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  ل امل'& بطر"قة خدمة ا��ماعة ل��شيد السلوك �س��الي لدى الشبابالتدخ

   01 ضوء أ,داف التنمية املستدامة

  أسامة إبرا,يم عبد الغ5& عبد ا�4افظ

,ر فرع أسيوط،  لية البنات Aسالمية،?دمة �جتماعية وتنمية ا;�تمعقسم ا� E زجامعة  

  osamaebraheem.78@azhar.edu.egال�Kيد Aليك��وHي  

  :امل[?ص

ل)عت&ـ% قــضية #سـ!�الك مــن القــضايا ال�ـ� ��ــتم ��ـا �افــة الــدو املتقدمـة م��ــا والناميـة ع�ــ� حــد 

سـواء، فاالســ!�الك و#نتـاج وج;ــان لعملـة واحــدة لــذلك ا6ـشغل العلمــاء ب/افـة التخصــصات ســواء 

نلتـــواز بـــIن #نتـــاج #قتــصاد أو #جتمـــاع أو اEFدمـــة #جتماعيـــة ��ـــذه القـــضية إلحــداث نـــوع مـــن ا

لو#سـ!�الك، وإذا لــم يــتم Pــذا التــواز UFــدثت العديــد مــن املــشكالت ال�ــ� ترPــق الــدو وتحتــاج إKــ�  ن

ــــا اســـــة  .وقـــــت طوWـــــل لعالج;ـ ــــة العمـــــل مـــــع " ر واســـــ!�دفت الد اختبـــــار فعاليـــــة التـــــدخل امل^ـــــ� لطرWقـ

مــــن " ملـــستدامة اjFماعـــات وترشـــيد الــــسلوك #ســـ!�ال�ي لــــدى الـــشباب dـــc ضــــوء أPـــداف التنميــــة ا

خالل اختبار فعالية التدخل امل^� بطرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد اس!�الك الشباب للغذاء، 

اختبار فعالية التدخل امل^� بطرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد اس!�الك الشباب للمياه، اختبار 

ـــ!�الك الـــــش ـــات وترشـــــيد اسـ ـــدخل امل^ـــــ� بطرWقـــــة العمــــل مـــــع اjFماعــ باب للك;رkـــــاء، وقـــــد فعاليــــة التــ

اســة  اسـة ع�ــ� املـنpq التجرnWــ� واسـتخدمت املقيـاس dــc جمـع البيانــات، وتوصـلت الد راعتمـدت الد ر

إUw �Kة الفرض الرئsس وPو فاعلية التدخل امل^� بطرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد السلوك 

ض الفرعية   .و#س!�ال�ي للشباب cd ضوء أPداف التنمية املستدامة وUwة الفر

  . التنمية املستدامة،ك #س!�ال�ي السلو، خدمة اjFماعة:الaلمات املفتاحية
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Abstract:  

The issue of consumption is one of the issues of concern to all 
developed and developing countries alike, consumption and 
production are two sides of the same coin, so scientists in all 
disciplines, whether economy, Sociology or social work, are 
concerned with this issue to strike a kind of balance between 
production and consumption, and if this balance is not achieved, many 
of the problems that exhaust countries and need a long time to address 
them. Current study aimed to "test the effectiveness of the professional 
intervention for the social group work and rationalize Consumptional 
behaviour among young people in the light of the Sustainable 
Development Goals" by testing the effectiveness of the Professional 
intervention in a the social group work and rationalizing the 
effectiveness of the Professional intervention the social group work 
and rationalizes youth electricity consumption. The study relied on the 
semi-experimental approach and used the scale to collect youth water 
consumption.  The study found the validity of the main Hypothes, 
which is the effectiveness of the professional intervention in the the 
social group work and rationalizing the Consumptional behavior of 
young people in the light of the Sustainable Development Goals and 
the validity of sub-assumptions. 

 Keywords: social group work, Consumptional Behavior, Sustainable 
Developmen. 
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اسة  رأوال ـ مدخل ملشaلة الد
ً

  :  

ل)عت&% قضية #س!�الك من القضايا ال�� ��تم ��ا �افة الدو املتقدمة م��ـا والناميـة ع�ـ� 
حــد ســـواء، فاالســـ!�الك وxنتـــاج وج;ـــان لعملـــة واحــدة لـــذلك ا6ـــشغل العلمـــاء ب/افـــة التخصـــصات 

EFن ســـواء #قتــــصاد أو #جتمـــاع أو اIندمــــة #جتماعيـــة ��ــــذه القــــضية إلحـــداث نــــوع مـــن التــــواز بــــ
ـــن املــــشكالت ال�ــــ� ترPــــق الــــدو  ل#نتــــاج و#ســــ!�الك، وإذا لــــم يــــتم Pــــذا التــــواز UFــــدثت العديــــد مـ ن

  .وتحتاج إ�K وقت طوWل لعالج;ا

لوترشـــيد #ســــ!�الك مــــن }Pـــداف ال�ــــ� )ــــس�z اjyتمعــــات لتحقيق;ـــا فالــــدو )عمــــل ع�ــــ� 
ــــ ـــإن نمــــــط ترشـــــيد اســـــ!�الك املـ ، لـــــذا فــ ــــض;م ع�ـــــ� تنظــــــيم #ســـــ!�الك الفـــــردي و}ســـــر يواطنIن وتحـ

ــــ� نوعيــــــة  ــــف ع�ــ لاســـــ!�الك الفــــــرد يتوقــــــف ع�ـــــ� مــــــدى وعيــــــھ بأPـــــداف الــــــدو وسياســــــ!�ا، كمـــــا يتوقــ
ســــــة اليوميــــــة ـــھ منــــــذ الــــــصغر باملما ـــلت لديـــ ـــــت وتأصـــ ـــــ� ت/ونـ  راملعلومــــــات والعــــــادات و#تجاPــــــات ال�ـ

ما6ي، (   .)198م، صفحة 2002والر

ـــة #قتـــــصادية، و�عـــــد توجيـــــھ ولـــــذلك ي ــــة مـــــن مراحـــــل العمليــ ُمثـــــل #ســـــ!�الك أخـــــر مرحلـ

ـــل  ــــ!�ال�ي بالتعقـــ ة م�Uـــــة، بحيــــــث ي�ـــــسم ســـــلوك الفـــــرد #سـ ـــاط #ســـــ!�الكية ضـــــر ورالعـــــادات و}نمــ
و#تزان والرشادة وذلك ينعكس ع�� #نتاجية و#س!�الك للمجتمع عموما، وWمتد أثره إ�K تحسIن 

فـــع مــس ، 2008القsـــ���،  (ىتو املعsــشة، وســـد اUFاجــات وتطــوWر وتنميـــة #قتــصادرحيــاة }فــراد و
  .)19صفحة 

 cــd امــاP ا د اjyتمــع حيــث يلعبــان دو ًوWـرتبط #ســ!�الك مــن حيــث �jمــھ وأشــ/الھ بمـوا ًر ر
د  ــــوا ـــة املـ ــــغوطا اقتـــــصادية ن�يجــ ــــلوك الفـــــرد #ســـــ!�ال�ي، ومجتمعنـــــا املـــــصر يواجـــــھ ضـ ر)ـــــشكيل سـ

ً
ي

تمرة dـــc عـــدد الـــس/ان ممـــا أدى إKـــ� تفـــاقم املـــشكالت املتـــصلة باســـ!�الك اUyـــدودة مـــع الزWـــادة املـــس
dـــc الثقافــــة  ا  ًرالغـــذاء وامللـــ�س وامليــــاه والك;رkـــاء ومـــستلزمات التعلــــيم وxســـ/ان، كمـــا يواجــــھ قـــصو
#ســـ!�الكية ألفــــراده، لــــذا أصــــبحت تنميـــة الــــو�c #ســــ!�ال�ي وحــــث }فـــراد ع�ــــ� ترشــــيد #ســــ!�الك 

قــومي مـن أPـداف التنميــة �ـشق��ا #قتـصادي و#جتمــا�c ح�ـ� يمكـن أن يوجــھ يالفـردي و}سـر وال
عات التنميــة املــستدامة ال�ــ� )ــس!�دف 6xــسان ماديــا  ًاjFــزء }ك&ــ% مــن م�Iانيــة الدولــة نحــو مــشر و

،  (ًومعنوWا وتمكنھ من تحقيق وإشباع حاجاتھ املادية   . )21، صفحة 1980يعلو

رWة إ6سانية تدعو إP# �Kتمـام بمـستقبل }جيـال القادمـة إن #ستدامة مف;وم ينطلق من نظ
Wة UFيـاة 6xـسان مـن خـالل تحقيـق #سـتدامة  رمن خالل اUFفـاظ ع�ـ� البsئـة ال�ـ� )عطـى #سـتمرا
ــــرWن �ــــــسد ـــ� )ــــــسمح لآلخــ ـــة ال�ـــ ــــز اUFيــــــاة بالطرWقـــ ـــاcK )عزWــ  البي¤يـــــة و#جتماعيــــــة و#قتــــــصادية، وkالتـــ

).291، ص2013نا¥c،  (احتياجا��م cd اUFاضر واملستقبل
   

 cd مي!�اPتمام العديد من دو العالم؛ نظرا ألPًلذلك ©ستحوذ مف;وم التنمية املستدامة ع�� ا ل
Wة  ـــامل يــــرتبط باســــتمرا ا أنــــھ مف;ــــوم شـ ـــ د واســــتخدام;ا بطرWقــــة wــــUيحة، كمـ ـــc املــــوا راUFفــــاظ ع�ـ ر

� عمليـة مجتمعيـة واعيـة اjFوانب #قتصادية، و#جتماعية، واملؤسسية، والبي¤ية dـc اjyتمـع، فªـ
ز)س;م ف��ا �ل الفئات والقطاعات واjFماعات �ش/ل متناسق، وال يجو اعتمادPا ع�ـ� فئـة قليلـة، 
 cdتمــع بــاالل�ام الــواjyــات }ساســية ال يمكــن تــصو قبــو اWرUFد واحــد، فبــدو املــشاركة وا لومــو رن ر

  . )1()400، صفحة 2018املتوcK،  (بأPداف التنمية وkأعبا¯�ا والت®Uيات املطلوkة من أجل تحقيق;ا
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ـــــن القــــــضايا ال;امــــــة أPم;ــــــا أ±�ــــــا تفــــــي التنميـــــــة  ــــة املــــــستدامة عــــــدد مــ وWنــــــدرج تحــــــت مفــــــاPيم التنميــ
ــــستو  ة }جيـــــال القادمـــــة ع�ـــــc تـــــوفI% احتياجا��ـــــا، إن مــ ــــساس بقـــــد ـــات اUFاضـــــر دو املـ يباحتياجــ رن

دما ترا�c مستوWات #س!�الك زاملعsشة ال�� تتجاو اUFد }د6ى من #حتياجات ال يمكن إدام!�ا عن
Pا النــــاس تحــــدد  ـــات xدامــــة ع�ــــc املــــدي البعيــــد، إن #حتياجــــات كمــــا يتــــصو رdــــc �ــــل م/ــــان متطلبـ
اجتماعيـــا وثقافيـــا، ومـــن ثـــم فـــان التنميـــة املـــستدامة تتطلـــب ان�ـــشار القـــيم ال�ـــ� )ـــj²ع مـــستوWات 

  )301ة ، صفح2018، .مو��³ ن(ً#س!�الك ال�� ال تتخطي حدود املمكن بي¤يا 

يوPنـــاك مـــن يـــر أن التنميـــة املـــستدامة كمف;ـــوم يرتكـــز ع�ـــ� مجموعـــة }�عـــاد }ساســـية ال�ـــ� 
 ، ́ـ� وxدار يتقوم عل��ا و)عمل ع�� تحقيق;ا تتمثل Pذه }�عاد µ cd)ي }�عاد البي¤يـة، البعـد التق

تتمثـــل dـــc 6ـــشر }�عـــاد #قتـــصادية وتتمثـــل Pـــذه حـــصة #ســـ!�الك الفـــردي، }�عـــاد #جتماعيـــة  و
وتطـــوWر التنميـــة ال�ـــشرWة ومـــشاركة }فـــراد وال�ـــ� )عـــد الركIـــ�ة اjFوPرWـــة إلنجـــاح التنميـــة الـــشاملة 

د ال�شرWة   .رواملتواصلة وضبط السلوك #س!�ال�ي لألفراد و#ستخدام }مثل للموا

cـــd ولـــذا نجـــد أن مـــا )عانيـــھ مجتمعاتنـــا مـــن اخـــتالل الـــسلوكيات #ســـ!�الكية ال�ـــ� تتمثـــل 
ة بالUºة أو البsئة أو }خالق، وتجاPل �عض }فراد ألولوWات #س!�الك،  راس!�الك }شياء الضا
وعدم #ل�ام باالعتدال x cdنفاق، وميل البعض نحو xسراف وال%ف ، وشيوع الطلب ع�� �عض 

ـــل يطلبو±�ـــــا jyـــــرد أن µخـــــرWن يطلبو±�ـــــا ــــن الـــــسلع ال�ـــــ� ال يحتـــــاج }فـــــراد ل;ـــــا بالفعـــــل بــ ـــا مـ ، وغP%Iــ
#ختالالت السلوكية ال�� تؤثر بالسلب ع�� #قتصاد الوط´� واقتصاديات الفرد حيث ي%تب عليھ 

د الطبيعية وال�شرWة   .رإPدار للموا

ســھ م;مــا اختلــف مــستواه  ه dــc اjyتمــع ، يما رفــسلوك الفــرد #ســ!�ال�ي Pــو دو مــن أدوا ر ر
ه #جتماعية وWؤثر ف��ا، و�ع&% �ـش/ل مباشـر #جتما�c و#قتصادي واملعs¼��، وWرتبط ببقية  رأدوا

  .عن توافر أو غياب وعيھ #س!�ال�ي

ــ� تــــؤدي  ـــيادة ثقافــــة #ســــ!�الك وال�ــ فغيــــاب الــــو�c #ســــ!�ال�ي لــــدى }فــــراد يــــؤدي إKــــ� سـ
تفاع  د املتاحة لتلبي!�ا، وPو ما ©ع´� مزWدا من # ة املوا Wادة اUFاجات ال�شرWة عن قد  �Kا إP ربدو ر ر ًز ر
dــc }ســعار، فــضال عـــن خلــق بsئــة غIــ% wـــUية أمــام املنــتج ا�Uyــc قـــد )عرضــھ لال±�يــار، ممــا يكـــرس 

ً

، صـفحة 2012عبـدالرحيم،  (مف;وم التبعية و#عتماد ع�� µخـرWن بـديال عـن #عتمـاد ع�ـ� الـذات
210(.  

وPبنـا وألPمية ترشيد #س!�الك فقد دعانا هللا عز وجل إ�K ترشيد اسـ!�الكنا للـنعم ال�ـ� 
�Kقولـــھ )عــــا cــــd د ومنتجــــات وذلـــك ÀWــــتكم عنـــد �ــــل مـــ¿jد و�لــــوا ( رإياPـــا مــــن مـــوا يـــا ب´ــــ� آدم خـــذوا 

ُ ُ ُ َُ ٍ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َّ َ

ِ ْ َ َ ُ
ِز

ُ َ

َواشرkوا وال )سرفوا ۚ إنھ ال يحب املسرفIن َّ
ِ ِِ ِ

ْ ُ ْ ُُ ْ ُّ ََ َُ
ِ

ُ ُ َ َْ
ة }عراف ، µية ) (    ) .31رسو

ات  Pــاق اقتــصاده، وســـوء وإن غيــاب الــو�c #ســ!�ال�ي ي�ــس�ب dــc إPــدار ثــر راjyتمــع، وإ
ـــة اســـــت�Êاف;ا  ـــھ مــــن احتياطــــات طبيعيــــة حيـــــة وغIــــ% حيــــة ن�يجـ ده، وتبديــــد مــــا يمتلكــ راســــتغالل مــــوا
د البsئة  ومنتجا��ا الطبيعية  روxسراف cd استخدام املنتجات ال�شرWة املعتمدة cd }صل ع�� موا

)Hsu ،2017 445-444، الصفحات(.  

د #ســــ!�الك يرشـــد الـــسلوكيات البي¤يــــة لألفـــراد والــــسياسات ولـــذا نجـــد أن الــــو�c ب%شـــي
ـــ� ترشــــيد  د واملنتجــــات dــــc البsئــــة، والــــدعوة إKـ رالبي¤يــــة واjyتمعــــات و�ــــس;م dــــc اUyافظــــة ع�ــــ� املــــوا
#ســ!�الك ال يقـــصد م��ــا اUFرمـــان مــن التمتـــع بملــذات الـــدنيا، بــل املقـــصود م��ــا العمـــل ع�ــ� ترkيـــة 
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�K6سانية والدعوة إx ستفادة من 6عم هللا عز وجل؛ ف%شيد النفس# cd سرافx التوسط وعدم 
ر لدوام اUFياة وتنمية النعم والÑ%وات من  ي#س!�الك يمثل سياسة جيدة للتعامل مع املال الضر و
خالل تحوWل;ا إ�K مصادر دخل دائمة لصاÒF املس!�لك؛ ف;و ©عمل ع�� نقل Pذه الÑ%وات من نطاق 

x نطاق �Kإتاحة الفرصـة ملتا�عـة العمـل املـستدام وتحقيـق #س!�الك إ cd ه رنتاج، باإلضافة إ�K دو
فع املستو املعs¼�� لألفراد وضمان مستقبل أفضل }جيال القادمة ات و ى#س�ثما ر   .ر

ه أحــد أPــم الفئــات الرئsــسة ال�ــ�  روdــc ظــل #Pتمــام بالــشباب وقــضاياه اEyتلفــة وkاعتبــا
ك dــc �افــة اjyــاالت الــسياس ية و#قتــصادية و#جتماعيــة داخــل اjyتمــع ت&ــ%ز Pــذه الــشرWحة ر)ــشا

Pـــا تمثـــل قـــوة شـــرائية متعاظمـــة ل/افـــة أنـــواع الـــسلع واEFـــدمات اEyتلفـــة ممـــا يزWـــد مـــن قـــوة  رباعتبا
ات الشرائية ل;ذه الفئة   .)35م، صفحة 2003ثابت،  (رالتنافس بIن الشر�ات واملؤسسات cd القرا

إن ترشــيد #ســ!�الك ©عــد ســلو�
ً

ًا مك�ــسبا، وال%بيــة مــسئولة عــن )غيIــ% الــسلوك وتنميتــھ 

بثقافـة ترشــيد وملـا �انـت مراكـز الــشباب مـن أPـم املؤسـسات املعنيـة ب�نميــة و�ـc الـشباب وتطـوWره؛ 
الت تواجھ العديد من املعوقات وPنا تظ;ـر أPميـة #س!�الك لدى أعضا¯�ا،  زإال إن تلك املراكز ال 

حقيـــق أPـــداف;ا وخاصـــة بنــاء وتنميـــة و�ـــc الـــشباب مـــن بي��ـــا م;نـــة تــضافر امل;ـــن والتخصـــصات dـــc ت
  .اEFدمة #جتماعية

عايـــة (فاEFدمــة #جتماعيــة كم;نــة )عمـــل dــc مجــاالت عديــدة وم��ـــا  ر}ســرة والطفولــة، و
��ــف املــساعدة dــc إحــداث )غيIــ%ات مرغوkــة dــc }فــراد واjFماعــات ) الــشباب، و}حــداث، واملــسنIن

  .ومن ثم اjyتمعات

قوطرWقــة خدمــة اjFماعــة إحــدى طــر م;نــة اEFدمــة #جتماعيــة ال�ــ� )ــستخدم اjFماعــة 
�وســيلة لتنميــة الE²ــصية، وتحقيــق التوافــق #جتمــا�c للفــرد خــالل عمليــة التفاعــل، إذ يك�ــسب 
َّالفــرد EÔـــصsتھ ن�يجـــة مـــشاركتھ dـــc حيـــاة اjFماعـــة ومــن ثـــم يـــتعلم 6ـــسق الـــسلوك خـــالل عمليـــات  َ

cدان،  (التفاعل #جتما�W5، صفحة 2012ز(.  

