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  دور منظمات المجتمع المحلي في الحد من االغتراب اإللكتروني
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مــضان يم ابــرا عيــد م رحــا ضــوان. ،١ز الــرازرعــادل محمــد،قعبــد املحــسن عبــد يم إبــرا

  اج

املجتمـــــــع وتنميـــــــة جتماعيـــــــة دمـــــــة ا رة. قـــــــسم بالقـــــــا بيـــــــة ال ـــــــر،. ليـــــــة زجامعـــــــة

ية العر مصر ة و   .رجم
  HazemEid1764.eI@azhar. edu.eg : حث الرئیس للباالبرید االلكتروني١

  

:المستخلص  
املجتمـــــع           منظمـــــات ـــــود ج ـــــ ع التعـــــرف ـــــ ا اســـــة الد فجـــــوةرـــــدف مـــــن للتخفيـــــف ـــــ املح

التنمية متطلبات لتحقيق الشباب لدى ي و لك اب ية. غ العر مصر ة و تم،رجم ولقد

عــة ا ـ ا ة سـتما تقـسيم تـم حيـث ن، املبحـوث مـن البيانـات مـع يان سـت أداة ـ ع رعتمـاد ر

تنمي: رمحاو املح املجتمع منظمات ود ج واقع و لاملحو الـشبابر لـدى ـة الفكر ـات تجا ة

ــــي و لك اب ــــ غ فجــــوة مــــن منظمــــات،للتخفيــــف ــــود ج واقــــع عــــن ــــان ف ى الثــــا املحــــو رامــــا

اب ـــــ غ فجــــوة مــــن للتخفيـــــف الــــشباب لــــدى التطبيقيـــــة ســــات املما تنميــــة ـــــ ــــ املح راملجتمــــع

ي و امل،لك منظمـات تواجـھ ـ ال املعوقـات عـن ـان الثالث التخفيـفرواملحو ـ ـ املح جتمـع

ــود ج لتــدعيم حــات املق عــن ــان ــع الرا واملحــو الــشباب، لــدى ــي و لك اب ــ غ فجــوة رمــن

الــشباب لـدى ـي و لك اب ــ غ فجـوة مـن للتخفيــف ـ املح املجتمـع تطبيــق. منظمـات تـم وقـد

الــشباب، مـن واملـستفيدين ليـة، معيــات با ن ل املـسؤ ـ ع يان اســةوسـت الد توصـلت روقـد

منظمـــــات ــــود ج واقـــــع حــــو ن ل باملـــــسؤ اصــــة ا النتـــــائج ان ــــا، م ا النتـــــائج مــــن مجموعـــــة ــــ لا و

اب ــــــ غ فجــــــوة مــــــن للتخفيــــــف الــــــشباب لــــــدى ــــــة الفكر ــــــات تجا تنميــــــة ــــــ ــــــ املح املجتمــــــع

ـسبة ب تحققــت قـد ـي و تنميــ) ٢,٤٩٢(  لك ـ املح املجتمــع منظمـات ــود ج واقـع جـاء ةوحيــث

ـــسبة ب تحقـــق قـــد ـــي و لك اب ـــ غ فجـــوة مـــن للتخفيـــف الـــشباب لـــدى يـــة التطب ســـات راملما

باملــستفيدين) ٢,٣٢٨( اصـة ا النتـائج ــ جـاءت ــ: كمـا املح املجتمـع منظمـات ــود ج واقـع لحـو

تحقــق قــد ــي و لك اب ــ غ فجــوة مــن للتخفيــف الــشباب لــدى ــة الفكر ــات تجا تنميــة ــ

ــــــسبة تنميـــــــة) ١,٩٨٦(ب ـــــــ ـــــــ املح املجتمـــــــع منظمـــــــات ـــــــود ج واقـــــــع ى الثـــــــا املحـــــــو جـــــــاء رحيـــــــث

ـــي و لك اب ــــ غ فجـــوة مـــن للتخفيـــف الــــشباب لـــدى يـــة التطب ســـات ثــــم) ١,٨٧٤(راملما ومـــن

ـــــ جتماعيـــــة املــــشاركة مـــــن للــــشاب ـــــوظ امل اب ـــــ ــــ ا يـــــؤدى ــــي و لك اب ـــــ غ فــــان

ع ع يؤثر بما املحاملجتمع املجتمع التنمية    .ملية

املفتاحية لمات املح :ال املجتمع ي،الشباب،منظمات و لك اب  .غ
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ABSTRACT: 
 This study aims to identify the efforts of community organizations to 
reduce the gap of electronic alienation among young people in order to 
achieve requirements of the development in Egypt. 
The data was collected from the studied cases using questionnaire tool and 
the form was divided into four axes, the first one was about the reality of 
efforts of community organizations  in developing intellectual trends of 
young people in order to reduce the gap of electronic alienation, the second 
one was about the reality of the efforts of community organizations in 
developing applied practices for young people in order to reduce the gap of 
electronic alienation, the third one was about  the obstacles that face the local 
community organizations in reducing the gap of electronic alienation among 
young people and the fourth one was about the suggestions  to intensify the 
efforts of the local community organizations  in confronting the gap of 
electronic alienation. The questionnaire has been applied on both NGOs 
(non-governmental organizations) officials and young beneficiaries and the 
study reached a set of results,   the most important of which are: -The 
officials' results about the reality of the efforts of the community 
organizations in developing intellectual trends of young people in order to 
reduce the gap of electronic alienation were achieved by (2.492%) and the 
reality of the efforts of community organizations in developing applied 
practices for young people in order to reduce the gap of electronic alienation 
were achieved by (2.328%).-the beneficiaries' results about the reality of the 
efforts of the community organizations in developing intellectual trends of 
young people in order to reduce the gap of electronic alienation were 
achieved by (1.986%) and the reality of the efforts of community 
organizations in developing applied practices for young people in order to 
reduce the gap of electronic alienation were achieved by (1.874%), hence, 
the electronic alienation leads to the remarkable withdrawal of youth from 
societal participation which affects the development process in the local 
community adversely. 
Key words: local community organizations, young people, electronic 
alienation. 



دور منظمات المجتمع المحلي في الحد من االغتراب اإللكتروني 
 لدى الشباب

  حازم عید ابراھیم رمضان .أ
  عادل رضوان عبد الرازق. د. أ
 إبراھیم عبد المحسن محمد حجاج. د

 

 

334 

  :مقدمة

ا؛ أل ا ملجتمعا التنمية تحقيق إ العالم بقاع ش الدو ل لس
غ عملية فالتنمية ا، لشعو والنماء التقدم قاطرة التنمية أن حق عن ك رتد

ة واملعنو املادية جوانبھ مختلف ناو ت املجتمع مقصود لحضار ،١٩٨٢الل،(   ي
٣٢ (  

العن الشباب عت ثم التنميةومن املؤثرة العناصر م أ من شر ال ىصر
كما التنمية، عمليات عنھ ستغناء اليمكن الذى العنصر و و نتاج دعامة و ف
يحتل أن يجب شر ال العنصر فان التا و ال طو وقتا تھ ش وت اعدادة ىستغر ق

ً

ك والتحدى نتاج و والعمل التنمية ميدان ة الصدا ان بالدنارم يواجھ الذى
للتنمية دافع و يكو وان عنصرنافع من شر ال العنصر تحو كيفية و ناليوم ىل
ثمر س الذى و سان فاال نافع وغ لك مس عنصر ا ئة، الب ع محافظا

