
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 5341 – 5341



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                                      أمين حممود عبد العال. د اخلدمة االجتماعية ورعاية الشباب  1

 

 

 

 

  إ.سالميةالشباب فى الديانة لاإرعاية إرعاية الشباب عامليا      إرعاية الشباب فى بعض املؤسسات الدولية

 إجنبيةرعاية الشباب فى بعض الدول لاإ إ رعاية الشباب فى بعض الدول العربية

 

 إ مفهوم رعاية الشباب إ خصائص وسمات رعاية الشباب إبفلسفة العمل فى مجال رعاية الشبا

 إ هداف رعاية الشبابأ إ الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب

 

 إ حاجات الشباب بصفة عامة  إاملشكالت الشبابية

  إ مشكلة أزمة الهوية والاغتراب .3إ مشكلة الادمان .2إ مشكلة البطالة .1إأمثلة ألنماط املشكالت الشبابية

 

 إجتماعية فى مجال رعاية الشباب مفهوم املمارسة العامة للخدمة الاإ

 إ خصائص وسمات املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب

  إأهداف املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب

  إأنساق التعامل املنهى فى اطار املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال العمل مع الشباب

 إملمارس العام للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب أدوار ا

  إاستراتيجيات املمارسة العامة للعمل فى مجال رعاية الشباب

  إأدوات ووسائل الخدمة الاجتماعية التى تستخدم بأجهزة رعاية الشباب
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 وأوضحها هللا سبحانه وتعالى فى ,إيتناول أمور الدين والدنيا ,إرض كدين واضح املعالم أنزل هللا تعالى الدين لاسالمي وانتشر فى بقاع لاإ

بنشر تعاليمه الحكيمة التى تعالج حياة البشر الروحية واملادية ,وكلف رسوله الكريم النبي محمد عليه الصالة والسالم ,إكتابه الكريم 

 للبشر يقود البشرية للسعادة الشاملة فى كل زمان ومكان , إحاجات لافراد والجماعات واملجتمعات , وليكون وإ
ً
عجازا ربانيا ودستورا

ساسيا أوكذلك السنة النبوية الشريفة مرجعا ,إوضحت تعاليم القرآن الكريم الكثير من مظاهر الرعاية عامة ورعاية الشباب خاصة أوإ

إ .طريق الخير و الاعداد املتكامل روحيا واجتماعيا ونفسيا  لىإلهداية البشر 

  :تتضح مظاهر الرعاية املتكاملة للنشء والشباب فى ظل االسالم فيما يلى 

 إ.إأهمية تعويد الشباب على احترام الانسان واملساواة وتكافؤ الفرص

 إ .ل الصالح والكلمة الطيبة ونبذ الكلمة الخبيثة , والدعوة ملصاحبة لاخيار والابتعاد عن رفاق السوء دعوة الشباب وحثهم على العم

إ يأيها الذين امنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم  :قال هللا تعالى 

  إ .إامرض وما بينهلى التفكر فى ملكوت السموات ولاإإدعوة الشباب

سالم واملسلمين, بل جعل همية تسخيره في خدمة لاإأعداد العقلي للشباب عن طريق تعليمهم وحثهم على طلب العلم , وإضرورة لاإ -

إإوتوا العلم درجات أمنوا منكم والذين آيرفع هللا الذين   :قال تعالى إ .العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

 إمانة وحب الناس  وذلك بمراعاة كسابهم القيم واملثل التى تبرز الخير والبر والصدق ولاإعداد النفس ي للشباب وذلك إلضرورة لاإ(

إ (إ.احترام آلاخرين , آداب الطريق ,آداب الجلوس , استقالل الشخصية 

  الزواج  لالستقالل بشخصياتهم وتشجيعهم على تحمل املسئوليات من خالل,إالاهتمام برعاية الشباب اجتماعيا وتهيئة الفرص لهم

إ .حماية ألنفسهم وتدعيما لذواتهم ,

 

 وفى ذلك قال الرسول عليه الصالة والسالم :إإهمية نظافة وطهارة الجسم أن ألهلك إن لبدنك عليك حقا , وإإن هلل عليك حقا , وإإإ

إعليك حقا , فأعط كل ذي حق حقه 

 ونهى الشباب عن مصاحبة رفاق السوء  , فقال الرسول عليه ,إلى البعد عن التعصب والعصبيةإ,إلى هللا عليه وسلم دعوة رسول هللا ص

إ......إمثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل املسك ونافخ الكير الصالة والسالم 

 التى  ,إعليهم السالم  ,إنبياء هللا أهل الكهف, قصص أقصة ,إ(إهمية التواضع وعدم التكبرأعدم الشرك باهلل وإ)وصايا سيدنا لقمان البنه

إإ.وتدعو بالصبر والتحلي بالخلق القويم ,إتهتم بموعظة الشباب 
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  ونماذج (إسامة بن زيد, سلمان الفارس ى أبى طالب كرم هللا  وجهه , أسيدنا على بن )إمثال أقصص السلف الصالح من شباب الاسالم

  .همية اقتداء الشباب بها تمثل نماذج للفداء والتضحية والتفانى فى حماية الدين والوطنأحث الاسالم على ,إعديدة 

  إإ.(إالسيدة خديجة , السيدة عائشة رض ى هللا عنهما )إمثال أمهات املؤمنين أنماذج السلف الصالح من

 إ .القة الشباب بربهم ورسولهم الكريم وسنة املصطفى عليه الصالة والسالم على تدعيم ع,إسالم , فى كتابه الكريم  تأكيد لاإ

إوضرورة صقله بما,إرعاية الشباب  هميةأما يؤكد ,إأن فيها من الدالئل ,إديان السماوية والكتب السماوية وختاما يتضح لنا من كل لاإ

 تعالى وكتبه السماوية ساس ما ينطلق من توجيهات هللاأداء وظائفه الاجتماعية بفاعلية فى املجتمع على أيؤهله لتولى املسئوليات وإ

خيه أنبياءه من حب الخير والتسامح والعدل واملساواة واحترام الكبير والعطف على الصغير ,  ورعاية أليه رسل هللا و إوالتمسك بما دعا 

إ .الانسان 

o ن يقوموا به من أحساس بأهمية قطاع الشباب , وما يمكن من لاإ تمثل رعاية الشباب فى الخارج جهودا فى هذا املجال الحيوى انطالقا

إ .دوار لتدعيم وتطوير املجتمعات أ

o  ومن ثم يجب الاطالع على تلك الجهود التى تمارسها تلك املجتمعات ألنها تمثل خبرات يمكن الاستفادة منها ملا تحتويه من برامج

ارات واملعارف التى تؤهلهم فى املستقبل لتولى مسئولياتهم املجتمعية بدرجة عالية نشطة تمثل خدمات للشباب ينبغى بها اكسابهم املهأوإ

إ.إإمن الكفاءة 

  مم فضل رعاية ممكنة للشباب , وتتضح تلك الجهود فى الدور الذى تقوم به هيئة لاإأتتعدد الجهود على املستوى الدولى لتحقيق

نسانية , وتنمية التعاون بين دول العالم املختلفة سواء املتقدمة لى دعم للحقوق لاإجل تقوية السالم العاملى والتوصل أاملتحدة من 

إإ.و النامية أمنها 

 

 كجزء ال يتجزأ من برامج شاملة , ية الشباب  حتت اشراف حكومى وأهلينشطتها على انشاء وتطوير خدمات رعاأىل تركيز إمم املتحدة سعى منظمات األ

