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  يتطو&ر %داء امل!   لألخصا�ي جتما�� للتخفيف من حدة ستقطاب الفكر

  . الشباب ا-,ام+�ى لد

   أسامة  أحمد حسن أحمد،  عليو  ع�5 ابرا;يم  عليو،إسماعيل ع�5 أحمد الصغ12

ــــــة ـــــة وتنميــــــــة اB,تمـــــــع،تخـــــــصص خدمــــــــة جماعـ ــــــة ,  قــــــــسم ا-Eدمــــــــة جتماعيــ Iليــــــــة ال1Hبيــ

;ر, بالقا;رة &ة مصر العرLية, زجامعة %   .رجمMو

  esmailelhwary2@gmail.com:ال1Wيد Uلك1HوTي للباحث الرئQس1

  :املستخلص

عايــــة الــــشباب  اســــة التعــــرف ع$ــــ� واقــــع  داء امل�ــــ� لألخــــصا�ي �جتمــــا�� بم�اتــــب  راســــ-,دفت الد ر

ـــ3ح لتطــــــو/ر   ـــــصو مق4ـــ ــــع تـ داء امل�ــــــ� لألخــــــصا�ي �جتمــــــا�� <ــــــ� مواج=ــــــة را>;ــــــام:�، ومحاولــــــة وضــ

وذلــك مــن خــالل التعـــرف ع$ــ� واقــع  داء امل�ــ� لألخـــصا�ي , ي�ســتقطاب الفكــر للــشباب ا>;ـــام:�

عاية الشباب وأNم  ثار , وكذلك أNم الوسائل ال�K يتم I,ا استقطاب الشباب, ر�جتما�� بم�اتب 

اســــــة   .امل34تبــــــة ع$ــــــ� �ســــــتقطاب ــــل  داء امل�ـــــــ� روانطلقــــــت الد ـــــا وصــــــف وتحليــ مـــــــن أNــــــداف أNم=ـ

عاية الشباب <ـ� مواج=ـة �سـتقطاب الفكـر للـشباب ا>;ـام:� يلألخصا�ي �جتما�� بم�اتب  مـن , ر

ـــ� تــــؤثر ع$ــــ�  داء امل�ــــ� لألخــــصا�ي �جتمــــا�� <ــــ� مواج=ــــة  ـــم املعوقــــات الKـ خــــالل الكــــشف عــــن أNـ

ه <ـ� التنميـة و�ســتقر راسـتقطاب الـشباب فكر/ـا ودو رومحاولـة وضـع تـصو مق4ـ3ح لتطــو/ر  داء , ارً

اسة ا>[الية , يامل�� لألخصا�ي �جتما�� <� مواج=ة �ستقطاب الفكر للشباب ا>;ام:� عد الد ر̂و

اســـات الوصـــفية التحليليـــة اســــة ع$ـــ_ , رمـــن الد اســـة ا>[الـــة(رواعتمـــدت الد ، وتـــم تطبيــــق )رمـــنab د

عايـة الـشباب مفردة من  خصائ) 60(البحث ع$_ عينة قوام=ا  ريjن �جتماعيjن العـاملjن بم�اتـب 

Nـــر بالقـــاNرة فـــرع البنـــjن اســـة إjـــi النتـــائج التاليـــة  .زب�ليـــات جامعـــة    أن :-1  :روقـــد توصـــلت الد

عايـــة الـــشباب ا <ـــ� أداء  خـــصائيjن �جتمـــاعيjن العـــاملjن بـــأج=زة  رNنـــاك قـــصو أن  -2  . ا>;ـــام:�ًر

عايـــة الـــشبابNنـــاك معوقـــات مرتبطـــة باألخـــصائيjن � أن Nنـــاك  -3  .رجتمـــاعيjن العـــاملjن بـــأج=زة 

  .أن Nناك معوقات مرتبطة با>;امعة -4  .معوقات مرتبطة بالشباب ا>;ام:�

  .ي �ستقطاب الفكر، داء امل��،   التطو/ر:الnلمات املفتاحية
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ABSTRACT: 

The current study aimed to identify the status-quo of the professional 
performance of the social worker in the university youth welfare 

offices and to try to develop a suggested proposal to develop the 
professional performance of the social worker in counter to the 

intellectual polarization of youth, through identifying the status-quo of 
the professional performance of the social worker in youth welfare 

offices, as well as the most important means by which youth are 

polarized, and the most important effects of polarization. Therefore, 

the study started from the most important objectives, description and 

analysis a description and analysis of the professional performance of 

the social worker in the offices of youth welfare to counter the 

intellectual polarization of university youth and to identify the most 

important the most important obstacles that affect the professional 

performance of the social worker to encounter polarizing youth 

intellectually and its role in development and stability. The study also 

sought to develop a suggested proposal to develop the professional 

performance of the social worker in counter to the intellectual 
polarization of university youth. The current study followed the 

analytical descriptive method based on (the case study approach). The 
research was administered to a sample consisting of (60) social 

workers working in youth filed. The study revealed that there is a lack 
of performance of social workers working in the university youth 

welfare agencies. There are obstacles related to social workers 
working in youth welfare agencies. That there are obstacles related to 

university youth. There were obstacles related to the university. 

Keywords: Development, Professional Performance, Intellectual 

Polarization. 
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أوال
ً

  -:مقدمة البحث: 

ة  ة عقب ثو ر      لقد واج=ت مصر مرحلة شديدة ا>wطو يونيو قضايا ومشكالت ) 30(يناير و) 25(ر
ـــن املــــستقبل ـــر وحاولــــت النيــــل مـ , يفــــالواقع املــــصر شــــ=د متغjــــ3ات اجتماعيــــة, Nــــددت أمــــن ا>[اضـ

جيـة, وسياسية, واقتصادية, وأمنية, وثقافية يKـ� القـت بظالل=ـا ع$ـ� الواقـع املـصر وال, رداخلية وخا
  .واضافت ضغوط وتحديات أثرت ع$� انطالقھ نحو التنمية والتقدم

ا <� �ونة  خ3jة ما �عرف با>;ماعات املنحرفة وال�K ^عت�3        ولعل من أبر Nذه التحديات ان�شا
ً
ر ز

آيــا �انــت مرجعيا�,ـــا جماعــات مخالفــة للـــدين
ً

, لبعـــد عــن الوســـطية�عيــدة �ــل ا, نونــصوص القـــانو, 
ــــة, و�عتـــــدال و عــــــراف الــــــسائدة , واملعــــــاي3j �جتماعيــــــة, والــــــسياسية, والثقافيــــــة, والقــــــيم  خالقيــ

  .ًواملقبولة اجتماعيا

ة  مـــــر أ�,ـــــم الفئـــــات  ك�ـــــ3 اســـــ-,دافا لالســـــتقطاب مـــــن قبـــــل تلـــــك        ولعـــــل مـــــا يز/ـــــد مـــــن خطـــــو
ً

ر
اI,م تجــــاه Nــــذه ا>;ماعــــات املنحرفــــة �ــــش�ل والKــــ� تــــن�� <ــــ� ذلــــك بالفعــــل يــــتم اســــتقط, ا>;ماعــــات

ة القــو ال�ــشر/ة العاملــة, مباشــر أوغjــ3 مباشــر يحيــث يمثــل الــشباب ذر Nم , و رNــذا إ�ــ_ جانــب اعتبــا
العنصر املنـتج واملـس-,لك <ـ� أن واحـد، كمـا أ�,ـم العامـل الفعـال <ـ� أي عمليـة تخطـيط اجتمـا�� أو 

  .اقتصادي

، ً      Nــذا وتحتــل قــضايا الــشباب موقعــا م أس قائمــة أولو/ــات واNتمــام ا�;تمــع املــصر يركز/ــا ع$ــ�  ر ً

ف=و �عكس من جانب اع34افا، بخصوصية القضايا املتعلقـة بالـشباب
ً

و�ع�ـ3 مـن جانـب أخـر مـدي , 
الKـــ� تواجـــھ ا�;تمــــع , و�جتماعيــــة, و�قتـــصادية, ^ـــشابك Nـــذه القـــضايا مــــع التحـــديات الـــسياسية

ع$ــ� اعتبــار ,  للــشباب �عت�ــ3 عائــد غjــ3 محــدود ع$ــ� ا�;تمــعومــن ثــم فــإن �ســ�ثمار  مثــل, ياملــصر
  .أ�,م أNم الطاقات ال�شر/ة ال�K تحتاج إ�_ ا�[افظة عل�,ا

      ولعل ما سبق يلقي باملسئولية ع$� مختلف امل=ن وال�K من بي¢,ا م=ن املساعدة ¡ سانية عموما 
ً

ف وم=ـا روا>wدمة �جتماعية بوجھ خاص بما تملكھ مـن معـا , قات وطـر متخصـصة <ـ� Nـذا الـشأنر
¥ـــط الـــشباب �عـــضو/ة  Nـــا طر/قـــة خدمـــة ا>;ماعـــة بمـــا تقدمـــھ مـــن بـــرامج م=نيـــة و رومـــن أNم=ـــا وأبر ز
عايـــة الــشباب ا>;ــام:� و�ســـتجابة  رجماعــات Nادفــة وديناميكيـــة <ــ� إطــار مؤســـسة متخصــصة <ــ� 

ل ملواج=ــة Nـــذا ا>wطـــر روذلــك مـــن أجـــل القيــام بـــدو فعـــا, يللمتغjــ3ات الKـــ� يمـــر I,ــا ا�;تمـــع املـــصر
يا�[ـــدق، والـــذي أصـــبح لـــھ تـــأث3j قـــو ع$ـــ� حيـــاة الـــشباب املـــصر مـــن ناحيـــة وا�;تمـــع مـــن ناحيـــة , ي

و^عــديل , حيــث يمكــن >wدمــة ا>;ماعــة أن ^ــساNم <ــ� إكــساب الــشباب �تجاNــات املرغو¥ــة, يأخــر
ــــة, �تجاNـــــات الـــــسلبية ف, و¥ـــــث القـــــيم الدي§يـ ـــا ا�,, روتنميـــــة املعــ ـــد م ع$ــــــ�  داء روذلـــــك لتحـــــسjن قــ

  .�جتما��

ق      لـذا ف©ــ� أقــرب الطــر للتعامــل مــع الــشباب ف©ـ� ال ^ــستطيع بــأي حــال مــن  حــوال أن تتجاNــل 
أسباب �ختالفات السياسية و�جتماعية والبيªية والسي�ولوجية ال�K تحيط بالـشباب، وحيـث ال 

مـة بـنفس  ســاليب و دوات زيجـو أن تظـل خدمـة ا>;ماعـة تتعامـل مــع Nـذا ا>;يـل و جيـال القاد
ات ا>[ديثـــة مـــن  تـــھ التطـــو رالتقليديــة، بـــل يجـــب البحـــث عـــن أســـاليب حديثـــة ت�ناســـب مـــع مـــا أفر ز
مـــستجدات  مـــر الـــذي �ـــستلزم التحـــديث امل�ـــ� للتخفيـــف مـــن اســـتقطاب الـــشباب <ـــ� اتجـــاه Nـــذه 

لا>;ماعــات املنحرفــة مــن منظــو خدمــة ا>;ماعــة ولكــن ذلــك ال يمكــن تحقيقــھ بمعــز  عــن الوقــوف ر
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/ــــة مالئمــــة , ومعوقاتـــھ, ع$ـــ_ واقــــع  داء امل�ـــ� >wدمــــة ا>;ماعــــة <ـــ� Nــــذا الــــصدد ؤومــــن ثــــم اق4ـــ3اح ر
اسة الراNنة   .رللتطو/ر والتحديث امل�� وNوما �ع�3 عن قضية الد

ثانيا
ً

اسات السابقة:    : رالد

اسة  ف الKـ� يحتـاج ا)م2006أحمد ابرا;يم , حمزة(ر      Nدفت د ل�,ـا  خـصا�ي ر تحديد املعا
ـ¬� وايـضا تحديــد , والKـ� يمكـن عـن طر/ق=ـا تـوف3j جـوده ^علـيم ا>wدمـة �جتماعيـة, ر�جتمـا�� املد

ــــ� قـــــد ^ـــــساNم <ـــــ� تحـــــسjن وتلبيـــــة �حتياجـــــات املعرفيـــــة  مجموعـــــھ مـــــن املؤشـــــرات التخطيطيـــــة الKـ
اـ¬� �, رلألخـصا�ي �جتمـا�� الـذى �عمـل <ـ� ا�;ــال الد اسـة مـنab امل̄ـ  �جتمــا�� رواسـتخدمت الد

اسة ا�_ ان Nناك متطلبات من وج=ة نظر املبحوثjن <� مراتب متأخرة .بطر/قة العينة  روتوصلت الد
اجــــع ا�ــــ_ نقــــص اNميــــة تلــــك املتطلبــــات ,  نولكــــن قــــد ت�ــــو  تلــــك , روNــــذا ال يمكــــن تفــــس3jه  ع$ــــ_ انــــھ 

س <, املتطلبات ال ي±;أ ال�,ا  خصا�ي �جتما�� <� العمل فھ وخ�3اتـھ رو¥التا�� ف=و يما ر� حدود معا
وNو ما يجب ان يؤخذ <� �عتبار كمعيار , ندو اNتمام بما Nو حديث <� ا�;ال امل��  , ال�K اك�س²,ا

بمــــا �ـــساعد <ــــ� اعــــداد اخــــصائيjن اجتمــــاعيjن  , مـــن معــــاي3j ا>;ــــودة <ــــ� ^علـــيم ا>wدمــــة �جتماعيــــة 
/ن ع$_ التعامل مع املتغ3jات املعاصرة   ..رقاد