 cـــــd ـــــ%ا عميقـــــا ومـــــستديما يجـــــب أن نتعامـــــل مـــــع الفـــــرد كعـــــضوIــــق )غي دنـــــا أن نحقـ ًفـــــإذا أ ً ً ر
نة، وأن #تصال باألفراد عن  ّجماعة، فالفرد كعضو cd جماعة ©س;ل التأثI% عليھ وW/و أكÑ% مر و ن

dـــc اjyتمعـــات أكÑـــ% مـــن #تـــصال ��ـــم كمج تمـــع عـــن طرWـــق طرWـــق اjFماعـــات لـــھ تـــأثI% أك&ـــ% وأعمـــق 
سائل xعالم، ومن Pنا يمكن أن نقو إن اjFماعة وعمليا��ا cÕ املدخل الرئsس لتقدم  َّالدعاية و ل و

  0)230، صفحة 2007ف;�Ö،  (النظام #جتما�c بأكملھ

ا م;ما cd تنمية الو�c #س!�ال�ي  ×ومن Pنا فإن طرWقة العمل مع اjFماعات يمكن أن تؤدي دو ًر
لدى الشباب، من خالل )غيI% أف/ار وعـادات وسـلوكيات Pـؤالء الـشباب، وذلـك وترشيد #س!�الك 

ــــات،  ــــاليب، والتكتي/ـــ ـــافة إKـــــــ� املـــــــداخل، و}ســـ ـــرامج وأ6ـــــــشطة، باإلضــــ ـــ ـــــن بـ بمـــــــا تمتلكـــــــھ الطرWقـــــــة مــ
و#ســـ%اتيجيات اEyتلفـــة ال�ـــ� )ـــس�ند إل��ـــا dـــc عمليـــات التـــدخل امل^ـــ�، وPـــذا مـــا أث�تـــھ العديـــد مـــن 

ــــات، وال�ـــــــ� أكـــــــ اســـ ــــار اEFاطئــــــــة، رالد ــــــc )عـــــــديل }ف/ـــ ـــة dـ ـــة اjFماعــــ ــــة خدمــــ ــــة طرWقـــ ـــc فعاليـــ دت ع�ــــ
  .والسلوكيات السلبية، وتنمية و�c }عضاء بالقضايا واملوضوعات اEyتلفة ال�� عاjF!�ا

اســـة اســـتطالعية ع�ـــ� عينـــة قوام;ـــا   عـــضو مـــن أعـــضاء مركـــز 20روقـــد قـــام الباحـــث بـــإجراء د
نيـا للتعـرف ع�ـ� الـسلوك #سـ!�ال�ي لـدى الـشباب، الشباب باتليدم بمركز أبو قرقاص محافظـة امل

اسة أن Pناك ضعفا cd ثقافة #س!�الك لدى Pؤالء }عضاء ًوقد أوUØت نتائج الد   .ر
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اسـة مـن  اسات الـسابقة الhـ& تناولـت مـشaلة الد روسوف يقوم الباحث jعرض الد ر
  :رخالل ا;4او التالية

لا;4و Eو اسات الh& تناولت ترشيد �: ر   س��الك رالد

ــــة  اسـ اســـــة اختبـــــار فاعليـــــة ) 2004حـــــسن عبـــــد الـــــسالم دمحم الـــــشيخ،( رد ـــ!�دفت الد رواســ
شـادي dـc تحـسIن الــسلوك #سـ!�ال�ي لـدى عينـة مــن أطفـال املرحلـة #بتدائيـة، وتوصــلت  ربرنـامج إ
شادي أثر cd )عديل وخفض السلوك #س!�ال�ي لدى عينة من }طفال  x أن لل&%نامج �Kاسة إ رالد ر

اسـات ع�ـ� املراحـل التعليميـة أع اسة بـإجراء املزWـد مـن الد رضاء اjyموعة التجر�Wية، وأوصت الد ر
  .)م2004الشيخ،  (}ع�� وخاصة لدى فئة الشباب

اسـة اسـة تحديـد تـأثI% )علـيم املـرأة  )م2007احمـد دمحم يوسـف عليـق، ( رد رواسـ!�دفت الد
!�الك dـc محاولـة للتوصـل إKـ� أسـاليب تحـسن الرWفية بمستوWاتھ اEyتلفـة ع�ـ� اتجاPا��ـا نحـو #سـ

اسة إ�K أن التعليم بمستوWاتھ اEyتلفة  رو)غI% اتجاPات املرأة الرWفية نحو #س!�الك، وتوصلت الد
ة #Pتمام ب�نمية  اسة بضر رلھ تأثI% قو ع�� اتجاPات املرأة الرWفية نحو #س!�الك وأوصت الد ور ي

ة شـئو حيــا��م الـو�c ب%شـيد #سـ!�الك لـدى الـشباب اج ح�ـ� يتمكنـوا مـن إدا ن واملقبلـIن ع�ـ� الـز ر و
سـية خاصــة dـc املراحــل }وKـ� مـن التعلــيم بمـا يتــضمنھ  ســة }6ـشطة املد رمـستقبال و#Pتمـام بمما ر

ً

 من أPمية لزWادة الو�c #س!�ال�ي للتالميذ حيث ©ساعد ذلك ع�� التÀشئة #س!�الكية الUºيحة
  .)2007عليق، (

اســــة شــــادي  )م2008ة دمحم فــــؤاد عثمــــان،ومــــر( رد !�دفت اختبــــار فاعليــــة ال&%نــــامج # رواســــ
للوالدين cd )عديل نمط السلوك #س!�ال�ي السل�n لتالميذ املرحلة #بتدائية، والتوصل إ�K برنامج 
شادي للوالدين من منظو طرWقة خدمة الفرد لتعديل نمط السلوك #س!�ال�ي السل�n للتالميذ  رإ ر

جـات القياسـات رعينة الد ق دالـة معنوWـة بـIن متوسـطات د اسـة إKـ� وجـود فـر راسة، وتوصـلت الد ور
القبليـــة والبعديـــة لعينـــة البحـــث لـــصاÒF القيـــاس البعـــدي ع�ـــ� مقيـــاس الـــسلوك #ســـ!�ال�ي ن�يجـــة 

شادي للوالدين سة برنامج ا رملما   . )2008عثمان،  (ر

اسـة اسـة ع�ـ� أPم )Mena,S & AS, D, 2009( رد يـة التعلـيم الك�ــساب روقـد أكـدت الد
ده و)ـــساعده dــc اتخـــاذ  ة مــوا ات اســ!�الكية لـــدى الفــرد ��ــتم ب�نظـــيم وإدا ف ومعلومــات وم;ـــا رمعــا ر ر ر
ات الــشراء وذلــك �ــس�ب مــا يطــرح dــc الــسو مــن ســلع ومــش%يات عديــدة تــضلل املــس!�لك مــن  ققــرا ر

%Iن غIأن املس!�لك �Kاسة إ ت الد رخالل اعالنات ومنافسات غI% أخالقية، وأشا  مدركIن بحقوق;م ر
ة تنمية الو�c ب%شيد #س!�الك لدي فئة الـشباب  اسة بضر ر#س!�الكية وأوصت الد ، Dahiya (ور

2009(.  

ـــة  اسـ ـــود عبــــد الـــــرحمن،(رد ـــرأة  )2010صــــلوحة محمــ اســــة تقـــــدير و�ــــc املــ رواســــ!�دفت الد
ف واملعلومات، وتحدي د أPم املشاعر رب%شيد استخدام;ا للمياه امل�Êلية عن طرWق تحديد أPم املعا

اســــة إKـــ� قلــــة  رو#نفعـــاالت، وتحديــــد أPـــم الــــسلوكيات املتعلـــق ب%شــــيد املـــرأة للميــــاه، وتوصـــلت الد
 cامليــــاه ممــــا ا6عكــــس ع�ــــ� نقــــص الــــو� cــــd مــــة مـــستقبلية اســــة عــــن وجــــود أ ف لــــدى عينــــة الد زاملعـــا ر ر

  . )2010عبدالرحمن، ( #نفعاcK والسلو�ي لد�èا

اســـة اســـة اختبـــار التــــدخل ) 2010بـــد العـــال،Pنـــاء دمحم عبـــد املــــنعم ع( رد رواســــ!�دفت الد
امل^ــ� باســتخدام #تجــاه املعرdــc الــسلو�ي dــc ترشــيد الــسلوك #ســ!�ال�ي للمــرأة العاملــة وذلــك مــن 



 
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لترشيد السلوك االستهالكي 

 باب في ضوء أهداف التنمية المستدامةلدى الش
  مة إبراهيم عبد الغنيأسا/ د
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خالل املؤشرات التالية اختبـار فاعليـة النمـوذج dـc ترشـيد الـسلوك #سـ!�ال�ي للمـرأة العاملـة فيمـا 
ق معنوWة يتعلق باس!�الك الغذاء، وامليا اسة إ�K أنھ توجد فر وه والك;رkاء، واملال�س، وتوصلت الد ر

ـــة والــــضابطة ع�ــــ�  ذات داللــــة إحــــصائية بــــIن متوســــطات القبليــــة والبعديــــة للمجمــــوعتIن التجر�Wيـ
  .)2010عبدالعال،  (مقياس السلوك #س!�ال�ي 

اســة  اســة التوصــل إKــ� برنــامج )2013صــفاء احمــد دمحم فرغ�ــc، (رد  مقــ%ح رواســ!�دفت الد
ـــ!�الك باملنــــــاطق  ــــة اتجاPــــــات املــــــرأة نحــــــو ترشــــــيد #ســـ ـــة لتنميــ ـــــة اjFماعـــ رمــــــن منظــــــو طرWقــــــة خدمـ
العـــشوائية مـــن خـــالل تحديـــد البعـــد املعرdـــc، والوجـــدا6ي، والـــسلو�ي التجاPـــات املـــرأة نحـــو ترشـــيد 

اســة إKــ� وضـع برنــامج مقــ%ح لتنميـة تلــك #تجاPــا ت ر#سـ!�الك باملنــاطق العــشوائية، وتوصـلت الد
  .)2013فرغ�c،  (لدى املرأة باملناطق العشوائية 

ــــة  اسـ ـــاه  )2013أســـــماء ممــــــدوح عيـــــد ع�ــــــc، (رد ــــ� #تجـــ اســـــة التعــــــرف ع�ـ رواســـــ!�دفت الد
ـــھ الــــــثالث ـــ!�الك الــــــشباب اjFـــــامd czــــــc جوانبـــ  - املال�ــــــس-التغذيــــــة( الـــــسلو�ي اEFــــــاطئ املــــــرتبط باســـ

 )عديل Pذه #تجاPات، والوقوف ر، ودو طرWقة العمل مع اjFماعات cd)استخدام ال;اتف اjFوال
ع�ــ� تــأثI% جماعــة }قــران و}wــUاب ع�ــ� اتجاPـــات الــشباب اjFــامcz نحــو #ســ!�الك dــc جوانبـــھ 
اسة إ�K ان�شار #تجاPات #س!�الكية اEFاطئة املرتبطـة باسـ!�الك الـشباب  رالثالث، وتوصلت الد

اسة ذلك إ�K انخفـ جعت الد راjFامcd cz جوانبھ الثالث، وأ ىاض مـستو الثقافـة #سـ!�الكية لـدى ر
ــــشباب  ــــــات الـــــ ـــــداخل العالجيـــــــــة التجاPــ ـــــــم املـــ ة دعــ ــــــضر اســـــــــة بــ ــــت الد رالــــــــشباب اjFـــــــــامcz، وأوصــــ ور

  .)2013ع�c،  ( وسلوكيا��م اEFاطئة تجاه #س!�الك

اســة  اســة مف;ــوم الثقافــة  )2014فاطمــة عبــد هللا اســماعيل، ( رد اســة د رواســ!�دفت الد ر
ضع تصو مق%ح باستخدام #س!�الكية لدى املرأة، ود راسة محاو الثقافة #س!�الكية للمرأة، و و ر ر

اســــة إKـــــ� أن مف;ـــــوم  راملــــدخل املعرdـــــc الــــسلو�ي لتنميـــــة الثقافــــة #ســـــ!�الكية للمــــرأة، وتوصـــــلت الد
ـــا  ف جديــــدة عــــن ترشــــيد #ســــ!�الك ممــ ـــا ـــات ومعـ ـــ!�الكية ©ع´ــــ� إكــــساب املــــرأة معلومــ ـــة #سـ رالثقافـ

ـــلوك;ا #ســـــ!�ال ــــو�c يـــــنعكس ع�ـــــ� ســ ـــc  الـ ا وضـــــعفا dــ ـــة أن Pنـــــاك قـــــصو اســ ً�ي، كمـــــا أوØـــــUت الد ًر ر
ـــرأة والــــــشباب  ة 6ـــــشر الــــــو�c #ســـــ!�ال�ي لــــــدى املــ اســــــة بـــــضر ــــت الد ر#ســـــ!�ال�ي لـــــدى املــــــرأة وأوصـ  ور

  .)2014اسماعيل، (

اسـة اسـة اختبـار برنـامج م^ــ�  )2015عبـد العزWـز حـسIن دمحم يوسـف، ( رد رواسـ!�دفت الد
cـــــــd تمـــــــعjyــــــيم ا ـــــاب }ســـــــر ب%شـــــــيد اســـــــ!�الك ألخـــــــصاêي تنظـ kــ  #ســـــــ!�الك -الوقـــــــت(ر تنميـــــــة و�ـــــــc أ

وعائــده ع�ــ� تحــسIن نوعيــة اUFيــاة }ســر وقـــد ) #قتــصادي، #جتمــا�c، النفــ���، الــصcì، البيëــ�
ض الفرعية اسة Uwة الفرض الرئ���s والفر وأثب�ت الد   .)2015يوسف،  ( ر

اســـة ن، ( رد اســـ) م2018و�ـــوثر حــــسIن �وجـــك وآخــــر ة إعــــداد برنـــامج dــــc رواســـ!�دفت الد
اء املعرفة لتنمية الو�c #س!�ال�ي لدى طالبات  ر#قتصاد املcK�Ê قائم ع�� �عض اس%اتيجيات ما و
اسة أثر ال&%نامج املق%ح cd تنمية الو�c #س!�ال�ي لدى الطالبات عينة البحث،  رالفرقة الرا�عة، ود

اســـة إKـــ� أن لل&%نـــامج املقـــ%ح dـــc #قتـــصاد ً املK�Êـــc فعاليـــة وأثـــرا كبIـــ%ا dـــc تنميـــة الـــو�c روتوصـــلت الد ً

ة #Pتمام ب�نمية الو�c #س!�ال�ي لدى الشباب  اسة بضر ر#س!�ال�ي لدى الطالبات وأوصت الد ور
kاب أسر cd املستقبل  Pم أ رباعتبا   .)2018احمد،  (ر
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اسات الh& تناولت التدخل امل'& 01 خدمة ا��ماعة: را;4و الثاHي   :رالد

اسةحيث سع رتحديـد دو جماعـة امل;ـام dـc إKـ�  )م2001السيد عبد اUFميد عطية، (رت د
 cـd ماعـةjFـة إنتاجيـة اWنظر cـd ومحاولة اختيار إطـار نظـر يتمثـل ،�ëالبي cتنميـةيتنمية الو� cالـو� 

اســة إKـــ� نجــاح جماعـــة امل;ــام dـــc تحقيــق أPـــداف;ا dــc تنميـــة الــو�c البيëـــ� مـــن  رالبيëــ�، وتوصـــلت الد
ق ذات داللة إحصائية بIن نتائج خالل م;ام  وطوWلة املدى، وم;ام قصI%ة املدى إذ ات®Ò وجود فر

ق ألثر اÀjFس بIن الذ�و  اسة إ�K عدم وجود فر رإنجاز امل;ام cd اUFاالت الثالث، كما توصلت الد و ر
روxنـاث dـc إنجـاز م;ـام اjFماعـة حيـث يمكـن ل�jماعــة أن تنجـز م;م!�ـا مـع الـذ�و وxنـاث ع�ـ� حــد 

  .)2001عطية،  (اء سو

اســــة  ال�ــــ� توصــــلت إKــــ� فاعليــــة املناقــــشة اjFماعيــــة �إحــــدى )  2008 عoــــ0 عoــــ0 التمــــامي، (رود
 اjFــــامcz باآلثــــار الــــسلبية #جتماعيـــــة الــــشبابتكنيكيــــات طرWقــــة خدمــــة اjFماعــــة dــــc تنميـــــة و�ــــ� 

#جتماعيـــة، امل%تبـــة ع�ـــ� العوملـــة، وال�ـــ� ان�ـــشرت بيـــ��م، وتمثلـــت dـــc ضـــعف العالقـــات واملـــشار�ات 
  .)2008التمامي،  (وقلة #نتماء اjFما�c، وان�شار السلوكيات السلبية

اسة  ال�� اس!�دفت اختبار العالقة بIن استخدام ال&%نامج  ) م2011 صفاء خض�r خض�r،(رود
ات ال�ــسامح #جتمـــا�c لــدى  الـــشباب اjFـــامcz، وذلــك عـــن طرWـــق  رdــc خدمـــة اjFماعــة وتنميـــة م;ـــا

ة dــc البعـــد عـــن التعـــصب ال&%نـــامجبـــIن اســتخدام اختبــار العالقـــة  ر dـــc خدمـــة اjFماعــة وتنميـــة امل;ـــا
ة ع�� التواصل  ف µخرWن، والقد ر}ع�Ö للتعبI% عن الرأي، واستخدام الديمقراطية، وتقدير ظر و

ات )عــد مــن }مــو امل;مــة ال�ــ� تــدلل ع�ــc وجــود عقــل واع قــادر ع�ــ� التعامــل مــع وPــذهمع;ــم،  ٍ امل;ــا ر ر
اســـة إKـــ� فعاليـــة برنـــامج التـــدخل امل^ـــ� القـــضايا  راjyتمعيـــة اEyتلفـــة بطرWقـــة واعيـــة، وتوصـــلت الد

czامjFلدى الشباب ا cات ال�سامح #جتما�  .)2011خضI%،  (رEFدمة اjFماعة cd تنمية م;ا

اسـة dـc تحديـد القـضية  اسـة #سـتطالعية تمثلـت مـش/لة الد اسـات الـسابقة والد رومـن خـالل الد ر ر
دخل امل'ـــ& بطر"قـــة خدمـــة ا��ماعـــة وترشـــيد الـــسلوك �ســـ��الي لـــدى الـــشباب 1ـــ0 التـــ" µتيـــة 

  "ضوء أ,داف التنمية املستدامة

اسة: ًثانيا    رأ,مية الد

ســـائل xعــالم واjyتمــع بـــنمط  -1 اســة )ـــستمد أPمي!�ــا مــن اPتمـــام العــالم ك/ــل و وPــذه الد ر
لــدى فئــة الــشباب �ــش/ل #ســ!�الك حيــث ان�ــشر dــµ cونــة اIEFــ%ة #ســ!�الك غIــ% املقــÊن 

ة Pذه املش/لة  .رالفت للنظر مما يؤكد ع�� خطو
أPمية #س!�الك بصفة عامة وأPمية اس!�الك الشباب بصفة خاصة مقابـل #م/انيـات  -2

املتاحـة لــدى }سـرة Pــذا باإلضـافة إKــ� أن الـسلوك #ســ!�ال�ي لـدى الــشباب أصـبح يــدرج 
Õ شئة #س!�الكية وال��Àبالت �Öشئة #جتماعيةضمن ما ©سÀأحد أش/ال الت c . 