  .للنهوض باألسرة حلماية حقوق الشباب املتعددة واملختلفة 

عوبات ملواجهة الص, املشاكل اخلاصة  يوتقديم اخلدمات التى تساعد ذو,ىل تنمية قدراتهم إوتسعى ,  نشطة التى تنمى الفرص البناءة للشبابالرتكيز على األ -

  .التى تعرتضهم 

و أىل ضرورة التعاون بني الوكاالت املتخصصة لالهتمام بالشباب ضمن براجمها لتطوير الدول فى كافة اجملاالت الصحية إ, نظارمم املتحدة األاأل ةتوجيه هيئ -

  .التعليمية والتدريب املهين 

  .ة ملوقف الشباب ودورهم فى حتقيق التطور االجتماعي واالقتصاديضرورة حتقيق نظرة شاملة ودراسة كاملة وافية عن املظاهر املختلف -
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 :  (اليونسكو ) مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة منظمة األ .5

   وذلك ,مشكالتهم واحتياجاتهم ومطالبهمايدة من حيث الاهتمام بأوضاعهم وإهمية متزإأولوياتها قطاع الشباب أوتعطى تلك املنظمة ضمن

إإ.سعيا لوضع تصور ملقترحات تحقق التبادل والترابط بين خبرات دول العالم فى التعامل مع قضايا الشباب حتى نهاية القرن املاض ى

 : رعاية الشباب وتوىل تلك املنظمة العديد من القضايا التالية املزيد من االهتمام فى جمال 
  إدور الشباب فى مرحلة السالم الدولى  إ .دور الشباب فى تطوير مجتمعاتهم وضرورة مشاركتهم فى تحقيق ذلك

  إدور الشباب فى التنمية بكافة املجتمعات  إ(إاملشاركة , التنمية , السالم )إتبنى املنظمة قضايا

 : سانية وحدة الشباب مبركز التنمية االجتماعية والشئون االن .2
 نشطة التى تقوم ويتضح ذلك فى لا,إوهى من الوحدات الفاعلة التى تلعب دورا واضحا فيما يتعلق بشئون الشباب على املستوى الدولى

مم املتحدة ومنظمات الشباب هم قنوات الاتصال بين لاإأنشطة الشباب على املستوى العاملي, كذلك تحديد أبها واعداد التقارير عن 

ئ الفرص لالستفادة منها بفاعلية , وكذلك لهذه الوحدة دورها لايجابي فى والسعي لتحسين وتدعيم تلك املنظمات بما ييه بالعالم ,

إ .هم الاقتراحات املرتبطة بتلك القضايا أهم القضايا الرئيسية الخاصة باملنظمات التى تخدم الشباب عامليا وتحديد أتحديد 

 : منظمة الصحة العاملية  .4
 وترتبط بأهمية حمايتهم إ,لك املنظمة دورا ايجابيا في تدعيم الجانب الصحي ونشر الوعى بالكثير من القضايا التى تهم الشباب تلعب ت

قامة إوصت بضرورة أدولة وإ(إ22)جريت دراسة شاملة للمدخنين فى أمثل قضايا التدخين حيث ,إوتدعيم الجانب الصحي لديهم

عالم فى تحقيق وصت بضرورة استثمار وسائل لاإألتوعيتهم ووقايتهم من التدخين , وإ,إلدول املعسكرات للمدخنين من شباب تلك ا

إ .ذلك

 إ.إمراض املختلفة وتدعيم سبل الوقاية  منها وتوفير سبل عالجها دوليا كذلك تهتم تلك املنظمة بنشر الرياضة ومحاربة لاإ

 : منظمة العمل الدولية  .3
  من خالل عقد لقاءات دولية , داء وظائفهم , وتحرص على تقديم العون لهمأمن الشباب القائمين بتهتم تلك املنظمة بقضايا العاملين

مما يدعم قدراتهم على إ,داء وظائفهم أتهم وتدعيم سبل فاعليتهم في الملناقشة قضايا شباب املوظفين والتعرف على احتياجاتهم و مشك

إ .قص ى استفادة في تنمية املجتمعأتحقيق 
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 همية هذا القطاع ودوره فى  بناء وتطوير املجتمعات , وتقدم لهم أجنبية قطاع الشباب بمزيد من الاهتمام انطالقا من تولى الدول لاإ

حتقق إنشطة التيتتولى رعايتهم , والبرامج ولا يات التكل الامكانيات , ويتزايد معدل الانفاق على الشباب من خالل انشاء املؤسس
إ :هداف املرغوبة وسوف نوضح ذلك فيما يلى األ

  : مريكيةالواليات املتحدة األ: أواًل 

إ:ويتمثل هذا في املظاهر التالية إمريكية العديد من الجهود لتحقيق أقص ى استفادة ممكنه من طاقات الشبابتبذل الواليات املتحدة لاإ 

الاهتمام بإنشاء وكاالت خدمة الشباب التي تهتم بتوفير البرامج ولانشطة التى تيهئ  الفرص إلشباع الاحتياجات املختلفة , وتزايد   -1

اهتمام تلك الوكاالت فى الفترة لاخيرة بالشباب ذوى الاحتياجات الخاصة كاملعاقين , ذوى الخلفيات الثقافية املختلفة ,  خدمات 

إ .ين التى تهتم بتطوير قدراتهم التعليمية  والاجتماعيةرعاية املراهق

دمان وتعاطى املخدرات , حوادث تزايد الاهتمام بقضايا الصحة العقلية للشباب وخاصة ما يؤثر على تدهورها كمشكالت لاإ  -2

إ .الانتحار , وكل ما يؤثر على صحة الشباب ويظهر مشكالت نقص املناعة , وتزايد العنف 

للهروب والانتحار والاكتئاب مما تزايد من املعرضين خاصة  وإهاية القرن العشرين بالخدمات املباشرة مع الشباب الاهتمام فى ن  -3

إإ.همية برامج التأهيل والوقاية والتى يتعاون املتخصصون ومنهم لاخصائيون الاجتماعيون فى املؤسسات املختلفة لرعايتهمأ

ا الصحة الاجتماعية والعقلية ملساعدة الشواذ واملعاقين ورعاية لاقليات , ووضع تزايد الاهتمام فى املجتمع لامريكي بقضاي  -4

إإ.السياسات املالئمة للتعامل الجيد مع تلك الفئات

تهيئة الفرص واملواقف ملساعدتهم على التكيف والتوافق وتزايد الاهتمام بمجتمعات الجيرة واملجتمعات املحلية , ورصد البرامج   -5

إ .التنمية للمهارات والقيم وكذلك البرامج التى تحقق التكامل للمساعدة على تكوبن وتنمية الروابط مع غيرهم التى تحقق أهداف

  : رعاية الشباب فى اليابان: ثانيًا 

ود يمثل املجتمع الياباني صورة ايجابية للمجتمعات التى قطعت شوطا طويال فى التطور والتقدم والرفاهية , وذلك لتزايد تضافر الجه

حتقيق إالحكومية ولاهلية لتدعيم قدرات املجتمع اليابانى عامة والشباب خاصة وكان للمنظمات القائمة فى اليابان دورها لايجابي فى
إإ:رعاية متكاملة للشباب ومن أهم هذه املنظمات ما يلى 

مجعية الكشافة   -1
إللبنات

بين الفتيات وذلك من خالل برامج ,إالبناء وتعطى تلك الجمعية دورا ايجابيا ألهمية تنمية روح الاختراع 

إ.التربية الاجتماعية التى تزيد من معدل مشاركتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم 

األندية الريفية   -2
إللشباب

وتهتم برعاية شباب املزارعين بتدريبهم على التفكير السليم وتنمية قدراتهم على العمل النافع املنتج وتدعيم 