N اسة       كما ــيم , فيحـان(ردفت د ي إ�ـ_ الوقـوف ع$ـ_ مظـاNر التطـرف الفكـر )م2008دمحم دحــ
يوابراز ا�عاد التطرف الفكر لدى �عض الـشباب ا>;ـام:� , لدى �عض الشباب ا>;ام:� السعودي

بـــا�;تمع الـــسعودي مـــن جميـــع ��عـــاد الدي§يـــة والـــسياسية والنفـــسية والثقافيـــة  وتوصـــلت ا�ـــ_ ان 
عمـل لـدى الـشباب الـسعودي بجامعـة �مـام دمحم بـن سـعود ¡سـالمية بالر/ـاض عدم توافر فرص ال

  .يؤدى ا�_ التطرف <� الفكر بjن الشباب

اســــة  رإ�ــــ_ التعــــرف ع$ــــ_ دو ا>;امعــــات  ) م 2009دمحم بــــن أحمــــد , عــــوض(ر      ب¶نمــــا Nــــدفت د
ت إ�ــ_ دو ا>;امعــات الع, يالعر¥يــة <ــ� تحقيــق  مــن الفكــر لــدى طالI,ــا رحيــث أشــا ر¥يــة <ــ� تحقيــق ر

روحاولت ¡جابة ع$_ ما دو ا>;امعات العر¥يـة , و^عز/ز ال=و/ة الثقافية لدي الطالب, ي من الفكر
, وتوصــلت إ�ــ_ نتــائج مــن أNم=ــا, ي<ــ� تحقيــق  مــن الفكــر لــدى طالI,ــا؟ واســتخدمت املــنab الوصــفي

 واك�ــشاف أنــواع �نحــراف العمــل ع$ــ_ تنميــة قــيم �نتمــاء واملواطنــة ل±[فــاظ ع$ــ_ ال=و/ــة الثقافيــة
ًالفكر مبكرا لدى الطالب بأساليب غ3j تقليدية   .ي

اسة  /ادة كفاءة ) م2010فاطمة �س , حس2ن(ر      كما Nدفت د زتحديد ا>;وانب ال�K ^س=م <� 
اسـة إ�ـ_ وجـود ضـعف  ر داء امل�� لإلخصا�ي �جتمـا�� بجمعيـات الت�افـل �جتمـا�� وتوصـلت الد

ف العامــ ه وم¢,ــا القــصو <ــ� �طــالع ع$ــ_ ر<ــ� املعــا مــة ألداء ¡خــصا�ي �جتمــا�� لــدو رة وامل=نيــة الال ر ز
رأحـدث املراجــع وحــضو املــؤتمرات واســتخدام  ســاليب العلميــة ا>[ديثــة وكــذلك قــصو <ــ� القــيم  ر
ـــــسر/ة والعدالــــــة �جتماعيــــــة وا>[ر/ــــــة الفرديــــــة  ــا الـ ـــاعيjن وم¢,ــــ مــــــة لإلخــــــصائيjن �جتمـــ زامل=نيــــــة الال

ة واملوضو مـة لـألداء امل�ـ� لإلخـصا�ي �جتمـا�� وم¢,ـا م=ـا ات امل=نيـة الال رعية وكذلك قصو <� امل=ا ز ر ر
اسة .�تصال وإيجاد الت�امل  تقاء باألداء امل�ـ� لألخـصا�ي �جتمـا�� : روقد اق34حت الد ة � رضر ور

/ھ والقيمية    .روتوف3j العديد من املتطلبات املعرفية وامل=ا
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ن        كمـا اسـ-,دفت اســة كونـوفر وآخــر ود  التعـرف ع$ــ� )م Conover  and  others 2010, (ر
ـــائل ¡عــــالم �جتماعيــــة <ــــ� , كيفيــــة �ســــتقطاب الــــسيا¬� ع$ــــ_ تــــو/34 اســــة دو وسـ روأو«ــــ[ت الد ر

ـــة ذات التوج=ـــــات الــــــسياسية , ^ـــــشكيل ا�;ـــــال العـــــام ــــjن الـــــشب�ات �جتماعيــ و^ـــــس=يل �تــــــصال بـ
ـــة شــــــب�, ا�wتلفـــــة اســ ــــابيع مــــــن رحيــــــث قــــــاموا بد ات التواصــــــل الـــــسيا¬� ع$ــــــ_ تــــــو/34 قبـــــل ســــــتة أســ

حيــث او«ــ[وا مــدى تــأثر �فــراد I,ــذه الــشب�ات ممــا , م�2010نتخابــات النــصفية  مر/كيــة عــام 
  .أدى بالبعض إ�_ العزلة السياسية

ت  اســــة ر      ب¶نمـــا أشـــا ــــــــر , دمحم( رد ــ ــ ــــــيب ناصـ ــ  <ـــ�  ــــشر ر إ�ـــ_ دو املواقـــع ¡لك34ونيــــة)م 2011مثـ
Nـا <ــ�  ـشر الغلــو الـدي¼�, الغلـو الــدي¼� ة Nــذه املواقــع ودو روأو«ـ[ت مــدي خطـو وحاولــت ¡جابــة ,  ر

وتوصــلت إ�ـــ_ , رع$ــ_ مــا دو املواقـــع ¡لك34ونيــة <ـــ�  ــشر الغلـــو الــدي¼�؟ واســـتخدمت املــنab الوصـــفي
اعية للفرد داخل أن للمواقع ¡لك34ونية سمات متطرفة أثرت ع$_ الثقافة �جتم, نتائج من أNم=ا

¥ـط Nــذه , أسـرتھ ومجتمعـھ روأن الـشباب أصــبحوا Nـدفا ل=ـذه املواقــع ممـا ت�ثـھ مـن أف�ــار Nدامـة، و ً

  .ر مو با>;=ادية مما يجعل=م عرضھ كب3jة لالستقطاب

اسة  ) م2012دمحم فت�ـ� عبـد الفتـاح, حـس2ن: فواز بن عقيـل, ا-,! (ر      ب¶نما Nدفت د
يل دو جامعـة تبـوك <ـ� ^عز/ـز  مــن الفكـر لـدى الطـالبرا�ـ� بنـاء تـصو مق4ـ3ح لتفعيــ واســتخدمت , ر

والغــز الثقــا<� بــjن , يوتوصــلت إ�ــ_ أن مــن أســباب ^عز/ــز  مــن الفكــر لــدى الطــالب, املــنab الوصــفي
انحـــسار ا>wـــصوصية , وســـائل ¡عـــالم, يالـــصراع الفكـــر املتفـــاوت مـــن بلـــد ألخـــر, صـــفوف املـــسلمjن

  . الثقافية

اسة       ب¶نما Nدفت عاية الشباب <� تحقيق )م 2015دمحم ;اشم  , السيد( ر د ر إ�_ تحديد دو  ر
عايـة الـشباب <ـ� تحقيـق , ي من الفكر لدى الشباب ا>;ام:� روالتعرف ع$ـ_ املعوقـات الKـ� تواجـھ 

عايــة الــشباب <ــ� تحقيـــق , ي مــن الفكــر لــدى الــشباب ا>;ــام:� ضــع تـــصو مق4ــ3ح لتفعيــل دو  رو ر ر و
اســات الوصــفية واســـتخدمت ,  الــشباب ا>;ــام:�ي مــن الفكــر لــدى اســة ا�ــ_ الد روت§ت¾ـــ½ Nــذه الد ر

روتوصلت إ�_ نتائج مـن أNم=ـا وجـود قـصو <ـ� أداء  خـصائيjن �جتمـاعيjن , منab امل¯� �جتما��
عاية الشباب <� تحقيق  من الفكر لـدى الـشباب ا>;ـام:� يالعاملjن <� أج=زة  ة , ر وروأوصـت بـضر

عايــة الــشباب ا>;ــام:� وذلــك لتحقيــق  مــن ال34كjــ¿ ع$ــ_ بــرا رمج التنميــة ال�ــشر/ة املرتبطــة بــأج=زة 
  .يالفكر لدى الشباب ا>;ام:�

ــة       كمــــا Nــــدفت  اســ ـــع املــــسئولية )م 2017أســــامھ أحمــــد , حــــسن(رد  إ�ــــ_ التعــــرف ع$ــــ_ واقـ
ـــة لـــــدى الـــــشباب ا>;ـــــام:� و ثـــــار امل34تبـــــة ع$ـــــ_ �ســـــتقطاب اســـــ, �جتماعيــ عت�ـــــN 3ـــــذه الد ة مـــــن ر̂و

اسة ا>[الة اسات الوصفية القائمة ع$_ منab د رالد روحاولت التوصل إ�_ تـصو تخطيطـي لتنميـة , ر
وتوصـلت إ�ـ_ , املسئولية �جتماعية لدى الشباب ا>;ام:� ل±[د من �ثار امل34تبـة ع$ـ_ �سـتقطاب

باب ا>;ـام:� أن مـن أNـم الوسـائل الKـ� يـتم I,ـا اسـتقطاب الـش: العديد من النتائج والKـ� مـن أNم=ـا
, وجماعــة  صــدقاء, ومواقــع التواصــل �جتمــا��, وســائل  عــالم, و¡غــراء باملنــصب,  غــراء باملــال

ىوأن مستو املسئولية �جتماعيـة لـدى الـشباب ا>;ـام:� مـستو متوسـط وأن أNـم  ثـار امل34تبـة , ى
  .ع$_ �ستقطاب تمثلت <� العنف والتطرف وضعف �نتماء للوطن

ــ ـــة      كمـــ اســ ـــدفت د ــــاج, عبدا�Bـــــسن: مـــــصطفى دمحم, الفقـــــي(را Nــ ) م2018,ابـــــرا;يم �,ـ
Nــاب كمــا يدركــھ الــشباب ا>;ــام:�،  اســة الــضوء ع$ــ_ التطــرف �لك34و ــي املــرتبط باإل رســلطت الد ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

231 

/ة عالجية من منظو ا>wدمة �جتماعية رر اسة منab امل¯� �جتما��. ؤ ت . رواستخدمت الد روأشا
اسة إ�_ عـدة نتـائج  Nـا، اسـتغالل ضـعف الـو�� املعر<ـ� الـدي¼� لـدي الـشباب مـن خـالل رالد زمـن أبر

وســـائل ا�wاطبـــة ا>;نابــــة، وتوجيـــھ  عـــضاء إ�ــــ_ أن الـــسمع والطاعـــة لألوامــــر والت�ليفـــات مرتبطــــة 
̂ـشكيك الـشباب <ـ�  صـو الدي§يـة وتب¼ـ�  ف�ـار الـشاذة، ولـذلك  لبرضا هللا وقوة ¡يمـان، وكـذلك 

  . اة ل§شر التعاليم الÂ[يحة لإلسالمريجب تفعيل دو الدع

اسة  /�Ã مـن )م 2021روائل ا�Bـضر أنـو , أحمد(ر     كما Nدفت أيضا د ر إ�ـ_ وضـع برنـامج تـد
مات  سة العامة <� ا>wدمة �جتماعية لتطو/ر  داء امل�� لفر/ق العمل <� مواج=ات أ زمنظو املما ر ر

ا  <ــ�  داء امل�ــ� لفر/ــق العمــل والKــ� أكــدت ع$ــ_ ًراملــدن ا>;امعيــة وتوصــلت إ�ــ_ أن Nنــاك ثمــة قــصو
��/�Ã لتطو/ر  داء امل   . رحاجتھ ا�_ تنفيذ برنامج تد

ثالثا
ً

   -:مشnلة البحث و�ساؤالتھ: 

ات امل=نيـــة  ســـ-,ا ع$ـــ_ العديـــد مـــن امل=ـــا ر   ^عتمـــد م=نـــة ا>wدمـــة �جتماعيـــة كم=نـــة إ ـــسانية <ـــ� مما ر
ىو/تمحـو اNتمام=ـا <ـ� العنـصر ال�ـشر وNـو د امل=ـم <ـ� تنميـة ا�;تمــع، ) ¡ ـسان (ر روالـذى �عت�ـ3 املـو

جة كب3jة من التخصص وا>3�wة ال�K تمك¢,م من  رو/تطلب ذلك إعداد أخصائيjن اجتماعيjن ع$_ د
Nــــــــم بكفــــــــاءة ــــــة , رأداء أدوا ف متــــــــصلة با>wدمــ ــــــا ـــــة معــ ـ ــــة �جتماعيــ ســــــــة ا>wدمــــ ــــث تتطلــــــــب مما رحيــــ ر

ف فــــ ة <ــــ� تطبيـــق Nــــذه املعــــا ر�جتماعيـــة وامل=ــــا ضال عـــن ا>�wــــ3ات الKــــ� يمكـــن اك�ــــساI,ا مــــن خــــالل ر
ً

/ب املستمر لتحسjن  داء امل�� لألخصائيjن �جتماعيjن حيث �عت�3  داء امل�� Nـو عـصب , رالتد
ســـة امل=نيـــة ل±wدمـــة �جتماعيـــة ملـــا يمثلـــھ مـــن تـــدعيم  داء امل�ـــ� لألخـــصائيjن �جتمـــاعيjن، , راملما

ا�,م وتطـو/ر وذلك من خالل إكساI,م �ل جديد ا�,م وصـقل م=ـا ات وتنميـة قـد ف وامل=ـا ر من املعـا ر ر ر
سة م=نة ا>wدمـة �جتماعيـة �عتمـد ع$ـ_ رطر أداÄ,م امل��، حيث أن تطو/ر مما التعلـيم املـستمر , ق