ٌأPمية ترشيد #س!�الك حيـث ©عـد بمثابـة �jـر الزاوWـة بالÀـسبة للتنميـة املـستدامة كمـا  -3

 .أنھ أحد املداخل الفعالة لتحقيق التنمية املستدامة
يإثراء xطار النظر ل�Eمة #جتماعية بصفة عامة وEFدمة اjFماعة بصفة خاصة فيما  -4

 .س!�الك لدى الشبابيتعلق ب%شيد #
ــــيد الـــــسلوك  -5 ـــشباب إKـــــ� كيفيـــــة ترشـ ـــc مراكـــــز الــ ـــھ نظـــــر }خـــــصائيIن #جتمـــــاعيIن dــ توجيــ

 .#س!�ال�ي ألعضا¯�ا باستخدام طرWقة العمل مع اjFماعات



 
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لترشيد السلوك االستهالكي 

 باب في ضوء أهداف التنمية المستدامةلدى الش
  مة إبراهيم عبد الغنيأسا/ د
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ثالثا
ً

اسة :    رأ,داف الد

cKس التاsتحقيق ال;دف الرئ �Kالية إUFاسة ا   :ر)س�z الد

 العمــل مـع اjFماعـات وترشـيد الـسلوك #سـ!�ال�ي لــدى اختبـار فعاليـة التـدخل امل^ـ� لطرWقـة" 
  "الشباب cd ضوء أPداف التنمية املستدامة 

  : و"ن{ثق من ,ذا الzدف مجموعة من E,داف الفرعية التالية

  .اختبار فعالية التدخل امل^� بطرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد اس!�الك الشباب للغذاء -1

  .طرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد اس!�الك الشباب للمياهاختبار فعالية التدخل امل^� ب -2

 .اختبار فعالية التدخل امل^� بطرWقة العمل مع اjFماعات وترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء -3

ًاjعا اسة : ر ض الد رفر   و

ئ�س مؤداه اسة ا�4الية من فرض  رتنطلق الد   :ر

بـــIن التــدخل امل^ـــ� بطرWقـــة )  0.05(ىتوجــد عالقـــة ذات داللــة إحـــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة " 
dــــc ضــــوء أPــــداف التنميـــــة العمــــل مــــع اjFماعــــات وkــــIن ترشـــــيد  الــــسلوك #ســــ!�ال�ي لــــدى الـــــشباب 

  "املستدامة 

ض فرعية �0   :وو"تفرع من ,ذا الفرض عدة فر

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىتوجــد عالقــة ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة   -1
  . اس!�الك الشباب للغذاءIkن ترشيدالعمل مع اjFماعات و

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىتوجــد عالقــة ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة   -2
  . اس!�الك الشباب للمياهالعمل مع اjFماعات وIkن ترشيد

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىتوجــد عالقــة ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة   -3
Fن ترشيدالعمل مع اIkماعات وjاءkاس!�الك الشباب للك;ر . 

اسة وموجzا��ا النظر"ة: ًخامسا  رمفا,يم الد

  :ترشيد �س��الك

©عـرف ترشـيد #ســ!�الك بأنـھ اك�ــساب الفـرد للعـادات و#تجاPــات #سـ!�الكية الــسليمة 
ده املتاحة   .)260، صفحة 1999، .إبراPيم ل (رال�� تمكنھ من التصرف بحكمة cd موا

Wــــد املــــس!�لكIن بأ6ــــشطة ترkوWــــة، و)عليميــــة متنوعــــة ��ــــدف تمكيــــ��م مــــن و� وعــــرف بأنــــھ تز
مــــان، وآليــــات و�jــــم مــــا ©ــــش%ونھ، و�ــــستخدمونھ مــــن ســــلع، وخــــدمات  زتحديــــد طبيعــــة، وم/ــــان، و

، وPو عملية ترkوWة مت/املة }ر�ـان )12، صفحة Stanszus.et.al ،2017 (قمتاحة أمام;م cd السو
Wن اس!�الكيال�وWد أفراد اjyت ات ال�� يحتاجو±�ا Pم ليصبحوا مواطنIن متنو ف، وامل;ا ًمع باملعا ر ر  ر

)Ukpore ،2010 324، صفحة(.  
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وترشــيد #ســـ!�الك Pـــو توعيـــة املـــس!�لك dــc جميـــع مجـــاالت #نفـــاق و#ســـ!�الك و#ســـتخدام، 
ده بو�c و)عقل ومحاولة تقليل الفاقد cd �ل السلع واEFدمات، و)عليم الفرد و)عوWده اس�ثمار م روا

مان،  (لل�Uصو ع�� أفضل النتائج   .)104، صفحة 1986رأبو

ًوWقــصد بــھ أيــضا عــدم xســراف dــc أي ùــ��ء فيمــا يتعلــق باملأ�ــل واملــسكن ومحتوWاتــھ والعمــل 

ع�ـــ� بـــذل �ـــل اjF;ـــود لتقليـــل الفاقـــد بقـــدر املـــستطاع وعـــدم #ســـ!�انة بـــھ م;مـــا �ـــان ضـــ¤يال
ً

نـــوار،  (
  .)104، صفحة 1991

اسةو"م ركن �عر"ف ترشيد �س��الك إجرائيا 01 ,ذه الد ً:  

 .البعد عن xسراف املن�ª عنھ عند شراء الغذاء والسلع - 

 .#ستخدام }مثل وعدم التبذير cd استخدام املياه والك;رkاء - 

ات ال�ـ� توجـھ سـلوك;م اليـومي نحـو ترشـيد  -  ف واملعلومات وامل;ـا راك�ساب الشباب للمعا ر
جـــة ال�ــ� يحــصل عل��ـــا الــشباب dــc مقيـــاس الــسلوك #ســـ!�ال�ي #ســ!�الك، وWقــاس ب رالد

 .الذي أعده الباحث

ـــــام بالـــــــشراء أو #ســـــــتخدام أو التقيـــــــيم للـــــــسلع  -  ـــد القيــ الـــــــنمط الـــــــذي ي�بعـــــــھ الـــــــشاب عنــــ
غباتـــھ مـــن مأ�ـــل أو اســـ!�الكھ  رواEFـــدمات و}ف/ـــار ال�ـــ� يتوقـــع م��ـــا أن )ـــشبع حاجاتـــھ و

 .للمياه والك;رkاء

  :س��الك� ترشيد أ,داف

تھ تحسIن ع�� الفرد مساعدة -1  مـع املتاحـة واEFدمات السلع واستخدام وشراء تقييم ع�� رقد
ة ه املالية رإدا  .سليم أساس ع�� رأمو

ات اUFقيقية الت/لفة ف;م ع�� الفرد مساعدة -2  Pذا ©ستخدم وأن كمس!�لك يتخذPا ال�� رللقرا
 .اUFيوWة مشا�لھ تحليل cd املبدأ

3- %Iاجباتھ وقھبحق املس!�لك تبص  .وو

Wـد -4 ،  (باألسـواق املتـوفرة الـسلع عـن }ساسـية باملعلومـات املـس!�لك وتز Pـر ي} ، صـفحة 2002ز
234(. 

ات تحـسIن ع�ـ� الفـرد مـساعدة -5 Wة رامل;ـا ه ألداء ورالـضر  ذلـك وWتـضمن وا�ـc كمـس!�لك ردو
ات Wر وف;ــم وتفـسI% قـراءة رم;ـا  ��مـھ ال�ـ� املاليـة والقــوائم وxعالنـات واملؤشـرات رالتقـا

 . كمس!�لك

 أال وع�ـ� بالـضيق رشـعو أي ندو خـاطر طيـب عـن البديلـة الـسلع شـراء ع�ـ� الـE²ص )عوWـد -6
سة ع�� j²6ع;م ال ح�� السوداء قالسو تجار من ناقصة سلعة ع�� لل�Uصو ي�jأ  Pذا رمما

 .العمل

 الـE²ص يمكـن الـذي الـسليم #سـ!�ال�ي الـو�c وخلـق الـسليمة و#تجاPـات العـادات ت/ـوWن -7
د dـc بحكمـھ التـصرف مـن ف مختلـف dـc �ـس;ولة التكيـف ومـن لـھ املتاحـة راملـوا  والظـر

 .)49، صفحة 2012السيد،  (واملال�سات



 
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لترشيد السلوك االستهالكي 

 باب في ضوء أهداف التنمية المستدامةلدى الش
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  : العوامل املؤثرة 01 السلوك �س��الي

cÕ يتأثر السلوك #س!�ال�ي للفرد �عدة عوامل:  

1- ��úــــE²النفقــــات #ســـــ!�الكية: الــــدخل ال cKع�ــــ� مقــــدار إجمــــا ��úــــE²ـــؤثر الــــدخل ال  يـ
غبــة  Wــادة  Wــادة #ســ!�الك ال%dــc و Wــادة الــدخل الغIــ% منتظمــة تــؤدي إKــ�  رلألســرة، وأن  ز زز

  .}فراد cd شراء الوجبات الغذائية اjFاPزة
إن نوع امل;نة لھ تأثI% ع�� الثقافة #س!�الكية حيث وجد أن أUwاب امل;ن الفنية : امل;نة -2

املنتجـات الغذائيــة اjFـاPزة، وم;نــة نواملراكـز العليــا ينفقـو 6ــسبة كبIـ%ة مــن الـدخل ع�ــ� 
الــE²ص تـــؤدي إKـــ� )غيIـــ% dـــc نمـــط اســـ!�الكھ للــسلع عنـــد )غيIـــ% للم;نـــة الـــذي يÀـــتج عنـــھ 

 .)54، صفحة 2020القاسم،  ()غيcd %I احتياجاتھ
)عت&ـ% املنطقـة الـسكنية مـن العوامـل املــؤثرة dـc نمـط #سـ!�الك وكميتـھ dـc �افــة : الـسكن -3

ف dــc معـــدالت #ســ!�الك بـــIن ســ/ان الرWـــف واUFــضر يـــؤثر الــسلع أو اEFــدمات و#خـــتال
 .ىع�� مستو xنفاق و#س!�الك

ات #س!�الكية وأن أكÑـ% العوامـل تـأثI%ا ع�ـ� : التعليم -4 رإن التعليم لھ أك&% }ثر ع�� القرا
 cـــــو� ـــــدى الــ جـــــــة التعلـــــــيم للفـــــــرد ومــ ــــة بـــــــIن د ــــــ®Ò العالقـــ ـــــذلك تتـ ـــــذاء، وkــ ة بنـــــــد الغــ رإدا ر

اد الــــو�c ب%شــــيد #ســــ!�الكز#ســــ!�ال�ي، ف/لمــــا  زاد املــــستو التعليÖــــ�  عبـــــداللطيف،  (ى
 .)56، صفحة 2020

ـــ� الثقافــــة #ســــ!�الكية والــــسلوك : اUyا�ــــاة والتقليــــد -5 إن اUyا�ــــاة والتقليــــد ل;مــــا تــــأثI% ع�ـ
ن#سـ!�ال�ي للفـرد، ف;ــو يتـأثر بـاآلخرWن فكثIــ% مـن }فــراد يقبلـو ع�ـ� شــراء سـلعة معينــة 

 .بدافع التقليد
العــــادات #جتماعيــــة املرتبطــــة بـــنمط xنفــــاق #ســــ!�ال�ي )عــــد أحــــد : عـــادات والتقاليــــدال -6

العوامــل }ساســـية ال�ــ� تـــؤثر ع�ــ� الثقافـــة #ســ!�الكية لألÔـــEاص، واخــتالف العـــادات 
والتقاليد يÀشأ ع��ا أنماط اس!�الكية مختلفة )عت&% مقبولة وفق معـايI% اjFماعـة وتـؤثر 

ـــا عمليـــــة التÀـــــشئة #جتماع ــــذه العـــــادات #جتماعيـــــة ومظاPرPـــ ــــيل Pـ ــــرس وتأصـ يـــــة dـــــc غــ
عبداUFميــــد،  (اEyتلفــــة وPــــذا مــــا يجعــــل معــــدالت #ســــ!�الك تتفــــاوت مــــن مجتمــــع آلخــــر

 .)138، صفحة 2018
ـــ� الثقافــــة : التكنولوجيــــا اUFديثــــة -7 ني/ــــو ل;ــــا تــــأثd %Iــــc التغيIــــ%ات dــــc #ســــ!�الك وتــــؤثر ع�ـ

Pـا تـؤدي إKـ� ظ;ـو من ر#سـ!�الكية باعتبا تجـات جديـدة وسـلع جديـدة تـؤثر ع�ـ� الـسلوك ر
  .)90، صفحة 2019عبدالوPاب، #تجاPات املعاصرة cd ال%شيد،  (#س!�ال�ي للفرد

  : مجاالت ترشيد �س��الك

تتعدد مجاالت ترشيد #س!�الك والثقافة #س!�الكية وتتمثل cd الغذاء، املياه، املل�س، 
  .اûF...... ت و#تصاالت واملعلومات، }عياد وال%فيھاملسكن، متطلبات }بناء، املواصال

اســـة ع�ـــ� ترشــيد اســـ!�الك الغـــذاء، امليــاه، الك;رkـــاء، وWمكـــن  روWركــز الباحـــث dـــP cــذه الد
cKاستعراض;ما ع�� النحو التا:  

  :ترشيد اس��الك الغذاء

د إن ترشـيد اســ!�الك الغــذاء Pـو محاولــة اUFــد مــن #سـ!�الك و#ســتخدام }مثــل للمــو را
الغذائيــة لتحقيــق أفــضل اســتفادة ممكنــة وعــدم xســراف dــc اســتخدام وتقليــل الفاقــد م��ــا بقــدر 
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 cميـــة 6ــشر الـــو�Pلاملــستطاع وحــصو �ـــل فــرد ع�ـــ� احتياجاتــھ الغذائيـــة، وقــد أوصـــت اليو6ــس/و بأ
لالغــذاêي وتـــضمينھ dـــc جميـــع مــراح اUFيـــاة �أحـــد اUFلـــو العلميــة ملـــشكالت التغذيـــة، وإذا كنـــا ع�ـــ� 

ر علينــا يقـ يIن أن الــشباب Pـم املــستقبل وأن سـالح العلــم Pــو مـا يجــب أن 6ـس�U;م بــھ فمـن الــضر و
  .ًتثقيف الشباب غذائيا من حيث أPمية الغذاء وأساليب ترشيد اس!�الك الغذاء

      إن مف;ــوم ترشـــيد اســ!�الك الغـــذاء وثقافـــة #ســ!�الك الغـــذاêي )ع´ـــ� #ســتخدام }مثـــل للـــسلع 
منيـة معينـة وkمـا يتفـق مـع واملنتجات الغذا زئية املتاحة cd مواقـف #ختيـار والـشراء، وذلـك dـc فـ%ة 

ـــــل أســــــرتك  ــــة و#جتماعيــــــة ودخـ ــــسمية والغذائيــــــة والعاطفيــ ــــد س ()احتياجاتــــــك اjFــ ، 2010، .احمــ
  .)386صفحة 

  :ا��وانب الرئ�سية عند ترشيد �س��الك الغذا�ي تتمثل 01

أن التغذيـة الــسليمة لsـست مجـرد الــشبع وعـدم اjFـوع بــل يجـب توعيــة }سـرة : ا��انـب الـص�0 -أ
مــة ل�jــسم واملغذيــة لــھ وتنقيــھ مــن }مــراض وتمنحــھ  زأ±�ــا اســتخدام العناصــر }ساســية الال

  .املقاومة

يجب مراعاة القضاء ع�� املفاPيم اEFاطئـة لـدى الـبعض مـن أن الطعـام Pـو : ا��انب النف��& -ب
  .ع للنفسمن ملذات اUFياة وxسراف فيھ إمتا

أن املغـــاالة dـــc تخـــزWن الـــسلع خوفـــا مـــن عـــدم وجودPـــا dـــc }ســـواق : ا��انـــب ا�?ـــاص بـــالتمو"ن -ج
Wادة }سعار يحرم أفراد كثI%ون من Pذه الـسلعة وWرkـك  زو#ستماع للشاêعات حو إم/انية  ل

�´W88، صفحة 2019صقر،  (تخطيط الدولة التمو(.  

د #ســ!�الك الغــذاêي ع�ــ� أن �ــل فــرد يجــب أن يأخــذ يجــب أن يركــز ترشــي: ا��انــب �قتــصادي -د
  .ناحتياجاتھ �املة دو إفراط

 حيـــث أن الـــنقص dــc العناصـــر الغذائيـــة مراعــاة عـــدم الـــنقص أو الز"ــادة 1ـــ0 اســـ��الك الطعــام -ه
يؤدي إ�K أمراض سوء التغذية وأن الزWادة cd اس!�الك الطعام أي xفراط cd تناولھ قد يؤدي 

  .)108، صفحة 2006قمباز،  ()ض }مراض إx �Kصابة ببع

  : ترشيد اس��الك املياه

ف وخ&%ات  ريقصد ب%شيد اس!�الك املياه استخدام;ا �ش/ل وا�c ومقصود بناء ع�� معا
، 2010عبـــدالرحمن،  ()بمــش/لة امليـــاه وكــذلك يجـــب #قتـــصاد وعــدم xســـراف dـــP cــذا #ســـ!�الك 

  .)563صفحة 

  : اه,مية ترشيد �س��الك للميأ

cمية ترشيد اس!�الك املياه فيما ي�Pص أEتت�:  

عات أخر-أ  ى توفI% املياه الستغالل;ا cd مشر   .و

  . خفض ت/لفة تنقية املياه ع�� م�Iانية الدولة-ب

  . إم/انية مواج;ة الزWادة الس/انية وتقليل احتمال مواج;ة مشا�ل;ا cd املستقبل-ج

مة من -د   .املياهو توفI% مياه الشرب للمناطق اUyر
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ل خفــض الــضغط ع�ـــ� اjyــار والـــصرف الــصcì للمنــاز واملؤســـسات اEyتلفــة-ه ، 2005ســـعيد،  (ي
  .)148صفحة 

  : أساليب ترشيد �س��الك 01 مجال املياه

  :فيما ي�c �عض أساليب ترشيد #س!�الك cd مجال املياه

  .إح/ام غلق جميع خالطات املياه �عد #ستعمال مباشرة •
  . عند وجود )سرب أو خلل يتم إصالحھإح/ام غلق ا�Uyس •
م فقط من املاء • زفتح الصÀبو بحيث نحصل ع�� القدر الال   .ر
  .رغلق الصÀبو أو اEFالط أو الدش �لما ا6شغلنا �عمل آخر •
  .عدم استعمال املرحاض إللقاء اEyلفات •
  .استعمال الدش ملدة قصI%ة بالقدر ال/اcd فقط •
  .}وا6ي واستخدام املياه فقط عند الشطفرعدم ترك ماء الصÀبو مفتوحا عند غسيل  •
  .إصالح اEFالطات ال�� )عمل ع�� )سرWب املياه ح�� ال ��در املياه ال�� )سقط م��ا •
ات • ، 2006الفرا¥ـc،  (راUFث ع�� مصادر بديلة ملياه الشرب لرش اUFـدائق وغـسل الـسيا

  .)58صفحة 

  ترشيد اس��الك الكzر�اء

ًد و±�ـــضة اjyتمعـــات أل±�ـــا تمثـــل قطاعـــا مـــن أPـــم قطاعـــات إن للك;رkـــاء أPميـــة dـــc حيـــاة }فـــرا

Pـــا مـــصدر مـــن أPـــم مـــصادر xنتـــاج والتنميـــة وWقـــصد ب%شـــيد اســـ!�الك الك;رkـــاء  راEFـــدمات باعتبا
مـــة ل�ـــشغيل }ج;ـــزة و}دوات واملÀـــشآت  ز#ســـتخدام }مثـــل ملـــواد الطاقـــة الك;رkائيـــة املتـــوفرة والال

دات املــستخدمة و�èــدف ترشــيد اســ!�الك الك;رkــاء إKــ� تخفــيض ندو املــساس بكفائــھ }ج;ــزة واملعــ
 cـd اء إطفاء املصابيح ال�� ال نحتاج إل��اkة #س!�الك، ومن أوجھ ترشيد اس!�الك الك;ر رقيمة فاتو