ً

ئة الب املختلفة شاطاتھ س يما الذى و و احتياجاتھ الشباع ا وظف و رالطبيعة
ا تقدم عبء يقع الثقافةوعلية جة ود ة شر ال القو نوعية فان وعليھ رملجتمع ى

املجتمع وتقدم التنمية ا مشارك جة د ع بالغا ا ثأث تؤثر والو روالتعليم
ً ً

وحنا،(    )  ٢٠١١،٣٤١اتھ،

يتوكأ    ال قيقية ا تھ وثر املجتمع من ك الفئة عد الشباب أن ما وو
ا، حصاءات عل ش العملحيث قوة سن م الذين الشباب سبة معدل أن

شمل واملتعطلو" و ناملشتغلو ع٢٨,١٧١" ن الر خالل العمل قوة م فرد نمليو
لعام يوليو٢٠٢٠الثالث حصاء–م و للتعبئة املركز از ا شره ت الذي تم يس

اء الو حصاء،. (زربمجلس و ب) ٢٠٢٠للتعبئة ات ا جميع تبذل ودالذا ج الدولة
جتماعية ياة ا نوا مختلف للشباب السليم للنمو املالئمة ئة الب يئة ل ة كب
مات الوقوع لتفادي الشديد رص وا عة باملتا إال ذلك تحقيق يمكن زوال

املجتمع ات التجا الطبي املسار عن نحرافات    .و

وعد مة مال أس م الشباب عت ثم فانرومن ا ومستقبل ا وحاضر ا
ا، م ستفيد و ا توج وكيف ا، تنم وكيف ا، ثر أ ع تحافظ كيف مة وأدركت

ا كب قطاعا يمثل الشباب أن بجانب ياة ا ا سال تؤدى أن استطاعت
ً ً

ر
د املوا من وفرة أك ا شر دا مو يمثل املصر مجتمعنا والشباب راملجتمع،

ً ً
ر ى

مةاملالي للمسا ا ل الفرصة واتاحة ا ثما اس يمكن كطاقة اليھ النظر يجب لذا رة،
شاطا و ة حيو املجتمع فئات أك م فالشباب التنمية، مجاالت افة يجابية
ً

التغي ع ة بداعية،روقد م ا قد ع عتمدو م ف دف ال ذلك رولتحيق ن
جديد و ما ا ا ،( .وتطلعا    )  ٢٠١١،٢٢٦٠الدسو

غاية ومشكالت وقضايا ساسية ا شديدة مرحلة حاليا مصر وتواجھ
املتنامي بالتقدم ترتبط ال املعاصر الشباب قضايا إحدى ة طو را
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تؤثر باتت وال عاد ممتدة املعلوماتية ة والثو املفتوحة الفضائيات رتكنولوجيا
الش خاصة سان حياة منا افة ذاتھع ع تنعكس أصبحت جة لد رباب

حديثة مشكالت من ي ليعا ومشاعرة ذاتھ ع تنعكس أصبحت جة لد رومشاعره
ا ي(م و لك اب غ دمة) فجوة ا من معاصرة ة ر إ تحتاج مشكالت ؤو

  .جتماعية

مستخدمي      ع بالسوء تنعكس ال السلبيات من العديد ناك أن إال
ن السلوكيةن وانب ا ع ه وتأث ستخدام فراط عند وخاصة ت

وحل اء تبادل م مشارك دو تحو اجتماعية عزلة م فتجعل جتماعية رو ن ل
نت ن يم ما ل من الرغم ع اجتماعيا با مغ املستخدم فيصبح املشكالت

ً ً

والتعلم للمعرفة    .كمصدر

يمك أنھ من الرغم منو العديد سانية لإل قدم نت ن ع عتماد ن
ة قر إ العالم وحو املعلومات عن والبحث تصاالت مجال مة امل دمات لا
مختلف ع ا أثا ترك ياة، ا مجاالت مختلف ا غلغل و ا شا ان لكن ة، رصغ ر

لدى املشكالت من العديد و بظ ب س وقد جتماعية، كمارنظمة سان،
والنفسية جتماعية ل املشا وتزداد الشباب ع يؤثر نت ن أن لوحظ
فقدان شر و جتماعية، م ومشارك باملجتمع ختالط يقلل مما قتصادية، و

املجتمع ومنظمات الشباب ن ب شيمى،. ( الثقة   )    م٢٠١٠ا

توا     ال ي و لك اب غ لة مش فأن ثم املجتمعومن الشباب فئة جھ
عمل و شبابنا، دد باتت ال جتماعية واملسائل املشكالت أعقد من عد اليوم
وتحقيق م مجتمع تمس ال املجتمعية القضايا املشاركة عن م ف عز وع
اسات الد من العديد ناك و اسة والد تمام ستوجب مؤشرا عد ما و و رالتنمية ر

ال يالسابقة فيما ا عض عرض اب غ وقضية اضية ف املجتمعات   :تناولت

ثانيا
ً

السابقة:  اسات   :رالد

اسة-١ للمجتمع)  م٢٠٢٠محمد،:( رد تبة امل ثار ع التعرف اسة الد ردفت
يجابية و السلبية ثار ، ام ا للشباب القيمى سق ال ع ا ف

و اضية، ف التخفيفللمجتمعات جتما ى خصا ادوار ع التعرف كذلك
جتما ى خصا قيام من تحد ال املعوات وكذلك اضية، ف املجتمعات من

ا تمى ت اسة الد ونوع ، ا ف للمجتمع السلبية ثار من التخفيف ه ربدو ر
اعتمدت الوصفية اسات و،رالد ، جتما امل من اع اسة الد توصلت رقد

الشباب لدى القيمى سق ال ع ا ف للمجتمع السلبية ثار ا م أ من نتائج،
ثار ثم خالقية، ثار ى اال ب ت بال و مرتفعة ية س بقوة جاءت حيث

ية ال ثار ثم   .التعليمية،
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اسة-٢ تأث)  م٢٠٠٥عساف،:( رد إبراز إ اسة الد ابردفت غ ع نت ن
ن ق املرا لدى بالعينة،جتما جتما امل من اسة الد استخدمت ،روقد
إ اسة الد توصلت تفضيل: روقد حيث من و ب ت ال وقع نت ن لأن

الثالث ب ت ال الراديو يلية ى الثا ب ت ال و التلفز ثم لالستخدام ن ق ناملرا
، خ فرديةو أو جماعية ة بصو نت لإلن ن ق املرا استخدام تفضيالت حيث رومن

وأن%) ٦٣,٥( أن فردية، ة بصو نت ن استخدام ريفضلو نيتصفحو%) ٣٣,٥(ن
ان وجد نما ب م، أصدقا مع نت مع%) ١٢( ن نت ن استخدام يفضلو نفقط

م   .أسر

اسة-٣ اسة)  م٢٠٠٦عباس: ( رد الد دفت استخدامراس أسباب ع التعرف
الشباب ع نت لإلن السلبية ثار ع الكشف وكذلك نت، لإلن ام ا الشباب
ية، وال سمية، ا وانب، ا ع السلبية ثار ع التعرف خالل من ام ا

من ع اعتمدت وصفية اسة د و ، ام ا للشباب والنفسية جتماعية، رو
ج اامل اسة الد وتوصلت ، الشباب.رتما لدى الو لتنمية ح مق رتصو

تنمية م، لد والنفسية جتماعية وانب ا ع نت لإلن السلبية باآلثار ام ا
ى الذا الضبط ع ام ا الشباب ة   . رقد

