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التدخل المهني من منظور الخدمة االجتماعية لتعزيز مشاركة 
 د الرسمية لمكافحة الفسادوالشباب لتحقيق المساندة للجه

هللا خلف محمد حمود محمود ،1 يثم ي ف اج، 2شر املحسن عبد يم   .3ابرا
  .جامعة األزهر، كلية التربية، لخدمة االجتماعية وتنمية المجتمعاقسم 

ي1 و لك يد   Hythamkhalaf-allah@azhaar.edu.eg :ال

:المستخلص  
ت إ التوصل اسة الد دفت جتماعيـةصراس دمـة ا ـ العامـة سـة املما منظـو مـن ح ـ مق رو ر ر

الفــساد افحــة مل الرســمية ــود ل املــساندة لتحقيــق الــشباب مــشاركة ـز واقــع، لتعز ــ ع التعــرف

الفـــساد افحـــة مل الرســـمية ـــود ل املـــساندة لتحقيـــق الـــشباب لـــدى اختيـــار، املـــشاركة خـــالل مـــن

وال ملــــان ال ة بــــإدا الــــشباب مــــن إلجــــراءترعينــــة ة بــــالبح اضــــة والر الــــشباب ــــة بمدير ي املــــد علــــيم

ذلـــك تحقيــــق تطلـــب و م علـــ افحــــة، البحـــث مل الرســـمية ـــود ا مـــساندة نحــــو املـــشاركة عميـــق

الدولــــة قبــــل مــــن تبــــذل ــــ ال ــــود ا مــــن املرجــــو ــــدف ال لتحقيــــق املجتمــــع أفــــراد لــــدى ، الفــــساد

فلسفات عن ثقت ان ال الواقعية مثلة نحـو تجسيد املـشاركة فاعليـة ـت لتث وتطبيقيـة ة نظر

ـــــود ا تلـــــك والبحـــــوث، مـــــساندة اســـــات الد مـــــن الـــــنمط ـــــذا ـــــ إ والبحـــــوث اســـــات الد رتوجيـــــھ ر

املــــساندة نحــــو املجتمـــع أفــــراد لــــدي املـــشاركة ــــ ت ــــ ال مــــن، يالعلميـــة ــــ ع اســــة الد رواعتمـــدت

عينـــــ ـــــ ع طبقـــــت بار اســـــ أداة باســـــتخدام وذلـــــك جتمـــــا مةاملـــــ عـــــدد الـــــشباب ) 25(مـــــن

باسـتجابات، مفردة اصـة ا اسـة الد نتـائج ـرت أظ والكيفـي ـ الك التحليل ن ب املزج خالل رومن

م لــــد املـــشاركة بواقــــع واملتعلقـــة بــــالتعرف، الـــشباب ـــاص وا و للمحــــو العـــام املتوســـط لأن ر

ي حـــسا بمتوســـط ـــسبة ب منخفـــضا جـــاء الـــشباب لـــدى املـــشاركة واقـــع ـــ ع
ً

جـــاء، )1.588( نمـــا ب

املـــــساندة لتحقيـــــق الــــشباب تواجـــــھ ـــــ ال باملعوقــــات ـــــاص ا ي الثـــــا للمحــــو ي ـــــسا ا راملتوســــط

ي حسا بمتوسط مرتفعة الفساد افحة مل الرسمية ود   .)2.568(ل

املفتاحية لمات الفساد :ال افحة م الرسمية، ود ا املساندة، الشباب،  .مشاركة
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Professional Intervention from a Social Service 
Perspective to Enhance Youth Participation to 
Achieve Support for Official Anti-corruption 

Efforts 
Haitham Hammoud Mohammed Khalaf Allah1, Shereef Yahia2, 
Ebrahem Hagag3. 
Social Service, Department of Social Service & Community 
Development, Faculty of Education in Dakahlia, Al-Azhar 
University, Arab Republic of Egypt. 
1Email: Hythamkhalaf-allah@azhaar.edu.eg 

ABSTRACT 
The study aimed to identify the status-quo of youth participation in 
order to achieve support for official efforts to combat corruption by 
selecting a sample of young people in the parliament and civil 
education associative in the Directorate of Youth and Sports in Beheira 
Governorate to conduct research on them. To achieve this goal, the 
research stressed deepening participation towards supporting official 
efforts to combat corruption among community members to achieve 
the desired goal of the efforts being made by the state, embodying 
realistic examples that emerged from theoretical and practical 
philosophies to prove the effectiveness of participation towards 
supporting those efforts, directing studies and researches to this type of 
scientific ones that enrich the participation of society members 
towards support. The study made use of the method of social survey 
by using an instrument was administered to a sample of (25) young 
people, through the combination of quantitative and qualitative 
analysis. The results of the study on youth responses and related to the 
status-quo of their participation showed that the general mean for the 
first dimension, which is related to identifying the status-quo of 
participation among young people, was low as the arithmetic mean 
was (1.58), while the arithmetic mean for the second dimension related 
to the obstacles facing young people to achieve support for official 
efforts to combat corruption was (2.568).   
Keywords: Youth Participation, Support, Official Efforts, Anti-Corruption. 
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 :مقدمة

ـــا ومن نظامـــا لـــھ وجعـــل العـــدل، ـــ ع وقائمـــا ومتناســـقا نـــا متوا ـــو ال هللا خلـــق لقـــد
ً ً ً ً ً

ز ن
ــــواه واتبـــع القواعـــد ــــذه ـــسان أخـــل وإن ثابتــــھ، قواعـــد ـــ ع ــــس ة ـــشر ال يـــاة ل ـــامال َمت ً

الفـ و وظ ياة، ا نظام س التواز اختالل إ ذلك أدى املستقيم ق الطر عن روانحرف سادن
عــا قــال املتعــددة الھ وأشــ ه ومــن": ربــصو ض و الــسموات لفــسدت م ــواء أ ــق ا اتبــع ْولــو ََ َ َ َ َ ََ َ ُّ َُ َّ ْرْ

َ ْ ُ ََّ َِ
َ َ َ َُ ْ َ ْ

ِ
معرضو م ذكر عن م ف م بذكر م نا أت بل ن ف

َ ْ نْ ُ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ

ْ َ ُْ َ
ِ

ُ َ َ َ ْ َ َّ
ية"ِ املؤمنو ة نسو   .)71(ر

لبيـا القرآنيـة النـصوص تلـك جـاءت الوقـوعكما مـن والتحـذير وعواقبـھ الفـساد خطـر ن
عـــا قـــال ا، إصـــالح عـــد ض ـــ الفـــساد وجـــل عـــز هللا حـــرم فقـــد عـــدة، مواضـــع ـــ رفيـــھ وال: "َ

َ َ

ن املحـسن مـن ـب قر اللـھ حمـة إن وطمعـا خوفا وادعوه ا إصالح عد ض َتفسدوا َ ُ
ِ ِ ِِ ِ ِ

ْ َ ُ َُ ًْ َ ْ ٌَ ْ
ِ

َ َّ َْ َ ً َ ْ ْ ْْ َ رَ َّر
ِ ِ

َ ََ ُ
ِ

َ
ِ

ُ ةرسـو" ْ
ية   .)56(عراف

وضـــــنك ســــعار وغــــالء الفقـــــر تفــــ ــــ ب ــــس و اق ر مـــــن كــــة ال يمحــــق زفالفــــساد
عــا قــال النـــاس ن بــ العـــدل وقلــة الظلــم ة ـــ ك يجــة ن ش بمـــا: " العــ والبحــر ـــ ال ــ الفــساد ـــر َظ

ِ ِِ
ْ ََ َْ ْ ّْ ََ ُ

ِ
َ َ َ

عم الذي عض م ليذيق الناس أيدي ت ِكس
َ

ِ ِ ِ ِ
َّ ََ ْ َُ َْ ُ َ

ِ
َّ ْ ََ يرجعوْ م لعل َنلوا ُ

ِ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ
ية"  م الر ة وسو   .)41(ر

واملــساومة الــضم ع الطــا أخــذ و التكييــف ــ ع ة القــد لديــھ ي ــسا إ ســلوك روالفــساد
املجتمعات افة ة متطو ة بصو وتزداد باستمرار الفساد ال أش روتتغ   .)1(ر

مجم تفاعـــل نتـــاج ـــو ي املختلفـــة ه بـــصو الفـــساد ـــشار ان ألن نوذلـــك ســـبابر مـــن وعـــة
املجتمــع، قطاعــات افــة ــ ع ه آثــا تــنعكس كمــا ــة، دا و والــسياسية جتماعيــة و رقتــصادية ر

افحتــھ مل ليــات مــن مجموعــة وضــع ــستوجب الــذي ل. )2(مــر ــش مة ــ م الفــساد لة فمــش
اســـة د عليـــھ أكـــدت مـــا ـــذا و للمجتمـــع الـــسياسية الثقافـــة مـــع  .Sadigov, Tســـادجوف(روثيـــق

2018()3(.  

فيــــھ يــــاة ا جوانــــب افــــة ب تــــص املجتمــــع ــــ ع بالغــــة ا آثــــا للفــــساد أن ــــ إ باإلضــــافة
ً
ر

فــــــرص وانخفـــــاض نـــــة املوا ـــــز ـــــادة و قتــــــصادية التنميـــــة معـــــدالت انخفـــــاض مثـــــل زبالـــــضر ز ر
وضـعف دمـة، ا لفـة ت تفـاع وا الـضر حتيال و العام املال دار وإ جن و املح ثمار رس

ا الدولةقوة السيا ستقرار وعدم والنفوذ، السلطة واستغالل   .)4(نلقانو

الفــــساد لــــف ي حيــــث للدولــــة العامــــة نــــة املوا ــــ ــــز ال ــــادة ــــ إ الفــــساد يــــؤدي زكمــــا ز
باإلضـافة املـواطن ـا يحتاج ال دمات ا لفة ت تفاع ا إ ؤدي و ا سنو ات الدوال ن بالي رالدولة ر

ً

التنمية إعاقة ـادةإ و العـام املـال ـدار وإ ـ جن و ـ املح ثمار سـ فـرص وتقليل زقتصادية
دات الوا حساب ع   .)5(رالنفقات

اســـــة د عليـــــھ أكـــــدت مـــــا ـــــذا حامـــــد(رو ي فـــــو الفـــــساد) 2013زمحمـــــد أن أكـــــدت ـــــ وال
جتماعيـــة التنميــة ـــ ه ودو كفاءتــھ ضـــعف ــ إ يـــؤدي ممــا العـــام املــال ـــدار إ ــ إ يــؤدي ردار ي

اســــة، )6(قتــــصاديةو الــــسيد(رد عبــــدالفتاح يــــع ــــ دار) م2014رم الفــــساد أن أكــــدت ــــ يوال
مــن ــد ا ــق طر عــن مباشــرة ــ غ أو مباشــرة ة بــصو ســواء قتــصادي النمــو معــدالت ــ ع ريــؤثر

املباشـــــر ـــــ جن ثمار ســـــ التجـــــار، ـــــم ـــــز ال ـــــادة يو نفـــــاق، ز فاعليـــــة مـــــن ـــــد ا وكـــــذلك
ومي   .)7(ا
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ــــ إدار ـــاز ج أو مجتمـــع يوجـــد ال أنـــھ ـــ امـــة حقيقـــة إقـــرار البدايـــة ـــ يمكننـــا يلـــذا
تفاعـا ا آلخـر مجتمـع مـن والفساد نحراف سب وتتفاوت الفساد، صو عض من يخلو العالم
ً

ر ر
املجتمعات لتلك جتماعية و قتصادية و السياسية كيبة ال الختالف وفقا وانخفاضا

ً ً)8( .  

