباب في ا

ماعي و ضع

مما يصيبھم

لتناقض بين

ي يتعرض

في ھذه االيا

م القائمة و

ثة مما يؤكد

ع الفجوة بي

يبرزعي و

  .يدة

ي من الكثير

ة التي كانت

جيا المعاص

جتماعية و ذ

 تنمية ھؤالء

مشكلة الدر

في تدعيم ال

نصر الشباب

يزيد من اھ

س بالضرورة

ما يعانية الش

وقف االجتم

الجتماعية م

رحلة من ال

 .  

شكالت التي

 ما يسمى ف

ماعية للنظم

قيم الموروث

 على توسيع

الء االجتما

لوك و العقي

مجتمع يعاني

متنا االصلية

 و التكنولوج

لخدمة االج

ھدافھا الى

و لذا فان م

الجتماعية ف

و يعتبر عن

لبشري و ي

لشباب ليس

و من اھم م

وضوح المو

لمشاركة اال

يعيشون مر

لتكنولوجي

و تتعدد المش

به كما نجد

لقمي االجتم

و تحطيم الق

لتيار يعمل

يضعف الوال

لفكر و السل

و اصبح الم

لت اليه قيم

لم الماديات

ال

ا

و

ا

و

ال

ال

و

و

ال

ي

ال

و

ب

ال

و

ال

ي

ال

و

آل

ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ھم و التنكر

ً و اكثر اطا

ور فسادت

ي و تفككت

مية مرتبطة

 المجتمع و

طلبت منھم

 و تخريب

و تقطع،  

مصري في

.  

نية الداخلية

ل على حلھا

 البحوث و

الخالقية لم

  .مة 

و تھتم، ل 

 المشكالت

ير و حقوقھ

و اقل انضبا

ت في الصدو

 االجتماعي

وابط و ھم

العام على

الغ و اذا ط

لمال العام

ض الناس

المجتمع الم

 فيما بينھم 

رتبطة بالبن

كلة و العمل

 يالحظ من

اسة القيم اال

م بصفة عام

قادة المستقبل

فية معالجة

م ملكية الغي

ً و كثر عنفا

 و انخفضت

اب التكافل

ع و ھي رو

ب الخطر ا

رفضو االبال

ظ اھدار ال

 على اعرا

رأت على ا

زة اخالقية

شكلة و المر

دوث المشك

راسة حيث

قية ان درا

يت في القيم

فھم ق، تمع 

ورھا و كيف

 عدم احترام

 المجتمع اك

ي اختنقت

 التعاون غا

ح و المنافع

ل االحساسب

لى حادث ر

 كما نالحظ

عف الغيرة

ت التي طر

 و احدثت ا

لمسببة للمش

 المؤدية لحد

صدى له الدر

لقيم االخال

ت التي اجري

ض في المجتم

اسباب تدھو

  .قية

 

٣ 

جيل الناشئ

ن و اصبح

لروحية التي

التنافس و

بط المصالح

صلحة و قل

اذا مرو عل

عدة منعوھا

القيم و ضع

 الى التغيرات

ات الشباب

وامل اة الع

 الخارجية

ع الذي تتص

في مجال ا

ت بالدراسات

قلب النابض

اليجابية و ا

لقيم االخالقي

القية في الج

ظم و القوانين

على القيم ال

راع محل 

صارت روا

نتھاء المص

صار الناس 

نھم المساع

تھتار باالس

ذلك يرجع

على سلوكيا

ى مجموعة

صد العوامل

ة الموضوع

ي اجريت ف

 اذا قورنت

نه يعتبر الق

ب و القيم اال

 االلتزام بال

 القيم االخال

مباالة بالنظ

م المادية عقي

و حل الصر

الصلية و ص

رد اق بمج

مروءة و ص

ا طلبت من

 العامة و اال

النسانية و ذ

ي انعكست ع

تتعرف على

 تحاول رص

  

ع الى اھمية

الجنبية التي

من الباحثين

باب حيث ان

بين الشباب

شباب و بين

ھر تضاؤل

لدين و الالم

د ضغط القي

الستغالل و

جتماعية اال

ط و تتمزق

شھامة و المر

روھا و اذ

و المرافق 

لصالت اال

و التي، رة 

دراسة ان ت

صري كما

.مواجھتھا 

دراسة ترجع

و االلعربية 

مام الكثير م

دراسة بالشب

ة بالعالقة ب

عائقاً بين الش

و من مظاھ

لحقوق الوال

تساھالً و قد

النانية و اال

لروابط االج

بالموقف فقط

ضاعت الش

لشھادة انكر

لممتلكات و

الرحام و ا

لفترة االخير

و تحاول الد

للمجتمع المص

و محاولة م

ن اھمية الد

لدراسات ال

تحظ باالھتم

تھتم ھذه الد

لدراسةھذه ا

لتي تقف ع

 

 

 

و

لح
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ب الجامعي

و مدى قيام

عاية الشباب

جال رعاية

قع الميداني

لتي تواجه

الستفادة من

.ع الشباب

كاتب رعاية

 االجتماعي

الشبابواجه 

ب الجامعي و

بمكاتب رعا

جري في مج

كالت الواقع

 .ية 

المعوقات ا

 محاولة اال

د تعاملھم مع

جامعة و مكا

االخصائي

قات التي تو

جھھا الشباب

جتماعيين بم

سات التي تج

دراسة مشك

وث مستقبلي

رف على ا

لجامعي و

لجامعي عند

ع طالب الج

لتي تواجه ا

 على المعوق

ت التي يواج

صائيين االج

ث و الدراس

 اليھا في د

و بحواسات 

اسات للتعر

ة الشباب ال

. 

ة الشباب الج

ه العمل مع

لمشكالت ال

 

٤ 

ت للتعرف

 .ھا

ى المشكالت

 .الت

شغيل االخص

ريق البحوث

ن الرجوع

 بھا في درا

 القيام بدرا

كاتب رعاية

داخل اليھا

راكز رعاية

ماعيين تجا

غلب على ال

لى الدراسات

لتغلب عليھ

لتعرف على

جھة المشكال

كيز على تش

ھنة عن طر

يضة يمكن

ة لالستفادة

ماعية الى

ي عمله بمك

صل الى مد

ي تواجه مر

ائيين االجتم

 مقترح للتغ

  :عية

المصري ال

الجامعة و ا

المصري لل

لشباب بموا

دولة بالترك

  :ة 

لمعرفي للمھ

 قاعدة عري

 .جتماعي

روض علمية

  :ة 

خدمة االجتم

جتماعي في

شكالت للتوص

معوقات التي

اي االخصا

 .ي 

ضع تصور

 .شباب ال

  سة

مية المجتمع

ة المجتمع ا

 التحاقھم با

ة المجتمع ا

ب رعاية ال

ة اھتمام الد

 .معي 

مية النظرية

ء الجانب ال

اب لتكون

خصائي االج

صل الى فر

مية المھنية

ة مھنة الخ

صائي االج

سة ھذه المش

لمرف على ا

رف على ر

اب الجامعي

صل الى وض

تب رعاية ا

ھمية الدراس

األھم: والً

حاجة -١

اثناء

حاجة -٢

مكاتب

زيادة -٣

لجاما

ً االھم: ثانيا

اثراء -١

الشبا

لالخص

التوص -٢

ً االھم: ثالثا

حاجة -١

االخص

دراس

التعر -٢

التعر -٣

الشبا

التوص -٤

بمكات

 

أ

او

ث

ث



 

 

 

 

 

يجابية لدى

 .عي 

 .جامعي

 .معي 

 .ي 

خالقية بين

خالقية بين

 .الشباب 

 .الشباب 

 .الشباب 

 ازمة القيم

يم االيجابية

يم القيم االي

الجامعشباب 

 الشباب الج

شباب الجامع

اب الجامعي

ة القيم االخ

ة القيم االخ

خالقية لدى ا

خالقية لدى ا

خالقية لدى 

الى حدوث

 تدعيم القيم

ية في تدعي

  

طنة لدى الش

الوقت لدى

ركة لدى الش

ن لدى الشبا

 

حدوث ازمة

حدوث ازمة

مة القيم االخ

مة القيم االخ

مة القيم االخ

ادت االتي  

جتماعية في

ة االجتماعي

:من اھمھا 

قيمة المواط

قيمة ادارة ا

قيمة المشار

قيمة التعاون

.ن الشباب 

دت على ح

دت على ح

حدوث ازمة

حدوث ازمة

جدوث ازمة

) العولمة 

لخدمة االج

 

٥ 

دور الخدمة

ف فرعية  م

 في تدعيم ق

 في تدعيم ق

 في تدعيم ق

 في تدعيم ق

الخالقية بين

 التي ساعد

 التي ساعد

حي ادت الى

ي ادت الى ح

ي ادت الى ج

آليات( ية

ن تقوم به ال

رف على د

 عدة اھداف

 االجتماعية

 االجتماعية

 االجتماعية

 االجتماعية

زمة القيم اال

ل الداخلية

ل الداخلية

تصادية التي

جتماعية التي

سياسية التي

مل الخارجي

ما يمكن ان

 و ھو التعر

ف الرئيسي

ور الخدمة

ور الخدمة

ور الخدمة

ور الخدمة

مظاھر ا ھم

ھم العوامل

ھم العوامل

عوامل االقت

عوامل االج

 العوامل الس

ى اھم العوام

 .لشباب

ر مقترح لم

 .جامعي

  : اسة 

ف رئيسي

  .معي 

ن ھذا الھدف

رف على دو

رف على دو

رف على دو

رف على دو

رف على اھ

رف على ا

 .اب 

رف على ا

 .اب 

رف على الع

رف على الع

تعرف على

تعرف على

القية لدى ال

ضع تصور

 الشباب الج

ھداف الدرا

للدراسة ھدف

لشباب الجام

و ينبثق من

التعر -١

التعر -٢

التعر -٣

التعر -٤

التعر -٥

التعر -٦

الشبا

التعر -٧

الشبا

التعر -٨

التعر -٩

الت -١٠

الت -١١

االخال

وض -١٢

لدى

ا

لل

ال

و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازمة القيم

 

 ازمة القيم

 الذي تميز

ة الخارجية

 بانه عصر

ھد غير ان

اال انھا من

 تختلف من

مة و نقطة

  

المتوقعة و

ين العادات

 الى حدوث

ن الشباب ؟

لى حدوث

 شباب ؟

 

صر الحالي

ي بفعل البيئة

ھذا العصر

تاج الى جھ

ھا مستمر ا

ة و متباينة

رة و حاسم

.راً سلبية 

 االحداث ا

زن و تكوي

ري و ادت

الخالقية بين

ساعدت عل

القية بين الش

ى الشباب ؟

ا في العص

ث خارجي

ى وصف ھ

ھلة وال تحت

عة و تناولھ

شرات عديدة

 حالة خطير

يتضمن آثار 

عية توقف

العادة التوا

  :ت مثل 

تمع المصر

زمة القيم اال

التي س) ة

ث ازمة اخال

اليجابية لدى

ادت حدتھا

خلية و احدا

 البعض الى

 مسئلة سھل

ة ازمة شائع

ي و لھا مؤش

 االمريكي

ف جديد قد

حية االجتما

ر السريع ال

 

٦ 

ض التساؤالت

المجت على

ت لحدوث از

يات العولمة

م الى حدوث

عيم القيم اال

لحياة و ز

البيئة الداخ

ت مما دفع

نى االزمة

ةغم ان كلم

مفھوم نسبي

س ويبستر

 حدث موقف

ة من الناح

ستلزم التغيير

ة عن بعض

لتي طرأت

ية التي ادت

آلي( رجية

ائل االعالم

عية في تدع

من نسيج ا

ي من صنع

ة المعلومات

 تحديد معن

فبرغ، ذلك

ربما النھا م

حسب قاموس

سريعة و اال

ى ان االزمة

رف مما يس

ملھا االجابة

 السياسية ال

 لشباب ؟

امل الداخلية

عوامل الخار

 لشباب ؟

م وساستخدا

دمة االجتما

: 

ات جزء م

حداث داخلي

رية و ثورة

 االولى ان

ى صعوبة ذ

 التحددي لر

 

ً ح مة لغويا

 مواجھة س

البدوي الى

دات و العر

  .ئمة

  :دراسة 

سة في مجم

ھي العوامل

القية لدى ال

ھي اھم العو

ھي اھم الع

القية بين ال

ادى سوء اس

ھو دور الخد

  :اسة 

:وم االزمة 

حت االزما

مات ذات اح

طبيعة البشر

  .مات 

بدو للوھلة

قع يشير الى

ھيم صعبة

 .ف آلخر 

عرف االزم

ل تستوجب

شير احمد 

طراب العاد

يدة و المالئ

تساؤالت الد

تحاول الدرا

ما ھ -١

االخال

ما ھ -٢

ما ھ -٣

االخال

ھل ا -٤

ما ھ -٥

مفاھيم الدر

مفھو -١

اصبح

بازم

و الط

االزم

قد يب

الواقع

المفا

موقف

و تع

تحول

و يش

اضط

الجدي

ت

ت

م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع النتائج و

  .ت 

 إلـي معيـار

يــد بدايــة أو

ــددين بــذلك

 ابتــداء مــن

مـن يزيـدون

جتمــع تأهيــل

ينمــا يــتمكن

االجتماعيـة

ينتهـي الحـد

صـفها مرحلـة

االسباب مع

من تطورات

ن فـي ذلـك 

هم فــي تحدي

عشــرين محــ

حة العمريــة

لشـباب هـم م

حاولــة المج

 وتنتهــي حي

 السـياقات ا

لشباب أو ي

 كبيـرة بوص

ه اتشابك في

عما يحدث م

اب مسـتندين

مــع اخــتالفه

دون ســن الع

ن فــي الشــريح

ن إلـي أن الش

  .مل

 تبــدأ مــع مح

اء والتنميــة 

ي ذلك بـين

ابا لمرحلة ا

شـباب أهميـة

ر متوقع تت

المجھول عم

مفهـوم الشـبا

الجتمــاعي م

ب مــن هــم د

أنهــم يقعــون

هب آخـرون

لي قوة العمل

ب علــي أنهــا

 مســيرة البنــا

 المميزين في

د تشهد غيا

 مرحلـة الشـ

 

٧ 

 مفاجئ غير

 من درجة ا

يم تحديـد لم

التفاعــل االن 

ي أن الشــباب

 مــن يؤكــد أ

بينمـا يـذه ين

لالنضمام إل

حلــة الشــباب

ة دوره فــي 

 المنوط به 

 النامية تكاد

 التي تولي

زمة حدث

كبيرة لتزيد

  : ن

ن حـاول تقـدي

ر فــي أتــون

عضــهم علــي

لبدايــة وثمــة

سة والشعري

م المؤهلين ل

  :ماع

 تحديــد مرح

ة وممارســةيــ

ارسة الدور

المجتمعات

ت المتقدمة

تون ان االز

ث بسرعة ك

لماء السكان

هـم أول مـن

يقضــيه الفــدر

ث يؤكــد بع

يــد نقطــة ا ل

ي سن الخامس

رة باعتبارهم

لماء االجتم

يميلــون إلــي

نــة اجتماعي

لمكانة ومما

 بمعني أن ا

ل المجتمعات

رى تورنجت

حق االحداث

اب عند عل

ء السـكان ه

عمــر الــذي ي

لمرحلــة حيــث

ة دون تحدي

ة عشر إلي

سادسة عشر

اب عند عل

الجتمــاع في

حــتالل مكان

حتالل هذه ال

يها الشباب 

سريعا قبلها 

و ير

تتالح

مفهوم الشبا

ويعتبر علما

لســن أو الع

نهايــة هــذه ال

نقطــةا لنهايــة

سن الخامسة

علي سن الس

مفهوم الشبا

مــا علمــاء ا

لشــخص الح

لفرد من اح

لتي يحيا في

ألقصي فيه

م

و

ال

نه

نق

س

ع

م

أم

ال

ال

ال

ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــا ا اجتماعي

وي الفيزيقـي

حلــة الشــباب

 

 تغيــر كمــي

تأكيـد الـذات

ولية والرغبـة

ميه الــــبعض

ماعيــة التــي

 الذي يعنـي

ب اتجاهاتــه

ت وتنميتهــــا

بنـاء العضـوي

فتنتهــي مرح

  .ئن الحي

هــي مرحلــة 

لرغبـة فـي تأ

س بالمسـئول

ــن أن يســــمي

جــات االجتم

سيكولوجي 

، إلــي جانــب

 المجتمعــــات

بط بنمـو الب

ــي الجســم ف

ولوجي للكائ

شــباب هة ال

خـتلط فيهـا ال

نـب اإلحسـاس

ـــح مــــا يمكــــ

بعض الحاج

سوالعنصر ال

 الخــارجي ،

صــــل بهــــذه

رتبي التـي تـ

ألعضــاء فــ

ي البناء البيو

ل بــأن مرحلــة

تعقيـد إذ تخ

ـازه إلـي جان

  

عكــــس مالمـــ

فيــه الفــرد بــب

ألساسية ، و

 مــع العــالم 

٢  

 

٨ 

ــــي تتص اء الت

 الشـباب هـي

و واكتمــال ا

التغيرات في

يمكــن القــول

عاليـة مـن الت

ـا سـبق انجـا

 .لي التغير

افر فإنــــه يع

ذي يتــزود ف

لبيولوجية األ

جــة التعامــل

٢٩٢، ص١٩٨٤،

ــــا حمــــل األعب

 أن مرحلـة 

ن حيــث نمــو

ز مجموعة 

ي جميعهــا ي

ز بدرجـة ع

مرد علي مـا

 المستمر إل

 مــــا إن تــــوا

  :صر

جتمــاعي الــذ

ع حاجاته ال

شــخص نتيج

ال رعاية الشباب،

ســــئولية وتح

  : جي

ء البيولوجيـا

رض أو مــن

 بدأت ببروز

ر تلــك الــرؤي

خصـية تتميـز

جتماعي والتم

 مع السعي

ن العناصــــر

 هذه العناص

لعنصــر االج

لي جنب مع

ي يكونهــا الش

              
الجتماعية في مجا

إلعــــداد للمس

.  

اب البيولوج

 يري علماء

لطــول والعــر

 النمو وٕان 

ــي االعتبــار

مالمح الشخ

عن دور اجت

أكثر مثالية 

هنــــاك مــــن 

الشابة ومن

يلــوجي ، وال

عها جنبا إل

خبــرات التــي

                      
ق حسن، الخدمة ا

ــــدريب واإل لت

١.واقتصاديا

مفهوم الشبا

ومن جانبهم

مــن حيــث ال

باكتمال هذا

ولــو أخــذنا فــ

ونوعي في م

مع البحث ع

في مجتمع أ

وبــــذلك فــــإن

بالشخصية ا

لعنصــر البي

يسعي إلشبا

مجموعــة الخ

                      
محمد نجيب توفيق١

ال

و

م

و

م

با

و

و

م

في

و

با

ال

يس

م

 
١



 

 

 

 

 

 

 

ة الفــرد فــي

ظـرة الواقعيـة

دم مــن هــذه

ن فــي حالــة

واقتنـاع ولـذا

ة والسـلوكية

ن العالقــات

ضــبط حركــة

ة ولكـن النظ

ب المســتخد

ألســرة يكــون

عـن رضـا و

فات النفسـية

ــًا فــي تكــوين

مــن خاللــه ض

علـي السـلطة

علــي األســلوب

ــردا علــي األ

لجماعـات ع

ة مـن الصـف

الــتعلم ومرنــا

والــذي يــتم م

نـه يتمـرد ع

نــه يتمــرد ع

 الشــباب تمـ

سـلطة هـذه ال

  .ء

مجموعـة نـه

قــادرًا علــي 

٢  

 

٩ 

ر الثقــافي و

:  

ياتـه علـي أن

ســلطة بــل إن

ك أن أكثــر 

خضـعون لس

طور والبناء

 معينـة ولكن

ب وتجعلــه ق

  

٢٩٢، ص١٩٨٤،

 أو العنصــر

:صائص هي

.  

ولـي مـن حي

 الســلطة كس

لــك ودليــل ذ

 وشـللهم ويخ

وية قابلة للتط

ـن إلـي سـن

صــفة الشــباب

  .مًال منتجاً 

ال رعاية الشباب،

يــرا المكــون

  : ب

الخصبعض 

١: و والبناء

المرحلـة األو

يتمــرد علــي

اتــه وآمالــه،

 جماعـاتهم 

 طاقة وحيو

  :لوكية

مريـة مـن سـن

 ويكتســب ص

 مبتكرًا وعام

              
الجتماعية في مجا

لعــالم ، وأخي

  .تماعي

مرحلة الشباب

ة الشباب ببع

 قابلة للنمو

لشباب في ا

لشــباب ال ي

بلــة احتياجا

ضوع داخـل 

رحلة تعتبر

 نفسية وسل

ب مرحلة عم

ف بهــا الفــرد 

ب الحركة ، 

                      
ق حسن، الخدمة ا

حــول هــذا ال

لسياق االجت

خصائص مر

تتميز مرحلة

مرحلة  -١

ينظر إلي الش

توضــح أن ا

لســلطة لمقا

نسجام وخض

فإن هذه المر

مرحلة  -٢

يس الشباب

لتــي يتصــف

وحيويا دائب

  
                      

توفيقمحمد نجيب ١

ح

ال

خ

تت

١

ين

تو

ال

ان

فإ

٢

لي

ال

و

 
 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـب خاللهـا

عـن الحقـائق

ـــالمهخرات ب

 النمـو نحـو

ح هـو الـذي

 يفاجأ بمقام

 لــه األجــزاء

 أي أ،ه ال

ع جماعــات

ع بحـال مـن

 للحيـاة يكتس

ث وينقـب ع

علـــي النمـــو ب

ن يوجه هذا 

جتمع النـاجح

حتى ال له 

مــرة ويهيــئ ل

خـرين ،  اآل

ن يعــيش مــع

 ال يسـتطيع

رسـة فعليـة 

ج فهـو يبحـث

يـــة قـــادرة عل

 المجتمع أن

ت إنما المج

ة المستمرة ل

تماعيــة مثم

 تفاعلـه مـع 

وكه دون أن

ب وبـدونها

ممار طريـق 

علي االنتاج

 طاقـــة حركي

ولكن علي 

 أو مشكالت

زان بالرعاية

 إنســانية اجت

.  

غيـره فينمـو ت

 وكــذلك ســلو

ماعيـة للشـباب

 

١٠ 

النتاج عن 

يعته قاردا ع

 ، ثـــم إنـــه ط

المشكالت و

ست اشكاال

لتعقل واالتز

منــه كطاقــة 

ر واالبتكار

ختلف عـن غ

ة والصــحية 

لنمـو االجتم

قادرة علي ا

لشباب بطبي

ال مـــا ينفعـــه

جئ يخلق ا

 الشباب ليس

دراته نحو ا

االســتفادة من

تبعث التفكير

 ورغبات تخ

 االجتماعيــة

ية حتميـة ال

  .يا

  : اإلنتاج

باب طاقة ق

قتصادية فال

 يســـتربح إال

  .تلفة

  :جيه

أنه نمو مفاج

ولة وطبيعة

 الشباب وقد

ن توجيهــه وا

الحة التي تب

  :ماعية

رات وميول و

اب صــفاته 

ات اإلنسـاني

طنا اجتماعي

 قادرة علي 

عنا بأن الشب

تماعية واالق

مختلفـــة وال 

يدوية المختل

توج قابلة لل

شباب علي أ

ماعيةى مقبو

جهة حيوية

ويعجــز عــن

 والقيم الصا

 الحياة الجم

اب من قدرا

 علــي اكتســا

ـبح الجماعـا

 يصبح مواط

مرحلة  -٣

يؤمن مجتمع

تجاربه االجت

إلنســـانية الم

لجسمية والي

مرحلة  -٤

قد ينظر للش

غايات اجتم

يستطيع مواج

هــذا النمــو و

واالتجاهات 

مرحلة  -٥

رغم ما للشبا

يكــون قــادرا 

ومن ثم تصـ

ألحوال أن 

٣

يؤ

تج

ا

ال

٤

قد

غ

يس

ه

و

٥

ر

يك

و

ا



 

 

 

 

 

 

مع و الحالة

 و المرونة

 فيھا البناء

 يالزم ھذا

الثقافة التي

ت نفسية و

  .ة 

اعي للمجتم

 على التعلم

لتي يكتمل

و، معينة 

 في اطار ا

ي العتبارات

سنة ١٥:٣٠

بناء االجتما

ية و القدرة

 العمرية ال

د تقريبية م

ن المراحل

وى الدولي

٢ .  

٠راوح بين 

معينة في الب

فرد بالحيوي

ى المرحلة

. 

