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 الدٖاٌٛ اإلصالوٗٛ رعاٖٛ الغباب يف : 
 وأوضػحاا اهلل سػبحانو  , يتناوؿ أمور الػدين والػدن ا رض كدين واضح المعالمبقاع األ يأنزؿ اهلل تعالى الدين اإلسالمي وانتشر ف ,

تعالج ح اة البشر  يبنشر تعال مو الحك مة الت والسالـ ,, وكلف رسولو الكريم النبي محمد عل و الصالة  كتابو الكريم  يوتعالى ف
عاػػازا ربان ػػا ودسػػتورًا للبشػػر يقػػود البشػػرية للسػػعادة إالروح ػػة والماديػػة وحااػػات األفػػراد والاماعػػات والماتمعػػات , ول كػػوف 

الشػباب ااصػة , وكػذل  وضحت تعال م القرآف الكػريم الكي ػر مػن مرػاىر الرعايػة عامػة ورعايػة أكل زماف ومكاف , و   يالشاملة ف
 . ونفس اً  وااتماع اً  المتكامل روح اً  واإلعدادلى طريق الخ ر إلاداية البشر  ساس اً أ السنة النبوية الشريفة مراعاً 

 ظن االصالً وعاِز رعاٖٛ الٍػٞ ٔالغباب يف : 
 ظل االسالـ ف ما يلى : يمراىر الرعاية المتكاملة للنشء والشباب ف تتضح 

 أىم ة تعويد الشباب على احتراـ االنساف والمساواة وتكافؤ الفرص.  -
دعوة الشباب وحيام على العمل الصالح والكلمة الط بة ونبذ الكلمة الخب ية , والدعوة لمصػاحبة األا ػار واالبتعػاد عػن رفػاؽ  -

 كم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم "قاؿ اهلل تعالى :" يأياا الذين امنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا يصلح ل السوء .
 ملكوت السموات واألرض وما ب ناما . يدعوة الشباب إلى التفكر ف -
,  ضرورة اإلعداد العقلي للشباب عن طريق تعل مام وحيام على طلب العلم , وأىم ة تسخ ره فػي ادمػة اإلسػالـ والمسػلم ن -

 قاؿ تعالى :" يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دراات "  بل اعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .
وذلػػ   ضػرورة اإلعػػداد النفسػػي للشػػباب وذلػػ  إلكسػػابام القػػ م والميػػل التػي تبػػرز الخ ػػر والبػػر والصػػدؽ واألمانػػة وحػػب النػػاس -

 آداب الالوس , استقالؿ الشخص ة ( . بمراعاة ) احتراـ اآلارين , آداب الطريق ,
وتا ئة الفرص لام , لالستقالؿ بشخص اتام وتشا عام علػى تحمػل المسػئول ات مػن اػالؿ  ماـ برعاية الشباب ااتماع اً االىت -

 حماية ألنفسام وتدع ما لذواتام . الزواج ,
  

, وإف  , وإف لبدن  عل ػ  حقػاً  ـ " إف هلل عل   حقاً ذل  قاؿ الرسوؿ عل و الصالة والسال يوف أىم ة نرافة وطاارة الاسم : -
 , فأعط كل ذي حق حقو " ألىل  عل   حقاً 

, وناػى الشػباب عػن مصػاحبة رفػاؽ السػوء  , فقػاؿ  دعوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عل ػو وسػلم , إلػى البعػد عػن التعصػب والعصػب ة -
 .الرسوؿ عل و الصالة والسالـ " ميل الال س الصالح والال س السوء كميل حامل المس  ونافخ الك ر 

, قصػ  أنب ػاء اهلل , علػ ام  ( , قصػة أىػل الكاػف عدـ الشرؾ بػاهلل وأىم ػة التواضػع وعػدـ التكبػر ) وصايا س دنا لقماف البنو -
 التي  تاتم بموعرة الشباب , وتدعو بالصبر والتحلي بالخلق القويم . السالـ  ,

(  يطالب كـر اهلل  وااو , أسامة بن زيد, سلماف الفارس يبن أب يقص  السلف الصالح من شباب االسالـ أمياؿ ) س دنا عل -
 حماية الدين والوطن. يف يوالتفانونماذج عديدة , حث االسالـ على أىم ة اقتداء الشباب باا تميل نماذج للفداء والتضح ة 

 نماذج السلف الصالح من أماات المؤمن ن أمياؿ ) الس دة ادياة , الس دة عائشة رضى اهلل عناما ( .  -

 احملاضزٚ األٔىل 
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 كتابو الكريم  , وسنة المصطفى عل و الصالة والسالـ على تدع م عالقة الشباب بربام ورسولام الكريم .  يتأك د اإلسالـ , ف -
  ًواتاما : 

ىم ة رعاية الشباب , وضرورة صقلو أ, ما يؤكد  , أف ف اا من الدالئل دياف السماوية والكتب السماويةلنا من كل األيتضح  -
سػاس مػا ينطلػق مػن توا اػات اهلل تعػالى أالماتمػع علػى  يداء وظائفػو االاتماع ػة بفاعل ػة فػأبما يؤىلو لتولى المسئول ات و 

نب ػػاءه مػػن حػػب الخ ػػر والتسػػامح والعػػدؿ والمسػػاواة واحتػػراـ الكب ػػر أاهلل و  ل ػػو رسػػلإوكتبػػو السػػماوية والتمسػػ  بمػػا دعػػا 
 ا و االنساف .أوالعطف على الصغ ر , ورعاية 

 

 رعاٖٛ الغباب عاملًٗا : 
 ف أحسػاس بأىم ػػة قطػػاع الشػػباب , ومػػا يمكػػن انطالقػػا مػػن اإل يىػػذا الماػػاؿ الح ػػو  يالخػػارج ااػػودا فػ يرعايػػة الشػػباب فػػ تميػل

 دوار لتدع م وتطوير الماتمعات .أيقوموا بو من 
 تمارساا تل  الماتمعات ألناا تميل ابرات يمكن االستفادة مناا لما تحتويو من  يومن ثم ياب االطالع على تل  الااود الت

المسػػتقبل لتػػولي مسػػئول اتام  يباػػا اكسػػابام الماػػارات والمعػػارؼ التػػي تػػؤىلام فػػ ينشػػطة تميػػل اػػدمات للشػػباب ينبغػػأبػػرامج و 
  مع ة بدراة عال ة من الكفاءة المات

 بعض املؤصضات الدٔلٗٛ رعاٖٛ الغباب يف : 
  الػدور الػذي تقػـو بػو ى ئػة  يفضل رعايػة ممكنػة للشػباب , وتتضػح تلػ  الااػود فػألتحق ق  يعلى المستوى الدول الااودتتعدد

, وتنم ػة التعػاوف بػ ن دوؿ العػالم المختلفػة  نسػان ةلػى دعػم للحقػوؽ اإلإوالتوصػل  يال تقويػة السػالـ العػالمأمم المتحدة من األ
 و النام ة .أسواء المتقدمة مناا 

 رعاٖٛ الغباب : الدٔر الذٙ قاوت بْ املؤصضات الدٔلٗٛ يف 
سعي منرمات األمم المتحػدة إلػى ترك ػز أنشػطتاا علػى انشػاء وتطػوير اػدمات رعايػة الشػباب  تحػت اشػراؼ حكػومي وأىلػي,   -

 شاملة للناوض باألسرة لحماية حقوؽ الشباب المتعددة والمختلفة .كازء ال يتازأ من برامج 
, وتسػػعى إلػػى تنم ػػة قػػدراتام ,وتقػػديم الخػػدمات التػػي تسػػاعد ذوي  الترك ػػز علػػى األنشػػطة التػػي تنمػػي الفػػرص البنػػاءة للشػػباب -

 تعترضام . يالمشاكل الخاصة , لمواااة الصعوبات الت
ضػرورة التعػاوف بػ ن الوكػاالت المتخصصػة لالىتمػاـ بالشػباب ضػمن برامااػا لتطػػوير  , إلػى توا ػو ى ئػة األمػم المتحػدة األنرػار -

 كافة المااالت الصح ة أو التعل م ة والتدريب الماني .  يالدوؿ ف
تحق ػق التطػور االاتمػاعي  يضرورة تحق ق نررة شاملة ودراسة كاملػة واف ػة عػن المرػاىر المختلفػة لموقػف الشػباب ودورىػم فػ -

  .واالقتصادي
  : ٜاملٍعىات التابعٛ لألوي املتردٚ ٔتكدً خدوات لزعاٖٛ الغباب: وَ أِىّا وا ٖم 
 

  ىم ػػػة متزايػػدة مػػػن ح ػػث االىتمػػػاـ بأوضػػاعام ومشػػػكالتام واحت ااػػػاتام أولوياتاػػا قطػػػاع الشػػباب أوتعطػػي تلػػػ  المنرمػػة ضػػػمن
التعامػل مػع قضػايا الشػباب  يسع ا لوضع تصور لمقترحػات تحقػق التبػادؿ والتػرابط بػ ن ابػرات دوؿ العػالم فػومطالبام , وذل  

  .حتى نااية القرف الماضي
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 مااؿ رعاية الشباب يتل  المنرمة العديد من القضايا التال ة المزيد من االىتماـ ف وتولي :  
 يمرحلة السالـ الدول يدور الشباب ف  . 
 التنم ة بكافة الماتمعات .  يدور الشباب ف 
 تحق ق ذل  . يتطوير ماتمعاتام وضرورة مشاركتام ف يدور الشباب ف 
  . ) تبني المنرمة قضايا ) المشاركة , التنم ة , السالـ 

 

 

  ًنشطة األ ي, ويتضح ذل  في ف ما يتعلق بشئوف الشباب على المستوى الدول واضحاً  وىي من الوحدات الفاعلة التي تلعب دورا
مم المتحدة ىم قنوات االتصاؿ ب ن األأ, كذل  تحديد  نشطة الشباب على المستوى العالميأتقـو باا واعداد التقارير عن  يالت

لالسػتفادة مناػا بفاعل ػة , وكػذل  لاػذه ئ الفػرص  ػومنرمات الشباب بالعالم , والسعي لتحس ن وتػدع م تلػ  المنرمػات بمػا يا
ىم االقتراحػات أتخدـ الشباب عالم ا وتحديد  يىم القضايا الرئ س ة الخاصة بالمنرمات التأتحديد  يالوحدة دورىا اإلياابي ف
 المرتبطة بتل  القضايا .

 

  ًوتػرتبط بأىم ػة  , في تدع م الاانب الصحي ونشر الوعي بالكي ر من القضػايا التػي تاػم الشػباب ايااب اً  تلعب تل  المنرمة دورا
وصػت أ( دولػة و 22) ياريػت دراسػة شػاملة للمػدان ن فػأ, ميل قضايا التػدا ن ح ػث  حمايتام وتدع م الاانب الصحي لديام

وصت بضرورة اسػتيمار وسػائل أووقايتام من التدا ن , و , لتوع تام  قامة المعسكرات للمدان ن من شباب تل  الدوؿإبضرورة 
 . تحق ق ذل  يعالـ فاإل

 مراض المختلفة وتدع م سبل الوقاية مناا وتوف ر سبل عالااا دول اً كذل  تاتم تل  المنرمة بنشر الرياضة ومحاربة األ  . 
 

  من االؿ عقد لقاءات , داء وظائفام , وتحرص على تقديم العوف لامأالقائم ن بتاتم تل  المنرمة بقضايا العامل ن من الشباب
ممػػا  داء وظػػائفام,أتام وتػػدع م سػػبل فػػاعل تام فػػي الدول ػػة لمناقشػػة قضػػايا شػػباب المػػوظف ن والتعػػرؼ علػػى احت ااػػاتام ومشػػك

 . قصى استفادة في تنم ة الماتمعأيدعم قدراتام على تحق ق 
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 بعض الدٔه األجٍبٗٛ رعاٖٛ الغباب يف : 

 بناء وتطوير الماتمعػات , وتقػدـ   يىم ة ىذا القطاع ودوره فأانب ة قطاع الشباب بمزيد من االىتماـ انطالقا من تولي الدوؿ األ
نشػطة تتػولى رعػايتام , والبػرامج واأل يلام كل االمكان ات , ويتزايد معدؿ االنفاؽ على الشباب من االؿ انشاء المؤسسات الت

 ىداؼ المرغوبة وسوؼ نوضح ذل  ف ما يلي :تي تحقق األال
 

  مريك ػػة العديػػد مػػن الااػػود لتحق ػػق أقصػػى اسػػتفادة ممكنػػو مػػن طاقػػات الشػػباب ويتميػػل ىػػذا فػػي تبػػذؿ الواليػػات المتحػػدة األ
 المراىر التال ة :

الشباب التي تاتم بتوف ر البرامج واألنشطة التي تا ػئ  الفػرص إلشػباع االحت ااػات المختلفػة , االىتماـ بإنشاء وكاالت ادمة  -
الفتػػػرة األا ػػػرة بالشػػػباب ذوي االحت ااػػػات الخاصػػػة كالمعػػػاق ن , ذوي الخلف ػػػات اليقاف ػػػة  يوتزايػػػد اىتمػػػاـ تلػػػ  الوكػػػاالت فػػػ

 لتعل م ة  واالاتماع ة.تاتم بتطوير قدراتام ا يالمختلفة ,  ادمات رعاية المراىق ن الت
تزايد االىتماـ بقضايا الصحة العقل ة للشباب وااصة ما يؤثر على تدىورىا كمشكالت اإلدمػاف وتعػاطي المخػدرات , حػوادث  -

 االنتحار , وكل ما يؤثر على صحو الشباب ويرار مشكالت نق  المناعة , وتزايد العنف .
نااية القرف العشرين بالخدمات المباشػرة مػع الشػباب وااصػو المعرضػ ن للاػروب واالنتحػار واالكتئػاب ممػا تزايػد  ياالىتماـ ف -

المؤسسػػػات المختلفػػػة  ييتعػػػاوف المتخصصػػػوف ومػػػنام األاصػػػائ وف االاتمػػػاع وف فػػػ يمػػػن أىم ػػػة بػػػرامج التأى ػػػل والوقايػػػة والتػػػ
 لرعايتام.

ا الصحة االاتماع ة والعقل ة لمساعدة الشػواذ والمعػاق ن ورعايػة األقل ػات, ووضػع الماتمع األمريكي بقضاي يتزايد االىتماـ ف -
 الس اسات المالئمة للتعامل الا د مع تل  الفئات.

تا ئة الفػرص والمواقػف لمسػاعدتام علػى التك ػف والتوافػق وتزايػد االىتمػاـ بماتمعػات الا ػرة والماتمعػات المحل ػة, ورصػد  -
تحقق التكامل للمسػاعدة علػى تكػوبن وتنم ػة الػروابط  يتنم ة للماارات والق م وكذل  البرامج التالبرامج التي تحقق أىداؼ ال

 مع غ رىم.
 

 

 التطػور والتقػدـ والرفاى ػة, وذلػ  لتزايػد تضػػافر  يقطعػت شػػوطا طػويال فػ ييميػل الماتمػع ال ابػاني صػورة ايااب ػة للماتمعػات التػ
ال ابػػاف دورىػػا  يعامػػة والشػػباب ااصػػة وكػػاف للمنرمػػات القائمػػة فػػ يالااػػود الحكوم ػػة واألىل ػػة لتػػدع م قػػدرات الماتمػػع ال ابػػان

 ومن أىم ىذه المنرمات ما يلي :تحق ق رعاية متكاملة للشباب  ياإلياابي ف
  مجعٗٛ الهغافٛ لمبٍات: 
  ي, ب ن الفت ات وذل  من االؿ بػرامج الترب ػة االاتماع ػة التػ تل  الامع ة دورا ايااب ا ألىم ة تنم ة روح االاتراع البناءوتعطي 

 تزيد من معدؿ مشاركتام وتبادؿ الخبرات ف ما ب نام .
 
 

  الجاٌٗٛاحملاضزٚ 
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  األٌدٖٛ الزٖفٗٛ لمغباب: 
 دراتام على العمل النافع المنتج وتدع م ق م الكـر والصدؽوتاتم برعاية شباب المزارع ن بتدريبام على التفك ر السل م وتنم ة ق 

 . توااو المزارع ن ااصة ييتم من االلو ايااد حلوؿ للمشكالت الت يواالىتماـ بص انة القرى وكذل  المشروعات العامة الت
 ٘وؤصضٛ اإلعداد العكم : 
 اد الا ػػد للمسػػتقبل وااصػػة ,مػػا يػػرتبط بتكػػوين تبػػذؿ ااػػودا ايااب ػػة لتا ئػػة الفرصػػة للشػػباب ل عػػد يوىػػي مػػن المؤسسػػات التػػ

 لتكوين ماتمع أفضل . يوالسع , باألسس والق م السل مة ياألسرة, وإعداد الا ل المتحل
 الماتمع ال ابػاني ومناػا علػى سػب ل الميػاؿ ال الحصػر ) امع ػة  يتستادؼ رعاية الشباب ف يوتتعدد المؤسسات والتنر مات الت

 الشابات المس ح ات , مالس نقابة شباب ونساء عماؿ ال اباف , اللانػة األىل ػة لامع ػة الشػباف المسػ ح ة , امع ػة الصػل ب
 األحمر,...........(.

 ى حػب االنسػان ة والتحػرر مػن التفرقػة العنصػرية بنائػو علػ ي, تستادؼ المساىمة في الماتمع ال ابان يوام ع تل  المؤسسات ف
وتنشئة الشباب, وإعدادىم من االؿ األنشطة المتنوعة النفس ة والدين ة والتربوية, وتدع م الخدمة العامة والعمػل سػويا مػن أاػل 

 ماتمع أفضل.
 :

 ام ػع القطاعػات  يلػى بػذؿ المزيػد مػن الااػود لتحق ػق النمػو والتقػدـ والتطػور فػإا ػرة السػنوات األ يتسعى ماتمعاتنا العرب ة فػ
من االؿ األمم تشاع وتدفع للحصوؿ على مكانة ب ن  ياطار الاودة واالعتماد والت يقطاع الشباب ااصة وذل  ف يعامة ,وف

  .ذل بذؿ المزيد  من الااود وتطوير البرامج ورفع كفاءة المؤسسات والمتخصص ن بما يحقق 
 

 علػى مػدى التػاريخ القػديم والحػديث , وبػالرغم  يفضػل رعايػة ممكنػة للشػباب المصػر أتحق ق  يكاف للماتمع المصري السبق ف
, وانعكػػس ذلػػ  علػػى  يقػػد مػػر بفتػػرات سػػاد ف اػػا االسػػتعمار وسػػ طر علػػى مقػػدرات الشػػعب المصػػر  يف الماتمػػع المصػػر أمػػن 

الحد من قدراتام على تدب ر شػئوف ح ػاتام , ولكػن التػاريخ يبػرز البطػوالت  يالعديد من فئات الماتمع عامة والشباب ااصة ف
 :مياؿ أالنماذج المصرية  يولنا فلالستعمار, وبذؿ المحاوالت والااود لتأك د الاوية المصرية ,  يالتصد يف يللشباب المصر 

  .« طلعت حرب  – سعد زغلوؿ – حمد عرابىأ – محمد فريد  – مصطفى كامل»  -
 اجملتىع املصزٙ : والوح تطٕر رعاٖٛ الغباب يف 

دراة عال ة من التقدـ  ىبداية حكمو بإنشاء المدارس وإرساؿ البعيات من الشباب للخارج لنقل مصر إل ياىتماـ محمد علي ف -
 والتطور .

لممارسػة الرياضػة, ثػم توالػت إنشػاء األنديػة  6881مصػر لرعايػة الشػباب ) نػادي الازيػرة بالقػاىرة ( عػاـ  يانشاء أوؿ نادي فػ -
 بمصر .

بإنشػاء وظ فػة مراقػب للترب ػة البدن ػة ,ووظ فػة مراقػب لخدمػة الشػباب بالمػدارس ,  6161اىتماـ وزارة المعارؼ المصرية عاـ  -
 إدارة الترب ة الرياض ة بالوزارة .وكانت نواة إلنشاء إدارة الترب ة االاتماع ة و 

االىتماـ بنشر الحركة الكشف ة , وإنشاء الفرؽ الكشػف ة بالمحافرػات , وإنشػاء أوؿ امع ػة للكشػافة المصػرية واالعتػراؼ باػا  -
 . 6122بباريس  يالدول يالمؤتمر الكشف يدول ا ف
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 المسلم ن بالقاىرة ثم االسكندرية . االىتماـ بشباب الريف وإنشاء األندية الريف ة , وإنشاء امع ة الشباف -
 6191, وتنرػػ م االتحػػادات الطالب ػػة , وتزايػػد االىتمػػاـ  بشػػباب الاامعػػات  6128بدايػػة االىتمػػاـ برعايػػة شػػباب الاامعػػات  -

 وتكوين فرؽ الاوالة بالاامعات .
 .ي الماتمع المصر  ي, وتزايد انتشارىا ف 6192االىتماـ بإنشاء الساحات الشعب ة  -
تاػتم بتقػػديم الخػدمات اليقاف ػػة والزراع ػة والرياضػػ ة  يـ بقطػػاع العمػاؿ الػػزراع  ن مػن الشػػباب وانشػاء األنديػػة الريف ػة التػػاالىتمػا -

 واالاتماع ة . 
 ىوتزايد االىتماـ بالشباب علػ يإنشاء ادارة ادمة الشباب الملحقة بوزارة المعارؼ واالدارة العامة للنشاط االاتماعي والرياض -

 . يمالمستوى القو 
  ٚ5012ٖٕلٕٗ  20والوح االِتىاً بكطاع الغباب وٍذ قٗاً ثٕر : 
 يما يل وتتضح أىم مالمح ىذا االىتماـ ف : 

االتاػػاه لوضػػع س اسػػات اديػػدة تحقػػق الرعايػػة المتكاملػػة للشػػباب , وتكػػوين لاػػاف متخصصػػة لػػذل  , وتكػػوين مالػػس أعلػػى  -
 لرعاية الشباب .

اتااػػػت لتكػػػوين االتحػػػاد العػػػاـ  لةنديػػػة الريف ػػػة , وانشػػػاء  يالشػػػئوف االاتماع ػػػة التػػػاالىتمػػػاـ بقطػػػاع الريػػػف مػػػن اػػػالؿ وزارة  -
 الوحدات المامعة بالقرى المصرية .

انشػػاء المالػػس األعلػػى لرعايػػة الشػػباب والترب ػػة الرياضػػ ة لرسػػم الس اسػػة العامػػة لرعايػػة الشػػباب والترب ػػة الرياضػػ ة لوضػػع أسػػس  -
 ة الشباب .وتدريب القادة ومرااعة تشريعات رعاي

 

  لى تحق ق دراة عال ة مػن االىتمػاـ بقضػايا المػواطن ن عامػة والشػباب ااصػة, وذلػ  مػن اػالؿ إتسعى المملكة العرب ة السعودية
 تنف ذ ماموعة من الخدمات االاتماع ة الشاملة .

 اجملتىع الضعٕدٙ فٗىا ٖم٘ :  ٔتتضح وعاِز االِتىاً بالغباب يف 
 االىتماـ باألسرة واعتبارىا نواة الماتمع السعودي وياب أف يربي أفرادىا على أساس العق دة اإلسالم ة السمحاء .   -
اعطػاء دراػػة عال ػة مػػن االىتمػػاـ بقضػايا التعلػػ م الػػذي ياػدؼ إلػػى غػػرس العق ػدة اإلسػػالم ة  لػػدى الػنشء والشػػباب واكسػػابام   -

 تؤىلام ألف يكونوا مواطن ن صالح ن . يتالمعارؼ ال
تستادؼ تنم ة قدرات الشباب وتنم ة ماارتام , وتػوف ر  ياىتماـ الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتنف ذ ماموعة من البرامج الت  -

 تستادؼ شغل وقت فراغام .  يالمرافق الرياض ة للشباب واألنشطة الت
تنمػػي قػدرات الشػػباب  ي, وتػػوف ر الفػرص التػ يوعػة مػػن اػدمات رعايػػة الشػباب الاػامعاتاػاه وزارة التعلػ م  العػػالي بتنف ػذ مام -

 وتحل العديد من مشكالتام .
 بالشباب ,ااصة ذو العاىات الاسم ة والذىن ة . لالىتماـتسعى وزارة الشئوف االاتماع ة  -
ئػم لاػم  ااصػة غ ػر القػادرين , ومػنحام االىتماـ بمساعدة الشباب المقبل ن على الح اة الزوا ة وذل  بتوف ر المسكن المال  -

 القروض التي تساعدىم على ذل  .
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االىتماـ ببرامج التوا و واالرشاد الطالبي لخدمة الشباب من الطالب وذل  تحت اشراؼ التعل م اليانوي والاامعي , بغرض   -
 تنم ة قدراتام ومواىبام .