بـــــــ أدى كمنظمــــــــةممـــــــا الفـــــــساد س تقــــــــ ـــــــ ال الدوليـــــــة املنظمــــــــات عـــــــض لتواجــــــــد ه ردو
خـالل مـن وذلـك عـده مـصادر مـن الفـساد لقيـاس موحـدة يـة من ا لـد حيـث الدوليـة الشفافية

الــــــدو بمختلــــــف ذلــــــك لقيــــــاس ات اســــــتما ــــــ ع عتمــــــاد و ن واملتخصــــــص اء ــــــ ا اء لآ ر فمؤشــــــر، ر
ي املنظمــة تلــك عليـــھ عتمــد الـــذي الفــساد ات مـــنمــدر ا مــصد عــشر ثالثـــة مــن ـــو ت

ً
ر ـــ(ن إ صــفر

جـدا، 100 فاســدا ـ ع فـصفر
ً ً

الفـساد100،  مــن ــسان، العدالــة، الديمقراطيـة) خـا ، قحقـو
الفـــساد عــن الكـــشف ــ افة والـــ ي املــد املجتمـــع اك مـــن، ....اشــ ــ متغ عـــدد ا لــد دولـــة ــل و

الــسنوات حــسب ســبعة أو سـتة ا لــد مــصر فمــثال املـصادر
ً

تلــكو،  عــدد حــسب جات الــد ـسب رتح
املؤشر ذا علمية ية من ناك ف ا م تصدر ال يجة والن   .)9(املصادر

ــــر تقر ففـــي العـــالم حــــو الفـــساد عـــن ر التقــــا مـــن العديـــد املنظمــــة تلـــك تـــصدر لحيـــث ر
عــام مــصر ــ الفــساد واقــع عــن الدوليــة الــشفافية مــصر) م2017(ملنظمــة تراجــع ــ إ أشــار حيــث

مؤشـــر ـــ وضــــعع و تـــد الفـــساد افحـــة مل املعنيـــة الدوليـــة الـــشفافية حـــسب و الفـــساد ات رمـــدر
لت حيث العام ذا ن جت د الفساد مؤشر ع مقابل) 32(رمصر نقطة

ً
عـام) 34( عـن نقطـة

ً

  .)10()م2016(

عـــام مـــصر ـــ الفـــساد عـــن للمنظمـــة أخـــر إطاللـــة ـــ ىو تحـــسن) م2018(ٍ ـــر أظ والـــذي
مــــدر مؤشـــر ـــ ع مـــصر ـــب ــــبترت ت ال لتحتـــل مركـــزا عـــشر ـــ اث بنحــــو العـــام ـــذا ـــ الفـــساد ات

ً

ن) 105( بــــ ــــب) 180(مــــن ت ال مقابــــل العــــالم حــــو جــــة) 117(لدولــــة عــــام) 32(رود ،)م2017(ــــ
ـ ع مــصر ــ) 35(وحـصلت إ ت وأشــا ، ـ املا العــام عـن جــات د ثـالث بتحــسن العــام ـذا جــة رد ر ر

ضــــعيفا ال مـــــا الواقـــــع ض أ ـــــ ع التحــــسن أن
ً

ز بر ـــــس جـــــسيمة ل مـــــشا مــــن الـــــبالد ي عـــــا حيـــــث
الفساد شار   .)11(ان

عـام مـصر ـ الفـساد ات مـدر مؤشـر عـن املنظمـة لتلـك آخر ر لتقر ) م2019(ٍباإلضافة
دو غالبيــة أن العـام ـذا مجملـھ ــ كـشف فقـد سـابقيھ عـن ا ــ كث يختلـف ال أنـھ ـ أو لوالـذي

ً

الفـــساد آفـــة ـــة معا ـــ تفـــشل تـــزال ال الـــذيالعـــالم الطفيـــف التقـــدم مـــن الـــرغم ـــ ع بفاعليـــة
الـدو عض الفـساد، لحققتھ افحـة م ـود ج ـ يـا عر ـ و املرتبـة ات مـا احتلـت حيـث

ً
ـ، ر وع

جــة بد للفــساد ــة محا ــ ك الــدو قائمــة ك الــدنما ت تــصد فقــد العــالم رمــستو ر ر لر ــ%) 87(ى ع
لنــدا نيو ــا يل الفــساد ات مــدر ـشمل، فنلنــدا، زمؤشـر ــرو التقر مــستو) 180(ــذا قــاس و ىدولــة

من مؤشر أساس ع سواء) 100(الفساد ا وأصغر فضل ا أعال جة   .)12(رد

الفـــساد ـــة ملواج جـــراءات و التـــداب مـــن العديـــد التخـــاذ ة املـــصر ومـــة ا دفـــع ممـــا
يـــة العر مــصر ــة و جم دســتو نــص رفقــد الفــساد) م2014(ر افحــة بم الدولــة ام ــ ال ــ لع ـــش

للمــــــادة وفقـــــا ح وصــــــر ـــــ وا
ً

ــــــزة، "218" ج القــــــانو حـــــدد و الفــــــساد افحـــــة بم الدولــــــة م ـــــ نتل
بذلك املختصة   . )13(الرقابية

وقالقــل ــزات ــ إ يتعــرض العــام جتمــا الــضم أن ــ ع الفــساد ثقافــة ألن وذلــك
الــضم ــذا ــ ع مــا ــم لنــا يبــدو القالقــل ــذه ــساطة او عنــف قــدر ــ مــايوع أو عطــب مــن
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ساسـية القاعـدة ـو ـصبح و الفـساد ـا خالل مـن ينفـذ غـرات مـن بـھ ـق الــضم. ي ب يـص ومـا
ـــسد ــ ح جماعيــة عــة واملتا املراقبـــة ــذه ــو ت أن ــ ع عــة واملتا باملراقبـــة جــدير أمــر ــو العــام

ُ ن
ذلـــك أمكــن لمــا تـــضيق أو الثغــرات الو، )14(ــذه الـــرادع ــو بمفــرده س لـــ للفـــسادنفالقــانو حيــد

العـام املـال وحفـظ ـة ا ال ثقافـة ناك و ت أن يجب الفـساد، نوإنما لـرفض العـام الـرأي يئـة و
اســـة د إليـــھ ت أشـــا مـــا ـــذا و الـــشاملة التنميـــة ـــ الـــسلبية ه آلثـــا وأخالقيـــا يـــا ردي ر ر

ً ً
منـــصو( رنـــصار

  .)15()م2015

للمـــشاركة افـــة املجتمـــع أفـــراد ـــود ج تـــضافر ة ضـــر ـــ ع يؤكـــد ممـــا
ً

تلـــكور ـــة مواج ـــ
يجــــب ــــ ال قيقيــــة ا القــــو ن الــــرا الوقــــت ــــ ــــ عت الــــذي الــــشباب ــــاألخص و امــــة ال ىالقــــضية
داخــــل وجــــوده مــــن تــــدعم ــــ ال املقومــــات افــــة وتــــوف ــــصوصية با ــــ يتم ل ــــش ــــا مع التعامــــل

متطلباتھ افة توف ع والعمل املختلفة اتھ ا م تنمية ا م أ من وال املجتمع   .)16(رسيج

اســة د عليـھ أكــدت مـا ـذا ــار)Megan kiely 2011 ميجـان(رو إظ ـ إ توصــلت ـ وال ،
الـشباب ـا يمتلك ـ ال القوة ن ب املواءمة وكذلك ات ا م من و يمتل وما الشباب القوة رنقاط ن

للـشباب ي يجـا النمـو ـ ع عمـل ئـة ب ضـمن املجتمـع، وتنمية بناء أجل من املتاحة د ، )17(رواملوا
جــــــابر(راســـــةد محمـــــد داللــــــة) 2017ســــــماح ذات إيجابيــــــة عالقـــــة نــــــاك أن ـــــ إ وتوصــــــلت ـــــ وال

ات القـــــد بنـــــاء ن بـــــ ـــــ(رإحـــــصائية املجتم ـــــوار ا إجـــــراء يـــــة، التد الـــــشباب) راملعلوماتيـــــة، ملراكـــــز
م مجتمع تنمية الشباب   .)18(ومشاركة

عكــس ــ ال الــصادقة املــرآة ــو مجتمــع أي ــ الــشباب ــ عت املجتمـــعحيــث ــذا واقــع
التوجيــــھ للــــشباب يتــــوفر أن ــــشرط بمــــستقبلھ بــــؤ الت ــــ عليــــھ عتمــــد أن يمكــــن الــــذي والــــدليل

لوطنھ نتماء و الوالء الشباب ي ير والذي والفضيلة الدين دعائم ع القائم بو   .)19(يال

املجتمـــــــــ ـــــــــ ـــــــــم دو وإبـــــــــراز م ـــــــــا واتجا الـــــــــشباب بأوضـــــــــاع العـــــــــالم تمـــــــــام ا اد رلـــــــــذا عز
ــــــ غي و م ئــــــا ب وتنميـــــة يجابيــــــة املــــــشاركة ـــــ ع م وحــــــ التنميــــــة ـــــ املــــــشاركة ــــــ ع م يع ـــــ ل

م ا واتجا م   .)20 (سلوك

مــــن ــــة العمر الفئــــة ل ــــش حيــــث فتيـــا مجتمعــــا ــــ عت املــــصر املجتمــــع ألن وذلـــك
ً ً

15(ي
من) سنة ة العمر الفئة الشباب سبة بلغت وقد ان، الس ثلث %) 26.8) (ةسن29-15(حوا

سبة   .)21(%)34.2(ب

ـــــ التغ بتحقيــــق ـــــا قو امــــا ال ـــــا تطو مراحــــل ـــــ وع ا ــــشأ منـــــذ جتماعيــــة دمــــة ول
ً ً

ر
ـــــ امل والتـــــدخل جتماعيـــــة العدالـــــة بتحقيـــــق امـــــا وال ئـــــة والب ـــــسان مـــــن ـــــل ـــــ جتمـــــا

نــة للم ـــ القي ســـاس ذلـــك ــدعم و ـــسانية يـــاة ا نوعيـــة ن افحـــة)22(لتحــس مل ـــس الـــذي
املجتمعـــات داخـــل الفـــساد وصـــو ال أشـــ ـــ. رافـــة وقي ـــ ومعر ـــار م أســـاس مـــن تتـــضمنھ يبمـــا

ترســـيخ مـــن ــا يمك جتماعيـــة دمــة ا ـــ العامـــة ســة املما حديثـــة ــات واتجا وطـــر روأســاليب ق
ـ ال ـود ا عـن معـز ـ غ ـم تجعل الـشباب ـاألخص و املجتمـع أفـراد لـدى ـات واتجا تبــذلٍلقـيم

الفساد افحة مل الدولة قبل   .من

اسـة د عليــھ أكــدت مــا ـذا غ(رو ســو مــنKim, Sung 2008 )كــيم الــرغم ــ ع أنــھ ـ إ
البلـــــدان معظـــــم ـــــ عة شـــــا رة ظـــــا الفـــــساد فـــــإن الفـــــساد، افحـــــة مل املبذولـــــة املختلفـــــة ـــــود ، ا
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متنوعـة ـود ج بـذل ع الباحثو ركز عليھ، والسيطرة الفساد تف أسـبابنولتفس اسـة د رـ
الفساد وظائف جانب إ عليھ، السيطرة اتيجيات واس   .الفساد

إليـــھ ت أشـــا مـــا ــذا و الفـــساد افحـــة م ــ ـــام ال ه دو لـــھ املجتمـــع أفــراد مـــن فـــرد ــل رف ر
اسة وس(رد واملجتمـع) Marcus Andre 2009مار ومـة ا ن ب املشاركة مية أ ع أكدت وال

إلعـــــــ ــــــاص ا والقطـــــــاع ي الفــــــساداملــــــد مـــــــن ــــــد وا الـــــــشفافية ســــــة مما اســـــــة، )23(رالء د تـــــــا(رو في
Vineeta Yadav 2012 (ـ املتمثلـة عية ـشر ال للمؤسـسات الفعـال الـدو ميـة أ ع أكدت روال

مــع الناميــة، الــدو ــ الفــساد افحــة وم للــشفافية ضــمانا عــد ــ ال ع ــشر وال والرقابــة لاملــساءلة
ً

املــ املجتمــع منظمــات عمــل ة افحــةورضــر م اتيجية اســ ــ تب ــ الــسياسية حــزاب خاصــة و ي د
الفساد افحة م ود ج الفعالة املشاركة إ الناس ودفع   .)24(الفساد

السابقة اسات الد ع   -: رالتعقيب

ايـــا  ز مـــن ـــا وعا الفـــساد قـــضية اســة د ـــ أفاضـــت اســـات الد ـــذه أن مـــن وبــالرغم ر ر
الزمنيــة املراحــل مــدي ــ ع ـــممختلفــة أن إال اســات الد ــذه ــا خالل مــن تمــت ـــ ال راملختلفــة

الدولــــة قبــــل مــــن تبــــذل ــــ ال ــــود ا مــــن بــــالرغم باقيــــة الــــت مــــا القــــضية لتلــــك الــــسلبية زثــــار
اتيجية س الدولة كتب افحتھ ـودالوطنيةمل ا كآفـة تـضافر ـستد ممـا الفـساد افحة مل

الال املجتم الدعم وتوف افحتھ الـشباب،مل قبـل مـن الـدعم ـاألخص و ـود ا تلـك ملساندة زم
لتحقيـق الـشباب لـدى املـشاركة واقـع و ما ا صياغ يمكن وال البحثية لة املش شأت ثم ومن
اســـات الد عنـــھ تمخـــضت مــا إيجابيـــات مـــع لتتوافـــق الفــساد افحـــة مل الرســـمية ـــود ل راملــساندة

ي ا وم الفساد افحة بم اصة   -: ا

الفسادضر .1 افحة مل الرسمية ات وا الشباب ن ب والدعم والتعاو املشاركة آليات دعم نة  .ور
املجتمــع .2 أفـراد قبـل مـن واملـساندة الـدعم قلـة مـن الفـساد افحـة مل الرسـمية ـات ا ي عـا