ية لھا حدو

 غيرھا من

مستوعلى ال

٢٥:٢٦صـ ، ١٩٩

 

١١ 

 العمرية تتر

 اجتماعية م

تميز فيھا الف

 .لمسئولية

للشباب على

سم االنسان

رحلة عمري

مرحلة عن

يد مقبوالً ع

٨، شأة المعارف
٢ 

 ١: معايير

ب بالمرحلة

طبقاً الدوار

رية معينة يت

لى تحمل الم

ي تعريفھم ل

الساسية لجس

لى انھا مر

ميز ھذه الم

 ھذا التحدي

نش، االسكندرية ، ة
٠صـ ، ية للشباب

  :ي

طبقاً لثالثة

حديد الشباب

  :  

م الشباب ط

مرحلة عمر

و القدرة عل

  

يولوجيا في

لمكونات اال

ة الشباب ال

ص التي تم

 لقد اصبح

              
 الشباب في التنمية
شخصية و المجتمعي

باب الجامعي

الشباب طف 

  :الزمني

 المعيار بتح

االجتماعي

يحدد مفھوم

حب م تصا

ت االنسانية و

:البيولوجي

 علماء البي

لم الوظيفي ل

ھمية مرحلة

ز الخصائص

 االفراد و

  ٢. ثقافية

                      
دور:  عبد القادر 

المشكالت الشخ: ح 

مفھوم الشب

يمكن تصنيف

المعيار ا. ١

و يقوم ھذا

المعيار ا. ٢

و ھو الذي ي

لنفسية التي

في العالقات

المعيار ا. ٣

حيث يركز

لعضوي و

و ترجع اھ

لتحديد ابرا

يعيش فيھا

جتماعية و

 

 

 

                      
احمد عالء الدين١
علي احمد الطراح٢

م

ي

١

٢

و
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بيولوجي و

لفاصلة بين

ات تفرض

ة التي يمر

،اد القدوة 

للتكوين الب

  .خرى 

 المرحلة الف

ك من خيار

  .اعي 

 ١  

حلة العمرية

افتقا، ھوية 

٢ 

 و اكتمال ل

من ناحية اخ

جع لطبيعة

صاحب ذلك

سلط االجتما

. الجامعات

طبيعة المرح

افتقار الھ، 

١١/٤/٢٠١٦. دة 

:  

 من نمو

الجتماعي م

يرج –وماً

و ما يص، به

و الوان التس

اصة شباب

ي ترتبط بط

،يديولوجي 

مجتمع و اعداد القاد

 

١٢ 

:ئص منھا

ب الجامعي

فسي و االالن

لشباب عمو

ر و القيام ب

 الضغوط و

شبابية و بخا

مشكالت التي

لتذبذب االي

 .لسلوكية

لحقوقية لتنمية الم

ض الخصائ

 اليه الشباب

 اليه النمو ا

 مصدره لل

ده لھذا الدور

لتخلص من

لشريحة الش

ن بعض الم

و ال، ئدي

النحرافات ال

 االيمان الخيرية ا

لعمرية ببعض

  :ة 

 لما يصل

 و ما يؤدي

عالوة على

و تقليد، ي

 

محاولتھم لل

تسود بين ال

لجامعي من

ري و العقائ

الفعال و اال

              
١ww جمعية نداء

ه المرحلة ال

 و الدينامية

ه الفاعلية

ي من ناحية

  : التوتر 

ع – القلق 

ر االجتماعي

 .ال تالئمه 

الستقالل و م

قافة شبابية ت

ل الشباب ا

لفراغ الفكر

لمفاھيم و اال

                      
ww.facebook.c

و تتسم ھذه

الفاعلية. ١

و تتولد ھذ

لفسيولوجي

القلق و. ٢

مصدر ھذا

عداده للدور

عليه و قد ال

لالميلھم . ٣

وجود ثق. ٤

و يعاني جيل

بھا حيث الف

لتناقد بين ال
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ب الجامعي

ير ال يمكن

لة المراھقة

النفعالية و

و العقلية و

مع جماعات

  

االنسانية و

 او السلوك

ي جوھرھا

( صـ ، م ٢

كالت الشباب

بح ذا تأثيص

عالي لمرحل

لب الحالة ا

 الجسمية و

النخراط مع

.ب الجرائم 

على بيئته ا

موضوعات

ر اال انھا في

٢٠٠٩، عة االولى 

الن مشك، 

لجامعي اص

 النمو االنفع

توتر و تغلب

جتماعية و

خاطئة الى ا

ة و ارتكاب

رھا الفرد ع

رر على الم

ديره لالفكار

الطبع، ر والتوزيع

،او نفسية 

ر الشباب ال

ل مشكالت

  .السرة 

 القلق و الت

  .ستقبل 

واحي االج

ة للتربية الخ

ية و السرقة

 التي يصدر

ع او بالضر

الفرد او تقد

بة العصرية للنشر

 

١٣ 

ح عضوية 

 الن عنصر

 

جامعة حول

تقالل عن ا

 كثيراً من

ف من المس

رتبطة بالنو

شباب نتيجة

فات السلوكي

ة التقويمية

 بالشر بالنفع

تيجة تقويم 

   ١٧ – ١٤صـ 
المكتب، ات اخرى

تاج لمالمح

االخرى و

١:يما يلي

ة لطالب الج

ولية و االست

معي يعاني

باك و الخو

شكالت المر

 قد يتجه الش

ور االنحراف

حكام القيمية

 بالخير او

ض جوانبھا نت

، ١٩٧٨، معرفة
س و الجامعات و فئا

ت مجرد نت

القطاعات ا

 مشكالته في

 :  

الت النفسية

حمل المسئو

الجامالتعليم

جل و االرتب

  :عية

ر من المش

ماعياالجت

يل الى ظھو

عة من االح

دم التفضيل

م في بعض

  .ه الفرد

              
عالم الم،  مشكالته

ل طالب المدارس

لشباب ليست

 مشكالت ا

وف تتضح

ت النفسية

عظم المشكال

 للرشد و تح

ي مرحلة ا

قص و الخج

ت االجتماع

لشباب لكثير

ي الجانب ا

ا يمھد السبي

  ٢: م 

عن مجموع

ضيل او عد

 ھذه االحكام

عي استوعبه

                      
الشباب العربي و

راسات نفسية حول
٦٢,٦ (  

فقيم جيل ال

تختلف عن

تجاھله فسو

المشكالت. ١

و تتركز مع

و االستعداد

و الشباب في

لشعور بالنق

المشكالت. ٢

يتعرض ال

النفعالية ففي

مما، لسوء

تعريف القيم

ھي عبارة 

ة بالتفضلمادي

النفعالي و

نتاج اجتماع
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ياً من العالم

ولة للحص

 السيطرة و

مساعدتھم و

نسيق و ھو

 في معرفة
 فيه و ھو

يتخذ معرفيا

يط به وسيلة
  .ل 

 يميل الى
  .ر 

يميل الى مس

توافق و التن

فھو يرغب
لذي يعيش

ھذا الھدف ي
  .فتھا 

العالم المحي
مار االموال

فھو شخص
ت الجماھير

و يحبھم و ي

الشكل و الت

 الظاھري ف
على العالم ا

 في سبيل ھ
ء بقدر معرف

و يتخذ من 
ويق و استثم

على القوة ف
حل مشكالت

 الناس فھو

 من ناحية ا
  .ه

وراء العالم
 تسيطر ع

  ١ط،  ٢٠١٥

 

١٤ 

حقيقة و ھو
ھذه االشياء

ا ھو نافع و
تاج و التسو

 الحصول ع
لسياسي و ح

ى غيره من

ا ھو جميل
ة تقديرية له

معرفة ما و
 ھناك قوة

  .ما  صورة

 

. 

٥، شباب الجامعي

 

كتشاف الح
التي تحكم 

 :غاللية
ميله الى ما
 طريق االنت

و ميله الى
سة العمل ال

 :انية
 و ميله الى

ميله الى ما
يط به نظرة

 ميله الى م
 و يرى ان
ذه القوة بص

١:لجامعي

 . الخير

االنحراف

 و تأثيرھا على الش

:او العلمية
الفرد الى اك
ء القوانين 
ية او االستغ
ام الفرد و م
زيادتھا عن
: التسلطية

تمام الفرد و
ياء و ممارس
ية او االنسا
ھتمام الفرد
  .شباعاً له
:او الفنية

ام الفرد و م
 العالم المحي
:و الروحية
مام الفرد و
و مصيره
صل نفسه بھذ

ة للشباب ال

الحث على

الوقاية من 

              
يناير ٢٥ثورة :  

  :يم 

ة النظرية ا
في ميل ار 

 يسعى ورا
ة االقتصادي
 عنھا اھتما
 الثروة و ز
ة السياسية
ر عنھا اھت
كم في االشي

االجتماعية 
عبر عنھا اھ
 في ذلك اشب
ة الجمالية ا
 عنھا اھتما

لى ينظر ا
ة الدينية او
 عنھا اھتم
ل االنسان و
ول ان يوص

 االجتماعية

ة القيم في ا

ة القيم في ا

                      
ھاني جودة، اھي 

 

تصنيف القي

القيمة .١
تظھر
به و

القيمة .٢
يعبر
على

القيمة .٣
ويعبر
التحك

القيمة .٤
و يع
يجد

القيمة .٥
يعبر
لذلك

القيمة .٦
يعبر
اصل
يحاو

ھمية القيم

اھمية .١

اھمية .٢

                      
زينب معوض البا١

ت

ا

 
١



 

 

 

 

 

 واجبات و

ي الوظائف

تخصصون

ض و علم

ة الممارسة

لعالقة من

و حق تولي

صوغھا المت

ب و التمريض

 تنظم عملية

تمله تلك ال

االنتخاب و

رف التي يص

كالطب، ى 

يير خاصة

 ١٢٥   

 

 : انھا 

ولة بما تشت

 مثل حق ا

مھن و الحر

مھن االخرى

القية و معاي

: ١٢٤صـ ، عيين

 

١٥ 

:المجتمع

 .اسي

 .نولوجي

  :باب

واطنة على

الدو ون تلك

ً سياسية قا

١  

ممارسة الم

ھا شأن الم

 دساتير اخال

 لدى الطلبة الجامع

لى تغيرات ا

التغير السيا

التغير التكنو

ي لدى الشب

. 

يطانية المو

حددھا قانو

واطن حقوق

١:الخالقية

ن اولويات م

تماعية شأنھ

ية التي لھا

ي دعم القيم الدينية

تي تؤدي ال

ادثة بسبب 

ادثة بسبب 

ر االجتماعي

 .عية

 

  :ة 

 

 

االجتماعية

معارف البري

 و دولة يح

ح على المو

عية بالقيم ا

ة واحدة من

خدمة االجت

مھن االنساني

              
مة االجتماعية في

لتحديات الت

 القيمة الحا

 القيمة الحا

وامل التغير

ب موضوع

.ب ذاتية 

 .ب بيئية 

 االجتماعية

. المواطنة 

. الحوار 

 المسئولية 

ف دائرة الم

قة بين فرد

ق و تصبح

  .مة 

مة االجتماع

س االخالقية

وذجية و الخ

رھا من الم

                      
دخل المھني للخدت

و من اھم ال

تغير .١

تغير .٢

سباب و عو

اسباب .١

اسباب .٢

اسباب .٣

صور القيم

قيمة .١

قيمة .٢

قيمة .٣

تعرف -

عالق

حقوق

العام

عالقة الخدم

تعد المقاييس

ة نموبطريق

لنفس و غير

                      
الت: نورھان منير ١

و

اس

ص

ع

ت

ب

ال

 
١



 

 

 

 

 

 

ً  آلخر وفقا

  : آلتي

تماعيون و

نب المھني

تكون وحدة

 الحقوق و

االفراد في

 

ر من وقت

مھنية الى ا

ائيون االجت

 خالل الجان

وكية التي ت

  

لتي تعرف

فاعله مع ا

 فھو يتطور

خالقية و الم

لھا االخصا

ق اليه من

نماط السلو

١" كز معين

ر الثقافية ال

عي عند تف

  

لمھنية لذا

سيم القيم االخ

عية و يحمل

.  

قوم بالتطرق

وعة من اال

تمع او مرك

مع المعايير

جتماعاء اال

٣٠ .  
٢٣   

 

١٦ 

 الممارسة ا

ة يمكن تقس

 .ة

مة االجتماع

ي المعاصر

عامة ثم نق

مجمو"بأنه

نه في المجت

 المتوافق م

 الفرد بالبنا

صـ،  ١٩٧٤، رة
٣١صـ ،  ١٩٧٧

 من خالل

 . الثقافي

ماعية كمھنة

ة و االنسانية

تبناھا الخدم

اب الجامعي

ور بصفة 

ر بف الدو

 يشغل مكان

السلوك"ه

ي يشغلھا

القاھر، عالم الكتب
،ء المرأة لدورھا

عايير تنشأ

ور و التغير

خدمة االجتم

 .النسان

 .ة 

 االجتماعية

قية غاية تت

و حياة الشبا

 لمفھوم الدو

 حيث يعرف

مة لشخص

ر على انه

مكانات التي

  

              
ع، س االجتماعي

الجتماعية على ادا

تور او المع

 منھا التطو

ى اھداف الخ

 و كرامة اال

مة االنسانية

 .ءة 

 .تقامة 

ة العالقات

االخالقيمة 

في حياتھم و

  : ر 

 بالتعرض

 االجتماعي

و تبدو مالئم

لبعض الدور

لمتعلقة بالم

٢" لمتنوعة

                      
علم النفس:  زھران 

تأثير التنشئة اال: ح 

و ھذا الدست

لعوامل عدة

و إسناداً الى

قيمة .١

الخدم .٢

الكفا .٣

االست .٤

اھمية .٥

على ان القي

يصيغونھا في

مفھوم الدور

سوف نقوم

لالخصائي

ذات معنى و

و يعرف ال

لواجبات ال

لجماعات ال

                      
حامد عبد السالم١
كمال سعيد صالح٢

و

لع

و

ع

ي

م

س

لال

ذ

و

ال

ال

 
١
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ة ويجمعھم

التكامل فى

حم والترابط

فھو. نرفي

فأنا أربح ،

 والعالقات

لمواجھة ما

باط الوثيق

قد جعل هللا

وقات تتحد

بما( بينھا، 

ي ال تتم إال

يِر أن تقَف

ھداف معينة

االتحاد وو 

س من التراح

 . ات

قة كال الطر

ز للجميع، ف

بة المتبادلة

 ”ه

 المتساوية ل

ية ذاتاالرتب

وق. اةمنفرًدا

 ھذه المخلو

ألدوار فيما

 .  فقط

 مطالبھالتي

نيه، من َغي

ل تحقيق أھ

ن التعاونھو

 على اساس

وفعل الخير

ك، وبموافق

سياسة الفوز

معلى المحبة

 يحب لنفسه

االلتزامات

 أو القانوني

ء ھذه الحيا

حل، فنرى

 بتوزيع األ

 فئة واحدة

صالحه ونيل

طامَعه وأمان

س من أجل

نحو طرففإن

 ھو ناقص

 الحاجات و

عمل مشترك

آلخرين ، وس

ما أنه يقوم

ب ألخيه ما

ن الحقوق وا

و السياسية

وم بكل أعباء

محجًما كالنح

عات النحل

ل من عمل

لقضاء مص

َرغباِته ومط

 

١٧ 

عة من الناس

من طرف ن

تكميل كلما

م بعًضا في

ثر على ع

بمصلحة اآل

 يربح ، كم

كم حتى يحب

ى أساس من

الجتماعية أو

لفرد أن يقو

ي أصغرھم

 تقوم جماع

ُيصنع العسل

ماع بغيره ل

َق كل فرٍدَر

 فيه مجموع

ساعدة تتم م

فه ، وذلك بت

ناس بعضھم

فين أو أكث

، والتفكير ب

ح ، فالكل

ال يؤمنأحدك

األفراد على

صادية أو اال

لل ال يمكن

ه، حتى في

صنعالعسل

يمكن أن ُيال

يميل لالجتم

ھل أن ُيَحقِّق

ى يتشارك

عانة أو المس

جميع أطرافه

و مساعدةالن

ء بين طر

حة العامة ،

مؤسسة تربح

ال”باآلخرين

جموعةمن ا

كل االقتص

 

ت الحياة؛ إذ

يع مخلوقاته

امھا، فعند ص

، وال)ذكور

 اجتماعي ي

س من السھ

  : ن 

  : اون

عمل إنسانى

 . ك

عون أو اإلع

عطاء من ج

فالتعاون ھو

عاون فياللقاء

صار المصلح

ربح ، والم

واالھتمام با

و ارتباط مج

 من المشاك

 .عيشتھم

:  التعاون

 ضروريات

رة في جمي

ي جمع طعا

كاتوعمال وذ

طبعه كائن

فليس.ع غيره 

وال التعاون

تعريف التعا

ع: لتعاون

رابط مشترك

فإذا كان الع

لعمل ففيه ع

والتالحم ، ف

ويتمثل التعا

قائمعلى إبص

وصديقي ير

الجتماعية و

التعاون ھوو

قديعترضھم

لمباشر بمع

لحاجة إلى

لتعاون من

لتعاون فطر

وتتعاون في

فيھا من ملك

واإلنسان بط

بالتعاون مع

أو

ت

ال

ر

ف

ال

و

و

ق

و

ا

و

ق

ال

ال

ال

ال

و

ف

و

ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ي تفكيُرھمع

فِكٍر أَقوى،

عندئذَتتحقُق

ة، لجأ إليه

ل ضرورة

 في تزايد

 مختلفة من

ألساس مبدأ

تقاللية عن

جتمع الذي

قول: تقوى

ولرسوله 

لمؤمن 

هللا عليه 

و تداعى 

غـيره َفَيلتقَِي

وٍة أَكبَر، وفِ

تفي، وعوتخْ 

ور البشرية

ضر وسيظل

دية، ساھم

 وجمعيات

 قوامھا األ

 حياد واست

بة فيه، فالمج

لى البر والتق

 ولكتابه و

ا: (  وسلم 

له صلى هللا

ى منه عضو

نساُن مع غ

اب أَماَم قو

أَن تزوَل و

مختلفالعصو

ضي والحاض

ة واالقتصاد

 تنظيمات

ن الزمن،

تمعية في

شر المحبون

 التعاون على

: هللا ؟ قال 

لى هللا عليه

، وقول -ليه 

سد إذا اشتكى

 .يھما يح

  .صبح قويا

 يتعاوَن اإلِن

َعقباِتوالصعا

 الصعاب أَ

شوھد في م

ن في الماض

ية والثقافية

ماعيا داخل

 األخيرة من

ھداف مجت

        

ك المجتمع و

ي، الذي ھو

 يا رسول هللا

صلوقوله 

متفق عل –

 كمثل الجس

لم في صحي

 واحد وأص
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 بدَّ من أن

إِذا بھذه الَع

 والبد لھذه

 إنساني ُشو

وقدكان. امة

 االجتماعي

ل منظم جم

في العقود

ل تحقيق أھ

            

على تماسك

  . نھيار

ن اإلسالمي

لمن: ، قيل

،ي صحيحه

) أصابعه

م وتعاطفھم

خاري ومسل

ى قلب رجل

ولھذا ال. ه

ِة غيره، فإِ

َد،  أَن تتبدَّ

ون سلوك

خاصة والعا

ي الميادين

ظام وبشكل

 مسارعة ف

ت من أجل

            

في الحفاظ 

واالن بالتفكك

في التضامن

ن النصيحة،

جه مسلم في

 وشبك بين

م وتراحمھم

أخرجه البخ

صاروا على

٢Topi  

قهاب فيطري

ُته مع قو قوَّ

ھذھالعقبات

فالتعاو. مالهُ 

صرفاته الخ

 دورھا في

ع في االنتظ

فت وتيرة

ف المجاالت

            

ھمية بالغة ف

دمھد جتمع

ث الشريفة ف

الدين: ( سلم

أخرج) تھم

عضه بعضا

ن في توادھم

) والسھر

 :من أھمھا

 المجتمع ص

              
١http : //ww  

ic315r.org/t7h

عا اِت والصِّ

، وَتلتقَي قوَّ

َح، فالبد لھ

طامحُه وآم

 عمله و تص

  ٢: عاون

 الدولة عن

راد المجتمع

اف، وعرف

في مختلف

            

ن األفراد أھ

التعاون مج

من األحاديث

 هللا عليه وس

سلمين وعامت

نيان يشد بع

ثل المسلمين

جسد بالحمى

عدت فوائد م

عاون أفراد

                      
ww.startimes.
http;//tantahad

بعُض العقبا

تفكيِر َغيره

وعقٍل أرجَح

رغباته ومط

إلنسان في

  ١.نسانية

اھداف التع

ن تراجع

مبادرات أفر

حيث األھدا

ف" التطوع"

     .لدولة

وللتعاون بين

فيه ايسود ال

ومما ورد م

لنبي صلى

وألئمة المس

للمؤمن كالبن

مثل: ( وسلم

له سائر الجس

وللتعاون ع

إذا تع: القوة-

                      
.com/f.asex?t=
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ھو مجتمع 

مل كل 

ته 

ھو قائم 

ز عمل يعم

 اون على

تماعيا 

. سن عمله
ه يوزع 

 إن كانت 

لنجاح 

األفضل، فھ

فة حيث يعم

عض حاجات

ضرورة وھو

منھم إلنجاز

كأن نتعا. نه

 مرضا اجت

جيده ويحسن
عمل ما، فإنه

مكن كسرھا

 ، ويكون ال

  .وية

أفراده إلى ا

رف المختلفة

 أللمجتمع بع

 تفرضه الض

ص بإرادة م

لمطلوب من

 أو نحارب

  ) .ص

كل فرد ما يج
لية إنجازعم

ثل العصايمك

 . 
لن يخسروا

جتماعية قو

يع أسعى جم

صحاب الحر

أيضا يوفر

من التعاون

 عدة أشخاص

ق الغرض ال

طعة أرض،

ص( الرسول 

يث يؤدى كل
واحد مسئو

 . ل
م ، مثلھم مث

 . 
 عون أخيه
 هللا معھم فلن
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الروابط االج

ومتآزر، يس

 التجار وأص

ياله ال كنه أ

ھذا النوع م

ر فيه جھود

حد لم يحقق

 إصالح قط

ورغب فيه

ة جيدة ، حي
يتحمل فرد و
ل ووقًتا أقل
ب ھزيمتھم
. المترابطة
ام العبد في
 ، وما دام

اون يجعل ا

ن متكاتف و

  :ن

الحظه عند

ش لنفسه وعي

وتزدھر، و

ذي تتضافر

 شخص واح

عاون على

مر هللا بھي و

 .ية

 . مالء
وفى صورة
دالً من أن ي
 مجھوًدا أقل
ونون يصعب
من العصى
ن العبد ما دا
يكون معھم

١h  

  . المحبة

التعا: ماعية

تمع المتعاون

 ألي نوعين

وھذا ما نال 

 لقمة العيش

تمر الحياة و

  . ة

و التعاون الذ

 انفرد بھي

نطقة، أو نتع

ون الذي أمر

 
 .سرة

 .ة واألھل
ھيئة التعليمية

وية بين الزم
سرع وقت و
 الجھد ، فبد
 وھذا يعنى
ك ، فالمتعاو
 مجموعة م
هللا في عون

فا تعالى ي 
              

http://chebabto

عاون يثمر

القات االجتم

المجتم: طور

  .ور

يم التعاون

:ير مباشر 

علي توفير

ستوھكذا ت 

دامت الحياة

ھو : مباشر

، بحيث إذا

، تشجير من

ذا ھو التعاو

 :ون
.ين التالميذ

ين أفراد األس
ين المدرسة
الھ ين أفراد

 ١:ون
وابط األخو
عمال في أس
قت وتنظيم

نجازه ، إل
وة والتماسك
صعب كسر
 هللا ، ألن هللا

:جماعة  ال
                      

ourogeilly.blo

التع: المحبة-

توثيق العال-

التقدم والتط-

متقدم ومتطو

ويمكن تقسي

تعاون غي -

واحد منھم ع

،لضرورية

ومستمر ماد

تعاون م -ب

نفعه الجميع

تنظيف حي،

خطيرا، وھذ

نواع التعاو
التعاون بي -
التعاون بي -
التعاون بي -
التعاون بي -

فوائد التعاو
ازدياد الر-
إنجاز األع-
توفير الوق-

على آخرين
إظھار القو-

واحدة ، ويص
نيل رضا-
يد هللا مع-

                      
ogspot.com.eg
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ب 

جسد 

ب تعب 

ل بمبلغ 

التفاق، أما 

 .لالستثمار

تثمار )االس

خر عن حب

 له سائر الج

ركه من باب

ال، والعميل

ما بحسب اال

   