اسة-٤ ،: ( رد او ىالز برنامج)  م٢٠٠٧و إ التوصل محاولة اسة الد دفت راس
وكذلكمق نت، ن ع دمان لة مش من للتخفيف ماعة ا خدمة قة لطر ح

لة مش من للتخفيف ماعة ا خدمة قة لطر ح مق برنامج إ التوصل محاولة
ماعة ا خدمة قة لطر ح مق برنامج إ التوصل محاولة وكذلك جتماعية، العزلة

املستخد املن للشباب، الوط نتماء ق. ملتنمية طر عن وذلك التجر املن
العزلة من التخفيف اسة الد نتائج ا وتوصلت والبعدية، القبلية ة رالتجر

الشباب عند الوط نتماء وتنمية   .جتماعية،

اسة-٥ ي،: (  رد نت)  م٢٠٠٨ز ن شبكة استخدام ع التعرف اسة الد دفت راس
وكذلك ، املصر الشباب ع ا يوأثا الستخدامر والسلبية يجابية ثار ع التعرف

اسة الد واعتمدت نت، لألن الشباب الستخدام ح مق تصو وضع وكذلك نت، رن ر
من عينة ع الشامل صر با جتما امل باستخدام الوصفي املن ع

يؤث نت ن ان ، إ اسة الد وتوصلت نت، ن ستخدمو الذين رالشباب عن ر
ة لف نت ن استخدام يجة ن املشاحنات عض حدوث ا وم جتماعية العالقات
نت باألن شغال ب س املواعيد عض مال إ وكذلك الئقة، غ ة بصو أو لة رطو
نت ن أمام وحيدا الوقت قضاء إ اب و سرة داخل ندماج عدم أو

ً

وضع العزلة إ ذلك ل جتماعيةفيؤدى والعالقات جتما التفاعل   .ف

اسة–٦ ز،: ( رد العز اسة)  م٢٠٠٩عبد الد دفت نت: راس ن تأث ع التعرف
وفرض تواصل، أنماط متبادلة، ات تأث ا ف بما ة سر العالقات ، العائ التفاعل

إ وتوصلت العالقات، تلك ع تنعكس ات ومتغ تك: مشكالت تصالأن نولوجيا
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م بي فيما الداخلية م عالقا ع وكذلك سرة، أفراد سلوك تؤثر ديثة ا
العالقات دائرة من يقلل استخدامھ ة الك وأن املجتمع، مع جية ا ا م روعالقا

جتماعية والعزلة كتئاب من ذيد و   .جتماعية

اسة: ثانيا الد لة   :رمش

الد عرض خالل من ت السلبيةو ات التأث ع اتفاق وجود السابقة راسات
لدى سلبية اجتماعية ر ظوا وحدوث جتماعية العالقات ع نت ن الستخدام

الشباب وخاصة املجتمع فئات من التنمية،العديد عات ومشر برامج وللمشاركة
املج منظمات ود ج تدعيم إ الية ا اسة الد س ثم ومن املحراملحلية، تمع

ى و لك اب غ فجوة من   .للتخفيف

اف   ال الو نقص م لد املح املجتمع منظمات أن السابقة اسات الد ت أثب ركما
بما عليھ الوقت معظم يق وانھ نت ن سب م م ب ي الشباب ان بواقع

العزلة ا أدى مما العمل عن ن العاطل من ة كب حة شر منذلك ونوع جتماعية
وعدم املح املجتمع التنمية عملية ع يؤثر فانھ ثم ومن ي، و لك اب غ

جتما التفاعل وضعف املجتمع افراد مع املجتمعية   .املشاركة

ثالثا
ً

اسة:  الد   : رساوالت

الرئ ساؤ    -: لال

فجو من التخفيف املح املجتمع منظمات ود ج واقع يما و لك اب غ ة
تضمن و الشباب   .لدى

و -١ لاملحو ات:ر تجا تنمية املح املجتمع منظمات ود ج واقع ما ـــ
الشباب لدى ة  .الفكر

ى -٢ الثا ود:راملحو ج واقع ما سات ـــ املما تنمية املح املجتمع رمنظمات
الشباب لدى  .التطبيقية

الثالث -٣ معوقات:راملحو ما منــــ للتخفيف املح املجتمع منظمات ود ج
الشباب لدى ى و لك اب  .غ

من -٤ للتخفيف املح املجتمع منظمات ود ج تدعيم حات مق ما ع الرا راملحو
الشباب لدى ى و لك اب غ  .فجوة

عا ا
ً

اسة: ر الد داف   : را

ود -١ ج واقع ع ت التعرف تنمية املح املجتمع ةمنظمات الفكر ات جا
الشباب  .لدى

التطبيقية -٢ سات املما تنمية املح املجتمع منظمات ود ج واقع ع رالتعرف
الشباب  .لدى
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اب -٣ غ من للتخفيف املح املجتمع منظمات ود ج معوقات ع التعرف
الشباب لدى ى و  .لك

فج -٤ من للتخفيف املجتمع منظمات ود ج تدعيم حات مق ا وةالتوصل
الشباب لدى ى و لك اب  .غ

خامسا
ً

اسة:  الد مية    -: رأ

اسة -١ للد ة النظر   :رمية

ضايا– ع الضوء تلقى ا بالبحوث اديمية املكتبة نة الرا اسة الد ت رقد ي
ات املتغ ضوء ا ف املح املجتمع منظمات ود وج ة شر ال د املوا رتنمية

  .املعاصرة

عدستمد- الفئة ذه ف املجتمع، داخل الشباب فئة م من ميتھ أ املوضوع ذا
ن لتأم ا عل واملحافظة للعناية وتحتاج املجتمع، كيان ومؤثرة مة م ة شر طاقة

املجتمع ومستقبل ا   . مستقبل

اب- االغ الشباب لدى مات من العديد ا طيا ت أفر وال العوملة زتداعيات ز
يلك   .و

املماثلة- املوضوعات تناولت ال اسات الد من عدد إجراء أمام ق الطر يد رتم
ذا املؤثرة ات املتغ من د املز تضيف وال وشاملة علمية ة بصو ذا رملوضوعنا

والبح املعر اكم ال تحقيق م س بما اسة   .رالد

اسة-٢ للد التطبيقة   :رمية

ذه- من ستفيد معياتقد با ن املسئول وكذلك نت، ن مستخدم اسة رالد
الشباب عاية ع القائمو وكذلك رلية،   .ن

و- و املجتمع مية من كب موضوع عا ا كو ا مي أ اسة الد سب رتك
املجتمع الشباب لدى ي و لك اب   .غ

اب- غ لة مش تحليل اسة الد ذه م استخدامرسا عن الناتج ي و لك
وعدم اب و العزلة عنھ تج ي الذي املختلفة رة ومظا نت لإلن املفرط الشباب

املجتمع باألدوار تمام وعدم املسؤلية   .تحمل

املشاركة- عن م ف عز ع تبة امل ثار و رة ومظا اب غ بأخطار الشباب وتوعية
املجتمع ندماج   .و

املحتف- املجتمع منظمات باملؤسسات العمل ع ن القائم اسة الد ريد
الالمباالة من د وا الشباب نحو ادفھ وخطط برامج وضع ا تائج ب شاد س

امشية وال   .والعزلة
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اسة: سادسا الد يم   : رمفا