سة <� حالة ضعف   .رو¥دونھ تصبح املما

جتمــاعيjن         ومــن العــرض الــسابق يتــ�Å أن Nنــاك �عــض املــشكالت الKــ� تواجــھ �خــصائيjن �
عاية الشباب با>;امعات وال�K ^عو أداÄ,م امل�� وال�K تؤثر بالطبع ع$_ ^عامل=م  قالعاملjن بم�اتب  ر

حيــث أن Nــذه الفئــھ ^عــا ى مــن مــشكالت اجتماعيــة واقتــصادية ) الــشباب ا>;ــام:�(مــع Nــذه الفئــھ 
Nا, وثقافية واملشكالت ,  والبطالة,رتتمثل <� الفقر واليأس وا عدام اضطالع املؤسسات املعنية بدو

باإلضــافة إ�ــ_ املــشكالت الــسياسية �ــالفراغ , النفــسية املتمثلــة <ــ� القلــق النفــÇ¬� والعزلــة و�نطــواء
كمــا يــتم اســتغالل �عــض املــشكالت للتــأث3j <ــ� �تجــاه العــام , الــسيا¬� والتعــصب لــبعض  حــزاب

يــــة والKــــ� ^ــــستغل=ا �عــــض نوالKــــ� ت�ــــو محــــصل-,ا الرئ¶ــــسة Éــــ� ضــــعف املــــسئولية �جتماع, للــــشباب
ذات  Nـداف الwÊـصية السـتقطاب Nــذه ) جماعـات الـضغط واملـصا>�(ا>;ماعـات املنحرفـة مثـل 

اســـة تكمـــن <ـــ� ال�ـــساؤالت , الفئـــھ مـــن الـــشباب وËـــ[¢,ا باألف�ـــار ال=دامـــة رومـــن ثـــم فـــإن مـــش�لة الد
  .التالية

  رعاية الشباب ا>;ام:�؟ ما واقع  داء امل�� لألخصائيjن �جتماعيjن العاملjن بم�اتب ■

قوع الشباب <� براثن �ستقطاب؟■   و ما العالقة بjن  داء امل�� و

عايـــة الـــشباب با>;امعـــات دو <ـــ� تنميـــة الـــو�_ لـــدى ■ ر كيــف ي�ـــو لألخـــصا�ي �جتمـــا�� بم�اتـــب  ر ن
؟   يالشباب <� مواج=ة �ستقطاب الفكر
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ا�عا
ً

  -:أ;داف البحث: ر

  -:تتمثل أNداف البحث <� ما ي$�

عايـــة الــــشباب ا>;ـــام:� <ــــ� مواج=ــــة -1 ر التعـــرف ع$ــــ_ الـــدو الفع$ــــ� لألخـــصا�ي �جتمــــا�� بم�اتــــب  ر
  .ي�ستقطاب الفكر

عايــــة الــــشباب ا>;ــــام:� <ــــ� -2 ر التعــــرف ع$ــــ_ املعوقــــات الKــــ� تواجــــھ  خــــصا�ي �جتمــــا�� بم�اتــــب 
  .يمواج=ة �ستقطاب الفكر

 لألخــــصا�ي �جتمــــا�� <ــــ� مواج=ــــة �ســـــتقطاب ر التوصــــل إ�ــــ_ تــــصو مق4ــــ3ح لتطــــو/ر  داء امل�ـــــ�-3
  .يالفكر للشباب ا>;ام:�

خامسا
ً

  -:أ;مية البحث: 

عايــة الــشباب با>;امعــات ومــا ي34تــب -1 ر الـضعف <ــ�  داء امل�ــ� لألخــصائيjن �جتمــاعيjن بم�اتـب 
نع$ــ_ Nــذ القــصو والــضعف مــن مخــاطر ع$ــ_ Nــذه الفئــھ مــن الــشباب وتــرك=م بــدو مرجعيــھ  ر

 مـا يجعل=ـم Nـدف سـ=ل لالسـتقطاب مـن قبـل �عـض ا>;ماعـات املنحرفـة وم$ـÌ Íـ[يحة وNـو
وNــو مــا يتفــق مــع ســ:�   .عقــول=م بأف�ــار Nدامــة واســتخدام=م <ــ� أعمــال تخر/ــب ضــد الدولــة

سة ا>wاصة I,ا  .كما يواكب متطلبات ا�;تمع م¢,ا, رامل=نة ا�_ توسيع نطاق نظر/ة املما

  .ر ا>wدمة �جتماعية التعرف ع$� جماعات  الضغط من منظو-2

 مـــساعدة الـــشباب بـــصفھ خاصـــھ ع$ـــ_ ف=ـــم القـــضايا ا>[قيقيـــة �;ـــتمع=م والتعامـــل مع=ـــا برشـــد -3
 .وحكمھ خاصة <� ظل ا>[راك �جتما�� والثقا<� والسيا¬� السائد

 مــساعدة صــا :� القــرار <ــ� اتخــاذ مــا يلـــزم ملــساعدة الــشباب ع$ــ_ مواج=ــة �ســتقطاب بأشـــ�الھ -4
  .ا�wتلفة

عايــة الــشباب با>;امعــات -5 اســة <ــ� تطــو/ر ال�ــ3امج ا>wاصــة بم�اتــب  ر قــد ^ــساعد ن�يجــة Nــذه الد ر
 .ل±[د من  ثار امل34تبة ع$_ استقطاب الشباب

عايــــــة الــــــشباب ا>;ــــــام:� نحــــــو تنميــــــة -6 ـــو للمــــــسئولjن بم�اتــــــب  ــــ� تقــــــديم �عــــــض ا>[لـــ ــــ=ام <ــ ر ¡ســ ل
  .�ستقطاباملسئولية �جتماعية لدى الشباب >[ماي-,م من براثن 

عايــة الــشباب والKــ� تحــد مـــن -7 ر التعــرف ع$ــ� املعوقــات الKــ� تواجــھ  خــصا�ي �جتمـــا�� بم�اتــب 
��  .تطو/ر أدائھ امل

سادسا
ً

  -:مفا;يم البحث: 

  )ي �ستقطاب الفكر –  داء امل�� -التطو/ر( : لتناو البحث املفاNيم التالية
ه: التطو/ر لغة :مفMوم التطو&ر ●   .روNو مشتق من الطو, حولھ, رطو

رتحو من طو إ�_ طو أخر: روتطو ر   .ل
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/�Ñ الــذى يحــدث <ـ� ب¶ئــة ال�ائنــات ا>[يـة وســلوك=ا و/طلــق أيـضا ع$ــ_ التغjــ3  ً      و�ع¼ـ½ التغjــ3 التـد ر
/�Ñ الــــذى يحـــدث <ــــ� تركيبـــة ا�;تمــــع أو العالقــــات أو الـــنظم أو القــــيم الـــسائدة فيــــھ امل�,ــــم ( رالتـــد

  .)57ص, م2004,يةم�,م اللغة العرL: الوسيط

  : مفMوم التطو&ر  � قاموس ا-Eدمة جتماعية●

/ـة ^عتمـد ع$ـ_ نظر/ـات   ـساق وتوج=ـات :       حيث �عرف مف=وم التطو/ر ربأنـھ أسـاليب فنيـھ وإدا
العالقـات ¡ ــسانية لتــدعيم أعــضاء ا>;ماعــة ع$ــ_ حــل املــشا�ل معــا وتحقيــق اتــصال أك�ــ3 فاعليــھ 

وتنمية التنظيم وNو عمليـة , � ¡نتاج عن طر/ق ^Ê;يع �بت�ار والت§سيقفيما بي¢,م وكفاية أك�3 <
  .)354ص, م2000, أحمد شفيق: يالسكر (يطو/لة  جل وأسلوب إدار �ستخدم أساليب فنيھ متنوعھ

  :ًمفMوم التطو&ر إ جرائيا ●

  .ل التغ3j والتحو إ�_  فضل-1

ات وامل-2 ف والقيمر ¡عداد ا>;يد عن طر/ق ال4¿و/د بامل=ا   .رعا

عة ومتطلبات ا�;تمع من امل=نة <� مجال �ستقطاب-4 ات ا>[ديثة امل�سا ر مواكبة التطو   ر

  : مفMوم %داء امل! ●

: املنجد  � اللغة وUعالم( مأخوذ من التأدية بمع¼½ إيصال الÒ¬�ء إ�_ املرسل إليھ:  داء امل�� <� اللغة 

  ).6ص, م2009

س , ى الÒ¬�ء قام بھ وأنجزه و داء Nو العمل و¡نجاز والتنفيذأد: و�شار إليھ ع$_ أنھ رالفعل املما
  .)ص,م2000: امل�,م الوج2¥( لأو ا>;=د املبذو

اسة ا>[الية عايـة الـشباب : رو/قصد باألداء امل�� <� الد سـ=ا أ <ـ� مجـال  سات امل=نيـة الKـ� يما راملما ر ر
ات والقيم و� ف وامل=ا را>;ام:� انطالقا من املعا ال�K سبق لھ ان اك�س²,ا وش�لت , تجاNات امل=نيةر

ه امل�� وتوافقت مع مسماه الوظيفي   . ردو

  :ي مفMوم ستقطاب الفكر●

امل�,ــم (, إ�ــ_ جمـع  جــزاء <ـ� ناحيــة واحـدة وÉــ_ مـصدر اســتقطب: �ـش3j لفــظ �سـتقطاب <ــ� اللغـة

  .)47ص ,م2011: الوسيط

س, تأملـــھNـــو تــردد القلــب و:       والفكــر <ــ� اللغــة تــردد القلــب <ـــ� , والـــراء, ال�ــاف, الفــاء: رقــال بــن فـــا
دد قلبھ معت�3ا: يقال, الÒ¬�ء تفكر إذا 

ً
  ) 446ص, م2007: م�,م مقايQس اللغة(كث3j الفكر: رجل فك3j, ر

لألجــل الوصــو إ�ــ_ , إجــراء عمليــة عقليــة <ــ� املعلومــات ا>[اضــرة:  والفكــر Nــو:والفكــر  ــ� صــطالح
  . لالعلم با�;=و الغائب: وواملطلوب N. املطلوب

ً مفMوم ستقطاب الفكر إجرائيا●   :ي

ا  ىNــو محاولــة �عــض القــو وا>;ماعــات املنحرفــة وأÌــ[اب املــصا>� الwÊــصية جــذب الــشباب إل�,ــ
ىلتأييــــدNا وتقــــديم  وج=ــــة نظــــرNم ع$ــــ_ أي وج=ــــة نظــــر أخــــر والعمــــل ع$ــــ_ اســــتغالل=م <ــــ� املواقــــف 

ع أف�ار خا   . طئة <� عقول=م لتحقيق مصا>� تخدم اغراض=ا  I,ارا�wتلفة وذلك من خالل ز
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سا�عا
ً

  -:املوجMات النظر&ة: 

  ):Social Role Theory(ر نظر&ة الدو جتما�� -

  :ر مفMوم الدو-أ 

      Nو أك�3 املفاNيم ال�K يتI �Å,ا الت�امل بjن املتغ3jات الwÊصية وا>;ماعية، فأعمال ا>;ماعة 
قـــوم التفاعـــل ف�,ـــا ع$ـــ_ أســـاس الوجـــھ للوجـــھ إ�ـــ_ ا>;ماعـــات املنظمـــة ًابتـــداء مـــن ا>;ماعـــات الKـــ� ي

روالتجمعات تحدث �ل=ا عن طر/ق  دوار امل34ابطة، ومن Nنا يت�Å أن الدو Nو عمل فـردي يقـوم 
  ).92ص , م2002: دمحم سيد, ف=¾� (بھ الفرد <� موقف جما��

/ة و�جتما ستمد نظر/ة الدو متغ3jا�,ا من العناصر ا>[ضا ر̂و حـدات ر اسات الwÊصية و وعية ود ر
�É اكية الرئ¶سية   )92مرجع سبق ذكره ص ,م2002: دمحم سيد, ف=¾�:(رالنظر/ة، أو العناصر ¡د

ة Roleر ـ الدو 1    0ر وحدة ا>[ضا

   0 ا�;تمع Position ـ املركز أو الوضع 2

        0 الwÊصية Self ـ الذات 3

رة فيعرف الدو بأنھ املطالب املعنية بحكم تركيب  و/مكن ^عر/ف Nذه العناصر الثالثة �ل ع$_ حد
  .ا>;ماعة �املعاي3j ـ التوقعات أو ا�[رمات ـ املسئوليات ، وà �É¬�ء خارج الفرد املعjن

  .ر      كما �عرف الدو بأنھ توجيھ أو ف=م الwÊص ل±;زء الذي ي§ب�á أن يلعبھ <� التنظيم

روأيـــضا �عـــرف الـــدو عـــادة بأنـــھ أفعـــال 
ً

Actions   3jـــذه  فعـــال للمعـــايN عـــضاء  فـــراد مـــع مالئمـــة
رالسائدة وNنا �ش3j إ�_ الطر الI �K,ا يفعل، وعليھ فإن نظر/ة الدو ^عتمد ع$_ محو التفاعل بjن  ر ق
رالذات والدو فالwÊص يحتفظ بالفعل بوصف الوحدة العامة للتفاعل باإلضـافة إ�ـ_ وحـدة أدق 

  .ر�É الدو

رإذا نظر/ة الدو تقوم ع$_ ا
ً

رلفعل املتبادل بjن  wËاص ولكن Nذه  فعال تنظم الدو كمـا تقـوم 
أما املركز Nو الوضع الذي �شغلھ الفرد <� ا�;تمع بحكـم سـنھ .      رع$_ التفاعل بjن الدو والذات

  .  أو ج§سھ أو ميالده أو حالتھ العائلية أو وظيفية أو تحصيلھ

لفــــرد الــــذي �ــــشمل الــــصفات والــــسمات واملقــــصود بالــــذات Nنــــا ذلــــك التنظــــيم الــــداخ$� ل  
  و�تجاNات والعادات

ان: (ر مكونات نظر&ة الدو-ب   ).320 -316ص ص , م2003: أحمد السيد, وعسكر: محمود عبد الرشيد, ربد

  :رتتحدد القضايا الرئ¶سة لنظر/ة الدو فيما ي$�

ف واملواقـف ا�wتلفـة طبقــا لن-1  أن عالقتنـا مـع غ3jنـا مــن  فـراد ومـع الظــر
ً

رظر/ـة الـدو ال تحــدث و
�ش�ل عشوا�ي بل تخضع ألساليب من السلوك ا�[دد واملتوقع اجتماعيا
ً

.  