ا م املرجو دف لل ود ا تلك تحقيق أمام عائقا ذلك ل ش مما الشباب األخص و
ً

. 
ت .3 عالقات وجود ة والشبابرند الفساد افحة مل الرسمية ات ا ن ب وتبادلية  .سيقية

ثانيا
ً

اسة:  الد لة   -: رمش

جميـــع ـــ صـــالح توقــف ـــ ع ـــ كب أثــر مـــصر ـــ ا ـــشا وان الفــساد ثقافـــة ـــو لظ رــان ر
والثقافيـــة قتــصادية و جتماعيــة عـــام، جوانبــھ الــسالم اتفاقيــة أوائـــل1976فبعــد ــ بــدأت م

عمل عـــــــرفالثمانيـــــــات فيمـــــــا خـــــــر الـــــــسياسات ـــــــ إ اكية شـــــــ الـــــــسياسات مـــــــن التحـــــــو ىيـــــــات ل
ــــ الفــــساد ثقافــــة تفــــ ــــدأت و قتــــصادي الفــــساد ر ظــــوا عــــض ــــدأت و نفتــــاح ـــسياسات

املـــصر ـــ، ياملجتمــع و الوطنيـــة اتيجية ســ الدولـــة أطلقــت ذلـــك ـــ ع نــاء ، )م2018-2014(ًو
حرصـت) م2022-2019(الثانيـة الفـسادحيـث افحـة م ـ ع ـدة جا العمـل ـ ع ومـة ا

ً
لــذلك، 

ا ــشر مس ال مــا الفــساد أن إال الفــساد افحــة مل وميــة ا التــداب مــن العديــد ــ ع عتمــاد تــم
ً

ز
املـــصر املجتمـــع يقـــدم، يداخـــل أن يمكـــن ودعمـــا مـــساندة ثمـــة نـــاك أن البحـــث أى فقـــد لـــذلك

ً
ر

ال اتجــھ ثــم ومــن الــشباب قبــل مــن ــود ا أمــاملتلـك تقــف ــ ال املعوقــات ــ ع التعــرف ــ إ بحــث
مــن ح ـ مق تـصو ــ إ والوصـو الفـساد افحــة مل الرسـمية ـود ا مــساندة مـن م وتمـنع رالـشباب ل
لتلــك املــساندة لتحقيــق الــشباب مــشاركة ــز لتعز جتماعيــة دمــة ا ــ العامــة ســة املما رمنظــو ر

ي ساؤ ال البحث لة مش تتحدد ثم ومن ود   -: لا
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مــــــشاركة ــــــز لتعز جتماعيـــــة دمــــــة ا ـــــ العامــــــة ســــــة املما منظـــــو مــــــن ح ـــــ املق التــــــصو رمـــــا ر ر
الفساد؟ افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق   الشباب

ثالثا
ً

اسة:  الد داف   :رأ

مـــؤداه س ئـــ ـــدف تحقيـــق ـــ إ اســـة الد رـــدف منظـــو" ر مـــن ح ـــ مق لتـــصو رالوصـــو ر ل
دمـــــة ا ــــــ العامـــــة ســـــة ــــــودراملما ل املـــــساندة لتحقيــــــق الـــــشباب مــــــشاركة ـــــز لتعز جتماعيــــــة

الفساد افحة مل فرعية" الرسمية داف أ عدة من س الرئ دف ال ذا تحقق   -: و

املجتمــــــع .1 أفــــــراد لــــــدى الفـــــساد افحــــــة مل الرســــــمية ــــــود ا مـــــساندة نحــــــو املــــــشاركة عميـــــق
الر ات ا قبل من تبذل ال ود ا من املرجو دف ال الفسادلتحقيق افحة مل  .سمية

فاعليــــــة .2 ــــــت لتث وتطبيقيــــــة ــــــة نظر فلــــــسفات عــــــن ثقــــــت ان ــــــ ال الواقعيــــــة مثلــــــة تجــــــسيد
ا داف أل ا تحقيق الفساد افحة مل الرسمية ود ا مساندة نحو  .املشاركة

ــــ .3 ت ــــ ال العلميــــة والبحــــوث اســــات الد مــــن الــــنمط ــــذا ــــ إ والبحــــوث اســــات الد يتوجيــــھ ر ر
أفر لدي القـضايااملشاركة ة مواج أجل من الدولة مؤسسات ود ج مساندة نحو املجتمع اد
امة ال   .املجتمعية

عا ا
ً

اسة: ر الد   :رساؤالت

مــــــؤداه س ئــــــ ــــــساؤ تحقيــــــق ــــــ إ اســــــة الد رــــــس منظــــــو"لر مــــــن ح ــــــ املق التــــــصو رمــــــا ر
ــــــود ل املـــــساندة لتحقيــــــق الـــــشباب مــــــشاركة ـــــز لتعز جتماعيــــــة دمـــــة ا ــــــ العامـــــة ســـــة راملما

الفساد؟ا افحة مل   لرسمية

التالية الفرعية ساؤالت ال س الرئ ساؤ ال من ثق ين   -: لوسوف

افحـــــة - مل الرســـــمية ـــــود ل املـــــساندة لتحقيـــــق الـــــشباب لـــــدى املـــــشاركة أوجـــــھ ـــــ ع التعـــــرف
 .الفساد

ــــود - ل املــــساندة تحقيــــق ــــ م مــــشارك أثنــــاء الــــشباب تواجــــھ ــــ ال املعوقــــات ــــ ع التعــــرف
افح مل الفسادالرسمية  .ة

مــشاركة - ــز لتعز جتماعيــة دمــة ا ــ العامــة ســة املما منظــو مــن ح ــ مق لتــصو رالتوصــل ر ر
الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق  .الشباب

خامسا
ً

اسة:  الد مية   :رأ

عــــن .1 الدوليـــة الـــشفافية ملنظمــــة ـــر تقر ففـــي املــــصر املجتمـــع داخـــل الفــــساد رة ظـــا يتفـــ
مصر ـ) م2018(عامالفساد الفـساد ات مـدر مؤشـر ـ ع مـصر ـب ترت تحـسن ـر أظ والذي

ــــب ت ال لتحتــــل مركــــزا عــــشر ــــ اث بنحــــو العــــام ــــذا
ً

ن) 105( بــــ العــــالم) 180(مــــن حــــو لدولــــة
ــــب ت ال جـــــة) 117(مقابــــل عـــــام) 32(رود ـــــ)م2017(ــــ ع مــــصر وحــــصلت ـــــذا) 35(، جــــة رد

ــــ املا العــــام عـــن جــــات د ثــــالث بتحــــسن الواقــــعرالعـــام ض أ ــــ ع التحــــسن أن ـــ إ ت وأشــــا ر، ر
الفساد شار ان ب س جسيمة ل مشا من البالد ي عا حيث ضعيفا ال ما

ً
 .)25 (ز

جيـــة .2 ا ا املنظمـــات عــض قبـــل مـــن اســات الد مـــن عــدد إجـــراء تـــم ــا ا املـــستو ــ روع ر ر ى
عـام منـذ مـصر ـ الفساد بقياس تمت ا عـام2009ال ـ ة2014ح صـو ـا معظم رعكـست
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ــ ة املـصر الفـساد افحـة م ـزة أج مـشاركة لعـدم نظـرا مـصر ـ الفـساد واقـع عـن دقيقـة ـ غ
ً

ا  . )26 (إعداد
ك .3 املــــشا ـــود ا لتلــــك املـــساندة أوجــــھ مـــن العديـــد تــــوافر الفـــساد افحــــة م ـــود ج رتتطلـــب

نحــــو الــــشباب مــــشاركة ــــز لتعز ــــ امل التــــدخل برنــــامج خــــالل مــــن وذلــــك واملــــال ــــد وا بــــالرأي
اسةمسا الد ذه إليھ س ما ذا و ود، ا تلك  .رندة

حيـــث .4 للدولـــة العامـــة نـــة املوا ـــ ـــز ال ـــادة كز الفـــساد عـــن الناتجـــة املـــشكالت ـــم زتزايـــد
يحتــاج ــ ال ــدمات ا لفــة ت تفــاع ا ــ إ ــؤدي و ا ســنو ات الــدوال ن باليــ الدولــة الفــساد لــف ري ر

ً

التنميـة إعاقة إ باإلضافة املواطن ا ـإل جن و ـ املح ثمار سـ فـرص وتقليـل قتـصادية
يرادات حساب ع النفقات ادة و العام املال دار  .زوإ

سادسا
ً

اسة:  الد يم   :رمفا
جتماعيـــــة . أ دمــــــة ا ــــــ العامــــــة ســـــة فيــــــھ ":راملما يركــــــز الــــــذي نيـــــة امل ســــــة املما اتجــــــاه ــــــا ربأ

و يـــة البي ـــساق اســـتخدام ـــ ع جتمـــا ي دوخـــصا لة املـــش ـــل الفنيـــة نســـاليب
خــدمات مـن املـستفيدين ملــساعدة جتماعيـة دمـة ا طــر مـن قـة طر ــ ع ـ ك ال قتفـضيل
افـــة ه اعتبـــا ـــ واضـــعا م مـــشكال ـــة ومواج م احتياجـــا إشـــباع ـــ جتماعيـــة راملؤســـسات

ً

التعامــل ــساق ة–أســرة–فـــرد"أ صـــغ ــ" مجتمــع–منظمــة–جماعــة ع ندا مـــس
ً

أســـس
مـع ـا عامل ـ جتماعيـة دمـة ا سة ملما املنفردة الطبيعة عكس وقيمية ة ا وم رمعرفية ر

سة املما ملجال وفقا داف لتحقيق خر رالتخصصات
ً

  .)27("ى
عــرف إجرائيــاو العامــة ســة املما

ً
ــار أ ــ ع اســة الد ــذه نيـــة: رــ امل ســة املما مــن رنــوع

تتعامــــل ــــ ال جتماعيــــة دمـــة الــــشبابل عايــــة مجــــال ــــا م يتــــألف ــــ ال ـــساق مختلــــف رمــــع
ــسق ك الــشاب مــن باالعتمــادفــرديًابتــداء املؤســ ــسق ال ــ إ بــھ املحــيط ــ املجتم ــسق ال ــ إ

م مـشارك ـز عز ـا تتطل ـ ال الطبيعـة ـا اختيا ـ يـتحكم سـة للمما ومتنوعـة عامـة مداخل رع ر
ا مل الرسمية ود ل املساندة الفسادلتحقيق   .فحة

ز  . ب التعز وم   :مف
الرائــد ــم م ــزا: "عرفــھ عز عــز

ً
ِ َز ه: َّ ُعــز َزَ وقــواه: َّ نــصره ــزا، عز جعلــھ عظمــھ،

ً
بفــر" ش ــ ا قعــز ز

  .)28("جديدة

اسة الد ذه ز بالتعز الباحث قصد   : رو

بــ - الشباب مشاركة وطر أساليب د-الرأي(قتدعيم  ).املال-ا

امل - لبعض الشباب م ف ادة بالفسادز اصة ا يم  .فا

الفساد - افحة مل الرسمية ود ا مساندة املشاركة ع الشباب ة قد رادة   . ز
املـــشاركة  . ج ـــوم املـــشاركة:مف عـــرف أمـــاparticipationو اك اشـــ أو مة مـــسا ـــ بمع ـــستخدم

وم اكparticipateمف اش أما–بمع ، ك participantشاطر مش ـ. بمع مع دل و
ا ــ كث صــطالح ــذا ــستخدم و ــشاط ال أوجــھ مــن وجــھ ــ والتعــاو مة املــسا ــ ع ناملــشاركة

ع املشر ة إدا أو اح املشاركة فيقال وقتصاد ر  .)29 (ر
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باملشاركة   الباحث قصد   :و
افحـة م ـ الدولـة ا تتخـذ ـ ال والتـداب والـسياسات لإلجـراءات الـشباب ودعـم نعاو

بـالفساد املشاركة خالل د-الرأي(من خالل) املال-ا من  -: وذلك

ـــ - املجتم الـــدعم وتـــوف الفـــساد، افحـــة م ـــ الرســـمية ـــود ا مـــساندة ـــ بـــالرأي املـــشاركة
ات وا واملعلومات اء تبادل خالل من  .رلذلك

ت - إطــــار ــــ وذلـــك الفــــساد افحــــة مل الرســــمية ـــود ا مــــساندة ــــ ــــد با اءاملـــشاركة رنفيــــذ
ـــ للمــشاركة ــود ا عبئـــة ــ ع والعمــل املختلفـــة امج ــ ال ســة مما ـــ واملــشاركة حــات رواملق

ود ا تلك  .دعم

ن - تحـس خـالل من ود ا تلك مساندة النقدية أو ية العي عات بالت سواء باملال املشاركة
املجتمع أفراد لدى شة  . املع

الــشباب  . د ـوم املعــا:مف ــم م عرفــھ ـامعو ا ُّالــشاب: ي ــ :َّ إ يــصل ولــم البلــوغ ســن ك أد ِمـن
َّ ر

سيدا ن س وا سن ا الرجولة، َسن
ِ
ّ َ َ َُ ْ ُ َ ُّ َْ ْ

نة ِ ا ل ِأ ِشباب
َّ َ ْ

ِ
ْ َ َ َ) 30(.  