ي-1 و لك اب غ وم   :مف

ا لغو اب غ
ً

وأص: ع:  الوطن عن وح باال غر صار وأغرب غرب لمة ال ل
ً

ي. ( أ
  . )   ١٩٨٥،١٩٧بكر،

ية العر اللغة عرف با: و وغر وحيدا أصبح ء ال بأن
ً ً

  . )  ٥٤٧م،١٩٩٤معلوف،. ( 

اب غ جتماعية دمة ا قاموس عرف ع Alienation :و الفرد لحصو
والت جتماع إطار يكو أن دو ده ير ء نل يبدان فإنھ ن خر مع افل

ً

توافقا لھ تقدم املعلوماتية أدوات أن خصوصا املجتمع عن جيا تد عزال باال
ً ً

ر
تواصل أي ناك يكو أن دو ن خر مع ونيا الك فيھ يجمع اضيا اف ناجتماعيا ن

ً

واملجتمع الواقع عن اب اغ الفرد عند تولد قيقية ا العزلة ذه حقيقي، ي سا إ
خصوصا
ً

املجتمع قيقية ا مسئولياتھ من رب ال يبدا عندما
ً

شمل : ( و
،    )    ٣٣١م،٢٠٠٠ىالسكر

القوة-١  املواقف: فقدان التأث ع ة القد لدية س ل بانھ الفرد شعو ع روال ر
 .جتماعية

املع-٢ قرار: فقدان ا الوصو الفرد ز و  .لو

املعاي-٣  و: فقدان موافقو وغ عة مشر غ أساليب استخدام ا الفرد وو
دافھ أ لتحقيق اجتماعيا ا   .عل

يم: العزلة-٤ مفا أو مبادئ وتب السائدة الثقافة تيار عن الفرد انفصال بمع
القائمة وضاع مسايرة ع قادر غ يجعل مما  .مخالفة

الذات-٥ ة ذاتھ: غر عن باعده ب ه وشعو الفرد    .رإحساس

ي و لك اب لالغ ي جرا وم    -: املف

عن اء غر م با ن شعر م تجعل تامة سيطرة الشباب ع سيطر ال الة ا وو
وعدم نت لإلن ء ال لالستخدام يجة ن جتماعية ياة ا نوا البعض م عض

حياة أخر أعمال أداء عن ستغناء و ل وتجا الوقت دار با ىالشعو الفردر
ي( و لك اب غ عاد أ تتمثل وال املصاحبة عراض ة الغر ذه ) وتتمثل

  -: ممثلة

ة-١ الفكر ات املواقف: تجا من م ا وا بالوحدة الشباب شعو ا قصد رو
ن خر عن والبعد جتماعية العالقات ضعف وكذلك املجتمع م مشارك وعدم

لالست يجة نتن لإلن ء ال   .خدام
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التطبيقية-٢ سات ة: راملما القد وعدم والضيق ياة ا بامللل الفرد إحساس ع رو
املجتمع افراد ن ب جتما والتفاعل واملشاركة م التفا   .ع

الشباب-٣ وم   :مف

الفعل من مشتقة ية العر اللغة الشباب لمة ا" شب"إن شبان(وجمع أو شباب
بة شب ب)أو الش عكس و و داثة ا ع بكر،. (و ى     )     ٣٢٧ا

الشباب عد و ة: ـــــ يو با تم و ات ا بت و العمل متجددة سانية إ رطاقة
جتما والتفك شاط الدين،.  ( وال   . )    ٢٥م،١٩٩٨عالء

الشباب وم مف لتناو محاو لثالث البعض توصل ولقد لـــــ املحو. ر ركز عرفقد لو
من ة بالف الشباب سن وحدد الزم   سنة٣٠-١٥املقياس

ي الثا املوجودة: راملحو وضاع طبيعة ع عتمد الذي جتما املقياس ع ركز
للمسئولية عداد و ب التد مرحلة ا باعتبا راملجتمع   .ر

الثالث السلو: راملحو املقياس ع الشباب مرحلة تحديد مناعتمد الفئة ذه ل ي
م غ عن م تم سلوكية ات ،.  ( اتجا   .)  ٢٦٢ىالسكر

بمقياس تتحدد سان عمر مراحل من مرحلة ا أ ع الشباب عرف من ناك و
أو املرحلة لتلك املم البيولو املعيار ا يمثل متماثلة خصائص ضوء زم

ال وضاع طبيعة ع عتمد سوسيولو بمقياسبمقياس أو املجتمع ا يمر
ذات السلوكية امات س من مجموعة ل ش مرحلة ا باعتبا ى وسلو رسيكولو

اص ا ع املعاطى(الطا   )١٤٢م،٢٠٠٩ ،أبو

و لنا ف عر أقرب ولكن انية والس جتماعية و النفسية ا م فات التعر عددت و
ت فئة بأن الشباب عرف الذى ، جتما ف يلالتعر تأ املجتمع يحاو عندما لبدأ

ذه ت وت جتما البناء ا دو يؤدى ولكن اجتماعية انھ م يحتل ى ل الفرد
ً
ر

ه أدوا أداء بدأ و جتماعية انتھ م احتالل من الفرد يتمكن عندما رالفئة
بات ب مى( املجتمع   )٩٢م،٢٠٠٧ ،ف

الشباب ف عر يمكن السابق العرض خالل ذاومن إطار إجرائيا دف املس
ي كما   :البحث

التجديد والرغبة والعطاء العمل ع ة بالقد تتم سان ا يمر ة عمر مرحلة رــــ
ار بت   .و

من ة العمر الفئة تقع با٣٥-١٨ــــ تقر   سنة

املح-٣ املجتمع منظمات وم  : مف
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اجتما وحدات أو كيانات املجتمع معينھمنظمات داف أ لتحقيق تب عية
املنظمة وألفراد للمجتمع العام اللطيف،.  ( للصا   .)   ٢٦ ،م٢٠٠٧عبد

ماعات وا فراد ن ب املتبادل العالقات من مجموعھ إ املنظمات وم مف ش و
داف تحقيق اجل من م عاو تؤدى   .)   ١١٧م،٢٠١٠،خاطر.  (  ال

عا سا
ً

ا:  غ يخصائص و لك   :ب

صائص وا السمات من مجموعة ونية لك املجتمعات مصطفى،( يتم
٦١ -٢٠١٨،٦٠   (  

اضية-١ سانية: ف ا عالقة ست ل ف ن، الطرف ن ب العالقة اضية اف ا قصد و
غ ل ش و أ وسيط ع سان وإ سان إ ن ب ضة مف بل الواق املجتمع كما

  .  )  bit.ly/2m11Zcdاللغات، متعدد.  (مباشر

يالية-٢ التفاعالت: ا ألن قيقة ا من أك يال ا عن سان يبحث ما غالبا
ً

عن تبحث ال الفئات تلك تحديدا ، أك ل ش تجذب والالملموسة الالمعقولة
ً

ن املستخدم أعداد مايفسر و و ية، والدي جتماعية القيود من ج ر ل والتغي
م عض عرفو ال مستخدمو ا يجتمع ال دشة الد وغرف املنتديات ة نالكب ن ر

عضا
ً

.  