لػػى إناػػاز المسػػئول ات مػػن اػػالؿ األنشػػطة االاتماع ػػة والرياضػػ ة اتاػػاه أااػػزة رعايػػة الشػػباب بالمملكػػة العرب ػػة السػػعودية إ  -
واليقاف ػػة اػػارج نطػػاؽ المنػػاىج الدراسػػ ة , ىػػذا باإلضػػافة الػػى إنشػػاء مراكػػز وب ػػوت الشػػباب, وأنديػػة اآلداب والفنػػوف واليقافػػة 

 والمكتبات وذل  لتدع م شخص ة  الشباب السعودي .   
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 وفًّٕ الغباب : 
 وااػػو النرػػر العلم ػػة للعلمػػاء فػػي التوصػػل إلػػى تعريػػف محػػدد للشػػباب نرػػرا الاػػتالؼ وااػػات النرػػر األيدولوا ػػة بػػ ن  تختلػػف

 الباحي ن .
 وعػدـ االتفػاؽ  : ال يواد تعريف محدد للشباب عل و , علػى تعريػف موحػد , وىناؾ صعوبة في إيااد تحديد واضح لاذا المفاـو

, واألفكػار العامػة التػي يقػـو  شامل, يعود ألسباب كي ػرة أىماػا ااػتالؼ األىػداؼ المنشػودة مػن وضػع التعريػف وتبػاين المفػاى م
 عل اا التحل ل الس كولواي واالاتماعي الذي يخدـ تل  األىداؼ.

  الراولةمن أدرؾ سن البلوغ إلى سن : » ف الشباب ىو أالى  المعام الوس ط ويش ر  ». 
 : 

 ٘االجتآ البٕٗلٕج: 
  باعتبارىا مرحلة عمريو أو طور من أطوار نمو اإلنساف, الذي ف و يكتمػل « الحتم ة الب ولوا ة : » يقـو اساس على  االتااهوىذا

  .93-69, وىناؾ من يحددىا من 21-61سننضاو العضوي, وكذل  نضاو العقلي والنفسي والذي يبدأ من 
 ٘االجتآ الضٗهٕلٕج:  
  مػن سػن  بػدءاً  ,«  الشباب حالة عمريو تخضع لنمو ب ولواي من ااة وليقافػة الماتمػع مػن ااػة أاػرى: » يرى ىذا االتااه أف

االاتمػاعي. وىػذا التعريػف , ح ػث تكػوف قػد اكتملػت عمل ػات التطب ػع  البلوغ وانتااء بداوؿ الفػرد إلػى عػالم الراشػدين الكبػار
  . يحاوؿ الدمج ب ن االشتراطات العمرية واليقافة المكتسبة من الماتمع

 ٘االجتآ االجتىاع:  
  بمعنػى أف ىنػاؾ ماموعػة مػن السػمات «  حق قػة ااتماع ػة ولػ س ظػاىرة ب ولوا ػة فقػط: » ينرر ىذا االتااه للشباب باعتباره ,

  .اف كانت ىذه الفئة شباباً والخصائ  إذا توافرت في فئة من السك
 تتسػم بسػمة ااصػة تبرزىػا  يتلػ  الفتػرة مػن النمػو والتطػور االنسػاني التػ » ي : ىذا وقد رأى أحمد الشرب ني أف فترة الشػباب ىػ

 : ىي أربع مراحلإلى  هنرر  يوتنقسم ىذه الفترة ف «وتعط اا صورتاا المم زة 
 

 سنة 68-61وىي تمتد من «  ال فاع» مرحلة   (2 سنة               61- 62التي تمتد من  يوى«  المراىقة» مرحل   (5
 سنة 21-26وىي تمتد من «  الشباب البالغ» مرحلة  (7 سنة 26-68وىي تمتد من «  الشباب المبكر» مرحلة  (0

 

  علػى اوانػب النضػج الاسػمي ,  ىذا ويختلف مفاـو الشباب من المنرور االاتماعي عن المفاـو الب ولواي من ح ث االقتصار
 . كما يختلف عن المفاـو الس كولواي من ح ث االقتصار على اوانب النضج النفسي

  ومػن ىػػذا المنطلػػق يػػرى علمػػاء االاتمػاع أف الشػػباب " مرحلػػة عمريػػة تبػػدأ ح نمػػا يحػاوؿ الماتمػػع إعػػداد الشػػخ  وتأى لػػو لكػػي
و وتنتاي ح نما يتمكن الشخ  من أف يتبوأ مكانتو ويػؤدي دوره فػي السػ اؽ يحتل مكانة ااتماع ة ويؤدي دورًا أو أدوارًا في بنائ

 االاتماعي .
 مػن البنػاء  يتاػزأاعتبار الواود االاتماعي للشباب في الماتمػع باعتبػارىم اػزء ال  يعل و نالحظ اف التعريف االاتماعي يأاذ ف

  .االاتماعي العاـ

  الجالجٛاحملاضزٚ 
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 فتػػرة العمػػر التػػي تتم ػػز بالقابل ػػة للنمػػو والتػػي يمػػر ف اػػا اإلنسػػاف » ي : يعنػػ ويػػرى المشػػتغل ن برعايػػة الشػػباب أف مفاػػـو الشػػباب
 .« ي والبدني والعاطف يواالاتماع يوالنفس يبمراحل ح وية من النمو الذىن

 

أو يزيد ولديام قدرة على االنتاج واالبتكػار  91 -61تمتد أعمارىا من  يالشباب ىم الطاقة الفعالة والبناءة في الماتمع والت -
 تمكنام من المشاركة االيااب ة . يويمتلكوف القدرات البدن ة والنفس ة واالاتماع ة الت

, ومػا يملكونػو مػن قػدرات وامكان ػات  يوالنفسػ يأي أف الشباب ىم عدة وذا رة الماتمع بحكم تكػوينام الاسػماني والعقلػ -
 المستقبل . يىلام لتحمل المسئول ات في كافة المااالت, والتي يأمل مناا الماتمع الق اـ باا فتؤ 
 خصاٟص وزذمٛ الغباب : 
 تتم ز ىذه المرحلة بسمات واصائ  ااصة يمكن أف نوازىا في اآلتي : 
 والتنافس وإرساء قواعد الخ ر.يصل إنتاج الفرد في ىذه المرحلة إلى ذروتو , وتعتبر ىذه المرحلة بحق مرحلة العطاء  (5
 تصبح قدرات الفرد العقل ة في ىذه المرحلة قابلة للتعل م واإلدراؾ. (2
 تتسم ىذه المرحلة بزيادة التفك ر في أمر المستقبل وزيادة القدرة التعل م ة والمان ة. (0
 م ل الشباب إلى الكسب المادي وتحس ن أوضاعام االاتماع ة واالقتصادية. (7
 لالشتراؾ في مشروعات اإلصالح االاتماعي والخدمة العامة بعد إدراؾ حااات الماتمع. االتااه الفعلي (1

 الم ل الكب ر نحو القراءة والمغامرة. (1
 الم ل إلى التأمل , والى العبادة , واالنشغاؿ بالميل الدين ة. (1
 احت ااو لتنر م وقت فراغو. (5
 الم ل إلى االستقالل ة واإلحساس بالذات. (0
 أِىٗٛ الغباب : 
 يمكن أف نواز مدى أىم ة الشباب وأسباب االىتماـ بام في النقاط التال ة : 

 الشباب ثروة بشرية تفوؽ في ق متاا أي ثروة أارى . -
 تحتماا مصلحة الفرد الشاب , ومصلحة الماتمع الذي ينتمي إل و. ةاالىتماـ بالشباب ضرور  -
 االىتماـ بالشباب ضرورة اقتصادية تنموية. -
ماتمػػع أو أمػػة ىػػو المسػػتادؼ األوؿ مػػن قبػػل األعػػداء ولػػذا كػػاف البػػد مػػن تكػػاتف األسػػرة , والمدرسػػة , إف الشػػباب فػػي أي  -

والمساد , والماتمع , والاامعة , والدولة , والااات الخ رية بسائر أشكالاا االىتماـ بذل  الشاب , وأف يشغل ح زًا كب رًا 
 يسألوف في الدن ا واآلارةمن اىتماماتام , فكل ىؤالء مسؤولوف عن الشباب , وسوؼ 

 وفًّٕ رعاٖٛ الغباب : 
  ىناؾ العديد مػن التعريفػات المختلفػة لرعايػة الشػباب , ح ػث حرػى ىػذا المفاػـو بالعديػد مػن اآلراء التػي تعبػر عػن وااػات نرػر

 المتخصص ن, في مختلف العلـو والمااالت , ح ث يعرؼ العلماء والمتخصص ن ىذا المفاـو , كل طبقا لتخصصو .
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 للشباب ل شغل ف اا وقت فراغو  ي" الااود التي تبذؿ في النشاط الترويح: »  إلىمفاـو رعاية الشباب  يش ر ». 
ال يبػرز دور الشػباب فػي ف رعاية الشباب ىي ماموعة من الااود التي تبذؿ من أاػل الشػباب , وىػو أيؤكد على  يوىذا الرأ -

نشػطة الترويح ػة وىػي فػي ف يتضمن مشاركتام , كذل  يقصر رعاية الشباب على األأف ما يقدـ للشباب ياب تل  الااود أل
 األصل تشمل أكير من ذل  من أنشطة , كذل  يقصر رعاية الشباب على شغل وقت الفراغ .

 

  توفرىػػا الدولػػة للشػػباب لكػػى تػػؤثر بطريقػػة مباشػػرة أو غ ػػر مباشػػرة علػػى سػػلوكام البػػرامج واألنشػػطة التػػي : » بأناػػا  ويعرفاػػا الػػبع
 . « وعلى عالقاتام االاتماع ة حتى تتحقق لام ح اة سوية نااحة يوالاسم ينموىم الذىن يوعادتام وعقلام أ

نشػطة, وللدولػة دورىػا أو ف رعايػة الشػباب تشػمل بػرامج أكير ايااب ة من ح ػث أينرر الى رعاية الشباب من منرور  يوىذا الرأ -
نشػػطة علػػى سػػلوؾ وعػػادات وتحق ػػق نمػػو الشػػباب وكػػذا عالقػػاتام, وفػػي ىػػذا فػػي تحق ػػق ذلػػ  وابػػراز تػػأث ر ىػػذه البػػرامج واأل

 كير دقة لكنو لم يبرز دور الشباب واعلام في وضع المتلقي لاذه البرامج واالنشطة من االؿ الدولة ودورىا .أالتحديد 
 

 ادمات مان ة أو عمل ات ومااودات منرمة ذات صبغة وقائ ػة وانشػائ ة وعالا ػة, تػؤدى للشػباب : » ناا أكما يعرفاا البع  ب
وتاػػدؼ الػػى مسػػاعدتام كػػأفراد واماعػػات للوصػػوؿ الػػى ح ػػاة تسػػودىا عالقػػات ط بػػة ومسػػتويات ااتماع ػػة تتمشػػى مػػع رغبػػاتام 

 . « ووامكان اتام, وتتوافق مع مستويات وأماني الماتمع الذى يع شوف ف 
ف رعاية الشباب ىي ادمات مان ة يمارسػاا متخصصػوف فػي كػل الماػاالت االاتماع ػة مناػا او التربويػة ,  أويبرز ىذا التعريف  -

لتلػػ  الخػػدمات بمػػا  يكمػػا اكػػد التعريػػف علػػى اف تلػػ  الخػػدمات وقائ ػػة, انشػػائ ة, وعالا ػػة, وفػػي ىػػذا اظاػػار للػػدور االياػػاب
نم ة والصالح للشباب, لكنو اغفل دور الشباب وفاعل تام وتفاعلام مػع تلػ  الخػدمات تتضمنو من انشطة تادؼ للوقاية والت

واشتراكام في وصفاا وتنف ذىا, بل اعلام في اطار المتلق ن للخدمة ول س المشارؾ, كما لم يبرز التعريف طب عػة وىويػة تلػ  
 اب الخدمات وىل تقـو باا مان او تخصصات مختلفة تسام في تحق ق الخدمات للشب

 : ٛٗوفًّٕ رعاٖٛ الغباب وَ ٔجّٛ ٌعز اخلدوٛ االجتىاع 
والمؤسسػات  طريقة وعمل ات وااود مان ة منرمو تمارس بمعرفة متخصص ن مع الشباب ,: »  أناا ىرعاية الشباب تعرؼ عل -

 .« المختلفة وتادؼ إلي تلب ة احت ااات الشباب في كافة أشكالاا كأفراد واماعات وماتمعات 
, وتعتمػد علػى اػدمات وبػرامج منرمػة حكوم ػة  ااود مان ة ذات اىداؼ تنموية ووقائ ة وعالا ة: »  البع  بأناا كما يعرفاا -

, لمواااػة مشػكالتام واشػباع احت ااػاتام  واىل ة ودول ة , تؤدى مع الشباب بغرض مسػاعدتام كػأفراد واماعػات وماتمعػات
 .« الضرورية لنموىم لتحق ق اقصى تك ف ممكن مع ب ئاتام االاتماع ة بما يتفق مع ثقافة الماتمع الذى يع شوف ف و 

  لتحديػد ماى ػة رعايػة الشػباب يتضػح لنػا دراػة عال ػة مػن التػدق ق , ح ػث ىنػاؾ ااػتالؼ لتحديػد وبالنرر الى التعػريف ن السػابق ن
لرعايػػة  يوالم ػػدان يمفاػػـو  رعايػػة الشػػباب , مػػن وااػػة نرػػر الخدمػػة االاتماع ػػة , وقػػد يراػػع ذلػػ  الػػى االلمػػاـ بالاانػػب النرػػر 

 : ما يلىويبرز ىذين الرأي ن السابق ن الشباب وتعدد ابرات قائل اا في اطار العمل مع الشباب 
ء بػل وسػائل لتحق ػق ياف رعاية الشباب وس لة لعمػل شػف رعاية الشباب طرؽ وعمل ات وااود مان ة منرمة ويعنى بذل  أ -

اىداؼ مرغوبة, والعديػد مػن الااػود المان ػة مػن التخصصػات المختلفػة ) رياضػ ة, ثقاف ػة, ااتماع ػة, الػخ( وىػذه الااػود 
 . يمنرمة قائمة على  اساس علم
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 ( . ... الخ , اامعات مدارس,  , استادات اف رعاية الشباب تمارس مع الشباب في مؤسسات مختلفة ) مراكز شباب -
 إلشػباعالػخ ( تاػدؼ  ...ي رياضػ , , ثقػافيي ) ااتمػاع اف رعاية الشباب ماموعة مػن البػرامج المتعػددة المتنوعػة الشػاملة -

 االحت ااات .
لػ  فػي اف رعاية الشباب تحقق النمو المتكامل المتوازف في الاوانب ) الدين ة, االاتماع ة, اليقاف ة, النفس ة... الخ ( وذ -

 شكل متوازف دوف طف ا من اانب على اانب اار.
  

 رعاية الشباب م داف أو مااؿ تتعاوف ف و المان والتخصصات المختلفة. -
 رعاية الشباب نسق منرم من الخدمات . -
 رعاية الشباب تقدـ لةفراد والاماعات والماتمعات .  -
 رعاية الشباب تقدـ من االؿ مؤسسات متعددة في كافة الم ادين . -
 رعاية الشباب ذات أىداؼ وقائ ة وعالا ة وتنموية . -
 رعاية الشباب مناىج للعمل مع الشباب ول س من أالو . -
 رعاية الشباب ادمات وبرامج منرمة حكوم ة وأىل ة ودول ة . -
 مشكالتام واشباع احت اااتام رعاية الشباب تادؼ لمساعدة الشباب على مواااة  -
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 خصاٟص ٔمسات رعاٖٛ الغباب : 
إف رعاية الشباب عمل مشػترؾ يػتم بالتعػاوف والتنسػ ق بػ ن ااػود الماػن والتخصصػات المختلفػة فػي ام ػع الماػاالت , ويػتم  -

, وكػذل  ال يمكػن اغفػاؿ ااػود الشػباب للمشػاركة مػع تلػ   المختلفػةالتعاوف والتنسػ ق بػ ن تلػ  الماػن كػذل  مػن األااػزة 
 المان واألاازة في عمل ات التخط ط والتنف ذ.

احت ااػات ورغبػات الشػباب وتعمػل علػى اشػباعاا فػي  يإف رعاية الشباب ادمات وأنشطة متعػددة فػي كافػة الماػاالت تحػاك  -
 .. الخ . يالمدارس والاامعات والنواد, أوقات العمل ( في  ام ع األوقات ) أوقات الفراغ

( لتنف ػػذ المسػػئول ات مػػع الشػػباب  , عمل ػػاً  ) نرريػػاً  يعمػػل فػػي ماػػاؿ رعايػػة الشػػباب مان ػػوف متخصصػػوف أعػػدوا اعػػداد ا ػػد -
 لمساعدتام على انااز وتحق ق المسئول ات .

ي , نػواد , قػوات مسػلحة مصانع ) ابمن االؿ مؤسسات ومنرمات في كافة الم ادين التي يرتادىا الشب يرعاية الشباب تؤد -
 مراكز شباب مدف وقرى .. الخ ( ,
تادؼ ادمات رعايػة الشػباب إلػى تحق ػق دراػة عال ػة مػن التنشػئة االاتماع ػة لتػدع م قػدرات المػواطن القػادر علػى المشػاركة  -

 وإحداث التغ  ر األفضل للماتمع وتنم ة قدراتو .
دمات التنمويػػة والوقائ ػػة والعالا ػػة لتػػدع م قػػدرات الشػػباب بمػػا يمكػػنام مػػن ماموعػػة مػػن الخػػ: »  رعايػػة الشػػباب عبػػارة عػػن -

 .« المساىمة في تنم ة وبناء ماتمعام 
 .«  ( , نفس اً  , دين اً  , ثقاف اً  اشباع االحت ااات األساس ة للشباب ) ااتماع اً : »  تسعى رعاية الشباب إلى -
 بما يدعم مشاركتام في كل ما يقدـ لام من ادمات . إف رعاية الشباب مناىج للعمل معام ول س من أالام  -
بمػا يمكػن مػن تقػديم  يبل تتم بالتعاوف مع األىالي وكذل  علػى المسػتوى الػدول ل ست مسئول ة الحكومة فقطرعاية الشباب   -

  .الخدمات وتنف ذ البرامج 
ف والحضػػر, والطػػالب والمػػوظف ن, لام ػػع فئػػات الماتمػػع وقطاعاتػػو فػػي الريػػ تتصػػف بالشػػموؿ والتكامػػلإف رعايػػة الشػػباب  -

 والذكور واإلناث بما يحقق الفرص المتكافئة والعادلة للام ع.
 رعاية الشباب تقدـ لةفراد والاماعات والماتمعات والمنرمات المتعددة وبما يتمشى مع األىداؼ الماتمع ة المرغوبة . -
, اتاحػػة الفرصػػة  للشػػباب ل شػػارؾ ويسػػام  ) اػػدمات لتػػدع م الشػػباب واعػػداده وتنم تػػو ذات شػػق ن متالزمػػ نرعايػػة الشػػباب  -

 بااوده في تحق ق ذل ( .
 : فمضفٛ العىن يف دلاه رعاٖٛ الغباب 
 لماذا أواد ىذا الشيء .  يبالفلسفة بصفة عامة بأناا اوىر الشيء وما يرتكز عل و , كما تعن ينعن 
 يتم ػز بوحػدة  سػلوكيماموعة الحقائق التي ياب أف يػدركاا الشػباب ويتفاعػل معاػا فػي اطػار : »  بفلسفة رعاية الشباب ويقصد

 .« الفكر ووحدة العمل 
 فلسفة العمل مع الشباب بإطار من الق م التي تعتبر محركا لسلوؾ العامل ن مع الشباب كذل  الشباب وترتبط باألىػداؼ  وترتبط

 إلى تحق قاا . يوالسع

  الزابعٛاحملاضزٚ 
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 : قٗي العىن وع الغباب 
 : ومن ب ن ق م فلسفة العمل مع الشباب ما يلى 

 االيماف بق مة الفرد وكرامتو . -
 حق الفرد في تنم ة قدراتو وإمكان اتو . -
وتطػػوير ماتمعػػو فػػي حػػدود قدراتػػو وإمكان اتػػو ) االعتماديػػة مسػػئول ة كػػل فػػرد فػػي عػػدـ اإلضػػرار بػػالغ ر واإلسػػااـ فػػي تػػدع م  -

 , المسئول ة االاتماع ة ( . المتبادلة
وىذه الق م تعتبر من األساس ات التي يرتكز عل اا العمل مع الشباب انطالقا من فلسفة الخدمة االاتماع ػة كمانػة تتعامػل مػع  -

 االنساف .
 عل اا رعاية الشباب وتستادؼ تحق ق النمو المتكامل المتوازف للشباب .وىذه الق م تنطلق من ماموعة حقائق تستند  -
   : ذكاٟل فمضفٛ العىن وع الغباب 
 : ومن ب ن حقائق فلسفة العمل مع الشباب ما يلى 

 .  وأي ااود تبذؿ لتدع مو وتطويره تساىم في تقدـ الماتمع , االيماف بأف قوة الماتمع تنبع من قوة شبابو -
, وأف االىتمػػاـ بالشػػباب اسػػتيمار لػػو  , واإليمػػاف بقػػدرة االنسػػاف علػػى التغ  ػػر أىم ػػة قطػػاع الشػػباب كمرحلػػة سػػن ةالتأك ػػد علػػى  -

 , وأف ما ينفق على الشباب وترب تو وتنشئتو لو عائده . عائده
, الشػباب  أىم ة العالقات االاتماع ة في مح ط ماتمع الشباب من كافة القطاعات لذا ياب تدع ماا ب ن الشباب وبعضػام -

 , ... (  القومي, الماتمع المحلى , الماتمع  , الشباب وماتمعام ) الا رة , الشباب وأسرىم والعامل ن
إف شخص ة الفرد ىػي نتػاج تفاعػل الاوانػب الب ئ ػة والعقل ػة والوادان ػة والروح ػة ولػذا ياػب أف تواػو كافػة الااػود نحػو تنم ػة  -

  يطغى اانب على آار .ىذه الاوانب بشكل متوازف ومتكامل بما ال
,  , والقدرة والحرية في التعب ر أىم ة األسلوب الديمقراطي كأسلوب للتفاعل االاتماعي المرغوب قائم على االحتراـ المتبادؿ -

 واحتراـ وااات نرر اآلارين دوف استبداد بالرأي .
اػرين , بمػا يػدعم العمػل الامػاعي التعػاوني بػ ن أىم ة ق مة التعاوف والمشاركة والتكافل االاتماعي ومسئول ة الشباب نحػو اآل -

 الشباب ويحقق التنافس الاماعي الشريف وتانب الصراع ويدعم مسئول ة الفرد تااه اآلارين .
أىم ة الح اة الاماع ة في التنشئة االاتماع ة , وأف الح ػاة الاماع ػة مل ئػة بالعديػد مػن الخبػرات الاماع ػة التػي يسػتف د مناػا  -

ؤثر ويتأثر بالاماعة, وتحقق لام العديد مػن الفوائػد فػي تنم ػة شخصػ اتام وتعػديل وتنم ػة اتااىػاتام مػن اػالؿ الشباب حتى ي
 العالقات والتفاعالت االيااب ة مع غ رىم من الشباب في تل  الاماعات .

ن معاػم بتػوا اام ومسػاعدتام إف الشباب لو احت اااتو المتنوعػة النفسػ ة واالاتماع ػة وغ رىػا ولػو اىتماماتػو ولػذا ياػتم العػامل  -
 من االؿ برامج وأنشطة ىادفة تتمشى مع ما يرغبو ماتمعام وأىدافو التي يسعى إلى تحق قاا .