ة التمويل لال

  :م

ة  من عملي

 ويبذله لآلخ

ضو تداعى

ي األمر أشر

مبلغ من الما

ألرباح بينھم

. والتناسب

وعات طالبة

 أطراف ھم

ص بالبنك م

  .١٧ص ،١٩٩٣

ان ما عنده

 )ليه
 )ه مسلم
 )بخاري

تكى منه عض

 شركته في

لمشاركة بمب

 وتوزع األ

ال، بالنسبة

شرو مع الم

تناول ثالث

 .ر

د الخاص لعائ

.(  

٣،السعيد للطباعة 
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قدم كل إنسا

متفق علي. (
رواه. (“ يه

رواه الب. (
جسدإذا اشت

يقال: ھا لغة

 ً   .يكا

 موضوع ال

ال الشركة،

ي رأس الما

 نيابة عنھم

ركة ألنه يت

أو المستثمر

ذا(ك ال وھ

)ياطي العام

دار  ، القاھرة،ب

ت ، حيث يق
 
 : -سلم

“ ضه بعًضا
ي عون أخي
“في حاجته

مھم كمثل الج

ومعناھ، كة

 جعلته شري

ك المشروع

ين لرأس ما

كل طرف في

الستثمارھا

ارنشاط المش

)اال وعمال

والھم والبن

ية، واالحتي

ة مع النشئ والشباب

 وحب الذات
:ل التعاون

هللا عليه وس
شد بعضان ي

كان العبد في
يه كان هللا ف
اھم وتراحم
  )فق عليه

ن كلمة شرك

 أشركته إذا

 يمول البنك

لعميل مالكين

در حصة كل

من األفراد 

إلسالمية بن

  .ع

وھي تقدم ما

ودعين ألم

صاريف إدار

              
لخدمة االجتماعية

على األنانية
يث فى فضل

صلى هللا -هللا
مؤمن كالبنيا
ن العبد ما ك
ي حاجة أخي
نين في تودا

متف. (“ حمى

  ١:ركة 

  : شاركة

كة مشتقة من

ويقال، ركة

ھي أن: حأ

بح البنك وال

ھا تكون بقد

ئع مبنك ودا

لمصارف ا

حاب الودائع

 .ك

و(شروعات 

ى الم ع عل

المص(خصم 

                      
ا: ھورى واخرون 

 . حليفھم
القضاء عل-

أحاديوإيمان
قال رسول هللا

المؤمن للمؤ“
هللا في عون“
من كان في“
مثل المؤمن“

بالسھر والح

انيا  المشارث

تعريف المش

كلمة مشارك

شركاً و شر

ما إصطالح

خر، ويصبح

لخسارة فإنھ

ھي قبول الب

وسمي في ال

أصح -١

البنك -٢

المشر -٣

والعائد يوزع

ولكن بعد خ
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حملھا البنك 

ھا و 

ع الربح 

لمشاركة 

مشروع 

 ما ينتج 

. شاركة

 شكال 

خسارة فيتح

  

 يعملون فيھ

و يتم توزيع

  

ه، ويوجد لل

 رأس مال م

ذلك في كل

شروط المش

ع الذي يأخذ

ا إذا كانت خ

.سارة دائما

اً أموالھم و

خر العمل و

.ل، والربح

مرغوبة منه

ل جزء من

 وشريكاً كذ

 الحاكمة لش

ي المشروع

ف الثالثة أما

الربح والخس

ركاء جميعاً

 المال و اآل

كثر في المال

األھداف الم

ف في تمويل

ا المشروع

ھا والقواعد

ص ثابتة في

٣٦  
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ى األطراف

األكبر من ا

دم فيھا الشر

حد الشركاء

 أثنين أو أك

 :إلسالمية

كل تقسيم و

مة المصرف

ي ملكية ھذا

االتفاق عليھ

طراف حصص

  

٦ص،١٩٩٦، بية

ح توزع على

حمل الجزء ا

:  

ھي التي يقد
  .لھم

يقدم فيھا أح

ھي اشتراك

لمصارف اإل

ظور وراء ك

  ): ألجل

على مساھم

ن شريكاً في

ب التي يتم ا

ف من األط

.كة توصية

دار النھضة العرب،

ا كانت ربح

 أساسا متح

شاركة وھي

وھ، األموال
 لنسب أموال

شركة التي ي
  .تفاق

  . ألعمال

  . لوجوه

وھ،  العنان

بھا الم تقوم

ت وفقا للمنظ

طويلة األ(ة 

اركة يقوم ع

يكونعليه أن

سارة بالنسب

ي لكل طرف

امن أو شرك

              
،القاھرة ،لسياسى

 المتحققة إذ

ن المستثمر

  ١: اركة

 أنواع للمش

شركات ا :
ألرباح طبقاً

وھي الش :ي
ين طبقاً لالت

شركة األ :ث

شركة الو :ع

شركة :مس

اركات كما ت

 المشاركات

  

شاركة الثابتة

ع من المشا

ما يترتب ع

 ربح أو خس

ا الشكل تبقي

كشركة تضا

                      
تنظيم المجتمع ال: 

وھنا الفائدة

والمودع ألن

نواع المشا

ھناك خمس

لنوع األول
يقتسمون األ

لنوع الثاني
بين الشريكي

لنوع الثالث

لنوع الرابع

لنوع الخام

نواع المشا

تتعدد أنواع

.عدة أشكال

ـ المش١

وھي نوع

معين مم

عنه من

وفي ھذا

قانونياً ك
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حق 

ات حسبما 

  : 

  ).ضاعة 

ربح كون ال

وا  أن يختلف

ربح  في ال

د رأس  عائ

.ة من غيره

طار من 

.  المجتمع

 
ص ، ١٩٨٩ 

 يكون من ح

و على دفعا

شاركة وھي

بض( روضاً 

يشترطوا يك

 كما يجوز

ص بعضھم

ان ھو العن

صر بالتجارة

أي إخط. عالً 

تجابة أفراد

 .٥١ص،١٩٨٥،
،للخدمات العلمية 

ن المشاركة

فعة واحدة أو

طريق المش

ن يكون عر

  .حصص

م ي إذا ل ة، ف

،ة متساوية

كون حصص

ي شركات ا

شركاء أبص

 تـم عمله فع

ماع إلى استج

،لجماعى الحديث 
عمان لل، القاھرة  

ھي نوع من

روع إما دفع

مويل عن ط

ض الفقھاء أن

  .ف فيه

تفاوت الح ت

ئعة معلومة

  .ركة

  .ريك فقط

لربح بنسبة

يجوز أن تك

ي ربح ف ن ال

أحد الشكون 

عمله أو  ما

ة أو  االستم

لمكتب الا، كندرية
،ة تنظيم المجتمع 
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  : يك

ة بالتمليك ھ

 ملكية المشر

  .عملية

ي تضبط التم

 وأجاز بعض

مكن التصرف

ل يمكن أن

وا بنسبة شائ

س مال المشار

مال كل شر

شتركوا في ا

 الشركة، ي

ل، نظراً ألن

ت فيه، فقد يك

 بما سيتم ع

دون معرفة

االسك،  االجتماعية
اجھزة: ا واخرون

تھية بالتمليك

ركة المنتھية

صرف في

 وطبيعة الع

لقواعد التي

د واألثمان

وموجوداً يم

كل شريك بل

 ما اشترطو

ھم إلى رأس

سبة رأس م

بالعمل ويشت

  .لمال

ء في إدارة

ال رأس الم

وز التفاوت

 بإخطارھم

 المشروع د

ماعات فى الخدمة
عبد الحليم  رضا

اقصة المنتھ

ة أو المشار

ل محل المص

متفق عليھا

موعة من ال

ل من النقود

ل معلوماً و

رأس مال ك

على حسب

مال كل منھ

رة حسب نس

د الشركاء ب

ساويھم في ال

ع الشركاء ي

صصھم في ر

عمل مما يجو
٢  

  :بية

مجتمع فقط

سطة إدارة

              
الجم: ين البغدادى

،لمجتمع السياسية

شاركة المتنا

كة المتناقصة

 فيھا أن يحل

الشروط الم

  ١: شاركة

لفقھاء مجم

ن رأس المال

ن رأس المال

ط تساوي ر

ربح بينھم ع

سبة رأس م

وزيع الخسار

ن ينفرد أحد

ح برغم تسا

ة عمل جمي

ن نسب حص

العمل، والع

٢: شـــاركـــة

شاركة السلب

رك أفراد الم

ب واحد بواس

                      
محمد حسي، رعى 

تنظيم ال اجھزة: ق 

المش -٢

المشاركة

الشريك

تقتضي 

شروط المش

لقد وضع ال

أن يكون .١

أن يكون .٢

ال يشترط .٣

يكون الر .٤

حسب نس

يكون تو .٥

يجوز أن .٦

في الربح

ة .٧ في حال

أكبر من

المال وا

نمـاط المش

المش -١

يشار

جانب

                      
ابراھيم بيومى مر١
نبيل محمد صادق٢

٢١١. 
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 خارج 

ى شكل 

 إطالعھم 

. ت نظرھم

ى استجابة

القرار 

ى  االعتبار

أي حوافز 

راد 

ل مسبق 

جتماعية 

حل األولى

.ساسيةواأل

بما تعتمد 

ختصون من

مصممة فى

إ ة على عدم

  .قتھا

إلى وجھات

لھا بناءاً على

ة فى اتخاذ ا

المجتمع فى

لنقود  أو  أ

 ال يكون أفر

حديدھا بشكل

 مؤسسة اج

ة فى المراح

ت الھامة و

ئھا ولكن رب

صل إليه المخ

باحثون والم

عالوة بحث

صحتھا ودقت

لخارجيين إ

تعديلھقد يتم

ن المشاركة

نظر أفراد 

لغذاء  أو  ال

شاركة لكن

ع تـم تحرو

ر أو  ترقية

ة ال يتم عاد

 كل القرارا

درت بإنشائ

ھى ما توص

جھھا لھم البا

عمليات  البح

والتأكد من ص

ألشخاص ال

 والحلول وق

 أي قدر من

ضع وجھات ن

الً، مقابل ال

القات بالمش

  . لحافز

أھداف مشر

شمل تطوير

ن المشاركة

ن يتم اتخاذ

جھة التى باد
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مجتمع بھا ھ

ئلة التى يوج

 على سير ع

ھم للتنقيح وا

ث يستمع األ

 المشكالت

رة ال يمنح

زمون بوضع

كالعمالة مثال

مط من العال

ما يتوقف ال

ت لتحقيق 

شاركة قد تش
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ل وتكوين مؤ

شاركة يميل

يات التعلم ال

حلية مما يمك

  .شطة

  :طنة 

  ١: واطنة

نة،ھل نستط

والقوواألثنيس

. لشيءآخر

ونانيةوالرما

قوطاإلمبراط

م،وت1300 

تقالاللواليات

حولتاريخية

                      
نھضة مص،واطنة م

المش  -٦

يساھ

عمل

المشا

عملي

المحل

نشاأل

ثالثاً المواطن

تعريف المو

ماھيالمواطن

لعرقوالجنس

للدولةوليس

قديمةمثالليو

تراجعبعدسق

 0حتى300

اإعالناستھم

فكانانقطة تح

 

                      
الم: عماد صيــام ١

ث

ت

م

ال

لل

ق

ت

0

ھ

ف

 
١



بت 

متساوي 

 ، ومن 

نةوغير 

 

لد 

ماءالذيال 

ھي 

ينتمي 

راطيةثالثة 

أي نوع 

 

ستقر بشكلثاب

ويتمتعبشكلم

تي ينتميلھا

منحالمواطن

ةأرضمعينة

والدولة 

ولكنھليول،ة 

طنة ھواالنتم

 أنھروح

اطنةالتي ھ

فيالدولة التيي

اطنةالديمقر

نماتميزمن 

إلنسانالذييس

صادرة عنھاو

جاه الدولةالت

سس و كيفيةم

ستقر فيبقعة

 بين األفراد

في تلكالدولة

مفھومالمواط

ھنانستنتج بأ

عيحقيقةالمو

اتالمواطن ف

تب علٮالمو

فيالدولة دون

  

 أرض ،أياإل

عللقوانينالص

منالواجباتتج

عليھامن أسس

نسانالذي يس

بية،أيعالقة

باتوحقوق في

ألساسي فيم

مواطنة ،منھ

ةيجب أن نع

حقوقوواجبا

اطية ،فيترت

المواطنين ف

  .خر

 

٢٥ 

سان إلٮبقعة

حكمويخضع

ءمجموعة م

ومايترتب ع

واطن ھواإل

الدة أوالترب

القةمن واجب

ذاالعنصراأل

ريةلتحقيقالم

الديمقراطية

التطرقإلى ح

 دولةديمقر

جميعابھامتع

أي وضع آخ

ھيانتماءاإلنس

مشاركاً فيالح

قويلتزم بأدا

مالمواطنة و

ليومية،فالمو

تقرارأو الو

ضمنھتلكالعال

 ً إ. طناًحقيقيا

فھي ضرور

ل أننتكلم عنا

ھناضرورة ا

المواطنةفي

يجب أن يتم

نأو اللغة أوأ

 ؟ف

دون تعقيدھ

تھاويكونمسي

عة منالحقوق

عمق فيمفھوم

ھا فيحياتناالي

قامة أواالست

ولةوبما تتض

بحالفردمواط

فالمواطنيةة

نةفلذلك قبل

اطية،من ھ

سيةلمفھوما

حريات التيي

صر أواللون

اطنةكتعريف

كل بسيطوبد

ويحمل جنس

طنينبمجموع

ستطيع أننتع

نمارسھيملم 

،أيالمكاناإلق

انونتلك الدو

ومتٮيصبطناً 

قق بدونتربية

ھي المواطن

لديمقرفھوما

الحقوقاألساس

ةمن حقوقوح

يز بسببالعنص

فماھي المو

لمواطنةبشك

داخاللدولةأو

معبقيةالمواط

ھذاالمنطلقنس

ذلك منمفاھي

وينتسبإليھا 

كمايحددھاقا

إلنسانمواط

يمكن أنيتحقق

لديمقراطية

قلبالنابضلمفھ

ليھا،فما ھيا

نواعرئيسية

التمياسيموال

ف

ال

د

م

ھ

ذ

و

ك

ا

ي

ال

ق

إل

أن

و



 

 

تمع، وھذه 

 عن 

عية عن 

 على 
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زمني دقيق و

و . المختلفة
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ن والعمال بش

ل كبير في 

ان ممارسة

 النتھاء الم

جميع والتي ت

رعة وتعريف

ة، كما أّن له

٦، االسكندرية ، 
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ابع في الفيز

ة لترتيب األ

ألحداث التي

نا في المستق

وقت أو تحدي

ع والذي ال

مال، إذ إّن ل

كما أّن رجال

مختلفة، كما

مختلف، فلو

خاسر بالوقت

لوم فللوقت

قت على سب

لرئيسية إلى
                      

مؤس، دارة الوقت 

ً الوقتخامسا

مفھوم الوقت

يعتبر الزمن

يتعلمھا الط

بشكل تقريب

لرإلٮالبعد ا

كونه وسيلة

أو معرفة ا

ستحصلمعن

ربطھا بالو

حياة الجميع

المالواألعم

الخسارة، ك

أعمالھم الم

الرياضاتالم

الفائز والخ

أّما في العلو

يستعماللوق

الفيزيائية ال
                      

اد: احمد الصيفى ١

خ

م

 
١



ءاً 

 

 

ع من 

سب 

 

 

ذا كلّه جزء

 أمراً ھاماً

يع الشرائع

يظھرالمبدع

لمختلفة بالنس

  . حياتھم

مضي منه 

إلسالم قد 

 في 

ة الوقت في

ل والنھار، 

ى في 

مبشيٍء، 

ة الوقت، 

مغبوٌنفيھما

، ويعتبر ھذ

نظيم الوقت

جميت عليه 

ح والفشل وي

نشاطاتھم ال

جحين في ح

عمره بما يم

 شك أن اإل

ص الشرعية

 على أھمية

الليل:  وھي

به هللا تعالى

الى إذا أقسم

وسلم أھمية

وم]. بخاري

 القلب مثالً،

ويعتبر تن .ى

ھو أمٌر حّثت

كمن النجاح

ه علٮجميع ن

حقه ھم الناج

ر ع إلنسانُيَقدَّ

رة كبيرة، ال

من النصوص

ومما يدل .

ض األوقات،

الذي أقسم ب 

م أن هللا تعا

ى هللا عليه و

رواه الب[»  

حديد نبض

وال تحصى

ل صحيح ھ

ظيم الوقت يك

حيح بتوزيعه

ع حالستمتا

والحياة، فاإل

 شك خسار

في العديد من

من إضاعته

لسور ببعض

)العصر(ن

ومن المعلوم

ول هللا صلى

.ة والفراغ

  .١٢٥ص 

 

٣٠ 

مجاالت كتح

لتي ال تعد و

غالله بالشكل

ھا، ففي تنظ

شكل الصح

اوللعائلة وا

 ھو العمر و

مر، وھيبال

ا االعتناء ف

والتحذير من

في بعض الس

مفسرين بأن

و. ر النھار

قد بين رسو

الصحة: اس

، ١٩٩٥، التنمية

ل فيشتى الم

المختلفة وال

م الوقتواستغ

نسانية بذاتھ

يم وقتھم بالش

للراحة حقھا

ن، فالوقت

إضاعة العم

ويظھر ھذ

نام الوقت، و

لى قد أقسمف

بعض الم ل

يس فقط آخر

وق .ه البالغة

كثير من النا

ز تطوير االداء وا

يضاً يستعمل

الت الوقت 

سان، فتنظيم

 الفطرة اإلن

طيعون تنظي

عمل حقه ول

حياة اإلنسان

وقت تعني إ

عتناًءكبيراً،

ث على اغتن

تبارك وتعال

وقدقال. صر

مان كله، ولي

مته وأھميته

ھما كبوٌن في
              
مركز، دارة الوقت

في الطب أي

في استعماال

ي حياة اإلنس

كما تحّثعليه

ى من يستط

فيعطون للع

 ١ت

ة بالغة في ح

 فإضاعة الو

لة الوقت اع

سنةالتي تحث

يم، أن هللا ت

ضحى والعص

صر، ھوالزما

ل على عظم

نعمتانمغبو« 
                      

مھارات اد: حسن 

ل، وفالتفاع

بسيطاً جداًف

وفاصالً في

المختلفة، ك

غيره، فنرى

الصحيحة ف

ھمية الوقت

للوقت أھمية

من أوقات،

عتنى بمسأل

لكتاب والس

لقرآن الكري

والفجر والض

سورة العص

فإن ذلك يدل

«: حيث قال
                      

محمد عبد الغنى ح١

ا

لل

م

ا

ال

ال

و

س

ف

ح
 
١



 

 

 الناس ال 

ضيع 

ي حديث 

  "يما أفناه

أداء  

 دون القيام

م، أو 

يف، إن لم

وقت 

. ة النفيسة

التافھة، 

لبيت من 

 الكثير من

 وبالتالي تض

عليه وسلم في

عن عمره في

:لخرة، مث

ويذھب من

 وكثرة النوم

كالسي لوقت

اآلخرة، فالو

لسلعة الغالية

نه باألمور ا

لمقال بھذا ال

قص،أي أن

تبة عليھما،

صلى هللا ع

ع"وَعدَّ منھا

ي الدنياواآل

بتركه يمر و

ھو واللعب،

ا: (ة الوقت

في الدنيا،وا

ما يكون بالس

شغلونة، وي

نختم ھذا الم

ضاعة والنق

كبيرة المترت

وقال ص. قص

عدة أمور، و

يد المسلم في

اعتھتكون بت

مجالس اللھ

ت في أھمية

ه بما ينفعه ف

فالوقتأشبه م

ونه بال فائد

و .لمستعان

  .َيِضيعُ 

 

٣١ 

لنسيان واإلض

ةوالفائدة الك

ْبن؛ أي النقص

يسأل عن ع

مور التي تفي

وإضا. رزق

ة واللغو، وم

ة التي جاءت

،وأن يقطعه

رة أخرى، ف

راھم يضيعو

وهللا ال. مات

َھلَُما َعَلْيَك َي

ھو الن: للغة

غلون المنفعة

فھذا ھو الَغْب

قيامة حتى ي

تغالله باألم

ي طلب الر

عمااللباطلة

حكم الشھيرة

ستغل وقته،

 ال يعود مر

أيأھمية، فتر

ي والمحرم

 

َوأََراهُ أَْسھ*

فالَغْبن في ا

ن، وال يستغ

توالفوائد، ف

قدماه يوم الق

تنظيمه واست

 والسعي في

 قضائه باألع

 ً ومن الح .عا

إلنسان أن يس

يمضي منه

ون للوقت أ

ب المعاصي

 :ھذا المقام

** ِبِحْفِظِه

ص فيھما، ف

تين النعمتين

ر من الثمرا

 ال تزول قد

قت يكون بت

طلب العلم،

فٍع فيه، أو

محرمةشرع

، فعلى اإل)ك

يعاً، والذي ي

س ال يعيرو

عب، وارتكاب

ي يناسب ھ

ُس َما ُعِنيَت

منقوص: تعني

يغتنمون ھات

يرعليھم الكث

خرأن العبد

واغتنام الوق

لعبادات، وط

بأي عمٍل ناف

باألعمال الم

تقطعھقطعك

يمضي سري

وكم من الناس

وباللھوواللعب

لشعر، والذ

والَوْقُت أَْنَفس

ت

ي

ع

آخ

و

ال

ب

ب

ت

ي

و

و

ال

َو



 التاريخية 

 في النقاط 

يقافه أو إ  

عة األحداث

كن ابرازھا

مكن تغييره

لحياةومطالع

ص التي يمك

محكم ال يم

 تأمل سيرال

ن الخصائص

ظام معين وم

  . ه

 . كثير

  .ضا

 . له

. 

٧  

 

٣٢ 

 من خالله

بمجموعةمن

 بموجب نظ

ه أو تضيعه

 .ي

ه قد تكلفناالك

آلخرين أيض

ره أو إحالل

  . ه

 و استعارته

. 

٢ص ، ١٩٩٣،  

لكل، إال أنه

وقت يتميز ب

ةأنه يتحرك

 أن تستثمره

يع بالتساوي

كن إضاعته

يھدر وقت ا

كمه أو تغيير

ره أو سرقته

و تأجيره أو

از األعمال

ت  للعلوم االدارية

 معروف للك

الحظ أن الو

حددة وثابتة

 . مه

ر أحد فإما

 ملك الجميع

من المال، لك

خدام وقته ي

قافه أو تراك

فه أو ادخار

ه أو بيعه أو

ل لعدم انجا

              
اكاديمية السادات، 

 ١: لوقت

أن الوقت  

نال  ن الوقت

بسرعة محر 

إعادة تنظيم

قت ال ينتظر

 وقت محدد

يكلفنا قدر م

 يسيء استخ

 ال يمكن إيق

مكن استالفب

بمكن شراؤه

 المتھم األول

                      
ختبر ادارة الوقت

خصائص الو

البديھيمن

وما قيل عن

 : لتالية

يمر .١

أو إ

الوق .٢

أنه .٣

ال ي .٤

من .٥

أنه .٦

ال ب .٧

ال ب .٨

أنه .٩

                      
مخ، كمال ابو ھند ١

خ

م

و

ال

 
١



 

 

باشر 

ظيم العمل 

ب التفكير 

لقاعات أو 

في  حضير

التحضيري

لمشرف المب

، وكذلك تنظ

ألنھا تتطلب

أو تجھيز ال

والتح   لهيط

ي والوقت ا

  . ة

ف وتوجيه ال

 .  

طالمستقبلي

ألمن الوقت 

لمعلومات أ

. 

تم التخطيذي

ت اإلبداعي

وارد المتاحة

ضعاإلشراف

من السلوك

ل والتخطيط

ا ھذاالنوع م

تم فيه جمعال

.تنفيذ العمل

ذ العمل الذ

زن بينالوقت

ستغالل المو

 

٣٣ 

لعمات خاض

ماطا معينةم

: ةت التالي

كير والتحليل

يمارس فيھا

مل، حيث يت

فيت  بل البدء

فيتنفيذ ضى

ري أن يواز

فياس  الوقت

 :  

في ال وظف

ض عليه أنم

 التقسيمات

 لعملية التفك

النشاطات ي

 

بدء في العم

ب تجھيزه قبل

ت الذي يقض

 على اإلدار

سن استثمار

قسمين ھما

  :  فيه

 يقضيه المو

ل التي تفرض

إلى  الوقت

 : ي 

المخصص

 وكثير من 

.ل والتقويم

 :ري

ي يسبق الب

 طلب يجب

: 

نتاجي الوقت

، و يجب

لضمان حس

تاجي إلى ق

  : ت

مكن التحكم

لوقت الذي

العملعليمات 

 النوع من ا

ت اإلبداعي

ذلك الوقت 

يم اإلنجاز

يق والتحليل

ت التحضير

ك الوقت الذي

 أو أي أمر

ت اإلنتاجي

بالوقت اإلن

ين السابقين

ت اإلنتاجي ل

 الوقت اإلنت

نواع الوقت

وقت يموالً

ويقصد به ال

وأنظمة وتعل

ويقسم ھذا

الوقت -١

ھو ذ

وتقو

العمي

الوقت -٢

ھو ذلك

اآلالت

الوقت -٣

يقصد ب

النوعين 

والوقت

ويقسم

ان

أو

و

و

و



 

جھةاإلنتاج 

والتي   ة،

تماعية 

 الناجح أن

شاطات 

لوقت 

تلفةدون 

 .إلنسانية

عادي لمواج

رعية العامة

االجتم  ظمة

ى اإلداري

زن بين النش

 بعد انتھاءا

شاطات مخت

الجتماعيةواإل

 :ھي

ص لإلنتاج الع

شاطات الفر

سؤولية المنظ

وعلى. العمل

عتبار التواز

يتبقى للفرد

 ممارسة نش

والعادات اال

الترئيسة ھ

ه المخصص

 .  العادي

صة للقيامبالنش

آلخرين كمس

ية دعوات ا

االع في  خذ

خاص الذي ي

طيع خاللھا

بط والقيم و

 أربعة مجاال

 

٣٤ 

. 