ة-٣ فاملستخدمو: الالمركز تصالية العملية ة مركز سلطة وجود عدم ا نش
الوقت ومت تصالية للرسالة منتج يكو أن يمكن ا ف املجتمع نداخل

ا ف فالتفاعالت منذاتھ، ا ا احت أو ا عل السيطرة اليمكن املجتمع داخل رضية
ة ج أو ص   .بل

فية-٤ ا ة و مية: ال و صيات ار ابت اضية ف املجتمعات داخل لألفراد يمكن
ذلك تج و ا ف املجتمع داخل ندماج و للتفاعل ا ستخدمو حقيقية غ

بأمو تتعل أو نفسية تكو قد اسباب رلعدة منن البيانات وحماية صوصية ا
از االب شرعية غ ألغراض فية ا ة و ال استخدام يتم أو اق، خ و السرقة

ن خر ع والتنمر ش   .وال

ى-٥ و لك ن: القلق املستخدم نفوس مستمرا قلقا اضية ف التفاعالت يح ت
ً

الفعل د و بالفعل مايتمثل و و للعلن، ر فعراليظ اضية ف تصالية العملية
الص بفار تظر ي لھ صية ة صو م احد شر ي عندما سبوك الف املثال يل رس

احساس لدية يتولد ه يتصو بما يتح لم أو ذلك تأخر ما واذا والتعليات، رابات
ش م وال ى،.  (  بالنص   . )   ٤٢ - ٤٠م،٢٠٠٤رمنصو
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ة-٦ املجتمع: رختيا والزمانسمح واملوضوع ص ال اختيار للفرد ا ف
من نوع الى يتعرض أن ودو عليھ، تفرض محددات وجود دو حددة و ده ير نالذى ن

ا ف املجتمع ا ل يتعرض قد ال جتماعية الضغوط   .أنواع

والتمرد-٧ شاركية داخل: ال فراد يتمرد أو يتوحد عندما بوضوح السمة ذه ر تظ
يأخذ تفاعل فيحدث اجتماعية، أو ية دي أو سياسية قضية حو ا ف لاملجتمع
الذين فراد وعدد ا ذا القضية م ب مھ رتبط و الشبكة ع واسع صدى
مالت ا اطالق و اضية ف املجتمعات ع شاركية ال ر مظا أبر ومن م، زتمس

وا اشتاغات ال باستخدام ضة واملعا دة التواصلراملؤ مواقع ع   .لصفحات

ثامنا
ً

ي: و لك اب غ   :أعراض

ي كما ا عض عرض يمكن متعددة نظر ات وج   ــ:ناك

ى و لك اب غ أعراض و النظر ة   -:وج

نظر ة وج مسمىJames Fearingوتتمثل تحت م وضع حيث عراض
ي ما خالل من ي الذا يص   )  James Fearing، 2004 -. (ال

نت-١ ن مدمن كسر و للكمبيوتر الفع الوقت تحديد أو وقف التحكم نقص
يكو وال نت ن عن قالع أو للتقليل ن لآلخر أو نفسھ ع ا يقطع ال نالوعود

ذا فعل ع ا   .رقاد

ا-٢ ع يكو عندما ا ف ك شا ال شطة حو التام الوضوح نعدم ملواقعرل
ونية   .لك

نت-٣ ن مستخدم من املقبولة غ و ة ط ا السلوكيات من عا معدل   .وجود

استخدام-٤ حقھ عن والدفاع ياة ل الكمبيوتر مية أل للشباب ايد م إحساس
لرغباتھ وفقا الكمبيوتر

ً
.  

ال-٥ و باإلثم الشعو ن ب مع وا ندفاع و شاط بال املختلطة   .ذنبراملشاعر

عنھ -٦ البعد مع ح نت ن والتفك ى و لك   .ستغراق

ع -٧ ظة البا اليف والت انفاق سم ي الذي ستغراق خاصة يجة ن نت ن
مايطلق أو ستغراق ذا يجة ون ا محتوا و ا بي والتحو املواقع ذه لاستخدام

النف وعلم تصال بحوث عض ت" سعليھ ن ن   " إدمان

ميد، (   ا   )  ٢٧٧م،٢٠٠٧عبد

أمره -٨ ا عن وال بھ شعر ال سرة بأن الفرد شعو غيب و اب غ مشاعر و رظ ر
وطموحاتھ دافھ أ من الفرد تقليل ا ذلك ؤدى و سرة داخل لھ القيمة أنھ و

املجتمع والتفاعل ماس ا   .وفقدان
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ك -٩ ال يجة ن نت ن خلق لقد املجتمع، داخل مة ر وا العنف معدالت تفاع را
عنف إ ة ضا آثار ذات رامج و وألعاب أفالم   .رع

ات-١٠ ا الز بدال باس وذلك العائلية املناسبات املشاركة الشباب دو رتراجع ر
ونية لك والرسائل املات   .بامل

تاسعا
ً

امل:  ات ونظر فجوةنماذج من للتخفيف املجتمع تنمية مجال نية امل سة رما
ي و لك اب   .غ

املنظمة -١ مجتمع مع العمل  :نموذج

خالل، من الية ا اسة الد املنظمة مجتمع مع العمل نموذج من ستفادة ريمكن
وذلك اسة، الد موضوع املح املجتمع منظمات ملجتمع الة ا اسة د غو رس ر ر

العملبالوقوف محاولة ثم ومن لية، معيات با ن ل للمسؤ الفع داء وع
من للتخفيف واملستفيدين ن ول املسؤ ن ب املتبادلة العالقة من نوع ايجاد ؤع

ي و لك اب غ   .فجوة

جتماعية -٢ دمة ا تصال ة  :نظر
تصال                   ة نظر من ستفادة اليةيمكن ا اسة  :رالد

داخل - جتماعية العالقات م لف مة، الال املعلومات توف تصال زساعد
سة وجدت،،راملد إن الصراعات وحل العمل، سيق ت شأن ات القرا رواتخاذ

املجتمع منظمات انات وإم ومشكالت حاجات ع التعرف ع ساعد كما
وا املادية ا، املحيط واملجتمع ، اتاملح ولو عمل ل س مما ة، شر ل

ع ساعد وأيضا حتياجات، و د املوا ن ب املواءمة وعمل رللمشكالت،
بناء يتم والذي ا، ود ج ثمار الس املجتمع، املؤثرة القيادات ع ًالتعرف

عتمد و الية ا اسة الد إليھ تحتاج ما ذا و معلومات، من ه توف يتم ما رع
  .عليھ

س - وتحليلتوجيھ تفس واملساعدة وميدانيا، ا نظر الية ا اسة الد
ً ً

ر
 .النتائج

عاشرا
ً

ية:  املن   -: جراءات

ع   ساعد ال سباب م ا ع التعرف نة الرا اسة الد رتحاو ل
اب غ سة فر م تجعل ال الشباب لدى جتما التفاعل سلبية من التخفيف

فان ولذلك ي و املجتمعلك تنمية منظو من ح مق تصو وضع ستوجب رمر ر
من للتخفيف جتماعية واملشاركة التفاعل تنمية م س املح املجتمع ملنظمات

ي و لك اب غ   .فجوة

  



دور منظمات المجتمع المحلي في الحد من االغتراب اإللكتروني 
 لدى الشباب

  حازم عید ابراھیم رمضان .أ
  عادل رضوان عبد الرازق. د. أ
 إبراھیم عبد المحسن محمد حجاج. د

 

 

344 

املستخدم* واملن اسة الد   :رنوع
ا                 ملوضوع مالئمة املنا سب أ الوصفية اسة الد أنرعت حيث اسة رلد

ملجتمع الة ا اسة د من باستخدام الواقع، صد ا دف الوصفية اسات رالد ر ر
اب غ فجوة من للتخفيف املح املجتمع منظمات ع للوقوف وذلك املؤسسة