, والاهتمام بصيانة القرى وكذلك املشروعات العامة التى يتم من خالله ايجاد حلول إقيم الكرم والصدق

إ.للمشكالت التى تواجه املزارعين خاصة

ما ,وهى من املؤسسات التى تبذل جهودا ايجابية لتهيئة الفرصة للشباب لإلعداد الجيد للمستقبل وخاصة إمؤسسة اإلعداد العقلى  -3

إ.والسعى لتكوين مجتمع أفضل  د الجيل املتحلى باألسس والقيم السليمة,يرتبط بتكوين لاسرة, وإعدا
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  جمعية الشابات )إوتتعدد املؤسسات والتنظيمات التى تستهدف رعاية الشباب فى املجتمع الياباني ومنها على سبيل املثال ال الحصر

إ ...........(.لاحمر, الشبان املسيحية , جمعية الصليب املسيحيات , مجلس نقابة شباب ونساء عمال اليابان , اللجنة لاهلية لجمعية

 تستهدف املساهمة فى بنائه على حب الانسانية والتحرر من التفرقة العنصرية وتنشئة ,إوجميع تلك املؤسسات فى املجتمع اليابانى

العامة والعمل سويا من أجل مجتمع , وإعدادهم من خالل لانشطة املتنوعة النفسية والدينية والتربوية, وتدعيم الخدمة إالشباب

إإ .إأفضل

 وفى ,لى بذل املزيد من الجهود لتحقيق النمو والتقدم والتطور فى جميع القطاعات عامة إخيرة تسعى مجتمعاتنا العربية فى السنوات لاإ

من خالل بذل املزيد  من لامم ع وتدفع للحصول على مكانة بين قطاع الشباب خاصة وذلك فى اطار الجودة والاعتماد والتى تشج

إإ.الجهود وتطوير البرامج ورفع كفاءة املؤسسات واملتخصصين بما يحقق ذلك

 :رعاية الشباب فى مجهورية مصر العربية : أواًل 

  ن أديم والحديث , وبالرغم من فضل رعاية ممكنة للشباب املصرى على مدى التاريخ القأكان للمجتمع املصري السبق فى تحقيق

املجتمع املصرى قد مر بفترات ساد فيها الاستعمار وسيطر على مقدرات الشعب املصرى , وانعكس ذلك على العديد من فئات املجتمع 

 عامة والشباب خاصة فى الحد من قدراتهم على تدبير شئون حياتهم , ولكن التاريخ يبرز البطوالت للشباب املصرى فى التصدى

حمد أ–محمد فريد –مصطفى كامل)إمثال أولنا فى النماذج املصرية ,إوبذل املحاوالت والجهود لتأكيد الهوية املصرية ,إلالستعمار

إ(إطلعت حرب  –سعد زغلولإ –عرابى

  :مالمح تطور رعاية الشباب فى اجملتمع املصري 
لى درجة عالية من التقدم إالشباب للخارج لنقل مصر  رسال البعثات منإاهتمام محمد على فى بداية حكمه بإنشاء املدارس وإ  -1

إ .والتطور 

إ .ندية بمصر نشاء لاإإثم توالت ,إملمارسة الرياضة  1881عام (إنادى الجزيرة بالقاهرة )إول نادى فى مصر لرعاية الشباب أانشاء   -2

ووظيفة مراقب لخدمة الشباب باملدارس , وكانت بإنشاء وظيفة مراقب للتربية البدنية , 1111اهتمام وزارة املعارف املصرية عام   -3

إ .دارة التربية الرياضية بالوزارة إدارة التربية الاجتماعية وإإنواة إلنشاء 

جمعية للكشافة املصرية والاعتراف بها دوليا فى  لإوإأنشاء إنشاء الفرق الكشفية باملحافظات , وإإالاهتمام بنشر الحركة الكشفية , وإ  -4

إ .إ1122ولى بباريس املؤتمر الكشفى الد

إ .نشاء جمعية الشبان املسلمين بالقاهرة ثم الاسكندرية إندية الريفية , وإنشاء لاإإالاهتمام بشباب الريف وإ  -5

وتكوين فرق  1131, وتنظيم الاتحادات الطالبية , وتزايد الاهتمام  بشباب الجامعات  1128بداية الاهتمام برعاية شباب الجامعات   -6

إ .ات الجوالة بالجامع

إ ., وتزايد انتشارها فى املجتمع املصرىإ 1192الاهتمام بإنشاء الساحات الشعبية   -7

ندية الريفية التى تهتم بتقديم الخدمات الثقافية والزراعية والرياضية الاهتمام بقطاع العمال الزراعيين من الشباب وانشاء لاإ  -8

إ.إوالاجتماعية 

إ .املعارف والادارة العامة للنشاط الاجتماعي والرياض ى وتزايد الاهتمام بالشباب على املستوى القومى  إنشاء ادارة خدمة الشباب امللحقة بوزارة  -9

   : يما يليهم مالمح هذا االهتمام فأوتتضح   : 5512يوليو  24مالمح االهتمام بقطاع الشباب منذ قيام ثورة 
إ .على لرعاية الشباب أ, وتكوين لجان متخصصة لذلك , وتكوين مجلس الاتجاه لوضع سياسات جديدة تحقق الرعاية املتكاملة للشباب   -1

انشاء الوحدات إو الاتحاد العام  لألندية الريفيةالاهتمام بقطاع الريف من خالل وزارة الشئون الاجتماعية التى اتجهت لتكوين   -2

إ .املجمعة بالقرى املصرية 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                                      أمين حممود عبد العال. د اخلدمة االجتماعية ورعاية الشباب  7

 

سس وتدريب أضية لرسم السياسة العامة لرعاية الشباب والتربية الرياضية لوضع على لرعاية الشباب والتربية الرياانشاء املجلس لاإ  -3

إ .القادة ومراجعة تشريعات رعاية الشباب 

  :رعاية الشباب فى اململكة العربية السعودية : ثانيًا 

وذلك من خالل تنفيذ ,إب خاصةلى تحقيق درجة عالية من الاهتمام بقضايا املواطنين عامة والشباإتسعى اململكة العربية السعودية 

إإ:وتتضح مظاهر االهتمام بالشباب فى اجملتمع السعودي فيما يلى إ.إمجموعة من الخدمات الاجتماعية الشاملة

إ.إإسالمية السمحاء ساس العقيدة لاإأفرادها على أن يربى أالاهتمام باألسرة واعتبارها نواة املجتمع السعودي ويجب   -1

سالمية  لدى النشء والشباب واكسابهم املعارف لى غرس العقيدة لاإإهتمام بقضايا التعليم الذى يهدف اعطاء درجة عالية من الاإ   -2

إ .ن يكونوا مواطنين صالحين التى تؤهلهم ألإ

اهتمام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ مجموعة من البرامج التى تستهدف تنمية قدرات الشباب وتنمية مهارتهم , وتوفير    -3

إ.إنشطة التى تستهدف شغل وقت فراغهم رافق الرياضية للشباب ولاامل

بتنفيذ مجموعة من خدمات رعاية الشباب الجامعى , وتوفير الفرص التى تنمى قدرات الشباب وتحل التعليم  العالي اتجاه وزارة   -4

إ .العديد من مشكالتهم 

إ .هات الجسمية والذهنية خاصة ذو العا,هتمام بالشباب تسعى وزارة الشئون الاجتماعية لإلإ  -5

هتمام بمساعدة الشباب املقبلين على الحياة الزوجية وذلك بتوفير املسكن املالئم لهم  خاصة غير القادرين , ومنحهم القروض الاإ   -6