منيـة ة ـ ف ـا أ املرحلـة ـذه عت من م فم الشباب وم مف تحديد العلماء زاختلف
يـــــ مـــــن م ومــــــ اجتماعيـــــة رة ظـــــا ــــــا أ يـــــر مـــــن م النفــــــسيةىومـــــ ر الظـــــوا مـــــن مجموعــــــة ـــــا أ ىر

جتماعية و والعقلية سمية   . )31 (وا

بأنھ اسة الد ذه وفق الشباب عرف   :رو

سان - عمر مراحل من ة عمر  .مرحلة

وإناثا - ا و ذ ن س ا من الشباب شمل
ً
 .ر

ـــوم - ا بالقطــاع ن العــامل مــن ــو ي وأن ن عــام عــن الــشباب ملــان ب تھ عــضو مــدة تقــل أونأال ي
أو اص  .ا

العمل - ش و واملناقشات واملحاضرات الندوات حضو منتظما و ي ورأن ر
ً

 .ن

ة - بالبح ي املد والتعليم ملان ال ة إدا رامج و شطة أ ا مشار و ي رأن
ً

  .ن
املــساندة . ه ــوم مــن:مف الفــرد ــستخدمھ الــذي ــ واملعر والعــاطفي املــادي الــدعم ــا بأ عــرف و

أ ســـــرة حياتـــــھجماعـــــة ـــــ ـــــا يواج ـــــ ال الـــــصعبة املواقـــــف ـــــ صـــــدقاء أو العمـــــل مـــــالء زو
الناشئة السلبية ثار خفض ساعده  .)32 (و

ابلن ا عرف والتفـاعالت : Caplan و ابط الـر مـن مجموعـة يتـضمن الـذي النظام ا وبأ
ن خـــــر مـــــع املـــــدى، جتماعيـــــة لـــــة طو ـــــا بأ ـــــسم و، وت ـــــا عل عتمـــــاد مكـــــن وقـــــتو ـــــا الثقـــــة

بالسند لتمده ا إل اجة با الفرد   . )33(إحساس

ــا بأ إجرائيــا املــساندة الباحــث عــرف و
ً

املتاحــة:  الفعليــة انيــات م افــة اســتخدام ــ
الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة تحقيق أجل من جتماعية تھ بي   .للشاب

الفــساد  . و ــوم م: مف ــ ع يقــدم ــ ال بــدوفعــال اص ــ مــن مجموعــة أو ص ــ ا ســ نما ر
ن القـــــوان عليـــــھ نـــــصت ملـــــا مخالفـــــة ســـــائل و بطـــــر ومزايـــــا منـــــافع ـــــ ع ـــــصو ل حـــــق ووجــــھ ق ل

الوطنية عات شر  .)34 (وال
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الفـــساد . ي افحـــة مل الرســـمية ـــود والفنيـــة: ا ـــة دا الـــنظم عيـــوب عـــن الكـــشف ـــا أ رعـــرف
 .واملالية

واملا - ــة دا املخالفــات عــن أورالكــشف أثنــاء ن العــامل مــن تقــع ــ ال نائيــة ا ــرائم وا ليــة
م وظائف لواجبات م مباشر ب  .س

موظـف - صـفة باسـتغالل منفعـة أو ـح ـ ع ـصو ا دف ـس ال رائم ا وضبط ركشف ل
عام منصب شاغل أو  .عام

موال - وغسيل ع املشر غ الكسب جرائم عن والتحر  .ي

مـــ - والتأكــد ن القـــوان تنفيـــذ عــة الغـــرضمتا لتحقيـــق وافيـــة ة الــسا واللـــوائح ات القـــرا أن رن ر
ا  .م

الثغرات - وسد الفساد من للوقاية الوقائية والتداب جراءات  .اتخاذ

الفساد - ملنع املعلومات تكنولوجيا  . )35(استخدام

مؤسـسات - ـ ن املـواطن ثقـة نـاء و افحتـھ م ميـة وأ الفساد ة بخطو ما ا الو رفع ي ر
 .الدولة

الفساد - افحة م مجال املح التعاو ز  .نعز

الفساد - افحة م ي املد املجتمع منظمات  .مشاركة

الفساد - افحة بم املعنية ات ا  .)36(دعم

م - وتوقعا الناس ات تصو مع الفساد ة ملحا صالحية التداب رتوافق  .)37(ر
عا ــــا ــ سـ
ً

جت:  ــــة ــ دمـ ا ــــ ــ ـ ــة ــ ــ العامـ ــــة ــ سـ للمما ــــة ــ ـ املوج ــــات ــ ـ ــــزرالنظر ــ ــ لتعز ــــة ــ ماعيـ
الفساد افحة مل الرسمية ود ا مساندة نحو الشباب لدى   . املشاركة

العامة  . أ ساق ة جتمـا:نظر ي خـصا ا ـستخدم يمـھ مفا ـ عل إطـار ـساق ـة نظر
مكمــــل كجــــزء ولكــــن ن، خــــر عــــن معــــز ــــ ونــــھ الفــــرد س ولــــ فــــراد حيــــاة ــــم وف اســــة للد ر

د ومتفاعلــة الـبعض ا املــستمرعـض التفاعـل ـ إ باإلضــافة عقيـدا، و ـامال ت ــ ك ـسق ال اخـل
ً ً

سق ال أجزاء ل ن ب  .واملتبادل

والنفــــسية حيــــة والر البيولوجيــــة ــــساق لأل املعقــــد كيــــب ال أن ــــساق ــــة نظر ووتــــر ى
ـــساق مختلـــف مـــع ـــساند وال نـــدماج و امـــل والت ابط ـــ ال مـــن حالـــة ـــ ـــساق ـــذه ـــو نوت

  . )38 (ىخر

منظــو مــن ح ــ املق التــصو ـا عل ــس ــ ال املنظومــة عــرض يمكـن ســبق مــا ــ ع نـاء رو ر ً

افحـــــة مل الرســـــمية ـــــود ل املـــــساندة لتحقيـــــق الـــــشباب لـــــدى املـــــشاركة ـــــز لتعز العامـــــة ســـــة راملما
التالية النقاط مفتوحة ساق كأ   : الفساد

ل - الـــــشباب لـــــدى املـــــشاركة ـــــز لتعز ح ـــــ املق التـــــصو ـــــ الرســـــميةرعت ـــــود ل املـــــساندة تحقيـــــق
عايـة ـ ا ـدف كـز و جتماعيـة دمـة ا ـداف أل ـسبة بال أوليـة مؤسسة الفساد افحة رمل



التدخل المھني من منظور الخدمة االجتماعیة لتعزیز مشاركة 
  لتحقیق المساندة للجھود الرسمیة لمكافحة الفسادالشباب

 حمود محمد خلف هللاھیثم 
 شریف یحي محمود/ د.أ
 ابراھیم عبد المحسن حجاج/ د.م.أ

 

 

544 

الطاقــــة نـــامج ال د ـــستو ولـــذلك مخرجـــات وأيـــضا ـــا ل مـــدخالت ضـــمن بـــاملجتمع امـــة رفئـــة
املج من والتنظيمية ة شر وال املادية انات م واملتمثلة لھ مة  . تمعزالال

ــــشطة - و امج ـــ ال مـــن متعـــددة أنـــواع تنظـــيم ــــق طر عـــن ليـــة التحو عملياتـــھ التـــصو ريقـــوم
الرســــــمية ــــــود ل املــــــساندة لتحقيــــــق الــــــشباب لــــــدى املــــــشاركة ــــــز لتعز املتنوعــــــة ــــــدمات وا

الفساد افحة  . مل

تحقيـــق - ـــ ا ومـــشار ومجتمعـــة نفـــسھ مـــع املتكيـــف املـــواطن ـــ املتمثـــل املنـــتج التـــصو يـــصدر
ً

ر
املجتمع تنمية ه بدو م سا منتجا أصبح وقد الفساد افحة مل الرسمية ود ل راملساندة

املشاركة وطر بأساليب ده وتز الشاب إعداد اء ان عند ذلك تم و ل قك  .و

اتخـــــاذ - ــــ ع املعلومــــات تلــــك ــــساعده حيــــث املعلومـــــات ــــ ع عتمــــد التــــصو إن أيــــضا رونجــــد
ً

طـــــط ا وضــــع ـــــ الـــــسليمة ات ررالقــــرا تطـــــو ـــــ ع عمـــــل و دافــــھ أ لـــــھ تحقـــــق ــــ ال امج ـــــ وال
فعالة قة بطر داف وتحقيق امج  .ال

ـــــــــساق  . ب ــــــــة يم):يكولوجيـــــــــة(نظر املفـــــــــا يطبـــــــــق جتماعيـــــــــة دمـــــــــة ا ــــــــ عـــــــــام اتجـــــــــاه
فيـھ ش عـ الـذي ـ البي النطـاق ـ ع ك بـال ـ امل العمـل وحـدات مـع ا تـداخل ـ ولوجيـة ي

حيـث ـساقفـراد، نمـو عرقلـة أو نمـو ـ أو الفـردي ي ـسا الـسلوك ـ ـ للتفك مجـال ال
ئة والب سق ال من ل ن ب املتبادلة ات والتأث ا، ئا ب مع ا تفاعل عن بمعز ونقطـة. لاملختلفة

ينطلـق ـ ال ـة املركز والفكـرة ـسان لإل يجابيـة نظرتـھ ـو العل طار ذا ل سبة بال البداية
للتغيم   . )39(ا

الشباب مع العمل مجال العام س للمما يكولو سق ال ا وضع ال ات املم م   :رأ
مــن .1 املتنوعـة وعالقاتــھ بالـشاب ــتم أن ـ العـام س املمــا ولـو ي ــسق ال ـة نظر رـساعد

بھ ن املحيط افة و ومؤسسات عمل، مالء و  .زأصدقاء

س .2 املمـا ولـو ي املنظـو رـساعد ــر ومـا نـامج ال عمـل ك يـد الـشاب يجعــل أن ـ رالعـام
الحتياجاتھ نامج ال إشباع مدى وما عنھ الذاتية  .فكرتھ

مــن .3 ة ــ كب كميــة مــع التعامــل عـام س كممــا جتمــا ي لألخــصا ولــو ي املنظــو رـسمح ر
للشاب خدمات تقديم م سا وال متنوعة مصادر من ا عل يحصل ال  .)40( املعلومات

أن .4 املمكـــن مــن ـــ ال املــصادر مــن العديـــد ــ إ الوصـــو العــام س للممــا املعلومـــات ــذه ــيح لت ر
الفـــساد افحــة مل تبــذل ــ ال ـــود ل املــساندة لتحقيــق الــشباب لـــدى املــشاركة ــز عز ــ تــؤثر

املحيطة ئة الب ساق أ ن و م بي املتبادلة العالقات خالل  .من

ج .5 ي خصا ترك يتوقف جتماعيةال ساق ن و ت أو بناء ع العام س للمما رتما
عتمـاد و ـساق ـذه داخـل تحدث ال التفاعالت ع أيضا يركز ولكن بالشاب املرتبطة

ا بي فيما  .املتبادل

ـــ .6 و تھ ـــص ـــ ـــ التغي ـــ ع ة القـــد ولديـــھ ئـــة الب ـــشطة أ ـــ ك كمـــشا الـــشاب ـــ إ رالنظـــر ر
تحقيق اجل من تھ ابي مع املناسب  .التوافق
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بقائـــھ .7 أجـــل مـــن بـــھ املحيطـــة ـــساق مـــع املـــستقرة التفـــاعالت ـــ إ ي ـــسا ـــائن ال يحتـــاج
ي يجــا للتفاعــل الفرصـة إتاحــة عــام س كممـا جتمــا ي خــصا يحـاو لــذا ه، رواسـتمرا لر

املحيطة ساق وجميع الشاب ن  .ب

امل يوجــــــھ ولــــــو ي املنظــــــو ا ــــــ روأخ
ً

املتعــــــددة املواقــــــف مــــــع للعمــــــل العــــــام س رمــــــا
مـــــن ســـــة املما موقـــــف م ــــشمل بمـــــن املرتبطـــــة العمــــل بطـــــر وتمـــــده لــــھ تحـــــدد حيـــــث ســــة رللمما قر
املرتبطـــــــة جتماعيــــــة و املاديـــــــة وانــــــب ا افـــــــة ــــــ ع عرفــــــھ ـــــ ــ م ــــــس كمـــــــا املختلفــــــة ــــــساق

ئة   .)41(بالب

ثامنــــا
ً

ــــ:  لتعز جتمــــا ي لألخــــصا نيــــة امل املــــساندةدوار لتحقيــــق الــــشباب لــــدى املــــشاركة ز
الفساد افحة مل الرسمية ود   ل