( وأف لكل ا ل من األا اؿ ظروفو وق مو وما يصلح لا ل قد ال يصلح آلار وأف االفراد  االيماف بمبدأي ) التغ ر واالاتالؼ -
 االتااىات والرغبات من زمن آلار .والاماعات تختلف ف ما ب ناا في 
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 : أِداف رعاٖٛ الغباب 
  رعاية الشباب على أىداؼ وفلسفة الح اة في الماتمع ولذا تسعى مانة الخدمة االاتماع ة باانب المان األاػرى  أىداؼتقـو

 : على تحق ق ماموعة من األىداؼ التي تستادؼ رعاية ىذه الفئة العمرية ويمكن عرضاا ف ما يلي
     :التٍغ٠ٛ االجتىاعٗٛ لمغباب نأفزاد ٔنأعضاٞ يف مجاعات ٖعٗغُٕ يف دلتىع  (5
 لذا تادؼ رعاية الشباب إلى غرس الخصائ  التال ة  : 

اإليمػػاف باألىػػداؼ المشػػتركة والعمػػل الامػػاعي ونبػػذ األنان ػػة والتعػػود علػػى التعػػاوف والتفك ػػر الامػػاعي بغ ػػة تحق ػػق األىػػداؼ  -
  . لمشتركة

المشاركة فػي بػرامج الخدمػة العامػة وتنم ػة  العامة والتعود على احتراماا وإتباعاا والبعد عن التمرد ضد ىذه النرم احتراـ النرم -
 . الشعور باالنتماء والمسؤول ة االاتماع ة, والمشاركة الفعالة في برامج تنم ة الماتمعات المحل ة

 . لناوض بالماتمعالتعود على التعاوف مع الغ ر واإليماف باألعماؿ الاماع ة ل -
  .القدرة على ممارسة الق ادة والتبع ة -
 .القدرة على التفك ر الواقعي الواعي لحقائق األمور -
 . الل اقة البدن ة وممارسة أنواع الرياضة التي تحافظ على بن ة الاسم -
 . اإلحساس بالمكانة وذل  لحفز الشباب على العطاء الدائم ومكانتو داال الماتمع -

 : الغباب مبض٠ٕلٗتّي حنٕ سٖادٚ اإلٌتادتٍىٗٛ إذضاظ  (2
 ويمكن تنم ة ذل  عن طريق :  
 

 .توف ر فرص التدريب لزيادة ماارات الشباب - .االىتماـ بالرعاية الصح ة والرياض ة للشباب -
 تدريب الشباب على تحمل المسؤول ة وتحمل تبعاتاا - .زيادة وعي الشباب بأىم ة دوره في اإلنتاج -
 .توف ر فرص الترف و وشغل أوقات الفراغ للشباب - .المادي والمعنوي للشبابتوف ر الحافز  -
  .مساعدة الشباب على مواااة مشكالتو  -

 

 إعباع احلاجات األصاصٗٛ لمغباب : (0
  تختلػػف الحااػػات والمطالػػب ل نسػػاف وفقػػاً لمراحػػل العمػػر المختلفػػة فاحت ااػػات الشػػباب تختلػػف عػػن احت ااػػات الطفولػػة أو

 الش خواة. 
  وتتميل ىذه االحت ااات ف ما يليحااات الشباب مطلب أساسي لدافع تام للعمل في التنم ة  فإشباعولذا : 
 

 . الحااة إلى المنافسة - .الحااة إلى االنتماء  -
 . الحااة إلى ادمة اآلارين - . الحااة إلى التعب ر االبتكاري -
 .الحااة إلى الشعور باألىم ة  -  . الحااة إلى الحركة والنشاط -
  .الحااة إلى ممارسة الخبرات الاديدة  -
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  ومن المؤكد أف مواااة حااات الشباب والعمل على إشباعاا لاػا أىم ػة كب ػرة, فػنحن نعلػم أف الشػباب إذا مػا تحػرؾ مػن اػالؿ
تحقػق لػو سلوكو أو نشاطو بغ ة تحق ق أىدافو ومواااة حاااتو يكوف أماـ أمرين: إما يناح فػي إشػباع حاااتػو وبػذل  يكػوف قػد 

التك ف النفسي أو يفشل في تحق ق أىدافو ألسباب وعقبات تراع إما للشباب نفسػو أو للب ئػة أو الرػروؼ المح طػة بػو وبػذل  
 يع د محاولتو ويحاوؿ معرفة أسباب فشلو.

  الشباب في حالػة صػراع نفسػي وتراػر عل ػو وعلػى سػلوكو وتصػرفاتو عالمػات سػوء التك ػف النفسػي والتػي تأاػذ أشػكااًل  يقعوقد
متنوعة تختلف حسب طب عة الماتمع المح ط بو وبذل  قػد يػناح فػي تعػري  اػو الاماعػة لةاطػار مػن اػراء مرضػو النفسػي 

 . ويصل األمر إلى واود مشكالت
  

 . بع  الق م والعادات الحم دة لكي تبني شخص ة متكاملة مع الشريعة اإلسالم ةل هتنم ة االتااىات السل مة وإرشاد -
 . تا ئة المناخ الصالح لتطوير شخص ة الشباب -
 . إتاحة الفرصة للشباب ) المسئول ة االاتماع ة ( -
  .واالستفادة من قدراتام في مااؿ الخطط التنموية المواودةتنر م الطاقات للشباب  -
 .وتوا اام دعم الق م الدين ة والروح ة وذل  من االؿ العمل مع الشباب -
 . ربط الشباب بالماتمع -
 . تنم ة الل اقة البدن ة والصح ة -
 .اكتشاؼ المواىب لدى الشباب -
 .مساعدة الشباب على بناء أنفسام بأنفسام -
 .القراءة واالطالعحث الشباب على  -
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 :اخلصاٟص اليت تهضبّا رعاٖٛ الغباب لمغباب 
 . , تدفع الشباب ل تفام ويعي أىداؼ الاماعة الفرد ترب ة ااتماع وترب ة  -
علػى ممارسػتاا وإكسػابو الماػارات العناية المنرمػة بالشػباب مػن النػواحي الصػح ة وتزويػده بػألواف النشػاطات المختلفػة وقدرتػو  -

 .  الالزمة التي تساعده ل قـو بكل ما يطلب منو من عمل بمستوى عاؿ يساعد على تحق ق مستمر في اإلنتاج
 القدرة على الق ادة وتحمل المسؤول ة .  -
 ائدة. القدرة على الخدمة العامة من أال المساىمة في تقديم الخدمات المختلفة التي تعود على ماتمعو بالف -
 .  احتراـ النرم العامة والتقال د -
 : تدريب الشباب على التفك ر وإدراؾ حقائق األمور ياعل الشباب يع ش في حاضره .  القدرة على التفك ر الواقعي -
ياب أف تعمل برامج رعاية الشباب على إكساب الشاب الماارات المناسبة لقدراتو وم ولػو حتػى يشػعر بالرضػى والسػعادة فػي  -

, واإلحسػاس بالسػعادة شػعور يعكػس قػدرة الشػاب علػي حػب غ ػره  , ويناؿ التقدير واإلعااب عند التفوؽ فػي أدائاػا تاامزاول
وحب اآلارين لو كما يقوي ىذا كلما شعر الشاب بق متو في ماتمػع, وبمػدى االىتمػاـ والخػدمات التػي يقػدماا الماتمػع لػو, 

 اطن بالسعادة والرضي. الذي يشعر ف و المو  والماتمع السل م ىو الماتمع
  ورعايػػة الشػػباب فػػي بدايػػة أمرىػػا كانػػت تػػتلخ  فػػي مسػػاعدات ذات ػػو ورعايػػة تقل ديػػة غ ػػر منرمػػة يتبادلاػػا األفػػراد فػػي الاماعػػات

 البس طة في ح اتام المشتركة بدافع من الا رة والشعور االنساني.
  فلما كيرت الماتمعات وتعقدت أمور الح اة ف اا دالت رعاية الشباب مرحلة المساعدات المنرمة وحل التخط ط محل العمػل

التلقػائي ثػم قامػت اليػورة الصػناع ة ومػا تامػع عناػا مػن آثػار ااتماع ػة سػاعدت علػى ق ػاـ الحركػات االنسػان ة فػي القػرف التاسػػع 
ألمريك ػػة دورًا كب ػػرًا فػػي نشػػر مفاػػـو الحريػػة وسػػاعد علػػى ذلػػ  تقػػدـ العلػػـو الطب ع ػػة عشػػر وكػػذل  لعبػػت اليورتػػاف الفرنسػػ ة وا

 واالاتماع ة. 
 : اخلدوٛ االجتىاعٗٛ ٔرعاٖٛ الغباب 
  إف مااؿ رعايػة الشػباب مػن الماػاالت الح ويػة التػي تمػارس ف اػا مانػة الخدمػة االاتماع ػة مػن اػالؿ األاصػائ  ن االاتمػاع  ن

لشباب في مؤسساتو المختلفة على عدد من الممارس ن المان  ن فػي تخصػ  الخدمػة االاتماع ػة ولاػم ويستحوذ مااؿ رعاية ا
 دورىم اإلياابي في عمل ات وضع وتصم م البرامج والتنف ذ والتقويم والمتابعة ... الخ  

 مػػػع الشػػػباب فػػػي كافػػػة , مػػػع ممارسػػػي الماػػػن المختلفػػػة لتحق ػػػق األىػػػداؼ المراػػػوة للعمػػػل  ويتعػػػاوف األاصػػػائ وف االاتمػػػاع وف
 المااالت, ويحرصوف في ممارستام المان ة, على التأك د على بع  االعتبارات اآلت ة :

 

 . يضرورة االعتراؼ والتقدير بالدور الماني التي تقـو بو كل مانة في ىذا المااؿ الح و  -
 أىم ة التعاوف ب ن المتخصص ن في ىذه المانة طالما أف الادؼ واحد وىو صالح الشباب وتنم تام .  -
 أىم ة التكامل في العمل, منعا للتضارب وتحق قا لفاعل ة الااود المبذولة من كافة المان العاملة مع الشباب . -

  اخلاوضٛاحملاضزٚ 
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ة, لتحق ػق أفضػل اشػباع الحت ااػات الشػباب ومنعػا ضرورة التنس ق ب ن الااود المبذولة مػن المتخصصػ ن فػي الماػن المختلفػ -
 للتكرار أو القصور في تقديم الخدمات .

التأك د على أىم ة حػرص كػل مانػة, علػى تحق ػق أقصػى دراػة مػن الاػودة فػي أداء الخػدمات وتحق ػق دراػة عال ػة مػن األداء  -
 على تقديم أفضل رعاية ممكنة. 

  ٖٛالغباب :أِداف اخلدوٛ االجتىاعٗٛ يف دلاه رعا 
  عاـ أف نحدد أىداؼ الخدمة االاتماع ة للعمل مع الشباب , في األىداؼ التال ة:  بواويمكن 

الشباب علي أف ياتازوا مرحلة النمو التي يمروف باا وما يصحباا من تغ رات اسم ة ونفس ة وعقل ة وااتماع ػة حتػي  مساعدة -
يكتسبوا قدرات وماارات واتااىات تساعدىم علي مواااة مخاطر تل  المرحلة ومشكالتاا مػن ناح ػة , والوقايػة مػن الوقػوع 

 ة أاري . في المشكالت الناامة عن تل  التغ رات من ناح 
فػػي إشػباع االحت ااػػات األساسػ ة للشػػباب مػن اػػالؿ التحديػد الارمػػي لتلػ  االحت ااػػات وفقػاً لمعػػاي ر مع نػو , إلػػي  المسػاىمة -

اانػػب تحديػػد العقبػػات التػػي تحػػوؿ دوف إشػػباع حااػػاتام بقػػدر اإلمكػػاف , والعمػػل علػػي تقويػػة وتنم ػػة قػػدراتام للتغلػػب علػػي 
  اااتام وتدب ر الموارد التي يحتاج إل اا الشباب إلشباعاا .العقبات التي تعترضام إلشباع احت

فػػػي تعػػػديل االتااىػػات السػػػلب ة لػػػدي الشػػػباب ووقػػايتام مػػػن االنحػػػراؼ وعػػػدـ اإلحسػػاس باالنتمػػػاء وحمػػػايتام مػػػن  المسػػاىمة -
علػي سػلوك اتام مػن  االستقطاب الفكري , إلي اانب المساىمة في تنم ة اتااىاتام وقدراتام باالعتماد علي النفس , والتأث ر

االؿ الح اة الاماع ة للتعامل مع اآلارين علي أساس أف الترك ػز علػي السػلوك ات غ ػر المرغوبػة القابلػة للعػالج لػو أىم ػة فػي 
 توا و الشباب ألنسب الطرؽ لمواااة مشكالتام واالستفادة من طاقاتام وتوف ر كي ر من الوقت والااد لرعايتام.

 لتػي تتضػمناا الرعايػة المتكاملػة لكػل الشػباب المحتػاا ن إل اػا , ودعػم تلػ  الخػدمات , إلػي اانػب مػد الخػدمات ا ىعل العمل
وإكسػػابام صػػفات المسػػاىمة فػػي التنشػػئة الصػػالحة للشػػباب بإكسػػابام الخصػػائ  التػػي تعػػاونام علػػي التك ػػف مػػع الماتمػػع 

 :  المواطنة الصالحة ومناا
نتاا ة , القػدرة علػي تحمػل المسػئول ة , التعػاوف مػع اآلاػرين , والتفك ػر الػواقعي اإليماف واإليااب ة والقدرة علي البناء واإل -

 لحقائق األمور في مواقف الح اة المختلفة . 
تنم ة الروح االاتماع ة لدي الشباب مما يؤدي إلػي إدراكاػم لشػئوف ماػتمعام ومشػاكلو وظروفػو , وإكسػابام القػدرة علػي  -

اؼ ااتماع ة مشتركة , مع إكسابام القدرة علي التك ف مػع التغ ػرات المرغوبػة التػي العمل الاماعي والتعاوف لتحق ق أىد
 تحدث في الماتمع

المساىمة في مساعده الشباب علي مواااة مشكالتام واثراء قػدراتام للتصػدي لتلػ  المشػكالت , مػن اػالؿ اات ػارىم  -
اع ػػػة , باإلضػػػافة إلػػػي تعلػػػ مام اسػػػترات ا ات ألفضػػػل البػػػدائل لمواااػػػة المشػػػكالت التػػػي تعػػػوؽ أدائاػػػم لوظػػػائفام االاتم

 وماارات حل المشكلة بما ينمي قدرتام علي مواااة مشكالتام الحال ة والمستقبل ة بصورة موضوع ة . 
مساعدة الشباب علي تنم ة الماارات والق م ونماذج السلوؾ التي تسال تحولام إلي بالغ ن مسػئول ن يمكػنام التوافػق مػع  -

 حدث في النرم الماتمع ة وتزيد من قدرتام للتعامل مع غ رىم من الشباب . المتغ رات التي ت
تػػدع م الخػػدمات الماتمع ػػة المتاحػػة سػػواء الخػػدمات االاتماع ػػة أو اليقاف ػػة أو الدين ػػة أو الفن ػػة , ومسػػاعدة المؤسسػػات  -

 والتنر مات العاملة في مااؿ رعاية الشباب علي تقديم أفضل الخدمات المناسبة لام .
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 : اصرتاتٗحٗات اخلدوٛ االجتىاعٗٛ يف دلاه رعاٖٛ الغباب 
 والتعرؼ المسػتمر علػى المتغ ػرات االاتماع ػة واالقتصػادية والس اسػ ة ,  ىذه االسترات ا ات في ضوء األىداؼ القوم ة تتحدد ,

 وكذل  آماؿ الماتمع وتوقعاتو .
 

 الغىٕه :  (5
 العماؿ  أف تشمل رعاية الشباب الفئات والقطاعات دوف تم  ز , مع إعطاء أولوية من االىتماـ لفئات الطالب, الفالح ن ياب ,

 … الخ
 التهاون : (2
  عػػدـ الترك ػػز علػػى نػػوع واحػػد مػػن النشػػاط دوف غ ػػره, بػػل ياػػب الحػػرص علػػى أف يتػػاح للشػػباب الفػػرص الكتسػػاب  مراعػػاةأي

 الخبرات في كافة الم ادين .
 االتضاع :  (0
 اامعػة إف رعاية الشباب ياب أال تتحدد نطاقاا في أوقات الفراغ , بل تمتد ادماتو للشباب في كافة المؤسسات ) مدرسػة ,  ,

 يا ئ الفرصة لتحق ق اقصى استفادة ممكنة .مصنع ( بما 
 أبعاد رعاٖٛ الغباب( : االجتاِات املدعىٛ لمعىن وع الغباب ( 
  بما يضػمن  , ولذا ياب أف تستند على دراسات وبحوث بع دة المدى,  على أف تكوف اطة العمل مع الشباب الحرصياب ,

لى كافة الوزرات والا ئات والمؤسسات مػع مراعػاة التنسػ ق ب ناػا لام أكبر فرص من النااح , وياب أف تقع مسئول ة تنف ذىا ع
الػى أكبػر عػدد مػن الشػباب وضػرورة االسػااـ الشػعبي فػي تحمػل المسػئول ة , ومػن  ااوأىم ة التعاوف مع الا ئػات الدول ػة ووصػول

 : يأىم ىذه االتااىات المدعمة للعمل مع الشباب , ما يل
 الزٖادٚ : (5
 اصػػائ  ن االاتمػػاع  ن  للعمػػل بفاعل ػػة مػػع الشػػباب وتزويػػد القػػائم ن مػػن الممارسػػ ن المان ػػ ن مػػن األ يأىم ػػة تػػوف ر العػػدد الكػػاف

, كذل  االىتماـ بإرساؿ البعيات الى الدوؿ المتقدمػة  بالماارات والمعارؼ التي تؤىلام لتنف ذ البرامج واألنشطة يبالعمل المان
 بالبرامج والماارات المدعمة لاا ., وااللماـ  لالستفادة من ابراتاا في ىذا االطار

 املٍغآت ٔاملزافل :  (2
 االىتماـ بمؤسسات ومرافق العمل مع الشباب وتدع ماا باإلمكان ات المادية والفن ة مػن متخصصػ ن فػي كافػة الماػاالت ضرورة 

المؤسسػػات مػػع ضػػرورة , مػػع ضػػرورة االىتمػػاـ  بصػػ انة وإصػػالح ىػػذه المؤسسػػات وتقػػديم االعانػػات اإلنشػػائ ة ورفػػع كفػػاءة ىػػذه 
 االستعانة بمرافق الا ئات والمؤسسات العاملة في مااؿ رعاية الشباب.

 أصالٗب العىن ٔوبادْٟ : (0
  باعتبػار الاماعػة ىػى الصػالحة لتحق ػق األىػداؼ  تدع م واستيمار الح اة الاماع ة في مؤسسػات العمػل مػع الشػباب أىم ةأي ,

 وتفع لاا وإضافة برامج اديدة تشاع التطوع وتتاو نحو ما يرغبو الماتمع .المرغوبة , وأىم ة تدع م البرامج القائمة 
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 الرباوخ ٔاألٌغطٛ :  (7
 وس لة تحق ق األىداؼ االاتماع ة المرغوبة لذا ياب االىتماـ بما يلى : يباعتبار البرامج التي يمارساا الشباب ى 

 وتستادؼ تحق ق النمو المتكامل .ضرورة توف ر البرامج العامة التي تستادؼ المالي ن من الشباب  -
 أىم ة البرامج الخاصة التي تستادؼ تنم ة المواىب والبطوالت والتي تكتشف من االؿ تنف ذ البرامج العامة . -
االىتماـ بالبرامج العالا ة التي تستادؼ عالج مشكالت ب ئ ة أو ااتماع ة أو نفس ة أو تقويم  انحرافػات والتػي ياػب تعػاوف   -

 دولة في مواااتاا .كل وزارات ال
أىم ة البرامج الوقائ ة والتي تعلى أىم ة التنشئة االاتماع ػة مػن اػالؿ بػرامج شػغل وقػت الفػراغ ,وتنم ػة المعػارؼ والمعلومػات  -

 في ام ع المااالت .
كافػػة   ضػػرورة تػػوفر البػػرامج التنمويػػة التػػي تسػػتادؼ تحق ػػق التنم ػػة الشػػاملة والمسػػتدامة, وااصػػة التنم ػػة البشػػرية وذلػػ  فػػي -

المؤسسات التي تاتم برعاية الشباب في المدارس والاامعات والمصانع, ااصة ف ما يتعلق بتنم ة الق م واالتااىات االيااب ة 
 لدى الشباب .

  والشػ  أف ماتمعاتنػا تحتػاج إلػى تفع ػل دور الشػباب فػي كػل مناشػط الح ػاة , بمػا يؤكػد قػدراتام علػى تحمػل المسػئول ة, وتػػولى
 ق ادية بوعى واقتدار , االتقاف في العمل .المسئول ات ال
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 :وفًّٕ ذاجات الغباب 
    إحسػػػاس الشػػػاب بػػػالنق  والعػػػوز المػػػادي والمعنػػػوي , ويػػػؤدى ذلػػػ  العػػػوز إلػػػى شػػػعوره بػػػالتوتر والقلػػػق , ف دفعػػػو ويحركػػػو ىػػػذا

 االحساس نحو إشباع ىذا النق  بأسال ب مختلفة , تختلف بااتالؼ مستواه اليقافي واالاتماعي واالقتصادي والتعل مي .
  ٔذاجات الغباب تعين: 

  « , إحدى أو ماموعة من المتطلبات والرغبات المختلفة , تعاز قدرات وإمكان ات وماارات الشاب عن مواااتاا أو إشباعاا
 .« تصنف طبقا لنوع الحااة  التيف شعر بالتوتر والقلق والح رة واالضطراب , ف تعرض لبع  المشكالت المختلفة 

  

 إحدى أو ماموعة من المتطلبات المادية أو المعنوية أو كالىما معا , تعاز قدرات الشاب عن مواااتاا من أال إشباعاا. -
 يؤدى ذل  إلى شعور الشاب بالنق . -
 قد يرتبط ىذا النق  بشخص ة الشاب نفسو والرروؼ الماتمع ة. -
 يؤدى ىذا النق  إلى الشعور بالتوتر والقلق والح رة. -
إزالػة ىػذا التػوتر مػن اػالؿ مواااػة مػا حػدث مػن نقػ  أو عػوز مػن اػالؿ  فػييولد ىذا الشعور, الدافع والرغبة لدى الشباب  -

 اشباعو , باألسال ب المختلفة.
قػد يػػتم إشػػباع الحااػة بطريقػػة إيااب ػػة ترضػػى الشػاب والماتمػػع , وتزيػػل تػوتر وقلػػق الشػػاب , وقػػد تػتم بطريػػق سػػلب ة ال ترضػػى  -

 . ماتمع ف ؤدى ذل  لمشكلة مااآلارين وال
الػى ماموعػة مػن التػوترات أكيػر ممػا سػبق فتتحػوؿ الحااػة  يطريقة , فإف ذلػ  يػؤد بأياذا لم يستط ع الشاب اشباع حااتو  -

 الى مشكلة.
 يختلف أسلوب المواااة واإلشباع من شاب آلار, ومن ماتمع آلار, ومن ثقافة ألارى. -
مامػا أشػبعت ال  فاػيديػدة , تتطلػب االشػباع ,ألف الحااػات متاػددة ومسػتمرة , قد يشػبع الشػاب حااتػو , فتراػر حااػة ا -

 تزوؿ تماما ألناا ترتبط بطموحات الشاب .
 :العٕاون املؤثزٚ عمٜ ظّٕر ٔجتدد ذاجات الغباب 
  حااات الشباب التي تحتاج إلى اشباعاا , نررا لتفاعل بع  العوامل الذات ة الخاصة بطب عة الشخص ة الشابة مػع  وتتاددترار

بع  المتغ رات والتغ رات الب ئ ة والتطػورات الماتمع ػة العالم ػة والمحل ػة , ف ػؤدى تفاعػل ىػذه العوامػل بعضػاا مػع الػبع  الػى 
 الي :تأثر الشباب باا , وىذه العوامل ىي كالت

 

 .العوامل الب ئ ة - .العوامل الذات ة -
 
 

  الضادصٛاحملاضزٚ 
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 العٕاون الذاتٗٛ : (5
 واالقتصادي واالاتماعي ب نام.  واليقافي الفكريااتالط واندماج الشباب مع بعضام البع  مع واود التباين  -
 قلة فرص العمل مع الم ل لالستقالؿ. -
 االنتماء الى بع  الاماعات والامع ات اليقاف ة, الرياض ة, االاتماع ة, الس اس ة.  -
 التحرر والخوؼ والقلق من المستقبل. -
 األنان ة واالتكال ة والسلب ة . -
 التغ رات الاسم ة والنفس ة للشخص ة الشابة . -

 العٕاون الب٠ٗٗٛ ) اجملتىعٗٛ (: (2
  يلىومن ب ناا على سب ل المياؿ ال الحصر ما : 