املالئمة ليات و والتكنيكيات ساليب خالل من الشباب لدى ي و عبد(  .لك
  )٢٠١ -٢٠٠ ،٢٠٠٥السميع،

ا- عي حالة الختيار املنظمة مجتمع بنموذج باالستعانة الة ا اسة د من ران
مح مجتمع منظمات ع ان يحتو واللذان نصر مدينة وشر غرب قتمثلت

جتماعية العلوم خاصة بصفة الة ا اسة د ستخدم اسة، الد رموضوع ر
اضر ا اسة بد غالبا تعلق و ة بو وال روالنفسية

ً
سيو الفر علية أطلق نوقد

املنوجرا املن  .مصط

مفردة- موضوع وصف بھ يقصد سيو: واملنوجرا الفر جتماع علماء بھ قصد نو
مثل وحدة اسة بد أو: رالقيام صناعية شاة م أو قبيلة أو أسرة أو مح مجتمع

عن للكشف مستفيضة أو عميقة تفصيلية اسة د اجتماعية مؤسسة أو رخدمية
لھ املتماثلة الة ا ع تتطبق بتعميمات ج ر وا املتعددة ا  وجوان

اسة* الد   :رمجاالت
ي- ا امل وتتكو: املجال نصر مدينة وشر غرب املح املجتمع تنمية نجمعيات ق

جمعيات ع ا   .رمن
ي  * ا امل املجال اختيار رات   _: م

با   قيامة أثناء للباحث املباشرة املالحظة خالل، عضمن مع اك الش
معيات ا شطة أ اك ش عن ف عا الشباب ان ات املوجودة معيات زا
ذه ع ن القائم من التقص عض وجود بجانب نت لألن املفرط ستخدام سب
مما م طاق تفرغ حقيقة شطة أ ا الشباب ؤالء جذب تجاه م دو معيات را

املج عن العزلة ادة ا فيھزأدى ام س وضعف  .تمع
البيانات       _  ع البحث حصو م عاو معيات ا تلك ع ن القائم لابداء

اسة الد ألجراء مة الال رواملعلومات   .ز
اسة الد موضوع الة ا الختيار ية واملن العلمية رات   :رامل

صا تمثيال تمثلھ اسة الد موضوع الة ا تمثل ال الوحدات تكو أن
ً

ر دقان
ً

حيث من صل   -:للمجتمع
تحت-١ عمل و جتما التضامن ة ا و قبل من ا ف مع معية ا تكو رأن ز ن

ا   .اشراف
املستفيدين-٢ من كب عددا معية ا تخدم أن

ً
.  

دف-٣ ال تحقيق ا ثما اس يمكن وال يان ست لتطبيق مة الال انيات م رتوافر ز
من التخفيف و و اسة الد ىرمن و لك اب غ   .فجوة
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أفراد-٤ مع جتما التفاعل ع نت ن استخدام تأث مدى معرفة الرغبة
  املجتمع

يمكن-٥ ح والشباب ن املسئول ن ب فجوة ناك الن معيات با ن املسئول تمام ا
ت لإلن املفرط ستخدام آثار من   .التخلص

شر- ال   : ىاملجال
ا-1 من املحعينة املجتمع بمنظمات ن واملسئول ن والعامل  اء
املح-٢  املجتمع بمنظمات املستفيدين من   عينة
الزم- امليدانية: املجال اسة الد إجراء ة ح١/٧/٢٠٢٠: رف   .م٢٠٢٠/ ٥/١٠م

اسة للد العامة  :رالنتائج

يد   تم

محاو والتحليل بالشرح السابق الفصل البحث رتناو ي(ل اسة) انس الد رأداة
م و محاو رع   ــــــ:ر

و -١ لاملحو ات: ر تجا تنمية املح املجتمع منظمات ود ج واقع
الشباب لدى ة   .الفكر

ى -٢ الثا التطبيقية: راملحو سات للمما املح املجتمع منظمات ود ج رواقع
الشباب  .لدى

الثالث -٣ ل: راملحو املح املجتمع منظمات ود ج منمعوقات لتخفيف
الشباب لدى ى و لك اب  .غ

ع -٤ الرا فجوة: راملحو من للتخفيف املح املجتمع منظمات ود ج حات مق
الشباب لدى ى و لك اب  .غ

 
ساؤالت                     ضوء اسة للد العامة النتائج الباحث ناو ي ي روفيما ل

اسة مق. رالد تصو الباحث عرض املحركما املجتمع منظمات منظو من رح
التنمية متطلبات لتحقيق الشباب لدى ى و لك اب غ فجوة من   .للتخفيف
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امليدانية اسة للد العامة   :رالنتائج

أستعراض             خالل من اسة، الد ا إل توصلت ال العامة النتائج عرض رسوف
اس الد ساؤالت ضوء النتائج التارتلك النحو ع وذلك   ــــ:ة

  
أوال
ً

اسة:  الد بمجتمع ن ل باملسؤ اصة ا رالنتائج ــ:و   ـ
تنمية -١ املح املجتمع منظمات ود ج واقع حو و ساؤ بال املرتبطة لالنتائج ل ل

ى و لك اب غ فجوة من للتخفيف الشباب لدى ة الفكر ات   .تجا
تحقق جة عينةو) ٢,٤٩٢  ("= الواقعية" رد أكدت حيث ة، قو تحقق جة رد

ع اسة  ــــ:رالد

باملجتمع  - أ مات ة ملواج بالشباب معيات ا   .زاستعانة
ع  - ب املتواجدة جتماعية القيم ن ب بالتباين للشباب معيات ا توعية

قيقية ا والقيم ونية لك  .املواقع
مع  - ج تتالءم ال عات املشر نحو للشباب معيات ا شاد وإ سور قاحتياجات

 .العمل
املواقع  - د عة ملتا الزمنية ات بالف الشباب بتوعية معيات ا تمام ا

ونية  .إللك

ديثة-ـ ا القومية عات واملشر ات باملباد الشباب توعية ع معيات ا وعمل  .ر

سات -٢ املما تنمية ود ا واقع حو ى الثا ساؤ بال املرتبطة رالنتائج ل ل
الشبا لدى جةالتطبيقية د وجاءت ى و لك اب غ فجوة من للتخفيف رب

 " = الواقعية" التحقق

ع) ٢,٣٢٨       (  اسة الد عينة اكدت حيث متوسطة، تحقق جة د رو   ــــ:ر

معية  - أ ا داخل دار العمل مسئوليات الشباب لتحمل الفرصة  .ىأتاحة
امل  - ب الوقت لتجنب الوقت ة أدا ات ا م ع الشباب ب رتد ر عةر متا در

ونية لك  .املواقع
م  - ج ا أغ من للتقليل للشباب ة التنمو عات املشر محددة أدوار  .وأسناد
مفيده  - د شطة بأ الشباب فراغ لشغل معية با شطة  .تدعيم

س-ـ باملدا جتماعية و التثقفية شطة خالل من التطوع ثقافة رشر
امعات  .وا

 
امل -٣ العامة املجتمعالنتائج منظمات ود ج معوقات الثالث ساؤ ال حو لرتبطة ل

جة د وجاءت الشباب لدى ى و لك اب غ فجوة من التخفيف راملح
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الواقعية حيث) ٢,٧٨٦=( التحقق ة، قو تحقق جة د اسة رو الد عينة رأكدت
  ــــ:ع