  .)117، صفحة 2018محمود،  (أثناء اليوم وعدم #سراف cd استخدام xضاءة غI% املطلوkة

  :مفzوم التنمية املستدامة

#ستدامة مف;وم ينطلق من نظرWة إ6سانية تدعو إP# �Kتمـام بمـستقبل }جيـال القادمـة إن 
Wة UFيـاة 6xـسان مـن خـالل تحقيـق #سـتدامة  رمن خالل اUFفـاظ ع�ـ� البsئـة ال�ـ� )عطـى #سـتمرا
ــــرWن �ــــــسد  ـــ� )ــــــسمح لآلخــ ـــة ال�ـــ ـ ــــز اUFيــــــاة بالطرWقــ ـــاcK )عزWــ البي¤يـــــة و#جتماعيــــــة و#قتــــــصادية، وkالتـــ

 .)291، صفحة 2013نا¥c،  (ياجا��م cd اUFاضر واملستقبلاحت

نالتنمية ال�ـ� تلnـ� احتياجـات }جيـال اUFاليـة دو املـساس : كما )عرف التنمية املستدامة بأ±�ا
ة }جيال املقبلة ع�� تلبية احتياجا��ا   .)3، صفحة johanaa Alkan olsson ،2004 (ربقد

ن جميـــع النـــاس مـــن تحقيـــق آمـــال;م، وتحـــسIن نوعيـــة بأ±�ـــا عمليـــة ديناميكيـــة تمكـــ: كمـــا )عـــرف
ض { cــــd يــــاةUFالوقــــت نفــــسھ أنظمــــة دعــــم ا cــــd ــــ� و)عــــزÖرحيــــا��م بطــــر تح ز ، rebertson ،2012 (ق

  .)60صفحة 

املــــستدامة عــــدد مــــن القــــضايا ال;امــــة  ، 2018مو³ــــ��، ( أ,مzــــاوWنــــدرج تحــــت مفــــاPيم التنميــــة 
 : )301صفحة 
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لال )ـــسcz لتقـــدم �ـــشر موصـــو dـــc أمـــاكن  - أ   قليلـــة ولـــسنوات محـــددة بـــل لل�ـــشرWة جمعـــا وع�ـــc ي
  .امتداد املستقبل

ة }جيال القادمة ع�c توفI% احتياجا��ا  - ب  ر تفي التنمية باحتياجات اUFاضر دو املساس بقد   .ن

ز مــستو املعsـــشة ال�ــ� تتجـــاو اUFــد }د6ـــى مــن #حتياجـــات ال يمكــن إدام!�ـــا عنــدما ترا�ـــc إن  - ج  ي
  .متطلبات xدامة ع�c املدي البعيدمستوWات #س!�الك cd �ل م/ان 

Pا الناس تحدد اجتماعيا وثقافيا، ومن ثم فان التنمية املستدامة إن  - د  ر #حتياجات كما يتصو
  .ًتتطلب ان�شار القيم ال�� )j²ع مستوWات #س!�الك ال�� ال تتخطي حدود املمكن بي¤يا

اسة : ًسادسا   راملوجzات النظر"ة للد

اسة اUFاليـة  رع�ـc املـدخل املعرdـc الـسلو�ي كموجـھ نظـر مـن منظـو طرWقـة رو)عتمد الد ي
  . خدمة اjFماعة للتدخل امل^� ل%شيد السلوك #س!�ال�ي لدى الشباب

  :�عرف املدخل املعر01 السلوي بأنھ

املـدخل الــذي �èــتم بتحديــد ومـساعدة الفــرد ع�ــ� تــUºيح أخطـاء معينــة فيمــا يفكــر فيــھ 
ـــلبية، و Pـــــذه }ف/ـــــار اEFاطئــــة تـــــؤثر ع�ـــــ� ســــلوك الفـــــرد وWـــــصدر عنـــــھ والــــذي يÀـــــتج ع��ـــــا مــــشاعر ســ

ـــھ وأنــــھ إذا تــــم التعــــديل dــــc مــــستو أف/ــــار الفــــرد ومعلوماتــــھ فــــإن  ىاســــتجابات )ع&ــــ% عــــن ســــوء تكيفـ
، الـصفحات Avranami ،2004 (ىالتعديل cd مستو انفعاالتھ وسـلوكياتھ سـوف ي�ـP cـذا التعـديل

257-258(.  

الوظائف #جتماعية للفرد من خالل مساعدتھ ع�� ًو�عرف أيضا بأنھ �èدف إ�K تحسIن 
اك والتفكIــــ% وتفــــسI% خ&ــــ%ات حياتــــھ ليــــتعلم  ر)علـــم طــــر وأســــاليب أكÑــــ% واقعيــــة وإيجابيــــة مـــن xد ق

  .)19، صفحة Bradford w Sheafor ،2006 (سلوكيات جديدة وتقليل }ساليب اEFاطئة للسلوك

  :أ,داف املدخل املعر01 السلوي

  :عرcd السلو�ي إ�è�Kدف املدخل امل

ف و}ف/ار اEFاطئة ال�� ©عا6ي م��ا الفرد واملس�بة ملشكالتھ -1  .رتحديد املعا
فھ اEFاطئة -2 ه ومعا ر)عليم الفرد أن يº	Ò أف/ا  .ر
ات جديدة لتحقيق أPداف;م -3  .رمساعدة }فراد ع�� اك�ساب م;ا
 أكÑـــ% كفــــاءهمـــساعدة }فـــراد ع�ـــ� )عـــديل ســـلوكيا��م و)غIـــ% }ف/ـــار اEFاطئـــة إKـــ� أف/ـــار  -4

(Scott Boyle, 2006, p. 316). 

اســة مــن خــالل إكــساب الـــشباب  روWمكــن #ســتفادة مــن املــدخل املعرdــc الــسلو�ي dــP cــذه الد
ف واملعلومــات اjFديــدة عــن كيفيــة ترشــيد اســ!�الكھ، وتثقيــف وتوعيــة الــشباب بــالتخ�c عــن  راملعــا

أنمـــاط الــــسلوك #ســـ!�ال�ي الــــسsئة }ف/ـــار #ســـ!�الكية اEFاطئــــة، ومـــساعدة الـــشباب ع�ــــ� )غيIـــ% 
ـــار #ســــ!�الكية xيجابيــــة لــــدى الــــشباب  ـــ!�الك الغــــذاء وامليــــاه والك;رkــــاء، وتــــدعيم }ف/ـ خاصــــة اسـ

  .يوتنمية الو�c #س!�ال�ي و#دخار عند الشباب بما ينعكس ع�� سلوك;م #س!�ال�ي
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  خدمة ا��ماعة وترشيد السلوك �س��الي لدى الشباب

س العمــل مــع اjFماعــات إKــ� اjFماعــة تنظـر طرWقــة  بجعل;ــا وال�ــ� يــتم ت/و��Wــا ع�ــ� أســاس مــدر
أداة م;مة من أدوات تحقيق التنمية، وkالتاcK )ستخدم إلحداث )غيI% مخطط ومقصود يمكـن مـن 

  .خاللھ نقل اjyتمع من حالة إ�K حالة أفضل

ــ��الي لــــدى الــــشباب ــيد الــــسلوك �ســ ــ0 ترشــ طفى، مــــص ( :أ,ــــداف خدمــــة ا��ماعــــة 1ــ
 )9، صفحة 2007

ف اEyتلفة -1 Wد }فراد واjFماعات باEF&%ات واملعا رتز  .و
 .تنمية املسئولية #جتماعية لألفراد واjFماعات -2
ة }فراد ع�� حل مشكال��م -3 رWادة قد  .ز
 .توعية }فراد باملتغI%ات اjyتمعية اUyيطة ��م -4
تخ�ـc عـن الـسمات الـسلبية مساعدة }فراد ع�� اك�ساب السمات #جتماعية السليمة وال -5

 .م��ا
 .��تم بالكشف عن سلوك }فراد والعوامل ال�� تؤثر عليھ -6

ولــذلك يمكــن أن )ــس;م خدمــة اjFماعــة dــc ترشــيد الــسلوك #ســ!�ال�ي للــشباب مــن خــالل 
مـة ل%شـيد اســ!�الك;م سـواء dـc الغـذاء أو امليـاه أو الك;رkـاء، تنميــة  ف واEF&ـ%ات الال زإكـسا��م املعـا ر

 cـــاء، الـــــو� ـــاء والك;رkــ ــــذاء واملــ ي#ســـــ!�ال�ي و#دخـــــار عنـــــد الـــــشباب بأPميـــــة ترشـــــيد اســـــ!�الك;م للغـ
مساعدة الشباب ع�� التخ�c عن العادات السsئة ال�� تؤدي إx �Kسراف cd اس!�الك الغذاء واملاء 

 غIــ% والك;رkــاء، )عــديل و)غيIــ% }ف/ــار اEFاطئــة املرتبطــة �ــسوء اســتخدام املــاء والك;رkــاء والتغذيــة
  .السليمة

اسة: ًساjعا   :رAجراءات املن��ية للد

اسة -1   :ر نوع الد

اسة إ�K نمط  اساترتÀتP �Öذه الد  التجر�Wية ال�� ��ـدف إKـ� اختبـار أثـر اسـتخدام املتغIـ% رالد
املـــستقل، والـــذي يتمثـــل dـــc التـــدخل امل^ـــ� باســـتخدام طرWقـــة خدمـــة اjFماعـــة ع�ـــ� املتغIـــ% التـــا�ع، 

  .  السلوك #س!�ال�ي لدى الشباب cd ضوء أPداف التنمية املستدامةوالذي يتمثل cd ترشيد

  :املن�� املستخدم -2

اسـة اUFالـة  اســة اUFاليـة بـIن م���ــc د روقـد جمعـت الد وأحــد التـصميمات التجر�Wيـة بــاملنpq , ر
التدخل امل^� بطرWقة خدمة : التجر�nW، متمثال cd التعرف ع�c مدى فاعلية التدخل امل^� من خالل

Fــــداف التنميــــة املــــستدامة، حيــــث اPضــــوء أ cــــd ماعــــة ل%شــــيد الــــسلوك #ســــ!�ال�ي لــــدى الــــشبابj
 cـــd ن الختيـــار حالـــة �عي��ـــا تمثلـــتIـــjqن املنIمـــع بـــjFا cـــKـــوء اjاســـة ومـــش/ل!�ا ال� رحتمـــت طبيعـــة الد
Wــــة الــــشباب والرWاضــــة  اســــة، وÕــــc مركــــز الــــشباب بقرWــــة اتليــــدم  التــــا�ع  ملد راملؤســــسة موضــــوع للد ر

  املنيا ، بمحافظة

اســــة امليدانيــــة  رففــــي ضــــوء تلــــك اUFقــــائق ال�ــــ� )ــــش/ل xطــــار واملبــــادئ }ساســــية ملنjqيــــة الد
اسـة اUFالـة والتـصميم التجرnWـ� الـذي ©ـستخدم  القيـاس القب�ـc (راUFالية يمكـن اjFمـع بـIن مـنpq د

اسـة الذي ©ستخدم نموذج اjFماعتIن، وقد تحددت م&%رات اختيـار تلـك اUFالـة dـc ال) والبعدي رد
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  -:اUFالية  µ cd)ي

لــــدى الــــشباب dــــc  مالحظـــة الباحــــث وجــــود العديــــد مـــن الــــسلوكيات #ســــ!�الكية غIــــ% الرشـــيدة   -أ 
اسة  .رمجتمع الد

ــــشاركة dـــــc إجـــــراء التجرkـــــة، وتقـــــديم ال�ـــــس;يالت اEyتلفـــــة   -ب  ـــز الـــــشباب للمـ ة مركــ ر اســـــتعداد إدا
 .للباحث

اسة توافر xم/انيات املادية وال�شرWة ال�� )ساعد الب  -ج   .راحث cd تطبيق الد

اسة -3   : ر مجاالت الد

 : ا;�ال املaاHي  - أ 
اســــة Pــــو Wــــة الــــشباب والرWاضــــة ) مركــــز شــــباب اتليــــدم(راjyــــال امل/ــــا6ي dــــP cــــذه الد رالتــــا�ع ملد

  . بمحافظة املنيا

 : يا;�ال ال{شر  -ب 
ــjالت العــضوWة بمركــز الــشباب مــن  cــd عــضاء الــشباب املقيــدين{ cــd ــال ال�ــشرjyيتمثــل ا

ط و�ـان عـددPم ) 36-18(سن  مفـردة مثلـت مجتمـع البحـث،  تـم ) 150(ووالذين تنطبق عليـھ الـشر
حصرPم من واقع jالت العضوWة بمساعدة املسئولIن بمركز الشباب، وتم إجراء التجرkة عل��م 

 �Kم إPن ينحصر عددIرعضوا من الذ�و) 30(باختيار جماعت ً.  

  ).15(اjFماعة }و�K اjFماعة ضابطة وعددPا  −

  ).jF)15ماعية الثانية اjFماعة التجر�Wية وعددPا ا −

ط اختيار  اسة وشر   : رعينة الد

jالت العضوWة باملركز � cd أن ي/ونوا من }عضاء املقيدين. 
 . سنة36-18نأن ي/و سن الشاب من  �
جات cd مقياس السلوك #س!�ال�ي �  ر أن ي/ونوا حاصلIن ع�� أع�� الد
 .مية أو اUFاصلIن ع�c مؤPلأن ي/ونوا cd إحدى املراحل التعلي �
غبة cd #ش%اك cd برنامج التدخل امل^� � ر أن ي/و لدى الشاب   .ن

اسة   :روفيما ي0o خطوات تحديد عينة الد
املقيدين cd  ) 36 -18(قام الباحث بتحديد إطار املعاينة، والذي يتمثل cd الشباب من سن  �

jالت العضوWة باملركز و�ان عددPم )150.(  
jالت العضوWة ولكن غI% مشاركIن cd أ6شطة قام الباحث � cd باس�بعاد الشباب املقيدين 

  ).80(املركز، مما قد ي%تب عليھ عدم #ل�ام بالتجرkة و�ان عددPم 
غبـــة dـــc #نــــضمام إKـــ� اjFماعـــة وkلــــغ  � ر قـــام الباحـــث باســـ�بعاد الــــشباب الـــذين لـــsس لــــد�èم 

شابا فأصبح لدى الباحث ) 15(عددPم 
ً

  .شابا) 55(
الختيار اUFاصلIن ) 55(قام الباحث بتطبيق مقياس السلوك #س!�ال�ي ع�� جميع الشباب  �

جات cd مقياس السلوك #س!�ال�ي غI% الرشيد ثم تقسيم العدد اcK جماعتIن  رع�� أقل الد
  . بالطرWقة العشوائية
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اسة  - ج   : را;�ال الزم5& للد
اسة �شق��ا النظر والعم�c وcÕ ثمانية تحدد اjyال الزم´� بالف%ة ال�� استغرق!�ا اجراء ا يلد ر

  أش;ر

اسة -4   :ر أدوات الد

 .مقياس السلوك #س!�ال�ي املطبق ع�� الشباب  -أ 
Wة ال�� قام الباحث ب�¿jيل;ا عقب اجتماعاتھ  -ب  Wر الدو رالتقا  .ر
 . ال¿jالت اEFاصة بالعضوWة بمركز الشباب  -ج 

0oدوات بالتفصيل كما يE ذهz0 عرض لoوفيما ي: 
  .ك �س��الي غ�r الرشيد لدى الشباب مقياس السلو -1

  :ومر إعداد مقياس الكشف عن السلوك �س��الي غ�r الرشيد jعدة مراحل و�0 التا0¢

ات املقياس: املرحلة }و�K  -أ    :رمرحلة إعداد واختيار عبا
وقــد قــام الباحــث dــP cــذه املرحلــة بتحديــد موضــوع القيــاس dــc ضــوء املتغIــ% التــا�ع الــذي يرWــد 

التعرف ع�c التغيI% الذي يحدث فيھ ن�يجة للتدخل امل^�، والذي تمثل cd ترشيد السلوك الباحث 
dــP cــذه املرحلـــة  #ســ!�ال�ي لــدى الــشباب وذلــك بالÀـــسبة ل�jماعــة التجر�Wيــة، وقــام الباحـــث أيــضا 

اسة وتحليل العديد من املصادر واملراجع العلمية ال�� ساعدتھ كثI%ا cd تحديد }�عاد الرئ ًبد sسية ر
ات املقيــــاس ومــــن Pــــذه , رللمقيــــاس �ــــأداة jFمــــع البيانــــات وال�ــــ� اســــتطاع مــــن خالل;ــــا؛ صــــياغة عبــــا

  -:ما يأ)ي املصادر

اسـات ال�ـ� أجرWـت dـc اEFدمـة #جتماعيـة والعلـوم  -1 ر#طالع ع�� العديد من املراجـع وكـذلك الد
 .النفسية و#جتماعية وال�� تضمنت مقايsس تناولت قضية #س!�الك

اسات السابقةتحلي -2  .رل نتائج الد
اسـة -3 ر#سـتفادة مــن xطــار النظــر للد و1ــ£ ضــوء مــا وخاصــة ال�ــ� تناولــت الـسلوك #ســ!�ال�ي , ي

ئ�سية للمقياس تمثلت 01   -:رسبق تم تحديد ثالثة أjعاد 
 . ترشيد اس!�الك الشباب للغذاء -1
 .ترشيد اس!�الك الشباب للمياه -2
 .ترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء  -ب 
  :ة املبدئية للمقياسالصياغ  -ج 

ات قام الباحث بصياغة  ن املتصلة ب/ل �عد من أ�عاد املقياس مع مراعاة أن ي/و Pنـاك رالعبا
ضـوح;ا،  ات و ات dــc �ـل �عـد مــن }�عـاد، باإلضــافة إKـ� سـ;ولة العبــا وتـواز بـIن عــدد العبـا ر ر بحيــث ن

ــــالغموض، وال تحمـــــل أكÑـــــ% مـــــن مع´ـــــ� ــا لـــــش, نت/ـــــو واØـــــUة وال ت�ـــــسم بـ وذلـــــك طبقـــ
ً

ــــصياغة  ط الـ ور
��ا املبدئية وعرض;ا ع�� السادة اUyكمIن، و�ان ل;م  ات، وتم إعداد }داة cd صو رالUºيحة للعبا ر
تباط;ــــا، ومــــن ثــــم تــــم اســــ�يفاء Pــــذه  ات ومــــدى ا ر�عــــض املالحظــــات اEFاصــــة بــــصياغة �عــــض العبــــا ر

  .املالحظات

 :التأكد من صدق وثبات املقياس:   املرحلة الثانية-د

تــھ ع�ــc قيــاس مــا وضــع مــن أجلــھ، أو الــسمة املــراد قياســ;ا، :اسحــساب صــدق املقيــ ر وPــو قد
قوPنــــاك طــــر مختلفـــــة UFــــساب الـــــصدق، وقــــد اســــتخدم الباحـــــث الطــــر التاليـــــة UFــــساب صـــــدق  ق

  -:املقياس
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  .(*)يالصدق الظا,ر( •

��ا املبدئية تم عرض;ا ع�� مجموعة من اUyكمIن من املرحلةP cdذه  ر �عد إعداد }داة cd صو
�س بقــــسم اEFدمــــة #جتماعيــــة وتنميــــة اjyتمــــع ب/ليــــة ( }ســــاتذة مــــن الــــسادة رأعــــضاء Pيئــــة التــــد

�س ب/ليــة اEFدمــة #جتماعيــة جامعــة حلــوان،  Pــر بالقــاPرة، أعــضاء Pيئــة التــد رال%بيــة جامعــة } ز
�س ب/ليــة اEFدمــة #جتماعيــة جامعــة أســيوطPيئــةأعــضاء  �س باملع;ــد , ر التــد رأعــضاء Pيئــة التــد
 وقد تم تحكيم }داة cd ضوء املعايI%  وذلك �غرض اختبار صدق;ا)Eدمة #جتماعية بب��االعاcK ل�

 : التالية

ة  -أ    .رمدى السالمة اللغوWة وUwة الصياغة ل/ل عبا

ة بالبعد املراد قياسھ  -ب  تباط العبا رمدى ا  .ر

ات ال�� يمكن حذف;ا  - ج    .أو إضاف!�ا تحت �ل �عد من أ�عاد املقياس, رالعبا

 cـdاء اضـوءو ات، وتــم حـذف �عــض ر آ اترUyكمــIن ، تـم )عــديل صـياغة �عــض العبـا  غIــ% رالعبـا
، وقـــــد الـــــ�م الباحـــــث  ات أخـــــر ة، وإضـــــافة �عـــــض عبـــــا ىاملرتبطـــــة باملوضـــــوع أو املتداخلـــــة أو املكـــــر ر ر

اتصـــياغةبتعـــديل  dــــc ضـــوء اتفـــاق اUyكمــــIن بÀـــسبة , أو حـــذف;ا, ر العبــــا وذلــــك %) 80(أو إضـــاف!�ا 
  : باستخدام املعادلة التالية

  
ات ال�� حصلت ع�� 6سبة اتفاق  رحيث تم إجراءات التعديالت املطلوkة وتم xبقاء ع�� العبا

��ا ال��ائية باإلضافة إ�K ما سبق %80أكÑ% من  �c عند صياغة }داة cd صو ر، وقد ر   : و

 ن اjFمل املركبة وال�� تحمل أكÑ% من مع´� أو أكÑ% من تأوWل، وcd حالة ما ي/و Pناكعنالبعد 
×جمل سلبية أو موجبة يرا�� ذلك تماما عند تفر�غ البيانات إحصائيا ً .  