إ .التى تساعدهم على ذلك 

لثانوي والجامعي , بغرض تنمية هتمام ببرامج التوجيه والارشاد الطالبي لخدمة الشباب من الطالب وذلك تحت اشراف التعليم االاإ   -7

إ .قدراتهم ومواهبهم 

نشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية نجاز املسئوليات من خالل لاإلى إجهزة رعاية الشباب باململكة العربية السعودية أاتجاه    -8

الفنون والثقافة واملكتبات وذلك ندية آلاداب وإأنشاء مراكز وبيوت الشباب, وإإخارج نطاق املناهج الدراسية , هذا باإلضافة الى 

إ.إإإلتدعيم شخصية  الشباب السعودي 
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  إ.تختلف وجهه النظر العلمية للعلماء فى التوصل إلى تعريف محدد للشباب نظرا الختالف وجهات النظر لايدولوجية بين الباحثين

  وهناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح لهذا املفهوم , وعدم الاتفاق على تعريف موحد شامل, إيف حمدد للشباب،ال يوجد تعرإ:عليه

يعود ألسباب كثيرة أهمها اختالف لاهداف املنشودة من وضع التعريف وتباين املفاهيم , ولافكار العامة التي يقوم عليها التحليل 

إ.إهدافالسيكولوجي والاجتماعي الذي يخدم تلك لاإ

 إن الشباب هو من أدرك سن البلوغ إلى سن الرجولةأيشير املعجم الوسيط الى وإ.  

  :مفهوم الشباب يتسع للعديد من االجتاهات التاليةو

وهذا الاتجاه يقوم اساس على الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمريه أو طور من أطوار نمو لانسان ,  االجتاه البيولوجي 

, وهناك من 21-11يكتمل نضجه العضوي, وكذلك نضجه العقلي والنفس ي والذي يبدأ من سن  الذي فيه

  .33-13يحددها من 

بدءا من .إيرى هذا الاتجاه أن الشباب حالة عمريه تخضع لنمو بيولوجي من جهة ولثقافة املجتمع من جهة أخرىإ االجتاه السيكولوجي

.إلراشدين الكبار, حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع الاجتماعيسن البلوغ وانتهاء بدخول الفرد إلى عالم ا

إوهذا التعريف يحاول الدمج بين الاشتراطات العمرية والثقافة املكتسبة من املجتمع

ينظر هذا الاتجاه للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط , بمعنى أن هناك مجموعة  االجتاه االجتماعي

 .لسمات والخصائص إذا توافرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة شبابامن ا

 تلك الفترة من النمو والتطور الانساني التى تتسم بسمة خاصة تبرزها وتعطيها صورتها "إي أمحد الشربيين أن فرتة الشباب ه هذا وقد رأى

إ :وتنقسم هذه الفرتة فى نظرة إىل أربع مراحل هي"إاملميزة 

إسنة 18-11مرحلة اليفاع وهى تمتد من إسنة               11-إ12اهقة وهى التى تمتد من مرحل املرإ

إسنة 21-21مرحلة الشباب البالغ وهى تمتد من إسنة              21-18مرحلة الشباب املبكر وهى تمتد من 

  كما يختلف عن  قتصار على جوان  النض  اسجسمياملفهوم البيولوجي من حيث االهذا ويختلف مفهوم الشباب من املنظور الاجتماعي عن ,

  . املفهوم السيكولوجي من حيث االقتصار على جوان  النض  النفسي

  مرحلة عمرية تبدأ حينما يحاول املجتمع إعداد الشخص وتأهيله لكي يحتل مكانة "إومن هذا املنطلق يرى علماء الاجتماع أن الشباب

إ
ً
 أو أدوارا

ً
إ.في بنائه وتنتهي حينما يتمكن الشخص من أن يتبوأ مكانته ويؤدي دوره في السياق الاجتماعي  اجتماعية ويؤدي دورا

  من البناء الاجتماعي العام يتجزأعليه نالحظ ان التعريف الاجتماعي يأخذ فى اعتبار الوجود الاجتماعي للشباب فى املجتمع باعتبارهم جزء ال.  

  نسان بمراحل حيوية من فترة العمر التى تتميز بالقابلية للنمو والتى يمر فيها لا"إإم الشباب يعينن مفهوأويرى املشتغلني برعاية الشباب

 ."إالنمو الذهنى والنفس ى والاجتماعى والبدني والعاطفى

إ  :ومن وجهة نظرنا االجتماعية ميكن لنا حتديد مفهوم الشباب فيما يلى 
o و يزيد ولديهم قدرة على الانتاج والابتكار ويمتلكون أإ31إ-11عمارها من أع والتى تمتد الشباب هم الطاقة الفعالة والبناءة فى املجتم

إ .القدرات البدنية والنفسية والاجتماعية التى تمكنهم من املشاركة الايجابية 

o  مكانيات تؤهلهم ن الشباب هم عدة وذخيرة املجتمع بحكم تكوينهم الجسماني والعقلى والنفس ى , وما يملكونه من قدرات و اأأي

إ .لتحمل املسئوليات فى كافة املجاالت , والتى يأمل منها املجتمع القيام بها فى املستقبل 
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  : تتميز هذه املرحلة بسمات وخصائص خاصة ميكن أن نوجزها يف اآلتي

إ .ة العطاء والتنافس وإرساء قواعد الخيروتعتبر هذه املرحلة بحق مرحل,إيصل إنتاج الفرد في هذه املرحلة إلى ذروته   -1

تصبح قدرات الفرد العقلية في هذه املرحلة قابلة للتعليم   -2

إ .إولادراك

تتسم هذه املرحلة بزيادة التفكير في أمر املستقبل وزيادة القدرة   -3

إ .إالتعليمية واملهنية

إ .إميل الشباب إلى الكسب املادي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية  -4

إ.إالاتجاه الفعلي لالشتراك في مشروعات لاصالح الاجتماعي والخدمة العامة بعد إدراك حاجات املجتمع  -5

إ .إوالانشغال باملثل الدينية,إوالى العبادة ,إامليل إلى التأمل   -7إ .إامليل الكبير نحو القراءة واملغامرة  -6

إ .إساس بالذاتامليل إلى الاستقاللية ولاح  -9إ .إاحتياجه لتنظيم وقت فراغه  -8

 

  : ميكن أن نوجز مدى أهمية الشباب وأسباب االهتمام بهم يف النقاط التالية
إ.الاهتمام بالشباب ضرورة اقتصادية تنموية  -2إ.الشباب ثروة بشرية تفوق في قيمتها أي ثروة أخرى   -1

إ.الذي ينتمي إليهومصلحة املجتمع ,إالاهتمام بالشباب ضرورة تحتمها مصلحة الفرد الشاب   -3

,إواملسجد ,إواملدرسة ,إإن الشباب في أي مجتمع أو أمة هو املستهدف لاول من قبل لاعداء ولذا كان البد من تكاتف لاسرة   -4

 من اهتماماتهم ,إوالجهات الخيرية بسائر أشكالها الاهتمام بذلك الشاب ,إوالدولة ,إوالجامعة ,إواملجتمع 
ً
 كبيرا

ً
,إوأن يشغل حيزا

إ. وسوف يسألون في الدنيا وآلاخرة,إعن الشباب  مسئولونإكل هؤالء ف

 

 حيث حظى هذا املفهوم بالعديد من آلاراء التى تعبر عن وجهات نظر ,هناك العديد من التعريفات املختلفة لرعاية الشباب

وفيما يلى بعض اآلراء إ.كل طبقا لتخصصه,ذا املفهوماملتخصصين,فى مختلف العلوم واملجاالت,حيث يعرف العلماء واملتخصصين ه
  :إللقاء مزيد من الضوء على مفهوم رعاية الشباب 