ق تتحـــدد أدوار الفــــرد بطــــر متعــــددة فقــــد تتحــــدد �ــــش�ل تلقــــا�ي عــــن طر/ــــق الــــسن أو ا>;ــــ§س أو -2
  .�س�ب شغل الفرد مل�انة م=نية معينة
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مــة ألدائــھ ت§ــشأ وتحــدد مقومــات ومتطلبــات-3 ز ل�ــل دو مقومــات ال , ر �ــل دو مــن املعــاي3j الثقافيــةر
ن ووتتضمن متطلبات الدو صفات تحددNا املعاي3j الثقافية و/توقع=ا �خر   .ر

جة وضوح=ا حسب �ل دو حسب طبيعة ا�;تمع -4 ر تتفاوت  دوار من حيث د رف�لما �ان الدو , ر
سونھ رغامضا أوغ3j محدد ي�س�ب <� معاناة  فراد الذين يما

ً
.  

  .يعدد من  دوار تتغ3j من مرحلة إ�_ أخر �شغل �ل فرد -5

ه �ـش�ل تلقـا�ي سـ=ل دو صـعاب -6 ك �ل شر/ك <� دو معjن دو ن يتم الت�امل بjن  دوار إذا شا ر ر ر
  .و¥الطر/قة املتوقعة منھ 

ض <�  دوار أو عـدم ت�امل=ـا معـا ألسـباب عديـدة كعـدم اسـتقرار البنـاء أو ال§ـسق -7  يحدث التعا
ً

ر
  .رات  دوار داخلھ أو فشل املش34كjن <� الدو <� إحداث التناسق بي¢,مأوعدم وضوح ^عر/ف

�ـع  دوار يحـدث عـدم تـواز <ـ� ال§ـسق -8 ب أو تنـاقض <ـ� تو ن عندما ي�ـو Nنـاك غمـوض أو تـضا زن ر
  .�جتما��

 كثjــ3ا مــا يتعـــرض ســلوك  فـــراد <ــ� ا>[يــاة الواقعيـــة إ�ــ_ التقـــو/م مــن جانــب  خـــر/ن �ــش�ل مـــن -9
ً

  .وذلك ع$� الدوام ش�ال 

مجموعـة مـن (:رومن خالل مـا سـبق يتـ�Å أن الـدو يرتكـز ع$ـ_ مجموعـة مـن ا>[قـائق  ساسـية وÉـ�

  ). 122ص , م2002, أساتذة علم جتماع با-,امعات املصر&ة

يالدو املعيار ـ 1    :ر

ترســـم وNـــو مجموعـــة املواصـــفات أو املتطلبـــات الناتجـــة مـــن ا�;تمـــع، أو مـــن الثقافـــة ال�ليـــة والKـــ� 
Nم <� حدود مراكزNم املتباينة   . رلألwËاص أدوا

   :رالدو املتوقع ـ 2

مـــن �خـــر والعكـــس Ìـــ[يح، <ــــ� )  نـــا(أو املتطلبـــات الKـــ� يتطل²,ــــا  وNـــو مجموعـــة مـــن املواصـــفات،
موقف تفاعل يتأثر تأثرا كب3jا بالثقافة الفرعية ل�ل م¢,ا

ً ً
 .  

   :رالدو الوظيفي ـ 3

ـــو الـــــدو املـــــؤدى بالفعـــــل و ـــة أو رNــ ذلـــــك ألنـــــھ يـــــؤدي وظيفـــــة التوافـــــق مـــــع الثقافـــــة ال�ليـــــة أو الفرعيــ
  . ا>;ماعية

اسة Nو الدو الذي يقوم بھ ¡خصا�ي �جتما�� <� برامج العمل  رو�عت�3 الدو املعيار <� Nذه الد رر ي
عايـــة  عايـــة الـــشباب ا>;ـــام:� مـــن خـــالل وظيفتـــھ <ـــ� ضـــوء سياســـة ج=ـــاز  رمـــع ا>;ماعـــات <ـــ� ج=ـــاز  ر

  . معةالشباب با>;ا

اســة ر      أمـا الــدو املتوقـع  ــ� ;ـذه الد ات <ــ� ر ة ¡خـصا�ي �جتمــا�� ع$ـ_ اســتخدام امل=ـا ر وNـو قــد ر
مــساعدة جماعــات الــشباب ا>;ــام:� <ــ� مراحــل ال�ـــ3امج ا�wتلفــة بدايــة مــن تــصميم ال�ــ3امج وحKـــ½ 

ة ¡خــصا�ي �جت ا بمرحلــة التنفيـذ مــع ال34كjــ¿ ع$ـ_ قــد رمرحلـة تقــو/م ال�ـ3امج مــر ر
ً

مـا�� <ــ� مواج=ــة و
عاية الشباب با>;امعة   . رالصعو¥ات واملعوقات ال�K ^ع34ض برامج 
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اســـة       رأمـــا عـــن الـــدو الـــوظيفي  ـــ� ;ـــذه الد ر و<ـــ� إطـــار نظر/ـــة الـــدو ف=ـــو اســـتخدام ¡خــــصا�ي ر
اتـــھ التطبيقيـــة مـــن خــالل مجموعـــة مـــن آلياتـــھ ¡جرائيـــة ملـــساعدة  فـــھ وخ�3اتـــھ وم=ا ر�جتمــا�� ملعا ر

س جماعــــات الـــــ <ــــ� مراحـــــل بــــرامج=م ا�wتلفـــــة، وNــــذا الـــــدو �عت�ــــN 3ـــــو الــــدو الفع$ـــــ� املمـــــا رشباب  ر ر
عاية الشباب با>;امعة   . رلإلخصا�ي �جتما�� <� برامج العمل مع ا>;ماعات <� مجال 

  )10ص,م2007كمال: الدسو�å(:رأ;مية نظر&ة الدو  � طر&قة العمل مع ا-,ماعات-ج

  :  ة خدمة ا>;ماعة كما ي$�رو/مكن عرض أNمية نظر/ة الدو لطر/ق

ة املعقدة ال�K ي�و عل�,ا-1 ن تحاو ف=م السلوك ¡ سا ي بالصو   .رل

ي تقدم إطار نظر مناسب <� �عض املواقف ملساعدة  خصا�ي ع$� ف=م املوقف الذي �عمل من -2
  .خاللھ

  . تحديد مجموعة من القيم السائدة واملتغ3jة <� ا�;تمع وا>;ماعة-3

ســة امل=نيـة مــن التحديــد والتخطــيط  ^ـساعد أخــصا-4 ر�ي ا>;ماعــة ع$ــ� القيـام ب�افــة عمليــات املما
  .وتنفيذ ا>wطة ومتا�ع-,ا وتقو/م=ا

  . توضيح مدي مشاركة العضو <� ا>;ماعة وإشباع احتياجاتھ حسب نظام ا>;ماعة-5

 �عــــد مف=ــــوم الــــدو �جتمــــا�� مف=ومــــا مفيــــدا لف=ــــم العالقــــات والwÊــــصية للفــــرد وا>;ما-6
ً ً

عــــة <ــــ� ر
  املواقف �جتماعية

اسة ا-�الية-د    :ر أوجھ ستفادة من ;ذه النظر&ة  � الد

اسة ا>[الية ع$_ تطو/ر دو ¡خصا�ي �جتما�� الذي �عمل مـع جماعـات الـشباب ر       ^عمل الد , ر
ــة الــــدو يمكـــن تحديــــد الـــدو النظــــر ألخـــصا�ي ا>;ماعــــة عنـــد عملــــھ <ـــ� بــــرامج  يوانطالقـــا مــــن نظر/ـ ر ر

ً

Nرجماعا س الفع$�  لألخصا�ي <� تلك , زت الشباب ا>;ام:� بجامعة   رثم التعرف ع$� الدو املما ر
/ن النظــر املتوقــع والــدو , ال�ــ3امج نــة بــjن الــدو رثــم محاولــة اســتخراج النتــائج مــن خــالل عقــد مقا ير ر

اســــة ا>[اليــــة �ســــتفادة مــــن نظر/ــــة الــــدو كموجــــھ نظــــر ل=ــــا س، بــــذلك يمكــــن للد يالفع$ــــ� املمــــا ر ر . ر
اسة امليدانية بموج=اتو اسة النظر/ةركذلك <� تحليل نتائج الد   .ر الد

ثامنا
ً

  -:Uجراءات املن¯,ية للبحث: 

اسة ا>[الية إ�_ التعرف ع$� واقع  داء امل�� لألخصا�ي �جتما�� بم�اتب    ر      �,دف الد

اسـات الوصـفية التحليليـة اسة ا>[الية إ�ـ_ الد رت§ت¾� الد  ا>[قـائق وتحليل=ـا حيـث �,ـدف إ�ـ_ جمـع, ر
ولذلك �ستطيع الباحث إصدار ^عميمات �شأن املوقـف أو الظـاNرة , وتفسN3jا واستخالص دالل-,ا

اســـة الوصــــفية  اســـة وكــــذلك �ـــستطيع الباحـــث مـــن خــــالل �عتمـــاد ع$ـــ� الد رالKـــ� تتـــصدي ل=ـــا الد ر
ف ا>[اليـة وا>[صو ع$� بيانات �ستفيد م¢,ا <ـ� الظـر ات و/مكـن مـن خالل=ـا الكـشف عـن , ل رالتطـو

   )132ص, م2000: دمحم عبد السميع, عثمان(أو �تجاNات أو  حداث ا�[تملة أو املقبلة 

  : املن¯° املستخدم●

اسة ا>[الة حيث يمكن �عتماد ع$� املـصادر  اسة ا>[الية ع$� استخدام منab د ر     اعتمدت الد ر
تجابات املبحـــوثjن وإجابـــا�,م ع$ـــ� وكـــذلك اســـ, غjـــ3 املاديـــة املتمثلـــة <ـــ� مالحظـــات الباحـــث املباشـــرة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

237 

ـــية وا>;وانــــب الذاتيـــــة , بمـــــا يــــر¥ط ماæــــ¬� املعلومــــة بحاضــــرNا, اســــئلة عــــن خ�ــــ3ا�,م ا>[اليــــة واملاضـ
  . مما يدفع إ�� الثقة <� ^عميم نتائج=ا, باملوضوعية و^س=م <� ^wÊيص املوقف البح�ç بدقة

  : مجاالت البحث●

  : اB,ال املnاTي-

اســة ا>[اليــة  اســة ا>[الــة فقــد تــم تحديــد ا�;ــال امل�ــا ي رحيــث أن الد ر^عتمــد ع$ــ� مــنab أســلوب د
اســـة والKـــ� تمثلـــت <ـــ� عينـــة بحثيـــة قوام=ـــا مـــن  خـــصائيjن �جتمـــاعيjن ) 60(ربا>[الـــة موضـــوع الد

Nـر بنــjن بالقــاNرة عايـة الــشباب ا>;ــام:� ب�ليـات جامعــة   زالعـاملjن بم�اتــب  وذلـك للتعــرف ع$ــ� , ر
عايــة الــشباب ا>;ــام:�واقـع  داء امل�ــ� لأل ومــن ثــم التوصــل إ�ــ_ وضــع , رخــصا�ي �جتمــا�� بم�اتــب 

يتــصو مق4ــ3ح لتطــو/ر  داء امل�ــ� لألخــصا�ي �جتمــا�� <ــ� مواج=ــة �ســتقطاب الفكــر >;ماعــات  ر
  .الضغط

Nـر :ي اB,ال ال²شر- عايـة الـشباب ب�ليـات جامعـة   ز  خصائيjن �جتمـاعيjن العـاملjن بم�اتـب  ر
عايـــة ) 60(القـــاNرة حيــث تـــم تطبيـــق البحــث ع$ـــ_بنــjن ب رفــرد مـــن  خـــصائيjن �جتمــاعيjن بم�اتـــب 

Nر بنjن بالقاNرة   . زالشباب ب�ليات جامعة  

اسة●   :ر خصائص عينة الد

قم  رجدو    )1(ل

اسة بحسب السن   روصف عينة الد

 %8,3 5 30أقل من : 25

 %20 12 35أقل من : 30

 %13,3 8 40أقل من : 35

 %13,3 8 45أقل من : 40

 السن

 %45 27  فأك´451

60 

قــم  ر      ي�بــjن مــن ا>;ــدو  اســة قــد تــضمنت ) 1(ل  30أقــل مــن : 25مفــردة مــن فئــة ) 5(رأن عينــة الد
مفـردة مــن ) 8(و%) 20( ب§ـسبة مئو/ـة 35أقــل مـن : 30مفـردة مـن فئـة ) 12(و%) 3,8(ب§ـسبة مئو/ـة 