الشباب عاية مجال العام س للمما امل الدو ف رعر ر   :ر

بأنــھ العــام"عــرف س املمــا ــا يؤد ــ ال عمــال و جتمـــا"راملــسئوليات ي " خــصا
العلميــــة ســــاليب مــــستخدما الــــشباب عايــــة مؤســــسات إحــــدى ــــ

ً
ســــةر املما ــــا عل تنطــــو ــــ رال ي

دمـــة ا ــــ مختلــــفجتماعيــــةالعامـــة احتياجــــات وإشـــباع مــــشكالت ــــة ملواج ـــا بمباد مــــا ومل
ً

أســـاليب ــوفر و يحقـــق بمــا خــر التخصـــصات مــع التعــاو إطـــار ــ ــا مع يتعامـــل ــ ال ىــساق ن
ة وتنمو وعالجية وقائية داف أ من للمستفيدين املة املت   ).42 (الرعاية

لتحقيـــق الـــشباب لــدى املـــشاركة ــز لتعز جتماعيـــة دمــة ل العـــام س املمــا أدوار تحديـــد مكــن رو
ي ما الفساد افحة مل الرسمية ود ل  :املساندة

كمطالـب .1 العام س املما ردو تمامـات: ر عـرض إلعـادة تـتم ـ ال ـود ا تلـك عـن ة عبـا ـ رو
عمل ــ ضــعف نــاك ــو ي عنــدما بالــشباب اصــة ــاتنا وا الــشباب ن بــ مــا تــصال يــات

الفـــــساد افحـــــة مل ن. الرســــمية بـــــ مـــــا تـــــصال قنـــــوات فـــــتح الـــــدو ـــــذا ســـــة مما ـــــ ع تـــــب رو ر
ومؤثر فعال ل ش الفساد افحة مل الرسمية ات وا  .)44 (الشباب

الشباب مع كمطالب العام س املما دو توضيح ريمكن   :ر

الرســـ .أ  ـــات ا ــ ع الـــشباب مطالــب عـــرض نـــاكإعــادة ـــو ي عنــدما الفـــساد افحــة مل نمية
كـــ لھ م(مش مع التواصل ة  ).صعو

ا .ب  واملطالبة الفساد افحة مل الرسمية ات ا ع الشباب تمامات ا  .عرض

ــ .ج  ع والعمــل الفــساد افحـة مل الرســمية ــات وا الــشباب ن بـ مــا تــصال قنــوات ن تحـس
ا  .  تفعيل

خـــدمات .2 كمقــدم العــام س املمــا ردو دمـــة: ر ا ــ العــام س املمـــا ــا يقــوم ـــ ال ــود ا رتلــك
داخـل تقـدم ـ ال امج ـ وال طـط ا تنفيـذ ـ ن املتخصـص من ه غ مع بالتعاو نجتماعية

ـــــ الفع الوصــــو ــــدف املجتمــــع ــــ املوجــــودة املؤســــسات مــــن أو ــــا عمــــل ــــ ال لاملؤســــسة
أفضل قة بطر م مشكال وحل العمالء احتياجات  .)45 (إلشباع
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افحــــة مل الرســــمية ـــود ل املــــساندة لتحقيـــق الــــشباب لــــدى املـــشاركة ــــز عز ـــ ع ذلــــك تطبيـــق و
ي ما يتضمن أن يمكن دمات ل كمقدم العام س املما دو فان رالفساد   -: ر

مـــساندة -أ  ـــ م مـــشارك ـــز عز أجـــل مـــن ـــم ل مـــة الال ات ـــا امل ـــ ع الـــشباب حـــصو يل زـــس ر ل
الفساد افحة مل الرسمية ود  .ا

وكيفيـــــة -ب  الفــــساد افحـــــة م مؤســــسات ـــــا تحتاج ــــ ال املعلومـــــات بطبيعــــة الـــــشباب ــــف عر
ا عل صو  .لا

الفساد -ج  افحة مل الرسمية ات ل تقدم ال املعلومات تقديم كفاءة ادة مة  .زاملسا

الشباب -د  ؤالء ل ي املد والتعليم ملان ال ة إدا ا تقدم ال دمات ا تنوع ع رص  .را

امل .3 كمدافعردو العام س ا: رما يبـذل ـ ال ـود ا تلـك ـ كمـدافع العـام س املمـا بدو ريقصد ر
إذا والسـيما ا، ومصا ا وكرام امل العمل وحدات حقو ع فاظ ا العام س قاملما ر
ــدمات املحتاجــة العمــالء مــن النوعيــات تلــك أو دفة املــس أو الــضعيفة الفئــات مــن انــت

معي اجتماعية املجتمعرعاية جتماعية للعدالة تحقيقا وذلك   .نة

افحــــة مل الرســــمية ـــود ل املــــساندة لتحقيـــق الــــشباب لــــدى املـــشاركة ــــز عز ـــ ع ذلــــك تطبيـــق و
ي ما يتضمن أن يمكن كمدافع العام س املما دو فإن رالفساد   :ر

والـس  -أ  الـشباب، عــن بالـدفاع ملالقيـام الرسـمية ــود ا مـساندة ملحاولـة ــم افحــةمع
 .الفساد

ا  -ب  عل صو ا وكيفية م بحقوق الشباب ف  .لعر

ـــ  -ج  إ موقعــھ ــ ــل ـــا دالء و املعلومــات تلقــى ــ ـــم حق حمايــة ــ ع الــشباب ُمــساعدة

الفساد افحة م ا املنوط ات  .ا

دمات  -د  ا وتلبية لتوف املجتمعية املؤسسات لدى ااملطالبة يحتاج  . الشباب ال

العــ .4 س املمــا ردو كمعلــمر قــصد: ام التعامـــلو ــساق أ أو العميــل ــد تز كمعلــم س املمـــا وبــدو رر
لة ملـــش التعـــرض لتفــادى أو جتماعيـــة الوظـــائف ن لتحــس ـــة املطلو ات ـــا وامل رباملعلومــات

وا املعلومـــات بـــبعض العميـــل ـــد و ب العـــام س املمـــا يقـــوم الـــدو ـــذا ـــ و رمعينـــة، قـــائقر
أســ أو معينــة لة مــش ــة مواج كيفيــة تعــن و مــات، و الــصراعات مــن الوقايــة طلــبزاليب

أنمــــــاط عــــــض عــــــديل كيفيـــــة أو لة املــــــش حــــــل أســــــاليب ـــــ ع العميــــــل ب تــــــد الــــــدو رـــــذا ر
يجــــــة ن املــــــستقبل ــــــ املتوقعــــــة ضــــــرار حــــــو باملعلومــــــات م ــــــد تز أو ة، الــــــضا لالــــــسلوك و ر

ا س املمــــــــا يقــــــــوم كمــــــــا ن، معــــــــ ياترلــــــــسلوك ا ات ــــــــا امل عــــــــض العميــــــــل بتعلــــــــيم يــــــــةرلعــــــــام
الـــــــــدو لعــــــــب أســــــــاليب خــــــــالل مــــــــن م ـــــــــرومــــــــساعد غي أو الــــــــسلوك عــــــــديل كيفيــــــــة ــــــــ ع
املشكالت من الوقاية طر وكذلك ات،  .)46(قتجا

الرســـمية ـــود ل املـــساندة لتحقيـــق الـــشباب لـــدى املـــشاركة ـــز عز ـــ ع ذلـــك تطبيـــق و
املما دو فإن الفساد افحة رمل ير ما يتضمن أن يمكن كمعلم العام   -: س

ـــــات  -أ  ا لـــــدى ـــــا دالء و للمعلومـــــات الوصـــــو ات ـــــا م علـــــم ـــــ ع الـــــشباب لمـــــساعدة ر
 .املختصة
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مــو  -ب  مــن م أنفــس وقايــة مــن م تمكــ ــ ال مــة الال ف واملعــا باملعلومــات الــشباب ــد رتز زو ر
الفساد افحة مل الرسمية ود ا مساندة عن م عوق  . ال

واملـؤتمرااملشا  -ج  واللقاءات الندوات عمل املجتمـعركة أفـراد توعيـة أجـل مـن العلميـة ت
الفسادب ة مواج مية  .أ

كمــساعد .5 العــام س املمـا ردو س: ر املمــا ــا يقــوم ـ ال ــام وامل جــراءات مجموعــة بـھ قــصد رو
النـ ا شـ املوقـف ـة مواج ـ ع نفـسھ ملـساعدة التعامـل ـسق ن وتمكـ ملعاونة عـنالعام اتج

عدم أو حاجاتھ من حاجة إشباع مشكالتھعدم ة مواج ع تھ   ).47(رقد
ذلـــك تطبيـــق ـــو الرســـميةع ـــود ل املـــساندة لتحقيـــق الـــشباب لـــدى املـــشاركة ـــز عز

ي ما يتضمن أن يمكن كمساعد العام س املما دو فإن الفساد افحة رمل   -: ر

املـــــــ  . أ والتعلــــــــيم ملـــــــان ال ة بـــــــإدا العمـــــــل ـــــــق فر طبيعــــــــةرمـــــــساعدة ـــــــم ف ـــــــ ع و بـــــــدم ي رد
الش للمشاركةاحتياجات وطر أساليب من  .قباب

ي  . ب املــــــد والتعلـــــيم ملـــــان ال ة إدا ـــــا توفر ـــــ ال ــــــدمات ا معرفـــــة ـــــ ع الـــــشباب رمـــــساعدة
م مـــشارك ـــز عز ـــ ـــا م ســـتفادة وكيفيـــة الـــشباب ـــؤالء ل خـــدمات تقـــدم ـــ ال ـــا وغ

افح مل الرسمية ود ل املساندة الفسادلتحقيق  .ة

ا  . ج ــ ع م يع ــ و الــشباب باســتقالمــساعدة والتــصرف ي الــذا ــشاط ــل ع والعثــو رلية
الرســــــمية ـــــود ا مـــــساندة ــــــ للمـــــشاركة ـــــا وتوج م أنفـــــس ــــــ امنـــــة ال القـــــوة مـــــصادر

الفساد افحة  .مل

كمعا .6 العام س املما ردو ـا: ر يقـوم ـ ال ـشطة تلـك كمعـا العـام س املمـا بـدو ريقـصد ر
فامل ادة ع العمالء ملساعدة العام س زما ار قـد ـادة و جتماعيـة م وظائف راعلية ـز ع م

واملشكالت املواقف مع التعامل كيفية م عليم و م سلوكيا عديل و م مشاعر م   .)48 (تف

الرســـمية ـــود ل املـــساندة لتحقيـــق الـــشباب لـــدى املـــشاركة ـــز عز ـــ ع ذلـــك تطبيـــق و
فإن الفساد افحة مردومل يتضمن أن يمكن كمعا العام س يراملما   -: ا

ــ  -أ  وال الـشباب لــدى املعلومـات تـوف ــ م ـسا ــ ال د واملـوا انـات م افــة عـن رالبحـث
الفساد افحة مل الرسمية ود ا مساندة ا بدو م  .رسا

املــشكالت  -ب  حــل ــ املــشاركة ــ ع ــا وغ املختلفــة الــشباب عايــة ومنظمــات ــزة أج رحــث
ودا ل م مساند أثناء الشباب تواجھ الفسادل افحة مل  .الرسمية

املساندة  -ج  عملية عو وال الشباب لدى السلبية السلوكيات  .قعديل

للشباب  -د  املة املت دمات ا تقديم دو تحو عقبات أي الة إل نالتدخل ل  .ز

افحة  -ه  مل الرسمية ود ا مساندة ة صعو يجدو الذين الشباب مع  .الفسادنالعمل

كمقـــــوم .7 العـــــام س املمـــــا ردو ي: ر ممـــــاال ـــــ ع الـــــدو ــــــذا القيـــــام مــــــنرقتـــــصر لكـــــن ن، معـــــ رس
ن ســـ املما ميـــع ر رالــضر ي ـــ–و العم أو ـــ العل م مـــستوا ـــان مـــا وأيـــا

ً
ـــذا– يقومـــوا أن

معينـة، بـرامج نتائج م تقو أو ن خر أعمال م تقو ثم م، م أعمال م تقو من بداية رالدو



التدخل المھني من منظور الخدمة االجتماعیة لتعزیز مشاركة 
  لتحقیق المساندة للجھود الرسمیة لمكافحة الفسادالشباب

 حمود محمد خلف هللاھیثم 
 شریف یحي محمود/ د.أ
 ابراھیم عبد المحسن حجاج/ د.م.أ
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خدما اجتماعيـأو سياسـات م بتقـو ـاء وان مؤسسية مواقـفت أو لة ملـش ـھ موج أو عامـة ة
  .)49 (معينة

املــــشاركة ـــز لتعز الـــشباب عايـــة مجـــال ـــ كمقـــوم العـــام س املمـــا دو توضـــيح مكـــن رو ر ر
املساندة لتحقيق م ودلد يل ما خالل من الفساد افحة مل   -: الرسمية