  :الصياغة ال¦�ائية للمقياس  -د 
غ بـصياغة الباحـثحيث قـام  اء الـسادة اUyكمـIن، وقـد بلـ تھ ال��ائيـة طبقـا آل ر املقيـاس dـc صـو ً ر

ات املقيـــاس ة، بحيـــث يتـــضمن �ـــل �عـــد مـــن أ�عـــاد املقيـــاس) 45(رعـــدد عبـــا ة مو) 15(رعبـــا زعــــة رعبـــا
  . يبال�ساو ع�� أ�عاد املقياس الثالثة

ة) 15  (ترشيد اس!�الك الشباب للغذاء   :لالبعد Eو  .رعبا

ة ) 15    (ترشيد اس!�الك الشباب للمياه: البعد الثاHي  .رعبا

ة) 15( ترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء :البعد الثالث   .رعبا

  : ثبات املقياس  -ه 
اس السلوك #س!�ال�ي للشباب طرWقة إعادة #ختبار، وذلك أتبع الباحث للتأكد من ثبات مقي

مــن خـــالل قيـــام الباحـــث بتطبيـــق املقيـــاس ع�ـــ� عــشرة مـــن الـــشباب مـــن نفـــس إطـــار املعاينـــة، ممـــن 
اسة، وتم التطبيق مرة أخر �عد خمسة عـشر يومـا، وتـم حـساب  ًتتوافر ف��م خصائص عينة الد ى ر
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تبــاط  تبــرمعامــل # تبــاط بI%ســو(اط باســتخدام معامـــلروقــد تــم حـــساب معامــل # نا جـــات ) ر ربــIن د
   :)211، صفحة 2008أبوالنصر،  (التطبيقIن وقد تم اس�بعادPم من التطبيق ال��اêي

  مج ص ×  مج س –     ن مج س ص              =ر: حيث إن

                       

  2)مج ص(– 2ن مج ص  × 2)مج س(– 2ن مج س             

                    

  . عدد أفراد العينة= حيث ن 

جات التطبيق }و= س  لد   . ر

جات التطبيق الثا6ي= ص    .رد

قم  رجدو    )1(ل

تباط والثبات ملقياس السلوك �س��الي   رمعامل �

  ىمستو الداللة  )ر(قيمة  jEعاد  م

  0،01  0.78  ترشيد اس!�الك الشباب للغذاء  1

  0.01  0.77  ترشيد اس!�الك الشباب للمياه  2

    0.71  ترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء  3

  0.01  2.26  ا;�موع

    0.75  املتوسط

تبــاط بــIن اســـتجابات التطبيــق أل�عــاد املقيـــاس  ريتــ®Ò مــن اjFـــدو الــسابق قيمــة معـــامالت # ل
ــــستو  ـــال مناســـــب عنـــــد مـ تبـــــاط عــ ىالثالثـــــة، وكـــــذا معامـــــل الثبـــــات الك�ـــــc للمقيـــــاس وPـــــو معامـــــل ا ٍ ر

اسة امليدانيةوWمكن) 0.01(معنوWة   . ر #عتماد عليھ عند إجراء التطبيق cd الد

  : الذا�ي الصدق

تبـــاط بالÀـــسبة ) الـــصدق xحـــصاêي(أو مـــا يطلـــق عليـــھ روذلـــك بإيجـــاد اjFـــز ال%بيzـــc ملعامـــل # ر
  : لألداة

تباط          :الصدق Aحصا�ي     0.86 =   0.75) =         الثبات(ر معامل #
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قم رجدو    )2(ل

  مل الصدق الذا�ي ألjعاد مقياس السلوك �س��الي للشبابمعا

  الصدق Aحصا�ي  )ر(قيمة  jEعاد  م

  0.88  0.78  ترشيد اس!�الك الشباب للغذاء  1

  0.87  0.77  ترشيد اس!�الك الشباب للمياه  2

  0.84  0.71  ترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء  3

  E  0.75  0.86داة كaل

Òٍ أن معامل الصدق الذا)ي لألداة عال وWمكن #عتماد ع�� }داة cd لومن اjFدو السابق يت®
  .التطبيق

  :املالحظة: ًثانيا
ا  ى)عــد املالحظــة أداه مــن أدوات جمــع البيانــات؛ حيــث تتمIــ� عــن غP%Iــا مــن }دوات }خــر بأ±�ــ

الواقعيــة تفيـد dــc جمـع البيانــات املتــصلة بالـسلوك الفع�ــc املــراد قياسـھ لألفــراد dــc �عـض املواقــف 
cKالنحو التا cما ع�P اسة نوعان   :رل�Uياة واملالحظة ال�� استخدم;ا الباحث P cdذه الد

  :املالحظة ال{سيطة -1

وقـــد اســـتخدمت dـــc بدايـــة التعـــرف ع�ـــc مجتمـــع البحـــث حيـــث �ـــان الباحـــث يالحـــظ ســـلوكيات 
   .الشباب نحو اس!�الك الغذاء أو املياه أو الك;رkاء أثناء #جتماعات cd املركز

  : املالحظة باملشاركة -2

وPنـــا يـــصبح الباحـــث مــــشار�ا ل�Uيـــاة #جتمـــا�c ل�jماعـــة �أخــــصاêي جماعـــة؛ ح�ـــ� يـــتمكن مــــن 
ســھ اjFماعـة، و)عــد املالحظــة باملــشاركة  رتوجيـھ التفاعــل مــن خـالل برنــامج التــدخل امل^ـ� الــذي تما

اسة املنظمة ال�� تدخل cd صميم عمل أخصاêي اjFماعة   .رأداة للد

  :حظات الباحث ع0o النقاط التاليةوانص{ت مال

التعــرف ع�ــ� مــدى اك�ــساب اعــضاء اjFماعــة لألف/ــار واملعلومــات الــUºيحة عــن الــسلوك الرشــيد   -أ 
Pا cd تحقيق التنمية املستدامة   .رلالس!�الك ودو

Pم اEFاطئــة عــن الــسلوكيات   - ب  ة الــشباب ع�ــc )غيIــ% اف/ــا رالتعــرف مــن خــالل املالحظــة مــدي قــد ر
  .ر cd الشراء واستخدام املياه والطاقةغI% الرشيدة والتبذي

ة اjFماعة ع�c تب´� سلوكيات ايجابية نحو ترشيد #س!�الك  -ج   .رتحديد مدي قد

  .مالحظة مدي مالئمة أ6شطة برنامج التدخل امل^� مع احتياجات اjFماعة  -د 

  . تحديد كيفية قيام أعضاء اjFماعة بما Pم م/لفIن بھ من مسئوليات  -ه 
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ء اjFماعــــة فيمــــا يقــــابل;م مــــن صــــعوkات ومــــشكالت أثنــــاء تنفيــــذ مالحظـــة مــــدي مــــشاركة أعــــضا  - و 
  .ال&%نامج

باإلضـــافة إKــــ� أن اjFوانــــب ال�ـــ� تناول!�ــــا النقــــاط الـــسابقة للمالحظــــة، فــــإن املالحظـــة أيــــضا ل;ــــا 
ً

Wر  ـــة التجر�Wيــــة، وكـــــذلك أPمي!�ـــــا عنــــد كتابـــــة التقـــــا رأPمي!�ــــا أثنـــــاء اجتماعـــــات الباحــــث مـــــع اjFماعــ
Wة   .رالدو

 ثالثا
ً

"ةالتق:  "ر الدو را   :ر

Wـــة أيـــضا وســـيلة Pامـــة مـــن وســـائل جمـــع البيانـــات واملعلومـــات عـــن أعـــضاء  Wر الدو ر)عـــد التقـــا ر
 cــــd ماعــــة �وســــيلة لوصــــف مــــا تــــمjFي اêــــم الوســــائل ال�ــــ� ©ــــستخدم;ا أخــــصاPــــ� مــــن أªماعــــة فjFا
ىاجتماعات اjFماعة ومعرفة مدي التغIـ%ات ال�ـ� تطـرأ ع�ـ� أعـضا¯�ا مـن خـالل تحليـل محتـو Pـذه 

Wرالت   .رقا

Wــــة عقــــب �ــــل اجتمــــاع عقــــده مــــع أعــــضاء اjFماعــــة  Wر الدو روقــــد قــــام الباحــــث ب�ــــ¿jيل التقــــا ر
ـــن  ، موØــــUا �ـــــل مــــا يـــــدو dــــc اجتماعــــات اjFماعـــــة �ــــ¼��ء مــ رالتجر�Wيــــة، بدايــــة مـــــن #جتمــــاع }و

ً ل
سـ!�م أو تفـاعال��م، وعالقـا��م مـع  رالتفصيل من حيث }6شطة ال�� قام ��ا أعضاء اjFماعـة بمما

ن، وكـذلك }دوار ال�ـ� يقومـو ��ـا، وكـذلك }دوار ال�ـ� يقـوم ��ـا الباحـث dـc مـساعد أعـضاء �عـض;م
Wر ��دف التعرف ع�c مدى التغيI% الذي طرأ  راjFماعة، ثم قيام الباحث بتحليل محتو Pذه التقا ى
ع�ـــc أعـــضاء اjFماعـــة التجر�Wيـــة ن�يجـــة التــــدخل امل^ـــ� بطرWقـــة خدمـــة اjFماعـــة، وكـــذلك املــــدخل 

رcd السلو�ي ل%شيد السلوك #س!�ال�ي للشباب، ومعرفة مدى تأثر أعضاء اjFماعة التجر�Wية املع
  . ب&%نامج التدخل امل^� طوال ف%ة التجرkة

Wـة ال�ـ� ـjل;ا عقـب �ـل اجتماعـات اjFماعـة  Wر الدو رPـذا وقـد تـم عـرض مقتطفـات مـن التقـا ر
ة نمــــاذج ممثلــــة اســــة اUFاليــــة، وذلــــك dــــc صــــو رالتجر�Wيــــة للد  Eyتلــــف أ6ــــشطة ومحتوWــــات برنــــامج ر

  .التدخل امل^�

ي ل العناصر التالية   :روتضمن ��يل التقر"ر الدو

  ).اjFزء xحصاêي(البيانات }ساسية -1

  ).اjFزء xعدادي( ال;دف من #جتماع  -2

  ).ياjFز القص��ú( محضر #جتماع  -3

  _:و"تضمن ل من) اjFزء التحلي�c(  التعقيب ع�c #جتماع  -4

  .مدي استجابة }عضاء خالل #جتماع �
  .م;ام وأدوار }خصاêي داخل #جتماع �
 .عائد التدخل امل^� �

ًاjعا   :  التصميم التجر"¯&: ر

اسة اUFالية ع�ـc التجرkـة القبليـة البعديـة باسـتخدام جمـاعتIن  راعتمد التصميم التجر�nW للد
الــــسلوك #ســــ!�ال�ي للــــشباب  ضــــابطة، وقــــد اســـتخدم الباحــــث مقيــــاس ىوأخــــرإحـــداPما تجر�Wيــــة 

كمحك لقياس املتغI% التا�ع وPو ترشيد السلوك #س!�ال�ي لدى الشباب cd ضـوء أPـداف التنميـة 
املستدامة وPو من تصميم الباحث، وذلك قبل البدء cd )عرWضھ ملتغI%ات التجرkة، ثم قام الباحث 
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ـــة اjFماعــــة ع�ــــc اjFماعــــة وPــــو التــــدخل امل^ــــ� بطرWقــــ" املــــستقل"بإدخــــال املتغIــــ% التجرnWــــ�  ة خدمـ
اســة بــدأت بالقيــاس القب�ــc ل�jمــاعتIن وان!�ــت  رالتجر�Wيــة دو الــضابطة، وع�ــ� Pــذا فــإن Pــذه الد ن

  .بالقياس البعدي ل;ما

اسة - 1 ط عينة الد رشر  :و
  .36 إ�K 18أن مفردات العينة من الشباب من   - أ 
  .رأن مفردات العينة من الشباب الذ�و  -ب 
سة }6شطةنأن ي/و عضوا بمركز الشباب وم  -ج    .رشار�ا cd مما
أن ي/و مقيدا بإحدى املرحل التعليمية أو حاصال ع�c مؤPل  -د 

ً   .ن
  .املوافقة ع�c #نضمام ل&%نامج التدخل امل^�  -ه 
جات dـc مقيـاس الـسلوك #سـ!�ال�ي غIـ% الرشـيد لـدى   - و  رأ±�ـم مـن اUFاصـلIن ع�ـ� أع�ـc الـد

  .الشباب
  :ضوابط التجر�ة - 2

ا�c الباحث مجموعة من الضوابط التا¢0 واملعايI% عند إجراء التجرkة وcÕ ر :  

ل ع�ـــــ� قـــــدر مقبـــــو مـــــن الـــــصدق والثبـــــات بحيـــــث يمكـــــن #عتمـــــاد ع�ـــــ� املقيـــــاسنأن ي/ــــو   - أ 
  .نتائجھ

نأن ت/ـــو فــــ%ة إجــــراء التجرkــــة لsــــست بـــالف%ة الطوWلــــة ولsــــست بالقــــصI%ة؛ وذلــــك ��ــــدف   -ب 
  .التوصل إ�K نتائج موضوعية

أن ي/و �jم اjFماعة مناسبا إلجراء ا  -ج 
ً

لتجرkة؛ ح�� يتاح للباحـث ضـبط التغIـ%ات ال�ـ� ن
  تحدث

 بـIن أعـضاء اjFمـاعتIن التجر�Wيـة والـضابطة مـن التجـا6سنأن ي/و Pناك قدر كبI% مـن   -د 
ر أن ي/ــو مــن الــذ�و-ى املــستو التعليÖــ�-الــسن: ( حيــث  حاصــلIن -ن أن ي/ــو مــن القرWــة-ن

kة cd املقياس جات متقا رع�� د   ) من املشاركIن cd أ6شطة املركز-ر
نا املستجد أخI%ا-Pـ  Wة ملواج;ة فI%وس كر و #ل�ام باإلجراءات #ح%ا  .ز

  :خطوات إجراء التجر�ة - 3
0oاسة فيما ي   :رتحددت ا�?طوات الh& قام °�ا الباحث 01 إجراء تجر�ة ,ذه الد

ة الــــشباب والرWاضــــة أبــــو قرقــــاص، ) شــــباب اتليــــدم(قــــام الباحــــث باختيــــار مركــــز   - أ  رالتــــا�ع إلدا
Wــة الــشباب والرWاضــة بمحافظــة املنيــا كمجــال م/ــا6ي إلجــراء التجرkــة، وفقــا لعــدة رالتا�عــة ملد

ً

ة ال��ا  .رم&%رات سبق xشا
مــن الــشباب الــذين تــوافرت ) 55(قـام الباحــث بتطبيــق مقيــاس الــسلوك #ســ!�ال�ي ع�ــc عــدد  -ب 

جات dــc املقيــاس، و�عــد تطبيـــق  ط؛ وذلــك الختيــار اUFاصـــل مــ��م ع�ــ� أع�ــ� الـــد رفــ��م الــشر و
 .قياس تم تحديد العدد الفع�c ال��اêيامل

وتــم تقــسيم;م إKــ� جمــاعتIن )ــس�Ö إحــداPما ) القيــاس القب�ــc(تــم اختيــار العينــة �عــد تطبيــق   -ج 
ط العينـــة، وذلـــك بطرWقـــة عــــشوائية  والـــضابطة و}خـــر التجر�Wيـــة ممـــا انطبقـــت علــــ��م شـــر ى

 .لتأكد الباحث من تجا6س اjFماعتIن) املزاوجة بي��ما(
ىث التصميم التجر�nW باستخدام جماعتIن إحداPما تجر�Wية وأخر ضابطة، استخدم الباح  -د 

وقـام بتطبيـق القيـاس القب�ـc ملقيـاس الـسلوك #سـ!�ال�ي غIـ% الرشـيد لـدى الـشباب وPـو مـن 
 .إعداد الباحث �عد التأكد من ثباتھ وصدقھ
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�عــــة أشــــ;ر بواقــــع ا  -ه  ـــ� وذلـــــك dــــc فــــ%ة أ جتمـــــاعIن ر قــــام الباحــــث بتطبيــــق برنــــامج التــــدخل امل^ـ
 .ًأسبوعيا

ــــة ع�ـــــc نفــــــس   - و  ــــاس مـــــرة ثانيـــــة عقـــــب ان!�ـــــاء فــــــ%ة إ±�ـــــاء التجرkـ ثـــــم قـــــام الباحـــــث بتطبيـــــق املقيــ
 ).القياس البعدي(اjFماعتIن التجر�Wية والضابطة 

سـھ الباحـث مـع أعـضاء ا��ماعـة التجر"{يـة ل��شـيد  ربرنامج التدخل امل'& الذي ما
  السلوك �س��الي لدى الشباب

 :التدخل امل'& مفzوم برنامج  -1

سـة  لأل6ـشطة املنظمـة واEyططـة ال�ـ�  رPو �ل ما يقوم بھ أعضاء اjFماعة التجر�Wية من مما
حـــددPا الباحـــث dـــc ضـــوء أساســـيات طرWقـــة العمـــل مـــع اjFماعـــات، وذلـــك ��ـــدف ترشـــيد الـــسلوك 
#ســـ!�ال�ي ألعـــضاء اjFماعــــة التجر�Wيـــة، وقــــام الباحـــث بوضـــع مجموعــــة مـــن }6ــــشطة ال�ـــ� تتفــــق 
ـــات وأســـــاليب  ـــا ف��ـــــا تكني/ــ اســـــة، مراعيــ ـــع أPــــداف الد غبـــــات }عـــــضاء وتتفـــــق أيـــــضا مــ ًوحاجــــات و ر ً ر

  .الطرWقة

 :Eسس الh& يقوم عل�²ا برنامج التدخل امل'& -2

اسة  - أ   .رال;دف الرئsس ال�� ��دف إليھ Pذه الد

اسات السابقة ال�� تم الرجوع إل��ا  - ب   .رالد

 .}سس العلمية امل;نية لطرWقة خدمة اjFماعة  - ج 

فھ وخ&%اتھ cd مساعدة اjFماعة التجر�Wية أثناء تنفيذ ال&%نامج  - د   . راستخدام الباحث ملعا
 :أ,داف برنامج التدخل امل'&  -3

�èدف برنامج التدخل امل^� إ�K ترشيد السلوك #س!�ال�ي لدى الـشباب dـc ضـوء أPـداف 
  :التنمية املستدامة وWتحقق ذلك من خالل }Pداف الفرعية µتية

 . اس!�الك الشباب للغذاءترشيد  -أ 
 .ترشيد اس!�الك الشباب للمياه  -ب 
 .ترشيد اس!�الك الشباب للك;رkاء  -ج 

ات الh& تمت مراعا��ا عند تصميم برنامج  التدخل امل'& -4  ر�عتبا

أن ت�ناســــب }6ــــشطة ال�ــــ� يحتو�èــــا ال&%نـــــامج مــــع xم/انــــات املاديــــة وال�ــــشرWة املوجـــــودة  - 
 .بمركز الشباب