 ب§ـــسبة مئو/ــــة 45أقـــل مـــن : 40مفـــردة مـــن فئــــة ) 8(و)%3,13( ب§ــــسبة مئو/ـــة 40أقـــل مـــن : 35فئـــة 
ـــن فئــــــة ) 27(و%) 3,13( ــــبق أن أغلبيــــــة %) 45( فــــــأك�3 ب§ــــــسبة مئو/ــــــة 45مفــــــردة مـــ و/تــــــ�Å ممــــــا ســ

ن فــأك�3 ممـــا يــدل ع$ــ� أن Nـــؤالء  خــصائيjن قـــد ي�ــو لــدé,م خ�ـــ3ة <ــ� مجـــال 45املبحــوثjن مــن ســـن 
عاية الشباب ا>;ام:�                                               .يو«� ذلكوالش�ل التا�� , رالعمل بم�اتب 
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قم    )1(رشnل 

اسة بحسب السن  ريو«� وصف عينة الد

قم  ر   جدو    )2(ل

ا·¶  اسة بحسب املؤ;ل الد ر   وصف عينة الد   ر

 %3,3 2 ماعيةدبلوم متوسط خدمة اجت

&وس خدمة اجتماعية  %56,7 34 ربnالو

 %15 9 لQساTس أداب قسم اجتماع

 %8,3 5 دبلوم عا�j  � ا-Eدمة جتماعية

 %11,7 7 ماجست12  � ا-Eدمة جتماعية

املؤ;ل 
ا·¶   رالد

اه  � ا-Eدمة جتماعية  %5 3 ردكتو

60 

قم  ري�بjن من ا>;دو  اسة قد تضمنت ) 2(ل  مفردة مـن فئـة دبلـوم متوسـط خدمـة )2(رأن عينة الد
/وس خدمـة اجتماعيــة ب§ـسبة مئو/ــة ) 34(و %)3,3(اجتماعيـة ب§ـسبة مئو/ــة  رمفـردة مــن فئـة ب�ــالو

مفــردة مــن ) 5(و %)15(مفـردة مــن فئــة ل¶ـسا س أداب قــسم اجتمــاع ب§ـسبة مئو/ــة ) 9(و  %)7,56(
ــا�� <ـــ� ا>wدمـــة �جتماعيـــة ب§ـــسبة مئو/ـــة   مفـــردة مـــن فئـــة ماجـــست3j <ـــ� )7(و  %)3,8(فئـــة دبلـــوم عـ

اه <� ا>wدمة) 3(و %)7,11(ا>wدمة �جتماعية ب§سبة مئو/ة  والش�ل التا�� , رمفردة من فئة دكتو
   .يو«� ذلك
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� ا��������� ���
د���م 

�����ر��س ��
� ا�������

���� � أداب ��� ا����ع

د���م ���% $# ا�"�
� ا!�������


�����& $# ا�"�
� ا!�������

دآ��را' $# ا�"�
� ا!�������

قم    )2(ر  شnل 

اسة بحسب    املؤNلريو«� وصف عينة الد

قم  رجدو    )3(ل

اسة بحسب الوظيفة     ر   وصف عينة الد

 %51,7 31 أخصا�ي اجتما��

 لوظيفةا %20 12 لأخصا�ي اجتما�� أو

 %28,3 17 موجھ

60 

قـــم            ري�بـــjن مـــن ا>;ـــدو  اســـة قـــد تـــضمنت )3 (ل مفـــردة مـــن فئـــة أخــــصا�ي ) 31(ر أن عينـــة الد
) 17(و %)20(لمفردة من فئة أخصا�ي اجتما�� أو ب§سبة مئو/ة ) 12(و %)7,51(اجتما�� ب§سبة 

الفئة أخصا�ي مما يدل ع$� أن  سبة ا>3�wة لدي Nذه %) 3,28(مفردة من فئة موجھ ب§سبة مئو/ة 
  .والش�ل التا�� يو«� ذلك, لاجتما�� متوسطة بال§سبة ألخصا�ي أو وموجھ
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أ�*�(# ا�����#

أ�*�(# ا�����# أول

-��


قم   )3(رشnل 

اسة بحسب الوظيفة   ريو«� وصف عينة الد

قم  رجدو    )4(ل

اسة بحسب ا-1WEة   ر  وصف عينة الد

 %15 9  سنوات5أقل من 

 %35 21  سنوات10: 5من 
سنوات 

 ا-1WEة
 %50 30  سنوات فأك´101

60 

قــم                ري�بـjن مــن ا>;ــدو  اســة قــد تــضمنت )4 (ل  5مفــردة مــن فئــة أقــل مــن ) 9(ر أن عينــة الد
) 30(و %)35( ســـــنوات ب§ــــسبة مئو/ـــــة 10: 5مفــــردة مـــــن فئــــة ) 21(و %)15(ســــنوات ب§ــــسبة مئو/ـــــة 

نو/رجـــع ذلـــك إ�ـــ_ أن غالبيـــة مـــن �ـــشتغلو %) 50( ســـنوات فـــأك�3 ب§ـــسبة مئو/ـــة 10مفـــردة مـــن فئـــة 
عايــة الـــشباب  والــش�ل التـــا�� ,  ســنھ فـــأك�453ا>;ــام:�  فئــات عمر/ـــة كبjــ3ة <ــ� الـــسن مــن ربم�اتــب 

  .يو«� ذلك
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0 5 �/�ات 1�أ


0 5: 10 �/�ات

�/�ات $3آ2& 10

  
قم    )4(رشnل 

اسة بحسب ا>3�wة   ريو«� وصف عينة الد

قم  رجدو    )5(ل

&²ية ات التد اسة بحسب الدو ر  وصف عينة الد   رر

ة  %25 15 ردو

تان فأك´1  %35 21 ردو
ات  رالدو
&²ية  رالتد

 %40 24 ال يوجد

60 

&²ية ات التد اسة بحسب الدو ر                       وصف عينة الد   رر

ق        ري�بjن من ا>;دو  اسة قد تضمنت )5 (مل ات ) 15(ر أن عينة الد رمفردة ممن حصلوا ع$� دو
تـــان فـــأك�3 ب§ـــسبة مئو/ــــة ) 21(و %)25(ب§ـــسبة مئو/ـــة  ) 24(و %)35(رمفـــردة ممـــن حــــصلوا ع$ـــ� دو

ات ب§ـــسبة مئو/ــة  اســة انخفـــاض %) 40(رمفــردة ممــن لــم يحــصلوا ع$ــ� دو رحيــث أظ=ــرت نتــائج الد
عاية الشبابعدد الد /�ية للعاملjن بم�اتب  ات التد رو ر د املتاحة إلقامـة , ر رو/رجع ذلك إ�_ قلة املوا
ات /�ية, رالدو ات التد رعدم �Nتمام من قبل ا>;امعة بإعداد الدو   .والش�ل التا�� يو«� ذلك, ر
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دورة

دور�6ن $3آ2&

���� !

  
قم   )5 (رشnل 

/�ية ات التد اسة بحسب الدو ريو«� وصف عينة الد   رر

  : اB,ال الزم¹ -

اسة امليدانية <� الف34ة من    .م2022\3\1: م 2022\1\20رتم تطبيق الد

  : أدوات البحث-

عايـــة الــشباب ا>;ـــام:� ب�ليـــات -1 راســت�يان طبـــق ع$ــ�  خـــصائيjن �جتمــاعيjن العـــاملjن بم�اتــب 
  .زNر بالقاNرة بنjنجامعة  

  . املالحظة املباشرة للباحث-2

اسة●   :ر وصف أداة الد

  :ي الصدق الظا;ر-

�,ا املبدئية ع$� عدد  �س ) 16(ر   وNنا تم عرض Nذه �س�بانة <� صو رعضو من أعضاء Nيئـة التـد
Nـــر بالقـــاNرة ع=ـــد وامل, و�ليـــة ا>wدمـــة �جتماعيـــة جامعـــة حلـــوان, زب�ـــل مـــن �ليـــة ال34بيـــة جامعـــة �

ات من حيث, العا�� ل±wدمة �جتماعية �سوNاج   :رحيث طلب من السادة ا�[كمjن تحكيم العبا

ة بالبعد ال�K تق¶سھ- تباط العبا ر مدي ا   .ر

ات-   .ر مدي السالمة اللغو/ة للعبا

ضوح املع¼�- ات من حيث الس=ولة و و صياغة العبا   .ر
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نھ مناسبا-   .و إضافة أو حذف أو ^عديل ما ير

ات ال�K حصلت ع$�  سبة موافقة أقل من : سفرت Nذه ا>wطوات ع$� ما ي$�     وقد أ رحذف العبا
ـــــ�% 80 ــــ3 أو املع¼ـــ ــــس التعبjـــ ــــل نفــــ ــ ـــرار أو تحمــ ـــــن حيــــــــث التكـــــ ــــــإن اســــــــ�بانة  خــــــــصائيjن , مــ وI,ــــــــذا فــ

عايــة الــشباب ا>;ــام:� اشــتملت ع$ــ�  �,ا ) 60(ر�جتمــاعيjن العــاملjن بم�اتــب  ة فقــط <ــ� صــو رعبــا ر
ات ع$� ا�[او �التا��و�ان تو, ال¢,ائية ر�ع العبا ر ة است�يان  خصائيjن �جتماعيjن : ز رمحاو استما ر

عاية الشباب ا>;ام:�   .رالعاملjن بم�اتب 

قم    رجدو    )6(ل

ة السابقةريو«� محاو �س   رتما

رقم     
  را�Bو

عدد    ر                         اسم ا�Bو
ات   رالعبا

  اB,موع

  

  

  

  

  ل و

  

ــــــة ● عايـــ ــــب  ـــا�� بم�اتــــ ـــــدو الفع$ــــــــ� لألخــــــــصا�ي �جتمـــــ ر الـــ ر
  .الشباب ا>;ام:�

عايــــــة -1 ر الــــــدو الــــــوظيفي لألخــــــصا�ي �جتمــــــا�� بم�اتــــــب  ر
  .يالشباب ملواج=ة �ستقطاب الفكر

 الوســائل الKــ� �ــستخدم=ا  خــصا�ي �جتمــا�� بم�اتــب -2
يعاية الشباب ملواج=ة �ستقطاب الفكر   .ر

ي   شطة �ك�3 تأث3jا <� مواج=ة �ستقطاب الفكر-3 ً
.  

  

10  

  

10  

  

10  

  

30  

  

  

  

  الثا ي

  

  

ـــــ� تواجـــــــھ  خـــــــصا�ي �جتمـــــــا�� بم�ا● تـــــــب  املعوقــــــات الKــ
  .رعاية الشباب با>;امعات

 معوقات مرتبطة باألخـصا�ي �جتمـا�� العامـل بم�اتـب -1
  .رعاية الشباب ا>;ام:�

  

  . معوقات مرتبطة بالشباب ا>;ام:�-2

  

  ).ا>;امعة ( معوقات مرتبطة باملؤسسة -3

  

  

10  

  

10  

  

10  

30  
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  : صدق �ساق الداخ�5-

جـة �ـل قام الباحث بحساب � تبـاط بـjن د ر^ساق الداخ$� لالس�بانة عن طر/ق حـساب معامـل � ر
جة البعد الذي تن¾� إليھ ة ود رعبا روذلك ل�ل �عد من أ�عاد �ل محو من محاو �س�بانة, ر للتأكد , ر

  :من صدق �س�بانة ع$_ النحو التا��

قم  رجدو    )7(ل

تباط  جة البعد الذي ت§ت¾� إليھ أل�عاد محاو �س�بانةرمعامالت � ة ود جة �ل عبا ربjن د ر ر   ر

أوال
ً

عاية الشباب ا>;ام:�:  رمحو الدو الفع$� لألخصا�ي �جتما�� بم�اتب  ر   .ر

 

ة  رالعبا
تباط   رمعامل 

 
ة تباط رالعبا ة رمعامل   رالعبا

معامل 
تباط  ر

1 
0,462**  

 
1 0,552** 1 0,724** 

2 
0,371*  

 
2 0,369* 2 0,696** 

3 
0,523**  

 
3 0,669** 3 0,454* 

4 
0,729**  

 
4 0,586** 4 0,467** 

5 
0,420*  

 
5 0,391* 5 0,402* 

6 
0,651**  

 
6 0,487** 6 0,753** 

7 
0,578**  

 
7 0,487** 7 0,600** 

8 
0,473**  

 
8 0,592** 8 0,383* 

9 
0,521**  

 
9 0,421* 9 0,438* 

10 0,466** 10 0,411* 10 0,521** 
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ثانيا
ً

عاية الشباب با-,امعات:  رمحو املعوقات ال½  تواجھ %خصا�ي جتما�� بمnاتب   .ر

ة   رالعبا

 
تباط ة رمعامل  تباط رالعبا ة رمعامل   رالعبا

معامل 
تباط  ر

1 
0,638**  

 
1 0,598** 1 0,369* 

2 
0,785**  

 
2 0,391* 2 0,722** 

3 
0,496**  

 
3 0,650** 3 0,647**  

4 
0,715**  

 
4 0,702* 4 0,759** 

5 
0,587**  

 
5 0,632** 5 0,781** 

6 
0,723**  

 
6 0,515** 6 0,687** 

7 
0,567**  

 
7 0,384* 7 0,740** 

8 
0,443*  

 
8 0,646** 8 0,590** 

9 
0,394**  

 
9 0,719** 9 0,533** 

10 
0,747**  

 
10 0,689** 10 0,627** 

قم  ريت¿¾ من جدو    )7(ل

ة والبعــد الــذي ت§ت¾ــ� إليــھ ل�ــل محــو مــن  جــة �ــل عبــا تبــاط بــjن د ر أن قــيم معــامالت � ر ر ر
ــــستو  ىمحــــــاو �ســــــ�بانة دالــــــة إحــــــصائيا عنــــــد مــ ً