ال  .أ  س املمــــا إتبــــاع مــــدى ــــ ع ــــةرالتعــــرف ا وامل والقيميــــة املعرفيــــة لألســــس دمــــةرعــــام ل
التـــدخ أثنـــاء ـــا وتطبيق ـــزجتماعيـــة عز ـــ تدخلـــھ فاعليـــة ومـــدى الـــشباب مـــع ـــ امل ل

الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق  .املشاركة

والتعلـــــيم  .ب  ملـــــان ال ة بـــــإدا للـــــشباب املقدمـــــة التوعيـــــة بـــــرامج تحقيـــــق مـــــدى ـــــ ع رالتعـــــرف
الشامل لدى املشاركة تحقيق ا داف أل ي  .بابد

الرســـــمية  .ج  ـــــود ل املـــــساندة لتحقيـــــق الـــــشباب مـــــشاركة عـــــو ـــــ ال ات الـــــصعو قمعرفــــة
الفساد افحة  .مل

للـــــــشباب  .د  املقدمــــــة ـــــــدمات ا ال أشــــــ ر تطـــــــو ــــــ ع للعمـــــــل العلميــــــة اســـــــات بالد رالقيــــــام
ا داف أ   .لتحقيق

تاسعا
ً

اسة:  للد ية املن   -: رجراءات

اسةنوع .1 ـ:رالد ال التحليليـة الوصـفية اسـات الد مـن نوعـا اسـة الد ذه رعد ر
ً

تتـضمن
ملوضـوع مالئمـة اسات الد أك و التحديد صفة ا عل غلب معينة خصائص اسة رد ر

اسة  .)51(رالد
املــــستخدم .2 أحـــــد:املــــن ه باعتبــــا جتمـــــا املــــ مــــن ـــــ ع اســــة الد ــــذه رعتمـــــد ر

س ال سية الرئ ااملنا الوصفيةتخدم اسات  .)52(رلد
اسة .3 الد م:رأدوات وعدد للشباب يان است ة عـن) 25(راستما ا تصميم تم وال شابا

ً

عــــض ــــ ع طــــالع و اســـة للد النظــــر طــــار و الــــسابقة اســـات الد ــــ إ الرجــــوع ـــق رطر ير
الكتابــــــات ــــــ ع طــــــالع و نــــــة، الرا اســــــة الد بموضــــــوع املرتبطــــــة دوات و ات رســــــتما ر

املال   .تخصصةعلمية

عاشرا
ً

اسة:  الد   :رمجاالت

ي . أ ـــــا امل الـــــشباب:املجـــــال ـــــة بمدير ي املـــــد والتعلـــــيم ملـــــان ال ة بـــــإدا اســـــة الد تطبيـــــق رتـــــم ر
محافظة مستو ع ة للمدير عة التا الشباب مراكز جميع شاملة ة بالبح اضة ىوالر

ً

ما و ة انتقـاء14البح تـم مركز ل مركزا
ً

ـ10 املم الـشباب بداخلـمـن لالنـضمامين ھ
ـــــــة بمدير ي املـــــــد والتعلـــــــيم ملـــــــان ال ة إدا اختيـــــــار وتـــــــم ي املـــــــد والتعلـــــــيم ملـــــــان ال ة رإلدا ر

تية لألسباب وذلك ة بالبح اضة والر   -: الشباب

 ة ينالشـــــــــــــــــــــباب جمـع لصــــــــــــــــــــــعو ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التــــــــــــــدخل برنــــــــــــــــــــــامج لتطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق املم ـــــــــــــــــــ امل  
ـــــــــان بمســــــوى  واحد م ي املـــد والتعلــيم ملـــان ال ة ـــةرإدا اضـــــــــــــــــــــــة بــــــــــابالـــــــشدير  والر

ة  .بالبح



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــة إبـــــــــداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــا املدير ــــــــــــــــــــــــــــا موافق عاو  التــــــــــــــدخل برنــــــــــــــــــــــامج لتطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م امل يل الباحـــــــــــــــث مـــع التعـــــــــــــــــــاون  روح وإبــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــــــــ متــــــــــــــــــھ و ـــــــــــــــــــ م  

صـــــــــــــول  ـــــــــــ ا افــــــــــــــــة وتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــذ الدراســــــــــــة عينــــــــــــة ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التــــــــــــــدخل مراحـــل   .امل

 ا ـــا يجتمـــع ـــ ال م ـــة ا ـــ اضـــة والر الـــشباب ـــة مدير ـــ لتنعت افـــةلـــشباب فيـــذ
شطة و امج املجتمعال داخل ادفة  .ال

 انيــــــــــــــــــــــــــــــــات توافــــــــــــــــــر م يالت  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التــــــــــــــدخل برنــــــــــــــــــــــامج لتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الالزمــــــــــــــــة وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .امل

ــــــشر . ب ال الــــــشباب :ياملجــــــال مــــــن اســــــة الد موضــــــوع ــــــشر ال املجتمــــــع قــــــوام جــــــاء رحيــــــث ي
م عـــــدد) 140(عـــــدد بعاد اســـــ ـــــ)115(تـــــم و العينـــــة ط شـــــر م علـــــ ينطبـــــق ال وممـــــن

ي   -: اآل

 الــــــشباب ـــــة بمدير ي املـــــد والتعلـــــيم ملـــــان ال ة بـــــإدا بالفعـــــل ك مـــــش الـــــشاب ـــــو ي رأن ن
ة بالبح اضة  .والر

 ال أن تھ مدة تقـــــــــــــــل  ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عضــــــــــــــــــــــــــو ن عن بال وأن عـــــــــــام ـــــــــــــــــون   ن مـن ي  العــــــــــــــــــــــــــامل
ـــــــاص او العــــــــام بالقطـــــــــــــــــــــــــاع  .أوا

 ـــــــــــــــــون  أن منتظمـا ي
ً

ـــــــــــــــــــ  وور واملناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــات واملحاضـــــــــــــــــــــــــرات النــــــــــــــدوات حضـــــور    ش
 .العمـــــــــل

 ـــــــــــــــــون  أن ا ي مـــشار
ً

ـــــــــــــــــــ  شــــــــــــــطة  ـــــــــــــــــرامج أ إدارة ومشـــــــــروعات و ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ال
ي والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــد اضـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــباب بمدير ة والر  .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبح

 ملؤســــسات الرســـمية ــــود ا ملـــساندة لـــھ تؤ ــــ ال املـــشاركة أوجـــھ مــــن العديـــد ينقـــصھ
الفساد افحة  .م

الزم  . ج   :املجال
م امليدانية اسة للد الزم املجال   28/1/2021 -م15/1/2021نروتحدد

اسة للد ي امليدا   :رطار

اســة الد الــشباب:رعينــة لــدى املــشاركة واقــع ــ إ بــالتعرف ــاص ا بار ســ تطبيــق تــم
الـشباب تواجـھ ـ ال املعوقـات ع والتعرف الفساد، افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق

الفـــساد افحــة مل الرســـمية ــود ل املـــساندة عينــلتحقيــق ـــ ع بلغـــت، ة) 25(ة بـــإدا الـــشباب رمــن
ات ـ متغ وفـق م ع تـو تــم ة بـالبح اضـة والر الـشباب ــة بمدير ي املـد والتعلـيم ملـان / الــسن(زال

ل نة/ املؤ   ).امل

بار .1 لالس ر الظا ن"يالصدق املحكم   -: صدق

م وعــدد مبدئيــة ة بــصو ن املحكمــ الــسادة مــن مجموعــة ــ ع اســة الد أداة عــرض رتــم ر
محكما) 18(

ً
ـة، اللغو ا صـياغ سـالمة ومـدى ـا، بمحو ة عبـا ـل تبـاط ا مـدى من للتأكد روذلك ر ر
انــــت وقــــد ــــا، ير ة عبــــا أي إضــــافة أو حــــذف، أو عــــديل، مــــع ــــا ملحو طبقــــا ات العبــــا ــــب ووترت رر ر

ً

التا ضافة و ذف، وا التعديل،   :عمليات
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و. أ  لاملحــو الــ: ر لــدى املــشاركة واقــع ــ ع لتحقالتعــرف الرســميةشباب ــود ل املــساندة يــق
الفساد افحة   .مل

قم عديل قم)2(رتم حذف وتم   ).6(ر،

ي. ب الثــــــا ــــــود: راملحــــــو ل املــــــساندة لتحقيــــــق الــــــشباب تواجــــــھ ــــــ ال املعوقــــــات ــــــ ع التعــــــرف
الفساد افحة مل قم. الرسمية عديل قم)3(رتم حذف وتم   ).7(ر،

  :الثبات. 2 

الباحـث قاسـتخدم ــاإليجـاد تطبيق تـم حيـث لـألداة ختبـار إعـادة قــة طر الثبـات يمـة
مـن) 15(ع ن اسـبوع ة ـ ف مـ عـد أخـر مرة التطبيق إعادة وتم اسة، الد مجتمع من ىفرد ر

مجتمـــــع إطــــار ضـــــمن مــــن ــــا عل التطبيـــــق تــــم ــــ ال العينـــــة اختيــــار تــــم وقـــــد ، و التطبيــــق خ لتــــا ر
التطب شملوا ال بحيث اسة، ارالد ال تبـاطيق معامـل حـساب تـم وقد اسة، الد اجراء عند ري ر

معامــــل ســــو(باســــتخدام ب تبــــاط نا مرتفعــــة،)ر ن التطبيقــــ جــــات د ن بــــ تبــــاط قيمــــة وجــــاءت ر، ر
بلغت بانة)0.929(حيث س ثبات ع يدل مما ، .  

حصائية واملعامالت ات   :املعا

ــــا غ تفر تــــم ــــا، وتجميع بانة ســــ تطبيــــق جــــداوعــــد ــــةلــــ وملعا ات التكــــرا رــــصر
حــصائية ـزم ا برنـامج خــالل مـن إحـصائيا ـا  Statistical Package for Social (SPSS)ًبيانا

Sciencesن والعــشر االثالــث حــصائية. صـدار ســاليب مــن مجموعــة الباحــث اســتخدم وقــد
ســـتدال و الوصـــفي التحليـــل عمليـــة القيـــام دف ـــس ـــ اتال ـــرلعبـــا و ـــا، ومحو بانة : رســـ

ة املعيا نحرافات و سابية ا واملتوسطات ة، املئو سب وال ، سو ب تباط ا رمعامل   .نر

املتوســـــطات وأن ة، للعبـــــا املوافقـــــة جـــــة د تحـــــدد ـــــ وال القطـــــع جـــــة د الباحـــــث روحـــــدد ر ر
البح أداة ستجابات مستو ن ب الفاصل د ا ة املئو ا س و سابية   .ثىا

  )1(لجدو

ي  م سا ا ة  املتوسط املئو سبة املوافقة  ال   ىمستو

  منخفض  55.53%: 33.33  1.666: 1  1

  متوسط  77.66%: 55.66  2.33: 1.67  2

  مرتفع  100%: 77.67  3:  2.34  3

النتائج ومناقشة وتفس   :عرض

اســـــة الد عينــــة حــــدود ـــــ و ــــساؤالت مــــن طـــــرح مــــا ــــ ع دا و اســـــة الد ــــدف ل رتحقيقــــا ر
ً ً

ر
ا التاواملن النحو ع مصنفة نتائج من إليھ توصل ما الباحث عرض   :ملستخدم،

أوال
ً

ة:  دا تطبيــــق بــــدو اصــــة ا بانة ســــ محــــاو حــــو العينــــة أفــــراد نتــــائج ومناقــــشة رعــــرض ر ر ل
املتوسطة س املدا مدير لدى دار بداع مستو ز عز ونية رلك ي ي   :ى
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املحــــــ- أ نتـــــائج ومناقـــــشة وعـــــرض لو الــــــشبابر لـــــدى املـــــشاركة واقــــــع ـــــ ع التعـــــرف ـــــاص ا
الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة   :لتحقيق

  )2(لجدو

املحو ع املوافقة ومستو ة املئو سب وال ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات ريو ى ر
  )25=ن(لو

ات  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  يراملعيا

سبة ال
ة   املئو

ىمستو
  املوافقة

1  
ملساندة بالرأي املشاركة مع ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  منخفضة 53.33  0.817  1.60

2  
ملساندة بالرأي املشاركة أساليب ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  منخفضة  50.66  0.770  1.52

3  
ملساندة د با املشاركة مع ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  منخفضة  45.33  0.7  1.36

4  
ملساندة د با املشاركة أساليب ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  منخفضة  44  0.627  1.32

5  
ملساندة باملال املشاركة مع ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  متوسطة  65.33  0.735  1.96

6  
ملساندة باملال املشاركة أساليب ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  منخفضة  52  0.821  1.56