إ ".الجهود التى تبذل فى النشاط الترويحى للشباب ليشغل فيها وقت فراغه "إإىلإيشري مفهوم رعاية الشباب 

  بذل من أجل الشباب , وهو ال يبرز دور الشباب فى تلك الجهود ن رعاية الشباب هى مجموعة من الجهود التى تأوهذا الرأى يؤكد على

نشطة الترويحية وهى فى لاصل تشمل أكثر من ن يتضمن مشاركتهم , كذلك يقصر رعاية الشباب على لاأن ما يقدم للشباب يجب ألإ

إ .ذلك من أنشطة , كذلك يقصر رعاية الشباب على شغل وقت الفراغ 

ويعرفها البعض 
إبأنها

نشطة التى توفرها الدولة للشباب لكى تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سلوكهم وعادتهم وعقلهم رامج ولاالب)

إإ .(سمى وعلى عالقاتهم الاجتماعية حتى تتحقق لهم حياة سوية ناجحةجأى نموهم الذهنى وال

  نشطة, وللدولة دورها فى أة الشباب تشمل برامج وإن رعايأكثر ايجابية من حيث أوهذا الرأى ينظر الى رعاية الشباب من منظور

كثر دقة أنشطة على سلوك وعادات وتحقيق نمو الشباب وكذا عالقاتهم, وفى هذا التحديد تحقيق ذلك وابراز تأثير هذه البرامج ولا

إ.لكنه لم يبرز دور الشباب وجعلهم فى وضع املتلقي لهذه البرامج والانشطة من خالل الدولة ودورها 

كما يعرفها البعض 
إبانها

خدمات مهنية أو عمليات ومجهودات منظمة ذات صبغة وقائية وانشائية وعالجية, تؤدى للشباب وتهدف الى )

مساعدتهم كأفراد وجماعات للوصول الى حياة تسودها عالقات طيبة ومستويات اجتماعية تتمش ى مع رغباتهم 

إ.إ(ع الذى يعيشون فيهوامكانياتهم, وتتوافق مع مستويات وأماني املجتم

  ن رعاية الشباب هى خدمات مهنية يمارسها متخصصون فى كل املجاالت الاجتماعية منها او التربوية , كما اكد أويبرز هذا التعريف

التعريف على ان تلك الخدمات وقائية, انشائية, وعالجية, وفى هذا اظهار للدور الايجابى لتلك الخدمات بما تتضمنه من انشطة 
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هدف للوقاية والتنمية والصالح للشباب, لكنه اغفل دور الشباب وفاعليتهم وتفاعلهم مع تلك الخدمات واشتراكهم فى وصفها ت

وتنفيذها, بل جعلهم فى اطار املتلقين للخدمة وليس املشارك, كما لم يبرز التعريف طبيعة وهوية تلك الخدمات وهل تقوم بها مهن او 

إقيق الخدمات للشباب تخصصات مختلفة تسهم فى تح

  واملؤسسات املختلفة ,رعاية الشباب تعرف علي أنها طريقة وعمليات وجهود مهنية منظمه تمارس بمعرفة متخصصين مع الشباب

إ.وتهدف إلي تلبية احتياجات الشباب في كافة أشكالها كأفراد وجماعات ومجتمعات 

 نها جهود مهنية ذات اهداف تنموية ووقائية وعالجية , وتعتمد على خدمات وبرامج منظمة حكومية و اهلية أكما يعرفها البعض ب

ودولية , تؤدى مع الشباب بغرض مساعدتهم كأفراد وجماعات و مجتمعات , ملواجهة مشكالتهم و اشباع احتياجاتهم الضرورية 

  .بيئاتهم الاجتماعية بما يتفق مع ثقافة املجتمع الذى يعيشون فيه  لنموهم لتحقيق اقص ى تكيف ممكن مع

حيث هناك اختالف لتحديد مفهوم  ,إلتحديد ماهية رعاية الشباب يتضح لنا درجة عالية من التدقيق  وبالنظر اىل التعريفني السابقني

م بالجانب النظرى وامليدانى لرعاية الشباب وتعدد خبرات وقد يرجع ذلك الى الاملا,إمن وجهة نظر الخدمة الاجتماعية ,إرعاية الشباب 

إ:ويربز هذين الرأيني السابقني ما يلى إقائليها فى اطار العمل مع الشباب

 ن رعاية الشباب طرق وعمليات وجهود مهنية منظمة ويعنى بذلك ان رعاية الشباب وسيلة لعمل ش ىء بل وسائل لتحقيق اهداف أ

وهذه الجهود منظمة قائمة على  (إرياضية , ثقافية , اجتماعية , الخ)إود املهنية من التخصصات املختلفة مرغوبة , والعديد من الجه

إ.إاساس علمى 

  إ(إ.الخ...إمراكز شباب , استادات , مدارس , جامعات)إان رعاية الشباب تمارس مع الشباب فى مؤسسات مختلفة

 إ.تهدف الشباع الاحتياجات (إالخ ...اجتماعى , ثقافى,رياض ى)إنوعة الشاملةان رعاية الشباب مجموعة من البرامج املتعددة املت

  وذلك فى شكل متوازن (إالخ ...إالدينية , الاجتماعية , الثقافية , النفسية)إان رعاية الشباب تحقق النمو املتكامل املتوازن فى الجوانب

إ.إدون طفيا من جانب على جانب اخر

 :ني ، أنهما يربزان ما يلى كما يالحظ  على هذين التعريف
و مجال تتعاون فيه املهن أرعاية الشباب ميدان   -1

إ.والتخصصات املختلفة
إ.رعاية الشباب نسق منظم من الخدمات   -2

إ.رعاية الشباب تقدم من خالل مؤسسات متعددة فى كافة امليادين   -4إ.إرعاية الشباب تقدم لألفراد والجماعات واملجتمعات   -3

إ.جله أرعاية الشباب مناهج للعمل مع الشباب وليس من   -6إ.هداف وقائية وعالجية وتنموية أرعاية الشباب ذات   -5

هلية أرعاية الشباب خدمات وبرامج منظمة حكومية وإ  -7

إودولية 

رعاية الشباب تهدف ملساعدة الشباب على مواجهة مشكالتهم   -8

إواشباع احتياجاتهم
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إن رعاية الشباب عمل مشترك يتم بالتعاون والتنسيق بين جهود املهن والتخصصات املختلفة  فى جميع املجاالت , ويتم التعاون   -1

, وكذلك ال يمكن اغفال جهود الشباب للمشاركة مع تلك املهن ولاجهزة فى عمليات إوالتنسيق بين تلك املهن كذلك من لاجهزة املختلفة

إ .إيط والتنفيذالتخط

)إوقات إن رعاية الشباب خدمات وأنشطة متعددة فى كافة املجاالت تحاكى احتياجات ورغبات الشباب وتعمل على اشباعها فى جميع لاإ   -2

إ .الخ ..إفى املدارس والجامعات والنوادى (إوقات العمل أوقات الفراغ, أ

لتنفيذ املسئوليات مع الشباب ملساعدتهم على (إ, عملياإنظريا)إيدعدوا اعداد جأيعمل فى مجال رعاية الشباب مهنيون متخصصون   -3

إ .انجاز وتحقيق املسئوليات 

نوادى,مراكز شباب إ,إقوات مسلحةإ,إمصانع)رعاية الشباب تؤدى من خالل مؤسسات ومنظمات فى كافة امليادين التى يرتادها الشباب  -4

إ(الخ ..إمدن وقرى 

درجة عالية من التنشئة الاجتماعية لتدعيم قدرات املواطن القادر على املشاركة وإحداث  لى تحقيقإتهدف خدمات رعاية الشباب    -5