 .ئ

اء من وقته

على اإلنتاج

خصصة الم

وعالقاتھاباآل

واللقاءاتوتلبي

شاطاتمع األخ

ه الوقت الخ

زمنية يستط

فترة الضواب

م من خالل

غير الطارئ

ي أو الطارئ

خصص جز

ناك تأثير ع

 :م

فترة الزمنية

ل المنظمة و

والندوات و

صه لھذه النش

 : يه

ن التحكم فيه

فترة ز في  ل

خالل ھذه الف

ق الوقت يتم

أو غيلعادي

 غير العادي

ھو الذي يخ

أن يكون ھن

اشر أو العام

ن الوقت الفت

على مستقبل

ي الحفالت و

ت سيخصص

 . ة

ن التحكم في

ذي ال يمكن

 حيث يدخل

سلوكياته خ

ى أن إنفاق

ت اإلنتاج ال

قت اإلنتاج

ري الناجح ھ

عادي دون أ

ت غيرالمبا

ھذا النوع من

ر واضح ع

ضور اإلداري

كم من الوقت

ة والخارجية

يمكن  قت ال

د بالوقت الذ

صص للعمل

يوجه س  انما

ك تقسيم ير

وقت -أ 

وق  -ب

واإلدار

غير الع

الوقت -٤

يمثل ھذ

لھا تأثير

،وحضو

يحدد كم

الداخلية

 ً وق ثانيا

يقصد  

المخص

مراقبة

ككما أن ھناك



 

 

 

 

، ويقسم 

    فرد    ن

ية لإلنسان

 تأثير على

فھو يقضي

حته وعافيته

من    للنومص

راحاللعمري

لتقاليد من

 ذاته، لھذا ف

نسان وصح

 .م الفعل

 

ت المخصص

ختالف المر

العادات وال

ميته ويحقق

ي لتوازناإلن

لراحة وعدم

.ر والحيوية

ي مدة الوقت

 الوقت باخ

ى ما تحدثھا

تمد منه أھم

 

٣٥ 

ت ضروري

ى مرحلة ال

عادة الشعور

في  الختالف

ف مدة ھذا

إلى ضافة

 رزقھويست

، وھو وقعت

 .د للنوم

واالنتقال إلى

جي، واستع

مع االل فرد

كما تختلف

ا . الكھولة

فھو مصدر

  

 :  لنوم

صص للنوم،

ء واالستعداد

في النوم و ق

لتنبه التدريج

نوم لدى كل

لى آخر، ك

إلى     فولة

 . اته

 : العمل

فاإلنسان  ة 

.العمل في 

 

وقت ال : ل

وقت المخص

 :لى

ت االسترخاء

ت االستغراق

ت اإليقاظ وال

جود وقت للن

ومن بلد إل

الطف     من

وعدد ساعا

وقت: ني 

حياة  في ته

  من حياته

: العمل إلى

لمجال األول

يقصد به الو

وقت النوم إ

وقت -

وقت -

وقت -

البد من وجو

آخر، ولى

م    تدريجيا

ميعاد النوم و

المجال الثان

للعمل أھميت

جزءا كبيرا

 

 

ويقسموقت

ال

و

ال

إل

ت

م

ج

و



يالذي 

ھا حول 

ا لقدراته 

 العمل الفعلي

 :من

جتماعأفراد

و أكثر وفقا

 .ن آخر

وقت. عمل

ن ھذا الوقتم

ة لألسرة الج

سة ھواية أ

أي مكان ي

من مھام الع

لته، ويتكون

ت من أھمية

لنفس بممارس

مقھى أو في

 

٣٦ 

 .قر العمل

الت كجزء م

 . وظيفية

سرته وعائل

ه ھذا الوقت

 .ة

رفيه عن الن

في ناد أو ك

 السكن ومق

ت واالستقباال

اصات الوص

 :ائلة

 مع أفراد أس

ات وما مثله

ية واألسرية

 :التسلية

الترويحوالتر

اء كان ذلك

ا بين مكان

واالتصاالت

ھام واالختص

آلسرةوالعا

قضيه الفرد

ناول الوجبا

.لطعام معا

 .تلفزيون

كالت العائلية

وا الترفيه  

في ا ن وقته

  

 : ما يلي

ألصدقاء سو

ت االنتقال ما

ت اللقاءات و

س فيه المھ

وقت ا :ث 

قت الذي يقض

ت الطعام وتن

دة وتناوبا ا

ت مشاھدة الت

ت حل المشك

وقت : بع 

من رد جزء 

.  من وقت

لوقت إلى م

ت لقاءات األ

وقت -

وقت -

تمار

لمجال الثالث

و يمثل الوق

وقت -

المائد

وقت -

وقت -

لمجال الراب

يقضي الفر

وما يتاح له

ويقسمھذا ال

وقت -

ال

ال

و

و



ة أو 

ممارسا 

 وقعت 

. تالعمل

طاء 

 .رواية

 

الثقافيةلقاءات

ومتفكرا، وم

فته، ويحدد

 فاعلية وقتا

 وقوعاألخط

ءة كتاب أو

. الوقتالحر

 .ل جدا

منتديات والل

، ومتعبدا،و

 مھام وظيف

شاط لضمان

ة سبب في

ھا مثال قراء

يختلف عن

ھر المشغول

 حضور الم

ذاته متأمال،

رد في أداء

ستعادة النش

راحة الكافية

ق عدة، منھ

ي إنتاج، وي

خرين بمظھ

 

٣٧ 

لفردية، أو

فيخلوا إلى ذ

 ١: التالية

 يقضيھا الفر

 .ل بھا

ص للراحة واس

عدم الر  مع

ستخدم بطر

ي ال يحقق أي

فرد فيه لآلخ

  . للنوم

  :لشباب

٣.  

جماعية أو ال

 .األھلية

سان بنفسه ف

 .وصية

فقا لألنواع

ساعات التي

ة التي يعمل

 المخصص

ن اإلرھاق م

 يمكن أن يس

الوقت الذي

ي يظھر الف

لمخصص ل

ال رعاية ال

٠٥- ٣٠٠ص ، ه

لھوايات الج

 الجمعيات ا

رد فيه اإلنس

سم بالخصو

يم الوقت وف

مثل عددالسا

نظامالمنظمة

وھو الوقت

جدا ألنمھم

.ة والفاعلية

لوقت الذي

يقصد به ا: 

لذالوقت ا: 

ثل الوقت ال

عية في مجا

              
مرجع سبق ذكر: 

ت ممارسة ال

ية ، أوحوي

ت الذي ينفر

شياء التي تتس

يمكن تقسيم

يم  :ت العمل

ل وتوقيته ن

و: ت الراحة 

ت الراحة م

عف الكفاءة

ال:الحر   ت

:ت الضائع 

ت االنشغال 

يمث:  ت النوم

مة االجتماع

                      
:ادارة الوقت : فى 

وقت -

الترو

الوقت -

لألشي

أنه يكما 

وقت -

العمل

وقت -

ووقت

وضع

الوقت -

الوقت -

وقت -

وقت -

 

الخدم: وال

  :مقدمة
                      

احمد الصيف١

أو

م
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ـة شخصـية

ن قــوة األمــة

 ولـذلك البـد

عتمــد عليهــا

١  

حتــى يصــبح

لتربيـة التـي

.ية واللياقة

ومرهقة ولما

 فـي التعلـيم

مــن ثــم فــإن

ب الممارســة

 بهـدف تنميـ

ن نعــرف أن

سـعي للنمـو 

ويــة التــي يع

.جتمع لنفسه

هتمــام بــه ح

 والتوجيـه وال

رجات الكفاي

وملية شاقة 

فـل لـه حـق 

 الســليمة وم

نــبباب بجا

يـة الشـباب 

ونحــن) عقليــة

ألي دولـة تس

لدعامــة القو

ضعها المج

تخطــيط لاله

ت اإلعـداد 

تع بأعلي در

 بل هي عم

لمجتمـع يكف

لشخصــيات

خصــية الشــب

هتمـام برعاي

الع –ماعيــة 

م رأسـمال أل

شــباب هــم ال

اف التي وض

دولــة إلــي الت

ر لـه عمليـات

ت بشرية تتم

صيرة المدى

طوره فـإن ال

ة لتوظيــف ال

ة لتنميــة شخ

 

٣٨ 

ديـد إلـي االه

االجتم –ة 

ي هـو أعظـم

 صــورة والش

لعليا واألهد

 اتجهــت الد

البـد أن تـوفر

خلق طاقات

سيطة وال قص

المجتمع وتط

ص المتكافئــة

انية الالزمــة

  .ب

جتمعنـا الجد

الجســمية – 

صـر البشـري

جــه وبأكمــل

ضوء القيم ال

ألهميــة فقــط 

ن كـذلك فال

 تستهدف خ

ة سهلة وبس

في تطوير 

عيــة والفــرص

مات اإلنســا

مجال رعاية الشباب

عيـة فـي مج

النفســية(عــة 

تعتبـر العنص

 بأحســن وج

 بنائه في ض

ظــي بهــذه األ

 ولكي يكـون

روسة والتي

يست عملية

صر الحيوي ف

مــة االجتماع

تــوفير الخــدم

              
ة االجتماعية في م

دمـة االجتما

وانبهــا األربع

بها ولـذلك ت

م باســتثماره

تمع وٕاعادة 

لشــباب يحظ

قا لألهداف

خطط المدر

د الشباب لي

 هو العنص

عمــل والخدم

ب تشــمل ت

                      
الخدمة: مد غباري

الخد تجهت

لشــباب بجو

من قـوة شـباب

مــن االهتمــام

تطوير المجت

وحيــث أن ال

منتجا ومحقق

يقوم علي الخ

وعملية إعداد

كان الشباب

والصــحة والع

رعايــة الشــباب

                      
محمد سالمة محم١

ات

ال

م

م

تط

و

م

يق

و

ك

و

ر

 
١



 

 

 

 

هـات والقـيم

ودا متصــلة

  .اته

صـر البشـرية

 هـــي تنميـــة

ميـق االتجاه

 تصــبح جهــو

سمح به طاقا

 وأن العناص

مـــة العربيـــة 

 غـرس وتعم

يــة التربويــة 

صي ما تس

شـطة واعيـة 

ي بنـــاء األم

 أساسـًا إلـي

 فــإن العمليــ

صميوله إلي أق

ة عربيـة نش

لحقيقيـــة فـــي

 

٣٩ 

لتي تهدف 

ــدة متكاملــة

ر قدراته وم

هـي بنـاء أمـة

ن الجهـــود ا

ج التربوية ال

ية الفــرد وحــ

مه واستثمار

ـذه البقعـة ه

ذه األمـــة وٕان

ة من البرامج

ألن شخصــي

ة الفرد وتقدم

اكلنا فـي هـذ

اء مثـــل هـــذ

لوان مختلفة

مــع ونظــرا أل

تهدف تنمية

ق وأدق مشا

 الخـــام لبنـــا

  

  :باب

إليجابية ألل

لعليــا للمجتم

ومستمرة تست

ن أهم وأشق

هـــي المـــوارد

.إلمكانيات

  

  

  

  

من هم الشب

ا

ال

و

إن

ه

ا

 

 

 

 

م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شـباب تضـع

 فمــنهم مــن

عيـة ومـنهم

تحديـد عمــر

يسـي األول

حلـة الشــباب

ظم وتخطــط

اعيـة تعمـل

فـراغهم عـن

علــي تنشــئة

الل ممارســـة

تهم وتنميـــة

سـتثمره خيـر

ن رعايـة الش

ــوم الشــباب

ظـاهرة اجتما

يـف يمكـن تح

 العامـل الرئي

ن تبــدأ مرح

ـة بأنهــا تــنظ

دمـة االجتما

 فـي وقـت ف

ــرية قــادرة ع

ع مـــن خـــال

ســـتثمار قـــدرات

 فراغهم وتس

جـد إلـيهم وٕان

 تحديــد مفهــ

علـي أنهـا ظ

ية ولكــن كيـ

ي ليس هـو 

ــي الـرغم بـأن

ذلــك المرحلــة

ماعيـة والخد

تـي تمـارس

 ماديــة وبشــ

ات المجتمـــع

ل علـــي اسـ

 شغل وقت 

ـة التـي توج

ختلفــوا فــي 

ة الشـباب ع

عيـة والجسـمي

لعمر الزمني

، وعلــي١عـالي

وأن خــالل ذ

سـية واالجتم

ة الهادفـة الت

 بإمكانيــات 

قـــيم واتجاهـــا

ماعيـــة تعمـــل

ياتهم وذلك 

 

٤٠ 

رامج الرعايـة

ن العلمــاء ا

ر إلـي مرحلـة

ة واالجتماع

فراد ولكن الع

عقلـي واالنفع

االســتمرار و

لعقليـة والنفس

ج واألنشطة

 خصيصــا 

مشـــي مـــع ق

خدمـــة االجتم

مي شخصي

  .ب

كن تحديد بر

كــن كثيــر مــن

م من ينظـر

هر النفسـية

دية بين االف

لجســمي والع

 بالنضــج وا

الجسـمية وال

وترسم البرامج

لتــي أعــدت

ت التـــي تتم

كمـــا أن الخ

رات التي تنم

مجال رعاية الشباب

يمكب حتى 

لعمريــة ولكـ

زمنية ومنهم

ة مــن الظـوا

ك فروق فرد

ة النضـج ال

ــوغ وتنتهــي

ن النـواحي ا

ها تخطط وت

ة الشــباب ال

م واالتجاهـــات

ها الشـــباب ك

ر من الخبر
              

ة االجتماعية في م

ن هم الشباب

ا المراحــل ا

ب في فترة ز

عـةنهـا مجمو 

ب ألن هناك

رد إلــي حالـة

راهقــة والبلــم

 الشباب مـن

الشباب فإنه

ســات رعايــة

ســـابهم القـــيم

تـــي يمارســـه

كسبهم الكثير
                      

الخدمة: مد غباري

وال نحدد من

فــي اعتبارهــا

يعتبر الشباب

مـن يعتقـد أنه

معين للشباب

وصـول الفـر

بتطــورات الم

برامج رعاية

علي رعاية ا

طريــق مؤسس

لشـــباب وٕاكس

ألنشـــطة الت

وتك مهاراتهم
                      

محمد سالمة محم١

أو

ف

يع

م

م
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ع
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إلنســان فــي

اس مـن النـ

تسـاب القـيم

لبشـر النـافع

"ثبـات ذاتـه

داد وتــدريب

جهــا وتحقــق

ة سـريعة أو

التفــاق بــين

مــا بــين ســن

يحـدث فيهـا

كــون فيهــا اإل

 إليهـا كثيـرا

هـو وقـت اكت

ضـيل بـين الب

عـن نفسـه وٕا

 يســبقه إعــد

خطــط برامج

ه مـن ناحيـة

ــة وقــد تــم ا

عينــة تقــع مـ

زمنيـة التـي ي

فتــرة التــي يك

سـي وتسـعي 

ت الفـراغ ه

 عمليـة تفض

ه بـالتعبير ع

ب البــد أن 

ة الشــباب تخ

 الخاصـة بـه

لبيئــة والوراثــ

ة عمريــة مع

 المرحلـة الزم

تثمر هــو الف

لهـدوء النفس

إلـي أن وقـت 

 وهـذا يعنـي

قد تسمح له

تكــاري محبــب

 علــي رعايــة

 له طبيعتـه 

ر عنصــر ال

طــار مرحلــة

سـين وهـي 

 

٤١ 

لفــراغ المســت

والسـعادة وال

)  ويلجرينو

ي يقـوم بـه 

الفراغ ق ات

ي نشــاط ابتك

عيــة تعمــل 

ن كل منهم 

 نظــرا لتــأثير

شــباب فــي إط

ـع مـن الجنس

أن وقــت ال 

رد بالراحـة و

جراي(شير 

 للنشاط الـذي

 اختيار أوقا

ت الفــراغ فــي

مــة االجتماع

هم إال أنمو 

يصــل إليهــا 

 مفهــوم الش

راد المجتمـفـ

)Krausس 

عر فيها الفـر

جدا منهم ويش

ملية اختيار 

  :ف قائال

ها الفرد في

 قضــاء وقــت

يــارهم والخدم

ي مراحل نم

ضــج الــذي ي

علــي تحديــد

ن ليشـمل أف

كــراوس(قــول 

 يعيش ويشع

ها القليل جد

رد يقوم لعم

ضار ويضيف

لتي يمارسه

لقــدرة علــي ق

 حســن اختي

يتشابهون في

 بدرجــة النض

ة الشــباب ع

شر والعشـرين

ســتثمار ويقــ

حالة مثالية 

ويتوصل إليه

حيث أن الفر

والمفيد والض

إن الحرية ا

ــذلك فــإن ال

لشــباب مــن

  .هدافها

لشباب هم ي

بطــئ النمــو 

جهــزة رعايــة

لخامسة عش

اس

ح

و

ح

و

إ"

لــ

لل

أ

ال

بط

أج

ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن الشــباب

ويصــل إلــي

رات مختلفــة

مرات البيــت

ه أن مفهـوم

 عـرف فتـرة

ـدور الكبــار

لشــباب هــي

  .إلنسان

حســن إنتــاج

وم الشــائع بــأ

 اإلنجــاب و

كتســاب خبـر

اصــة بمــؤتم

باب بقولـهشـ

Adm ( وقـد

ظــام للقيــام بــد

ن مرحلــة ال

جتماعي لإل

ذكاء هــو أح

 مــع المفهــوم

 قــادرًا علــي

 وتؤهلـه الك

ؤتمرات الخا

ـد مفهـوم الش

masآدمـز (

ضــج واالنتظ

ن القــول بــأن

لنفسي واالج

ت الفــراغ بــذ

شــباب يتفــق 

ــبح الشــباب

عي والعقلــي

ن أحــد المــؤ

ت قام بتحديـد

(وقـد قـام ) 

لتربيــة والنض

يمكــنــن هنــا 

 الجسمي وا

ي ملــئ وقــت

 

٤٢ 

لمرحلــة الش

 حيــث يصــب

ي واالجتمـاع

شــار إلــي أن

ل السبعينات

بمعني واحد

يســية هــي ا

ل للفــرد ومــن

مال النضج 

ن القــدرة علــي

  .ب

هــذا تحديــد ل

 إلــي الرشــد

سـي والنفســي

  .تقبلية

لبريطانيــة أش

نعقد في أول

لفظان ب(ن 

ة أعمــال رئي

نمو المتكامــل

ومرحلة اكتم

أن) : درســل

بمجال رعاية الشبا

والجســمية ه

مــن الطفولــة

جنسســمي وال

لحياة المستق

 المعــارف ال

والشباب وان

خدم مترادفان

باب مواجهــة

 أساســا بــالنم

ة الطفولة و

برتراند(اني 

              
ة االجتماعية في م

ســيولوجية و

ة انتقاليــة م

لنضـج الجس

ة مطالب ال

نشــر بــدائرة 

ل الطفولة و

راهقين يستخ

هــا فتــرة الشــبا

وأنهــا تــرتبط

ل بين مرحلة

وف البريطــا

                      
الخدمة: مد غباري

لتغيــرات الفس

مرحلــة زمنيــة

درجـة مــن ال

تعده لمواجهة

فــي مقــال ن 

أليبض حول

لشباب والمر

لشــباب بأنه

فــي الحيــاة و

حلقة الوصل

يقــول الفيلســو

  ١.لمدنية

                      
محمد سالمة محم١
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هيئـة أنسـب

مميـــزات مـــا

داد األجــواء

فـل اسـتمرار

ل مـا يمكـن

درين علـــي

ه ومســتقبل

 خصـائص

لشـباب بـأن

لتــي ينتمــي

 تقوم عليها

لحكوميـة لته

صـــفات والم

ارة عــن إعــد

معه بمـا يكف

ي تـوفير كـل

مـــواطنين قـــا

مين مســتقبله

.  

مـاعي ينمـي

من رعايـة ال

لجماعــات ال

لحقيقة التي 

ة األهليـة وال

ســـب مـــن الص

يــة أنهــا عبــا

خدمة مجتم

 الشـباب هـي

 ليصـــبحوا م

خطــار وتــأم

تحت سماء

ن حـي اجتم

ي مشابه تؤم

ثر فيــه ال ال

وهذه هي الح

 االجتماعيـة

 بحيـــث يكتس

حيــة التطبيقي

 قادرا علي خ

صبح رعاية 

الجتماعيـــة ل

ض لــه مــن أخ

وق أرض وت

إلنسـان كـائن

 فيه وبمعني

ســان ال تــؤث

يعيش فيها و

 

٤٣ 

من األجهزة 

يم للشـــباب 

ه ومــن الناح

حيث يصبح 

س المعني تص

والنفســـية واال

ممــا يتعــرض

ن تعيش فو

 علـي أن اإل

لذي يعيش 

يــة وأن اإلنس

معية التي ي

لتي تبذله م

مـــاعي الســـلي

شــتي ميادينــه

 وسليما بحي

ذويه وبنفس

 والفكريـــة و

ع وحمايتــه م

 يقدر لها أن

يـة الشـباب 

 المجتمع ال

ه االجتماعي

بيئته المجتم

:  

الجهود والة 

نمـــو االجتم

بــالده فــي ش

نموا صالحا

ي والرضا لذ

راتـــه البدنيـــة

نــاء المجتمــع

 التي سوف

تند فـي رعاي

ومع البيئة أ

 صــنع بيئتــه

 مجموعها ب

اية الشباب

عن مجموعة

ألوضـــاع للن

حا لخدمــة ب

شباب نو ال

هار الوطني

ن تنميـــة قدرا

عليــة فــي بنـ

يال القادمة 

جتماعية تسـت

الل تفاعله م

إلنســان مــن 

ي تكون في

تعريفات رعا

هي عبارة ع

لظـــروف واأل

يجعلــه صــالح

لمالئمة لنمو

لتقدم واالزد

لشـــباب مـــن

بفاعإلســهام 

فضل لألجي

لخدمة االج

إلنسان خال

شخصــية اإل

ليها وال التي

تع

ه

ال

يج

ال

ال

لل

ا

أف

ال

ا

ش

إل



 

 

 

 

 

 

 أن تقـوم بـه

تخــتص فــي

لك البـــد أن

ناياهـــا القـــيم

د مـــن القـــيم

االجتماعيــة

 مـا يجـب، أ

ــذا لــم ت ب ل

ورائهـــا وكـــذل

ضـــمن فـــي ثن

حريـــر الفـــرد

ي الخدمــة ا

ل مـن أهـم 

 لنمــو الشــباب

جـــدوي مـــن و

البـــد أن تتض

 الالزمـــة لتح

 الشــباب فــي

صـبح التكامـل

 الموجــودة ل

ضـــائعي ال جـ

جتماعيـــة ال

الجتماعيـــة

فــإن مفهــوم

  .ور

 

٤٤ 

ومن هنـا أص

ب فــالجهود

ا جهـــود ض

الخدمـــة االج

 للتغيـــرات ا

شــود، إذن ف

حقائق لألمو

ية الشباب و

رعايــة الشــباب

 كلهـــا فإنهـــا

ـي تقـــدمها ا

لـــي أهـــداف

تطــور المنتش

  ب

ي إلدراك الح

 مجال رعاي

اعيــة فــي رع

هـــا الشـــباب 

لشـــباب التـــا

ـي تـــؤدي إل

تالئم مــع الت

 تنشأ الشباب

  :ب

كير الواقعي

 .طية

في جتماعية 

دمــة االجتما

ي ينمـــو فيه

مج رعايـــة ا

 الجيـــدة التـــ

 التــي ال تــت

اسا أن ت أس

عاية الشباب

رة علي التفك

ادة الديمقراط

لخدمة االج

وبــرامج الخد

برامجهـــا التـــي

تتضـــمن بـــرام

واالتجاهـــات

واالتجاهــات

يتطلب منها

  

  

خصائص رع

القدر -١

الريا -٢

ال

و

بر

تت

و

و

يت

 

.