 معرم مااالت الح اة.  فيوالتكنولواي  المعرفيالتقدـ  -
 التطور الحضاري للدوؿ األانب ة وما تقدمو من نماذج تؤدى الى اغراء الشباب. -
 التغ رات االاتماع ة وعدـ القدرة على التك ف معاا . -
 التبادؿ الشبابي ب ن مختلف بلداف العالم. -
 دـ للحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة.اتااه الدوؿ النام ة نحو التنم ة والتق -
 ظاور العديد من المنرمات والامع ات الماتمة بحقوؽ االنساف . -
 اتااه العالم نحو العولمة بام ع أبعادىا. -
 ظاور التكتالت الدول ة ب ن بع  الدوؿ . -
  بصفٛ عاوٛ» ذاجات الغباب  »: 
 ال اػػا , ميػػل الحااػػات الاسػػم ة والنفسػػ ة واالاتماع ػػة  إف حااػػات الشػػباب مػػاىي اال ميػػل الحااػػات االنسػػان ة السػػابق االشػػارة

ولاػػا طب عػػة  المرتبطػػة بمكونػػات الشخصػػ ة , ومػػع ذلػػ  فحااػػات الشػػباب تػػرتبط بطب عػػة الشخصػػ ة الشػػابة , والعقل ػػة وغ رىػػا ,
 أسال ب اشباعاا من شاب آلار. فيااصة , وتختلف 

  الماتمػع وبػ ن  فػيحتػى يحقػق إحساسػو بذاتػو وواػوده ومكانتػو  ياب إشػباعاا , التيوللشاب ماموعة من الحااات األساس ة
 . أقرانو

   بع  حااات الشباب من مختلف وااات النرر. يسوؼ نعرض ف ما يلو 
 :تصٍٗف ذاجات الغباب 
  
   :ٛٗاحلاجات اجلضى 
  والنشاط وغ رىا.وىى المرتبطة بتكوين الاسم والح وية والل اقة الاسم ة والحركة 
 : ٛٗاحلاجات الٍفض 
  النفس ة والتوافق النفسي االاتماعي. الصحةوىى المرتبطة بتحق ق 
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  :ٛٗاحلاجات العكمٗٛ املعزف 
  واالنتباه والتخ ل والتفك ر واالستنتاج والفام والتفس ر.  االدراؾوىى المتصلة بتنم ة 
 : ٛٗاحلاجات االجتىاع 
 ة االاتماع ة والحقوؽ والواابات والدور والمكانة .وىى المتصلة بالعالقات والمسئول  
  :ٛٗاحلاجات الرتٔحي 
  األنشطة وقضاء وقت الفراغ  وممارسةوىى المتصلة بالاوايات 
 : ٍٖٛٗاحلاجات الد 
  والعبادات والق م والمعاي ر والمبادئ الدين ة والخلق ة. بالخالقوىى المتصلة بالعالقة 
  ٝتكضي احلاجات اىل » ٍِٔاك ٔجّٛ ٌعز أخز »: 

    : ٛٗاحلاجٛ لمرتبٗٛ الصر 
  تسػاعده علػى التمتػع بالصػحة  التػيامػداد الشػاب بالمعػارؼ والمعلومػات والعػادات واالتااىػات الصػح ة ,  اػالؿويتم ذل  مػن

 . , واالبتعاد عن التدا ن وإدماف المخدرات والح وية وأداء دوره بفاعل ة , ووقايتو من التعرض لةمراض
  : ٛٗاحلاجٛ لمرتبٗٛ العكم 
  وذل  بادؼ تنم ة القدرات واإلمكان ات العقل ة للشاب , واستيمار ىذه القدرات بمػا يحقػق لػو السػعادة والتعػاوف والتك ػف مػع

 ويتم ذل  من االؿ:اآلارين ومع نفسو , ومع الب ئة والماتمع. 
تنشػ ط قدراتػػو العقل ػػة المختلفػػة ميػػل القػػدرة علػػى التػػذكر والتخ ػػل والتفك ػػر واإلدراؾ والتػػرابط وغ رىػػا , وإيقػػاظ ىػػذه القػػدرات  -

 ح اتو العامة والخاصة . فيواستيمارىا بما يعود عل و بالنفع والفائدة ويحقق لو السعادة 
 إتاحة الفرصة للشاب للتعب ر عن آرائو وأفكاره ورغباتو وم ولو والتي تتفق مع معاي ر وق م الماتمع ومعاي ر وق م الشباب .  -
 يتلقاىا. التيإشعار الشاب بق مة الخبرة والمعرفة  -
 تنم ة أفكار الشباب نحو العمل الحر والخاص. -
 تشا ع الشباب على البحث والمعرفة . -
 والمعلومات عن الماتمع وظروفو ومشكالتو وإمكان اتو . تزويدىم بالمعارؼ -
 تنر م الندوات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الشباب . -
 : ٛٗاحلاجٛ اىل الرتبٗٛ الزٔذ 
  ضوء القػ م الروح ػة , وإكسػابو بعػ  القػ م واألاالق ػات  فيتنم ة ما لدي الشاب من ق م وأاالق ات وتاذيباا  االؿوذل  من

أمور دينو الصح ح , كما يؤدى ذل  الى , غرس وفام القػ م  يعيأاطاء , وحتى  فيتحم و من الرزيلة والوقوع  التي والفضائل ,
 نفس الشباب , ويساعده على أداء العبادات , وما الى ذل  . فيوالمبادئ الدين ة 

 ويتم ذل  من االؿ التوض ح والفام وممارسات السلوك ات الصح حة. -
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 بٗٛ الكٕوٗٛ:احلاجٛ اىل الرت 
  تنم ة روح المواطنة الصالحة لدى الشاب حتى يشعر أنو ازء ال ينفصل عن الماتمع»  :ويقصد باا  ». 
  

 

 تنم ة الشعور بالمسئول ة الاماع ة - تقوية وتدع م شعور االنتماء للوطن . -
تنم ة العادات والتقال د واالتااىات االيااب ة نحو الغ ر  -

 والماتمع
الوعى الصح ح نحػو ممارسػة الحقػوؽ الس اسػ ة وأىم ػة نشر  -

 العمل المنتج وتقدـ الماتمع.
  التنم ة . فيالتأك د على دور الشباب  -

 

 : ٛٗاحلاجٛ لمرتبٗٛ االجتىاع 
 تا ئة كافة الفرص والمواقف المالئمة لنمو شخص ة الشاب »  ي :وىى تعن ». 
 

 

 . الماتمع وتكوين العالقات والسلوك ات االاتماع ة المرض ةمساعدة الشاب على التوافق مع  -
 ومواااة مشكالتو والوقاية مناا . تعاونو على التك ف مع الماتمع , التياكساب الشاب الخصائ  والقدرات  -
 . شئوف ماتمعو فيحث الشاب على المشاركة  -
 . المسئول ةتزويد الشاب بماارات التفاعل االاتماعي والقدرة على تحمل  -
 . تعريف الشاب بخصائ  المواطنة الصالحة ومسئول اتو نحو ماتمعو -
 

 ٔتتركل الرتبٗٛ االجتىاعٗٛ وَ خاله :

 دراسة الشباب من كافة األبعاد. -
المنتج من الناح ة االاتماع ة واليقاف ة والفن ة بما يحقق لو ولماتمعو الفائػدة  يشغل وقت الفراغ من االؿ النشاط الترويح -

 والنفع.
 تناسب أعمار وقدرات الشباب .  -
 نشر الوعى االاتماعي من االؿ الماراانات والحفالت والندوات وغ رىا. -
 لمشاركة في مواااتاا .عقد االاتماعات مع الشباب لتوض ح ومناقشة قضاياىم وقضايا الماتمع وحيام على ا -
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  ٝاألصاصٗٛ إىل أربع ذاجات تكضي احلاجات» ٍِٔاك ٔجّٛ ٌعز أخز  »: 

 

 الحااة إلى المعافاة - .الحااة الى األمن -
 الحااة إلى الاوية - إلى الحرية  الحااة -

 

  ًميل الحااة إلى األمن وإلػى المعافػاة, وىنػاؾ  األساس ة يتطلب إشباعا منذ الطفولة حتى الشباب  من ىذه الحااات وأف عددا ,
 حااات أساس ة أارى تتطلب اإلشباع في مرحلة الشباب, ميل الحااة إلى الحرية والاوية.

 

 ٛإىل األوَ : احلاج 
  ومن أميلة ىذه المخاطر :, وتحم و من المخاطر  والسالمةفالشباب يحتاج إلى أف يع ش في ب ئة توفر لو األمن 

, والتسػلط اإلعالمػي الخػاراي  , والتحػرش الانسػي , والسرقة واالحت اؿ , والمخدرات , والحوادث التعرض لالعتداء والقتل -
 .    , إضافة إلى الحروب والفتن التي تخل بأمن الاماعات واألفراد على الخصوص

  أشػكالو المختلفػة ياػدد سػالمتاما  , ألف انعداـ األمن فػي األمن طل عة الحااات األساس ة للفرد والماتمعوتحتل الحااة إلى  
 وبقاءىما معا . 

 

 ٔتٍكضي احلاجٛ إىل األوَ اىل قضىني ِىا : 
 وىو األمن من الحوادث والاريمة والشعور بالطمأن نة.  احلاجٛ إىل األوَ الفزدٙ :

 ضد الااـو والحرب والكوارث الخط رة.  اجلىاع٘ :احلاجٛ إىل األوَ 
 

 : ٚاحلاجٛ إىل املعافا 
 .وىذه الحااة ذات أىم ة في استمرار ح اة الفرد والماتمع بعد الحااة إلى األمن, والمعافاة دل اًل على زواؿ التوتر 
 

 : ٘ٔتٍكضي احلاجٛ إىل املعافاٚ إىل عدٚ ذاجات ِ

 احلاجٛ إىل 
 املعافاٚ الٕظٗفٗٛ العضٕٖٛ:  

 : ولاا مرارين ىما 
الوظ ف ػة العضػوية الداال ػة : وتتعلػق بالغػذاء والاػواء  الحااة إلى المعافػاة: المرار األوؿ  -

.  والماء والنـو
:  الحااة إلى المعافاة الوظ ف ة العضوية الخارا ة : وتتعلق بتصريف الطاقة  اليانيالمرار  -

 الفضالت باإلفراز.بواسطة الحركة وطرد 
 األسرية.  , واأللفة وتتعلق بالحااة إلى المعافاة المناا ة المرتبطة بالحماية من تقلبات الاو  احلاجٛ إىل املعافاٚ الب٠ٗٗٛ : 

 وتشبع بتوف ر الصحة والحماية من األمراض.  : احلاجٛ إىل املعافاٚ البدٌٗٛ
 احلاجٛ إىل 

 املعافاٚ االجتىاعٗٛ الجكافٗٛ :
  ,ويقصػػد باػػا الحااػػة إلػػى اليقافػػة التػػي يكمػػن مػػدلولاا فػػي التعب ػػر عػػن الشخصػػ ة, والحػػوار

 والترب ة والتعل م.
 

  الضابعٛاحملاضزٚ 
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 : ٖٛاحلاجٛ إىل احلز 
 التي تشمل :  وىي من الحااات األساس ة 
 

 . , والحق في التعب ر والكتابة والنشر وتتعلق بالحق في السفر واستقباؿ الض وؼ  احلاجٛ إىل ذزٖٛ احلزنٛ :

 احلاجٛ إىل احلزٖٛ الضٗاصٗٛ:
 والحػػػق فػػػي التعبئػػػة للق ػػػاـ بأعمػػػاؿ تطوع ػػػة  وتتعلػػػق بػػػالحق فػػػي اكتسػػػاب الػػػوعي واالدراؾ ,

 . , والحق في المواااة والمقارنة الس اس ة ااتماع ة وغ رىا

 احلاجٛ إىل احلزٖٛ الكضاٟٗٛ:  
  ,وتتعلق ىذه الحااة بحق التقاضي أماـ العدالة سواء كاف بالنسبة للطفل أو الشاب والراشػد

وااصػػػػة بالنسػػػػبة للشػػػػباب إذا مػػػػا تعػػػػرض لرلػػػػم أو اسػػػػتغالؿ, أو أى أعمػػػػاؿ تمػػػػس كرامتػػػػو  
 كإنساف.

 وتتضمن ىذه الحااة الحق في العمل وممارسة مانة.  احلاجٛ إىل العىن:
 وتتعلق بالحق في اات ار المانة, والحق في اات ار الزوج, والحق في اات ار موقع السكن.  احلاجٛ إىل ذزٖٛ االختٗار:

 

  : ٖٕٛاحلاجٛ إىل اهل 
 : وتشمل ىذه الحااات اآلتي 
 

 احلاجات الفزدٖٛ :
  ميل الحااة إلى التعب ر الشخصي والق اـ بحركات ىادفة وإلػى اإلبػداع, وتحق ػق الطموحػات

 واإلحساس بالسعادة والفرح, وتحديد ىدؼ .واإلمكان ات الذات ة, 

 احلاجات اجلىاعٗٛ :
  ميػػػل الحااػػػة إلػػػى العطػػػف والحػػػب والح ػػػاة الزوا ػػػة, والحااػػػة إلػػػى االنتمػػػاء وإلػػػى التضػػػامن

 . والمساندة والمرافقة

احلاجات املزتبطٛ باجملتىع أٔ 
 احلاجات االجتىاعٗٛ ِٔ٘ :

والحااة إلى فام مػا يشػكل الواػود الشخصػي ,  حااة الفرد إلى أف يكوف نش طا وغ ر تابع ( أ
 , والحااة إلى الشفاف ة االاتماع ة, واالستيارة. للفرد

الحااػػػة إلػػػى الطب عػػػة : وىػػػى االرتبػػػاط بالطب عػػػة لحمايتاػػػا واالسػػػتفادة مػػػن مكوناتاػػػا التػػػي  ( ب
 تساىم في ضماف ح اة األفراد والماتمعات.

 

 : ٛٗاملغهالت الغباب 
 لتفاعػػل بعػػ  العوامػػل الذات ػػة التػػي تراػػع لطب عػػة شخصػػ ة الشػػاب نفسػػو مػػع بعػػ  المتغ ػػرات  تراػػع مشػػكالت الشػػباب نت اػػة

 في, ح ث تتفاعل ىذه العوامل بعضاا مع البع  , ااصة العوامل السلب ة , مما يساىم  والتغ رات الماتمع ة المحل ة والعالم ة
, ممػا يتطلػب التػدال  وعلى األسػرة والشػاب نفسػو , تؤثر بالسلب على نمو وتقدـ الماتمع التيحدوث المشكالت المختلفة 

 . بدايتاا فيوبذؿ الااود المختلفة من قبل الماتمع ومؤسساتو المختلفة لمواااتاا 
 الماتمع نفسو من منطقة اغراف ة ألاري , فعل سػب ل الميػاؿ  في, بل تختلف  ومشكالت الشباب تختلف من ماتمع الى أار

, كمػا تختلػف ىػذه المشػكالت  الػخ …الريف عػن الحضػر عػن البػدو  في تمع السعودي ,الما فيتختلف مشكالت الشباب 
 من شاب ألار , ومن مااؿ أو قطاع شبابي آلار.
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 : ٛتعزٖف املغهمٛ بصفٛ عاو 
 . « وضع ااتماعي غ ر مرغوب ف و : » تعرؼ بأناا  -
 «  موقف يتضمن صعوبة ينبغي حلاا أو الس طرة عل اا: » كما تعرؼ بأناا  -
 . «  انحراؼ السلوؾ االاتماعي عن القواعد الذى حددىا الماتمع للسلوؾ الصح ح: » وتعرؼ بأناا  -
  وعادة ما يكوف ىناؾ  , وىدؼ نسعى إلى تحق قو حالة من التباين أو االاتالؼ ب ن واقع حالي أو مستقبلي: » والمشكلة ىي .

 . «  معلومة أو مااولة, كما أف العقبات قد تكوف  عقبات ب ن الواقع والمستادؼ
  
  سم ث» فالمشكلة كما عرفاا  » : 

 .« موقف يسعى ف و الفرد للبحث عن وسائل فعالة للتغلب على عائق أو عوائق تحوؿ دوف الوصوؿ لادؼ ذي ق مة »  -
  بأناا  « المل اي» وعرفاا: 

الكائن الحي في التوافق , وتنام المشػكلة عػادة عػن عػائق فػي سػب ل ىػدؼ ال يمكػن بلوغػو بالسػلوؾ  يواااو نق ىي أي »  -
الذي اعتاده الفرد . مما يؤدى إلى شعوره بالتردد أو الح رة والتوتر . وىذا يدفعو إلى أف يسػعى لحػل حتػى يػتخل  ممػا يعان ػو 

 .«  من ض ق وتوتر
  علم النفسوفي معام  : 

لفػػرد باسػػتحالة التغلػػب علػػى الصػػعوبات والتناقضػػات الناشػػئة فػػي موقػػف معػػ ن عػػن طريػػق المعرفػػة والخبػػرة المشػػكلة وعػػي ا»  -
 .« المتوفرة 

 : تعزٖف وغهالت الغباب 
 كافة أبعاد الشخص ة وتعاز قدرتام علػى حلاػا   فيتوااو الشباب  والتيماموعة الصعوبات واألوضاع غ ر المرغوب ف اا »  يى

 . «  حااة الى المساعدة فيمما ياعلام 
 

  « ًوال تتفػػػق مػػػع نرػػم وقواعػػػد ومعػػػاي ر وقػػػ م  ماموعػػة مػػػن الرػػػروؼ والمواقػػػف واألوضػػاع الصػػػعبة غ ػػػر المرغػػػوب ف اػػا ااتماع ػػػا
تراػػر نت اػػة حااػػات الشػػباب غ ػػر المشػػبعة , أو نت اػػة تفاعػػل شخصػػ ة الشػػاب نفسػػو مػػع بعػػ  التغ ػػرات  والتػػيالماتمػػع , 

تعاػػػز قػػػدرات وامكان ػػػات  التػػػي, ممػػػا يػػػؤدى إلػػػى ظاػػػور بعػػػ  العقبػػػات والعراق ػػػل ,  والتطػػػورات الماتمع ػػػة العالم ػػػة والمحل ػػػة
 .« مختص ن والمؤسسات المختلفة لمواااتاا وماارات وابرات الشاب عن مواااتاا , مما يتطلب التدال من قبل ال

 : خصاٟص وغهالت الغباب 
 الماتمعات الغرب ة . يي عن مشكالت الشباب فمشكالت الشباب السعود تختلف من ماتمع الى آار ح ث تختلف ميالً  -
 والماتمع المحلى الذى يع ش ف و. واالقتصادي واليقافي التعل ميتختلف طب عة المشكالت من شاب آلار وفقا لمستواه  -
الريػػف عػن الحضػػر , ومػػن  فػػيتختلػف  تختلػف مػػن ثقافػػة فرع ػة ألاػػرى ومػػن شػريحة شػػباب ة ألاػػرى دااػل الماتمػػع الواحػػد ) -

 شباب العماؿ عن الطالب ,,  الخ (
 . ترتبط ىذه المشكالت بأيديولوا ة وعق دة وتوااات وطموحات الشباب -
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لبع  , بمعنى أف المشكلة الواحدة قد يترتب عل اا ظاػور العديػد مػن المشػكالت األاػرى , ترتبط ىذه المشكالت ببعضاا ا -
 وىكذا بالميل المشكالت األارى  . وااتماع ة وصح ة ,يترتب عل اا ظاور مشكالت نفس ة  فالمشكلة االقتصادية , قد

  ٛٗاجملتىع العزب٘: يفطبٗعٛ املغهمٛ الغباب 
  بطب عة ىذه المشكالت مناا ما يلىقبل عرض مشكالت الشباب العربي , ياب أف نش ر الى بع  االعتبارات الخاصة : 

 بػػػ ن عوامػػػل ذات ػػػة تراػػػع لشخصػػػ ة الشػػػباب وعوامػػػل ماتمع ػػػة تراػػػع  لرػػػروؼ  يمشػػػكالت الشػػػباب إلػػػى تفاعػػػل سػػػلب تراػػػع  -
 الماتمع .

 تنقسم مشكالت الشباب الى عدة أنواع , مناا التالي :  -
 

 .مشكالت تعانى مناا الشريحة الشباب ة بصفة عامة 
 الخ .ي , الحضر ي , الريفي مشكالت تعانى مناا بع  فئات الشباب كالشباب الاامع , 
 كالمشكالت النفس ة أو العاطف ة , االقتصادية , وغ رىا  يناح ة من النواح يتكوف ف يالت يمشكالت أحادية االتااه وى 
 ال تراع لعامل واحد . يتراع لعوامل عديدة , أ يمشكالت متعددة االتااه وىى الت 

 

 تمر المشكلة الشباب ة االؿ مراحل واودىا بمرحلت ن ىما : -
 

 بس طة لمواااتاا .ح ث تكوف المشكلة مارد مشكلة بس طة وتحتاج إلاراءات   : املزذمٛ األٔىل
 ح ث تكوف المشكلة عم قة وتتطلب ااراءات عديدة لمواااتاا .  : املزذمٛ الجاٌٗٛ

 

تحديد مشكالت الشباب بصفة عامػة وىػذا التعمػ م غ ػر صػح ح باإلضػافة الػى الترك ػز  فييالحظ أيضا أف ىناؾ اغراؽ وترك ز  -
قطاعػػات   فػػيعلػػى مشػػكالت الشػػباب الاػػامعي وااصػػة الػػذكور وإىمػػاؿ مشػػكالت االنػػاث وأيضػػا اىمػػاؿ مشػػكالت الشػػباب 

 كالقطاع الريفي أو العمالي باانب الترك ز على القطاعات االارى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   KFU:  أبو فيصل  اخلدمة االجتناعية  د/ أمين عبدالعال              ،،،               ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (           ،،،          تنسيق      28

 
 

 ٘تصٍٗف وغهالت الغباب يف اجملتىع العزب : 
 : يمكن تصن ف مشكالت الشباب إلى 
  : ٛٗوغهالت ٌفض 
  بمشػاعر قد تكوف المشكالت النفس ة من أىم المشكالت التي يعاني مناػا الشػباب مػن الانسػ ن وااصػة المشػكالت المرتبطػة

التي يعاني مناا الشباب عنػد مواااػة المواقػف المختلفػة أو عنػد التحػدث عػن اآلاػرين ميػل مواااػة  الخوؼ والخال واالرتباؾ
 الشباب ألساتذتام في قاعات الدروس عندما يطلب منام اإلاابة على بع  األسئلة. 

  

تحق ق طموحاتو واشباع حاااتو المختلفة , أو  فيسوء أو عدـ تك ف وتوافق الفرد مع نفسو أو أسرتو أو ب ئتو أو نت اة لفشلو  -
اعػػداده للح ػػاة , ممػػػا ينػػتج عنػػو بعػػ  الضػػغوط النفسػػػ ة  فػػيفشػػل أسػػال ب التنشػػئة االاتماع ػػة  " ميػػل األسػػػرة والمدرسػػة " 

, أو  لقلق والكبػت والتواكػل والسػلب ة والعنػاد واالاػتالؼ غ ػر المبنػى علػى أسػاس وغ رىػااالحباط , والتوتر وا: المختلفة ميل 
 . يلاأ إلى استخداـ بع  الح ل الدفاع ة تعب ر عن ما يعان و ميل التبرير والكذب والتقم  والنكوص وغ رىا

 : ٛٗوغهالت صر 
 أدائػػػو ألدواره المرتبطػػػة باػػػذه القػػػدرات بح ويػػػة كػػػل مػػػا يػػػؤثر بالسػػػلب علػػػى القػػػدرات الصػػػح ة والاسػػػم ة للشػػػاب , و : »  يوىػػػ 

 .« ونشاط
 

عدـ االىتماـ بالكشػف والعػالج مػن األمػراض نت اػة للمعتقػدات الخاطئػة  –سوء أو نق  التغذية الصح ة  -  الوراث ةالعوامل  -
 السلوك ات الضارة ميل التدا ن واإلدماف بأنواعو. –تلوث الب ئة  –العادات غ ر الصح ة الضارة  –والخرافات المختلفة  

 :ٖٛاملغهالت االقتصاد 
 ظاػور المشكالت المرتبطة بقلة الدال مما يؤدى الى عدـ القدرة على اشػباع الشػباب الحت ااػاتام المختلفػة , وبالتػالي »  يوى

 , النصب واالحت اؿ , االعتػداء علػى الممتلكػات العامػة وممتلكػات االاػرين , : السرقة ومناا بع  المشكالت المرتبطة بذل 
 .«  سلطة األبويةالسلوؾ العدواني والتمرد والخروج على ال

 

مع انخفاض دال األسرة والشاب  , سعار السكنالرتفاع تكال ف الزواج , وارتفاع أ تأار سن الزواج لدى الشباب بنوع و نرراً  -
 , السرقة , وغ رىا " العرفياالغتصاب , الزواج  نفسو , وىذه المشكلة يترتب عل اا مشكالت اط رة مناا "

ظاور الق م والسػلوك ات السػلب ة والالأاالق ػة بػ ن الشػباب للحصػوؿ علػى المػاؿ بػأي طريقػة ميػل : االحت ػاؿ والنصػب وتزويػر  -
 العملة والسرقة .