إإ.فضل للمجتمع وتنمية قدراته التغيير لاإ

رعاية الشباب عبارة عن مجموعة من الخدمات التنموية والوقائية والعالجية لتدعيم قدرات الشباب بما يمكنهم من املساهمة فى تنمية    -6

إ .م وبناء مجتمعه

إإ.(إنفسياإدينيا,إإإإاجتماعيا, ثقافيا, )إساسية للشباب لى اشباع الاحتياجات لاإإتسعى رعاية الشباب   -7

إإ.جلهم  بما يدعم مشاركتهم فى كل ما يقدم لهم  من خدمات أإن رعاية الشباب مناهج للعمل معهم وليس من     -8

ع لاهالي وكذلك على املستوى الدولى بما يمكن من تقديم الخدمات رعاية الشباب ليست مسئولية الحكومة فقط بل تتم بالتعاون م   -9

إ .وتنفيذ البرامج 

إن رعاية الشباب تتصف بالشمول والتكامل لجميع فئات املجتمع وقطاعاته فى الريف والحضر, والطالب واملوظفين, والذكور ولاناث   -11

إ.بما يحقق الفرص املتكافئة والعادلة للجميع

إإ.هداف املجتمعية املرغوبة لألفراد والجماعات واملجتمعات واملنظمات املتعددة وبما يتمش ى مع لاإ رعاية الشباب تقدم  -11

خدمات لتدعيم الشباب واعداده وتنميته, اتاحة الفرصة  للشباب ليشارك ويسهم بجهوده فى )إرعاية الشباب ذات شقين متالزمين     -12

إ .إ(تحقيق ذلك

o إ.إنعنى بالفلسفة بصفة عامة بأنها جوهر الش يء وما يرتكز عليه , كما تعنى ملاذا أوجد هذا الش يء إ
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o  ويقصد بفلسفة رعاية الشباب مجموعة الحقائق التى يجب أن يدركها الشباب ويتفاعل معها فى اطار سلوكى يتميز بوحدة الفكر

إ .ووحدة العمل 

o  من القيم التى تعتبر محركا لسلوك العاملين مع الشباب كذلك الشباب وترتبط باألهداف وترتبط فلسفة العمل مع الشباب بإطار

إإ.والسعى إلى تحقيقها 

 

 :ومن بني قيم فلسفة العمل مع الشباب ما يلى  :قيم العمل مع الشباب  .5

إ.حق الفرد فى تنمية قدراته وإمكانياته   -2إ .ان بقيمة الفرد وكرامته الايم  -1

, إالاعتمادية املتبادلة)إضرار بالغير ولاسهام فى تدعيم وتطوير مجتمعه فى حدود قدراته وإمكانياته مسئولية كل فرد فى عدم لاإ  -3

إ (إ.املسئولية الاجتماعية 

 إماعية كمهنة تتعامل مع الانسان ها العمل مع الشباب انطالقا من فلسفة الخدمة الاجتوهذه القيم تعتبر من لاساسيات التى يرتكز علي

  إ .وهذه القيم تنطلق من مجموعة حقائق تستند عليها رعاية الشباب وتستهدف تحقيق النمو املتكامل املتوازن للشباب

  :لى ومن بني حقائق فلسفة العمل مع الشباب ما ي : حقائق فلسفة العمل مع الشباب  .2

إ.إوأي جهود تبذل لتدعيمه وتطويره تساهم فى تقدم املجتمع ,الايمان بأن قوة املجتمع تنبع من قوة شبابه  -1

, وأن ما ينفق إ, وأن الاهتمام بالشباب استثمار له عائدهإالتأكيد على أهمية قطاع الشباب كمرحلة سنية, ولايمان بقدرة الانسان على التغيير  -2

إ .نشئته له عائده على الشباب وتربيته وت

أهمية العالقات الاجتماعية فى محيط مجتمع الشباب من كافة القطاعات لذا يجب تدعيمها بين الشباب وبعضهم, الشباب والعاملين, الشباب   -3

إ...إ(إالجيرة, املجتمع املحلى , املجتمع القومى , )إوأسرهم, الشباب ومجتمعهم 

بيئية والعقلية والوجدانية والروحية ولذا يجب أن توجه كافة الجهود نحو تنمية هذه الجوانب إن شخصية الفرد هى نتاج تفاعل الجوانب ال  -4

إ .بشكل متوازن ومتكامل بما ال يطغى جانب على آخر 

وجهات نظر سلوب الديمقراطي كأسلوب للتفاعل الاجتماعي املرغوب قائم على الاحترام املتبادل, والقدرة والحرية فى التعبير, واحترام أهمية لاإ  -5

إآلاخرين دون استبداد بالرأي 

ق أهمية قيمة التعاون واملشاركة والتكافل الاجتماعي ومسئولية الشباب نحو آلاخرين , بما يدعم العمل الجماعي التعاوني بين الشباب ويحق  -6

إ .التنافس الجماعي الشريف وتجنب الصراع ويدعم مسئولية الفرد تجاه آلاخرين 

ية فى التنشئة الاجتماعية , وأن الحياة الجماعية مليئة بالعديد من الخبرات الجماعية التى يستفيد منها الشباب حتى يؤثر أهمية الحياة الجماع  -7

مع ويتأثر بالجماعة, وتحقق لهم العديد من الفوائد فى تنمية شخصياتهم وتعديل وتنمية اتجاهاتهم من خالل العالقات والتفاعالت الايجابية 

إ .ب فى تلك الجماعات غيرهم من الشبا

رامج إن الشباب له احتياجاته املتنوعة النفسية والاجتماعية وغيرها وله اهتماماته ولذا يهتم العاملين معهم بتوجيههم ومساعدتهم من خالل ب  -8

إ .لى تحقيقها إوأنشطة هادفة تتمش ى مع ما يرغبه مجتمعهم وأهدافه التى يسعى 

وأن لكل جيل من لاجيال ظروفه وقيمه وما يصلح لجيل قد ال يصلح آلخر وأن الافراد والجماعات تختلف فيما (إالتغير والاختالف)إالايمان بمبدأي   -9

  .بينها فى الاتجاهات والرغبات من زمن آلخر 
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ة بجانب املهن لاخرى على تحقيق تقوم أهداف رعاية الشباب على أهداف وفلسفة الحياة في املجتمع ولذا تسعى مهنة الخدمة الاجتماعي 

إ : وميكن عرضها فيما يليإمجموعة من لاهداف التي تستهدف رعاية هذه الفئة العمرية

 التنشئة االجتماعية للشباب كأفراد وكأعضاء يف مجاعات يعيشون يف جمتمع  .5

  :لذا تهدف رعاية الشباب إىل غرس اخلصائص التالية

إإ.مل الجماعي ونبذ لانانية والتعود على التعاون والتفكير الجماعي بغية تحقيق لاهداف ملشتركةلايمان باألهداف املشتركة والع  -1

احترام النظم العامة والتعود على احترامها وإتباعها والبعد عن   -2

إ التمرد ضد هذه النظم

التعود على التعاون مع الغير ولايمان باألعمال الجماعية للنهوض   -3

إ.باملجتمع

إ.واملشاركة الفعالة في برامج تنمية املجتمعات املحلية,إي برامج الخدمة العامة وتنمية الشعور باالنتماء واملسؤولية الاجتماعيةاملشاركة ف  -4

إ .القدرة على التفكير الواقعي الواعي لحقائق لامورإ  -6إ .القدرة على ممارسة القيادة والتبعية  -5