اســـــة أن يتفـــــق ال&%نـــــامج و -  ـــة، ومـــــع أPـــــداف الد ــــن ناحيــ ــــة التجر�Wيـــــة مـ رخـــــصائص اjFماعـ
ض;ا من ناحية أخر ىوفر  .و

ن ��ا -  غبات أعضاء اjFماعة واملرحلة العمرWة ال�� يمر وأن يتفق ال&%نامج مع حاجات و  .ر

سـ;ا أعـضاء اjFماعــة dـc ال&%نــامج #سـتفادة مـن مزايــا �ـل 6ــشاط  -  رتنـوع }6ـشطة ال�ــ� يما
ف;م وخ&ـــ%ا��م ال�ـــ� تـــؤدي إKـــ� واســـ�ثمار Pـــذه املزايـــا dـــ رc مـــساعدة }عـــضاء ع�ـــ� تنـــوع معـــا

 .تحقيق ال;دف من ال&%نامج

نــــة ال&%نــــامج وقابليتــــھ للتعــــديل والتغيIــــ% لــــبعض أجزائــــھ وتــــوفI%ه ل�E&ــــ%ات التقدميــــة  -  ومر
 .لألعضاء واjFماعة
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نإتاحـــة الفرصـــة أمـــام أعـــضاء اjFماعـــة للمـــشاركة والتعـــاو والتفاعـــل فيمـــا بيـــ��م خـــالل  - 
 .يذ برنامج التدخل امل^�تنف

ـــبل;م لألف/ـــــــار  -  ـــــساعدPم ع�ـــــــ� تقــــ ــــا ©ــ ــــات ال&%نـــــــامج مـــــــشوقة لألعـــــــضاء بمـــ نأن ت/ــــــو محتوWـــ
  .اjFديدة، مما ©ساعدPم بالتاcK ع�� ترشيد السلوك #س!�ال�ي لد�èم

  :اس��اتيجيات خدمة ا��ماعة 01 ترشيد السلوك �س��الي للشباب

اك والــــو�c ل�Uقـــــائق )عتمــــد Pــــذه #ســـــ: #ســــ%اتيجية املعرفيــــة -1 ر%اتيجية ع�ــــ� تنميــــة xد
ف;م  ـــ% معــــــا ــــسلوك #ســـــ!�ال�ي للــــــشباب ومــــــساعد��م ع�ـــــ� )غيIـــ رواملعلومـــــات املرتبطــــــة بالــ

Pم اEFاطئة حو #س!�الك غI% الرشيد للغذاء واملاء والك;رkاء لوأف/ا  .ر
ـــ� )غيIـــــ%: #ســــ%اتيجية الـــــسلوكية -2 ـــ%اتيجية ع�ـــــ� مـــــساعدة الـــــشباب ع�ــ ـــد Pـــــذه #ســ  )عتمــ

 cــdضــوء إعــادة بنــا¯�م املعر cــd ــاءkــاطئ تجــاه الغــذاء واملــاء والك;رEFســلوك;م #ســ!�ال�ي ا
Wـــة والوجدانيـــة وال�Êوعيـــة وأســـلو��م dـــc التفكIـــ% ومـــساعد��م ع�ـــ�  روتنميــة اjFوانـــب امل;ا

سة أنماط السلوك #س!�ال�ي السليم   .رمما

  : بابتكنيaات خدمة ا��ماعة 01 ترشيد السلوك �س��الي لدى الش

 : ا;4اضرات -1

ًحــــديث معــــد إعــــدادا �افيــــا dــــc موضــــوع معــــIن يلقيــــھ خبIــــ% ��ــــذا " ّ)عــــرف اUyاضــــرة بأ±�ــــا  ً

نوتمتــاز اUyاضـرة با±�ــا ك&%نــامج ثقـاcd طرWقــة سـ;لة التنظــيم، و�ــستمع املـشار�و ف��ــا إKــ� " املوضـوع  ّ

ح دو مناقشة إال cd ±�اي!�ا نالرأي املطر   . )118، صفحة 2008مر�c،  (و

cÕماعات وjFالعمل مع ا cd ساليب{ %Ñقائق واملعلومات ،  من أكUFال�� يتم ف��ا عرض ا
رعن ترشيد #س!�الك ع�� أعضاء اjFماعة cd وقت واحد، وWقوم اUyاضر بالدو الرئsس وال ©س;م 
نأعـــضاء اjFماعـــة dـــc اUyاضــــرة إال باالســـتماع، وقـــد ي/ــــو ل;ـــم اUFـــق dــــc أن ©ـــسألوا �عـــض }ســــئلة 

UØـــستوsاضــــر لUyاضــــرة ع�ـــ� اUyاضـــرة أو قبـــل ±�اي!�ــــا، و)عتمـــد اUyايــــة ا�± cـــd وا �عـــض البيانــــات
الكفء وع�� تخطيطھ اjFيد للمحاضرة وإعداده الدقيق ل;ـا dـc ضـوء ال;ـدف اUyـدد، فªـ� وسـيلة 

ف نظرWــــة عديــــدة عــــن الثقافــــة #ســــ!�الكية وكيــــف يمكــــن إكــــسا��ا للــــشباب ف;Öــــ�،  (رلتقــــديم معــــا
  .)194، صفحة 2006ال cd اEFدمة #جتماعية، تكنولوجيا #تص

ة ملــــا ســـاPمت بــــھ اEyاضــــرة فعليـــا dــــc ال&%نــــامج  ًتجـــدر xشــــا ة ر رم��ـــا إكــــساب الــــشباب م;ــــا
ة )س;م cd ترشيد #س!�الك، وتنمية و�c الشباب بالسلوك #س!�ال�ي  ر#ستماع اjFيد، وPذه امل;ا

Wادة امل ف واملعلومات حو ترشيد #س!�الكزالرشيد، وح��م ع�� القراءة و#طالع و لعا   .ر

  :املناقشة ا��ماعية -2

ـــدو حــــو  ـــ� أ±�ــــا 6ــــشاط جمــــا�c يأخــــذ طــــا�ع اUFــــوار الكالمــــي املــــنظم الــــذي يـ لو)عــــرف ع�ـ ر ّ

، وتتم املناقشة عندما يجتمع عـدد )67، صفحة 2010منقرWوس،  (موضوع معIن أو مش/لة معينة
نمـــن }ÔـــEاص وج;ـــا لوجـــھ ي�بـــادلو املعلومـــات، أو ل يحـــاولو الوصـــو إKـــ� قـــرار �ـــشأن مـــشكال��م ً ن

التمـــامي، اســـتخدام تكنيـــك املناقـــشة اjFماعيـــة dــــc  (املـــش%كة، وذلـــك مـــن خـــالل التفاعـــل اللفظــــي
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خدمــــة اjFماعــــة وتنميــــة و�ــــc الــــشباب اjFــــامcz باآلثــــار #جتماعيــــة الــــسلبية امل%تبــــة عــــن العوملــــة، 
  .)2029، صفحة 2008

ّو)عد املناقشة اjFماعية cd ط ُ
رWقة العمل مع اjFماعات وسيلة أساسية ملناقشة مش/لة 
Wد الشباب باألف/ار  ي ل;ا، كما )عمل ع�� تز والسلوك #س!�ال�ي غI% الرشيد والتوصل إ�K حل جز ر
اك الشباب بأPمية ترشيد اس!�الك;م للغذاء واملاء  Wادة إد ف املتعلقة ب%شيد #س!�الك، و رواملعا زر

تحـــسIن نوعيـــة حيــــا��م وحيـــاة أســـرPم، وتثقيـــف وتوعيـــة الـــشباب مــــن والك;رkـــاء بمـــا يـــنعكس ع�ـــ� 
Wة   . رالناحية #س!�الكية و#دخا

  :الندوة -3

ـــ/ل مناقــــشة مت/املــــة بـــــIن  ـــ� تنفــــذ dــــc شــ ـــc إحــــدى آليــــات طرWقـــــة خدمــــة اjFماعــــة ال�ــ وÕـ
رمجموعــة مــن املتخصــصIن عــن موضــوع معــIن وجم;ــو معــIن dــc جوانــب مختلفــة dــP cــذا املوضــوع، 

اوWـة أو جانــب معـIن ح�ــ� و�Wبـادل امل  cــd زتخصـصو املوضــوع مـن جوانــب متعـددة �ــل مـ��م ي�بادلـھ ن
ب cd الرأي الذي يتم بIن Pـؤالء }عـضاء ، .يوسـف س (ريتم ترابط املوضوع وعدم التكرار أو التضا

  .)78، صفحة 2002

ف أعـــضاء اjFماعــة عـــن مــش/لة ترشـــيد  Wـــادة معــا  cــd ماعـــةjFي اêروكمــا أ±�ــا )ـــساعد أخــصا ز ّ

نســــ!�الك، ومظـــــاPره وذلــــك مـــــن خــــالل اEF&ـــــ%اء واملتخصـــــصIن والــــذين ي/ـــــو لــــد�èم و�ـــــc ب%شـــــيد #
  .#س!�الك

ش العمـــــل -4 ــــستخدم عـــــادة dـــــc العمـــــل مـــــع :رو ــــن }ســـــاليب امل;نيـــــة ال�ـــــ� )ـ ش العمـــــل مـ ر )عـــــد و
ــاز امل;ــــام والتخطــــيط لل&ــــ%امج و}6ــــشطة  اjFماعـــات بأنواع;ــــا اEyتلفــــة وإن �انــــت تــــرتبط بإنجــ

ات #جتماعية وتÀشيط التفاعل وتنمية ولsس ذلك فح رسب، بل كذلك )ستخدم لتنمية امل;ا
ــــــة سـ ات بطرWقـــــــة مدر ــــــ� اتخـــــــاذ القـــــــرا ة ع�ـ ــــل التعـــــــاو6ي املـــــــش%ك، والقـــــــد ة ع�ـــــــ� العمـــ ــــد والقـــ ر ر  ر

ـــة اjFماعــــــة، ( ات xشــــــرافية dــــــc خدمـــ ـــاذج والنظرWــــــات العلميــــــة وامل;ــــــا ــــوظ، النمـــ ، 2007رمحفــ
 .)187صفحة 

ـــــ ــــــ� تحقيــ ـــل ع�ـ ش العمــــ ــــل و ــــــة، وتنميـــــــة رو)عمـــ ـــIن أعـــــــضاء اjFماعـ ــ ـــام�c بــ ـــاو الت/ــــ نق التعــــ
xحــساس الفعــال بقـــضية الــسلوك #ســـ!�ال�ي الــسل�n، ومظـــاPره، ونتائجــھ ع�ـــ� الــشباب وأســـرPم 

  .واjyتمع ك/ل

 :رلعب الدو -5

ا �ــــسيطة بطرWقــــة  ًر©عــــرف لعــــب الــــدو ع�ــــ� أنــــھ }ســــلوب الــــذي يمثــــل فيــــھ }عــــضاء أدوا
ّ ر

UFــــة تكــــــشف عــــــن �عــــــض مواقــــــف ا ـــا تلقائيــ ـــــاة اUFقيقيــــــة عنــــــدPم، وPكــــــذا يك�ــــــسب اjFميــــــع ف;مـــ ًيـ

ا جديدا للمواقف ًواس�بصا ،  (ًر  .)135، صفحة 1990يالعsسو

ات أعضاء اjFماعة وإكـسا��م البـصI%ة dـc مجـال العالقـات  رو�èدف Pذا }سلوب إ�K تنمية م;ا
رلعــب الــدو 6xـسانية بواســطة تمثيــل املواقــف ال�ــ� )ع&ــ% عــن مــش/لة ترشــيد #ســ!�الك، و ©ــساعد 

ـــتجابات  ـــم اسـ ـــع ممــــا يمكــــ��م مــــن )علـ ا��م ع�ــــ� أداء الــــسلوك املتوقـ Wــــادة قــــد  cــــd رأعــــضاء اjFماعــــة  ز
ات  dــc حيــا��م �ــش/ل أفــضل، ، كمــا ©ــس;م dــc )علــم خ&ــ%ات وم;ــا رســلوكية )ــساعدPم ع�ــ� التــصرف 
جديـــدة مـــن خـــالل مالحظـــة ســـلوك µخـــرWن وذلـــك ©ـــساعد ع�ـــ� )علـــم ســـلوكيات جديـــدة بديلـــة عـــن 

 .  غI% الرشيد لالس!�الكالسلوك
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 : �جتماعات -6

 cــd ن ��ــاIســو }6ــشطة وامل;تمــ ن©عــرف #جتمــاع بأنــھ اشــ%اك أك&ــ% عــدد ممكــن ممــن يما ر
ّ

ســـــة  ـــو ال�ــــ� تتعلــــق بمما ـــاة ��ــــدف مناقــــشة }مـ رلقــــاء لتحقيــــق غــــرض أو أكÑــــ% مــــن }غــــراض املبتغــ ر
  .)238، صفحة 2001صادق،  (}6شطة اEyتلفة

ـــــستطيع }خــــــــصاêي ــع أعــــــــضاء اjFماعــــــــة ذو الــــــــسلوك و�ـــ ــــاع مــــــ ــــالل #جتمــــ ـــــن خــــ ي #جتمــــــــا�c مـــ
ه مــــــع Pــــــذه  ــــوWم أدوا ر#ســـــ!�ال�ي غIــــــ% الرشــــــيد تنفيـــــذ اEFطــــــط وال&ــــــ%امج و}6ــــــشطة اEyتلفـــــة أو تقــ
اjFماعة أو تحديد احتياجا��م واس�ثمار التفاعل اjFما�d cـc )عـديل EÔـصية }عـضاء كمـا يقـوم 

ا مف;ـــوم #ســـ!�الك، ومظـــاPره، وأشـــ/الھ، وكيفيـــة ترشـــيد �عمـــل حلقـــة نقـــاش جماعيـــة ينـــاقش ف��ـــ
  .السلوك #س!�ال�ي لد�èم

 :�قناع -7
UFًـث الـشباب ع�ـ� ف;ـم وتأييـد الــسلوك #سـ!�ال�ي الرشـيد، ول/ـي ي/ـو xقنـاع مــؤثرا  ن

�c توافر ثالثة عناصر وPم الثقة واملنطق والعاطفة   .ور

 :تكنيك القدوة ا�4سنة -8

مزWـة )ــسلك سـلوك املـس!�لك الرشــيد وWمكـن تقــديم يـتم عـن طرWــق تقـديم نمـاذج ر حقيقيــة أو 
}ب كنمــوذج يحتــذى عنــد ال�امــھ باألســلوب املرشــد لالســ!�الك مثــل إطفائــھ �عــض املــصابيح عنــد 

ج من امل�Ê وإغالق صنابI% املياه �عد #ستخدام لاEFر   .و

  :ردو أخصا�ي ا��ماعة 01 ترشيد السلوك �س��الي لدى الشباب

حيث يقـوم أخـصاêي اjFماعـة ب�وWـد }عـضاء بمعلومـات جديـدة )ـساعدPم : علمردو امل -1
��Wم عل��ــا، ومــن ثــم  ات ســلوكية جديــدة مرغوkــة وتــد رع�ــ� حــل مــشكال��م و)علــيم;م م;ــا ر
ـــــيم;م  ــــ!�الكية جديــــــــدة و)علـــ ــــــات اســـ ـــــشباب بمعلومــ ـــد الــ ـــة ب�وWـــــ ـــــصاêي اjFماعــــ يقـــــــوم أخـــ

شيدة  .رسلوكيات اس!�الكية 
شـاد الــشباب وتــوج��;م باألســس الــسليمة  حيــث يقــوم:ردو املوجـھ -2 ر أخــصاêي اjFماعــة بإ

شـادPم باملعلومـات الـUºيحة عـن كيفيـة  رال�� ©عتمدو عل��ا عند ترشـيد اسـ!�الك;م وإ ن
 .ترشيد #س!�الك نحو الغذاء أو املاء أو الك;رkاء

 وفيـــھ يقـــوم أخــــصاêي اjFماعـــة بمـــساعدة الــــشباب أعـــضاء اjFماعـــة ع�ــــ� :ردو املـــساعد -3
Pم xيجابيــــــة نحــــــو كيفيــــــة ترشــــــيد تنميــــــة  ، وتنميــــــة أف/ــــــا ــــ!�ال�ي و#دخــــــار روعــــــ��م #ســ ي

 .اس!�الك الغذاء واملاء والك;رkاء
ف ومعلومــــــات الــــــشباب نحــــــو :ردو املنµــــــ& -4 ر حيــــــق يقــــــوم أخــــــصاêي اjFمــــــا�c ب�نميــــــة معــــــا

ة سليمة  .راس!�الك;م من الغذاء واملاء والك;رkاء بصو
ه كمالحــــــــظ -5 ــــــوم }خــــــــصاêي بمالحظــــــــة : ردو ــــن حيــــــــث العالقــــــــات يقــ ـــــة مــــ  أعــــــــضاء اjFماعـــ

#جتماعيـــة، ومالحظـــھ العـــضو املتحـــدث وkـــا�c أعـــضاء اjFماعـــة املـــستمعIن وتفـــاعال��م 
ــــة ومالحظـــــــھ  ـــــضاء باجتماعــــــات اjFماعـــ ــــض;م، ومالحظـــــــة مــــــدى الـــــــ�ام }عــ اء  �عـــ رنحــــــو أ
جــھ قوتــھ ومالحظــة أPــم القــيم ال�ــ� اك�ــس��ا  رالتفاعــل اjFمــا�c بــIن أعــضاء اjFماعــة ود

 .ء اjFماعة cd البداية ثم القيمة ال�� تل��اأعضا



 
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لترشيد السلوك االستهالكي 
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ضــع #سـ%اتيجيات والتكني/ـات املناســبة :ردو ا;?طـط -6 و �èـدف إKــ� التخطـيط لل&%نـامج و
 .لل&%نامج وفق }Pداف اUyددة واEFاصة ب%شيد #س!�الك

ــــــوء :ردو امل¶ـــــــشط -7 ات مواج;ــــــــة ســ ــــاليب وم;ــــــــا ـــــيم;م أســــ ة الــــــــشباب و)علـــ ر وذلــــــــك باســــــــ�ثا ر
مة لد�èم#س!�الك من  ات الال ف وامل;ا زخالل تطوWر املعا ر   .ر

  .مراحل وخطوات التدخل امل'&

تباط -1  -:رمرحلة �

تبــــاط اEFطـــوة }وKــــ� مـــن برنــــامج التـــدخل امل^ــــ� عـــن طرWــــق فـــتح قنــــوات  رتمثـــل مرحلـــة #
ـــات مــــع �افــــة }6ــــساق اEyتلفــــة ال�ــــ� اســــ!�دف;ا برنــــامج التــــدخل امل^ــــ� , #تــــصال وkنــــاء العالقـ

ات #تــصال اللفظــي وغIـ% اللفظــيو�عتمـد  تبــاط ع�ــc م;ـا ر# وتتــضمن Pـذه املرحلــة مجموعــة . ر
cطوات و#جراءات تتمثل فيما ي�EFمن ا: 

ة الشباب والرWاضة   -أ  ا راUFصو ع�c املوافقات من و ز اسة( ل ع�� إجـراء ) راjyال امل/ا6ي للد
اسة وتوضيح ال;دف م��ا  . رالد

اســة ممـــ  -ب  اســة واختيـــار رتطبيــق املقيـــاس ع�ــ� مجتمـــع الد ط عينـــة الد رن ينطــق علـــ��م شــر و
جات من مقياس السلوك #س!�ال�ي رثالثIن شابا من الذين حصلوا ع�c أقل  الد ً . 