ا  - أ والتحديات الية ا باملستجدات املنظمات تلك برامج تحديث لضعف
ا تواج   .قد

التكنولوجية  - ب ات والتغ ات التأث ة مواج املؤسسية ة القد  .رضعف
معية  - ج ا شطة أ الشباب ثقة  .ضعف
بالدو  - د الو لغياب املجتمع مع التواصل ع ة القد معية ا رأفتقاد ر

 يالتنمو

الشباب-ـ مشاركة ذب املجتمع منظمات شطة أ تنوع  .ضعف

امل  - و عن الشباب ف املجتمعوعز منظمات يعاب اس ة لند شطة رشاركة
الشباب  .ملتطلبات

الشباب  - ز مشاركة يضعف مما ية املحسو بمبدأ معية ا برامج  .تأث
معية  - ح با الشباب مع للتفاعل ن جتماعي ن خصائي أعداد  .قلة
 

منظمات -٤ ود ج لتدعيم حات مق ع الرا ساؤ ال حو املرتبطة العامة لالنتائج ل
وجاءت الشباب لدى ى و لك اب غ فجوة من للتخفيف املح املجتمع

الواقعية تحقق جة عينة) ٢,٩٢٦= ( رد أكدت حيث ة، قو تحقق جة د رو
ع اسة   ــــ:رالد

ى  - أ و لك التوحد من د ل واقعية ع مشا الشباب   .ردمج
نت  - ب لإلن السلبية ثار حو علمية محاضرات  .لإقامة
املعلومات  - ج مصادر من ستفادة لكيفية الشباب شاد إل اء با رستعانة

نت ن  .ع

السو-ـ متطلبات وفق للعمل الشباب ل تأ ية التد ات بالدو قتمام ر  .ر

الشباب  - و لدى نتماء القيم لدعم معيات با ندوات تنظيم ع  .العمل
إ  - ز عالج جتما و النف شاد للشبابراستخدام نت ن  .دمان

اسة: ثانيا الد بمجتمع باملستفيدين املرتبطة اصة ا ــ:رالنتائج  ــ
املجتمع -١ منظمات ود ج واقع حو و ساؤ بال املرتبطة لالنتائج ل ل

فجوة من للتخفيف الشباب لدى ة الفكر ات تجا تنمية املح
الواقعية تحقق جة د وجاءت ى و لك اب جة ) ١,٩٨٦= ( رغ د رو

متوسطة ع،تحقق اسة الد عينة أكدت  ــــ:رحيث
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للشباب  - أ  تثقفية ندوات لعمل ن باملتخصص معية ا ن   .ستع
ة  -ب  املثا القضايا الشباب اء بآ معية ا رتم  .ر
مات  -ج  ة ملواج بالشباب معية ا ن  .زستع
ع  -د  املتواجدة جتماعية القيم ن ب التباين اء بإ معية ا  .املواقعرتم
ونية  -ه  لك املواقع إدمان بآخطار املعينة املؤسسات مع معية ا  .نتتعاو
للعمل  - و  الشباب ذب تصاالت معية ا  .تكثف

املح -٢ املجتمع منظمات واقع حو ى الثا ساؤ بال املرتبطة لالنتائج ل
فجوة من للتخفيف الشباب لدى التطبيقية سات املما رتنمية

ل اب الواقعيةغ التحقق جة د وجاءت ى و و ) ١,٨٧٤= ( رك
متوسطة تحقق جة ع،رد اسة الد عينة أكدت ــ:رحيث  ــ

م  - أ  ا أغ من للتقليل للشباب ة التنمو عات املشر محددة أدوار   .واسناد
املواقع  -ب  عة متا من د ل الوقت ة ادا ات ا م ع الشباب معية ا ب رتد ر ر

ونية  .لك
ا  -ج  مفيدةتدعم شطة بأ الشباب فراغ لشغل شطة  .معية
معية  -د  ا شطة ال ج و ال التكنولوجية الشباب ات قد ثمار  .راس
نت  -ه  ن عب الشباب مع املعر والتبادل التواصل ع معية ا  .عمل
معية  - و  ا ا تقدم ال عات واملشر امج ال الشبابية الفئات  .وإدماج
برامج  - ز  معية ا الشبابتنظم احتياجات مع تناسب ية  .رتد
املجتمع -٣ منظمات ود ج معوقات االثالث باملحو املرتبطة رالنتائج

وجاءت الشباب لدى ى و لط اب غ فجوة من التخفيف املح
الواقعية التحقق جة ة ) ٢,٧٣٦= ( رد قو تحقق جة د أكدت،رو حيث

ع اسة الد ــ:رعينة   ــ
املؤ  - أ  ة القد التكنولوجيةرضعف ات التأث ة مواج معية ل   .سسية
بالدو  -ب  الو لغياب املجتمع مع التواصل ع ة القد معية ا رافتقاد ر

 .يالتنمو
معية  -ج  ا شطة وا برامج الشباب ثقة  .ضعف
دف  -د  املس الشباب ن و م بي معية ا أعضاء تواصل  .قلة
ا  -ه  مشاركة ع يؤثر والذى ية املحسو مبدأ شار شطةإن وأ امج ب لشباب

 .املنظمات
شباب  - و  مع جتما للتفاعل معيات با ن جتماعي ن خصائي أعداد قلة

 .باملجتمع
قد  - ز  ال والتحديات الية ا باملستجدات املنظمات تلك برامج تحديث ضعف

ا  .تواج
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منظمات -٤ ود ج لتدعيم حات مق حو ع الرا ساؤ بال املرتبطة لالنتائج ل
جةاملجتمع د وجاءت الشباب لدى ى و لك اب غ فجوة من للتخفيف راملح

الواقعية تامة) ٣= (تحقق تحقق جة د ع،رو اسة الد عينة أكدت   ــــ:رحيث
ى  - أ  و لك التوحد من د ل واقعية ع بمشا املجتمع الشباب  .ردمج
نت  -ب  لإلن السلبية ثار حو علمية وندوات محاضرات  .لإقامة
اوقات  -ج  من يقلل مما املنظمات تلك ة عضو للمشاركة الشباب استقطاب

 .الفراغ
نت  -د  ن إدمان عالج جتما و النف شاد  .راستخدام
ة  -ه  الضر لالحتياجات وفقا نت لإلن الشباب استخدام شيد ل ندوات ورعقد

ً
. 

الش  - و  لدى نتماء قيم لدعم باملنظمات ندوات تنظيم ع واملشاركةالعمل باب
 .شطة

م  - ز  احتيجا شبع و الشباب م ال امج ب   .تمام

ع واملستفيدين ن املسئول عينة الستجابات العامة النتائج يو دو ا ذا لأن
عنوان وال اسة الد من:رأداة للتخفيف املح املجتمع منظمات ود ج واقع

ال لدى ي و ك اب غ   شبابفجوة

لدى  راملحو لية ال التحقق جة رد
ن   املسئول

لدى لية ال التحقق جة رد
  املستفيدين

و لاملحو واقع: ر
تنمية ود ا
لدى ة الفكر ات تجا
من للتخفيف الشباب
ى و لك اب غ   فجوة