خ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شـباب ألنـه

لفـة فـي هـذا

أي اعتـراف

هـذا الجانـب

كل الشــــباب

ه الخــدمات

عدة وتوجيــه

ألنهـا تسـاعد

علــي النمــو

 تنتمـي فيـه

ف رعايـة الش

ئفهـا المختلف

ب الشـباب أ

 ، ويتـولي ه

ــــة لمشــــاك عاي

ــزاء مــن هــذ

ة فــي مســاع

ة الشباب أل

احتياجــات ع

 جانـب ذلـك

حقيـق أهـداف

سسـات بوظا

ق إلي تجنيـب

 وميزانيـات 

ــا مــــن الرعا

هليــة ويـتم جــ

 متخصصــة

تعتبر رعاية

ـي لــه مــن ا

 وهـي إلـي ج

سـئول عـن تح

ممثـل للمؤس

قائية تصدق

دة ومنشآت 

ـــ صــــص جانب

حكوميــة وأهل

ال أو أجهــزة

ية ، كذلك ت

ات ومــا تلبــي

لمسـئوليات

 

٤٥ 

ئـد هـو المس

والم الوسـيط 

يد تعتبر وقا

عاية من قاد

 وهــــي تخص

ب هيئــات ح

ألحــداث مــثال

خدمات الطبي

 مــن إمكانيــا

علي تحمل ا

رهـا أن الرائ

ـك كمـا أن 

هومها الجدي

 أسباب الرع

ــــة  ــا عالجي

 هـذا الجانــب

ر رعايــة األ

لنفسية والخد

مــا تقــدم لــه 

طن القادر ع

ة فـي اعتبار

ولية عن ذلـك

  

الشباب بمفه

ا تكلفه من 

ـة كمــــا أنهــــ

ض ويتــولي

داخليــة كــدور

كالعيادات ال

ــل عمــره بم

 من المواط

 .ضوية

ة االجتماعية

مهني للمسئو

 :ة الشباب

 أن رعاية ا

 طبيعي بما

ــــ ــــة وأهلي ومي

 التــي تعتــرض

مؤسســات د

ي المشاكل ك

 كافــة مراحـ

زيد وتختلف

الفوض -٣

وتقع الخدمة

لشخص الم

  .لمجال

هداف رعاية

ومن الواقع 

و نمو غير

هيئــــات حكو

لصـعوباتوا

عــن طريــق م

لشباب ذوي

اب فــيلشــب

لسوي المتزا

و

ال

ال

أ

 

أو

ه

و

ع

ال

ال

ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقدمـه  ومـا

اج متماشـيا

علـي اكتمـال

شـباب علـي

ي مؤسسـات

رص متاحــة

تـه المختلفـة

فرصـــةلـــه ال

تقــديم أوجــه

خصـية فإنهـا

واع النشـاط

وزيادة االنتـا

تسـاعدهم ع

فة رعايـة الش

يلمختلفـة فـ

 تصــبح الفــر

راته ومهارات

يته وتتـــيح ل

ت الالزمــة لت

م نمـو الشخ

زولـه مـن أنـو

ناء وطني و

سـانية التـي ت

ا تقـوم فلسـف

ة والبـرامج ال

 فــرد وآخــر ت

 استثمار قدر

مـــو شخصـــي

 اإلمكانيــات

مـا يكفـل لهـم

بغي ممـا يزا

 بذلك في بن

مناهج اإلنس

هنـي فعنـدما

ون األنشـطة

 تميــز بــين ف

 منهم علي 

 يكفـــل لـــه نم

 عــن تــوفير

ـوفير كـل م

 

٤٦ 

إلنتاجية ينبغ

باب يساهم 

المبادئ والم

لنفسـي والمه

ندما يمارسو

رســتها دون 

عد كل فرد 

ير كـــل مـــا 

مــع مســئول

ة الشـباب لتـ

  .ب

من تلقائية اإل

ية لهذا الشب

  ١.ة

جموعة من ا

جتمـاعي وا

راد وذلك عن

يارهــا وممار

 واعية تساع

ـــق فـــي تـــوفي

راتهــا والمجتم

سـعي رعايـة

مجال رعاية الشباب

لفة وترفع م

بر هي بنائي

صادية للدولة

  

ب علي مج

ص للنمـو االج

 جميع األفر

ون فــي اختي

سليم وقيادة

مـــواطن الحـــ

جماعــة وخبرا

ب وعندما تس

              
ة االجتماعية في م

مهنية المختل

 عامة وتعتب

تنمية االقتص

 :ة الشباب

رعاية الشباب

ح لهـم فـرص

لفرص بين 

ب ويشــتركو

ت إشراف س

 بـــأن لكـــل م

ي حيــاة الجم

ختلفة للشباب

                      
الخدمة: مد غباري

لمهارات الم

من خدمات 

مع خطة التن

فلسفة رعاية

تقوم فلسفة ر

لنضج وتتيح

مبدأ تكافؤ ال

رعايــة الشــباب

لمجتمع تحت

وهـــي تـــؤمن 

لمشــاركة فــي

لرعاية المخ

                      
محمد سالمة محم١

ال

م

م

ف

تق

ال

م

ر

لل

و

لل

ال

 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والرياضــية

ايــة الشــباب

 إدراك هــذه

 يعطلها أو

لمهنيــة فــي

حــو تحقيــق

ن كفــرد لــه

 الوجود وٕاذا

ن صـالحين

تطورهــا بــل

  

تماعيــةالج

 وفلســفة رعا

فمــا يتطلــب

ك القرات قد

ي مهاراتــه ا

النطــالق نح

حترام اإلنســان

علي ما في 

ون مـواطنين

ه لنموهــا وت

 :ا فيما يلي

والمميــزات ا

مــة األخــري 

 مــع غيــره ف

ضا بأن تلك

ي االجتمــاعي

 والتعبيــر وا

لشــباب بــاح

سانية هي أع

جـود يصـبحو

 كامتــداد لــه

 تشير إليها

ر القــدرات و

خبــرة والخدم

ال يتفــق فيهــا

ب أيض الشبا

 األخصــائي

ريــة التفكيــر 

ـفة رعايــة ال

لقيمة اإلنسا

 مـا فـي الوج

خاصــة بهــا

جاالت التي

 

٤٧ 

ت واســتثمار

ـي تقــديم الخ

 والعقليــة وال

فلسفة رعاية

ك يســتخدم 

نــوا مــن حري

فلســ تــؤمن 

ه حيث أن ا

 هـي أغلـي 

  .عية

مؤسســات الخ

كل هذه المج

ميــة المهــارات

 قــدراتهم علــي

ه الجســمية 

كما تؤمن ف

البيئيــة ولــذلك

 حتــى يتمكن

نفســهم كمــا

شباب بقيمته

م اإلنسـانية 

االجتما تهم

ــر علــي الم

نتشار في ك

خبــرات وتنم

جانــب تنميــة 

تميــز بقدراتــه

رق مناسبة ك

 الذاتيــة أو ا

ممــا يعرفهــا 

بــدافع مــن أن

 وتشعر الش

ناهم بقيمـتهم

فق في حيات

:  

ب لــم تقتصــ

 عرضي وان

إكســابهم الخ

ترويحيــة بجا

كــل شــاب يت

تثمارها بطر

ض العوائــق 

ت األفــراد م

الجتماعيــة بـ

ه في الحياة 

باب وأشـعرن

ن علي التواف

:ية الشباب

عايــة الشــباب

ك له امتداد 

قــادرة علــي إ

والثقافيــة والت

تــؤمن بــأن ك

لقدرات واست

يعوقهــا بعــض

تحريــر قــدرات

ألهــداف اال

كرامته وحقه

حترمنا الشب

وأفراد قادرين

مجاالت رعاي

حيــث أن رع

تعددت وذلك

ق

و

تــ

ال

يع

تح

ا

ك

اح

و

م

ح

تع



 

 

 

 

 

بــه مســاعدة

شر أدوارهـا

  .١صالح

ل والرؤسـاء

 والتعليميـــــة

فـــي الراحـــة

لــذي تقــوم ب

ه الرعاية تنش

مواطن الص

 بـين العمـال

ت الصـــــحية

ن حقـــوقهم ف

ميــة الــدور ا

 أخذت هذه

ي تكوين الم

ن العالقـات

ر الخـــــدمات

صـــة وضـــمان

ة وزادت أهم

 األكبر فقد

 ويتعاون في

ريـق تحسـين

مـــــل وتـــــوفير

التهم الخاص

 

٤٨ 

خيــرةوات األ

 علي الوجه

ف الموجودة

تـاج عـن طر

ظـــــروف العم

حـــل مشـــكال

  :ار

  .ب

ب فــي الســنو

اء رسالتها 

قق األهداف

ف زيـادة اإلنت

 وتطـــــوير ظ

دتهم علـــي ح

كبار والصغا

مجال رعاية الشباب

  

عايــة الشــباب

تعليم من أد

ع حتى يتحق

صـنع بهـدف

هم الـــــبعض 

رهم ومســـاعد

منحرفين الك

              
ة االجتماعية في م

 : المدرسي

ت أهميــة رع

 التربية والت

سة بالمجتمع

  : العمالي

في المصاية 

ال وبعضـــــه

 لهـــم وألســـره

  

  :لمذنبين

 المجال للم

                      
الخدمة: مد غباري

المجال -١

قــد اتضــحت

وتمكين دور

تربط المدرس

المجال -٢

دخلت الرعا

وبـــــين العمـــــا

والترويحيـــة ل

  .واألجازات

مجال ال -٣

ويشمل هذا 

                      
محمد سالمة محم١

١

لق

و

لت

٢

أد

و

و

و

٣

و

 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـذا المجـال

متع ببــرامج

 لحق أيضا

ي المجتمـع

اب تواجهــه

مـل التـي تع

لالزمة ومن

يــــئ التربيــــة

 

معـدات مـن

شـباب فـي ه

ي الحــق بــالتم

سة عقابية ا 

ا صـالحا فـي

علــي أنــه شــا

 المنظمـات 

جه الوقاية ال

ع حتــــى تهي

  .النحراف

ب حمايـة الم

ت رعاية الش

طن العــادي

ن في مؤسس

يعـود مواطنـا

المنحــرف ع

 مـن واجـب 

ع توفير أوج

ــــي المجتمــــع

ر تعرض لال

عايـة الشـباب

 أهم قطاعات

 كــان للمــواط

ضعه القانون

هيلـه حتـى ي

ي الشــباب ا

مـع وأصـبح م

 مجتمعه مع

الخــــدمات فــ

 خاللها أكثر

ثيقـة بـين رع

.  

 

٤٩ 

 يعتبر من أ

مجتمــع وٕاذا

ف الذي وض

عالجيـا ولتأه

ينظــر إلــي: 

وبين المجتم

ة تكيفه مع م

ير بعــــض ا

 التي يكون 

ر والصـلة وث

.حل الشباب

  .نية

الذي  :جون

ــي نظــام الم

طن المنحرف

ة لرعايتـه ع

  ١.ع

 والمنحــرفين

سوية بينه و

 علي إعادة

ضــــرورة تــــوفي

ص في الفترة 

سادسـة عشـر

من أهم مراح

ت الممارسة المھن

ميدان السج

 خرجــت علــ

ك أن المواط

تعـددةيـة الم

مة المجتمع

ع األحــداث 

القات غير س

ب أن تعمل 

النحــــراف ض

جديد وخاص

تاسـعة والسا

رة الحدث م

              
الجتماعية ومجاالت

شباب في م

 الفئــة التــي 

ختلفة فال شك

بـرامج الرعاي

هوده في خدم

 الشــباب مــع

تج عن عال

رعاية الشباب

قايــــة مــــن اال

نشئ جيل ج

ة ما بـين الت

ذلك ألن فتر

                      
الخدمة اال: ن صالح

رعاية الش -

تتعامــل مــع 

لرعاية المخ

في التمتـع بب

ويساهم بجه

رعايــة  -ب

مشكالت تنت

في ميدان رع

ســــاليب الوق

لصالحة لتنش

لةوهي المرح

النحراف وذ

                      
عبد المحيي حسن١

أ

تت

ال

في

و

ب

م

في

أس

ال

و

ا

 
١



 

 

 

 

سـريع نتيجـة

ـورة تجعلهــا

 يـؤدي إلـي

 أو مواجهــة

لـة تطـور س

ب فــي صــو

طريـق الـذي

  :ي

أو خدماتــه 

  

معنـا فـي حا

  .اصة

ل مــع الشــبا

سـير فـي الط

باب فيما يلي

داد برامجــه أ

 ):نوا عليه

ة وأن مجتم

ي بصفة خا

طــرق العمــل

شباب مـع الس

 رعاية الشب

واء فــي إعــد

رائد أن يكون

 

٥٠ 

ريـف خاصـة

وطن العربي

قــوم عليهــا ط

لين مع الشب

حدد مبادئ

  ):اب

ل لنفســه ســو

كما يجب الر

را بشـباب الر

ة عامة وللو

ميــة التــي تقـ

 يمكن العامل

ن أن تحويمك

اب ال للشبا

فســه بالعمــل

كما هم ال ك

هتمامـا كبيـرا

ةلم بصف العا

  

حقــائق العلم

قالب عمل ي

ع الشباب و

مل مع الشبا

 الشــباب بنف

ل الشباب ك

  : الريفي

اب تـولي اه

ي يمر بها 

 :ة الشباب

ي وضــع الح

مل أي في ق

ف العمل مع

العمل(ألول 

 المبــدأ قيــام

تقبل(لثاني 

المجال -٤

رعاية الشبا 

لظروف التي

مبادئ رعاية

لمبــادئ هــي

صالحة للعم

تحقيق أهداف

المبدأ ا -١

يقصــد بهــذا 

  .مشكالته

المبدأ ا -٢

٤

 

لل

م

ال

ص

تح

١

يق

م

٢



 

 

 

 

 

 

و وحتــى لــو

ا هـو أيضـا

به وبهذا إال

 عـدم الثقـة

متهم تعـديل

تـه علـي أن

ابه كمــا هــو

 نتركهم كما

  ):هم

ي يمرون به

 حـاجزا مـن

يتطلـب خـدم

 الرائـد بقدرت

  .ب

  ):نفيذها

مجتمــع شــبا

قبل هنا أن

النفعال لمثله

 الموقف الذي

ـين الشـباب

ع الشـباب ي

ويقـاس نمـو

كه مع الشباب

راكهم في تن

شــباب وكــل م

س معني التق

سهم دون اال

ختار معهم 

وجد بينـه وبـ

  ):شباب

مـا يعمـل مـع

ب وسـلوكه و

 علي سلوك

ئوليات وٕاشر

 

٥١ 

عــة وكــل شـ

مقبولة وليس

  .نمو

اسيسهم وأح

 الشباب ويخ

واقف وٕاال أو

 وسلوك الش

اتـه وكثيـرا م

جـات الشـباب

عها تهيمن

وزيع المسئو

  .لمھنية

 وكــل جماع

اهاته غير م

ي التغير والن

ب مشاعرهم

 في محيط 

حو هذه الموا

  

سلوك الرائد 

وميوله وعادا

 مـع احتياج

يد اصة فال

شباب في تو

ال جاالت الممارسة

ل كــل شــاب

عاداته واتجا

ساعدهم علي

شاركة الشباب

لرائد يعمل 

به نح ١رون

 . الالمباالة

وائمة بين س

 اتجاهاته و

هـذا السـلوك 

 وميوله الخا

مساعدة الش
              

مة االجتماعية ومج

 المبــدأ تقبــل

ه سلوكه وع

مكن أن نس

مشا(لثالث 

 المبدأ أن ا

هم ما يشعر

قل مع عدم 

الموا(ع لراب

 كإنسان له

ث يتكيـف ه

 التجاهاته 

م(لخامس 
                      

الخدمة: حسن صالح

يقصــد بهــذا 

كانت أنماطه

ولكن لكي يم

المبدأ ا -٣

ويقصد بهذا

بدأت يشاركه

و علي األقل

المبدأ ا -٤

رائد الشباب 

سلوكه بحيـث

يكون مدركا

المبدأ ا -٥
                      

عبد المحيي ح) ١

يق

ك

و

٣

و

بد

أو

٤

ر

س

يك

٥
 
)



 

 

 

 

 

راحـل وضـع

ب في تقييم

 مــع قدراتــه

عملـــه معهـــم

عـة الشـباب

سـواء فـي مرا

ساعدة الشباب

 التــي تتفــق

  ):ن عليه

 عنـــد بــدء ع

ب أو جماع

  ):ف ذلك

 األنشـطة س

رائد في مس

 المســئولية 

لذي يكونون

هـــا الشــباب 

ي بلغـه الشـا

تاج الموقف

شـتراك فـي 

لرحدد دور ا

م أن يتــولي

المستوي ال

يكــون عليه 

مستوي الـذي

 عندما يحت

 

٥٢ 

رص لهم االش

والتقويم ويتح

شــترك مــنهم

شباب من ا

حالــة التـــي 

 هنا هو الم

  .سيا

اية الشباب

ب تهيئة الفرص

حل التنفيذ و

ـمح لكــل مش

لعمل مع الش

د بتحديـــد الح

يها الشباب

ا وبدنيا ونفس

سلطة لحما

 مع الشباب

 أو في مراح

 متعــددة تســم

البدء في ال 

 يقـــوم الرائــد

 يكونون علي

يا واجتماعيا

استخدام الس

بادئ العمل 

خاذ القرارات

 مســئوليات م

  

( لسادس 

ا المبــدأ أن

الحالة التي 

لشباب ثقافيا

ا(دأ السابع 

من أهم المبا

لخطط واتخ

لعمــل إلــي م

.واستعداداته

المبدأ ا -٦

ويقصــد بهـــذ

والمقصود با

و مجتمع ال

  

المبد - ٧

م

ال

ال

و

٦

و

و

أو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

طهـم ويقومـوا

ر ســواء فــي

  

ا عصـرنا ،

 المسـتويين

ةات الجديــد

 والقمــع فقــد

ظهــر وهــذه

معــات اآلن

لة التي هي

ضـعوا خططه

باب للخطــر

. اجتماعية

 يعـيش فيهـا

هتمـام علـي

ن االحتياجــا

طريــق القــوة 

ــم يظ صــراع ل

ر بهــا المجتم

تميز المرحل

قـراراتهم ويض

ض فيهــا الشــب

ل أو مأزق

 القلـق التـي 

 أشـارت االه

ي عبرنــا عــن

ث ال عــن ط

ــا الص كــان هن

ت التــي تمــر

صراع التي ت

يسـتخدموا ق

لتــي يتعــرض

ع في مشاكل

مـن سـمات 

ضايا التـي 

ألخيــرة والتــي

ســة والبحــث

ســانية فــإذا ك

عة التغيــرات

ة وحدة الص

  .لمعاصر

  :ب

 

٥٣ 

ن يجـب أن ي

 المواقــف ال

خطر الوقوع

عالم الكثير م

 من أهم القض

ت الشــباب األ

طريــق الدراس

جتمــع اإلنس

ــع إلــي ســرع

يال المتعاقبة

في عالمنا ال

اية الشباب

ب هـم الـذين

لســلطة فــي

 الحياة أو خ

  :ة

ع شباب الع

ا المعاصر 

عنــد حركــات

جهتهــا عــن ط

 ســمات المج

ل ذلــك يرجـ

ي بين األجي

تي تحدث ف

ي مجال رعا

 بـأن الشـباب

ن يســتخدم ا

 الصحة أو

لدول النامية

ل النامية مع

في مجتمعنا

ينــتج ذلــك ع

معــات مواج

 ســمة مــن 

ماضــية فلعــل

ضي الزمني

 المختلفة الت

جتماعية في

انه لرائد إيم

ذها البــد أن

 الخطر في

شباب في ال

ب في الدول

ية الشباب ف

محلــي وقــد ي

 مــن المجتم

راع األجيــال

 الفتــرات الم

 قصر الماض

ة التغيرات 

الخدمة االج

أن ال

بتنفيــذ

ذلك 

مشكالت الش

الشبابيجمع 

وتعتبر قضي

لعــالمي والم

بمــا يقتضــي

صــبح صــرا

لصــورة فــي

ي سببتوالت

نعكاس لحد

ستراتيجية ا

م

يج

و

ال

بم

أص

ال

و

ان

اس



 

 

 

 

 

ة دون تميــز

ملـة وشـملت

ســاب اللياقــة

 تـؤدي إلـي

ألن الشــباب

دم المســاواة

عمليـة متكام

ــرص الكتس

ن احتياجاتـه

هــي بنائيــة أل

  .٢ للدولة

  :هي

اتــه علــي قــد

ني ألنهـا ع

 للشــباب الفــ

تلبـي لـه مـن

ســئوليات وهـ

القتصادية 

ها للشباب ه

وقطاعاباب 

شاط اإلنسـا

ب أن يتــيح 

١.  

مكانيـات  وت

تحمــل المس 

طة التنمية ا

 في رعايته

  .١٩٨٧ونيه ،

 

٥٤ 

ع فئــات الشــب

واحد من النش

لشــباب يجــب

فراغ وحدها

  : الشباب

م لـه مـن إم

قــادر علــي 

مشيا مع خط

ة لتحقيقها

صالح للتجليد ، يو
  .ل رعاية الشباب

املة لجميــع

 علي نوع و

فــي رعايــة ال

ق أوقات الف

حقيق رعاية

عمـره بـم تقـدم

 المــواطن الق

 االنتاج متم

ة االجتماعية

الجتماعية ، دار الص
جتماعية في مجال

ن تكــون شــا

ن أن ترتكز 

ت النشــاط فـ

  .ارات

حدد لها نطاق

عية في تح

ة مراحـل عم

وتخلــق مــن 

طنه وزيادة 

سعي الخدمة

              
ي محيط الخدمة اال
 العامة للخدمة االج

  :ل

اب يجــب أن

  .ري

:  

ب ال يمكن

فــإن مجــاالت

هاعارف والم

  :ع

شباب ال تح

مة االجتماع

ب فـي كافـة

ع المتــزن و

 في بناء وط

ف التي تسع

                      
رعاية الشباب في 

الممارسة: ي علي

الشمول -١

برعايــة الشــبا

بين فئة وأخر

التكامل -٢

برعاية الشباب

وعلــي هــذا ف

لبدنية والمع

االتسا - ٣

ن رعاية الش

مناهج الخدم

تساعد الشباب

لنمــو الســريع

يساهم بذلك 

ومن األهداف

                      
:فؤاد سيد موسي١
ماھر ابو المعاطي٢

١

بر

بي

٢

بر

و

ال

٣

أن

م

تس

ال

يس

و

 
١
٢



 

 

 

 

ة ومشــــاكلها

 ومدرســـــيهم

عة واألقــــدام

 .العمل

ومـع )١(رين

الحيــــاةـئون 

 .عية

مـــــع أبـــــائهم 

الشــــجاعروح 

راتهم علي ا

 ومـع اآلخـر

دراكهــــم لشــــ

هداف اجتماع

 وناجحـــــة م

كل وبنــــاء ر

ب وبناء قدر

. 