ــــدل إ�ــــــ_ �^ــــــساق الـــــــداخ$� , )0,01 -0,05(ر ممــــــا يــ
  .¥التا�� �ش3j إ�_ صدق=او, لالس�بانة
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جــة  تبــاط بــjن د ركمــا تــم حــساب معــامالت � ي ر جــة ا�[ــو الــذي ي§ت¾ــ� إليــھ مــن محــو ر�ــل �عــد ود ر ر
    :  ل�س�بانة كما <� ا>;دو

قم  رجدو    )8(ل

جة ا�[و الذي ي§ت¾� إليھ من محاو �س�بانة جة البعد ود تباط بjن د رمعامالت � ر ر ر   ر

لا�[و  و   ر

 
 ثالبعد الثال البعد الثا ي لالبعد  و

رمحو الدو الفع$� لألخصا�ي �جتما��  ر
عاية الشباب ا>;ام:�  ربم�اتب 

0,724** 0,822** 0,677** 

 البعد الثالث البعد الثا ي لالبعد  و را�[و الثا ي

رمحو املعوقات ال�K تواجھ  خصا�ي 
عاية الشباب  ر�جتما�� بم�اتب 

 با>;امعات
0,881** 0,908** 0,902** 

قم  ر  يت¿¾ من جدو     )8(ل

جة ا�[و الذي ي§ت¾� ل�ل من محاو �س�بانة  جة �ل �عد ود تباط بjن د ر      أن قيم معامالت � ٍ ر ر ر ر
ىدالــة إحــصائيا عنــد مـــستو 

ً
̂ــساق الــداخ$� لالســـ�بانة, )0,01( ¥التــا�� �ــش3j إ�ـــ_ و, ممــا يــدل ع$ـــ_ �

  .صدق=ا

جات اسÀبانة %خصائي2ن- عاية الشباب ا-,ام+�ر ثبات د  :ر جتماعي2ن العامل2ن بمnاتب 

عاية الشباب  جات است�يان  خصائيjن �جتماعيjن العاملjن بم�اتب  رح�K يتم التأكد من ثبات د ر
  :حيث تم إجراء عدد من ا>wطوات و�É, استخدم <� ذلك طر/قة إعادة �ختبار

ــــاملjن بم�) 30( اختبـــــار عــــــدد■ ـــم يــــــتم فــــــرد مــــــن  خــــــصائيjن العــ ـــام:� ولـــ عايــــــة الــــــشباب ا>;ـــ راتـــــب 
  .اس�بعادNم <� التطبيق ال¢,ا�ي

Nا ■ منية قد ر وقد تم التطبيق الثا ي ع$� نفس العينة �عد ف34ة    .يوم بjن التطبيقjن) 15(ز

جات التطبيقjن وذلك باستخدام معامل ثبات ألفا كر نباخ■ و تم حساب معامل الثبات بjن د   .ر

ونة للمحـاو باسـتخدام معامـل ألفـا كـر نبـاخ حيث تم بحساب ثبات �س�با ) Cronbach's alpha(, ر
        ) p , 2013and Larry . B, Johnson 171(من املعادلة 

                       

نبـاخ، وαحيـث  ، و Nو معامـل الثبـات بطر/قـة ألفـا كر  متوسـط ر عـدد مفـردات �سـ�بانة أو ا�[ـو
تبــــاط ، Average Inter-Item Correlationر بـــjن مفــــردات �ســـ�بانة أو ا�[ــــو رقـــيم معـــامالت �
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تبـــاط بـــjن مفـــردات �ســـ�بانة أو ا�[ـــو ع$ـــ_ عـــدد  رو/حـــسب مـــن خـــارج قـــسمة مجمـــوع معـــامالت � ر
  .رمفردات �س�بانة أو ا�[و

ر و/و«� ا>;دو التا�� قيمة معامل ألفا كر نباخ ل�ل محو من محاو �س�بانة ر و   :ل

قم رجدو    )9 (ل

رمعامل ثبات ألفا كر نباخ �[او �س�بانة   و

  را�Bاو

 
ات %�عاد  معامل الثبات رعدد العبا

 0,725 10 ل%و

 0,755 10 الثاTي

 0,717 10 الثالث

رمحو الدو الفع�5 لألخصا�ي جتما��  ر
عاية الشباب ا-,ام+�  ربمnاتب 

جة الnلية  0,786 30 رالد

 0,813 10 ل%و

 0,764 10 الثاTي

 0,863 10 الثالث

ملعوقات ال½  تواجھ %خصا�ي رمحو ا
عاية الشباب  رجتما�� بمnاتب 

  با-,امعات

جة الnلية   0,923  30  رالد

قم  ريت¿¾ من جدو   - 0,717(ر أن قيمة معامل الثبات �[او �س�بانة تراوحت بjن )9(ل
و�É قيم مرتفعة إحصائيا) 0,923

ً
ما يـدل ع$ـ_ ثبـات �سـ�بانة و¥التـا�� �ـش3j إ�ـ_ الثقـة <ـ� النتـائج م, 

  .ال�K يمكن التوصل إل�,ا من تطبيق=ا

  : %ساليب Uحصائية املستخدمة●

ان ال§ـــس�ية -1 /ــة و و زاملتوســطات ا>[ــسابية و�نحرافـــات املعيا ي : ر ات محـــو رملعرفــة ترت¶ـــب عبــا ر
 .�س�بانة

اســـة  :دياختبــار تحليــل التبــاين  حــا -2 <ــ� متوســطات اســتجابات عينــة الد ق  رللتعــرف ع$ـــ_ الفــر و
طبقا للمتغ3jات الديموجرافية

ً
. 

ق الناتجة من اختبار تحليل التباين  حادي": LSD"اختبار  -3   .وملعرفة اتجاه الفر

تاسعا
ً

اسة:    -:رالنتائج العامة للد

أوال
ً

اسة:  رالنتائج ا-Eاصة بأ�عاد ومحاو الد   :ر

عايـــــة الـــــشباب واملتعلقــــــة  النتـــــائج ا-Eا-أ رصـــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب 
لبا�Bو %و عايـة الـشباب: ر رالدو الفع�5 لألخـصا�ي جتمـا�� بمnاتـب  ر املتوسـط العـام �[ـو ,ر

عاية الشباب ك�ل بلغـت  رالدو الفع$� لألخصا�ي �جتما�� بم�اتب  والـذي يقـع <ـ� نطـاق ) 238,2(ر



تطوير األداء المهني لألخصائي االجتماعي للتخفيف من حدة االستقطاب الفكري 
 .لدى الشباب الجامعي

  إسماعيل علي أحمد الصغير/ أ
   عليو  علي ابراهيم  عليو/د
 أسامة  أحمد حسن أحمد/ د

 

 

248 

عايـة , سطة�ستجابة املتو رو/ت�Å من تلك النتائج أن الدو الفع$ـ� لألخـصا�ي �جتمـا�� بم�اتـب  ر
  .الشباب بوجھ عام متوسط

عايـــــة الـــــشباب واملتعلقـــــة ■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  ر النتـــــائج ا-Eاصـ
عايـة الـشباب ملواجMـة سـ: لبالبعد %و رالدو الوظيفي لألخـصا�ي جتمـا�� بمnاتـب  تقطاب ر

راملتوســـط العـــام لبعـــد الـــدو الـــوظيفي لألخـــصا�ي �جتمـــا�� بم�اتـــب , يالفكــر -,ماعـــات الـــضغط
رو/ت�Å من تلك النتائج أن الدو , والذي يقع <� نطاق �ستجابة املتوسطة ) 036,2(رعاية الشباب 

عاية الشباب ا>;ام:� متوسط   .رالوظيفي لألخصا�ي �جتما�� بم�اتب 

عايــــة الــــشباب        و جــــاءت اســــ ات , رتجابات %خــــصائي2ن جتمــــاعي2ن بمnاتــــب  را-Eاصــــة �عبــــا
عايـة الـشباب ملواجMــة : لسـÀبانة  ـ� البعـد %و رالــدو الـوظيفي لألخـصا�ي جتمـا�� بمnاتــب  ر

جــــة تحقــــق منخفــــضة ومرتفعــــة حيــــث , يســــتقطاب الفكــــر -,ماعــــات الــــضغط رقــــد جــــاءت بد
ات م ان الÂس²ية للعبا رتراوحت %و وجاءت  � ال1HتQب الثاTي  � النتائج ) 416,2 (-)616,1(ا ب2ن ز

لجماليـة أل�عـاد ا�Bــو %و جـة التحقــق , ر ن الÂــسÄ  لد ليــا بحـسب الـو ات تنا رو1HLتQـب العبـا ز زر
�jب التاQ1تHا جاءت بالÅÆيالحظ أ:  

1- �Ãـــــس ن  ـ ــــة للــــــشباب بــــــو ـــتخدم املناقــــــشة ا>;ماعيــــــة <ــــــ� تحــــــصjن �تجاNــــــات الفكر/ــ  416,2ز اســـ
   671,0يوانحراف معيار

ن -2 ك <�   شطة لتأكيد التماسك الفكر بو ح املعنو/ة للشباب ا>;ام:� املشا ز أNتم برفع الر يو ر
 �Ã360,0ي وانحراف معيار 300,2 س  

3- �Ãن  ـــس  وانحـــراف 250,2ز أســـاعد الـــشباب ع$ـــ_ نبـــذ  ف�ـــار املرتبطـــة بـــالعنف بـــjن الـــشباب بـــو
   508,0يمعيار 

ن  ــس�Ã  أو«ــ�   ــشطة ا-4 ات وميــو الــشباب بــو زلKــ� ت�ناســب مــع قــد ل ي وانحــراف معيــار 116,2ر
219,0   

ــــن الغلــــــو -5 ــــد عـ ـــرات لتوضــــــيح الوســـــطية و�عتـــــداء والبعـ <ـــــ� النـــــدوات وا�[اضــ ـــتعjن بـــــا>3�wاء   أســ
 �Ãن  س    640,0ي وانحراف معيار 116,2زوالتعصب بو

ات العقليـــ-6 ة الKـــ� تمjـــ¿ الـــÂ[يح مـــن ر أحـــدد مـــسئوليات �ـــل عـــضو داخـــل ال§ـــشاط لتحفjـــ¿ القـــد
 �Ãن  س    302,0ي وانحراف معيار 033,2زالباطل بو

7- �Ãن  ـــس ا�,م العقليـــة بـــو Nم وقــد ز أســاعد الـــشباب ع$ـــ_ اختيــار   ـــشطة املالئمـــة ألف�ـــا ر  966,1ر
   403,0يوانحراف معيار 

8- �Ãن  س ز أق34ح �عض ال�3امج ال�K ^عمل ع$_ التماسك الفكر لدى جماعات ال§شاط بو  900,1ي
   563,0يوانحراف معيار 

9- �Ãن  س ز أوظف   شطة لتحقيق ¡بداع الفكر بو    588,0ي وانحراف معيار 650,1ي

10- �Ãن  س    673,0ي وانحراف معيار 616,1ز أ��Ì  ف�ار املتطرفة باالستعانة باملتخصصjن بو
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عايـــــة الـــــشباب■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب   واملتعلقـــــة ر النتـــــائج ا-Eاصـ
عايــة الـــشباب ملواجMـــة : بالبعــد الثـــاTي رالوســائل ال½ـــ  �ـــستخدمMا %خــصا�ي جتمـــا�� بمnاتـــب 

املتوسـط العـام لبعـد الوسـائل الKـ� �ـستخدم=ا  خـصا�ي �جتمـا�� بم�اتــب , يسـتقطاب الفكـر
ــ, والــــذي يقــــع <ـــ� نطــــاق �ســــتجابة املتوســــطة) 320,2(رعايـــة الــــشباب  ائج أن و/تـــ�Å مــــن تلــــك النتــ

عاية الشباب ا>;ام:� متوسطة   .رالوسائل ال�K �ستخدم=ا  خصا�ي �جتما�� بم�اتب 

عايــــة الــــشباب ات , ر        و جــــاءت اســــتجابات %خــــصائي2ن جتمــــاعي2ن بمnاتــــب  را-Eاصــــة �عبــــا
عاية الشباب : سÀبانة  � البعد الثاTي رالوسائل ال½  �ستخدمMا %خصا�ي جتما�� بمnاتب 

ان , يواجMة ستقطاب الفكرمل جة تحقق متوسطة ومرتفعة حيث تراوحت %و زقد جاءت بد ر
ات مـــا بـــ2ن  وجـــاءت  ـــ� ال1HتQـــب الثالـــث  ـــ� النتـــائج جماليـــة )  850,2 (-)916,1(رالÂــس²ية للعبـــا

لأل�عاد  ا�Bو %و جة التحقق يالحظ أÅÆا , ر ن الÂسÄ  لد ليا بحسب الو ات تنا رو1HLتQب العبا ز زر
  :ءت بال1HتQب التا�jجا