  .ي)شكيل اjFماعة التجر�Wية والضابطة وإجراء عملية التعاقد الشفو مع اjFماعة  - ج 

  .شرح برنامج التدخل امل^� وأPدافھ والف%ة الزمنية ال�� ©ستغرق;ا  -د 

 ./وWن العالقة امل;نية بIن الباحث وأعضاء اjFماعة ت-Pـ 

 -:مرحلة التخطيط -2

روذلــك مــن خــالل؛ وضــع تــصو لكيفيــة , يــتم dــc مرحلــة التخطــيط تحديــد خطــة التــدخل امل^ــ�
تنفيــــــذ خطــــــوات وأ6ــــــشطة برنــــــامج التــــــدخل امل^ـــــــ� وكــــــذا اUyاضــــــرWن الــــــذين ســــــيو�ل إلــــــ��م تنفيـــــــذ 

د املتاحةcd ضوء xم/انيات, اUyاضرات والندوات   . ر واملوا

 -:مرحلة التنفيذ -3

وP cdذه املرحلـة يـتم تنفيـذ اEFطـة ال�ـ� تـم وضـع;ا لتحقيـق أPـداف التـدخل امل^ـ� ال�ـ� سـعت 
اسة إ�K تحقيق;ا من وج;ة نظـر الباحـث dـc ضـوء إجـراء املقـابالت , واUyاضـرات, و#جتماعـات, رالد

  .مل^�يوغP%Iا من }6شطة ال�� يحتو عل��ا برنامج التدخل ا

  -:مرحلة التقييم -4

ــــابالت ـــة ســـــsتم التعـــــرف ع�ـــــ� تـــــأثI% أ6ـــــشطة برنـــــامج التـــــدخل امل^ـــــ� مـــــن املقـ ,  وdـــــP cـــــذه املرحلــ
ات, واUyاضرات, و#جتماعات ات امل;نية , والتكتي/ات, كذا #س%اتيجيات, روالندوات، والزWا روامل;ا

كمــا ســـsتم تطبيـــق , لتــدخل امل^ـــ�املــستخدمة مـــع تلــك }6ـــشطة وغP%Iــا ال�ـــ� اشـــتمل عل��ــا برنـــامج ا
نـــة نتــائج القيـــاس القب�ـــc بÀتـــائج  اســـة مــن خـــالل؛ مقا رالقيــاس البعـــدي، وتحليـــل وتفــسI% نتـــائج الد ر

  .القياس البعدي
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  : تقو"م عائد برنامج التدخل امل'& 

 cÕم عائد برنامج التدخل امل^� وWي �عض }دوات لتقوêستخدم }خصا© :  

  . ك #س!�ال�ي لدى الشباب  مقياس ترشيد السلو- 1

Wة ألعضاء اjFماعة التجر�Wية - 2 Wر الدو ر  تحليل التقا   . ر

قم  رجدو    )3( ل

اسة  ا;�موعة التجر"{ية   ن    15= ريو¸· خصائص عينة الد

  %  ك  ا;�موعة  ناملكو

  26.67  4  21 - 18من 

  السن  46.67  7  25 - 22من 

26%Ñ26.67  4   فأك  

  20  3  طالب

  20  3  مؤPل متوسط
اUFالة 

  التعليمية
  60  9  ٍمؤPل عال

  40  6  سÀتIن فأقل

3%Ñة  60  9   سنوات فأكWمدة العضو  

  100  15  اjyموع

اســة أن أع�ـ� 6ـسبة مـن املبحــوثIن                 ريتـ®Ò مـن Pـذا اjFــدو واEFـاص بخـصائص عينـة الد ل
 عـام فـأكÑ% حيـث 26عمرWـة مـن يل��ا الفئـة ال% 46.67 حيث بلغت 25-22تقع cd الفئة العمرWة من 

 وWـدل ذلـك ع�ـ� 26.67 حي�ـت بلغـت 6ـسب!�م 21-18يل��ا الفئة العمرWة مـن % 26.67بلغت 6سب!�م 
ـــل ع�ــــ� حــــسن املظ;ــــر واملأ�ــــل و#ســــ!�الك أنواعــــھ  أن املبحــــوثIن dــــc ســــن الÀــــشاط واUFيوWــــة والعمـ

  .اEyتلفة

ـــاcK حيــــث  ـــا % 60بلغــــت 6ــــسب!�م أمــــا اUFالــــة التعليميــــة فــــإن أع�ــــ� 6ــــسبة للمؤPــــل العـ يل��ـ
ـــل املتوســــــط  ـــــ� تــــــزاد النفقــــــات % 20يل��ــــــا الطــــــالب بÀــــــسبة % 20املؤPـــ تفــــــاع املــــــستو التعلميÖـ يوkا ر

ـــاه  dـــــc حاجـــــة إKـــــ� ترشـــــيد اســـــ!�الكم للغـــــذاء وامليــ ـــم  ـــ!�الك الغـــــذاء وامليـــــاه والك;رkـــــاء وkالتـــــاcK ف;ــ باســ
اسة روالك;رkاء وPذا ما أكد عليھ xطار النظر للد   .ي

Wة فـإن أع�ـ� 6ــسبة للمبحـوثIن الــذين تـ%اوح عـضوW!�م مــن ثـالث ســنوات أمـا مـدة العــضو
وPــذا يــدل % 40يل��ـا املبحــوثIن الـذين تــ%اوح عـضوW!�م أقــل مـن ســÀتIن بÀـسبة % 60فـأكÑ% بÀــسبة 

 �Kشاط داخل املركز مما يطم�ن الباحث إÀسة ال رع�� استمرار عضوWة املبحوثIن cd العضوWة ومما
سة برن   .امج التدخل امل^�رإل�ام;م cd مما
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قم  رجدو   )4(ل

جات ا;�موعة الضابطة والتجر"{ية قب0o ) ت(نتائج اختبار    ربrن متوسطي د

  املتوسط  العدد  ا;�موعة  ناملكو
  �نحراف

  ياملعيار

متوسط 
قالفر بrن 
  القياسrن

يا�?طأ املعيار 
  قللفر

  "ت"قيمة 
  ىمستو

  الداللة

ـــــيد   2.651  18.80  15  ضابطة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ترشـــــــــ
ــــــــــسلوك  ــــــــ الــــــــ
ــــــ��الي  �ســـــــ

  للغذاء
cية قب��W2.825  18.53  15  تجر  

0.267  0.153  1.740  
0.104  

  غI% دالھ

ـــــيد   2.293  18.40  15  ضابطة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ترشـــــــــ
ــــــــــسلوك  ــــــــ الــــــــ
ــــــ��الي  �ســـــــ

  للمياه
cية قب��W2.374  18.07  15  تجر  

0.333  0.159  2.092  
0.055  

  غI% دالھ

ـــــيد   2.042  18.80  15  ضابطة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ترشـــــــــ
ــــــــــسلوك  ــــــــ الــــــــ
ــــــ��الي  �ســـــــ

  للكzر�اء
cية قب��W2.261  18.40  15  تجر  

0.400  0.254  1.572  
0.138  

  غI% دالھ

  5.868  56.55  15  ضابطة
ـــــوع  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ مجمــــ

  املقياس
cية قب��W6.188  55.00  15  تجر  

1.00  0.378  2.646  
0.019  

  غI% دالھ

جة حرWة ) 0.05(ىاjFدولية عند مستو داللة ) ت(قيمة    )2.977) = (14(رود

Fنتــائج ا ÒــØــدو الــسابق أن       توjت( ل (ة أقــل مــنkــسوUyا )ت ( cــdأ�عــاد املقــاس و cــd دوليــةjFا
 cجــــات القيــــاس القب�ــــ ق معنوWــــة بــــIن متوســــطي د راملقيـــاس ك/ــــل، وPــــذا ©ــــشI% إKــــ� عــــدم وجــــود فـــر و

) ترشـــــيد اســـــ!�الك الـــــشباب للغـــــذاء( لل�jمـــــاعتIن التجر�Wيـــــة والـــــضابطة بالÀـــــسبة للبعـــــد #و وPـــــو
ترشـيد اسـ!�الك الــشباب ( والبعـد الثالـث وPــو) سـ!�الك الـشباب للميــاهترشــيد ا(والبعـد الثـا6ي وPـو

ىوع�ــc مـستو مقيــاس الــسلوك #سـ!�ال�ي ك/ــل ، وPـذا ©ــشI% إKــ� أن �لتـا اjFمــاعتIن ع�ــc ) للك;رkـاء
ب جـــدا وذلـــك عنــد مـــستو معنوWـــة  ىمــستو متقـــا ى

ً
جـــة ثقــة ) 05،0( ر ي، وقـــد ©عـــز ذلـــك إKـــ� %95رود

اسةتجا6س اjFماعتIن قبل إجراء ا   .رلتدخل امل^�، وال�� تم ع�� أساس;ا اختيار عينة الد
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قم  رجدو   )5(ل

جات ا;�موعة الضابطة والتجر"{ية jعدي) ت(نتائج اختبار    ربrن متوسطي د

املتوسط  العدد  ا;�موعة  ناملكو
  �نحراف

  ياملعيار

  قمتوسط الفر 

  بrن القياسrن

يا�?طأ املعيار 
  قللفر

  قيمة

  "ت "

  ىمستو

  ةالدالل

يد   2.651  18.80  15  الضابطة ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ترشــــــ
ــــــسلوك  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الــــ
ـــ��الي  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ �ســــ

  للغذاء
  التجر�Wية

   �عدي
15  42.20  1.612  

23.400  0.844  27.724  0.000  

يد   2.293  18.40  15  الضابطة ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ترشــــــ
ــــــسلوك  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الــــ
ـــ��الي  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ �ســــ

  للمياه

  التجر�Wية

   �عدي
15  40.27  1.100  

21.867  0.639  34.223  0.000  

يد   2.042  18.80  15  الضابطة ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ترشــــــ
ــــــسلوك  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الــــ

ـــ�� ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الي �ســــ
  للكzر�اء

  التجر�Wية 

  �عدي
15  43.07  2.052  

24.267  0.753  32.245  0.000  

  5.868  56.00  15  الضابطة
ــــــــــوع  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ مجمــــ

  التجر�Wية  املقياس

   �عدي
15  125.53  2.588  

69.533  1.687  41.214  0.000  

جة حرWة ) 0.05(ىاjFدولية عند مستو داللة ) ت(قيمة    )2.977) = (14(رود

اjFدولية cd }�عاد الثالث وcd ) ت( اUyسوkة أك&% من) ت( ليت®Ò من نتائج اjFدو السابق أن 
جــات القيــاس القب�ــc والبعــدي  ق معنوWــة بــIن متوسـطي د راملقيـاس ك/ــل، وPــذا ©ــشI% إKـ� وجــود فــر و

) اب للغــــذاء ترشــــيد اســــ!�الك الــــشب( لل�jمــــاعتIن التجر�Wيــــة والــــضابطة بالÀــــسبة للبعــــد }و وPــــو 
ترشيد اس!�الك الشباب ( والعبد الثالث وPو ) ترشيد اس!�الك الشباب للمياه( والبعد الثا6ي وPو 

يع�c مقياس السلوك #س!�ال�ي، وPذا ©عز إ�K فعالية برنـامج التـدخل امل^ـ� باسـتخدام ) للك;رkاء 
طرWقـة خدمـة اjFماعـة مـع أعـضاء اjFماعــة التجر�Wيـة مـستخدما فنيـات وا

ً
سـ%اتيجيات وتكني/ــات 

اسة  الدوWك، (راملدخل املعرcd السلو�ي ل%شيد السلوك #س!�ال�ي لدى الشباب، وWتفق Pذا مع د
ت إKـ� وجـود )2002 ر وال�� أكدت ع�� أPميـة ترشـيد #سـ!�الك للـشباب dـc مجـال الغـذاء ، كمـا أشـا

kـاب }ســ اسـة رتـأثI% لل&ـ%امج xعالميـة ع�ـ� تنميــة الـو�c #سـ!�ال�ي أل  ,Slijepevic)رر، كمـا أكـدت د
WـدPم  (2010 وع�� وجود نقص كبcd %I الو�c الغذاêي والصcì وأوصـت بأPميـة توعيـة الـشباب وتز

اســــة  ف واملعلومــــات حــــو ترشــــيد اســـ!�الك;م الغــــذاêي، ود ربـــاEF&%ات واملعــــا  وال�ــــ� )2001عطيــــة، (لر
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ëـ� بامليـاه والغـذاء والنظافـة وحـث رأكدت ع�� الدو الذي تلعبھ خدمة اjFماعة cd تنمية الو�c البي
  .الشباب ع�� ترشيد اس!�الك;م

قم  رجدو   )6(ل

جات ا;�موعة التجر"{ية قب0o والتجر"{ية jعدي) ت(نتائج اختبار    ربrن متوسطي د

  املتوسط  العدد  ا;�موعة  ناملكو
  �نحراف

  ياملعيار

متوسط 
قالفر بrن 
  القياسrن

ا�?طأ 
ياملعيار 

  قللفر
  "ت"قيمة 

  ىمستو

  الداللة

التجر�Wية 
cقب�  

يد   2.825  18.53  15 ــــــــــ ـــــــــ ترشــــــــ
ــــــسلوك  الـــــــ
�س��الي 

  للغذاء
التجر�Wية 

  �عدي
15  42.20  1.612  

23.667  0.898  26.356  0.000  

التجر�Wية 
cقب�  

يد   2.374  18.07  15 ــــــــــ ـــــــــ ترشــــــــ
ــــــسلوك  الـــــــ
�س��الي 

  للمياه
التجر�Wية 

  �عدي
15  40.27  1.100  

22.200  0.619  35.879  0.000  

التجر�Wية 
cقب�  

يد   2.261  18.40  15 ــــــــــ ـــــــــ ترشــــــــ
ــــــسلوك  الـــــــ
�س��الي 

  للكzر�اء
التجر�Wية 

  �عدي
15  43.07  2.052  

24.667  0.843  29.251  0.000  

التجر�Wية 
cقب�  

15  55.00  6.188  
ــــــــــوع  ــــــــ مجمـــ

التجر�Wية   املقياس
  �عدي

15  125.53  2.588  

70.533  1.794  39.320  0.000  

جة حرWة ) 0.05(ى مستو داللة اjFدولية عند) ت(قيمة    )2.977) = (14(رود

 Ò®ــدو الــسابق أن مــنيتـjFت( ل نتــائج ا (ة أك&ــ% مــنkــسوUyا )ت ( %Iــذا ©ــشPدوليــة، وjFــ�اKإ 
جــات القيـــاس القب�ــc والبعـــدي ل�jماعــة التجر�Wيـــة dــc أ�عـــاد  ق معنوWـــة بــIن متوســـطي د روجــود فــر و

والبعــد ) ترشــيد اســ!�الك الــشباب للغــذاء ( وPــو لاملقيــاس الــثالث وdــc املقيــاس ك/ــل dــc البعــد }و 
ـــا6ي وPـــــو  ترشـــــيد اســـــ!�الك الـــــشباب ( والعبـــــد الثالـــــث وPـــــو ) ترشـــــيد اســـــ!�الك الـــــشباب للميـــــاه( الثــ

ع�c مقياس السلوك #س!�ال�ي، وPذا ©شI% إ�K فعالية برنامج التدخل امل^� الذي طبقھ ) للك;رkاء 
اسة الباحث مع أعضاء اjFماعة التجر�Wية وWتف  وال�� )2013فرغ�c، (، )2007عليق، (رق Pذا مع د

ـــاه  ة اكــــساب الــــشباب املعلومــــات و}ف/ــــار حــــو ترشــــيد اســــ!�الك;م للغــــذاء وامليـ لأكــــدت ع�ــــ� ضــــر ور
ش العمــل اEyتلفــة ممــا  وروالك;رkــاء مــن خــالل النــدوات واملناقــشات اjFماعيــة والعــصف الــذP´� و

  يد #س!�الك�ان لھ أك&% }ثر cd )عديل سلوك;م نحو ترش
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اســـةيتفـــقوPـــذا  ، .يوســـف ع) (2013ع�ـــc، ( )2010عبـــدالعال، ) (2010عبـــدالرحمن،  (ر مـــع د
ت )2015  أن تؤديھ اEFدمة #جتماعية وخدمة اjFماعة cd )عديل يمكنر الدو الذي إ�Kر وال�� أشا

ـــــــــتخدام أدوات  ـــــــيد، باســ ـــــ% الرشــــ ــــــ!�ال�ي غIـــــ ــــسلوك #ســـــ ــــا الـــــــ ــــــشباب وم��ــــــ ــــــــسلبية للـــــ الــــــــــسلوكيات الـــ
%اتيجيات وتكني/ات خدمـة اjFماعـة وكـذلك باسـتخدام �عـض املـداخل العلميـة وم��ـا املـدخل واس

  .املعرcd السلو�ي بما يحتوWھ من اس%اتيجيات وتكني/ات

ــة  ــ ــــضاء ا��ماعـــ ــ ــــن أعـ ــ ــــــضو مـ ــــل عـ ــ ــــدى ـ ــ ــ��الي لـ ــــ ــــــسلوك �سـ ـــــ� الـ ــــسبة �غيrــ ــ ــــرض Hـ ــ عـ
  : التجر"{ية قبل وºعد برنامج التدخل امل'&

قم  رجدو    )7(ل

رسبة التغيrـــ� بــrن ا;�موعـــة التجر"{يــة 1ـــ0 التطبيــق القبoـــ0 والبعــدي عـــن محــو ترشـــيد يو¸ــ· Hــ
  السلوك �س��الي للغذاء

جة التطبيق القب0o  م جة التطبيق البعدي  رد   %Hسبة التغي�r   رد

1  26  44  40.91  

2  21  40  47.50  

3  18  42  57.14  

4  16  44  63.64  

5  17  43  60.47  

6  18  44  59.09  

7  19  43  55.81  

8  19  43  55.81  

9  21  41  48.78  

10  17  40  57.50  

11  16  42  61.90  

12  21  39  46.15  

13  18  42  57.14  

14  16  42  61.90  

15  15  44  65.91  

Ò®ــو العــضو يتــP ــ% الرشــيد للغــذاءIــ% مــن اســ!�الكھ غIــدو الــسابق أن أع�ــ� عــضو غjFل مــن ا
قموأقل عضو تحسن من برنامج التدخل امل^) 15(رقم    ).1(ر� Pو العضو 
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قم  رجدو    )8(ل

ريو¸· Hسبة التغي�r بrن ا;�موعة التجر"{ية 01 التطبيق القب0o والبعدي عن محو ترشيد 
  السلوك �س��الي للمياه

جة التطبيق القب0o  م جة التطبيق البعدي  رد   %Hسبة التغي�r   رد

1  23  40  42.50  

2  22  42  47.62  

3  18  42  57.14  

4  18  41  56.10  

5  15  40  62.50  

6  17  38  55.26  

7  16  39  58.97  

8  17  39  56.4  

9  18  41  56.10  

10  17  40  57.50  

11  20  40  50  

12  20  40  50  

13  16  41  60.98  

14  19  40  52.50  

15  15  41  63.41  

Ò®قم يت ر من اjFدو السابق أن أع�� عضو غI% من اس!�الكھ غI% الرشيد للمياه Pو العضو  ل
قموأقل ) 15(   ).1(رعضو تحسن من برنامج التدخل امل^� Pو العضو 
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قم  رجدو    )9(ل

ريو¸ــ· Hــسبة التغيrـــ� بــrن ا;�موعـــة التجر"{يــة 1ـــ0 التطبيــق القبoـــ0 والبعــدي عـــن محــو ترشـــيد 
  السلوك �س��الي للكzر�اء

جة التطبيق القب0o  م جة التطبيق البعدي  رد   %Hسبة التغي�r   رد

1  24  45  46.67  

2  20  37  45.95  

3  21  44  52.27  

4  18  42  57.14  

5  18  44  59.09  

6  19  42  54.76  

7  17  44  61.36  

8  19  41  53.66  

9  16  44  63.64  

10  16  45  64.44  

11  18  44  59.09  

12  15  44  65.91  

13  18  42  57.14  

14  20  44  54.55  

15  17  44  61.36  

Ò®ـ% مـن اسـ!�الكھ غيتIـدو الـسابق أن أع�ـ� عـضو غjFـو العـضو ل من اP ـاءkـ% الرشـيد للك;رI
قم) 15(رقم    ).1(روأقل عضو تحسن من برنامج التدخل امل^� Pو العضو 