 مـع أنفسـهم

ؤدي إلــــي إد

 لتحقيق أهد

ـــة إيجابيـــــة 

ب والمشــــاك

 لدي الشباب

.ي المجتمع

لي التكيـف 

 

  .ب

 

٥٥ 

اب ممــــا يــــؤ

عة والتعاون

ـــة اجتماعيـــ

طــــي الصــــعاب

االقتصادي

 .ة

ت تحدث في

ة األفراد عل

  . وقدراتهم

مجال رعاية الشباب

 لــــدي الشــــبا

 مع الجماع

قامـــــة عالقـــ

 .وزمالئهم

صــــبر وتخط

ام والوعي ا

كوين األسرة

ف مع تغيرات

إلي مساعدة

مع حاجاتهم

ة االجتماعية في م

الجتماعيــــة 

 علي العمل

اب علـــــي إق

ي توجيههم و

ـي تعلــــم الص

 

جاعة واإلقد

لسليم في تك

 علي التكيف

:  

هنية تهدف إ

لتي تتفق م

  

              
الخدمة: طفي أحمد

يــــة الــــروح اال

  .روفها

ساب القدرة 

ــاعدة الشـــــبا

شرفين علي

ـاعدتهم علــــي

.غامرة فيهم

ية روح الشج

ية االتجاه ال

ساب القدرة 

اية الشباب

:  

هب طريقة م

و المختلفة ا

 :ت المهنية

                      
ھجت، محمد مصط

تنميـ -١

وظر

اكتس -٢

مســــ -٣

والمش

مســــا -٤

والمغ

تنمية -٥

تنمية -٦

اكتس -٧

مقومات رعا

:القيادة -١

قيادة الشباب

خبرات النمو

  

القيادات -٢

                      
محمد صالح بھ )١

م

١

قي

خ

 

٢

 
)



 

 

 

 

 

 

 

ت ومعــارف

 بهـم والقـدرة

جماعــة هــم

جهودهــا مــن

ود الجماعـة

ف الجماعــة

 مهـــارة فـــي

لــديهم خبــرات

 واالهتمـام 

  .قادرين

وأعضــاء الج

  .ون بها

ة أن تنفــذ ج

ي اكتسـاب و

حليــل مواقــف

طلـــب منـــه 

ع الشــباب لـ

 إلـي النـاس

آلخرين والق

لجماعــات و

ف التي يقومو

ســة الشــبابية

  :ب

وقدرتـه علـي

هــارة فــي التح

عـــة وهـــذا يتط

ي العمــل مــع

 شـدة الميـل 

للعمل مع ا

 فــي كافــة ا

ود الوظائف

كــن المؤسس

 مع الشباب

ئـد بمهـارة و

 عالقــة المه

توي الجماع

 

٥٦ 

صصــين فــي

 مـا يميزهـا 

تهم لمية قدرا

هرة طبيعيــة 

ون لها حدو

ع والتــي يمك

ذي يتعامل 

ن تمتـع القائ

اعــة إقامــة 

يم فـــي مســـت

  :ب

  .نية

اص المتخص

هـمخاصـة وأ

عي إلي تنمي

بارههــا ظــاه

ينهم ويرسمو

 فــي الجتمــع

في القائد الذ

حيـث ألن مـن

ســاعدة الجما

 أعلـــي تقـــدي

عات الشباب

ت الممارسة المھن

قبــل األشــخا

ستعدادات خ

هنة ثم السع

  

جماعــة باعتب

يادات من بي

صــية البــارزة

ب توافرها في

ت جيـدة ح

درا علــي مس

قـــادرًا علـــي 

ادين وقطاع

              
الجتماعية ومجاالت

مــارس مــن ق

ضافة إلي اس

 لحالتهم الرا

:ة الطبيعية

نبــع مــن الج

هذه القياون 

  : الشرفية

مــنح الشخص

  .ب

ت التي يجب

إقامـة عالقـا

ي يجعلــه قــاد

ـون القائـــد ق

  

ائي في ميا

                      
الخدمة اال: ن صالح

هــي التــي تم

معينة باإلض

علي تقبلهم 

القيادة - ٣

هــي التــي تن

لذين يختارو

القيادة  -٤

هــي التــي تم

خدمة الشباب

هم المهارات

إلمهارة في 

بالقــدر الــذي

وهنـــا أن يكـــو

١.لمالحظة

دور األخصا

                      
عبد المحيي حسن١

ه

م

ع

٣

ه

ال

٤

ه

خ

أ

ال

با

و

ال

د

 
١



 

 

 

ي عديــد مــن

– الشــباب 

  .وليمبية

ـي الحقــــوق

  ).ة

وتطوعــا فــي

ز بــه جهــاز

واللجنة األول

لشــــباب علــــي

بيوت الثقافة

ســوه وظيفــة و

  .نت لهم

  :ي

باب بجهــاز

 الرياضية و

ت رعايــــة الش

 وقصور وب

ة فقــد مارس

 وتنفيذا وكان

لنحو التالي

  

ألعلــي للشــب

ات واالتحاد

  

ع مؤسســــات

  :قري

واالجتماعية

 

٥٧ 

 االجتماعيــة

طا وتقويما و

 

صر علي ا

 :اق العمل

 المجلــس األ

ية الناجحة و

 : والمحلي

علــــي جميــــع

لجيران والق

ية الثقافية وا

ــادة الخدمــة

شباب تخطيط

  :في مصر

في مص شباب

ن حيث نطا

قــومي مثــل

رات المركزي

ي اإلقليمي

ـــة وتشــــير 

 األحياء وا

ضية واألندية

  :يتها

جديــد علــي قــ

طاعات الش

ة الشباب ف

ت رعاية الش

 الشبابية من

 المســتوي الق

عات واإلدار

علي المستوي

ب والرياضــ

علي مستوي

ألندية الرياض

 حسب تبعي

ك لــيس بجد

مع جميع قط

سسات رعاية

ف مؤسسات

لمؤسسات 

عمــل علــي 

ضة، والقطاع

علت تعمل 

ريات الشــــباب

  

ت تعمل عل

 الشباب واأل

المؤسسات

حيــث أن ذلــك

لمجاالت وم

جهزة ومؤس

يمكن تصنيف

تقسم ال -١

مؤسســات تع

جهاز الرياض

مؤسسا -٢

مــــدير(مثــــل 

 ).لمحافظة

مؤسسا -٣

مراكز(مثل 

  

  

تقسيم  -٤

ح

ال

أج

يم

١

م

ج

٢

م

ال

٣

م

 

 

٤



 

 

 

 والمرشــدات

مثــل مراكــز

  .١اعية 

الجتماعيـــة

  

عيــة الكثافــة 

ظمــة لــذلك م

  .صة

شئون االجتما

ة الثقافيـــة وا

 ).ومديرياته

روعهــا جمع

للــوائح المنظ

 المتخصص

مديريات الش

ـــة ـــة واألندي ي

ضة وٕادارته و

 الشــباب وفر

 القــوانين وا

  .واطنين

ضة وٕارادات

ظات وممحاف

 واالجتماعي

 

٥٨ 

اب والرياض

معيــة بيــوت 

إطــارن فــي 

 إدارتها للمو

باب والرياض

والرياضة بالم

ـــة ـــة الثقافي ي

  :لشباب

  .ل رعاية الشباب

ألعلي للشبا

ياضــية وجم

كوميــة ولكــن

دولة وتوكل 

األعلي للشب

ت الشباب و

ـــباب واألندي

ات رعاية ال

جتماعية في مجال

المجلس ا( 

 األنديــة الري

  .يحيين

ليــة شــبه حك

ت تنشئها الد

  :وظيفتها

ل المجلس ا

 مثل مديريات

 مراكـــز الشــ

مة لمؤسسا

              
 العامة للخدمة االج

كومية مثل 

 أهليــة مثــل 

شبان المسيح

حكوميــة أهل

ي مؤسسات

ث طبيعة و

خطيطية مثل

شرافية تنفيذ

ـــذ مثـــل  تنفي

  .اضية

ساسية العام

                      
الممارسة: ي علي

أجهزة حك -

أجهــزة  -ب

وجمعيات الش

أجهــزة ح -ج

لشباب، وهي

من حيث -٥

أجهزة تخ -

أجهزة إش -ب

أجهـــزة ت -ج

واألندية الريا

لسمات األس

                      
ماھر ابو المعاطي١

أ

ب

و

ج

ال

٥

أ

ب

ج

و

ال

 
١



 

 

 

 

 

 

عي مباشـــر

 وأغراضـــها

شــكل الــذي

بـأن معــايير

ــاعي يكــون

ته وطريقته

  .لدولة

 .لها

بـــاط اجتمـــاع

دد معالمهـــا

عضــاؤها بالش

 . 

 أن يــدرك ب

ائي االجتمــ

فعه وانفعاالت

مة رسمية با

شئت من أجل

هـــا ذات ارتب

 .عمره

وتحـــدماعيـــة 

يمارســها أع

كانة مرموقة

يط الشـباب

ــب األخصــا

 تفكيره ودواف

وانين وأنظم

مة التي أنش

ــباب أي أنه

طر مراحل ع

قتهـــا االجتم

طاته التــي ي

 . المجتمع

يتها فيه مكا

 : التالية

مــل فـي محــي

إن مــن واجــ

لشباب في ت

 

٥٩ 

ة تخضع لقو

تماعية العام

ساســـية للشـــ

ث في أخط

وضـــوح طبق

ــات والنشــاط

 كافة فئات 

ممارسة فعالي

ت األساسية

تمـاعي العم

ل وعليــه فــإ

 أمكن من ال

صية اعتبارية

راض االجتم

حاجـــات األس

مل مع اإلناث

ليـــة تبـــرز بو

 .جلها

 مــن الفاعليـ

تماعي بين 

 أهدافها وم

ه االعتبارات

صــائي االجت

يــل إلــي جيــل

ما  يقترب 

ذات شخص

قواعد واألغر

ة وثيقـــة بالح

سانية وتتعام

ألنظمـــة داخل

 قامت من أ

توي محــدد 

ماسك االجت

 ثابتة لنشر

تضع أمامه

واجـب األخص

لــف مــن جي

 للشباب أن

 مؤسسات ذ

 ملتزمة بالق

ا ذات صـــلة

هداف اإلنس

ا تخضـــع أل

وهرية التي ق

ا تفــرز مســت

قق معه التم

س لها حدود 

هذا الدور ت

مــن و" :ول

تماعيــة تختل

 في رعايته

  ".ألمور

أنها -١

أنها -٢

أنهـــا -٣

باأله

أنهـــا -٤

الجو

أنهــا -٥

تتحق

ليس -٦

  
ؤكد هولكي ت

ألعتبـار األو

لحيــاة االجت

كثر فاعلية

في تناول األ

 
و

األ

ال

أك

في



 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطيط يغير

نهـا وتحديـد

صـورة معبـرة

ـــديات  المنت

ب ويتطلـــب

الت النوعيـة

 عليهـا هـذه

  

وتعلـيم القـيم

جســميًا فإنهــا

لشباب والتخ

م البحـث عن

كـي يكـون ص

علـــي أدنـــي

عايـــة الشـــباب

ا فـي مجـاال

لتـي ترسـي 

".ية الشباب

يل وتدعيم و

ة الشــباب ج

  .١ة

ط لرعاية ال

ي ذلـك عـدم

.  

لتخطـيط لك

ـي تجميـــع ع

.  

تخطـــيط لرع

 ومسئولياتها

ل األعمـدة ا

ماعية لرعاي

ف إلي تعديل

عيــة برعايــة

حية السلمية

وهو التخطيط

مـة فـال يعنـي

"ية الشباب

عتبـاره أن ا

 بالثيـــاب فـــي

".ت المحلية

عتبـــاره أن الت

تصاصاتها 

بدنيـة تشـكل

خدمة االجتم

ب فإنها تهدف

مــة االجتماع

عادات الصح
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الجتماعية و

ن كانت قائم

 السليم لرعا

يضـع فـي ا

ـــدأ ـــي أن يب

قري والهيئات

عي فـــي اع

دات لها اخت

لميـة والبوالع

ي إطار الخ

عاية الشباب

ي تقــوم الخدم

اكسابهم الع

  .ل رعاية الشباب

ة الخدمة اال

والحقيقية أن

 والتخطيط 

صـائي أن ي

جـــاتهم وينبغــ

لمصانع والق

ئي االجتمـــا

ديد من قياد

عيـة والفنيـة و

كل مجال في

ي مجال رع

جتمــع ولكــي

و اللياقة و ا

جتماعية في مجال

صل بمسئولية

في ارتجال و

لها وأسبابها

 علـي األخص

المهـــم وحاج

والور العلم 

ـع األخصـــائ

اعية مع عد

ية االجتماع

 التخطيط لك

  

الجتماعية في

مــع قــيم المج

درة البدنية و

              
العامة للخدمة االج 

ويتص" :اني

ائق عبث في

ومة وعوامل

يجب: "الث

لشـــباب وآال

حدات في نو

يضـــع" :رابـــع

دمة االجتما

وحية والقومي

 تتطلبه من 

:ب جسمياً 

 الخدمة اال

تمشــي متــي 

القد كسابهم

                      
الممارسة: ي علي

العتبار الثا

معرفة بالحقا

دها ومقابعا

العتبار الثا

عـــن آمـــال ا

وأصغي الوح

العتبـــار الر

مشاركة الخد

فالتربية الروح

لرعاية وما 

رعاية الشباب

عندما تعمل

لصــالحة الت

تهدف إلي إك

  

                      
ماھر ابو المعاطي١
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م

أب

اال

ع
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اال
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ال
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ع
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خدمـــةـإن ال

ميـادين التـي

عدة الشـباب

رســهاأن يما

م مجــتمعهم

ات القوميــة

ن شخصـية

ب وتيســـير

فـة وٕاكسـابه

جتمـــاعي فـــ

ل جميع الم

يادين لمساع

عي يمكنــه أ

ن فــي تنظــيم

ي المشــروعا

 نمـو وتكـوين

صـــية الشـــباب

اراتـه المختلف

 التطبـــع االج

شباب تشمل

كل هذه الميا

ي االجتمــاع

ركة والتعــاون

مســاهمة فــي

ـرامج علـي 

 تنميـــة شخص

ها وتنمـي م

  ٢٩، ص ٢

ل عمليـــات 

بل رعاية الش

ماعية إلي ك

ر لألخصــائي

صــة للمشــارك

ــوجيههيم للم

  .مجتمع

عد هـذه البـ

عمـــل علـــي 

راتـه وميولـه 

٠٠٢ة المواطنة ، 
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يهـــا اســـتكمال

  

ت خاصة ب

خدمة االجتم

 وطبــع أدوار

  

شــباب الفرص

عــض مــع تــ

لبيئة والمي ا

 بحيث تسـا

ب والتـــي تع

شي مع قدر

الجتماعية ، سلسلة

لتـــي يـــتم فيه

.  

:ة الشباب 

علي مؤسسات

متد دور الخ

هــذا المقــام و

 :يتمثل في

 أن يتــيح للش

 بعضــهم وبع

ي رفع مستوي

عاية الشباب

 لهـــا الشـــباب

اجياته وتتمش

قبطي للدراسات اال

  :ياً 

ي المرحلـــة ا

.ه اجتماعياً 

ية في رعاية

ة الشباب ع

شباب لذا يم

نحاول فــي ه

وهذا الدور ي

الجتمــاعي 

تعــاون بــين 

تساعد علي

ط برامج رعا

لتـــي ينضـــم

تي تلبي حا

              
المركز الق" ولمة

ب اجتماعي

لشـــباب هـــي

 تهتم برعايته

ة االجتماعية

ميادين رعاية

عمل فيها الش

أهدافــه وســن

و الميادين  

ألخصــائي ا

 األخــوة والتع

لعامة التي ت

ة في تخطيط

جماعـــات ال

 األنشطة الت

                      
اطنة في زمن العو

رعاية الشباب

ن مرحلـــة ال

الجتماعية ت

دور الخدمة

ال تقتصر م

يعيش أو يعم

فــي تحقيــق أ

في كل هذه 

يحــاول األ -

وتنميــة روح 

والخدمات الع

المساهمة -

  .١.لشباب

تكـــوين الج -

شتراكه في 

                      
المو" السيد يسن ١

رع

إن

ا
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ف
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ب وتزويــــده

  .جتمعه

عـــرف علـــي

عليــه بــالنفع

ــاج وتنميــــة

ــكرات علــي

وعــــي الشــــباب

ي تطوير مج

مناســـبة وللتع

  .باب

عمــل يعــود ع

 زيــــادة االنتـــ

 هــذه المعســ

ــي تنمــــي وع

الشتراك في

  . لعام

خـــدمات الم

 رعاية الشب

راغــه فــي ع

ــاعد علــــي ز

كمــا تســاعد 

  . الشباب

 

مقراطيــــة التــــ

عده علي اال

ت المجتمعا 

ك لتحديـــد الخ

نتائج برامج

راب وقــت ف

ح الــــذي يســــ

ة والتبعيــة ك

ت وحاجات 

  .ة الشباب
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ســــاليب الديم

ها حتى تسا

م باحتياجات

شـــباب وذلـــك

 

ائيات عن ن

ي بهــا الشــبا

وان التــــرويح

رســة القيــادة

ش مشكالت

الت ورعاية

مارســــة األس

ي يعيش فيه

 واحتياجاتهم

ي مجـــال الش

  . لعالجها

ت واإلحصا

التــي يقضــي

  .عي

ون مــــن ألــــو

يمقراطيوممار

  .ة

فة التي تناقش

 تهتم بمشكال

ن خــــالل مم

ن البيئة التي

ط الشباب و

جتماعيـــة فـــي

ول المناسبة

مات والبيانات

ل المناســبة ا

لي واالجتما

ســــكرات للــــو

ألســلوب الدي

هات السلبية

رات المختلفة

ضرات التي

تجــــارب مــــن

 الالزمة عن

ي ربط نشاط

لبحوث االج

إليجاد الحلو

عداد المعلوم

عــن الوســائل

نفسي والعقلي

تنظــــيم المعس

وممارســة األ

هتغير االتجا

 في المؤتمر

وات والمحاض

لخبــــرات والت

بالمعلومات 

العمل علي -

القيـــام بـــال -

لمشكالت إل

القيام بإع -

البحــث ع -

لجسمي والن

إعــــداد وتن -

لشخصــية و

دعم القيم وت

المشاركة -

عقد الندوا -

  

  

ال

با

-

-

ال

-

-

ال

-

ال

د

-

-

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هي

والبحــث، إال

طالحًا باسـم

مــن احتـــواء

ن مشـــكالت

 خـالل هـذه

ي يشــارك فــ

هـذه البـرامج

 

مشـــــروعات

مشــاركة فــي

 تجعــل مــن

محــو األميــة

سـي لالنتـاج

  :اب

 اإلرهاب وه

 التــدريس وا

 اآلن اصـط

ن الجامعـــة م

ـا لـــديهم مـــن

ات ، ومـن 

مج محــددة ي

مـن خـالل ه

  .١جامعات

ـــــي الم باب ف

لشــباب بالم

د علــي أن 

ي أســاليب م

معـوق اساس

ب من اإلرها

لشباب من 

قليــديين هنــا

 بمـا يعـرف

ث تــتمكنحيـــ

صـــة تهـــتم بمـــا

ت واحتياجا

 بإعــداد بــرام

ر الطـالب م

عو إليها الج

شـــــارك الشـــــب

حيــث ســمح ا

ي هــذا العــد

دريبهم علــي

 ، فاألميـة م

عاية الشباب

وعها وقاية ا

 وظيفتــين تق

خـذت تهـتم

لتوجيــه، بح

شـــادية خاص

هذه المشكالت

ي بالجامعــة 

بحيث يشعر

نية التي تدع

ـــــث يش  بحي

ة العامــة بحي

ت أكبــر فــي

باب بعــد تــد

ـاع االنتـاج 
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الوقائية لرع

شيوع ف في

للجامعــات  

 المتقدمـة أخ

 اإلرشــاد وا

بـــرامج اإلرش

ل مواجهة ه

شــاد الشــبابي

ية الشباب ب

 بالقيم الوطن

ـــــة الجتماعي

رمج الخدمــة

ون مســؤوليات

هم فــي الشــب

ألخـص قطـ

  .ل رعاية الشباب

ر الوسائل ا

 التي تستهدف

: للجامعــات

ت في الـدول

هــي وظيفـــة

هم داخـــل الب

تهم من أجل

صــص لإلرش

وأجهزة رعاية

 وباالرتباط ب

ج الخدمـــــة اال

ظــر فــي بــرا

لهــم يتحملــون

ــا كبيــر يســه

األ لفـة وعلـي

جتماعية في مجال

ية في توفير

االجراءات 

 اإلرشــادية ل

ة الجامعات

 للجامعـــة وه

ف اتجاهـــاته

دعم مشاركته

جهــاز متخص

 والطالب و

ي للجامعة 

ـــــرامج ـــــي ب ف

ن إعــادة النظ

وميــة وتجعل

شــروعا قوميــ

عـات المختل

              
 العامة للخدمة االج

ة االجتماعية

حدد بعض ا

يم الوظيفــة 

يالحظ خدمة

ظيفــة الثالثــة 

اب بمختلـــف

ياجات، وتد

ظيفــة يقــوم ج

ها األساتذة

تماء الحقيقي

دة النظـــــر ف

البــد مــن.ميــة

ــروعات القو

و األميــة مش

ك في القطاع

                      
الممارسة: ي علي

دور الخدمة

يمكننا أن نح

 تــدعي

أنه ي

الوظي

الشـــبا

واحتي

الوظي

تنفيذ

باالنت

 إعـــــاد

القوم

المشـ

محــو

وذلك

                      
ماھر ابو المعاطي١

د

يم

 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمــا يجعــل

  ١. لقومية

 فـي تنشـئة

ن ثــم يتعــين

 ويمكـــن أن

 خـــالل فتـــرة

حــددة لخدمــة

ضـــم نوعيـــات

ـــن الكليـــات

م الخـدمات

شـباب الـذين

ة أو أجهــزة

ف التيــارات

  

ة مــن جهــة 

مسؤوليات ال

 دورا حيويـا

حيــاتهم ومــن

ة والثقافيـــة، 

  .مجال

ـــة الشـــباب 

ا بــرامج محـ

صـــيفية تض

ـــم طالبـــًا مــ

رسات وتقـديم

ن يمنح الش

  .فترة

الل الجامعــة

باب بمختلــف

.يق تماسكه

فــة االنتاجيــة

ي تحمل الم

ألسـرة تلعـب

لهامــة مــن ح

ة والصـــحية

 في هذا المج

ســـتغالل طاقــ

عســكرات لهــا

معســـكرات ص

م فـــرق تضــ

 بإجراء الدرا

ريفية علي أن

الل هذه الفت

في مــن خــال

 لتوعيــة الشــب

جتمع وتحقي

  ٢٩، ص ٢

عــدالت الكلف

ومون به في

لم بـه أن األ

ه المرحلــة ال

 االجتماعيـــة

سرة عاية األ

يمكـــن اسـ: 

ملــة فــي معس

ـــأن تنشـــأ الم

كرات بتنظـــيم

ئة المحلية ب

جتمعاتهم الر

ن به من خال

نشــاط الثقــاف

ة وسياســية ل

ي تنمية المج

٠٠٢ة المواطنة ، 
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 فــي رفـع مع

ور الذي يقو

لمن المسـ: 

 خــالل هــذه

لمســـتويات 

يد برامج رع

خدمـــة البيئـــة

ة أشــهر كام

فيـــا وذلـــك بــ

هـــذه المعســـك

ي خدمة البيئ

ريفية في مج

 لما يقومون

جــب دعــم الن

دوات ثقافيــة

تسهم به في

الجتماعية ، سلسلة

طــاع يســهم 

الحقيقية للدو

مج رعايتها

ة األساســية

علـــي كافـــة ال

لفة في تحدي

الصـــيفي لخ

د نحــو ثالثــة

تماعيـــا وثقاف

عـــة وتقـــوم هـ

ذه الفرق في

والخدمة الري

كافأة كحافز

يج: سياســية

ــك بعمــل نــد

تا يمكن أن 

قبطي للدراسات اال

فــي هــذا القط

رون القيمة ا

 وتطوير برام

يــدهم بالقيمــة

ة األســـرة ع

دولة المختلف

مج العمـــل ا

ة التــي تمتــد

صـــحيا واجت

باب الجامعـ

ث تشترك هذ

 الحضرية و

ذه الفرق مك

الثقافيــة والس

لشــباب وذلــ

ية ومدى ما

              
المركز الق" ولمة

ضـاء عليــه ف

ب يستشعر

ية األسرية 

اب ، وتزوي

تمـــام برعايـــة

ون أجهزة الد

ـــكرات وبـــرام

طلــة الصــيفية

ة المحليـــة ص

لفـــة مـــن شـــب

تلفة وبحيث

ن المناطق

هذركون في 

ج التوعيــة ا

فــة ورعايــة ا

رية والسياسي

                      
ن العواطنة في زم

والقض

الشبا

 العناي

الشــبا

االهت

تتعاو

 معســ

العط

البيئـــة

مختلف

المخت

لسكان

يشترك

 بــرامج

الثقاف

الفكر

                      
المو" السيد يسن ١
 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن التيـــارات

 تهـــتم بـــدعم

ل الزيــارات

لقــيم الدينيــة

ـاح الفـرص

 عـــن واقـــع

ـل الصـــراع

وياتها بـــدعم

عنـد الشـباب

ة الحديثـة ،

زمـــات التـــي

 شـــبابنا عـــن

 يجـــب أن ت

 خــالل تبــاد

الل تأكيــد ال

ن توجيـه متـ

عـــد الشـــباب

ن مـــن عوامـــ

 بكافـــة مســـتو

ة اإليجابيـة ع

  .هوض به

ت الحضـرية

عليميـــة واألز

 

ي ال تنعـــزل

تواه الثقـــافي

مــن ق واســع

لــك مــن خــال

 األمـور دون

مجتمـــع فتبع

ون عـــامالن

هـــزة االعـــالم 

لقـيم الوطنيـة

مصري والنه

 والمجتمعـات

صـــحية والتع

  . المجتمع

  ٢٩، ص ٢٠٠

عـــالمي لكـــي

فيرتفـــع مســـت

 علــي نطــاق

وال يهــدم وذلـ

ال من ترك 

هـــدم فـــي الم

مـــائهم وتكـــو

 جانـــب أجهـ

 فـي توكيـد ال

ة المجتمع الم

ات األوليـة 

لنفســـية والص

ة في حياة ا

٢سلة المواطنة ، 
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المحلـــي والع