فظ على بنية اللياقة البدنية وممارسة أنواع الرياضة التي تحا  -7

إ.الجسم

لاحساس باملكانة وذلك لحفز الشباب على العطاء الدائم ومكانته   -8

إ .داخل املجتمع

   :وميكن تنمية ذلك عن طريق :  تنمية إحساس الشباب مبسئوليتهم حنو زيادة اإلنتاج .2
إ.توفير فرص التدريب لزيادة مهارات الشباب  -2إ.الاهتمام بالرعاية الصحية والرياضية للشباب  -1

إتدريب الشباب على تحمل املسؤولية وتحمل تبعاتها  -4إ.إزيادة وعي الشباب بأهمية دوره في لانتاج  -3

إ.توفير فرص الترفيه وشغل أوقات الفراغ للشباب  -6إ.توفير الحافز املادي واملعنوي للشباب  -5

إ.مساعدة الشباب على مواجهة مشكالته  -7

  :إشباع احلاجات األساسية للشباب  .4

 ملراحل العمر املختلفة فاحتياجات الشباب تختلف عن احتياجات الطفولة أو الشيخوخةتختلف الحاجات وا
ً
إ.إملطالب لإلنسان وفقا

  :ولذا فإشباع حاجات الشباب مطل  أساسي لدافعيتهم للعمل يف التنمية وتتمثل هذه االحتياجات فيما يلي 

إالحاجة إلى خدمة آلاخرين  -4إ .ر الابتكاريإالحاجة إلى التعبي  -3إ.الحاجة إلى املنافسة  -2إ الحاجة إلى الانتماء  -1

إالحاجة إلى ممارسة الخبرات الجديدة  -7إ.الحاجة إلى الشعور باألهمية  -6إ .إالحاجة إلى الحركة والنشاط  -5

 فنحن نعلم أن الشباب إذا ما تحرك من خالل سلوكه ,إومن املؤكد أن مواجهة حاجات الشباب والعمل على إشباعها لها أهمية كبيرة

إما ينجح في إشباع حاجاته وبذلك يكون قد تحقق له التكيف :إبغية تحقيق أهدافه ومواجهة حاجاته يكون أمام أمرينأو نشاطه 

النفس ي أو يفشل في تحقيق أهدافه ألسباب وعقبات ترجع إما للشباب نفسه أو للبيئة أو الظروف املحيطة به وبذلك يعيد محاولته 

إ .ويحاول معرفة أسباب فشله

 متنوعة وقد يقع ال 
ً
شباب في حالة صراع نفس ي وتظهر عليه وعلى سلوكه وتصرفاته عالمات سوء التكيف النفس ي والتي تأخذ أشكاال

تختلف حسب طبيعة املجتمع املحيط به وبذلك قد ينجح في تعريض جو الجماعة لألخطار من جراء مرضه النفس ي ويصل لامر إلى 

  .وجود مشكالت
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  .بعض القيم والعادات الحميدة لكي تبني شخصية متكاملة مع الشريعة لاسالميةلإهتنمية الاتجاهات السليمة وإرشاد  -1

 .تهيئة املناخ الصالح لتطوير شخصية الشباب  -2

 .(املسئولية الاجتماعية )إإتاحة الفرصة للشباب   -3

إ.من قدراتهم في مجال الخطط التنموية املوجودة تنظيم الطاقات للشباب والاستفادة  -4

 .وتوجيههم  دعم القيم الدينية والروحية وذلك من خالل العمل مع الشباب  -5

 . ربط الشباب باملجتمع  -6

 . تنمية اللياقة البدنية والصحية  -7

 .اكتشاف املواهب لدى الشباب   -8

 .مساعدة الشباب على بناء أنفسهم بأنفسهم  -9

إ .الاطالع حث الشباب على القراءة وإ  -11
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إ .تربية الفرد تربية اجتماعيه, تدفع الشباب ليتفهم ويعي أهداف الجماعة  -1

ارستها وإكسابه املهارات الالزمة التي العناية املنظمة بالشباب من النواحي الصحية وتزويده بألوان النشاطات املختلفة وقدرته على مم  -2

إ.إتساعده ليقوم بكل ما يطلب منه من عمل بمستوى عال يساعد على تحقيق مستمر في لانتاج

إ.إالقدرة على القيادة وتحمل املسؤولية   -3

إ.إالقدرة على الخدمة العامة من أجل املساهمة في تقديم الخدمات املختلفة التي تعود على مجتمعه بالفائدة  -4

إ.إاحترام النظم العامة والتقاليد  -5

إ:إالخصائص التي تكسبها رعاية الشباب للشباب  -6

إ.إتدريب الشباب على التفكير وإدراك حقائق لامور يجعل الشباب يعيش في حاضره :إالقدرة على التفكير الواقعي   -7

حتى يشعر بالرض ى والسعادة في مزاولتها,  يجب أن تعمل برامج رعاية الشباب على إكساب الشاب املهارات املناسبة لقدراته وميوله  -8

وينال التقدير ولاعجاب عند التفوق في أدائها , ولاحساس بالسعادة شعور يعكس قدرة الشاب علي حب غيره وحب آلاخرين له كما 

سليم هو املجتمع الذي يقوي هذا كلما شعر الشاب بقيمته في مجتمع, وبمدى الاهتمام والخدمات التي يقدمها املجتمع له , واملجتمع ال

إ.إيشعر فيه املواطن بالسعادة والرض ي

ورعاية الشباب في بداية أمرها كانت تتلخص في مساعدات ذاتيه ورعاية تقليدية غير منظمة يتبادلها لافراد في الجماعات البسيطة في  ►

إ .حياتهم املشتركة بدافع من الجيرة والشعور الانساني

أمور الحياة فيها دخلت رعاية الشباب مرحلة املساعدات املنظمة وحل التخطيط محل العمل التلقائي فلما كثرت املجتمعات وتعقدت  ►

ثم قامت الثورة الصناعية وما تجمع عنها من آثار اجتماعية ساعدت على قيام الحركات الانسانية في القرن التاسع عشر وكذلك لعبت 

 في نش
ً
 كبيرا

ً
إ.إر مفهوم الحرية وساعد على ذلك تقدم العلوم الطبيعية والاجتماعيةالثورتان الفرنسية ولامريكية دورا

  إن مجال رعاية الشباب من املجاالت الحيوية التى تمارس فيها مهنة الخدمة الاجتماعية من خالل لاخصائيين الاجتماعيين ويستحوذ

ى عدد من املمارسين املهنيين فى تخصص الخدمة الاجتماعية ولهم دورهم لايجابي فى مجال رعاية الشباب فى مؤسساته املختلفة عل

إ الخ  ...إعمليات وضع وتصميم البرامج والتنفيذ والتقويم واملتابعة 

 إمع ممارس ي املهن املختلفة لتحقيق لاهداف املرجوة للعمل مع الشباب فى كافة املجاالت,إويتعاون لاخصائيون الاجتماعيونإ,

إ:على التأكيد على بعض االعتبارات اآلتية ,إويحرصون فى ممارستهم املهنية
  : االعتبارات التى جي  على األخصائي االجتماعي  مراعاتها عند العمل مع الشباب .5

  .ضرورة االعرتاف والتقدير بالدور املهين التى تقوم به كل مهنة فى هذا اجملال احليوى   -1

  .فى هذه املهنة طاملا أن اهلدف واحد وهو صاحل الشباب وتنميتهم  أهمية التعاون بني املتخصصني  -2

  .منعا للتضارب وحتقيقا لفاعلية اجلهود املبذولة من كافة املهن العاملة مع الشباب , أهمية التكامل فى العمل  -3

 حتياجات الشباب ومنعا للتكرار أو القصور فى تقديم اخلدمات لتحقيق أفضل اشباع ال,  ضرورة التنسيق بني اجلهود املبذولة من املتخصصني فى املهن املختلفة  -4