 االنحراؼ والتفك  األسرى بسبب كيرة المطالب المادية. -
 التسوؿ  .عمالة األطفاؿ  -
 ضعف الوالء واالنتماء لةسرة والماتمع  -

  لجاوٍٛااحملاضزٚ 
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 : ٛٗاملغهالت االجتىاع 
 فقػداف  فػينساؽ والمستويات مما يساىم بسوء العالقات االاتماع ة مع االارين على مختلف األ الخاصةالمشكالت  »ي : وى

عزلػػة وانطػػواء مػػن ممػػا يذيػػد الشػػباب القػػدرة علػػى تكػػوين الػػروابط والعالقػػات االاتماع ػػة المختلفػػة , وقلػػة التفاعػػل مػػع االاػػرين 
 نػػواحيمختلػف  فػيالشػباب وعػدـ ق ػامام بالػػدور االاتمػاعي المطلػوب مػنام وفقػػدانام لمكػانتام االاتماع ػة, وعػدـ المشػػاركة 

 .«  الح اة الماتمع ة
 : ٛٗاملغهالت العاطفٗٛ ٔاجلٍض 
  مرحلػػة الشػػباب , وتنشػػأ ىػػذه المشػػكالت العاطف ػػة مػػن عػػدـ إشػػباع الحااػػة الػػى  فػػيوتػػرتبط ىػػذه المشػػكالت بمرحلػػة المراىقػػة

,  الحب " الحناف والقبوؿ " ااصة لدى الشاب المراىق , ف شعر بالض اع وفقداف الحماية سواء بػ ن أسػرتو وأىلػو أو بػ ن أقرانػو
طف ة , ولكن قػد تتعػارض ىػذه العالقػات يشعر بالسعادة على أساس تكوين بع  العالقات العا يف بحث عن تحق ق ما فقده لك

مع الق م الدين ة واالاتماع ة فال تدـو , فترار بع  المشكالت العاطف ة ميل اللاوء للزواج المبكر الذى قػد يػتم بػدوف واػود 
 توافق عاطفي ب ن الطرف ن , ف نتاى باالنفصاؿ .

 مواااة مرحلػة المراىقػة وك ف ػة التعامػل معاػا , ونت اػة لػذل  وتأتى المشكالت الانس ة لعدـ الترب ة والتنشئة السل مة للشباب ل
كمػا ترار عدة مشكالت ب ن الشباب ميل ممارسة العادة السرية , الم وؿ الميل ػة بػ ن الانسػ ن , األحػالـ الانسػ ة , البويػات   

التوافػػق والتك ػػف بػػ ن ىػػذه المشػػكالت أيضػػا نت اػػة لػػبع  المشػػكالت العاطف ػػة المرتبطػػة بفقػػداف الحػػب والحنػػاف وعػػدـ  يتػػأت
 الزوا ن , وكذل  عدـ التوافق الانسي ب ن الزوا ن .

 : ٛٗاملغهالت التعمٗى 
  ترتبط بالعمل ة التعل م ة وعدـ االستفادة مناا لعدة أسباب مناا : التيوىى 

مناػا , كمػا أناػا ال " , ممػا يػؤدى الػى عػدـ االسػتفادة  الشػاب " عدـ ارتباط محتويات المناج بقدرات وم وؿ ورغبات الطالب -
 تؤدى لالبتكار والتاديد واكتساب الماارة.

 تعتمد على التلق ن والحشو الزائد . التيصعوبة المقررات الدراس ة  -
 صعوبة الورقة االمتحان ة واعتمادىا على ق اس الحفظ  . -
 قاعات الدرس أح انا. فيكيرة عدد الطالب  -
 ال تت ح التفاعل ب ن الطالب والمعلم. التياتباع طرؽ التدريس التقل دية " المحاضرة وشرح الدرس فقط "  -
 عدـ ارتباط المناىج بحااات الماتمع من الخريا ن الشباب . -
 عدـ االىتماـ بأسال ب التقويم الحديية للطالب.  -
 

نقػ   –الماتمع ػ عػدـ مالئمػة التعلػ م لفػرص العمػل المواػودة بػالماتمع  لحاااتئمة المقررات والمناىج الدراس ة عدـ مال -
 الفشل الدراسى. –تزايد عدد العاطل ن عن العمل  –المعرفة والماارة والخبرة والكفاءة 

  

 ت الطالب.ابقدرات ورغبات وم وؿ وماار ربط محتوى المناىج  -
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 االىتماـ بتوا و الطالب تربويا بمساعدتو على اات ار نوع التعل م المناسب. -
تتمشػػى مػػع احت ااػػات الماتمػػع وسػػوؽ العمػػل السػػعودي  التػػياحتػػواء المنػػاىج علػػى اكسػػاب الطػػالب المعػػارؼ والماػػارات  -

 . والعربي
 حفظ .تصم م الورقة االمتحان ة بع د عن ق اس ال -
 اتباع طرؽ واسال ب التعل م والتعلم الحديية . -
 تاا ز قاعات الدرس باألسال ب التكنولوا ة الحديية. -
 تناسب قاعات الدرس مع عدد الطالب. -
 االىتماـ بأسال ب تقويم الطالب التربوية الحديية. -
 المؤسسات الحكوم ة والخاصة  يىتماـ بتوف ر فرص عمل للخريا ن فاال -
  الدٍٖٗٛ :املغهالت 
 ظاػور كي ػرا مػن  يفػمشكالت مرتبطة بسوء التنشئة الدين ة والحرمػاف مػن اشػباع بعػ  االحت ااػات المختلفػة , ممػا يسػاىم  يوى

, واالعتقػػادات الدين ػػة  المختلفػػةغ ػػر الصػػح ح , والمخالفػػة والمعارضػػة لػػ راء  الػػدينيالمشػػكالت الدين ػػة وعلػػى رأسػػاا التطػػرؼ 
 الخاطئة, وذل  نت اة لفام الشاب لبع  المفاى م المغلوطة والخاطئة ونت اة الستماع بع  اآلراء واألفكار المتضاربة .

 : ٛٗاملغهالت الضمٕن 
 الشػػبابوعػػدـ إشػػباع بعػػ  الحااػػات , وزيػػادة تطلعػػات وطموحػػات  االق ػػة والدين ػػة ,مشػػكالت تػػرتبط بسػػوء الترب ػػة األ يوىػػ  ,

تتعػػارض مػػع قػػ م ومعػػاي ر ونرػػم  التػػيانػػدفاع الشػػباب بػػدوف تعقػػل ووعػػى لممارسػػة بعػػ  السػػلوك ات الخاطئػػة  فػػيوىػػذا يسػػاىم 
 , النصب واالحت اؿ ,وغ رىا.     وقوان ن الماتمع , ومن ب ن ىذه المشكالت السلوك ة , العنف بأنواعو , السرقة , الكذب 

 :ٖٛاملغهالت األصز 
 ولػذل  تواػو الدراسػات الخاصػة بمشػكالت  المشكالت األسػرية وعالقتاػا بتوافػق الشػباب فػي ماػتمعام دورل  ويأتي بعد ذ ,

أف األسػػرة مسػػؤولة عػػن تكػػوين أاالق ػػات الفػػرد : ويقػػوؿ بعػػ  البػػاحي ن ,  األسػرة اىتمامػػاً ملحوظػػاً بمشػػكالت توافػػق الشخصػػ ة
 بواو عاـ كاتااىاتو نحو األمانة والنزاىة أو الصدؽ أو العدؿ أو بق ة الق م األاالق ة. 

  ولن تستط ع األسرة تكوين نمط الشخص ة وتكوين أاالق ات الفرد واتااىاتو بالصورة السوية التي ياعل مناا اإلطار العاـ الػذي
ار االاتماع ة التي يلعباػا الشػباب فػي مسػرح الح ػاة, إال فػي اػو أسػري آمػن يسػوده الفاػم والحػب المتبػادؿ يغطي ام ع األدو 

 .ب ن أفراد األسرة بح ث تقوى شبكة العالقات حتى ياد الشباب مكانتام المناسبة ويعرؼ كل منام ىويتو التي يبحث عنو
  حراة في بدايػة الشػباب ال لتغ ػر ظػروؼ األسػرة بالضػرورة ولكػن ألف ولكن يبدو أف عالقة الشباب العربي بأسرتو تصل إلى نقطة

األبوين من ااة واألبناء من ااة أارى مما ياعل الشباب يشعروف بأف أبويام وبق ة أفراد األسرة لم يعودوا يفامونام كمػا كػانوا 
وبػدأوا ينطلقػوف إلػى االسػتقالؿ عػن من قبل بعد أف تغ ر الشباب واراوا من مرحلػة الطفولػة وأصػبح لاػم تفك ػرىم الخػاص باػم 

 األسر وييوروف على السلطة األبوية وكل ما يميلوف السلطة بعد أف أصبح ىناؾ ىوة كب رة تفصل ب نام.
  فػػي تلػػ  المرحلػػة الحراػػة التػػي يحتػػااوف ف اػػا إلػػى األمػػن بالنبػػذ واالضػػطااد ومػػن ىنػػا تبػػدأ مشػػكالت الشػػباب ح ػػث يشػػعروف

خر من ابنػو المراىػق ويحقػره ويسػتمر فػي معاملتػو كطفػل صػغ ر وىػو ال يػدري أف ىػذا الطفػل قػد ودع والطمأن نة فاألب دائماً يس
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, إال أنو في بع  األح ػاف يعامػل كطفػل صػغ ر  مرحلة الطفولة وبدأ يبحث عن ىويتو ب ن الكبار ول تو يعامل كطفل بصفة مستمرة
صػار راػاًل وودع الطفولػة وىنػا تزيػد ح ػرة الشػباب وااصػة فػي وفي أح اف أارى تستند إل و بعػ  المسػؤول ات ويعامػل علػى أنػو 
 ؟. ؟ ومن أكوف مرحلة المراىقة ويبدأ كل منام في ترديد السؤاؿ المعروؼ من أنا

  ويشػػكو الشػػباب فػػي ىػػذه المرحلػػة مػػن تق  ػػد حػػريتام عنػػدما يحػػاولوف شػػق طػػريقام فػػي الح ػػاة وفاػػم الرػػروؼ الاديػػدة علػػ ام
والتك ػػف معاػػم ح ػػث يتػػابع اآلبػػاء كػػل ىػػذه المحػػاوالت بكي ػػر مػػن المخػػاوؼ والقلػػق علػػى أبنػػائام اشػػ ة أال يحسػػنوا التصػػرؼ. 

حاروف على تصرفاتام وكأنام ما زالوا أطفااًل وعندما يشعر الشباب باأللم وبدافع من العطف والخوؼ عل ام يق دوف حريتام وي
 واإلحباط وعدـ اليقة من الوالدين ف شعروف بالقلق والدون ة ويفقدوف شعورىم بتقدير الذات.      

 تػرتبط   التػي,  , أف الشباب بصفة عامة والشباب العربي بصفة ااصة يعانى من العديد من المشكالت المختلفة نخل  مما سبق
 بطب عة الشخص ة الشابة العرب ة , وكذل  طب عة الماتمع العربي .
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 اجملتىع العزب٘ أوجمٛ ألمناط املغهالت الغبابٗٛ الضاٟدٚ يف : 
  , بعد أف قمنا باإلشارة إلى بع  التصن فات المختلفة للشباب بصفة عامة , والشػباب العربػي ومشػكالتو المختلفػة بصػفة ااصػة

 الماتمع العربي. فيسوؼ نش ر إلى بع  أنماط  من مشكالت الشباب 
 : ٛوغهمٛ البطال 
 دوؿ العػالم  بػااتالؼ مسػتويات تقػدماا وأنرمتاػا  تعتبر البطالة في الوقت الراىن إحدى المشكالت األساس ة التي توااػو معرػم

االقتصػػادية واالاتماع ػػػة والس اسػػ ة ,ااصػػػة تفشػػ اا بػػػ ن فئػػة الشػػػباب ,ح ػػػث أناػػا ظػػػاىرة عالم ػػة تعػػػاني مناػػا الػػػدوؿ النام ػػػة و 
 نت اػةح ػث تفاقمػت مشػكلة البطالػة وتزايػدت  ,الدوؿ النفط ة , ومن ب ناا  الدوؿ العرب ة ومناا أيضا  المتقدمة على حد السواء

 لزيادة عدد األفراد القادرين على العمل والراغب ن ف و والباحي ن عنو دوف أف يادوه , ااصة العمل المرتبط بتخصصاتام .
 : ٛتعزٖف البطال 
  العاطل عن العمػػل بأنو«  منرمة العمل الدول ة» تعرؼ , :  

,  مع نة بال عمل و ىو قادر علػى العمػل و راغػب ف ػو و يبحػث عنػو عنػد مسػتوى أاػر سػائدىو الفرد الذي يكوف فوؽ سن »  -
 .«  لكنو ال ياده

  وىذه المشكلة تش ر الى : 
الماتمع , لعدـ واود توازف وتوافق بػ ن فػرص  في يواالاتماعي والس اسي والديموارافالبناء االقتصادي  فياالاتالؿ القائم  -

ومػػن غ ػػر األاانػػب المواػػودين بػػالماتمع , وغ ػػر  سػػن العمػػل مػػن غ ػػر األحػػداث , فػػيمػػن ىػػم  العمػػل المتاحػػة وقػػوة العمػػل "
 والمعال ن من الطلبة وغ رىم  " . االعاقات الكل ة , ين وذو القادرين عل و من الذكور واإلناث من كبار الس

 

 : اجملتىع العزب٘ ٌتٗحٛ لعدٚ أصباب وٍّا يفاملغهمٛ بني الغباب  ٔتعّز ِذٓ

 عدـ ربط الخطط والس اسات التعل م ة باحت ااات سوؽ العمل بتخصصات الخريا ن وأعدادىم.  -
 عن تع  ن الخريا ن مع عدـ وضع اطط وضوابط بديلة للحد من البطالة . الحاليالوقت  فيتخلى الدولة  -
 كي ر من القطاعات والمااالت.  فينت اة إلتباع الدوؿ س اسة الخصخصة  -
 عدـ مناسبة الفرص المتاحة لتخصصات وم وؿ ورغبات الشباب.  -
 التقدـ التكنولواي الذى يت ح العمل لذوى الماارات والخبرات والتخصصات الفن ة .  -
 ومناا توف ر فرص عمل.إافاؽ اطط التنم ة االقتصادية في تحق ق األىداؼ المطلوبة  -
 انخفاض الطلب على العمالة غ ر الماىرة. -
 االنعكاسات الس اس ة والعالقات السلب ة ب ن بع  الدوؿ. -
 
 

  التاصعٛاحملاضزٚ 
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 : ٛإٌٔاع البطال 
 : ونت اة لاذه االسباب السابقة ظار العديد من أنواع البطالة ب ن الشباب من ب ناا 
 

 ٛ :ــعـــٍـــكــٛ املـــالــطــبـــال 
  كي ػػر مػػن الا ئػػات والمصػػالح والمصػػانع وغ رىػػا ,   يواػػود أفػػراد مع نػػ ن بالفعػػل فػػ يتعنػػ يوىػػ

الوظ فػة عػن  يالعمل ػة االنتاا ػة نت اػة لزيػادة العػدد المعػ ن فػ يفػ يولكن ل س لام دور حق ق
 مشاركة ظاىرية فقط. يالعدد الذى يمكنو انااز المااـ المطلوبة , فمشاركتام ى

 يأوقات ومواسم محددة مرتبطة بنوع ة مع نة من االنتاج , وال يعملوف فػ يىم الذين يعملوف ف   :الدٔرٖٛالبطالٛ املٕمسٗٛ أٔ 
 " يالقطاع الزراع يأوقات اارى " ميل الذين يعملوف ف

 ارٖٛ :ــبــٛ االجـــالــطــبـــا ل
 واػػود أفػػراد قػػادرين علػػى العمػػل ولكػػن ال ياػػدوف فػػرص عمػػل متاحػػة ومناسػػبة  يوىػػى تتميػػل فػػ

التي يابر ف اا العامل علػى تػرؾ عملػو دوف إرادتػو مػع أنػو راغػب  ي. أو ى لطب عة تخصصاتام
 و قادر على العمل عند مستوى أار سائد.

 . إرادتو ألسباب مع نةىي التي ينسحب ف اا شخ  من عملو بمح    ارٖٛ :ـٗـتـٛ االخـــالــطــبـــال
 . وترار نت اة الستغناء الماتمع عن بع  األعماؿ والمان الفن ة نت اة للتقدـ التكنولواي  ٛ :ــــٗــٍــفــٛ الـــالــطــبـــال

 تهانٗٛ :ــٛ االذـــالــطــبـــال

  المختلفػة ىي البطالة التػي تحػدث بسػبب التػنقالت المسػتمرة للعػامل ن بػ ن المنػاطق و الماػن
. وقد تنشأ ىذه البطالة عندما ينتقل عامل من منطقة  الناتاة عن تغ رات في االقتصاد الوطني

, أو عنػػدما تقػػرر ربػػة الب ػػت مػػيال  أو إقلػػ م اغرافػػي إلػػى منطقػػة أاػػرى أو إقلػػ م اغرافػػي آاػػر
 الخروج إلى سوؽ العمل بعد أف تااوزت مرحلة ترب ة أطفالاا ورعايتام.

 

  ٔاملغهالت املرتتبٛ عمٜ تشاٖد البطالٛ بني الغباب :اآلثار 
 الماتمع . فيزيادة أعداد الفقراء الواقع ن تحت اط الفقر  -
 الماتمع. فيزيادة أعداد ونسبة المعال ن من الشباب  -
 عدـ قدرة الشباب على الزواج وتكوين أسرة المستقبل . -
 الكي ر من المشكالت. فيوقوعام  فيساىم  ييادة وقت الفراغ ب ن الشباب والذز  -
 الناتج عن الخوؼ من المستقبل. يللقلق واإلحباط واالكتئاب النفس تعرض الشباب -
 ادماف المخدرات وانتشار الارائم المختلفة والعنف ب ن الشباب -
 . يوالس اس يالتطرؼ الدين  -
 الاارة الخارا ة المشروعة وغ ر المشروعة سواء الدائمة  أو المؤقتة. -
 والعمالة الفن ة الماىرة إلى اارج الوطن.ىارة الكوادر  -
 ضعف المشاركة الس اس ة , وظاور السلب ة واالتكال ة .  -
 فقداف الاوية وقلة االنتماء والوالء للوطن للشعور باالغتراب داالو.  -
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 ظاور كي ر من المشكالت العاطف ة والسلوك ة واالنفعال ة وغ رىا.  -
 ازدحاـ المدف الصناع ة وعواصم المدف نت اة الاارة الداال ة للبحث عن العمل.  -
 : وكرتذات وٕاجّٛ وغهمٛ البطالٛ بني الغباب 
 الربط ب ن متطلبات سوؽ العمل واطط وس اسات ومناىج التعل م وأعداد الخريا ن. -
ااة سوؽ العمل سب اآللي واللغات األانب ة , نررا لحت الحااااصة ماار  وماارياً  توع ة الشباب باالىتماـ بإعداد نفسو علم اً  -

 لميل ىذه الماارات . يالمحلى والدول
 والصناعات ال دوية , والمشروعات الصغ رة . يووعى الشباب بأىم ة العمل ال دو  تنم ة ق مة -
 تسا ل ااراءات حصوؿ الشباب على القروض المختلفة إلقامة المشروعات. -
 الصحراوية وتمل كاا للشباب بأقساط مريحة وطويلة األال.استصالح األراضي  -
إقامة المشروعات , وتحس ن مناخ استيمار ىػذه األمػواؿ, علػى  فيتسا ل ااراءات استيمار رؤوس األمواؿ األانب ة والمحل ة  -

 ىذه  المشروعات وباألار المناسب. فيأف يفرض عل ام تشغ ل الشباب الوطني 
تسػػاعدىم علػػى  والتػػيالتنم ػػة البشػػرية لتػػدريب الشػػباب علػػى الماػػارات المختلفػػة  فػػياالىتمػػاـ بعقػػد دورات تدريب ػػة ماان ػػة  -

 االلتحاؽ بمختلف األعماؿ.
 , مع االىتماـ بإحالؿ العمالة العرب ة محل العمالة األانب ة .العربي وضع استرات ا ة واتفاق ات عرب ة موحدة لتشغ ل الشباب  -
مختلػػف أسػػواؽ العمػػػل ,  فػػيرصػػد فػػرص العمػػل المتاحػػة  فػػػية مختلػػف الػػوزارات ووسػػائل االعػػالـ ونرػػم المعلومػػات مشػػارك -

 وتوض ح فرص وشروط الحصوؿ على ىذه الفرص.
  