 الخـــارجي ف

ي والعــالمي 

  .خري

جاهــا بــين وال

مسؤولية بدال

ون معـــول ه

جابـــاتهم وانتم

 العمـــل مـــن

هم بفاعليـة س

 برامج تنمية

ي المجتمعـا

والروحيـــة وال

هماته البنائية

ت االجتماعية ، سلس

ط الشـــبابي ا

علـــي العـــالم 

ابي المحلــي

 الدول األخ

ث تتجــه اتج

ل وتحمل الم

أن تكـــو كـــن

ف مـــن إيج

يجـــب : بابي

ت تجعلها تس

ر فأكثر في 

 

 معاملتـه فـي

القتصـــادية و

راته ومساهم

 القبطي للدراسات

بـــين النشـــاط

 انتفاحـــه ع

لنشــاط الشــبا

ت بيننا وبين

الدينيــة حيــث

جاز والعمل

مســـؤولة يمك

زلهم وتضـــعف

العـــالم الشـــب

ا باالمكانيات

ركة في أكثر

  :ع الشباب

مع وأساليب

تماعيـــة واال

تها علي قدر

              
المركز"  العولمة

ة بيم الصـــل

ميـــة ويـــزداد

الت بــين ال

ود والبعثات

يد التوعيــة ا

عة إلي اإلنج

رات غيـــر م

معهم وتعـــزل

  .١. شقاق

 سياســـات اال

طها وتزويدها

زه نحو المشار

جتماعية مع

 في المجتم

شـــباب االجت

ب وانعكاسات

                      
لمواطنة في زمن

 ـــدعي ت

العالم

الصــال

والوفو

 ترشــي

الدافع

لتيـــار

مجـــتم

واالنش

 دعـــم

نشاط

وحفزه

لخدمة االج

دور الشباب

وحاجـــات الش

تواجه الشباب

                      
ال" السيد يسن  )١

ال

د

و

تو

 
)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميـادين التـي

عدة الشـباب

يمارسها في

ض أن رعايــة

ض اسـتغالل

ـــي الشـــباب

والمكاتــب ال

عي والفنــي

بهــا الشــباب

ل جميع الم

يادين لمساع

 يمكنه أن ي

يــري الــبعض

راغـه بغـرض

  .منهم

ـد أنهـــا ترعــ

ه المراكــز وا

ي واالجتمــا

ســيلة يــتفهم ب

شباب تشمل

كل هذه الميا

االجتماعي 

ــام الثــورة وي

 فـي وقـت فر

س كل فرد م

تماعيـــة نجـــ

 أي أن هــذه

ضــي والثقــافي

القنــاع كوس

بل رعاية الش

ماعية إلي ك

ألخصائي ا

 إال بعــد قيــ

ها الشـباب 

حببة إلي نفس

خدمـــة االجت

م وميولــه ، 

نشــاط الرياض

واإلرشــاد واال

٢٩  
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ت خاصة ب

خدمة االجتم

ر اطبع أدوا

ه فــي بالدنــا

لتـي يمارسـه

ألنشطة المح

 ومكاتـــب الخ

ــب لقــدراتهم

ختلفــة مــن الن

ي التوجيــه و

  .اته

٢، ص١٩٨٤ب،

: ة الشباب

علي مؤسسات

متد دور الخ

ذا المقام وط

ــم نســتخدمه

ة المختلفـة ا

ولة ألوان األ

ــه الشـــباب 

ريــق المناســ

أللــوان المخ

غراضــها علــي

حقق به رغبا

مجال رعاية الشباب

ية في رعاية

ة الشباب ع

شباب لذا يم

حاول في هذ

  

ح حــديث ولــ

ون األنشطة

منه في مزاول

مراكـــز توجيـــ

وجيهــه للطر

باب علــي األ

ي تحقيــق أغ

مكانياته ويح

              
ة االجتماعية في م

ة االجتماعية

ميادين رعاية

عمل فيها الش

هدافه وسنح

  .١يادين

  :ة الشباب

ب مصــطلح

عدو أن تكو

واالستفادة م

ظرنـــا إلـــي م

حتياجاتــه وتو

رعايتهــا للشــب

ل تعتمــد فــي

ي يناسب إم

                      
فيق حسن، الخدمة

دمةدور الخ

ال تقتصر م

يعيش أو يعم

في تحقيق أ

كل هذه المي

ماهية رعاية

رعايــة الشــباب

لشباب ال تع

لوقت وهذا ا

ولكـــن إذا نظ

بتبصــيره باح

رعتعتمــد فــي 

وغيرهــا ، بــل

لطريق الذي

                      
محمد نجيب تو)١

د

ال

يع

في

ك

م

ر

ال

ه

و

بت

تع

و

ال
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صل للرعاية

ال يتجـزأ وأن

ي نمـو الفـرد

ــــة الجتماعي

ت فراغــه ،

ة ، أي أنهــا

  

شـباب يجـب

 علـي النمـو

 . متكامالً 

صـبغة وقائيـة

تهم ويحقــق

راغه هو فص

الفـرد كـل ال

ة تهدف إلي

لصــــحية وا

جــه وفــي وقــت

شــاب كوحــدة

 : فيما يلي

  .عمل

عمل فيـه الش

دة الشـباب 

الشاب نموا 

مـة ذات ص

مــع إمكانيــات

 

 في وقت فر

نـا نعلـم أن ا

صلة ومستمرة

ــــة وا لتعليمي

لــه أو خارج

شخصــية الش

باب نوجزها

 الفراغ والع

ن يعيش ويع

 إلـي مسـاعد

و شخصية ا

نشـطة منظم

ال يتناســب م

  ". وتقديسه

سها الشباب 

، وحيـث أ،ن

مليات متص

الخــــدمات ا

 مجــال عمل

هــا رعايــة ش

 لرعاية الشب

 من أوقات

 فكل ميدان

ملـة تهـدف 

ف إلي نمو

 مهنيـة أو أن

نمــوا متكــامال

ء مجتمعهم 
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تي يمارس ال

قـت فراغـه ،

 هي إال عم

 كــــأن كــــل ا

م للفــرد فــي

فــي مجموعه

م األساسية 

باب في كل

و مؤسسة ،

 عملية متكام

الي أي تهدف

هـا خـدمات 

ي تنميــتهم نم

مون في بناء

وم األنشطة 

ت عملـه ووق

 للشباب ما

ــــه ،  ومي ول

ا والتــي تقــدم

فــة تهــدف ف

  .املهك

ض المفاهيم

سو تقدم للشب

ي ميدان أو

ب بل هي 

مي واالنفعا

بأنه"لشـباب 

وتهــدف إألي

لحين يسهمو

 علي مفهوم

كـل مـن وقـت

واالجتماعية

ــــه مــــع قدرات

فنيــة وغيرهــا

ســات المختلف

مو الفرد وتك

  

ستخلص بعض

مات تمارسو

مقصورة علي

خدمة للشباب

اعي والجسم

هيـة رعايـة ال

م للشــباب وت

واطنين صال

عاية الشباب

لفـدر فـي كـ

ت التربوية وا

ـا يتناســــب م

والثقافيــة والف

بهــا المؤسس

ملة تخدم نم

:ية الشباب

توضحيه نس

 نشاط وخدم

عاية ليست م

 .يراعاه

عاية ليست خ

لي واالجتما

 تحديد ماه

الجيــة تقــدمع

ون منهم مو

واقتصار رع

لتي ينالها ا

كل العمليات

وتقدســــه بمــــا

والرياضــية و

والتــي تقــوم ب

عملية متكام

مفاهيم رعاي

ومما سبق تو

أنها -١

الرع -٢

أن ي

الرع -٣

العقل

وبذلك يمكن

الوٕانشــائية وع

رغباتهم ويكو

و

ال

ك

و

و

و

ع

م

و

و

و

ر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عــي الشــباب

ـتفهم ويعـــي

ه ولمجتمعــه

يــــده بــــألوان

تـي تسـاعده

مســـتمر فـــي

 والممارسـة

 أن كال من

ب علـي كـل

 عــن طريقــة

ــة حــين ترع

.  

 للشـــباب ليـــ

لنفســه حقــق

صــــحية وتزوي

 الالزمـة الت

تقـــدم مقيـــق 

طريـق الفهـم

 وبأ، يدرك 

وجـب بـذلك 

دربــه عليــه 

تقبل، والدولــ

١.ة الكريمة

عيـــة، تـــدفع 

األهــداف ليح

نــــواحي الص

به المهـارات

عد عيـــل تحق

شاب عن ط

ديمقراطية، 

 وتطورهـا،و

وذلــك بــأن ند

بعــات المســت

ساليب الحياة

ربيـــة اجتماع

حقيــق هــذه ا

ــاب مــــن الن

سـتها وٕاكسـابه

 عـــال يســـاع

ي إكساب الش

سة النظم الد

ح الجماعـة 

التعــاون ، و

٢  
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فــه تلقــي التب

وتهيئ له أس

  : اب

بيـــة الفـــرد تر

ســهم فــي تح

نظمــــة بالشـــ

علـي ممارس

ل بمســـتوي 

العمل علي 

ولية وممارس

وهامـة لنجـاح

رك أهميــة ا

٢٩٢، ص١٩٨٤،

تاف: وعلــي أ

 ومقوماته و

شباب للشبا

أي ترب: ركة

 علــي أن يس

العنايــــة المن

ـبة وقدرتـه ع

ـه مـــن عمـــل

:  المسئولية

حمل المسئو

 ضـرورية وه

م بــه أن يــدر

ال رعاية الشباب،

:  

مــل األمــة، 

عداد السليم 

ها رعاية الش

داف المشـــتر

عــة ، ويعمــل

.  

ا: ة البدنيــــة

ختلفة المناسـ

 يتطلـــب منـــه

ادة وتحمل 

ادة وعلي تح

ة الجماعـة 

ل عمــل يقــوم

              
الجتماعية في مجا

:ية الشباب

 مســتقبل وأم

كانيات االع

 التي تكسبه

مـــان باألهـــد

اف الجماعــ

عادة والتقدم

قــــة والكفايــــة

شاطات المخ

وم بكـــل مـــا 

 .تاج

رة علي القيا

رة علي القيا

دة وعضوية

طن فــي كــل

                      
ق حسن، الخدمة ا

غراض رعاي

لشــباب هــو 

ر له إمكوتوف

لخصائص 

اإليم -١

أهــدا

السع

اللياق -٢

النش

ليقـــو

االنت

القدر -٣

القدر

القيا

مــواط

                      
محمد نجيب توفيق١

أ

ال

و

ال

 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

لجماعـــة أن

ـباب بصـفة

ت وخاصـــة

مجتمـــع دورًا

ارك أن يشـ

ب مواطنيــه

ل يمكــن أن

وهـــو مجـــال

ضـــابطة لكـــل

ئق األمـــور
 علـي ضـوء
حقيقيــة لهــذا
بلــة للتفاعــل

 عضـــوية ال

امـة ، وللشـب

ل المجتمعـــات

باب فـــي الم

حتـى يمكنـه

ال إذا اكتســب

 خيــر مجــال

 المجتمـــع و

وجهـــة والض

 وٕادراك حقـــا
سـه أهدافـه 
حتياجــات ح
ن حينئــذ قاب

ي القيـــادة أو 

ن بصـفة عا

النســـبة لكـــل

ح دور الشـــب

 المهـارات ح

 .ة

ظم حياتــه إال

 ووعــي، و 

مـــة وتقاليـــد 

ح القـــوة المو

ر الـــواقعي و
ه ليحـدد لنفس
لــي ضــوء اح
 ألنهــا تكــون

لـــي مســـتوي

 

طن لكـل مـوا

ة وقوميـــة با

بـــذلك أصـــبح

مختلفـة مـن 

تمعه بالفائدة

تمــع أن يــنظ

عهــا برغبــة

 الـــنظم العام

ب أن تصـــبح

علـــي التفكيـــر
دفعـهرضا وي

مجتمعــه عل
صــر الحيــاة

٢  

 

٦٩ 

 للشــباب عل

.١.مجتمعهم

رة ضـرورية 

رة اجتماعيـــة

مصـــري، وب

تقان أنواع م

د علي مجت

كــن ألي مجت

وا علــي إتباع

ي احتـــرام لـــ

ـات الشـــباب

ب الشـــباب ع
و يشعر بالرض
م خدماتــه لم
لألفكــار عنص

٢٩٢، ص١٩٨٤،

ـــذلك يمكـــن 

ق أهداف م

وهـذه قـدر: ة

امـــة ضـــرور

مجتمعنـــا الم

رب علي إت

فة التي تعود

ال يمكــ: ليــد

اليــد، وعملــو

 الشـــباب عل

كـــن لجماعـــ

تـــدريب: عي
حاضره وهو
طريــق تنظــيم
عي يعطــي لأل

ال رعاية الشباب،

 الصـــغر وبـــ

 علي تحقيق

خدمـة العامـة

خـــدمات العا

اميـــة مثـــل م

 منه أن يتدر

مات المختلف

لعامــة والتقال

لعامــة والتقا

ــي تـــدريب 

وجهـــة، ويمك

تفكيـــر الـــواقع
يعيش في ح
 ينيــر لــه ط
فكيــر الــواقع

              
الجتماعية في مجا

مارســة منـــذ 

ونوا بالعمل

رة علـي الخ

صـــة ألن الخ

جتمعـــات النا

سيًا يتطلب 

 تقديم الخدم

رام الــنظم ال

رام الــنظم ال

مـــئن إليـــه فـــ

ماعـــات المو

 .ضو فيها

رة علـــي التف
عل الشباب ي
انياتــه، كمــا
جتمــع ، والتف

 .حركة

                      
ق حسن، الخدمة ا

المم

يتعاو

القدر -٤

خاص

المج

أساس

في 

احتــر -٥

احتــر

نطم

الجم

عض

القـــد -٦
بجع
إمكا
المج
والح

                      
محمد نجيب توفيق١
 
١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب المهـــارات

 واإلعجـاب

 غيره وحـب

هتمــامى اال

يـه المـواطن

دايــة مرحلــة

ون مســتقبل

ه هـي جـزء

مية قـدراتهم

ســـاب الشـــاب

نـال التقـدير

 علي حب 

تمعــه، ومــدى

ي يشـعر في

راهقــة ، وبد

شــباب ، يكــو

باب ورعايتـه

قاتهم ، وتنم

كسب علـــي إ

زاولتها ، وين

قدرة الشاب

متــه فــي مجت

لمجتمـع الـذي

 مرحلــة المر

ـا يكــون الش

 بجيـل الشـب

 ورعاية طاق

ايـــة الشـــباب

عادة في مز

ور يعكس ق

 الشــاب بقيم

لسـليم هـو ال

 ، فهــم فــي

 ، وكيــف مــ

 فـإن العنايـة

الشبابية ت

٢٩  
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ل بـــرامج رعا

الرضا والسع

السعادة شعو

 كلمــا شــعر 

والمجتمـع ال

هــا البشــرية 

هــام الحيــاة 

كملهـا، لـذا ف

  .مكانتها

الل المؤسسات

  .)١(.رة

٢، ص١٩٨٤ب،

ب أن تعمـــل

تى يشعر با

الحساس با

ذا الشــعور ك

جتمـع لـه، و

ة مــن طاقاته

ها لتســلم مه

ن الحيـاة بأك

رص علي مك

ب من خال

جتمع واالسر

مجال رعاية الشباب

يجـــب: ســـعادة

ه وميوله حت

 أدائها ، وا

مــا يقــوي هــذ

 يقدمها المج

 .ضا

  رة

  ميد

تملــك األمــة

ة تعــد نفســه

سـلمون شـؤون

األمة والحرص

طاقات الشباب

 الدولة والمج

              
ة االجتماعية في م

حســـاس بالس

اسبة لقدراته

 التفوق في

خــرين لــه، كم

خدمات التي

سعادة والرض

اع الحضارة

د عبد الحم

 أغلــي مــا ت

احتياطيــةـوة 

ا قريـب يتس

ط لمستقبل ا

باستيعاب ط

ي مسؤولية 

                      
فيق حسن، الخدمة

اإلح -٧

المنا

عند

اآلخ

والخ

بالس

لشباب صنا

صالح محمد

  مقدمة

لشــباب هــم 

لشــباب ، قــو

ألمـة ،وعمـا

من التخطيط

ن التفكير ب

وملكاتهم هي

                      
محمد نجيب تو)١

ال

ص

م

ال

ال

ا

م

إن

و
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دم وتخريـب

عـت الـدول

م بمـواهبهم

ت العمليـــة ،

تأهيــل علــي

دمــة الــوطن

 الكثيـر مـن

لشــباب مــن

عـــرفولـــة لن

بل لحضــارة

 عمليـات هـد

هـي التـي د

هم واالهتمـا

ت والمهـــارات

ل معاهــد الت

يفهــا فــي خد

ت للبشـرية 

 مــا يوجــه ال

 وفـــي محاو

 فــي المســتقب

تحـول إلـي 

ا ورعايتهـا 

وجيـه طاقـاته

ب الخبـــرات

م مــن خــالل

  .ية

قــاتهم وتوظي

ة التـي قـدمت

ا علــي أهــم 

عـــه وعقليتـــه

ملي الرايــة ف

 وتوظـف تت

  .سلبياً 

عـدم توجيههـا

لشباب، وتو

هيـــل واكتســـا

فــإن تــدريبهم

مسألة أساسي

هتمــام بطاق

اراتنا القديمـة

وضــع أيــدنيا

تاجـــه وابداع

 يكونــوا حــام

 

٧١ 

إن لـم توجـه

سه انعكاسًا س

إهمالها، وع

متها رعاية ال

ـاج إلـــي تأه

تمــع ، لــذا ف

تخدامها ، م

البــد مــن اال

داتنـا وحضـا

ي نحــاول و

ـــؤثر فـــي انت

فوســهم لكــي

ة والنفسـية إ

ن الفرد نفس

 ومخاطر إ

 تكون مهم

واســـعة تحتـــا

تطــور المجت

ألجهزة واست

قبل فكــان ال

 بقيمنـا وعاد

لســطور لكــي

صـــادية قـــد تـــ

غــرس فــي نف

  .لعربي

دية والفكريـة

س علي كيان

قة الشباب،

صة بالشباب،

 قطاعـــات و

 والمدنيــة وت

ة ، وٕادارة األ

رجــال المســتق

ليـق ضـارة ت

  .الية

كتابــة هــذه ا

قافيـــة واقتص

يجــب أن تغ

يهم للعالم ال

شباب الجسـد

 بل وتنعكس

قالكبري لطا

 وزارة خاصة

فـــي الشـــباب

العلــوم ركــة 

لمية الحديثة

شــباب هــم رج

يـة لبنـاء حض

حضارة الحا

 القلــم فــي ك

جتماعيـــة وثق

القــيم التــي ي

ي علي أيدي

ن طاقة الش

في المجتمع

ن األهمية 

لي تأسيس 

وميـــولهم، ففــ

واللحــاق بحر

لوسائل العلم

وكمــا أن الش

واألمة العربي

ساسيات الح

مــن هنــا بــدأ

مشـــكالت اج

شــبابنا أهــم ا

نأمل أن تبني

  

  

إن

في

إن

إل

و

و

ال

و

و

أس

م

م

ش

نأ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

قـــوة الفعالـــة

القتصـادي ،

علــي أســس

االقتصـادية

رفاهيــة مــن

ا عليـــه مـــن

ي كــل عمــل

)جتمـاعيين

٢.  

القهـــا تمثـــل 

سياسـي واال

امــل مبنــي ع

فها للتنمية ا

ي لتحقيــق الر

 حقـــوق ومـــا

الشــباب فــي

صائيين االج

– ١٥.  
٢٦٥، ص ١٩٨٥

الشـــباب ألنه

جتمـاعي والس

  .١ة

منهــاج متكا

هاتها وأهداف

جتمــع يســعي

مـــا لـــه مـــن 

توي انتــاج ا

األخص(هنييها 

– ١٤، ص ص ١
،  ٢سكندرية ، ط

صـــًا بفئـــات ا

 البنـاء االج

ل المسؤولية

حتــاج إلــي م

لة في اتجاه

مــة فــي مج

  :ام

عـــه العـــام بم

 يرتفــع مســت

ة ومهتماعي

  

  .٢٨٣، ص
٩٨٤ ، بدون ط، 

اإلسمعي الحديث ، 

 

٧٢ 

:  

هتمامـــا خاص

ولـي عمليـة

 علي تحمل

همــة التــي تح

ط العام للدول

ش بعــزة وكرام

ساسيين هم

تفهم لمجتمع

شــباب حتــى 

لخدمة االجت

 :ل ذلك في

ة ، مصدر سابق ،
طبعة جامعة بغداد
عية، المكتب الجام

: ز الشباب

ًا وحـــديثا اه

وبالدرجـة األو

ق جيل قادر

لتربويــة المه

ط بالتخطيط

ئــتهم للعــيش

  .٢جتمعهم

 غرضين أس

خصـــية المـــت

.  

والمهنيــة للش

داف تجد ال

عملها ويتمثل

ؤسسات االجتماعية
ماعية للشباب ، مط
ة والخدمة االجتما

ية في مراكز

ســـانية قـــديمًا

ي عاتقهـا وب

 ملحة لخلق

ن األمــور ال

 تتفق وترتبط

ة كافــة وتهيئ

أنفسهم ومج

 إلي تحقيق

تكامـــل الشخ

ائه وتطويره

ــة البدنيــة و

ل هذه األهد

ًال خصبًا لعم

              
إدارة المؤ : حسن
خدمات اجتم: طيب

لرعاية االجتماعية

ة االجتماعي

معـــات اإلنس

تـي يقـع علـي

ب ضرورة 

 الشــباب مــن

ة صحيحة 

ة والسياســية

هم لخدمة أ

باب تهدف إ

مـــواطن المت

سهام في بنا

ســتوي اللياقــ

، ومن خالل

شباب مجاال

                      
حي، محمد حربي
م، منذر ھاشم الخط
ال: م، والسيد عطية

الخدمةثانيًا 

ولـــت المجتم

والنشيطة الت

فرعاية الشباب

وتعــد رعايــة 

ربويةعلمية ت

واالجتماعيــة

خالل أعداد

فرعاية الشبا

تنشـــئة الم -

واجبات لإلس

رفــع مس -ب

،٣يقومون به

في رعاية الش

  
                      

حميد كردي الفالح١
صبيح عبد المنعم٢
ماجدة كمال عالم٣

ث

أو

و

فر

و

ع

و

خ

ف

أ

و

ب

يق

في
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كالت التـي

ة والخدمـــــة

هــذا المحــور

ظ أن بعـــض

ت، ولتالفـي

و لـم يطلـب

بهـا بـل هـي

ســـب عنـــدما

– ١١٠ ص ص 

تالفي المشـك

 

  .تأهيلهم

واالقتصـــــادية

كــن تحليــل ه

 قـــد يالحـــظ

ن المشـكالت

ئيـة حتـى لـو

ط لمن يطلب

لوقـــت المناس

،١٩٨٣،  ١ية، ط

 العون في ت

  .المستقبأل

م ومستوي ت

ـــــة و م العلمي

 وعليــه يمكــ

ـــة الشـــباب 

م الكثيـر مـن

خدماتـه الوقائ

عروضة فقط

ـــباب فـــي الو

حديث ، اإلسكندري

  :مائية

ن يقدم لهم 

رهم لمهنة ا

سبة لقدراتهم

 طموحـــــاتهم

،١ت للشــباب

ـة فـــي رعايــ

 فتسـبب لهـم

لي تقديم خ

ي ليست مع

ها علـــي الشــ

مكتب الجامعي الح
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الجية واإلنم

مجتمعهم أن

وحسن اختيار

علمية المناس

ب لتحقيـــــق 

ه المتطلبــات

دواره المهنيـــة

ـة أو بيئيـة 

ا، فيسعي إل

ي االجتماعي

ن يفرضـــه أ

عات اإلسالمية ، الم

وقائية والعال

لشباب من م

 وقدراتهم وح

 الفنية أو الع

ـــــدريب ــل والت

 لتــوفير هــذه

  :و األتي

ا يمـــارس أد

يـرة سـواء ذات

إلي عالجها

ا األخصائي

دومن حقـــه 

شباب في المجتمعا

 الناحية الو

ية ينتظر ال

  :ريق

ف مواهبهم

ة والمراكز 

ــداد والتأهيــــ

ثــر مالئمــة 

 علي النحو

  

اعي عنـــدما

ضـغوط كثيـرة

الت يبادر إ

 التي يقدمها

فـــي آن واحـــد
              

جتماعية ورعاية الش

لشباب من

غيرات الحالي

طرذلك عن 

م في اكتشاف

عاهد المهنية

ــرص اإلعـــــ

تعتبــر األكث 

 المبينة فيه 

 :ت الوقائية

ئي االجتمـــا

ون تحـت ض

 تلك المشكال

ن الخدمات 

ومفروضـــة فــ
                      

الخدمة االجت: اري

  

رعاية ا -١

في زمن التغ

تعترضهم وذ

مساعدتهم -

إيجاد المع -

ــــ - ـــــوفير ف ت

الجتماعيــة 

باالتجاهات 

الخدمات -

ن األخصـــائ

لشباب يقعو

وقوعهم في 

منه ذلك ألن

معروضـــة وم
                      

محمد سالمية غبا١
١١١.  
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موقف الـذي

عنوية حتـى

ة البطاقـات

سـباب تـدني

بيل معالجـة

فرديـــة التـــي

ابلهم مــن يقــ

عالجيـة عـن

ج فالدراسـة

سـواء كانـت

االجتمــاعي

 في مثل الم

ع روحه المع

ريـق مراجعـة

وف علـي أس

وين فـي سـب

شـــكالتهم الف

مواجهــة مــا ي

بـاألدوار الع

يص والعـالج

س ي الموقـف

ألخصــائي ا

٨.  