7  
مع ك نرأد خر حث املشاركة

افحة م ود ج ملساندة املشاركة ع
  الفساد

  منخفضة  46.66  0.764  1.40

8  
ن خر حث املشاركة أساليب ك رأد

افحة م ود ج ملساندة املشاركة ع
  الفساد

  متوسطة  57.33  0.792  1.72

9  
ملساندة بالوقت املشاركة مع ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  متوسطة  58.66  0.926  1.76

10  
ملساندة بالوقت املشاركة أساليب ك رأد

الفساد افحة م ود   ج
  متوسطة  56  0.852  1.68

و املحو لإجما   منخفضة  52.93  0.4576  1.58  ر
ـــــدو ا مـــــن ـــــاص) 2(ليتـــــ ا و املحـــــو ات عبـــــا إلجمـــــا املوافقـــــة مـــــستو لأن رى ر

لتحقيـــق الـــشباب لـــدى املـــشاركة الفـــساداملـــساندةبواقـــع افحـــة مل الرســـمية ـــود ) منخفـــضة(ل
ــــــــــــة مئو ــــــــــــسبة ات%)52.933(ب العبــــــــــــا حــــــــــــصلت حيــــــــــــث مــــــــــــستو)10(،)9(،)8(،)5(ر، ــــــــــــ ع ى،

ن) متوســــطة( بــــ مـــــا اوح ـــــ ت ــــة مئو ـــــسب مـــــستو%)65.33(،%)56(ب ات العبـــــا بــــا وحـــــصلت ى، ر
ن) منخفض( ب تراوحت ة مئو سب   %).53.333(،%)44(ب
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نعــــرض -ب لتحقيـــــقومناقـــــشة الـــــشباب تواجـــــھ ـــــ ال باملعوقـــــات ــــاص ا ي الثـــــا املحـــــو رتـــــائج
الفساد افحة مل الرسمية ود ل   :املساندة

  )3(لجدو

املحو ع املوافقة ومستو ة املئو سب وال ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات ريو ى ر
ي   )25=ن(الثا

ات  م املتوسط  رالعبا
ي سا   ا

نحراف
  يملعيارا

سبةا ل
ة   املئو

ىمستو
  املوافقة

العمل  11 أثناء ي أعبا ة   مرتفعة 92  0.523  2.760  ك
ياتية   12 ا باألمو شغا   مرتفعة  88  0.638  2.640  را

افحة   13 م بمؤسسات املعرفة ضعف
  مرتفعة  89.333  0.627  2.680  الفساد

ا  14 وآثا الفساد بقضية الو   مرتفعة  81.333  0.821  2.440  رقلة
العمل  15 أثناء وخاصة الوقت ضيق أو قلة

ً
  مرتفعة  84  0.714  2.520  

د  16 وا الوقت ضياع من وف   متوسطة  76  0.891  2.280  ا

ات   17 ا مع التواصل بطر ل قا
الفساد افحة مل   مرتفعة  90.667  0.614  2.720  الرسمية

لدى  18 الية ت و والالمباالة السلبية
  مرتفعة  86.667  0.646  2.600  الشباب

اجبات  19 و ياة ا بمتطلبات وشغال
  مرتفعة  82.667  0.823  2.480  العمل

بمجال  20 اصة ا املعلوماتية ف املعا رقلة
ود ا تلك مساندة نحو   مرتفعة  85.333  0.712 2.560  املشاركة

ي الثا املحو   مرتفعة  85.6  0.4308  2.568  رإجما
ــدو ا مــن مـستو) 3(ليتـ باملعوقــاتأن ــاص ا ي الثــا ات عبـا إلجمــا راملوافقــة ى

الفــساد افحـة مل الرســمية ــود ل املـساندة لتحقيــق الـشباب تواجــھ ـ ــة) مرتفعـة(ال مئو ــسبة ب
ة%)85.6( العبـــا حـــصلت حيــث موافقـــة)16(ر، مــستو ـــ ع ـــة) متوســـطة(ى، مئو ـــسبة ،%)76(ب

مستو ات العبا با حصلت نما ىب م) عمرتف(ر سب نب ب ما اوح ت ة   %).92(إ%) 81.333(ئو

مــشاركة ــز لتعز جتماعيــة دمــة ا ــ العامــة ســة املما منظــو مــن ح ــ املق ي التــصو رطــار ر ر
الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق   .الشباب

الــشباب، لــدى املــشاركة لواقــع تحديــد مــن اســة الد نتــائج عنــھ أســفرت مــا عــرض رعــد
ل افحـــةوتحديـــد مل الرســـمية ـــود ا مـــساندة ـــ م مـــشارك أثنـــاء الـــشباب تواجـــھ ـــ ال لمعوقـــات

حيــــث ـــود، ا تلـــك مـــساندة نحـــو الـــشباب مـــشاركة ـــز لتعز ي تـــصو إطـــار وضـــع يمكـــن رالفـــساد،
جابـة اليـة ا اسـة الد تحـاو ـ ال ـساؤالت ال أحد يمثل كما اسة، الد ذه داف أ أحد ريمثل لر

ا   .عل

ا. أ  حالفلسفة املق التصو ا عل يقوم   -: رل

ـــ مة للمـــسا الفـــساد، افحـــة مل الرســـمية ـــود ل املـــساندة لتحقيـــق الـــشباب مـــشاركة ـــز عز
وإيجـاد الفـساد من د ا ود ا تلك ومساعدة املجتمع القضية تلك م من التقليل

ذلك لتحقيق املجتمع أفراد قبل من   .مساندة
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ال. ب  علسس حيقوم املق التصو   - :را

اسة - الد بموضوع املرتبطة السابقة اسات والد البحوث رنتائج  .ر

اسة - للد النظر رالبناء  .ي

اسة - الد ا إل توصلت ال امليدانية   .رالنتائج

ح. ج  املق التصو ا عل يقوم ال   -: رداف

العامـة سـة للمما نيـة امل ســة املما لفاعليـة التوصـل ـ إ رـدف دمـةر ــزــ عز ـ جتماعيـة
خالل من ذلك تم و الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق الشباب   -: مشاركة

بالرأي .1 الشباب  .مشاركة
د .2 با الشباب  .مشاركة
باملال .3 الشباب  .مشاركة
املشاركة .4 ع ن خر حث   .املشاركة

العامة. د  سة للمما نية امل سة املما عاد رأ دمر تتضمنا وال جتماعية   -: ة

افحــــــة - مل الرســــــمية ــــــود ل املـــــساندة لتحقيــــــق املــــــشاركة ـــــ ع م وتــــــد الــــــشباب رمـــــساعدة
ـــ ع م ـــساعد ـــ ال ات بـــا م ـــد وتز م ا ـــا م مـــستو فـــع و م ا قـــد وتنميـــة والفـــساد رر ىر

الفساد افحة مل الرسمية ود ل املساندة لتحقيق  .املشاركة

ا - و بأتنمية الفسادلشباب افحة م ود املساندة لتحقيق املشاركة م دو  .رمية

م - بمجتمع املختلفة الفساد بقضايا الشباب و  .تنمية

افحـــــة - م ـــــود م مــــساند ميـــــة بأ املجتمــــع فئـــــات توعيـــــة ــــ الـــــشباب لــــدى الـــــو تنميــــة
 .الفساد

افح - م مؤسسات مع ديثة ا تصال سائل و بطر الشباب وتوعية الفسادق   .ة

املستخدمة. ه  اتيجيات   - :س

اتيجية - إســــ املدافعــــة، اتيجية إســــ ــــسيق، الت اتيجية إســــ ب، والتــــد التعلــــيم اتيجية رإســــ
املجتمعية املشاركة اتيجية إس قناع، اتيجية اس   .تصال،

املستخدمة. و    - :التكنيكيات

ــــ - لتعز املختلفـــــة ــــشطة باســــتخدام والتوضــــيح املــــشاركالــــشرح لتحقيـــــقز الــــشباب لــــدى ة
الفساد افحة مل الرسمية ود ل  .املساندة

الفساد - افحة مل الرسمية ود ا مساندة للمشاركة للشباب والتوجيھ يع  .ال

املختلفة - العمل ش و واملحاضرات  .ورالندوات

الشباب - مع ماعية ا  .املناقشات
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ار - ف و ات تجا   عديل

ن. ز  امل ات ا والرامل جتماعيةية دمة ل امل س املما لدى تتوافر أن   :ريجب

ـــا - بأنواع نيــة امل املقـــابالت ة وإدا إجــراء ـــ ة ــا امل يـــدة، ا نيــة امل العالقـــة ن ــو ت ـــ ة ــا رامل ر ر
 .املختلفة

بكفـــاءة - ماعيــة ا واملناقـــشات والنـــدوات جتماعــات ة إدا ـــ ة ــا رامل وتـــصميم. ر وضـــع ة ــا رم
وا امج  .دماتال

ةامل - ــا م قـي، الفر العمــل ة ـا م ــات، ولو تحديـد ــ ة ـا امل املتاحــة، د املـوا ثمار اســ ـ ة رـا ر ر ر ر
 .تصال

ر - التقا وكتابة يل ال ة ا رم   .ر

ستخدم. ح  ال الفنية   - :دوات

املالحظـــــة - البيانــــات، تحليـــــل التليفونيــــة، تـــــصاالت العمــــل، ش و جتماعـــــات، راملقــــابالت،
ابامل رشاركة، التقا وكتابة يل ال ماعية، ا املناقشات والندوات،   .رملحاضرات

جتما. ط  ي لألخصا نية امل   :دوار

دو- البيانـــات، جـــامع دو ـــسق، امل دو املخطـــط، دو املعلـــم، دو ، ـــ ب ا دو املوجـــھ، ردو ر ر ر ر ر ر
املساعد دو   .راملحلل،

ح. ي  املق التصو نجاح   - :رعوامل

الشبابوتز - افحتھد م وطر وأنواعھ الفساد عن افية ال  .قباملعلومات

م - لد املشاركة ز لتعز الشباب ات قد تن ال ية التد ات الدو ع ك رال ر  .ر

ـــــــود - ل املــــــساندة لتحقيــــــق للمــــــشاركة الــــــبعض م عـــــــض و الــــــشباب ن بــــــ فيمــــــا ــــــسيق الت
الفساد افحة مل   الرسمية

بالتنفيذ. ك  املعنية ات   - :ا

ة - ا رو اضــةز والر ــة،(الــشباب و م ا مــستو ــ ع الــشباب ومراكــز ات املــدير خــالل رمــن ى
ا ذكر السابق النجاح عوامل ع ك  ).وال

ة - و م ا مستو ع املختلفة د واملعا ليات رال وعمليا(ى ا نظر الشباب بناء خالل من
ً ً

القضايا نحو ومية ا ات ا مساندة املشاركة امةاملجتمعيمجال ال  ).ة

بالـــشباب - املعنيـــة ـــات وا ي املـــد املجتمـــع ـــا(منظمــات بي ـــسيق والت التعـــاو خـــالل نمـــن
الرســمية ــود ا مــساندة نحــو الــشباب مــشاركة ــز لتعز املجتمــع ــ املعنيــة ــات ا ن ــ و

الفساد افحة  ).مل

املختلفة - ية الدي م(املؤسسات ية الدي املؤسسة بھ تقوم ما خالل ـمن تأث املجتمـعن
الفساد افحة مل الرسمية ود ا مساندة املشاركة ع ث ا خالل  ).من
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العلميــــة - ـــد واملعا امعــــات وا البحثيــــة لتلــــك(املراكـــز وتقيــــيم البحــــوث إجـــراء خــــالل مــــن
ا ف والضعف القوة نقاط ع والوقوف ود   ).ا

اسة الد   -: رتوصيات

ـــو .1 ا مـــساندة ـــ املـــشاركة ميـــة الرســـميةأ نجـــاحد ـــ امـــة ـــا و ل الفـــساد افحـــة مل
ً

ا م املرجو دف ال تحقيق ود ا  .تلك
ثــار .2 و ســباب حيــث مــن الفــساد ــ ع اســات والد بحــاث مــن العديــد عمــل ة رضــر ور

تھ مجا أجل من املبذولة ود وا عنھ،  .الناتجة
الفساد .3 افحة م ملؤسسات ي املد املجتمع منظمات دعم ة  .ورضر
ة .4 حياتنـــاورضــر ــ نيـــف ا ســالمي الــدين تعـــاليم و ة الــسماو ديــان بتعـــاليم خــذ

سلوكياتنا افة  .و
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  -: املراجع

أوال
ً

ية:  العر  :املراجع

اشـة ع الـضم: "أحمـد ـ رة" (ثقـوب قـم). م2004، سـرةمكتبـة: القـا بـع ي التوثيـق ) 14(رـذا
البحث ن  .م

بـــر ال حـــسن محمـــد عايـــةمحــددات: يأحمــد مجـــال ـــ جتماعيـــة دمــة ا ـــ نيـــة امل ســـة راملما ر
بحــث العامــة، ســة املما نطــاق ــ املجتمــع تنظــيم قــة طر منظــو مــن ــام ا رالــشباب ر