�لzا الباحث¼ &hة ال" "ر الدو رالنتائج املرتبطة بالتقا   :ر

قام الباحث ب�¿jيل #جتماعات عقـب #جتمـاع مـع أعـضاء اjFماعـة التجر�Wيـة أثنـاء تنفيـذ   
è برنامج التدخل امل^� والذي �Kداف التنميـة (�دف إPضوء أ cd ترشيد السلوك #س!�ال�ي للشباب

Wة ومالحظات الباحث إ�K نمو الو�c #س!�ال�ي لدى )املستدامة Wر الدو ت نتائج التقا ر، حيث أشا ر ر
أعـضاء اjFماعــة وذلـك مــن خــالل تنفيـذ برنــامج التـدخل امل^ــ� محتوWــا ع�ـ� أســاليب واســ%اتيجيات 

ف واملعلومـات ال�ـ� مـن شـأ±�ا )ـساعدPم ع�ـ� وتكني/ات ساعدت cd إكـ رساب الـشباب  العديـد املعـا
  .ترشيد السلوك #س!�ال�ي لد�èم
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ــــسلوك  ــ ــــاس الــ ــــاد مقيــــ ــ ــــة وأjعــ اســــ ض الد ــــــر ــــوء فــ ــ ــ0 ضــ ــــ ــة 1ــ ــــ اســ ــة للد ــ ــ ــــائج العامــ ــ رالنتــ ور
  .�س��الي

 cـــd ضـــ;ا وأ�عـــاد مقيـــاس الـــسلوك #ســـ!�ال�ي اســـة dـــc ضــوء فر ووWمكــن مناقـــشة النتـــائج العامـــة للد ر
µي(:  

اسة ومؤداه   :ر½4ة الفرض الرئ�س للد

بـــIن التــدخل امل^ـــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىتوجــد عالقـــة ذات داللــة إحـــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة " 
dــــc ضــــوء أPــــداف التنميـــــة العمــــل مــــع اjFماعــــات وkــــIن ترشـــــيد  الــــسلوك #ســــ!�ال�ي لــــدى الـــــشباب 

  "املستدامة 

ض الفرعية التالية   :وو½4ة الفر

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىاللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة توجــد عالقــة ذات د  -4
  . اس!�الك الشباب للغذاءالعمل مع اjFماعات وIkن ترشيد

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىتوجــد عالقــة ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة   -5
  . اس!�الك الشباب للمياهالعمل مع اjFماعات وIkن ترشيد

بــIن التـــدخل امل^ــ� بطرWقـــة  ) 0.05(ىقــة ذات داللـــة إحــصائية عنـــد مــستو معنوWـــة توجــد عال  -6
  . اس!�الك الشباب للك;رkاءالعمل مع اjFماعات وIkن ترشيد

اسة من نتائج يق��ح الباحث ¾�ي   :رو01 ضوء ما أسفرت إليھ الد

 .دعم املداخل العالجية التجاPات الشباب وسلوكيا��م اEFاطئة تجاه #س!�الك -1
أPميـة أن تأخــذ اEFدمـة #جتماعيــة dـc )عامل;ــا مـع الــشباب بأسـلوب الــشباب واتجاPاتــھ  -2

القابلة للتغيI% والتعديل ومن ثـم فـإن �ـل اسـ�ثمار ل�j;ـود املاديـة وال�ـشرWة dـc مـساعدة 
 .نالشباب ي/و اس�ثمار مفيد لتعديل اتجاPا��م تجاه سلوكيا��م اEFاطئة للشراء

�Wيـــة لألخـــصائ -3 ات تد رعقـــد دو يIن بمراكـــز الـــشباب لتعـــرWف;م بآليـــة مواج;ـــة الـــسلوكيات ر
 .السلبية للشباب وكيف يمكن ترشيد سلوك;م #س!�ال�ي

 .رقيام وسائل xعالم اEyتلف بدو أكÑ% فاعلية cd 6شر السلوكيات #س!�الكية الرشيدة -4
dــc ال&ـــ%امج التليفزWونيــة واملسلــسالت باملظــاPر ال�ـــ� تفــو إم/انــات -5  غالبيـــة قعــدم املغــاالة 

 .}سر املصرWة خاصة الرWفية م��ا
ة شـئو املÊــ�  -6 اج و)علـيم;م كيفيـة إدا ل#Pتمـام ب&ـ%امج توعيـة للـشباب املقبلـIن ع�ـ� الـز ن ر و

 .وتحديد أنماط #س!�الك cd إطار دخل }سرة
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  المراجع

                                                
  :املراجع العر�ية

 dــc ضــوء املتغIــ%ات العامليــة واUyليــة التنميــة املــستدامة dــc اjyتمــع النــامي: أحمــد عبــدالفتاح نــا¥�
Wة، املكتب اjFامcz اUFديث ،    .291م ، ص 2013راUFديثة ، xسكند

cيم بيومي مر�Pـع الكتـاب : إبرا� سة امل;نية cd العمل مع اjFماعـات، القـاPرة، مركـز 6ـشر وتو زاملما ر
  .2008اjFامcz، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، 

ات xشـرافية dـc : ر�c، ماجدي عاطف محفوظإبراPيم بيومي م رالنماذج والنظرWات العلميـة وامل;ـا
  .2006خدمة اjFماعة، الرWاض، مكتبة الرشد،

ــــضة :  احمـــــــد أبـــــــو القاســـــــم ـــــة #ســـــــ!�الك، القـــــــاPرة، دار ال��ـــ ـــــس!�لك والنطـــــــاق الE²ـــــــ��ú لعمليــ املــ
  .2020العرkية،

املـــرأة الرWفيـــة نحـــو #ســـ!�الك، املــــؤتمر العالقـــة بـــIن التعلــــيم واتجاPـــات : احمـــد دمحم يوســـف عليـــق
ن ل�Eدمــــــة #جتماعيـــــة، اjyلــــــد  ــــشر ، �ليـــــة اEFدمــــــة #جتماعيــــــة، 4والعلÖـــــ� الــــــدوcK العـ

   .2007جامعة حلوان، 

cـــ ــــد ع�ـــ ـــc )عــــــديل #تجاPــــــات : أســــــماء ممــــــدوح عيــ ــــة العمــــــل مــــــع اjFماعــــــات dـــ رتــــــصو مقــــــ%ح لطرWقــ
سالة ما ة، �ليـة ال%بيـة ر#س!�الكية اEFاطئة لدى شباب اjFامعات،  رجستI% غI% مÀشو

Pر،    .2013زبالقاPرة، جامعة }

اسـات :  السيد عبد اUFميد عطية راستخدام جماعة امل;ام cd تنمية الـو�c البيëـ� للطـالب، مجلـة د
dـــc اEFدمـــة #جتماعيـــة والعلـــوم 6xـــسانية، �ليـــة اEFدمـــة #جتماعيـــة، جامعـــة حلـــوان، 

2001.  

Wــدانالــسيد عبــد اUFميـــد عطيــة، ســـا ســة dـــc خدمــة اjFماعـــة، : زمي مــصطفى �امـــل  رالنظرWـــة واملما
Wة، املكتب اjFامcz اUFديث،    .2012رxسكند

ـــيد #ســــ!�الك، مجلــــة : آمــــال عبــــدالرحيم اتجاPــــات الطالبــــة اjFامعيــــة الــــسعودية نحــــو ثقافــــة ترشـ
  .28،2012جامعة دمشق، اjyلد 

Pـان دمحم صـقر ات }سـرة وترشـيد #سـ!�الك، عمـان، دار اقتـصادي: رآيات عبد املنعم الد©سطي، نو
�ع والطباعة،    .2019زاملسI%ة للÀشر والتو

Wة، دار املعرفة اjFامعية، : إيز�س نوار، س;I% نوار ، xسكند ر#قتصاد #س!�ال�ي }سر   .1991ي

شــاد }ســر dــc )عــديل الــسلوك #ســ!�ال�ي لــدى : حــسن عبــد الــسالم دمحم الــشيخ يفاعليــة برنــامج لإل ر
ـــة #جتماعيــــة والعلـــــوم ع اســــات dــــc اEFدمــ رينــــة مــــن أطفـــــال املرحلــــة #بتدائيــــة، مجلـــــة د

  .م2004، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، 6x17سانية، العدد

مـــدى فاعليــة برنـــامج معــد لل��ـــوض بـــالو�c #ســ!�ال�ي لـــدى امل�وجـــات : رحــاب الـــسيد احمــد قمبـــاز
ة،  سالة ماجستI% غI% مÀشو رحديثا،  ر

ً
  .�2006لية #قتصاد املcK�Ê، جامعة املنوفية، 
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مــا6ي وWــد دمحم الر أثـــر التÀــشئة #ســـ!�الكية ع�ــ� ســلوكيات }طفـــال، مجلــة الـــو�x cســالمي العـــدد : ز
  .م2002، )441(

د }ســــرة: ىســــلو احمــــد ســــعيد ة مــــوا رإدا اقتــــصاديا��ا وترشــــيد #ســــ!�الك، الرWــــاض، دار الزPــــراء : ر
  .2005للÀشر

ات امل;نيـة EFدمـة اjFماعـة، : مر يوسفسمر صبcì ع Wب ع�ـ� امل;ـا اسة تحليلية ألسـاليب التـد رد ر ر
ة، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان،  رسالة ماجستI% غI% مÀشو   .2002ر

ات وسمات السلوك xدار قـائم : سناء دمحم احمد فاعلية يبرنامج باستخدام الكمبيوتر لتنمية م;ا ر
ة، �ليــة ع�ـ� تحــديث الثقافـة #ســ! اه غIـ% مÀــشو سـالة دكتــو  ،czــامjFر�الكية للـشباب ا ر ر

  .2010#قتصاد املcK�Ê، جامعة املنوفية، 

cـــات : صــفاء احمـــد دمحم فرغ�ـــPماعـــة لتنميـــة اتجاjFقـــة خدمـــة اWرنحـــو برنـــامج مقـــ%ح مـــن منظـــو طر
اسـات dـc اEFدمـة #جتماعيـة  راملرأة نحو ترشيد #س!�الك باملناطق العـشوائية، مجلـة د

  .2013، 34والعلوم 6xسانية، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، العدد 

%Iخض %Iلدى : صفاء خض cات ال�سامح #جتما� راستخدام ال&%نامج cd خدمة اjFماعة وتنمية م;ا
ــــسانية، �ليــــــة  ـــة والعلـــــوم 6xــ ــــة #جتماعيـــ dــــــc اEFدمـ اســــــات  ـــامcz، مجلـــــة د رالـــــشباب اjFـــ

  .2011، 2لوان، اjFزء اEFدمة #جتماعية، جامعة ح

Wــة تحليليــة مــن منظــو : تقــدير و�ــc املــرأة ل%شــيد اســ!�الك امليــاه:  صــلوحة محمــود عبــدالرحمن رر ؤ

ســة العامــة ل�Eدمــة #جتماعيــة، املــؤتمر العلÖــ� الــدوcK الثالــث والعــشرWن ل�Eدمــة  راملما
مــة املاليــة ع�ــ� سياســات الرعايــة #جتماعيــة( #جتماعيــة ، ، ا)زا6ع/اســات } لjyلــد }و

  .�2010لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، 

ة والتطبيقــــــات( ســـــلوك املــــــس!�لك:  طلعـــــت أســــــعد عبداUFميــــــد ـــاPيم املعـــــا ، الرWــــــاض، مكتبــــــة )راملفـــ
 ،   .2018يالشقر

ضا عبد العال، ن�n دمحم صادق أساسيات طرWقة تنظيم اjyتمع، القاPرة، مركز 6شر : رعبد اUFليم 
jFع الكتاب ا�   .2001امcz، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، زوتو

�ــع الكتــاب اjFــامcz، �ليــة : يعبــد الــرحمن العsــسو Wة، مركــز 6ــشر وتو شــاد النفــ���، xســكند xز ر ر
  .1990اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان، 

kــاب }:  عبــد العزWــز حــسIن دمحم يوســف ســـر رالتــدخل امل^ــ� ألخـــصاêي تنظــيم اjyتمــع وتنميــة و�ــc أ
ـــــــة  ـــرWة، مجلـــــــــد اEFدمــ ـــاة }ســــــ ــــــة اUFيــــــ ــــــــسIن نوعيـــ ـــــــ� تحـ ـ ــــده ع�ـ ـــــيد #ســـــــــ!�الك وعائـــــ ب%شــــ

  .2015#جتماعية، 

ردو ال&ــــ%امج xعالميــــة dــــc تنميــــة الــــو�c #ســــ!�ال�ي للمــــرأة الرWفيــــة، املــــؤتمر : عبIــــ% محمــــود الــــدوWك
  .2002يالسنو السا�ع لالقتصاد املcK�Ê، جامعة املنوفية، 

  .1980د #س!�الك، مجلة #قتصاد املcK�Ê،مف;وم ترشي: يعلوWة علو

ة امل�Êلية وترشيد #س!�الك، القاPرة، دار الفكر العر�ي، : ع�c عثمان عبداللطيف   .2020رxدا
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ـــc ع�ــــc ع�ــــc التمــــامي اســــتخدام املناقــــشة اjFماعيــــة dــــc خدمــــة اjFماعــــة وتنميــــة و�ــــc الــــشباب : ع�ـ
اســــات dــــc اEFدمــــة اjFــــامcz باآلثــــار #جتماعيــــة الــــسلبية امل%تبــــة عــــ رن العوملــــة، مجلــــة د

  .2008 ، 4، اjyلد25#جتماعية والعلوم 6xسانية، العدد 

 %Iسـالة ماجـست  ، رغادة سيف ثابت، دو xعـالن التليفزWـو6ي dـc الـسلوك الـشراêي للـشباب املـصر ي ر
ة، �لية µداب، جامعة املنيا،   .2004رغI% مÀشو

رنظــو طرWقــة العمــل مــع اjFماعــات لتنميــة و�ــc الــشباب برنــامج مقــ%ح مــن م: إيمــان فتìــc إبــراPيم
ة، �ليــة اEFدمــة  ســالة ماجــستI% غIــ% مÀــشو  ،c¥بجماعــات التواصــل التكنولــو czــامjFرا ر

  .2014#جتماعية، جامعة أسيوط، 

ردو خدمة اjFماعة من منظو املدخل املعرcd السلو�ي لتنمية الثقافة :  فاطمة عبد هللا اسماعيل ر
ـــ!�الكية للمــــــــــ ـــــــصرWة لألخــــــــــصائيIن #ســـــــ ـــــــــة املـــ ـــــــة، اjFمعيـ ــــة #جتماعيـــ ــــــــة اEFدمــــــ رأة، مجلــ

  . 2014، 52#جتماعيIن، العدد 

���sامل صقر الق� : ، %IEFسالمية والعمل اx سالم، دائرة الشئو# cd يترشيد #س!�الك   .2008ن

ن مــا برنــامج مقــ%ح dــc #قتــصاد املK�Êــc قــائم ع�ــ� �عــض اســ%اتيجيات : و�ــوثر حــسIن �وجــك وآخــر
اء املعرفة وأثره cd تنمية الو�c #س!�ال�ي لدى طالبـات شـعبة التعلـيم }سا³ـ�� ب/ليـة  رو

التعلـــيم العـــاcK ( يال%بيـــة �ـــسوPاج، املـــؤتمر الـــسنو العر�ـــي الثالـــث عـــشر الـــدوcK العاشـــر
، �لية 1النو�cd c مصر والوطن العر�ي cd ضوء اس%اتيجيات التنمية املستدامة، اjyلد 

ة، ال%بية ال   .2018رنوعية، جامعة املنصو

  .1999#تجاPات اUFديثة cd علوم }سرة، د�ي، دار القلم، : لي�� دمحم إبراPيم

مان   .1986لأصو اUyاسبة ع�� الت/لفة، طنطا، مؤسسة سعيد للطباعة، : ردمحم أبو 

جلــو املــصرWة ، لياقــة التــصميم امل���ــc للبحــث #جتمــا�c، القــاPرة، مكتبــة }ن: دمحم ز�ــي أبــو النــصر
2008.  

ــــــيد ف;Öـــــــ� ــــــامcz : دمحم سـ Wة، املكتـــــــب اjFـ ــــة، xســـــــكند ــ ـــــة #جتماعيـ ـــــc اEFدمــ رتكنولوجيـــــــا #تـــــــصال dــ
  .2006اUFديث، 

،  دار الوفــــا لــــدنيا ) اjyــــاالت-ق الطــــر-رالتطــــو( اEFدمــــة #جتماعيــــة:  دمحم ســـيد ف;Öــــ� ي، xســــكندر
  .2007الطباعة والÀشر، 

Wة ) . xعــــداد- املبــــادئ-}ســــس(لÖــــ�البحــــث الع). م2004. (دمحم شــــفيق املكتــــب اjFــــامcz : رxســــكند
  .اUFديث

  .2019دمحم صالح عبدالوPاب، #تجاPات املعاصرة cd ال%شيد، القاPرة، الدار }�اديمية للعلوم، 

  .2007، القاPرة، "مداخل نظرWة ونماذج تطبيقية" خدمة اjFماعة : دمحم محمود مصطفى



 
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لترشيد السلوك االستهالكي 

 باب في ضوء أهداف التنمية المستدامةلدى الش
  مة إبراهيم عبد الغنيأسا/ د

   عبد الحافظ

 

 

                                                                                                               

436 

شادي للوالدين cd )عـديل نمـط الـسلوك #سـ!�ال�ي الـسل�n :مرWم دمحم فؤاد عثمان ر فاعلية برنامج ا
اه  سـالة دكتـو اسـة تجر�Wيـة مـن منظـو خدمـة الفـرد،   رلدى تالميذ املرحلة xعدادية د رر ر

ه ، �لية اEFدمة #جتماعية، جامعة حلوان،   .2008رغI% مÀشو

cKاملتــو cة ع�ــ عات القوميــة، محــددات #طــر البي¤يـة والــسياسية و#: ومـر ومنيــة و#جتماعيــة للمــشر
ـــc تنميـــــة اjyتمـــــع، �ليـــــة  Pـــــا dــ عات القوميـــــة ودو ربحــــث مÀـــــشو املـــــؤتمر #قليÖـــــ� املـــــشر و ر

سعيد، مج   .م2018، 2رµداب، جامعة بو

Pــــــر  يمنظـــــو احمــــــد } ز ـــالم، القــــــاPرة، دار الــــــسالم للطباعــــــة : ر ـــx cســ ترشـــــيد #ســــــ!�الك الفــــــردي dـــ
 .2002والÀشر

Pا cd تحقيق التنمية املستدامة بالعراق، املؤتمر xقلي�Ö : ��³ن�يل عمان مو رالتنمية ال�شرWة ودو
Pا cd تنمية اjyتمع، اjyلد عات القومية ودو راملشر سعيد، 1و ر، �لية µداب، جامعة بو

2018. 

ة شئو }سرة وترشيد #س!�الك، القاPرة، �ستان املعرفة، : نجالء عبد السالم محمود نإدا  .2018ر

Wة، : نـــصيف ف;Öـــ� منقرWـــوس ر#تـــصال بـــIن اjFوانـــب 6xـــسانية والتكنولوجيـــة املعاصـــرة، xســـكند
 .2010املكتب اjFامcz اUFديث،

c¥ادي احمد الفراP :،ليجEFية لدو اkاض، مكتب ال%بية العرW2006لترشيد اس!�الك املياه، الر. 

سلو�ي dــc ترشــيد الــسلوك #ســ!�ال�ي فاعليــة #تجــاه املعرdــc الــ: Pنــاء عــادل عبــد املــنعم عبــدالعال
ة، �ليــــــة ال%بيــــــة بالقــــــاPرة، جامعــــــة  ـــــ% مÀــــــشو اه غIـ ــــو ســــــالة دكتــ رلــــــدى املــــــرأة العاملــــــة،  ر ر

Pر  .2010ز}

الثقافـــة #ســ!�الكية وترشـــيد #ســـ!�الك، القـــاPرة، دار الكتـــب، : وفــاء دمحم شـــل�n، حنـــان دمحم الـــسيد
2012. 
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