وع مستقبال 

يطة به ورفع

سـي عـن طر

طـالب للوقـو

األبـو سة مـع

علـــي حـــل مش

رين علــي م

الجتمـاعي ب

ديـة والتشـخي

ل المـؤثرة فـي

ــليم يضــع األ

  . ٤مشكلة

  .٨٥ ص 
٥٧ – ٥٦.  

١٠٩.  
٨٥، ص ١٩٨٥ ، 

ب من الوقوع

لبيئية المحيط

  .٢ة أحد

تـأخر الدراس

اء أمـور الط

عاون المدرس

  

ســاعدتهم ع

صــبحوا قــادر

ألخصـائي اال

 الحالـة الفرد

هـم العوامـل

شــخيص الســ

يته ونوع الم

سابق ،ب، مصدر 
٦صدر سابق ، ص 

صدر سابق ، ص 
ب ، مصدر سابق
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وقاية الطالب

ف الذاتية وال

اجة لمعونة

طالب من الت

رسـين وأوليـا

سة ومدى تع

 .٣ي الدراسة

ب وذلـــك لمس

مهــا حتــى يص

ية ويقـوم األ

هـي دراسـة 

رف علـي أ

 أســاس التش

وفقًا لشخصي

ليم ورعاية الشباب
ال المدرسي، مص
ت اإلسالمية ، مص
عليم ورعاية الشباب

، لو١ مؤكدة

يره بالظروف

ن الحاف دو 

ي وقاية الط

درسـة والمدر

م عن الدراس

االنتظام في

ماتها للشـــباب

راتهم وتقويم

رة موضـوعي

رد الثالثـة وه

فسـيرها للتعـر

يص،وعلي 

ة المستفيد و

الجتماعية في التعل
الجتماعية في المجا
شباب في المجتمعات

في التعالجتماعية

مع ألضرار

طريق تبصي

 هذا الموقف

جتماعي علي

ع إدارة المد

ب انقطاعهم

طالب عن ا

  :ة

ة تقـــدم خـــدم

صــياتهم وقــدر

حلهـا بصـور

 خدمـة الفـر

الحقـائق وتف

مليــة التشــخي

بة لمساعدة

              
الخدمة اال: ي أحمد
الخدمة اال: ي أحمد

تماعية ورعاية الش
الخدمة ا: في أحمد

رد أو المجتم

 ذلك عن ط

مواجهة مثل

صائي االج

 والتعـاون مـع

الب وأسباب

ي تعوق الط

ت العالجية

االجتماعيـــة

تنميــة شخص

لتفكيـر فـي ح

سة عمليات

طريق جمع 

يــة وهــي عم

جية المناسب

                      
ت، محمد مصطفي
ي، محمد مصطفي

الخدمة االجتم: ري
ت ، محمد مصطف

يتعرض الفرد

يعانيه، ويتم

يتمكن من م

ويعمل األخص

لمدرسـية ، 

درجات الطال

السباب التي

الخدمات -ب

ن الخدمــة ا

تهــدف إلــي ت

مشكالت وال

طريق ممارس

تكون عن ط

بيئي، ذاتيــة أ

لخطة العالج

                      
محمد صالح بھجت١
سامية محمد فھمي٢
محمد سالمة غبار٣
محمد صالح بھجت٤

يت

يع

يت

و

ال

د

ا

ب

أن

ته

م

ط

تك

ذ

ال
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مثابــة عمليــة

ف مـــن حـــدة

ي يعبـر عـن

مــائهم لــيس

االجتمـــاعي

لمجتمعـات،

مـة العالقـة

ييـرهم وبهـذا

ات العـــالج

 السـلوك أو

 كبيـرًا علـي

ي تكــون بمث

يلة للتخفيـــف

لخجـول كـي

لشــباب، وٕانم

ألخصـــائي ا

جماعـات وال

إلقنـاع، وٕاقا

ر فـيهم وتغي

طريـــق خــدما

ريقهـا تعـديل 

مـد اعتمـادًا 

١.  

لموقــف والتــي

شـــباب كوســـي

للمنطـوي وال

جيــة لبنــاء ال

ـق إعـــداد األ

 األفراد والج

رة التـأثير واإل

تطيع التـأثير

به ، عــن ط

ـتم عـن طري

جتمـاعي تعتم

٠٤، ص ١٩٦٢ 
١١٢ – ١١١.  

 والمعمقــة للم

برامجهـــا للش

ئ الفـرص ل

ائيــة والعالج

ك عـــن طريـــق

 بناء ونماء

ية علي قدرة

 وهكـذا يسـت

بإنمــاء شـــباب

ت جديـدة يـت

صـائي االجت

، ١رة الحديثة ، ط
صدر سابق ، ص 
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لمستفيضــة و

 خـــدماتها وب

البرامج تهيئ

خــدمات الوقا

تحقيـــق ذلـــك

 قادرًا علي 

ماته اإلنمائي

م المتبـادل،

تمــع وذلـــك ب

شباب خبـرات

قـدمها األخص

  .٢ء

 وفن، مكتبة القاھر
ت اإلسالمية ، مص

 بالدراســة ال

اعيـــة تقـــدم 

جماعات، فا

  .١منها

  ):ة

ميــة عــن الخ

يـــة تســـعي لت

ندها يصبح

د تقديم خدم

قة واالحتـرام

مجتإنمـــاء ال

ي إكساب الش

مائية التي يق

بناء واإلنماء

عاية الشباب مھنة
شباب في المجتمعات

ب ال تــتم إال

دمـــة االجتما

 األفراد والج

ي عالجه م

اإلنشائية(ة 

 ال تقــل أهمي

ة االجتماعي

ب لعمله وعن

جتماعي عند

نية علي الثق

  .واإلنماء

ســـعي إلــي إ

 تعتمد علي

دمات اإلنما

د إلي البوحي

              
رع: عمان صبري

تماعية ورعاية الش

عدة للشــباب

ـالب، فالخد

لتي يعانيها

م إيجابيًا في

ت اإلنمائية

اإلنمائيــة ت 

هل فالخدمـــة

الته والمحب

صائي االج

ي عالقة مبن

علي البناء و

جتماعيــة تس

عليمية التي

اهات، والخد

 الطريق الو

                      
بد الخالق عالم ، ع

الخدمة االجتم: ري

وهــذه المســاع

اونـــة للطـــالمع

لمشكالت ال

نفسه ويساهم

الخدمات -ج

ن الخــدمات

بـــاألمر الســـه

لمؤمن برسا

تمد األخصويع

لمهنية وهي

يكون قادرًا ع

فالخدمــة االج

لتربوية والتع

تغيير االتجا

لتربية ألنها

                      
عدلي سليمان، عب١
محمد سالمة غبار٢

و
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ذه الطاقـــات

عمــل بهــدف

تماعيـة مـن

ض المهـــارات

يـــاتهم غنيـــة

نـة مـن عـدة

لتــدرج ومــن

 فـــي تـــوفير

جتمــع إجيــاًال

 تنشـــيط هـــذ

ر فــرص ع

خدمـة االجت

ســـابهم بعـــض

ن جعـــل حي

 خطـة مكون

شــكالت وبال

الج والقيـــادة 

 تهيــئ للمجت

ات بهـــدف 

ســب وتــوفير

فـة للخ المختل

شـــباب إلكسـ

 تمكـــنهم مـــن

ه أن يضـع 

الج كــل المش

ج فـــي العـــال

 وعقليــًا كــي 

  .٦٥، ص ١٩٧

ت والمجتمعـــا

مكانهــا المنا

مل البرامج 

الفرصـــة للش

الزمـــة التـــي 

ضـمار عليـه

مكــن أن يعــا

بارهـــا مـــنهج

عيــا ونفســيا و

  .٣مجتمع

  :وقع
http://w 

  .١٠٣بق ، ص 
٠،  ١القاھرة ، ط
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 والجماعـــات

ظيفهــا فــي م

، وتعم١طنهم

لـــي إتاحـــة ا

مقومـــات الال
٢.  

ـي هـذا المض

ب وبــذلك يم

شـــباب باعتب

  :ًا وعقلياً 

ميًا واجتماع

اتها نحو الم

علي االنترنت المو
www.social.te
 وفن ، مصدر ساب
حمد علي مخيمر، ا

نـــد األفـــراد و

شــباب وتوظ

صادية في وط

يـــة وفنيـــة إل

حيـــاتهم بالم

٢فكير السليم

عي ناجحـًا فـ

 عنــد الشــباب

نـــه وبـــين الش

  .الت

عيًا ونفسيًا

لشــباب جســم

عر بمسئوليا

معوقين ، منشور ع
eam.com/foru
عاية الشباب مھنة
تماعي، مطبعة أح

 الكامنـــة عن

ن قــدرات الش

مية االقتص

كشـــفية وثقافي

 التـــي تمـــد ح

ي النمو والتف

ي االجتماعي

الت القائمــة 

 القائمـــة بين

هذه المشكال

سميًا واجتما

لــي تنميــة ال

لواعية وتشع

              
ي مجال رعاية الم

um/showthread
رع: نعمان صبري

اعية والتغير االجت

ن الطاقـــات

الســتفادة مــن

 عملية التنم

جتماعيـــة وك

 الصـــالحة 

دريبهم علي

يل األخصائ

يــد المشــكالت

قـــة المهنيـــة

حل هاسبة ل

لشباب جس

ة الشــباب إل

ز بالقيادة ال

                      
خدمة االجتماعية في
d.php?939&m
بد الخالق عالم ، ن

الخدمة االجتما: س

والبحـــث عـــن

وتعزيزهــا واال

شراكهم في

رياضـــية واج

واالتجاهـــات

بالخبرات وتد

وليكون عمل

مراحــل لتحدي

خـــالل العالق

ألجواء المنا

رعاية ا -٢

تهــدف رعايــة

متجددة تتميز

  
                      

الخ: سھير الغالي١
mode=threaded

عدلي سليمان، عب٢
سفاروق زكي يون٣

و

و
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عدهم علـي

ـي الصـمود

فـــي البـــرامج

 فــي مرحلــة

  .لمرحلة

عـــــض القـــــيم

تحـذرهم مـن

، وٕاشــــراكهم

يـــة لصـــيانة

ضــية وتكــوين

عي الخدمــــة

ة التـي تسـاع

وتعـودهم علـي

 االشـــتراك ف

و الجســمي 

حب هذه الم

تعلـــــيمهم بع

 الحيـاة ، وت

 والشــــهوات،

رات اجتماعي

هــب الرياض

اضــــية تســــع

  :تي

ية والجسـمية

السـترخاء و

عـــن طريـــق 

اجــات النمــو

ة التي تصاح

ب القـــــوي لت

والتفوق فـي 

ــــذات  ء المل

ســـمية وخبـــرا

ـجيع  المواه

لبــــرامج الريا

١١٣ – ١١٢.  

كون فيما يأت

لقيم الصحي

م الكسـل واال

 للشـــباب ع

لتقابــل احتيا

والفسيولوجية

لكـــــرة وألعـــــاب

ي النجاح و

نســــياق وراء

كرياضـــة جس

طــالب وتشــج

ن طريــــق ال

صدر سابق ، ص 

 

٧٧ 

نب منها يك

ف إكسابهم ا

سعادة تقـيهم

حـــة الفـــرص

ت الفــراغ، ل

 الجسمية و

 أللعـــــاب ال

ساعدهم علي

ــــدخين واالن ت

 الكشـــفية ك

ضــية بــين الط

، وعــــن٢ضــــية

ت اإلسالمية ، مص
 

http://w  

كل جا في 

شباب بهدف

ءة عالية وس

قـــق إال بإتاح

لشــغل أوقــات

بل التغيرات

ب الشـــــباب

ؤولية بما يس

 الســــهر والت

والـــرحالت ت

لــروح الرياض

نــــات الرياض

شباب في المجتمعات
:النترنت ، الموقع

ww.mans,edu

 االجتماعية

  :مياً 

ة برعاية الش

سهولة وكفا

ال تتحقـقـــيم 

 خصيصــًا ل

لي فهم وتقب

بتســـــتغل حـــــ

تحمل المسؤ

ــــل  حتهم مث

المعســـكرات

، وبــث الـ١م

ت والمهرجان

              
تماعية ورعاية الش
 ، منشور علي اال
.eg/facscim/en

ور الخدمة 

شباب جسم

 االجتماعية

هم اليومي بس

ل، وهـــذه الق

لتــي تصــمم 

ساعدهم عل

الجتماعيـــــة ت

 كالتعاون وت

ضــــارة بصــــح

لترويحيـــة كا

لياقــة أبــدانهم

ــة المباريــــات

                      
الخدمة االجتم: ري

ية ورعاية الشباب
nglish/student

  

ولتوضيح دو

رعاية الش -

تقوم الخدمة

مزاولة عملهم

وقـــوة التحمـــل

واألنشــطة الت

لشباب ، فتس

والخدمـــــة اال

الجتماعية ك

لعــــادات الض

باألنشـــطة ال

جســامهم ولي

لفــــرق وٕاقامـــ

                      
محمد سالمة غبار١
الخدمة االجتماعي٢

ts/servicel.htm
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فات القيــادة

اعيـــة التـــي

ـام بأعبائهـا

ية التــي يــتم

متبـادل بـين

 ، والخدمـة

آلخـرين عـن

 مـــن خـــالل

م بالواجبـات

  

ٕاشـاعة روح

حـدة للتعامـل

كســابهم صــف

لقـــيم االجتما

ور بهـا والقيـ

ل المســؤولية

رب والـود الم

  .عملياً 

بـوه بأنفسـهم

ـأثير فـي اآل

ســـة الفعليـــة 

باب قيـامهم

 .٢ة النشاط

التدريسية وٕا

سياسـة موح

والعقليــة، وٕاك

 إكســـابهم ال

ولية والشـعو

شــباب لتحمــل

شـاعر الحـر

ممارستها ع

 إال إذا طلب

درة علـي التـ

ص للمممارس

تعليمهـا للشـب

رامج جماعة

سة والهيئة ا

طريـق رسـم س

– ١٠٩.  
١١٥ – ١١٤.  

 والجســمية و

عـــن طريـــق 

حمل المسؤو

ص أمــام الش

ـي تنميـة مش

 من خالل م

ون اإلرشـاد

ون فإنها قـاد

تتـــيح الفـــرص

ماعية إلي ت

 أنشطة وبر

ة في المدرس

ذلـك عـن ط

– ١٠٨ابق ، ص 
٤صدر سابق ، ص 
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رت البدنيــة و

اجتماعيـــا ع

هذه القيم تح

 تتــيح الفــرص

، وتسعي إلـ

مها للشباب 

ب ال يتقبلـو

ئيون مدربو

ذلك ، بـــل ت

خدمة االجتم

ن من خالل

 االجتماعية

هم، ويكـون ذ

ة وفن ، مصدر سا
ت اإلسالمية، مص

نميــة المهــارا

  .١ فراغهم

ة الشـــباب ا

 وارهم وأول

ختلفــة التــي 

 وٕامكانياتهم،

ية يتم تعليم

د ألن الشبا

مية وأخصا

ال تكتفـــي بـــذ

ي تسعي الخ

وق األخرين

مية الروابط

لجماعة فـيه

رعاية الشباب مھنة
شباب في المجتمعات

بتن الشــباب 

مار أوقات 

  :تماعيا

عيـــة برعايـــة

في أداء أدو

لبــرامج المخ

ب قدراتهم و

مة اجتماعيي

صح واإلرشاد

ن طرق علم

لكنهـــا ال ضـــاد

ن القيم التي

حترامهم لحقو

إلي تنم دف

وبث روح ال

              
ر:  نعمان صبري

تماعية ورعاية الش

 إلــي رعايــة 

لتبعية واستثم

الشباب اجت

مـــة االجتماع

لي النجاح ف

 األنشــطة وا

هم بما يناسب

موالتعاون كقي

لطريق النص

 بما لديها من

صـــح واإلرضـ

برامج ، ومن

عليهم ، واح

جتماعية تهد

خاء بينهم و

                      
عبد الخالق عالم ،

الخدمة االجتم: ري

الجتماعيــة 

لصالحة والت

رعاية ا -ب

تهـــتهم الخدم

تساعدهم عل

عــن طريــق 

توزيعها عليه

آلخرين ، و

وليس عن ال

الجتماعية ب

طريـــق النص

ألنشطة والب

لمفروضة ع

والخدمة االج

لتعاون واإلخ

                      
عدلي سليمان ، ع١
محمد سالمة غبار٢
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ب فـــي هـــذه

 النمــو ممــا

ل فــي تقــديم

 إلــي التمتــع

 والطمأنينة

هــذه العالقــة

ليصـهم مـن

داني والقلـــق

ـل واالتـــزان

ض الوجـــداني

االجتمــاعي

يـة والواقعيـة

إلــي التقــدير

عـــب الشـــباب

س باكتمــال

شــباب يتمثــل

وتــوجيههم  

 واالستقرار

جتمــاعي، ه

مرها فـي تخل

قض الواجـــد

مكـــان الخجـــ

دل التنـــاقض

ألخصــائي ا

ركة الوجداني

ر والحاجــة إ

كالت ومتاع

ان واإلحسـاس

مجموعــة الش

ــع اآلخــرين

عور باألمن

جخصــائي اال

 التـي يسـتثمر

خجـــل والتنـــاق

ـــال نفس مة ب

 بالحـــب يـــد

ضــطراب، واأل

كالمشـارك يـة

حــب الظهــور

مهـــات بمشـــك

ن إلــي الحنــا

عاملــه مــع م

فــراد المجتمــ

  .ل

ق تنمية الشع

نشــاط واألخ

الجتمـاعي 

لخـــوف والخ

خـــوف والثقـــة

لي المشـــبع

تــوتر واالض

ة االجتماعي

لمكبوتــة كح

http://www 
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آلبـــاء واألمه

ين يحتـاجون

عي فيــت ع

جــابي مــع أف

 هذا التفاعل

ب عن طريق

ء جماعــة الن

ألخصـائي اال

ـــة ، مثـــل ال

ن مكـــان الخ

جـــو االنفعـــا

ســي بــدل الت

بادئ الخدمـة

حتياجــات ال

w.fadamanhou

 وتبصـــير ا

 األبنــاء الــذين
١.  

ئي االجتمــاع

لتفاعــل اإليج

 من خالل 

عاية الشباب

بــين أعضــاء

نهم وبـين األ

هـــذه المرحلــ

ــاعر األمـــن

ـوفر لهـــم الج

لــدفء النفس

ب يطبق مب

رغبــات واالح

 
ur.com/damanh

ســـة والبيـــت

لتهم تجــاه م

١رسة والبيت

بــه األخصــائ

ن طريــق الت

المجتمعية 

  :سياً 

عية  إلي رع

ت جديــدة ب

لمتبادلـة بيـن

 تصـــاحب ه

ــتبدلها بمشــ

حســـاية ، ويـــ

ل القلــق، وال

رعاية الشباب

ــيس عــن الر
              

:رنت علي الموقع
hour/index.ph

 فـــي المدرس

ي تتفــق معـام

رد في المدرس

لــذي يقــوم ب

عــون لهــم عــن

ات والتقاليد

لشباب نفس

مة االجتماع

خــالل عالقــات

ترام والثقة ال

ســـلبية التـــي

ســـي ، ويســ

دال مـــن الح

طمأنينــة بــدل

في مجال ر

لفــرص للتنفــ
                      
منشور علي االنتر
hp?view&id=5

مـــع الشـــباب

لمرحلـة كــي

يجنبهم التمر

وأن الــدور ال

لمشــورة والع

بالقيم والعادا

رعاية ا -ج

تسعي الخدم

ــديهم مــن خ

تتميز باالحت

لمشـــاعر الس

والتـــوتر النفس

النفعـــالي بـــد

والراحــة والط

لذي يعمل ف

فيتــيح لهــم ال
                      

اية الشباب ، مرع١
55&Itemid=62
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مشــاركة مــع

كـرة ، إذ قـد

حالــة القيــام

ـع اآلخـــرين

يــال وأحـــالم

د، والشــعور

 الميــل إلــي

االجتماعيــة

لمدرســـة أو

ــــة ــــاد األندي

  .٣اكلهم

ن طريــق الم

مراهقـة المبك

 فــي هــذه الح

 للتفاعـــل مـــع

ء إلــي الخي

ات والتقاليــد

لشــباب مــن 

ي الخدمــة ا

ي اختيـــار ا

وكــــذلك ارتيــ

ون في مشا

٤٩ – ٤.  

ت ذاتهــم عــن

ي مرحلـة الم

الجتمــاعي 

ه وتشـــجيعه 

ف وااللتجــا

لقــيم والعــادا

يتميــز بــه الش

جتمــع، تســعي

ــوجيههم إلـــي

لمجتمــــع، و

راء ويتناقشو

٧٠.  

٤٨ة ط ، ص ص 

اتهم وٕاثبــات

خاصـةف ي

ألخصــائي اال

 علـــي نفســـه

.  

عور بــالخوف

صــراع فــي ال

،  ولمــا ي٢ي

 بحالــة المج

المجتمع وتـــ

 وحاجــــات ا

 الشباب اآلر

صدر سابق ، ص 

دون ط ، بدون سنة

 

٨٠ 

مــو شخصــيا

  .١م

 المسـتفيد وخ

 ، وعلــي األ

 لالعتمـــاد 

شكل السليم

ب مــن الشــع

ولــد مــن الص

تواهم العقلــي

ة واالهتمــام

المختلفـــة بـــا

ــــولهم  ـــع مي

يتبادل فيها 

ت اإلسالمية ، مص
  .٩٤٠ص

ر، اإلسكندرية، بد

ؤدي إلــي نم

وقت فراغهم

 فـي نفسـية 

ف والخجــل 

واألخـــذ بيـــده

جموعته بالش

وقايــة الشــباب

ت التــي تتو

وحهم ومســتو

واالقتصــادية

ي البـــرامج ا

ـي تتفــــق مـــ

ثقافية التي ي

شباب في المجتمعات
مصدر سابق ، ص
رية للطباعة والنشر

ذات ممــا يــؤ

ضون فيها و

 التـي تـؤثر 

 مــن الخــوف

 المســـتفيد و

ندمج في مج

  :ياً 

عيــة علــي و

 المتناقضــات

ــ ين طمــون ب

الجتماعيــة و

الشـــتراك فـــي

ــــي ق بهــــا والت

مؤتمرات الث

              
تماعية ورعاية الش
خدمة االجتماعية،
سية ، الدار المصر

ي إثبــات الــذ

اط التي يقض

االت ض الحـ

ســيته حالــة

متابعـــة هـــذا 

الة وينه الح

لشباب عقلي

مــة االجتماع

ليصــهم مــن

ـدما يوازنــون

ن األمــور اال

ع الشـــباب لال

ســــيلتحقــــي 

 وحضور الم

                      
الخدمة االجتم: ري
المدخل إلي الخ: ب

دية الشباب المدرس

والحاجــة إلــي

جماعة النشا

وهناك بعـض

تــؤثر فــي نفس

بـــدوره فـــي م

يتخطي هذه

رعاية ال -د

تعمــل الخدم

ليقظــة وتخل

بــالنقص عنــ

لتســاؤل عــن

لـــي تشـــجيع

لجامعــــة التـ

الجتماعية و

                      
محمد سالمة غبار١
بھيجة أحمد شھاب٢
أند: عدلي سليمان٣

و

ج

و

تـ

بـ

لي

د

تع

ال

بـ

ال

إل

ال

ا

 
١
٢
٣
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