1- �Ãن  س    360,0ي وانحراف معيار 850,2ز املناقشات ا>;ماعية بو

2- �Ãن  س    675,0ي وانحراف معيار 533,2ز �جتماعات واللقاءات الفردية بو

3- �Ãن  س    701,0ي وانحراف معيار 483,2ز ا�;الت بو

ض -4    735,0ي وانحراف معيار 366,2و العر

ن  -5    655,0ي وانحراف معيار 333,2س�Ã ز ا�[اضرات بو

   738,0ي وانحراف معيار 283,2 ا>wدمة العامة -6

7- �Ãن  س    727,0ي وانحراف معيار 250,2ز السمر وا>;والة بو

8- �Ãن  س    683,0ي وانحرف معيار 200,2ز املناظرات بو

9- �Ãن  س    747,0ي وانحراف معيار 983,1ز الرحالت بو

ن -10    869,0ي وانحراف معيار 916,1 س�Ã ز ال�3امج الفنية بو

عايـــــة الـــــشباب واملتعلقـــــة ■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  ر النتـــــائج ا-Eاصـ
املتوســــط العــــام لبعــــد , ي%Tــــشطة %ك´ــــ1 تــــأث12ا  ــــ� مواجMــــة ســــتقطاب الفكــــر: بالبعــــد الثالــــث

ي  ــــشطة  ك�ــــ3 تــــأث3jا <ــــ� مواج=ــــة �ســـــتقطاب الفكــــر 
ً

الKــــ� تقــــع <ــــ� نطــــاق �ســـــتجابة و) 358,2(
  .املرتفعة و/ت�Å من تلك النتائج أن   شطة  ك�3 تأث3j مرتفعة

عايــــــة الـــــشباب ات , ر      وجـــــاءت اســـــتجابات %خــــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  را-Eاصـــــة �عبــــــا
ي%Tـــشطة %ك´ـــ1 تـــأث12ا  ـــ� مواجMـــة ســـتقطاب الفكـــر: ســـÀبانة  ـــ� البعـــد الثالـــث

ً
قـــد جـــاءت , 

ات مــــا بــــ2نب ان الÂــــس²ية للعبــــا جــــة تحقــــق منخفــــضة ومرتفعــــة حيــــث تراوحــــت %و رد  -)616,1(زر
لوجــاءت  ـــ� ال1HتQــب %و  ـــ� النتــائج Uجماليـــة أل�عــاد ا�Bـــو %و) 983,2( ات , رل رو1HLتQــب العبـــا

�jب التاQ1تHا جاءت بالÅÆجة التحقق يالحظ أ ن الÂسÄ  لد ليا بحسب الو رتنا   : زز

ن  س�Ã   شطة �جتم -1    129,0ي وانحراف معيار 983,2زاعية بو
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2- �Ãن  س    499,0ي وانحراف معيار 766,2ز أ شطة  سر الطالبية بو

3- �Ãن  س    490,0ي وانحراف معيار 716,2ز   شطة ال34ف�,ية وال34و/حية بو

4- �Ãن  س    462,0ي وانحراف معيار 700,2ز   شطة الثقافية بو

ن-5    542,0ي وانحراف معيار 333,2  س�Ã ز   شطة العلمية بو

6- �Ãن  س    856,0ي وانحراف معيار 250,2ز   شطة ا�;تمعية بو

   761,0ي وانحراف معيار 216,2   شطة الر/اضية -7

8- �Ãن  س    415,0ي وانحراف معيار 116,2ز املعسكرات العامة وا>;والة بو

9- �Ãن  س    865,0 ي وانحراف معيار883,1ز   شطة الفنية بو

10- �Ãن  س    738,0ي وانحراف معيار 616,1ز   شطة السياسية بو

عايــــة الــــشباب واملتعلقــــة  -ب رالنتــــائج ا-Eاصــــة باســــتجابات %خــــصائي2ن جتمــــاعي2ن بمnاتــــب 
عايــة الــشباب با-,امعــات: ربــا�Bو الثــاTي  ,راملعوقــات ال½ــ  تواجــھ %خــصا�ي جتمــا�� بمnاتــب 

عايــة الــشباب ا>;ــام:� راملتوســط العــام �[ــو امل رعوقــات الKــ� تواجــھ  خــصا�ي �جتمــا�� بم�اتــب 
و/تـ�Å مـن تلــك النتـائج أن املعوقــات , والKــ� تقـع <ـ� نطــاق �سـتجابة املرتفعــة) 506,2(ك�ـل بلغـت 

  .ال�K تواجھ  خصا�ي �جتما�� مرتفعة

عايـــــة الـــــ■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  شباب واملتعلقـــــة ر النتـــــائج ا-Eاصـ
عايــة الــشباب ا-,ــام+�: لبالبعــد %و  ,رمعوقــات مرتبطــة باألخــصا�ي جتمــا�� العامــل بمnاتــب 

عايـــــة الـــــشباب  ـــات املرتبطـــــة باألخـــــصا�ي �جتمـــــا�� العامـــــل بم�اتـــــب  راملتوســــط العـــــام لبعـــــد املعوقــ
ائ, والKـــ� تقـــع <ـــ� نطـــاق �ســـتجابة املرتفعـــة) 600,2(ا>;ـــام:�  ج أن املعوقـــات و/تـــ�Å مـــن تلـــك النتـــ

عاية الشباب ا>;ام:� مرتفعة   . راملرتبطة باألخصا�ي �جتما�� العامل بم�اتب 

عايــــــة الـــــشباب ات , ر      وجـــــاءت اســـــتجابات %خــــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  را-Eاصـــــة �عبــــــا
عاية الشباب : لسÀبانة  � البعد %و رمعوقات مرتبطة باألخصا�ي جتما�� العامل بمnاتب 

جـــــة مرتفعـــــة ا- ــــاءت بد لوجـــــاءت  ـــــ� ال1HتQـــــب %و  ـــــ� النتـــــائج ) 883,2 (-)366,2(ر,ـــــام+� قـــــد جـ
جـة التحقـق , رUجمالية أل�عاد ا�Bو الثاTي ن الÂـسÄ  لد ليـا بحـسب الـو ات تنا رو1HLتQب العبـا ز زر

ً

�jب التاQ1تHا جاءت بالÅÆيالحظ أ:  

/ب املستمر ب-1 ن  س�Ã ر حاجة �عض  خصائيjن �جتماعيjن إ�_ التد ي وانحراف معيار 883,2زو
323,0   

2- �Ãن  ـــــــس ـــة الــــــشباب بـــــــو عايــــ ــــا�� بم�اتـــــــب  ز نقــــــص  دوات  ساســـــــية لألخـــــــصا�ي �جتمــ  883,2ر
  372,0يوانحراف معيار 

3- �Ãن  ــــــس عايـــــة الـــــشباب بـــــو ز قلـــــة ا>[ـــــوافز املقدمـــــة لألخـــــصائيjن �جتمــــــاعيjن بم�اتـــــب   866,2ر
   389,0يوانحراف معيار 

ن  ـس�Ã  غياب التجديد-4 عايـة الـشباب بـو ز و�بت�ار <�  داء امل�� لألخـصا�ي �جتمـا�� بم�اتـب  ر
   551,0ي وانحراف معيار 633,2
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5- �Ãن  س ي ل�شكيل ا>;ماعات وعدم تفعيلھ بو ز ¡عداد الصو   616,0ي وانحراف معيار 600,2ر

ة �عـــض  خـــصائيjن �جتمـــاعيjن <ـــ� تطبيـــق وســـائل �تـــصال الفعالـــ-6 ة مـــع الـــشباب ر ضـــعف قـــد
 �Ãن  س   650,0ي وانحراف معيار 466,2زا>;ام:� بو

عاية الشباب ا>;ام:� -7 ر قصو  عداد امل=ار لبعض  خصائيjن �جتماعيjن العاملjن بم�اتب  ى ر
 �Ãن  س   701,0ي وانحراف معيار 466,2زبو

عاية-8 ر قصو ¡عداد املعر<� لبعض  خصائيjن �جتماعيjن العاملjن بم�اتب   الشباب ا>;ام:� ر
 �Ãن  س   648,0ي وانحراف معيار 450,2زبو

9- �Ãن  ـــــس ز �;ــــز �عـــــض  خــــصائيjن عـــــن مواكبـــــة التطــــو الفكـــــر للطـــــالب بــــو  وانحـــــراف 383,2ير
  584,0يمعيار 

ن -10 عايـة الـشباب بـو Nـم داخـل م�اتـب  اك �عـض  خـصائيjن �جتمـاعيjن ألNميـة دو ز عـدم إد ر رر
 �Ã636,0ي وانحراف معيار 366,2 س  

عايـــــة الـــــشباب واملتعلقـــــة ■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  ر النتـــــائج ا-Eاصـ
ـــد املعوقــــات املرتبطــــة ,معوقــــات مرتبطــــة بالــــشباب ا-,ــــام+�: بالبعــــد الثــــاTي  املتوســــط العــــام لبعـ

و/تــ�Å مــن تلــك النتــائج أن , والKــ� تقــع <ــ� نطــاق �ســتجابة املتوســطة ) 385,2(بالــشباب ا>;ــام:� 
 .وقات املرتبطة بالشباب ا>;ام:� متوسطةاملع

ــــشباب ــــة الــ عايــ ــــاءت اســــــتجابات %خــــــصائي2ن جتمــــــاعي2ن بمnاتــــــب  ات , ر     وجــ را-Eاصــــــة �عبــــــا
جــــة متوســــطة , معوقــــات مرتبطــــة بالـــشباب ا-,ــــام+�: ســـÀبانة  ــــ� البعــــد الثــــاTي رقــــد جــــاءت بد

رج Uجماليــــة أل�عــــاد ا�Bــــو وجــــاءت  ــــ� ال1HتQــــب الثالــــث  ــــ� النتــــائ ) 800,2 (- )933,1(ومرتفعــــة 
جـــــة التحقــــق يالحـــــظ أÅÆــــا جـــــاءت , الثــــاTي ن الÂــــسÄ  لد ليـــــا بحــــسب الـــــو ات تنا رو1HLتQـــــب العبــــا ز زر

�jب التاQ1تHبال :  

1- �Ãن  س ز تأث3j قرناء السوء الذين يدعو لالنحراف الفكر بو ي    403,0ي وانحراف معيار 800,2ن

   508,0ي وانحراف معيار 750,2زن  س�Ã  عدم شغل الشباب لوقت الفراغ بطر/قة مفيدة بو-2

3- �Ãن  س   565,0ي وانحراف معيار 550,2ز ضعف الوازع الدي¼� لدى الشباب بو

4- �Ãن  س اء وأف�ار الكبار بو فض الشباب لتقبل أ ز  ر    565,0ي وانحراف معيار 450,2ر

5- �Ãن  س ف الشباب عن املشاركة <�   شطة ا>;ماعية بو ز عز    666,0يار  وانحراف معي383,2و

6- �Ãن  ــس ز شـعو الــشباب �عــدم ا>;ــدو مـن املــشاركة <ــ�   ــشطة الطالبيـة بــو  وانحــراف 366,2ىر
   662,0يمعيار 

7- �Ãن  س    735,0ي وانحراف معيار 366,2ز ضعف الوالء و�نتماء للوطن بو

8- �Ãن  س    640,0ي وانحراف معيار  216,2ز ان�شار مظاNر �نطواء و� عزالية بjن الشباب بو
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9- �Ãن  ــــس ـــ� للــــشباب بـــــو  وانحـــــراف 033,2ز تفــــاقم مــــشكالت الـــــشباب يــــؤدي ا�ـــــ_ الــــرفض ا�;تم:ــ
   801,0يمعيار 

10- �Ãن  س ز ان�شار الغلو والتطرف الفكر بjن الشباب بو     685,0ي وانحراف معيار 933,1ي

عايـــــة الـــــشباب واملت■ ــــة باســـــتجابات %خـــــصائي2ن جتمـــــاعي2ن بمnاتـــــب  علقـــــة ر النتـــــائج ا-Eاصـ
 املتوسـط العـام لبعـد املعوقـات املرتبطــة ,)ا-,امعــة(معوقـات مرتبطـة باملؤسـسة : بالبعـد الثالـث

و/تـ�Å مـن تلـك النتـائج أن , وال�K تقـع <ـ� نطـاق �سـتجابة املرتفعـة ) 535,2) (ا>;امعة(باملؤسسة 
  .مرتفعة) ا>;امعة(املعوقات املرتبطة باملؤسسة 

ــــاءت اســــــتجابات %خــــــصائي2ن ــــشباب     وجــ ــــة الــ عايــ ات , ر جتمــــــاعي2ن بمnاتــــــب  را-Eاصــــــة �عبــــــا
جـة متوســطة ) ا-,امعـة(معوقـات مرتبطــة باملؤسـسة : سـÀبانة  ـ� البعــد الثالـث رقــد جـاءت بد

روقــد جــاءت  ــ� ال1HتQــب الثــاTي  ــ� النتــائج جماليــة أل�عــاد ا�Bــو  ) 916,2 (- )916,1(ومرتفعــة 
ليـــــا بحــــسب, الثــــاTي ات تنا زو1HLتQـــــب العبــــا جـــــة التحقــــق يالحـــــظ أÅÆــــا جـــــاءت ر ن الÂــــسÄ  لد ر الـــــو ز

�jب التاQ1تHبال:  

1- �Ãن  س    278,0ي وانحراف معيار 916,2ز ضعف املj¿انيات ا>wاصة برعاية الشباب بو

2- �Ãن  ـس سـة   ـشطة الطالبيـة بـو اسـة ممـا يجعـل الوقـت غjـ3 �ـا<� ملما /ادة عدد سـاعات الد ز  ر ر ز
   426,0ي وانحراف معيار 766,2