 :ٛخامت 
  ومن االؿ ما سبق عرضو عن مشكلة البطالة يمكننا استخالص اآلتي: 

الماتمػػع العربػػػي ,ااصػػة البطالػػػة االاباريػػة والموسػػػم ة , قػػد ترتػػػب عل اػػا ظاػػػور الكي ػػر مػػػن  فػػػيأف مشػػكلة البطالػػػة السػػائدة  -
المشكالت المختلفة , من أبرزىا مشكلة فقداف الاوية وقلة االنتماء والػوالء للػوطن , نرػرا للشػعور بفقػداف الػذات واالغتػراب 

 داالو .
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 :ُتعزٖف اإلدوا 
  الحالػػة التػػي تنػػتج عػػن تنػػاوؿ عقػػار وتسػػبب شػػعورًا باالرت ػػاح , وتولػػد الػػدافع النفسػػي والرغبػػة الملحػػة لتكػػرار : » يقصػػد باإلدمػػاف

 .« تعاط و تانباً للقلق والتوتر , وتحق قاً للذة الزائفة 
  ويقصد بو أيضا:  

الحالة التي تنتج عناا تعود الاسم على عقار مما يؤدي إلى ظاور اضطرابات نفس و واسديو شديده لدى المتعاطي ااصػًة »  -
 .  عندما يمتنع عن تناوؿ العقار بصورة مفاائة

تكػرار تعػاطى الخمػر أو المخػدر  وىو تعاطى العقاق ر المخدرة أو الخمور بكم ات كب رة ويكوف لدى المدمن رغبة ملحة في»  -
 . « وترار على المدمن آ ثار وا مة إذا منع عنة الخمر أو العقار

 :ُأصباب اإلدوا 
 

 :ميهَ تكضٗي أصباب اإلدواُ إىل
 . أسباب اقتصادية - .  أسباب ااتماع ة - . أسباب شخص ة -
   . أسباب س اس ة - . أسباب صح ة -

 

  : الغخصٗٛ األصباب (5
   
  اإليماف صماـ أماف , يضبط تصرفات المسلم , فال يقدـ على ما حػـر اهلل عػز واػل عل ػو , وإف اػال عػن أعػ ن البشػر , وقػوان ن

 يحاسب ف و على النق ر والقطم ر . 33البشر , ألنو يراقب رب البشر , ويعلم أنو س قف ب ن يديو في يـو عس ر
  

فانػػاؾ شػػريحة كب ػػرة مػػن الشػػباب تكػػتظ باػػم الشػػوارع ال ىػػم لاػػم إال قتػػل الوقػػت , وقػػد تنبػػت فػػي ىػػذه الب ئػػة الخصػػبة نبتػػة  -
 .االنحراؼ والسلوؾ الشاذ فتنمو , وتاد في فراغ الشباب ما يدفعام إلى اإلدماف 

   
وقػػد أثبتػػت األبحػػاث الطب ػػة والدراسػػات العلم ػػة  , القػػدرات الانسػػ ة , أو تط ػػل مػػدة الامػػاعاالعتقػػاد بػػأف المخػػدرات تقػػوي  -

  .فالمخدرات تؤدي إلى الابوط الانسي , وتسبب العقم , العكس 
,ح ث يعتقد بع  الشباب أف المخدرات إف لػم تكػن مباحػة فاػي  االعتقاد بعدـ حرمة المخدرات نت اة لضعف الوازع الديني -

أف المخدرات محرمة في الشريعة اإلسالم ة بل ىي كب ػرة  -عند أىل العلم  -ومما ال ش  ف و ,  األحواؿ مكروىةعلى أسوء 
  .من كبائر الذنوب 

  . االعتقاد بأف المخدرات تالب المتعة والسرور  -
  .التقل د والمااملة ل ارين ومااراة االصدقاء   -
  .حب االستطالع والتاريب   -

 اجملتىع العزب٘ يفأوجمٛ ألمناط املغهالت الغبابٗٛ الضاٟدٚ احملاضزٚ العاعزٚ : تابع : 
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 االجتىاعٗٛ:األصباب  (2
  ويدال تحتو صور عديدة مناا : 

   .إىماؿ الوالدين في ترب ة األوالد , وعدـ مراقبة تصرفاتام , واات ار رفاقام -
  .ق اـ األسرة على أسس تربوية ااطئة , وعدـ العناية بالترب ة اإلسالم ة -
  .القدوة الس ئة بعدـ استقامة الوالدين  -
 .  بسبب كيرة الخالفات ب ن الزوا ن , أو حاالت الطالؽالتفك  األسري :  -
 3غ اب أحد الوالدين عن المنزؿ لفترة طويلة  -
 . سوء معاملة األوالد : إما باإلفراط في التدل ل وتلب ة الرغبات , و إما بالقسوة والحرماف -
 الضغوط األسرية. -
  
 " عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عل ػو وسػلم : " الراػل علػى ديػن ال لػو فل نرػر أحػدكم مػن يخالػل 

   .فاإلنسػػاف ااتماعي بطبعو , فاو يتأثر بب ئتو , ويكتسب عاداتو الحسنة أو الس ئة من السائو
   
  من متعاطي المخدرات بدأوا في تعػاطي المخػدرات أثنػاء سػفرىم إلػى الخػارج للسػ احة أو فقد أثبتت البحوث الم دان ة أف عددًا

3التعل م , ح ث ساولة الحصوؿ على المخدر , وتوفره بأسعار زى دة
   

يحدث نوعػاً مػن حػب  من االؿ ما تقـو بعرضو لبع  مراىر التعاطي وتأث رات المادة على الاسم , وك ف ة تعاطي المادة مما -
 االستطالع و التاربة 

 3عرض بع  األفالـ الس ئة التي ال تخلو من حفالت راقصة وتعاٍط للخمور والمخدرات ,وتقديماا في قالب الرقي والتمدف -
 اليورة والتمرد واالحتااج على األعراؼ والتقال د والق م والقوان ن الماتمع ة. -

 : األصباب االقتصادٖٛ (0
  األسباب اانب نوتتضمن ىذه : 
   
 , فإف الفقر واألزمات االقتصادية كالغالء والبطالة وتراكم الديوف قد تدفع اإلنساف إلى تعاطي المخدرات ىروباً من واقعو السيء 

 . لمخدرات طلباً للحصوؿ على المادةوقد تاره إلى ترويج ا
   
   فتػػوافر المػػاؿ مػػع عػػدـ واػػود الحصػػانة الدين ػػة والخلق ػػة قػػد يػػؤدي إلػػى االنغمػػاس فػػي الشػػاوات المحرمػػة ,وإنفػػاؽ األمػػواؿ علػػى

  . المواد المخدرة
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 :الصرٗٛ األصباب (7
 وتتضمن ىذه األسباب اانب ن :  
 

 بالعقاق ر المخدرة : العالج من األمراض -
 فالمري  الذي يتلقى عالااً يحتوي على مواد مخدرة قد يكوف ضح ة ل دماف عل اا بسبب إساءة استخدامو , أو زيادة الارعة 

 . المقررة
 . التداوي الذاتي باستخداـ بع  األدوية كالمادئات و المنومات بدوف استشارة طب ة -
   
  ميل القلق و االضطراب النفسي الناتج عن سوء المع شة , أو المشاكل االاتماع ة , أو التعرض للفشل المتكرر , ف تعاطى 

 .المخدرات للاروب من الواقع المؤلم 
  : األصباب الضٗاصٗٛ (1
  يرتبط انتشار تعاطي المخدرات في بع  الماتمعات بالس اسات التي تنتاااا بع  الدوؿ تااه غ رىا 

فعلػػى سػػب ل الميػػاؿ : قامػػت بعػػ  الػػدوؿ فػػي ظػػل الحمػػالت االسػػتعمارية بنشػػر المخػػدرات فػػي مسػػتعمراتاا , إلرىػػاؽ أبنائاػػا  -
  .وإضعافام

 : ُأعزاض االدوا 
    

العزلػػة واالنطػػواء علػػى   -تغ ػػر سػػلبي فػػي المسػػتوى المدرسػػي أو األداء الػػوظ في - تغ ػػر سػػلبي فػػي االنترػػاـ المدرسػػي والعمػػل -
التػأار   -تقلب المزاج  -العصب ة وسرعة االنفعاؿ  -كيرة النـو  -فقد الشا ة  -إىماؿ الفروض والواابات الدين ة   -النفس

 .  السرقة -كيرة االستدانة    -ي طلب المزيد من الماؿاإللحاح ف  -في العودة إلى المنزؿ
  : 

 -ظاور الحكة غ ر الطب ع ة في الاسػم  -انخفاض سريع في الوزف    - رعشو في األطراؼ  -شحوب الواو و اصفراره     -
ثقػل اللسػاف أو عػدـ   -احتقاناػا بشػكل دائػماحمػرار الع نػ ن و  -واػود آثػار حػروؽ علػى اسػمو و مالبسػو  -كيػرة التعػرؽ  

 . عدـ االىتماـ بمالبسو وىندامو  -        عدـ االتزاف في المشي   -الترك ز في الكالـ واألفكار 
تكػػرار اصػػطدامو بسػػ ارتو , أو احتكاكاػػا السػػطحي بالسػػ ارات األاػػرى مػػن عػػدة اوانػػب , نرػػرًا لقلػػة الترك ػػز و ااػػتالؿ تقػػدير  -

  .ااتفاء بع  النقود أو األش اء الق مة من المنزؿ -. الزمن و المسافات 
 , إبرة , مطاط ضاغط . العيور بحوزتو أو في س ارتو على أدوات غريبة , ميل : ورؽ لف ساائر , ملعقة محروقة -
واود عالمات الحقن في اسػمو , أو آثػار الحقػن علػى مالبسػو , ولاػذا يحػرص المػدمن علػى عػدـ الراػور أمػاـ النػاس عػاري  -

  .الذراع ن أو الاسد إلافاء ىذه العالمات
 تيبػػت مػػن حالػػو و وىػػذه العالمػػات ل سػػت داللػػة قطع ػػة علػػى أف مػػن اتصػػف باػػا يكػػوف متعػػاٍط للمخػػدرات , إنمػػا ىػػي مؤشػػرات لل

 .مراقبة سلوكو , وقد ترار بع  العالمات على بع  األسوياء ألسباب أارى
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 : ٔصاٟن وٕاجّٛ إدواُ الغباب لمىخدرات 
 وااليماف باهلل لدى الشباب.  الدينيتقوية الوازع  -
فػرص عمػل مناسػبة لاػم ,  , مػن اػالؿ اتاحػة عمػل نػافع ومف ػد فياالستيمار األميل لوقت فراغ الشباب بما يعود عل و بالنفع   -

 .   فوقت الفراغ يدفعام ل دماف , نررا لتامعاتام مع بع  ) الصالح مع الطالح (
 تصح ح األفكار الكاذبة واالعتقادات واالتااىات والسلوك ات الخاطئة. -
والشػباب ,  للػنشء ػة السػل مة توع ة األسر والمؤسسات التعل م ة والتربوية والشباب ة بضرورة الترب ة والتنشػئة االاتماع ػة والدين -

 وأف يادوف القدوة والميل الحسن . 
المنػزؿ إلػى  فػيتعتبػر كعامػل طػرد للشػباب مػن الح ػاة  والتػياالىتماـ بحل المشكالت والنزاعػات والتفكػ  األسػري وغ رىػا ,  -

 ورفاؽ السوء.             ح اة الشارع ,
ملة األوالد والشباب بالقسػوة والحرمػاف , أو اإلفػراط فػي التػدل ل وتلب ػة , والبعد عن سوء معاالتخف ف من المعاناة والضغوط   -

 الرغبات. 
طب ػػة  , مػػع غلػػق  نشػػرةتاػػـر ب ػػع الصػػ دل ات للعقػػاق ر واألدويػػة المخػػدرة للشػػباب بػػدوف  التػػياصػػدار القػػوان ن والتشػػريعات  -

 تخالف القوان ن غلقا ناائ ا . التيالص دل ة 
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 :ٛوكدو 
  يعػانى مناػا معرػم الشػباب , ومػن ب ػنام الشػباب العربػي , ح ػث يعػ ش الشػباب  التػيإّف مشكلة االغتراب من أعقد المشكالت

 . شعوره بالغربة داال وطنو أياآلف أزمة ىوية لعدـ إحساسو بذاتو وق متو داال وطنو , وىذا أدى الى إحساسو باالغتراب , 
 بحػر, كمػا أف الماتمػع ال يسػاعد الشػباب  فػي, فاػم ف ػو نقطػة « الماتمػع  فػياحساس الشباب بالض اع : »  يوأزمة الاوية تعن

 الح اة بوضوح. فيعلى فام من ىم , وال يحدد دورىم 
 :وفًّٕ االغرتاب 
  

 .« دراة من دراات انعداـ القوة أو االحساس بالعاز والضعف عن تحق ق االنساف لبع  طموحاتو »  -
 . « االحساس بالعزلة االاتماع ة : » وىو أيضا  -
« االحسػػاس بػػانعزاؿ الفػػرد عػػن ذاتػػو وماتمعػػو , وإحساسػػو بأنػػو غريػػب عنامػػا , فتتػػوتر عالقتػػو بػػاآلارين  وبػػالماتمع » وىػػو  -

 .  بمعنى عدـ احساسو بذاتو أو بأىم ة الماتمع الذى يع ش ف و
 «لمعاي ر االاتماع ة م واالشعور بالعزلة والوحدة والض اع وعدـ االنتماء والعدوان ة والقلق فقداف اليقة ورف  الق» أيضا  يويعن -
  ويميل االغتراب حالة نفس ة يع شاا اإلنساف نت اة للرروؼ التي يمر باا , ويعد من المشكالت التػي ياػب دراسػتاا والحػد مػن

 انتشارىا لما لاا من آثار سلب ة على الفرد والماتمع.
  

, والالمبػػاالة  , أو رفػػ  الماتمػػع واآلاػػرين للفػػرد الػػذى يعػػ ش ف ػػوشػػعور الفػػرد بعػػدـ االنتمػػاء ورفضػػو ل اػػرين وللماتمػػع »  -
 . «  وعدـ االىتماـ واالنسحاب

 فػػياالحسػػاس بالالمع اريػػة والالمعنػػى وتػػداال وتصػػارع األىػػداؼ وغ ػػاب القػػ م واالحسػػاس بالغربػػة والعاػػز » كمػػا يشػػ ر الػػى  -
 .«  تحق ق أىدافو

أو ب نػو وبػ ن بعػ  حالػة االنفصػاؿ أو ضػعف الػروابط والعالقػات القائمػة علػى التنػاق  بػ ن االنسػاف وذاتػو : » كما يشػ ر الػى  -
  , « فراد والماتمعات تنطبق على األ يالموضوعات , وى

  

شػػعور االنسػػاف بالغربػػة عػػن مػػن حولػػو مػػن النػػاس والب ئػػة المح طػػة بػػو وعػػن الماتمػػع  »يعنػػي : وىػػو    : االجتىاع٘رتاب ـاالغ 
 .«  الذى يع ش ف و

مالػو كمػا آأفكػاره ومشػاعره و عػن الفرد يكوف غ ر قادر أو غ ر راغب عػن التعب ػر  : » أف يوىذا يعن  : ٘ــذاتـــالزاب ــتــاالغ
 .« عل و نت اة لرروؼ اارا ة تكوف معروفة أو غ ر معروفة لو  مفروضة ييدركاا , وى

 

  : ٜنىا ٖعٍٜ االغرتاب وا ٖم 

 . المواقف االاتماع ة فيبمعنى شعور الفرد بعدـ قدرتو على التأث ر «  انعداـ القوة»  -

 وغهمٛ أسوٛ اهلٕٖٛ ٔاالغرتاب: احملاضزٚ احلادٖٛ عغز 
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الوصوؿ إلى قرار أو معرفة ما ياب أف يفعلو وإدراؾ ما ياب أف يعتقده موااػا إلػى  فيبمعنى عاز الفرد , « فقداف المعنى»  -
 . سلوكو

 . بمعنى لاوء الفرد إلى استخداـ أسال ب غ ر مشروعة وغ ر موافق عل اا ااتماع ا لتحق ق أىدافو « فقداف المعاي ر»  -
مفػػاى م مخالفػػة , ممػػا ياعلػػو غ ػػر قػػادر علػػى مسػػايرة بمعنػػى انفصػػاؿ الفػػرد عػػن اليقافػػة السػػائدة مػػع تبنػػى مبػػادئ و «  العزلػػة»  -

  . األوضاع القائمة
  : ٌْٔحنَ ميهٍٍا تعزٖف االغرتاب لدٝ الغباب بأ 

 

 النررة التشاؤم ة نحو المستقبل . - ظاور بع  المشاعر السلب ة لدى الشباب تااه الوطن  -
 االحساس بالذات.فقداف أو ضعف  - عدـ الشعور بالمسئول ة الوطن ة و االاتماع ة. -
 االحساس بالعزلة والوحدة والغربة . - فقداف معنى الح اة بالنسبة للشاب. -
 فقداف الاوية لعدـ إحساسو بق متو وأىم تو . - الح اه نواحيمختلف  فيالالمبااله وعدـ تحمل المسئول ة  -
 ضعف االنتماء والوالء للماتمع ومؤسساتو المختلفة  - رف  الق م والمعاي ر االاتماع ة , لعدـ اقتناعو بأىم تاا. -
 فقداف ق مة المحافرة على الممتلكات العامة. - ظاور كي ر من أنواع العنف والعدواف . -
 زيادة المشكالت األسرية بمختلف أنواعاا . - قلة العالقات والروابط االاتماع ة داال الماتمع. -

 

 : أصباب اغرتاب الغباب 
 ت ة :من االغتراب نررا لبع  األسباب اآل الشباب ييعان 

مرور العالم العربي بصفة عامة , برروؼ وتطورات سريعة أثرت على كي ر من مناحي الح ػاة وانعكسػت فػي بعػ  اوانباػا ب ثػار  -
تحػوؿ فػي  سلب ة على الصحة النفس ة للعديد من أفرادىا , فالعالم اإلسالمي الذي كاف يقود العالم في العصر اإلسالمي الزاىر

ىذا العصر لتابع ل ارين مستال  لما تفرزه حضارة العالم الغربي ,  وىذا ساىم في ظاور العديد من مراىر السلوؾ الػدا ل 
 والمعاناة من بع   المشاكل النفس ة وسوء التك ف ومراىر االغتراب.

والاويػػة واالنتمػػػاء الػػوطني , والتبلػػػد إدمػػاف المخػػدرات وعدوان ػػػة الشػػباب وتمػػردىم علػػػى النرػػاـ وفقػػدىم للحػػػس االاتمػػاعي  -
والسلب ة والالمباالة , وغ رىا من األمراض االاتماع ة والنفس ة المدمرة التي تحتاج إلى ااود مخلصػة ومتكاملػة لعالااػا قبػل 

 استفحالاا . 
    : أبعاد االغرتاب 
 غلت ىػذه الرػاىرة اىتمػاـ وتفك ػر العديػد االغتراب من الرواىر التي صاحبت اإلنساف في كل عصر من عصور التاريخ . فلقد شػ

, األمر الذي أسام في اسػتاالء وتوضػ ح مفاػـو االغتػراب بكػل  «ى ال , دوركايم , فرـو , س ماف  »من الفالسفة والمنررين 
 دالالتو . 
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  كانػت   والتػيمػن الدراسػات الرائػدة التػي أسػامت فػي تحديػد األبعػاد المختلفػة لالغتػراب ,  « ملفن سػ ماف »ىذا وتعد دراسات
 على النحو التالي :

 

إحساس المرء أف مص ره وإرادتو ل سا ب ده بل تحددىما قوى ااراة عن إرادتو الذات ة , » بمعنى    ش :ــحـــعـالـاظ بــضــاإلذ
 « من االستسالـ والخضوع ومن ثم فاو عااز تااه الح اة ويشعر بحالة

إحساس الفرد أف الح اة ال معنى لاا وأناا اال ة من األىداؼ التي تستحق أف يح ا ويسػعى »  أي  الوعٍٜ :ـبالاظ ــضــاإلذ 
 .« من أالاا 

الماتمػع إحساس الفرد بالفشػل فػي إدراؾ وفاػم وتقبػل القػ م والمعػاي ر السػائدة فػي »  يوىى تعن  بالالوعٗارٖٛ :اظ ـاإلذض
 « وعدـ قدرتو على االندماج ف اا نت اة عدـ ثقتو بالماتمع ومؤسساتو المختلفة

إحساس الفرد بالوحػدة ومحاولػة االبتعػاد عػن العالقػات االاتماع ػة السػائدة فػي » وىى تش ر الى   : تىاعٗٛـٛ االجــشلــعــال 
 .« الماتمع الذي يع ش ف و 

يكوف ح ن يعاني المرء صراعا ق م ًا كما ىو في حاالت التمرد لػدى بعػ  الشػباب وفئػات  وذل   : ٘ـافــكــجـزاب الــتــاالغ
 من الميقف ن على الماتمع ومؤسساتو وتنر ماتو .

إحسػػػاس الفػػػرد وشػػػعوره بتباعػػػده عػػػن ذاتػػػو ويميػػػل ىػػػذا البعػػػد النت اػػػة الناائ ػػػة لةبعػػػاد » بمعنػػػى   ذات :  ـــَ الـــزبٛ عـــػـــال
 .« األارى

 

 : وعاِز االغرتاب بني الغباب 
 الماتمع دوف االنتماء ال و . فيالماتمع ح ث يع ش الشباب  فياالنزواء واالنسحاب من الح اة االاتماع ة  -
 الح اة داال الماتمع رافضا لو محاوال استنزافو من االؿ سلوك ات منحرفة . -
 أماـ الشباب.الفاوة ب ن الميل وتاس دات الواقع نت اة غ اب أو انا ار الميل  -
 الذى يع شو الشباب. اليقافيانتشار ثقافة االستاالؾ ب ن الشباب نت اة للفراغ  -
 تولد لدى الشباب القلق والتوتر بسبب المستقبل . التيالرف  كراىرة شباب ة بسبب التغ رات الماتمع ة  -

 

 :ٖٕٛاآلثار املرتتبٛ عمٜ الغعٕر باالغرتاب ٔفكداُ اهل 
 .الماتمع  فيشعور الفرد باالنعزاؿ عن األىداؼ اليقاف ة  -
 ح اتو . فياحساس الفرد أنو يفقد روابطو االاتماع ة مع اماعات ىامة  -
 االحساس بالسلب ة والخضوع للضغوط االاتماع ة . -
 الشعور بعدـ االستقرار وعدـ األمن . -
 عدـ ادراؾ الفرد للمعاي ر المنرمة للسلوؾ . -
 لوسائل تحق ق األىداؼ . عدـ ادراؾ الفرد -
 ينتمى ال اا . التيمن الاماعات  إياابيالحصوؿ على دعم  فيقلة توقعات الفرد  -



 
   KFU:  أبو فيصل  اخلدمة االجتناعية  د/ أمين عبدالعال              ،،،               ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (           ،،،          تنسيق      42

 يتفاعل معاا. التيالمواقف االاتماع ة  فيشعور الفرد أنو ال يستط ع التأث ر  -
 . موضوعيعما ىو  ذاتيانفصاؿ ما ىو  يالالمع ارية أ -
 األمور الخاصة بو . فيعدـ قدرة الفرد على التحكم   -
 :احلمٕه ٔطزم العالد 
التخطػػ ط لشػػغل فػػراغ الشػػباب بح ػػث يرتكػػز علػػى اإلدراؾ الصػػح ح الىتمامػػات الشػػباب وحاااتػػو األساسػػ ة وأف يػػتم بطػػرؽ  -

إيااب ػػة تسػػاعدىم علػػى اكتشػػاؼ ذواتاػػم ومػػوقعام مػػن الماتمػػع ودورىػػم ف ػػو الماتمػػع, وىػػذا يسػػاعد علػػى تنفػػ س الضػػغوط 
واالنفعػػاالت المكبوتػػة وتاػػاوز الفػػراغ العػػاطفي ممػػا يحمػػي الماتمػػع مػػن الرػػواىر الغريبػػة الضػػارة بحركتػػو ويا ػػأ لػػو االاتماع ػػة 

 االستفادة بالطاقات الكب رة للفئات الشباب ة.
ادة العمل على تدريس الترب ة الدين ة فػي ام ػع مراحػل التعلػ م , وربطاػا بالبعػد االاتمػاعي وقضػايا الماتمػع ومشػاكلو واالسػتف -

مناػا فػػي بػػث القػػ م االاتماع ػػة اإليااب ػػة واسػػتغاللاا كأحػػد وسػائل الضػػبط االاتمػػاعي لحمايػػة الشػػباب مػػن السػػلوؾ المنحػػرؼ 
 واألفكار الادامة واألفعاؿ المضادة للماتمع.

م الػػوعي دعػم س اسػػات اإلعػالـ الشػػبابي بمػا يمكػػن أااػػزة اإلعػالـ مػػن أف تمػد الشػػباب بالمعلومػػات الدق قػة, التػػي تنمػي لػػديا -
وتسػػاعدىم علػػى التعػػرؼ علػػى احت ااػػات ماػػتمعام وقضػػاياه ومشػػكالتو وتحػػ طام بحق قػػة الصػػراعات الس اسػػ ة واأليدولوا ػػة 

 العالم ة واإلقل م ة والمحل ة.
إحكاـ الرقابة على تدفق المعلومػات واألفكػار والبػرامج التػي تػدال الػبالد مػن اػالؿ الفضػائ ات أو شػبكات المعلومػات حتػى  -

 وصوؿ الفكر الشاذ الذي ال يتمشى مع ق م الماتمع األساس ة.يمنع 
تفام حااات الشباب ومشكالتام من االؿ وضع س اسة شباب ة قوم ة ترتكز على أسس مػن المعرفػة العلم ػة بقضػايا الشػباب  -

 :الركائز الرئ س ة التال ةومشكالتو, وىذه الس اسة يمكن أف تقـو على 
 ىاماً من قوة العمل االقتصادية في الماتمع. النرر إلى الشباب بوصفام ازءاً  •
العمل بكافة الطرؽ واألسال ب على أال ينعزؿ الشباب عن ماتمعو وإتاحة الفرص لام بالمشاركة الفعالة في بنػاء ماػتمعام  •

 : ومن أميلة ذل 
 د ونرافة الحي وغ رىا.#  تمك ن الشباب من إنااز المااـ ميل افتتاح فصوؿ لمحو األم ة وإنشاء دور الحضانة والمساا

  وأىم ىذه الماارات:# إكساب الشباب الماارات لتناوؿ وحل مشكالت ماتمعام المحلي 
ك ف ػػة تحديػػد المشػػكلة واات ػػار البػػدائل المالئمػػة وبنػػاء نسػػق مػػن العالقػػات بػػالماتمع المحلػػي والماتمػػع األكبػػر وتنف ػػذ  •

 الحلوؿ والمتابعة والتقويم.
إتاحة الفرص للشباب إلقامة العالقات االاتماع ة اإليااب ة بما يدعم اليقة بأنفسام ويعمق الشعور بانتمائام لماتمعام ويحل  -

 ذل  محل الشعور بالرف  واإلغتراب.
  ػر العمػل علػى دعػم انتمػاء الشػباب للػنرم االاتماع ػة القائمػة, وإشػراكام مشػاركة حق ق ػة فعالػة فػي وضػع الخطػط الالزمػة لتغ -

 قوى البناء واإلصالح االاتماعي والس اسي. في, وباذا يتحّوؿ الشباب إلى قوة إيااب ة فعالة  ىذه النرم



 
   KFU:  أبو فيصل  اخلدمة االجتناعية  د/ أمين عبدالعال              ،،،               ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (           ،،،          تنسيق      43

أف يكوف النراـ الس اسي حازمًا وحك مًا في نفس الوقت بالنسبة لمواااة األاطار االاتماع ة والنفس ة والس اس ة التي يمكػن  -
 أف يتعّرض لاا الشباب.

العمل االاتماعي مع الشباب ق م المشاركة واليقة في قدرات الشباب على العطاء واالستفادة من قػدراتام فػي أف تتبنى برامج  -
 مااؿ التنم ة.