دمـــة ا عـــشر، الثـــامن ـــ العل املـــؤتمر ـــ ـــشو ـــرم جتمـــا صـــالح و جتماعيـــة
ج املعاصـــر، ـــي العر حلـــوان، 1املجتمـــع دمـــة: جامعـــة ا ـــذا. 2005، جتماعيـــةليـــة

قم بع ي البحث) 51(رالتوثيق ن  .م
امللـــك عبـــد اق ـــ إ ت الـــشباب: وثـــر مـــؤتمر ـــ ـــشو م بحـــث يـــة، البي للتنميـــة الثقافيـــة راملعوقـــات

اسا الد د مع ية، البي شـمسروالتنمية ن عـ جامعـة ية، البي والبحوث ـذا. م1991، ت
قم بع ي البحث) 20(رالتوثيق ن  .م

بجمال حب جتماعية: اتھ دمة ا حديث منظو العامة سة راملما ة(ر املكتـب: رسكند
ديث ا ام قم). م2009، ا بع ي التوثيق البحث) 22(رذا ن  م

يـــــة العر مــــصر ــــة و نــــة: رجم الفــــسادال افحــــة مل ـــــسيقية الت قـــــم. الفرعيــــة بــــع ي التوثيــــق رـــــذا
البحث) 26,36( ن  .م

ا از حـصاءا و العامـة للتعبئـة مـص: يملركز عـداد قـم. م2017نتـائج بـع ي التوثيـق ) 21(رـذا
البحث ن  .م

ن وآخـــــر ســـــليمان حـــــسن ن ســـــر: وحـــــس و الفـــــرد مـــــع جتماعيـــــة دمـــــة ا ـــــ العامـــــة ســـــة ةراملما
رة( ــــع،: القـــا والتو ـــشر وال اســـات للد امعيــــة ا زاملؤســـسة بــــع). 2005ر ي التوثيـــق ـــذا

البحث) 39(رقم ن  م
سليمان حسن ن واملجتمـع: حس واملؤسـسة ماعـة ا مـع جتماعيـة دمـة ا ـ العامـة سـة راملما

رة( امعية: القا ا قم). 2005، املؤسسة بع ي التوثيق البح) 45(رذا ن  .ثم
يــــــة العر مــــــصر ــــــة و جم ردســــــتو املــــــادة2014ر قــــــم". 218"م، بــــــع ي التوثيــــــق ن) 13(رــــــذا مــــــ ــــــ

 .حثالب
او د دن عبــــاس ــــ وع اللطيــــف عبــــد أحمــــد يشــــاد ر ــــ: ر العامــــة ســــة املما اتيجيات واســــ ات ــــا رم ر

جتماعيـــة دمـــة س،(ا لألوفـــ العمرانيـــة مطبعـــة ة، ـــ بـــع).2001ا ي التوثيـــق ـــذا
البحث) 49 (رقم ن  .م

اللطيــف عبــد أحمــد جتماعيــة: رشــاد دمــة ا ــ املجتمــع تنظــيم قــة طر اســةمــدخل" أســس رد
رة"(املجتمـــع جتماعيــــة،: القـــا دمـــة ا قـــم). 2001ليــــة بــــع ي التوثيـــق ــــ) 50(رـــذا

البحث ن   .م
عاشـــو ـــ م عبـــد ر واملـــا: رـــ دار الفـــساد افحـــة م اتيجيات الـــ: ياســـ العـــاماملـــؤتمر " يسنو

الفـــساد افحـــة مل وطنيـــة اتيجية اســـ مـــ، "نحـــو ـــة، دا للتنميـــة يـــة العر صر،راملنظمـــة
قم. 2010،يوليو بع ي التوثيق البحث) 37(رذا ن   .م
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طار دار: قسعد الفـساد افحة يـا،: يم مال يـة، العر مـصر ـة و بجم ـة ا وال الـشفافية رنـة
للتنميــــــة يــــــة العر دعــــــماملنظمــــــة ــــــ تــــــصاالت و املعلومــــــات تكنولوجيــــــا دو ــــــة، ردا ر

والـرأي ـ التعب ـة وحر تمتجــا: الديمقراطيـة سـ يـة، عر بــع. م2011، رب ي التوثيـق ـذا
البحث) 34(رقم ن  .م

جــــــابر محمــــــد تنميــــــة: ســــــماح ــــــ الــــــشباب ومــــــشاركة الــــــشباب مراكــــــز ات قــــــد بنــــــاء ن بــــــ رالعالقــــــة
م حلـــوان(مجـــتمع ا: جامعـــة ةليـــة ـــشو م ـــ غ اة، دكتـــو ســـالة جتماعيـــة، ردمـــة ر ، ر

قم). 2017 بع ي التوثيق ال) 18(رذا ن  .بحثم
ـــس أ دار: "عـــادل الفـــساد مـــن ـــد وا العـــام املـــال حمايـــة للتنميـــة" يآليـــات يـــة العر املنظمـــة ـــ

ة يـة: ردا العر وميـة ا زة ج والرشوة الفساد افحة م مـصر(آليات ـة و رجم
ية رة: العر قم). م2010، القا بع ي التوثيق البحث) 2(رذا ن  .م

آخــــر ضــــا، لــــيم ا وعبــــد املجتمــــع: نر تنظــــيم قــــة طر ــــ حلــــوان(أساســــيات ــــذا). 2001: جامعــــة
قم بع ي البحث) 29(رالتوثيق ن  .م

النــو ــ ف ــز العز جتماعيــة: عبــد دمــة ا ــ العامــة ســة املــ–راملما حــل ضــمنعمليــة لة ش
ــسقي ولــو/إطــار رة(أي حلـــوان،: القــا جامعــة ، ــام ا الكتــاب ــع وتو ــشر زمركــز

قم). 2002 بع ي التوثيق البحث) 40(رذا ن  .م
ــــــ ضـــــمن: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لة املـــــش حـــــل عمليـــــة جتماعيـــــة دمـــــة ا ـــــ العامـــــة ســـــة ـــــسقيراملما / إطـــــار

ولــو رة(أي ط: القــا الثالــث، الكتــاب للطباعــة، ي). م6،2007ســم التوثيــق بــعــذا
البحث) 48(رقم ن  .م

ــــ ع الــــسالم عبــــد ـــ مــــع: ع بــــالتوافق ــــا وعالق الـــضاغطة يــــاة ا وأحــــداث جتماعيــــة املـــساندة
مــسو وا الثالــث العــدد الــنفس، علــم مجلــة امعيــة، ا يــاة التوثيــق .2000، نا ــذا

قم بع البحث) 33(ري ن  .م
ع السالم عبد وتطبي: ع جتماعية اليوميةاملساندة حياتنا العملية ا رة(قا مكتبـة: القا

ط ة، املصر ضة قم). 2005، 1ال بع ي التوثيق البحث) 32(رذا ن  .م
الــــسيد ـــ الب ـــشر: فـــؤاد ال العقــــل وقيـــاس ي حـــصا الــــنفس رة (يعلـــم ــــي: القــــا العر الفكـــر ، دار

قم). 1989 بع ي التوثيق البحث) 52(رذا ن  .م
الــشفا ــةنــة ا وال وآلياتــھ: فية العمــل ــات يــة(أولو العر مــصر ــة و للتنميــة: رجم الدولــة ة ا رو ز

أغسطس ي، الثا ر التقر ة، قم). م2008ردا بع ي التوثيق البحث) 5(رذا ن  .م
امل أبـو ر ـمـا ع سـرة: عـاطي جتماعيـة دمـة ا مجـاالت ـ ديثـة ا ـات –الطفولــة–تجا

ن ــــــــ –املعــــــــاق ــــــــ–الط رة(راملد ،: القــــــــا ط ــــــــاض، الر ــــــــراء ــــــــذا). م2009زمكتبــــــــة
قم بع ي البحث27رالتوثيق ن  .م

ــ ع املعـــاطي أبــو ر املما: مــا مجـــاالت ــ ــ امل التـــدخل إطــار ــ النمـــاذج رة(رســةاســتخدام : القـــا
جتماعية دمة ا قم). 2001، لية بع ي التوثيق البحث) 41(رذا ن  .م

ــــمـــ ع املعـــاطي أبــــو ر ــــ: ا اســــات د مجلـــة ، ــــام ا الــــشباب عايـــة ر لتطــــو ح ــــ مق تـــصو رإطــــار ر ر
حلــــوان جامعــــة جتماعيــــة، دمــــة ا ليــــة ــــسانية، والعلــــوم جتماعيــــة دمــــة ، ا

التوث. 1999 قمذا بع ي البحث) 19(ريق ن  م



التدخل المھني من منظور الخدمة االجتماعیة لتعزیز مشاركة 
  لتحقیق المساندة للجھود الرسمیة لمكافحة الفسادالشباب

 حمود محمد خلف هللاھیثم 
 شریف یحي محمود/ د.أ
 ابراھیم عبد المحسن حجاج/ د.م.أ

 

 

558 

ــ ع املعــاطي أبــو ر جتماع: مــا دمــة ا ــ العامــة ســة ــةراملما نظر أســس تطبيقيــة–يــة نمــاذج
جتماعيــــــة دمــــــة ا وطــــــر مجــــــاالت رة(قسلــــــسلة ط: القــــــا ، الــــــشر ــــــراء قمكتبــــــة ،2ز

قم). 2009 بع ي التوثيق البحث) 44(رذا ن  .م
ســــعد الــــشبا: محمــــد التنميــــةمــــشكالت وتحــــديات ـــــام ا اســـــات(ب للد امعيــــة ا راملؤســــسة

ط شر، ي). م2000، 1وال التوثيق قمذا  )42(ربع
غبـــار ســـالمة الـــشباب: يمحمـــد عايـــة و جتماعيـــة دمـــة ة(را امعيـــة: رســـكند ا املعرفـــة ، دار

قم). م1983 بع ي التوثيق البحث) 31(رذا ن  .م
ـــاج حامـــد ي فـــو الـــص: زمحمـــد القطـــاع ـــ دار للفـــساد قتـــصادية و جتماعيـــة يثـــار

ة( املنــصو التجــا: رجامعــة ةرليــة ــشو م ــ غ ماجــست ســالة رة، التوثيــق). م2013، ر ــذا
قم بع البحث) 6(ري ن  .م
النـــصر أبـــو الرعايـــة: مـــدحت ـــرامج و نـــواع و ـــوم املف ـــسية ا رة(عاقـــة النيـــل: القـــا مجموعـــة
ية، قم). 1،2005طالعر بع ي التوثيق البحث) 43(رذا ن  .م
عمــر طلعــت الرقاب: ومنـال ــزة ج مــصرردو ــ دار الفــساد مــن ــد ا ــ رة(ييــة مجلــس: القــا

جتما العقد مركز القرار، واتخاذ دعم مركز اء،  ).م2014، زرالو
الـــسيد الفتـــاح عبـــد يـــع ـــ قتـــصاد: رم النمـــو ـــ ع الفـــساد مـــصرآثـــر ـــ إ ة شـــا مـــع جامعـــة(ري

ة ة: راملنصو ـشو م ـ غ ماجـست سـالة ة، التجا رلية ر قـم). م2014، ر بـع ي التوثيـق رـذا
البحث) 7( ن  .م

محمـــــد منـــــصو املـــــا: رنـــــصار للفـــــساد ـــــرة املط الـــــسنة افحـــــة م خـــــالل مـــــن ـــــة ا ال مبـــــدأ تأصـــــيل
ــر جامعـة ، دار زو ل: ي حوليـة يــة، العر اللغــة بجرجــا،ليــة ن بنــ يــة العر اللغــة يــة

ي الثا زء ا عشر، التاسع بع. م2015، العدد ي التوثيق البحث) 15(قمرذا ن  م
طنطــاو الــسيد: يتلــر امــل مــصطفى ــ مــصر ــ الفــساد افحــة م ــ ــة دا الرقابــة يئــة ردو ر

ن والتنميـــة: ووآخـــر قتـــصادية"الفـــساد للتنميـــة الـــسياسية ط ليـــة: رةالقـــا" (والـــشر
ط الناميــــة، الـــدو حــــوث و اســـات د مركـــز الــــسياسية، والعلـــوم لقتـــصاد ). م1999، 1ر

قمذا بع ي البحث) 8(رالتوثيق ن  .م
ن وآخــــر املجيـــد عبــــد جتماعيــــة: وـــشام دمـــة ا ــــ العامـــة ســــة املما ــــ إ رة(راملـــدخل دار: القــــا
للطباعة، ندس قم). 2008امل بع ي التوثيق البحث)47(رذا ن  .م

ة دا الرقابة قمذاwww.aca.gov.egريئة بع ي ا) 35(رالتوثيق ن  .لبحثم
ـش در حــسن ـ جتماعيــة: ويح دمـة ا ات مــصط ــم رة(م العامليــة: القــا ة املــصر الـشركة
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