ن  س�Ã  عد-3 ة الصيفية بو زم تنفيذ   شطة <�  جا    540,0ي وانحراف معيار 750,2ز

ن -4 عايـة الـشباب بــو /ـة غjـ3 املرتبطــة بم�اتـب  ز ت�ليـف  خـصا�ي �جتمـا�� بــبعض  عمـال ¡دا ر ر
 �Ã590,0ي وانحراف معيار 700,2 س   

5- �Ãن  ـــس �ـــسھ با>;امعـــة و¥ـــjن الواقـــع بـــو ز وجـــود فجـــوة بـــjن مـــا يـــتم تد ي وانحـــراف معيـــار 633,2ر
636,0   

6- �Ãن  ـس عاية الشباب بو /�ية لألخصائيjن �جتماعيjن العاملjن بم�اتب  ات تد ز عدم عمل دو ر ر ر
   590,0ي وانحراف معيار 583,2

7- �Ãن  ــس ي وانحــراف معيــار 483,2ز   ـشطة املتاحــة ال تتفــق مـع حاجــات ومتطلبــات الــشباب بـو
650,0   

ن  عــدم تطـــو/ر ا>wطـــط وال�ـــ-8 عايـــة الـــشباب ملواج=ـــة حاجـــات الـــشباب املتغjـــ3ة بـــو ز3امج بم�اتـــب  ر
 �Ã595,0ي وانحراف معيار 466,2 س   

9- �Ãن  س عاية الشباب بو ز عدم التواصل بjن ا>;امعة وج=از     700,0ي وانحراف معيار 133,2ر

10- �Ãن  س عاية الشباب من قبل املسئولjن بو ز �,م¶ش دو  ر    696,0ي وانحراف معيار 916,1ر

عاشرا
ً

اسة:    -:رمق1Hحات الد

ة تحفj¿ الشباب للمشاركة <�   شطة الطالبية -1  .ورضر

سة   شطة-2 ة تخصيص أوقات محددة ملما ر ضر   .ور
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ة �ستقطاب الفكر للشباب وكيفية مواج=تھ-3 ي عمل ندوات دي§ية باستمرار تو«� خطو   .ر

عاية الش-4 �س مع م�اتب  ة ^عاو أعضاء Nيئة التد ر ضر ر نر باب وتقر/ب الفجوة بjن أعضاء Nيئـة و
�س والشباب   .رالتد

ـــاليبھ وكيفيـــــة -5 ة وجــــود مـــــادة دي§يــــة تو«ـــــ� �ســــتقطاب الفكـــــر و�نحــــراف الفكـــــر وأسـ ي ضــــر ي ور
س من بداية ا>;امعة حK½ �,اي-,ا وصوال >[ماية الشباب فكر/ا مواج=تھ تد
ً ً

 .ر

ض الواقع لتحقيق ا-6 ة تنفيذ   شطة الطالبية ع$_ أ ر ضر  .يلتماسك الفكر للشباب ا>;ام:�ور

عاية الشباب-7 /اضية حديثة بأج=زة  ة وجود أج=زة  ر ضر ر  .ور

ي �Nتمــــام بالوســــائل املــــستخدمة برعايــــة الــــشباب لتحقيــــق  مــــن الفكــــر واك�ــــشاف املوNــــو¥jن -8
ا�,م العقلية  .روتنمية قد

تقاء و�س-9 ة م�افأة الشباب املتمj¿ لتحفj¿ه ع$_ التقدم و� ر ضر ا�,م وخ�3ا�,مور   .رتفادة من قد

ـــة وا>wدمــــة العامــــة -10 ـــام باأل ــــشطة بــــصفة عامــــة و  ــــشطة الثقافيــــة و�جتماعيـ ة �Nتمـ ور ضــــر
 .وال34ف�,ية وال34و/حية بصفة خاصة

ــــرف ع$ـــــ_ أف�ــــــار -11 ــــة للتعـ ة اســـــتخدام  خـــــصائيjن �جتمـــــاعيjن وســــــائل �تـــــصال ا>[ديثـ ور ضـــــر
 .يي-,م من �ستقطاب الفكرالشباب ا>;ام:� والتواصل مع=م >[ما

عاية الشباب ا>;ام:�-12 ة التواصل بjن ا>;امعة وم�اتب  ر ضر  .ور

ــــرك=م فر�ـــــسة -13 ة الـــــصيفية لـــــشغل أوقـــــات فـــــراغ=م وعـــــدم تـ ة عمـــــل معـــــسكرات <ـــــ�  جـــــا ز ضـــــر ور
  .ل±;ماعات املنحرفة واملتطرفة

عاية الشباب ا>;ام:� ب�ل ما Nو جديد -14 /د ا>;امعة م�اتب  ة تز ر ضر ور <� مجال العمل ونتائج و
عاية الشباب ا>;ام:� والبحوث ا>wاصة بحماية الشباب من  اسات <� مجال  ر بحاث والد ر

 .يخطر �ستقطاب الفكر

ة شـــعو ا>;امعـــة بمـــشكالت الـــشباب ا>;ـــام:� والعمـــل ع$ـــ_ حل=ـــا حفاظـــا ع$ـــ_ الـــشباب -15  ضـــر
ً

ر رو
 .ا>;ام:� وا�;تمع

/ادة املj¿انية ا>wاصة بم�-16 ة  ز ضر Nا وتحقيق أNداف=اور عاية الشباب ا>;ام:� لتفعيل دو راتب   .ر

ـــة وطــــرح  ف�ــــار واملوضــــوعات وتــــÂ[يح=ا >[مايـــــة -17 ة �ســــتفادة مــــن املناقــــشة ا>;ماعيــ ور ضــــر
�åقاي-,م من �نحالل  خال والشباب من �ستقطاب الفكر و  .ي

عاية-18 ة  /ادة الت§سيق بjن إدا ر العمل ع$_  ر ات  ز   .ىخرر الشباب و¡دا

ات ا>[ديثة <� امل=نة -19 رمواكبة ¡طار النظر لتعليم ا>wدمة �جتماعية للتطو   .ي

عاية الشباب عن طر/ق �عض مؤسسات ا�;تمع املد ي-20   .ر توف3j مصادر مالية إضافية مل�اتب 

  .ى �جتماعيjن حوافز مادية ومعنو/ة لتحسjن مستو أداÄ,م منح  خصائيjن-21
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اسة   :رمراجع الد

أوال
ً

اسة باللغة العرLية:    :رمراجع الد

ــ¬� كمؤشـر >;ــودة ^علــيم : أحمــد ابـراNيم, حمـزة) 1( راملتطلبــات املعرفيـة لألخــصا�ي �جتمـا�� املد
اســــات <ــــ� ا>wدمــــة �جتماعيــــة والعلــــوم  را>wدمــــة �جتماعيــــة بحــــث غjــــ3 م§ــــشو <ــــ� مجلــــة د ر

ن, � سانية     .2006اكتو¥ر , وجامعة حلوان العدد ا>[ادي والعشر

رالتطــــرف الفكـــر لـــدى �عــــض الـــشباب ا>;ـــام:� الــــسعودي وتـــصو مق4ــــ3ح , دمحم دحـــيم, فيحـــان) 2( ي
اه, ر>wدمــة الفــرد مــن املنظــو ¡ســالمي <ــ� مواج=تــھ رســالة دكتــو قــسم ا>wدمــة �جتماعيــة , ر

Nر, وتنمية ا�;تمع �لية ال34بية بنjن   .م2008, القاNرة, زجامعة  

عز/ـز ال=و/ـة الثقافيــة د: دمحم بـن أحمـد,  عـوض)3( يو ا>;امعـات العر¥يـة <ــ� تحقيـق  مـن الفكـر ̂و ر
يمن أبحاث املؤتمر الوط¼�  و لألمن الفكر الذى نظمتھ جامعة امللك سعود , لدى طالI,ا ل
  .مN ,2009ـ 1430/ 25/5 ا�_ 23/5للف34ة من 

الت�افــــل �جتمــــا�� تقــــو/م  داء امل�ــــ� لألخــــصا�ي �جتمــــا�� بجمعيــــات : فاطمــــة �ــــس,  حــــسjن)4(
اســـة مطبقـــة ع$ـــ_ جمعيــــات الت�افـــل �جتمـــا�� بمحافظـــة القــــاNرة رســـالة ماجـــست3j غjــــ3 , رد

ة Nر, قسم ا>wدمة �جتماعية وتنمية ا�;تمع, �لية ال34بة, رم§شو   .م2010,زجامعة  

Nــا <ــ�  ــشر الغلــو الــدي¼� وطــر مواج=-,ــا مــ: مث¶ــب ناصــر, دمحم )5( قاملواقــع ¡لك34ونيــة ودو ن وج=ــة ر
ه, نظــر املتخصــصjن رســالة ماجــست3j غjــ3 م§ــشو /ــة, ر اســات , رقــسم العالقــات ¡دا ر�ليــة الد

   . م2011, جامعة نايف للعلوم  منية, العليا

)6(��رتصو مق34ح لتفعيل دو جامعة تبوك <� : دمحم فت�� عبد الفتاح, حسjن: فواز بن عقيل,  ا>; ر
اســــات, ي^عز/ــــز  مــــن الفكــــر لــــدى الطــــالب ـــ� ال34بيــــة وعلــــم الــــنفسرد مجلــــة عر¥يــــة :  عر¥يــــة <ـ

  .م2012, 2.ج, 25,ع,وإقليمية محكمة

ـــر لــــدى الـــــشباب ا>;ــــام:� <ـــــ� : دمحم الـــــسيد, Nاشــــم )7( ـــ� تحقيـــــق  مــــن الفكــ عايــــة الـــــشباب <ـ يدو  ر ر
ة  اه, م2011 يناير 25رمواج=ة التغ3jات املرتبطة بثو رسالة دكتو قسم ا>wدمة �جتماعية , ر

Nروتنمية ا�;تمع  Nر, ز�لية ال34بية جامعة     . م2015,زجامعة  

التخطـيط لتنميـة املـسئولية �جتماعيـة لـدى الـشباب ا>;ـام:� ل±[ـد مـن : أسامھ أحمد, حسن )8(
  .م2017,  ثار امل34تبة ع$_ �ستقطاب

Nــ, ابــراNيم عبــد ا�[ــسن دمحم, �;ــاج: مــصطفى دمحم, الفقــي) 9( اب رالتطــرف �لك34و ــي املــرتبط باإل
/ــة عالجيــة مــن منظــو مجلــة ا>wدمــة �جتماعيــة: كمــا يدركــھ الــشباب ا>;ــام:� رر ا>;معيــة , ؤ

  . م2,2018ج,59ع , املصر/ة لألخصائيjن �جتماعيjن

سـة العامــة <ــ� ا>wدمــة �جتماعيــة : روائــل ا�[ــضر أنــو, أحمـد )10( /�Ã مــن منظــو املما ربرنـامج تــد رر
ما�,ـالتطـو/ر  داء امل�ـ� لفر/ـق العمـل باملـ اه, زدن ا>;امعيـة <ـ� مواج=ـة أ رسـالة دكتـو قــسم , ر

Nر , �لية ال34بية, خدمھ اجتماعيھ, مجاالت   .م2021زجامعة �
  . 57ص, م2004, القاNرة, قمكتبة الشر الدولية, 3ط, م	;م اللغة العر¥ية: امل	;م الوسيط )11( 
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/ة, تماعيـةقـاموس ا>wدمـة �جتماعيـة وا>wـدمات �ج: أحمد شفيق, ى السكر)12( دار , ر¡سـكند
  .م2000, املعرفة ا>;امعية

)13 (�åرة, ديناميكيـة ا>;ماعــة <ـ� علــم �جتمــاع وعلـم الــنفس: كمــال, الدسـوNمكتبــة �نجلــو , القـا
  .م2007,املصر/ة

)14(¿j;م الوج	3ية:  املjرة, نال=يئة العامة لشئو املطا�ع  مNم2000, القا.  

ف, )5(ط , )1(ج , القاNرة:  امل	;م الوسيط)15(   .م2011, رمطا�ع دار املعا

  .م2007) 3451(وانظر لسان العرب , )446\4( م	;م مقاي¶س اللغة )16(
ـــات بــــــjن النظر/ـــــة والتطبيــــــق: دمحم ســــــيد, ف=¾ـــــ� )17(  ــــع ا>;ماعـــ ــــب ا>;ــــــام:� , طر/قــــــة العمـــــل مــ املكتــ

/ة, ا>[ديث   . م2002, ر¡سكند

ان)18( نمــاذج النظر/ـة �جتماعيـة <ـ� تفــس3j :  الـسيدأحمـد دمحم, عـسكر: محمـود عبـد الرشــيد, ر بـد
/ة, املكتبة املصر/ة, تقديم دمحم عبد السميع عثمان, الظواNر �جتماعية   . 2003, ر¡سكند

ـــــاتذة علــــــــم �جتمــــــــاع)19( ــــصر/ة مجموعـــــــة مــــــــن أســـ ـــــات املــــ ـــــم �جتمــــــــاع :  با>;امعــ اســــــــات <ــــــــ� علـــ رد
�
ـــات �, و ن�3و¥ولــــــو اســـ ـــات مركــــــز البحــــــوث والد ـــة �داب, جتماعيــــــةرمطبوعـــ جامعــــــة , �ليـــ

  .م2002, القاNرة

اسـة ,  ساليب املنb;ية, تصميم البحث �جتما��: دمحم عبد السميع, عثمان )20 ( رو¡جرائية مـع د
Nر, �لية ال34بية, تطبيقية   .م2000, القاNرة, زجامعة  

ثانيا
ً
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