٢,٤٩٢  

ة   قو

١,٩٨٦  

  متوسطة

ي الثا واقع: راملحو
تنمية ود ا

ال سات تطبيقيةراملما
للتخفيف الشباب لدى
اب غ فجوة من

ي و   لك

٢,٣٢٨  

  متوسطة

١,٨٧٤  

  متوسطة

الثالث معوقات: راملحو
املجتمع منظمات ود ج
من التخفيف املح
ي و لك اب ع فجوة

٢,٧٨٦  

ة   قو

٢,٧٣٦  

ة   قو
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الشباب   لدي

ع الرا حات: راملحو مق
منظمات ود ج لتدعيم

منامل للتخيف جتمع
ي و لك اب غ فجوة

الشباب   لدي

٢,٩٦  

ة   قو

٣  

  تامة

قم                 دو ا خالل من ريت فئة) ٢٦(ل من ل ل العامة ستجابة ان
سبة بال و املحو بخصوص أنھ ي ما تو واملستفيدين ن لاملسئول ر

نما ب ة قو تحقق جة بد جاء ن فئةرللمسئول لدى العامة ستجابة انت
متوسطة جة بد ا أ تو املحو، راملستفيدن التحقق جة د جاءت روقد ر

جة بد انت واملستفيدين ن املسئول لدى ستجابة مستو أن تفيد ي رالثا ى
ة، متوسطة قو جة بد جاء ستجابة مستو أن يفيد الثالث املحو جاء روقد ى ر

من ل واملستفيدينلدى ن ع، املسئول الرا املحو ع التحقق جة د جاءت روقد ر
ن املسئول فئة لدى ة قو ستجابة مستو أن جة، ىتفيد بد املستفيدين فئة نما رب

ا، تامة بتفيذ ن املسئول فئة ا عل أكد قد ات عبا ناك أن عامة ة بصو ت رو ر
ذل غ املستفيدين فئة لدى جاءت نما مھب وف املستفيد أى ا ذلك يرجع وقد رك

معيھ ا قبل من املقدم امج ال اكھ اش وكذا اة للعبا   .رال
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  املراجع

الدين: الل رة،)م١٩٨٢:(ع القا الدولية، السياسة مجلة التنمية، وم مف ،
العدد رام، باأل اتيجية س و السياسية اسات الد   .٦٨رمركز

جمال: وحنا،تھا ب م،،حب ومر يم املعاصرة،)م٢٠١١( ابرا جتماعية دمة ا
ديث ا ام ا املكتب ة،   .رسكند

حصاء و املركز،للتعبئة از ي،) م٢٠٢٠( يا ا الس للتعداد ائية ال شرة ال
الرابط ع ٍمتاح ، تم   //www.capmas.gov.eg httpس

سم يم ابرا ، ات)م٢٠١١( الدسو قد بناء ى املد التعليم برنامج فاعلية ر،
دمة ل ن والعشر ع الر الدو املؤتمر ة، شر ال للتنمية كمدخل والشباب
السادس، املجلد جتماعية، دمة ا لية حلوان، جامعة جتماعية،

س   .رما
ة سا شيمى، القناة) م٢٠١٠: ( را الستخدام السلبية جتماعية املرحلةثار

السعودية، ة، نو ة م جامعة سانية، إ علوم مجلة نت، لإلن قة راملرا
العدد٧املجلة ،٤٥ .  

شيماء يم، ابرا عام) م٢٠٢٠:( محمد، س كمما جتما ى خصا رادوار
للشباب القيمى سق ال ع ا ف للمجتمع السلبية ثار من التخفيف

ماجست سالة ، ام اسيوطرا جامعة ة، شو م دمة،رغ ا لية
  .جتماعية

دينا محمد، اب) م٢٠٠٥: ( عساف، باالغ وعالقتھ نت لإلن ن ق املرا استخدام
د مع شمس، ن ع جامعة ة شو م غ ماجست سالة م، لد رجتما ر

للطفولة العليا اسات   .رالد
، غلو ن حس لعباس، ح) م٢٠٠٦( ز م شادى ا ماعةربرنامج ا خدمة منظو رمن

شو م بحث ، ام ا الشباب ع نت لإلن السلبية ثار ة مجلة،رملواج
دمة ا لية حلوان جامعة سانية، والعلوم جتماعية دمة ا

العدد ج٢٠جتماعية، ل٢،   .ابر
ع عب حسن ، او ىالز للتخفيف) م٢٠٠٧(و ماعة ا خدمة قة لطر ح مق برنامج

نتمن ن الستخدام السلبية لية،ثار ، شو م غ اه دكتو رسالة ر ر
جتماعية دمة ا قسم بية،   .ال

ى سامية،،ز سالة) م٢٠٠٨( يوسف ، املصر الشباب ع ا وأثا نت ن رشبكة ير
شمس ن ع جامعة داب، لية جتماع، علم قسم ة، شو م غ   .رماجست

مح ات، بر ز، العز بحث) م٢٠٠٩( مدعبد ، العائ التفاعل نت ن ات تأث
رة القا جامعة عالم، لية ي، الثا املجلد ، و العلمي املؤتمر ، شو لم   .ر



دور منظمات المجتمع المحلي في الحد من االغتراب اإللكتروني 
 لدى الشباب

  حازم عید ابراھیم رمضان .أ
  عادل رضوان عبد الرازق. د. أ
 إبراھیم عبد المحسن محمد حجاج. د

 

 

352 

القادر، عبد بن بكر،محمد، ى وت،)  م١٩٨٥( أ ب القلم، دار م م يح، ال مختار
لبنان   .مكتبة

سو س،ال لو اللغة) م١٩٩٤(معلوف، املشراملنجد دار وت، ب عالم،   .قو
احمد،،ىالسكر جتماعية،) م٢٠٠٠(شفيق دمات وا جتماعية دمة ا قاموس

امعية ا املعرفة دار ة،   .رسكند
القادر عبد بن بكر،محمد، ى ذكره: أ سبق   .مرجع

الدين القادر،عالء عبد جتماعية،) م١٩٩٨( محمد التنمية الشباب ردو
ماعيةرسكند ا ف املعا دار   .رة،

ذكره،ىالسكر سبق مرجع احمد،   .شفيق
ع ر ما املعاطى، معا) م٢٠٠٩( أبو الشباب، عاية مجال جتماعية دمة را

راء الز دار اض، الر العامة، سة املما منظو من رعلمية   .ر
سيد محمد مى، ط) م٢٠٠٧( ف ، اجتما منظو من والشباب ،١رالعوملة

شرس وال الطباعة لدنيا الوفاء دار ة،   .ركند
شاد احمد، االطيف، م) م٢٠٠٧( رعبد مدخل جتماعية املنظمات تنميھ

ط املجتمع، تنظيم قة شر١لطر وال للطباعة لدنيا الوفاء دار ة، سكند   .ر،
مصطفى املكتب) م٢٠١٠( احمد،خاطر، ة، سكند جتماعية، املنظمات ة رإدا ر

ديثا ا   .ام
محم العر) م٢٠١٨( مصطفى، دار رة، القا ، ا ف الواقع العام الرأى

ع والتو شر   .زلل
اللغات ى،قاموس،bit.ly/2m11Zcdمتعدد املعا م مع،وم وشرح ف عر

ا   .اف
نديم ى، شر) م٢٠٠٤( رمنصو لل ف املعا منتدى وت، ب نت، ن رسوسولوجيا

ع   .زوالتو
James Fearing ) 2004م  (Ten Symptoms of Computer Addiction , USA , 

National Counsling Intervention Service , NCIS  Incorporated  
محمد ميد، ا الكتب) م٢٠٠٧( عبد عالم ت، ن ن شبكة ع عالم و تصال

رة القا والطباعة، ع والتو شر   .زلل
محم عثمان، أبو) م٢٠٠٥( دعبدالسميع، دار رة، القا ، جتما البحث منا

رم بال للطباعة   . املجد
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