الناػػوض بالشػػباب مػػن مختلػػف الاوانػػب اليقاف ػػة والرياضػػ ة واالاتماع ػػة مػػن اػػالؿ أااػػزة ومؤسسػػات عديػػدة , حتػػى تتحقػػق  -
 اع ا ونفس اً ,تحت إشراؼ المتخصص ن.للشباب تنم ة متوازنة بدن اً وروح اً وااتم

االستفادة من ابرات وتاارب الدوؿ األارى في ماػاؿ الناػوض بالشػباب وك ف ػة توا ػو الطاقػات الشػباب ة نحػو ادمػة قضػايا  -
 التنم ة والماتمع.

مزيػػد مػػن الػػدعوة إلػػى عقػػد مزيػػد مػػن المػػؤتمرات والنػػدوات واللقػػاءات التػػي تعنػػي  بمناقشػػة قضػػايا الشػػباب وذلػػ  فػػي ضػػوء  -
 الدراسات والبحوث العلم ة الاادة.

رعاية ام ع شػباب الماتمػع: بح ػث تشػمل ام ػع مقػنف يقػع فػي مرحلػة الشػباب مػن الػذكور واإلنػاث, شػباب الريػف والحضػر,  -
 شباب المدارس والمعاىد والاامعات وشباب العماؿ.

صائ  والقػدرات واالحت ااػات وغ رىػا, األمػر الػذي االعتبار عند التعامل مع الشباب التباين ب نام من ح ث الخ فيأف يؤاذ  -
يقتضي بأف تكوف ىناؾ برامج وادمات  ااصة بالذكور تختلف عن تل  التي تخ  اإلناث, كما يختلف األمػر بالنسػبة ألبنػاء 

 ذل .الريف عنو بالنسبة ألبناء الحضر وكذل  بالنسبة للطالب عن العماؿ , والمناطق الصناع ة عن الصحراوية وما الى 
ممارسة الحرِّية المنضبطة بما يمكن الشباب من اإلفصاح عن وااات نررىم في كي ر من أمور ماتمعام وإحساسام بػأّف لاػم  -

 دورًا أساس اً في تنم ة وتطّور ىذا الماتمع .
وىػػوب بػػأف االعتػػراؼ بقػػدرات الموىػػوب ن وإبػػراز مكػػانتام االاتماع ػػة بػػ ن أفػػراد ماػػتمعام, بح ػػث ال يشػػعر المتفػػوؽ أو الم -

 الماتمع ال ياتم بو وال يقدره.
أف يلتحق كل فرد بالعمل الػذي يتفػق وتخصصػو ألف ذلػ  يتػ ح لػو إمكان ػة إشػباع حاااتػو واإلحسػاس بذاتػو , أّمػا إذا مػا أسػند  -

 ب.أل و عمل ال يتفق وتخصصو و أىدافو , فإّف ذل  يعوؽ نمو شخص تو ونموه الماني ويصل بو إلى كي ر من مشاعر االغترا
أف يتعّلم الفرد منذ طفولتو أال يشبع حاااتو على حساب إشباع حااات اآلارين وال ياور على متطلبػات غ ػره مػن النػاس ألف  -

ميل ىذا ا يضعف من الروابط االاتماع ة ويدفع غ ره إلػى الشػعور بػاالغتراب عنػو وبالتػالي ال يسػتط ع أف يشػعر ىػو بأيػة دراػة 
 األفراد التي يع ش ب نام.من دراات االنتماء وسط ماموعة 

 
  ىػػذا وياػػب مراعػػاة مختلػػف العوامػػل سػػػابقة الػػذكر عنػػد إعػػداد البػػرامج التربويػػة والتعل م ػػػة والترف ا ػػة فػػي ام ػػع أااػػزة الدولػػػة

 ومؤسساتاا المعن ة بترب ة وتنشئة الشباب ورعايتو.
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  ٛٗدلاه رعاٖٛ الغباب يفوفًّٕ املىارصٛ العاوٛ لمخدوٛ االجتىاع : 
  ًيستخدمو األاصائ وف االاتماع وف , للتعامل مػع مختلػف العمػالء  أو مداالً  تميل الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة , اتااىا

في المؤسسات المختلفة , بادؼ تحق ق استفادتام من مختلف الخدمات , ولتحق ػق أقصػى دراػة مػن التػوازاف , بػ ن االنسػاف 
 والب ئة , من االؿ تفاعالت ايااب ة ب ن كل المتغ رات المرتبطة بالممارسة المان ة .

  األنسػاؽ العامػة » ,كنرريػات  ىاما في بلورة ىذا االتااه للممارسة العامة للخدمػة االاتماع ػة نرريات الحديية دوراً للوقد كاف »
, ح ػػث يركػػز الممػػارس العػػاـ للخدمػػة «  أىم ػػة تحق ػػق التػػوازاف بػػ ن كػػل األطػػراؼ» تركػػز علػػى  التػػي, « األنسػػاؽ الب ئ ػػة »و , 

طريقػة مػن طػرؽ الخدمػة االاتماع ػة , وذلػ  بالتعامػل  أياالاتماع ة على ىذه النرريػات ونمػوذج حػل المشػكلة , دوف تفضػ ل 
فػي ذلػ  علػى أسػس معرف ػة ومااريػة وق م ػة ,  ماتمػع ( مسػتنداً  –منرمػة  –اماعػة صػغ رة  -أسرة  - مع كافة األنساؽ ) فرد

ب عة المنفردة لمانة الخدمة االاتماع ة في تعامالتاا مع التخصصات األاػرى , وذلػ  لتحق ػق أىػدافاا المبتغػاة وفقػا تعكس الط
 لمااؿ الممارسة , ولذل  سوؼ نوضح ف ما يلى بع  مفاى م الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة والمتغ رات المرتبطة باا.

 على أناا وتعرؼ الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة  : 
منرػػور لطب عػػة الممارسػػة يسػػعى لتحق ػػق العدالػػة االاتماع ػػة , يركػػز ف ػػو األاصػػائي االاتمػػاعي علػػى المشػػكالت االاتماع ػػة »  -

والحااػػات االنسػػان ة , دوف تفضػػ ل تنف ػػذ طريقػػة مع نػػة للممارسػػة , بػػل للتأك ػػد علػػى مػػا ياػػب اتخػػاذه مػػن ااػػراءات لتحديػػد 
 .«  والطرؽ المالئمة , مستخدما األنساؽ الب ئ ة , وعمل ات حل المشكلة كأساس لعملوالمشكلة , واات ار النرريات 

تنتاااػا مانػة الخدمػة االاتماع ػة فػي  التػي , يعتمػد علػى أسػاس مػن المعػارؼ والماػارات , نمط مػن الممارسػة : »وىى أيضا  -
سػػال ب متعػػددة فػػي التحل ػػل والتعامػػل مػػع تقػػديم اػػدمات الرعايػػة االاتماع ػػة مػػن اػػالؿ اسػػتخداـ األاصػػائي االاتمػػاعي , أ

المشكالت , وأسال ب حلاا بشكل شامل , بح ث يكوف قادرا على اشباع مػدى واسػع مػن احت ااػات العمػالء واػدمتام عػن 
 .«  طريق التدال مع أنساؽ عديده مختلفة ومتباينة أو التنس ق ب ن ااود المتخصص ن بتسا ل عمل ات االتصاؿ ب نام

  يمكػػن لنػػا تحديػػد ماى ػػة الممارسػػة العامػػة بصػػفو عامػػة ,  الػػرأي ن للممارسػػة العامػػة للخدمػػة االاتماع ػػة كمفاػػـو ,وفػػي ضػػوء ىػػذين
 , كالتالي : للخدمة االاتماع ة في مااؿ رعاية الشباب

أحدى األنماط الحديية لممارسة العمل مع الشباب للتعامل الا د من االؿ أاصائ  ن ااتمػاع  ن فػي مؤسسػات رعايػة  ىي»  -
, واات ػار الطػرؽ والنرريػات واالسػترات ا ات  علمػيالشباب المختلفة , وذل  إلحػداث التغ  ػر المناسػب والقػائم علػى أسػاس 
 .« لفرص للمواااة الفعالة للمشكالت ا يا ئواألدوار والماارات المالئمة لطب عة المؤسسة , والموقف اإلشكالي بما 

  ٛٗدلاه رعاٖٛ الغباب : يفخصاٟص ٔمسات املىارصٛ العاوٛ لمخدوٛ االجتىاع 
تشتمل على عدد  التي المانية تتضمن كل مناا ماموعة منرمة من اطوات التدال الممارسة العامة تنبيق مناا مداال متعدد -

 اات ػار األسػال ب المناسػبة طبقػػاً  فػػي, وتوضػػح ماػارة األاصػائ  ن االاتمػاع  ن  ةمػن األسػال ب الفن ػة تنتمػػى الػى نرريػات علم ػ
 . لطب عة الموقف الذى يتعامل معو

االنتقػاء  فػيمااؿ رعاية الشباب يتوقف فاعل تاا على ماػارة األاصػائ  ن االاتمػاع  ن  فيالممارسة العامة للخدمة االاتماع ة  -
 ب ن طرؽ الخدمة االاتماع ة دوف الترك ز على طريقة دوف أارى .

 دلاه رعاٖٛ الغباباملىارصٛ العاوٛ لمخدوٛ االجتىاعٗٛ يف :  57+  50+  52احملاضزٚ 
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ق التغ  ػر المخطػػط , وتا ئػو الفػػرص لحػػل  ػػوتحقتوع ػػة  فػيالعمػػل مػع الشػػباب يتحمػػل المسػئول ة األساسػػ ة  فػيالممػارس العػػاـ  -
 والشباب لتوف ر الخدمات . النشءمساعدة المستف دين من المشكالت ب

عملو مع الشباب على ممارسة أدواره المان ة , على أسس معرف و ومااريو وق م ػو , تؤكػد علػى أىم ػة  فييستند الممارس العاـ  -
 العالقات المتبادلة , والتكامل والترابط ب ن األنساؽ وبعضاا والب ئ ة المح طة بام.

تؤكػد علػى احتػراـ ق مػػو  التػيوالشػباب بػالق م المان ػة للخدمػػة االاتماع ػة ,  الػنشءالعمػػل مػع  فػيـ الممػارس العػاـ أىم ػة التػزا -
 تقرير مص ره , احتراـ الفروؽ الفردية ,....... الخ . فيوكرامو نسق التعامل وحقو 

دافاا , وتػػػدع م قػػػدرات األنسػػػاؽ تركػػز الممارسػػػة العامػػػة للخدمػػػة االاتماع ػػػة علػػػى تػػػدع م قػػػدرات المؤسسػػػة علػػػى تحق ػػػق أىػػػ -
 المختلفة ووقايتاا من المشكالت , وقدراتاا على الق اـ بمسئول اتاا نحو تحق ق أقصى دراة من الوقاية والعالج والتنم ة .

توافػػق وتػػالـز  فػػيوالشػػباب  الػػنشءإطػػار الممارسػػة العامػػة للعمػػل مػػع  فػػييمػػارس األاصػػائ وف االاتمػػاع وف أدوارىػػم المان ػػة ,  -
وتنس ق مع التخصصات المختلفة , لتا ئة أنسب الفرص ألنساؽ التعامل لتحق ق أقصى استفادة ممكنو من البػرامج واألنشػطة 

 وضعاا وتنف ذىا.     فييسام ام ع األطراؼ  التي
  ٛٗدلاه رعاٖٛ الغباب : يفأِداف املىارصٛ العاوٛ لمخدوٛ االجتىاع 
 يسػػعى الماتمػػع لتحق قاػػا وىػػى مشػػتقة مػػن ظػػروؼ الماتمػػع , ومتطلبػػات رق ػػو  التػػيايػػات والمطالػػب تعتبػػر األىػػداؼ بميابػػة الغ

 وتقدمو .
  مااؿ رعاية الشباب ما يلى :  فيتسعى الخدمة االاتماع ة لتحق قاا من االؿ الممارسة العامة  التيومن ب ن األىداؼ 
 

 أىداؼ تنموية  - أىداؼ وقائ ة - أىداؼ عالا ة  -
 

 : العالجٗٛ (5
مساعدة النشء والشباب فػي التغلػب علػى المشػكالت التػي تػواااام , وزيػادة وعػ ام وإدراكاػم لنقػاط القػوة لػديام لمواااػة  -

 مشكالتام التي تواااام مع أسرىم ومع الماتمع .
 , وذل  من االؿ التحديداالاتماعي التفاعل  فيمساعدة األسرة في التغلب على المشكالت التي كانت سبب واود قصور  -

الدق ق للمشكلة وذل  لمنػع تػدىور العالقػة بػ ن الػنشء والشػباب وأسػرتو, وأيضػا مسػاعدة األسػرة علػى حػل المشػكالت التػي 
تػػػواااام , وأيضػػػا تػػػوا اام إلػػػى األمػػػاكن التػػػي يمكػػػن أف يحصػػػلوا مناػػػا علػػػى اػػػدمات تسػػػاعدىم علػػػى مواااػػػة مشػػػكالتام 

 االقتصادية.
المرغوبة والسلب ة لدى النشء والشباب, والتي نتج عناا الكي ػر مػن المشػكالت بػ ن التدال لتعديل األفكار والسلوك ات غ ر  -

الػػنشء والشػػباب وأسػػرتو , ومسػػاعدة الػػنشء والشػػباب علػػى تحديػػد أفكػػاره غ ػػر المنطق ػػة وسػػلوك اتو الخاطئػػة , ثػػم اسػػتخداـ 
قػػة التفاعل ػػة للػػنشء والشػػباب دااػػل أسػػال ب عالا ػػة معاػػم إلعػػادة تشػػك ل ىػػذه األفكػػار والسػػلوك ات السػػلب ة ,لتنم ػػة العال

 األسرة.
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 األِداف الٕقاٟٗٛ: (2
 مؤسسات رعاية الشباب المختلفة وتادؼ الى تحق ق بعػ  األىػداؼ , فييمارساا األاصائ وف االاتماع وف  التياألنشطة  ىي 

 من أىماا ما يلى :
ت األساسػ ة لاػم , مػن أاػل تحسػ ن تفػاعلام التحديد الارمي الحت ااات النشء والشباب , وذل  من أال إشػباع االحت ااػا -

االاتماعي, وذل  من االؿ برامج وادمات تقدـ للنشء والشباب, علػى أف يػتم تػوف ر الخػدمات لاػم علػى أسػاس التنبػؤ بمػا 
 ظل امكان ات المؤسسة.   فييحتااونو من تل  الخدمات و 

تفػاعلام االاتمػاعي والتنبػؤ باتااىػاتام ومشػكالتام تحديد مشكالت النشء والشباب الحال ػة التػي كانػت السػبب فػي تقلػ   -
, ويكػوف ذلػ  عػػن  , مػع الوضػع فػي االعتبػار التغ ػػرات االقتصػادية واالاتماع ػة والس اسػ ة التػي يمػػر باػا الماتمػع المسػتقبل ة

ة لخػدمات , وذلػ  لالعتمػاد عل اػا فػي صػ اغة التشػريعات المنرمػ طريق إاراء الدراسات والبحوث الخاصة بالنشء والشػباب
 . , ورسم الخطط الزمن ة لخدمة ىؤالء النشء والشباب على المدى القريب والبع د الرعاية االاتماع ة

, إلى اانب تنم ة الق م االيااب ػة وتعػديل اتااىػاتام  تنم ة العالقات االاتماع ة لدى النشء والشباب واالعتماد على أنفسام -
, ووقايػة الػنشء والشػباب مػن تقلػ   ب عػن ذاتاػم وإكسػابام االتااىػات االيااب ػةالسلب ة وتغ  ر مفاـو ىؤالء النشء والشبا

 تفاعلام االاتماعي وحمايتام من معوقات التفاعل االاتماعي التي قد تواااام وأسرىم والماتمع المح ط بام.
وذلػ  عػن طريػق تنم ػة الػروح  وقاية النشء والشباب من الوقوع في العديد من المشكالت النفس ة واالاتماع ػة واالقتصػادية , -

 . الاماع ة ب نام , ومساعدتام على إدراؾ ظروؼ ماتمعام وإكسابام القدرة على العمل الاماعي ف ما ب نام
 األِداف التٍىٕٖٛ: (0
المساىمة في التنشئة االاتماع ة الموااة لمساعدة الػنشء والشػباب علػى اكتسػاب القػ م واالتااىػات االيااب ػة والخصػائ   -

تعاونام على التفاعل في الماتمع وتاعلام متفاعل ن , وتا ئة الرروؼ واإلمكان ات المالئمػة لمسػاعدة الػنشء والشػباب التي 
 على النمو المتوازف في النواحي الخلق ة واالاتماع ة والعقل ة والنفس ة.

وتنم ػػػة قػػػدراتام لتحمػػػل  ل مام علػػػى التفاعػػػل االاتمػػػاعي السػػػزيػػػادة  التفاعػػػل االاتمػػػاعي بػػػ ن الػػػنشء والشػػػباب , ومسػػػاعدت -
 . ومستقبالً  المسئول ة حال اً 

تػػػدع م الخػػػدمات الماتمع ػػػة المتاحػػػة للػػػنشء والشػػػباب سػػػواء الخػػػدمات االاتماع ػػػة أو اليقاف ػػػة أو الدين ػػػة , أو غ رىػػػا مػػػن  -
مات المناسػبة الخدمات التي تقدـ لام, ومساعدة المؤسسات والتنر مات العاملة مع النشء والشباب على تقديم أفضل الخد

 لام.  
 مااؿ رعاية  فيتسعى ال اا الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة  التياألىداؼ السابقة ) العالا ة والوقائ ة والتنموية ( من  وينبيق

 ىداؼ التال ة :والشباب األ ءالنش
يمروف باا وما يصاحباا من تغ رات اسم ة ونفس ة وعقل و وااتماع ػة  التيوالشباب الات از مرحلة النمو  ءللنشاتاحة الفرص  -

 لكى يكتسبوا الماارات واالتااىات لمواااة مخاطر تل  المرحلة ومشكالتاا .
والشػػباب , وتانػػب االتااىػػات السػػلب ة وذلػػ  لحمػػايتام مػػن االنحػػراؼ  الػػنشءلتػػدع م االتااىػػات االيااب ػػة لػػدى  السػػعي -

 , وتنم ة قدراتام لالعتماد على النفس واستيمار الح اة الاماع ة وم لام ال اا لتحق ق ذل  . فكريالوتانبام االستقطاب 
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تتػػ ح  التػيوالشػباب واسػػتحداث التشػريعات المناسػبة والبػرامج واألنشػػطة المالئمػة  الػنشءصػ اغة س اسػػات رعايػة  فػياالسػااـ  -
 مع .تحق ق أىداؼ المات فيالفرصة لدى الشباب للمشاركة البناءة 

الماػػاالت اليقاف ػػة والدين ػػة والفن ػػة وتا ئػػة الفػػرص للمؤسسػػات  فػػيتػػدع م الخػػدمات االاتماع ػػة واسػػتحداث مػػا يتطلػػب مناػػا  -
 العاملة مع الشباب ,الستحداث ما يتناسب مناا إلشباع احت ااات ورغبات الشباب .

تناسػب رغبػاتام  التػيالؿ إعػداد وتصػم م البػرامج تنم ة الروح الاماع ة لدى الشباب , وتدع م قدراتام على العمل معاً من اػ -
 لام الفرص ألداء أدوارىم االاتماع ة بفاعل و .  يا ئواحت اااتام بما 

لتعديل أنساؽ المؤسسات القائمة والتدع م من احت اااتاا المادية والفن ة بما يؤىلاػا لتقػديم أفضػل الخػدمات , ااصػة  السعي -
 اءات تقديم الخدماتما يرتبط مناا بس اسات العمل واار 

لاػم فػرص التك ػف والتوافػق  تا ػئ التػيوالشباب على اكتساب الخصائ  والسػمات  النشءتا ئو الفرص والمواقف لمساعدة  -
أىم ػػػة االيمػػػاف وتحمػػػل المسػػػؤول ة والتعػػػاوف مػػػع اآلاػػػرين ,  فػػػيتتميػػػل  والتػػػيمػػػع تغ ػػػرات ماػػػتمعام وتقػػػ ام مػػػن االنحػػػراؼ 

 البناء واإلنتاج . فيوالمساىمة بإيااب و 
 

 
  دلاه العىن وع الغباب يفاطار املىارصٛ العاوٛ لمخدوٛ االجتىاعٗٛ  يف املّينأٌضام التعاون : 
  مااؿ رعاية الشباب على ماموعػة مػن األنسػاؽ  فيتستند الخدمة االاتماع ة كمانة متخصصو لتحق ق أىداؼ الممارسة العامة

 : بما ينمى من قدراتاا على المواااة الفعالة للمشكالت وتنم و الماتمع , ومن أىم ىذه األنساؽ ما يلى
 

 النسق الماني - نسق اااز العمل  - نسق محدث التغ  ر  - والشباب ( النشءنسق العم ل )   -
 

 : ٔالغباب ( الٍػٌٞضل العىٗن )  (5
  العضػػويالنضػػج  فػػيوالشػػباب , العديػػد مػػن مرػػاىر النمػػو والنضػػج , وىػػى مرػػاىر طب ع ػػة , تتضػػح  الػػنشءتعتػػرى مرحلػػة نمػػو 

 , ويمكننا توض ح مراىر النضج ف ما يلى : والمعرفي والعقلي واالنفعالي
 . الانسياالىتماـ بالانس االار , القدرة على تحمل المسؤول ة , والنضج  -
 االنفعال ة الحادة إلى االتزاف االنفعالي .االنتقاؿ من  -
 ين وعدـ تقبلام الى مصاحبو األقراف وتقبلام , والم ل الى تحق ق الذات واالستقالل ة ار اآل فيالتطور من عدـ الش   -
 الم ل إلى المناقشة والحوار وتفس ر الحقائق  -
 البحث عن األمن والطمأن نة من االؿ تدع م عالقاتو باآلارين  -
 واالىتماـ بالقدرات والم وؿ  المانيإلى االات ار  الم ل -
 تطور مفاـو الذات لديو بموضوع ة . -
 تطور فلسفتو نحو الح اة واالىتماـ بالمبادئ العامة وااللتزاـ بالق م والمعاي ر . -
 
 

 بداٖٛ احملاضزٚ الجالجٛ عغز
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 مااؿ رعاية الشباب   فياطار الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة  في ويقصد بنسق العم ل: 
الشباب أو ماموعة  الشباب أو أسرة أو ماتمع كأنساؽ تتاػو الػى طلػب المسػاعدة مػن الممػارس العػاـ , وذلػ  بمػا يا ػئ »  -

لام من الفرص المالئمة , لمساعدتام على التعامل الا د مع مشكالتام سواء ما يرتبط مناػا بػذاتام واحت ااػاتام ورغبػاتام , 
ونرػػم  تقػػدـ لاػػم الخدمػػة , التػػييمارسػػوناا , كػػذل  اتااىػػاتام نحػػو المؤسسػػة  التػػيومػػدى انسػػاامام مػػع البػػرامج واألنشػػطة 

 .« وشروط االستفادة من الخدمة 
  وذلػ  يتطلػػب التعامػل الا ػػد مػػن األاصػائ  ن االاتمػػاع  ن مػػع الشػباب وغ ػػرىم ممػن تسػػتادفام عمل ػػة التغ  ػر, وضػػرورة الفاػػم

 تتسم بما يلى :لسمات واصائ  مرحلة النمو ومراعاة أف مرحلة الشباب 
 االاتماعي وم ولام للتغ  ر. الب ولوايالدينام ة والغموض والتوترات وذل  طبقا لطب عة التكوين  -
 قابل ة شخص ة الشباب للتشكل, وم ولام إلى رف  ما ىو قائم بالماتمع وذل  لس ادة مشاعر االنفعاؿ والقلق والخوؼ. -
 ويتأثر بدراة كب رة باليقافات الاديدة حولو.م ل شخص ة الشباب إلى التاديد ورف  القديم,  -
 م ل الشباب إلى النقد والتقويم. -

 : ٌضل ذلدث التػٗري (2
 يمارسػوف ف اػا أدوارىػم بالتعػاوف مػع التخصصػات  التػيالممػارس العػاـ مػن األاصػائ  ن االاتمػاع  ن أو المؤسسػة : »  ويقصد بػو

تقػػدـ لاػػم إلشػػباع  التػػيالمختلفػػة , وىػػم مسػػؤولوف عػػن مسػػاعدة  نسػػق العم ػػل ) الشػػباب ( وفقػػاً لطب عػػة المؤسسػػة والخػػدمات 
 .« احت اااتام ورغباتام 

 فػػي الوقائ ػػة والعالا ػػة والتنمويػػة ,, لتحق ػق األىػػداؼ  مسػػؤول ة الق ػاـ بػػأدواره مػػع أنسػػاؽ متعػػددة, يتػػولى  ونسػق محػػدث التغ  ػػر 
 والشباب . النشءمااؿ العمل مع  فيإطار الممارسة العامة للخدمة االاتماع ة 

 يتطلػػب ذلػػ  االلمػػاـ بقاعػػدة عريضػػة مػػن األسػػس  مؤسسػػات رعايػػة الشػػباب , فػػييقػػـو الممػػارس العػػاـ بمسػػئول تو المان ػػة  يولكػػ
وأدوار مان ػػة يسػػعى بصػػفة مسػػتمرة , السػػتخداماا , ل حقػػق األىػػداؼ المػػراد  واسػػترات ا ات , ومبػػادئ العمػػل , ماػػارات فن ػػة ,

 الق م واالتااىات والسلوك ات , ومقابلو االحت ااات والرغبات لدى الشباب . فيالوصوؿ ال اا , بالترك ز على إحداث التغ  ر 
 ٌضل جّاس العىن (0
  يتعاوف معاػا األاصػائ وف االاتمػاع وف أثنػاء عملاػم كممارسػ ن , لتحق ػق  التياألشخاص أو المؤسسات  فيويتميل ذل  النسق

 .المانيأىداؼ التدال 
  مشػرفي, رال الدين , الطب ب ,  الرياضيمااؿ رعاية الشباب من ) األاصائي االاتماعي , األاصائي  فيويتكوف نسق العمل 

 األنشطة المكتب ة والاوايات , ........ الخ (
  تنف ػػذ البػػرامج واألنشػػطة بدراػػة عال ػػة مػػن التنسػػ ق والتكامػػل , لتحق ػػق أقصػػى اسػػتفادة  فػػينوف معػػاً ويشػػاركوف وكػػل ىػػؤالء يتعػػاو

 تاتم برعاية الشباب .  التي, أو من الدوؿ العرب ة  الماتمع فيوالشباب بمؤسساتو المختلفة المنتشرة  للنشء
 املّين :الٍضل  (7
  المعاىػػد العل ػػا , بح ػػث  فػػياالاتماع ػػة بالاامعػػات المختلفػػة وكل اتاػػا المتخصصػػة و ويشػػتمل علػػى القػػائم ن علػػى تعلػػ م الخدمػػة

ماػاؿ  فػييعلموف النماذج واألسال ب المختلفة , والق م , والماػارات والمعػارؼ المرتبطػة بالممارسػة العامػة للخدمػة االاتماع ػة 
الااػػود لتػػدع م سػػبل الممارسػػة العامػػة للخدمػػة  رعايػػة الشػػباب , ومػػن الاػػدير بالػػذكر أف نؤكػػد تطػػور تلػػ  الممارسػػات وتزايػػد
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ىػذا الماػاؿ  فػيتطبػق  التػيمااؿ رعاية الشباب من االؿ المؤلفػات والمرااػع العلم ػة , والدراسػات والبحػوث  فياالاتماع ة 
 . الح وي

 أدٔار املىارظ العاً لمخدوٛ االجتىاعٗٛ يف دلاه رعاٖٛ الغباب : 
  الشباب في ماتمعنػا , العربػي , باعتبػاره يتعامػل مػع فئػو ال يسػتااف باػا فػي الماتمػع , ولاػا انطالقا من أىم ة وثقل مااؿ رعاية

ىداؼ المراد الوصػوؿ ال اػا أىم تاا وسماتاا واصائصاا, التي تؤىلاا للق اـ بالمسؤول ات المستقبل ة في الماتمع , وتحق ق األ
 لخدمة االاتماع ة أدوارًا متعددة نش ر ال اا ف ما يلى :طار الممارسة العامة لااصائ وف االاتماع وف في , يمارس األ

 : دٔر املٍعي (5
 وماػػارات , ىػػذا الػػدور مػػع الشػػباب مػػن اػػالؿ مػػا يتحلػػوف بػػو مػػن قػػ م وأاالق ػػات مان ػػة اصػػائ وف االاتمػػاع وفيمػػارس األ ,  ,

العمل في المؤسسات المختلفة ل عمال , وذل  لمساعدة أنساؽ التعامل واألنساؽ االاتماع ة المختلفة في إطار  ومعارؼ علم ة
, وتحق ػػق التفػػاىم والمفاوضػػات بػػ ن ام ػػع األطػػراؼ بمػػا  يػػر فائػػدةك, وللتواصػػل مػػع بعضػػاما بطريقػػة أكيػػر واقع ػػة وبطريقػػة أ معػػاً 

, وكػذل   , ويسعى لتحق ق أقصى دراة من التواصػل بػ ن كافػة األنسػاؽ مػن اػالؿ الحػوار والمناقشػة يحقق األىداؼ المنشودة
 نر م الااود وتوا ااا لما يحقق ما يرغب بو ماتمعام .ت

 :دٔر املضتغار   (2
  مػػن المعػػارؼ والمعلومػػات والماػػارات التػػي تػػؤىلام لتقػػديم النصػػح والتوا ػػو فػػي كػػل مػػا يػػرتبط  اصػػائ وف االاتمػػاع وفيملػػ  األ

, ويقدـ المشورة والنصح ل س  والتعامل معاا, وك ف ة مواااتاا  , مشكالتام بمتطلبات العمل مع الشباب احت اااتام ورغباتام
, كمػا يمكػن  , والزمالء من تخصصات المان األاػرى المشػارك ن فػي رعايػة الشػباب للشباب فحسب بل للعامل ن بالمؤسسات

 أف يستشار في س اسات واطط وبرامج العمل مع الشباب لةاازة المعن ة باذا األمر.
 : دٔر الٕصٗط  (0
   يتػػ ح الفرصػػػة  القػػرار للمناقشػػة والحػػوار ومتخػػذيكممػػارس عػػاـ وسػػ ط يا ػػئ الفرصػػػة للشػػباب   تمػػاعياالا األاصػػائييعتبػػر ,

, فاألاصػػائ وف االاتمػػاع وف يتحملػػوف مسػػئول ة توصػػ ل  , ومػػا يواااػػوف مػػن مشػػكالت للشػػباب للتعب ػػر عمػػا يػػدور فػػي تفك ػػرىم
 . إلى ما يشبع رغباتام واحت اااتام, ويواو الشباب  , وحلقة الوصل ب ن الشباب اآلارين الخدمات للشباب

 :دٔر املعاجل  (7
  يسػػعى األاصػػائ وف االاتمػػاع وف مػػن اػػالؿ ممارسػػة ىػػذا الػػدور إلػػى مسػػاعدة الشػػباب لمواااػػة مشػػكالتام, وإياػػاد الحلػػوؿ

بمػػدال حػػل المشػػكلة ومػػا يملكػػو مػػن ماػػارات وابػػرات, ويا ػػئ  االاتمػػاعي األاصػػائيالمناسػػبة لتلػػ  المشػػكالت, ويسػػتع ن 
 رصة للشباب لمعالاة ما يعانوف من مشكالت على كافة المستويات الشخص ة وعالقتاا بالمؤسسة وزمالؤه والماتمع.الف

 :دٔر املدافع   (1
   ح ث يعتبر األاصائ وف االاتماع وف في مؤسسات العمل مػع الشػباب , بميابػو مػدافع ن عػن حقػوؽ الشػباب ومتطلبػاتام وذلػ

اكير استاابة لاذه المتطلبات , ويعتمد األاصائي االاتماعي كممارس عػاـ علػى مػا يملػ  للتأث ر على المنرمات , لكى تكوف 
مػػن ماػػارات المدافعػػة ) الضػػغوط , التصػػح ح , اسػػتخداـ طػػرؼ ثالػػث ميػػل وسػػائل االعػػالـ , تعبئػػو الامػػاى ر ( أو التػػدال مػػع 

 المؤسسات التشريع ة والقانون ة وصواًل الى أقصر الطرؽ لتحق ق األىداؼ .
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  مارسػػاا األاصػػائ وف االاتمػػاع وف فػػي مؤسسػػات العمػػل مػػع الشػػباب وذلػػ  وفقػػاً لطب عػػة الموقػػف , ووفقػػاً يتتعػػدد األدوار التػػي و
 لطب عة تل  المؤسسات , ومن ب ن ىذه األدوار أيضاً على سب ل المياؿ ال الحصر :

 

 دور مقدـ التسا الت .  - دور مانح القوة .  - دور الممكن .  - . التربويدور   -
 
 
 اصرتاتٗحٗات املىارصٛ العاوٛ لمعىن فٜ دلاه رعاٖٛ الغباب : 

 سػلوب االنتقػالياأل» ىداؼ , وتعتبػر إطػارًا عامػاً للممارسػة المان ػة , ويعتمػد علػى تميل االسترات ا ة منااًا للعمل لتحق ق األ » 
 لى تقديم أفضل الخدمات .إأفضل القرارات المساعدة على اشباع االحت ااات وحل مشكالت الشباب والوصوؿ  ىلإللوصوؿ 

  مع أنساؽ  المانيفي إطار الممارسة العامة للعمل مع الشباب استرات ا ات متعددة للتدال  وفويستخدـ األاصائ وف االاتماع
 موية التي تستادفاا الممارسة العامة .التعامل لتحق ق األىداؼ الوقائ ة والعالا ة والتن

 

 اصرتاتٗحٗٛ التدخن" اصتخداً الربٌاوخ " (5
 والشػػباب فػػي القطاعػػات  الػػنشءاسػػتخداـ البرنػػامج واألنشػػطة التػػي تتضػػمنو والتػػي يمارسػػاا : »  تسػػتند ىػػذه االسػػترات ا ة علػػى

 , « المختلفة , وذل  للتعل م والممارسة لةدوار االاتماع ة المترابطة المتكاملة لتحق ق األىداؼ 
 باعتبػػار أف البرنػػامج وسػػ لة للتػػدريب علػػى الماػػارات  ويتػػدال األاصػػائي االاتمػػاعي فػػي كافػػو مراحػػل وضػػع وتق ػػ م البرنػػامج ,

, ووسػػ لة السػػتيارة الطاقػػات الكامنػػة لػػدى الشػػباب واسػػتيمارىا , وكػػذا وسػػ لة السػػتيارة  راتالمختلفػػة كالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرا
 التفاعل ب ن الشباب , ومحور تفاعلام بما يا ئ الفرص والمواقف لمواااة مشكالتام. 

 : اصرتاتٗحٗٛ تػٗري االجتاِات (2
  والشباب مناا ما يحتاج للتغ  ر أو التعػديل لعػدـ مناسػبتو  النشءفي إطار العمل مع الشباب , تتضح الكي ر من االتااىات لدى

, وقد يكوف لدى األطراؼ التي تتعامل مع الشباب اتااىػات تحتػاج لميػل تلػ   , أو ألنو اتااه ااطئ , ومناا ما يحتاج للتنم ة
 .  العمل ات من التغ  ر أو التعديل أو التنم ة

  تحق ق ذل  بما يتناسب مع األىداؼ المرغوبةل سااـ في » ولذا تستخدـ تل  االسترات ا ة  » . 
 : اصرتاتٗحٗٛ االقٍاع (0
  بػػػإاراء عمل ػػػة التغ  ػػػر أو تنم ػػػة القػػػ م  ل قنػػػاعوالشػػػباب  الػػػنشءيسػػػتخدـ األاصػػػائ وف االاتمػػػاع وف , تلػػػ  االسػػػترات ا ة مػػػع

 ةاالؿ الح ا الديموقراطيواالتااىات في المواقف المختلفة , كذل  تزداد أىم ة تل  االسترات ا ة في تعل م االلتزاـ بالسلوؾ 
 الاماع ة. 

  لشباب األىداؼ لدى ا تتحققاليقة والعالقات اإليااب ة حتى » ويتطلب استخداـ تل  االسترات ا ة استخداـ ». 
 ارى مناا :كذل  يستخدـ األاصائ وف االاتماع وف في ممارستام ألدوارىم المتعددة استرات ا ات أ 
  

 استرات ا ة تغ  ر السلوؾ - استرات ا ة تدع م المعرفة  -
 استرات ا ة االتصاؿ - استرات ا ة إعادة التنشئة االاتماع ة -

 

 بداٖٛ احملاضزٚ الزابعٛ عغز
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  ًبأجّشٚ رعاٖٛ الغبابأدٔات ٔٔصاٟن اخلدوٛ االجتىاعٗٛ اليت تضتخد : 
  ىذه  المناسبة التي يمكن من االلاا تحق ق « الوس لة» ىداؼ المراوة دوف انتقاء األداة أف يحقق األ مانيال يمكن ألى عمل

 :  بأنااح ث تعرؼ األداة األىداؼ , 
تكػػوف ىػػذه األداة ماديػػة الوسػػ لة التػػي يمكػػن مػػن االلاػػا إحػػداث االتصػػاؿ بػػ ن ماموعػػة مػػن األفػػراد أو المؤسسػػات وقػػد »  -

 محسوسة , أو غ ر مادية " لفر ة " , كما تستخدـ ىذه الوس لة تدع م العالقة وإحداث التفاعل ب ن مستخدم اا .
  فقد يبدأ بالمقابلة على عمل لانة  أكير من وس لة االؿ موقف واحدوناد أنو من الممكن أف يستخدـ األاصائي االاتماعي .

 أو ااتماع أو مناقشة 
 

 : املكابالت (5
  توض ح األمػور التػي تتعلػق بفاػم الماتمػع , والعمػل معػو ككػل حتػى لػو » تستخدـ مؤسسات الخدمة االاتماع ة المقابلة بغرض

 .« الفردي تمت على المستوى 
  وتتم المقابلة عادة في مقر مؤسسة الخدمة االاتماع ة ) أندية الشباب مػياًل ( مػع األعضػاء المتػرددين علػى النػادي مػن الامع ػة

العموم ة أو الق ادات المحل ة والخبراء لمناقشة بع  األمػور التػي تتعلػق بتنرػ م العمػل , أو تنسػ ق الااػود , أو الحصػوؿ علػى 
 ءات تتطلباا حااة العمل.ب انات أو معلومات أو إحصا

  أااػػزة أاػػرى لتحديػػد العالقػػة بػػ ن تلػػ   منػػدوبيوإمػػا مػػع أعضػػاء آاػػرين يريػػدوف االنضػػماـ إلػػى عضػػوية نػػادي الشػػباب, أو مػػع
 األاازة ومؤسسة الخدمة االاتماع ة ) نوادي الشباب ( ل تعاوف كل مناما مع اآلار في ممارسة األنشطة المختلفة.

  غرض واضح تاػدؼ الوصػوؿ إل ػو والبػد مػن تسػا ل المقابلػة والاػو الػذى تمػت ف ػو , وأىػم وااػات  وياب أف يكوف للمقابلة
 النرر التي طرحت االلاا .

 : املٍاقغات اجلىاعٗٛ (2
 األاصػػائييشػػترؾ ف ػػو أعضػػاء الاماعػػة .. كمػػا أناػػا فرصػػة لػػدى المؤسسػػات التػػي يعمػػل فػػي إطارىػػا  تعػػاونيأيضػػاً نشػػاط  يوىػػ 

اػوؼ  أياالاتماعي كأندية الشباب للتعرؼ على أفكار الشباب وإبراز ما لديام من إمكانات , وإبػداء مػا لػديام مػن آراء دوف 
االاتمػػاعي لتحديػػد اإلاػػراءات التػػي يتخػػذىا األعضػػاء عنػػد مواااػػة  األاصػػائي, وذلػ   مػػن اػػالؿ اسػػتيارة األعضػػاء عػػن طريػػق 

 موقف أو مشكلة مع نة 
  ح ػػػث أناػػػا تػػػرتبط بكػػػل مػػػا يقػػػرر مػػػن األنشػػػطة التػػػي تمارسػػػاا  الاماع ػػػة تعتبػػػر مػػػن أىػػػم وسػػػائل التعب ػػػر االاتمػػػاعيالمناقشػػػة إف

 الاماعات . 
  االاتمػػاعي وكػػذل   األاصػػائيكمػػا أناػػا مػػن أىػػم الوسػػائل المناسػػبة لعمل ػػات االتصػػاؿ التػػي تػػتم بػػ ن األعضػػاء المتػػرددين وبػػ ن

 ازة رعاية الشباب . مالس اإلدارة  والاااز الوظ في داال أا
  كما أناػا تاػدؼ دااػل أنديػة الشػباب إلػى تبػادؿ اآلراء والمعلومػات التػي تمكػنام مػن تكػوين رأى مسػتن ر حػوؿ موضػوع النقػاش

 وذل  نت اة لتول د العديد من األفكار وإبراز الحقائق وإيضاح االاتالفات ف ما ب نام والتوصل إلى الحلوؿ الممكنة .
 ر االتااىات واآلراء الاماع ة اماع ة في مانة الخدمة االاتماع ة باتااىاتاا الحديية من أناح الوسائل لتغوتعتبر المناقشة ال   
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  يتػػػ ح لةعضػػػاء الفرصػػػة للتعب ػػػر عػػػن أفكػػػارىم ومشػػػاعرىم وىػػػم يحػػػاولوف بواسػػػطتاا حػػػل  تعل مػػػيفالمناقشػػػة الاماع ػػػة موقػػػف
 مشكالتام .

 : املؤمتزات (0
  بغرض التأك د على فكرة ما أو على تنم ة موضوع  االاتماعي األاصائييعد المؤتمر من الوسائل العلم ة الاامة التي يستع ن باا

كإقنػػاع المتػػرددين علػػى أنديػػة الشػػباب بأىم ػػة المشػػاركة فػػي مشػػروعات التنم ػػة أو أىم ػػة الصػػناعات الصػػغ رة , أو قضػػ ة ,  مػػا 
علػى الػدواـ , كػذا تا ئػة المنػاخ المالئػم للحػوار  امػاعيوبػذؿ الااػد للحصػوؿ علػى تأي ػد  الشػباب وتحػديات المسػتقبل إلػخ ,

والمناقشات البناءة داال أندية الشباب حوؿ قض ة أو مشكلة أو مسألة مع نة ب ن عدد من الماتم ن مػن المتخصصػ ن  الفكري
 . أو غ ر المتخصص ن

  والمؤتمر ىو:  
الوس لة التي يتم باا إقناع الاماػور ) سػواء المتػرددوف علػى أنديػة الشػباب أو غ ػرىم ( بفكػرة حػوؿ موضػوع معػ ن أو نتػائج »  -

 .« العاـ لذل  الموضوع المراد بحيو في المؤتمر  الرأيعمل مع ن بادؼ كسب تأي د 
 ديث عامة والسات تحض رية  وإعػداد البحػوث وعادة ما يسبق عقد المؤتمر تما د لو , بعقد ااتماعات أو عمل ندوات أو أحا

 والدراسات أو غ ر ذل  من الوسائل المناسبة لموضوع المؤتمر وغالباً ال يتعدى المؤتمر أياًما معدودة .
 : المحـاُ (7
  بػدوف تعتبر اللااف من األدوات األساس ة والرئ س ة لممارسة أنشطة الخدمة االاتماع ػة إذ ال يواػد مؤسسػة الخدمػة االاتماع ػة

 تشك ل اللااف الالزمة للعمل.
 ماموعػة مػن األفػػراد الػذين يقومػػوف بالبحػث والتفك ػر والبػػت والتنف ػذ والمتابعػة أو الق ػػاـ بالنشػاط المتصػػل »  واللانػة عبػارة عػػن

 .«  بالمااـ التي تسند إل ام
   ًوقد تنشأ اللانة لمااـ مؤقتة ترتبط مدتاا بالمشروع نفسو , وقد تختلف وظ فة كل لانة طبقاً لمػدتاا ومػدى اسػتمراريتاا وطبقػا

 للادؼ المراد تحق قو مناا.
  شػاط بأندية الشباب واللانة المسئولة عن النشاط اليقافي واللانة المسػئولة عػن الن الرياضيوتواد اللانة المسئولة عن النشاط

 . االاتماعي واللانة المسئولة عن النشاط  الفني
  تحق ػػق أىػػداؼ االنديػػة وعمل ػػات الخدمػػة االاتماع ػػة والعمػػل لتنرػػ م واكتسػػاب الخبػػرة والماػػارة والح ػػاة » تسػػاعد اللاػػاف علػػى

 .« الديمقراط ة واحتراـ رأى األغلب ة وتت ح تكوين عالقات ااتماع ة ميمرة مع غ رىم 
 : الٍـدٔات (1
  الممػػػارس لمانػػػة الخدمػػػة االاتماع ػػػة فػػػي الػػػدعوة والتيق ػػػف  االاتمػػػاعيتعتبػػػر النػػػدوة مػػػن األدوات التػػػي يسػػػتخدماا األاصػػػائي

 لموضوع مع ن أو مشكلة تام الشباب المترددين على أندية الشباب الذى يعمل بو. 
 لتي تميػل أىم ػة للشػباب , ومػن اػالؿ يتم من االؿ الندوة دعوة المتخصص ن في المااالت المختلفة ااصة تل  المااالت ا

 الندوة يتم تدريب الشباب على ك ف ة إدارتاا , وااصة الق ادات منام .
  فػي موضػوع النػدوة , وىنػاؾ حق قػة ىامػة مؤداىػا أف ات والندوات من الوسائل التي يمكن التوصل من االلاا إلى توص ات وقػرار

 التحض ر للندوة من العوامل المؤثرة في إنااحاا .
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 : التٕعٗٛ (1
  فػي مسػػاعدة الشػباب أفػرادًا واماعػات بأنديػة الشػػباب  االاتمػاعي األاصػائيتعتبػر التوع ػة مػن األدوات الاامػة التػػي يسػتخدماا

 للب ئة والمشكالت المرتبطة باا . أساسيما , والتزود بفام مشكلة مع نة أو ظاىرة على اكتساب ابرات متنوعة وحوؿ 
  توع ة نحو مشكلة ما اارج أندية الشباب ضمن مشروعات ادمة الب ئة .كما تستخدـ عند عمل حمالت 
 : االجتىاعات (1
  اسػػػػتخداماا مػػػػع أعضػػػػاء مالػػػػس اإلدارة واإلاصػػػػائ  ن  االاتمػػػػاعي لةاصػػػػائيتعتبػػػػر االاتماعػػػػات مػػػػن األدوات التػػػػي يمكػػػػن

 االاتماع  ن ومشرفي األنشطة بأاازة رعاية الشباب. 
 أي, أو  المانػي, أو ما تم تنف ذه من التدال  المانيكالت التي تعوؽ الباحث أثناء تدالو يمكن من االلاا التعرؼ على المش 

 توا اات للباحث للماموعة اإلدارية والمان ة العاملة بتل  االاازة .
 : الشٖـارات (5
  وبطب عػػػة الحػػػاؿ يكػػػوف لقػػػاء بػػػ ن شخصػػػ ن أو أكيػػػر وااػػػاً  لواػػػو , : » الزيػػػارة مػػػن وااػػػة نرػػػر الممارسػػػ ن للخدمػػػة االاتماع ػػػة

 . «  األاصائي أحد ىذين الطرف ن
  وبػ ن بعػ  الق ػادات الشػعب ة أو المان ػ ن , ميػاؿ  االاتمػاعي األاصػائيويتم ىذا اللقػاء اػارج مؤسسػة الخدمػة االاتماع ػة بػ ن

قػػالام إلػػى مقػػر مركػػز بأنديػػة الشػػباب لكبػػار المسػػئول ن عػػن الشػػباب والػػذين ال تسػػمح التقال ػػد بانت االاتمػػاعي األاصػػائيزيػػارة 
الشباب وذل  للحصوؿ على ادمات أو الموافقة على بػرامج مع نػة , أو توط ػد  العالقػة بػ ن النػادي ومؤسسػة أاػرى , كمػا قػد 

 في زيارتو بع  الق ادات الشعب ة . االاتماعي األاصائييرافق 
 : التضحٗن (0
  الممػارس بتػدوين ام ػع األعمػاؿ واألنشػطة التػي تمارسػاا  ياالاتمػاعالمقصود بالتسا ل في الخدمة االاتماع ة ق اـ األاصائي

 األاازة التي يقـو بالعمل باا 
  التسا ل أداة مامة لةاصائي االاتماعي والباحث بأندية الشباب ح ث يتم تسا ل ما يتم أواًل بأوؿ للوقوؼ علػى مػدى ناػاح

 البرنامج أو إعاقتو .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم بحمد اهلل   