 . على حتقيق أقصى درجة من اجلودة فى أداء  اخلدمات وحتقيق درجة عالية من األداء على تقديم أفضل رعاية ممكنة, التأكيد على أهمية حرص كل مهنة  -5
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  :جمال رعاية الشباب  أهداف اخلدمة االجتماعية يف .2

 : أن حندد أهداف اخلدمة االجتماعية للعمل مع الشباب ، يف األهداف التالية ميكن بوجه عام

مساعدة الشباب علي أن يجتازوا مرحلة النمو التي يمرون بها وما يصحبها من تغيرات جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية حتي يكتسبوا   -1

تها من ناحية , والوقاية من الوقوع في املشكالت الناجمة قدرات ومهارات واتجاهات تساعدهم علي مواجهة مخاطر تلك املرحلة ومشكال

إ.إعن تلك التغيرات من ناحية أخري 

 ملعايير معينه , إلي جانب تحديد   -2
ً
املساهمة في إشباع الاحتياجات لاساسية للشباب من خالل التحديد الهرمي لتلك الاحتياجات وفقا

ن , والعمل علي تقوية وتنمية قدراتهم للتغلب علي العقبات التي تعترضهم إلشباع العقبات التي تحول دون إشباع حاجاتهم بقدر لامكا

إ .احتياجاتهم وتدبير املوارد التي يحتاج إليها الشباب إلشباعها 

,  املساهمة في تعديل الاتجاهات السلبية لدي الشباب ووقايتهم من الانحراف وعدم لاحساس باالنتماء وحمايتهم من الاستقطاب الفكريإ  -3

 إلي جانب املساهمة في تنمية اتجاهاتهم وقدراتهم باالعتماد علي النفس , والتأثير علي سلوكياتهم من خالل الحياة الجماعية للتعامل مع

آلاخرين علي أساس أن التركيز علي السلوكيات غير املرغوبة القابلة للعالج له أهمية في توجيه الشباب ألنسب الطرق ملواجهة مشكالتهم 

إ .ستفادة من طاقاتهم وتوفير كثير من الوقت والجهد لرعايتهموالاإ

العمل علي مد الخدمات التي تتضمنها الرعاية املتكاملة لكل الشباب املحتاجين إليها , ودعم تلك الخدمات , إلي جانب املساهمة في   -4

إإ:صفات املواطنة الصاحلة ومنها كسابهم التنشئة الصالحة للشباب بإكسابهم الخصائص التي تعاونهم علي التكيف مع املجتمع وإ

مور في لايمان ولايجابية والقدرة علي البناء ولانتاجية , القدرة علي تحمل املسئولية , التعاون مع آلاخرين , والتفكير الواقعي لحقائق لاإ -أإ

إ.إمواقف الحياة املختلفة 

ن مجتمعهم ومشاكله وظروفه , وإكسابهم القدرة علي العمل الجماعي تنمية الروح الاجتماعية لدي الشباب مما يؤدي إلي إدراكهم لشئوإ -بإ

إ والتعاون لتحقيق أهداف اجتماعية مشتركة , مع إكسابهم القدرة علي التكيف مع التغيرات املرغوبة التي تحدث في املجتمع

من خالل اختيارهم ألفضل البدائل  املساهمة في مساعده الشباب علي مواجهة مشكالتهم واثراء قدراتهم للتصدي لتلك املشكالت , -جإ

ملواجهة املشكالت التي تعوق أدائهم لوظائفهم الاجتماعية , باإلضافة إلي تعليمهم استراتيجيات ومهارات حل املشكلة بما ينمي قدرتهم 

إ.إعلي مواجهة مشكالتهم الحالية واملستقبلية بصورة موضوعية 

اذج السلوك التي تسهل تحولهم إلي بالغين مسئولين يمكنهم التوافق مع املتغيرات التي مساعدة الشباب علي تنمية املهارات والقيم ونم -دإ

إ.إتحدث في النظم املجتمعية وتزيد من قدرتهم للتعامل مع غيرهم من الشباب 

ت والتنظيمات تدعيم الخدمات املجتمعية املتاحة سواء الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الفنية , ومساعدة املؤسسا -هإ

إ .العاملة في مجال رعاية الشباب علي تقديم أفضل الخدمات املناسبة لهم 

  :اسرتاتيجيات اخلدمة االجتماعية فى جمال رعاية الشباب  .4

ال والتعرف املستمر على املتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , وكذلك آم,إتتحدد هذه الاستراتيجيات فى ضوء لاهداف القومية

إ :من أهمها ما يلى : اسرتاتيجيات العمل مع الشباب إ .املجتمع وتوقعاته 
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, إ, الفالحينإيجب أن تشمل رعاية الشباب الفئات والقطاعات دون تمييز , مع إعطاء أولوية من الاهتمام لفئات الطالب الشمول 

إالخ,العمال 

, بل يجب الحرص على أن يتاح للشباب الفرص الكتساب إون غيرهأي مراعاة عدم التركيز على نوع واحد من النشاط د التكامل 

إ.الخبرات فى كافة امليادين 

مدرسة, جامعة, )إبل تمتد خدماته للشباب فى كافة املؤسسات ,إإن رعاية الشباب يجب أال تتحدد نطاقها فى أوقات الفراغ  االتساع 

إ.بما ييهئ الفرصة لتحقيق اقص ى استفادة ممكنة (إمصنع 

  ( :أبعاد رعاية الشباب) الجتاهات املدعمة للعمل مع الشبابا .3

بما يضمن لهم أكبر فرص ,إولذا يجب أن تستند على دراسات وبحوث,إبعيدة املدى ,إيجب الحرص على أن تكون خطة العمل مع الشباب

ة التنسيق بينها وأهمية التعاون مع من النجاح , ويجب أن تقع مسئولية تنفيذها على كافة الوزرات والهيئات واملؤسسات مع مراعا

ومن أهم هذه الاتجاهات املدعمة للعمل ,إالى أكبر عدد من الشباب وضرورة الاسهام الشعبي فى تحمل املسئولية  هاالهيئات الدولية ووصول

إ :ما يلى إ,مع الشباب 

اعيين  للعمل بفاعلية مع الشباب وتزويد خصائيين الاجتمأهمية توفير العدد الكافى من املمارسين املهنيين من لاإ الريادة

القائمين بالعمل املنهى باملهارات واملعارف التى تؤهلهم لتنفيذ البرامج ولانشطة, كذلك الاهتمام بإرسال البعثات 

إ.والاملام بالبرامج واملهارات املدعمة لها ,إالى الدول املتقدمة لالستفادة من خبراتها فى هذا الاطار

ضرورة الاهتمام بمؤسسات ومرافق العمل مع الشباب وتدعيمها باإلمكانيات املادية والفنية من متخصصين فى  رافقاملنشآت وامل

كافة املجاالت, مع ضرورة الاهتمام  بصيانة وإصالح هذه املؤسسات وتقديم الاعانات لانشائية ورفع كفاءة هذه 

إ.العاملة فى مجال رعاية الشباب املؤسسات مع ضرورة الاستعانة بمرافق الهيئات واملؤسسات

باعتبار الجماعة هى الصالحة ,إأي أهمية تدعيم واستثمار الحياة الجماعية فى مؤسسات العمل مع الشباب أسالي  العمل ومبادئه

لتحقيق لاهداف املرغوبة , وأهمية تدعيم البرامج القائمة وتفعيلها وإضافة برامج جديدة تشجع التطوع وتتجه 

إ.رغبه املجتمع نحو ما ي

إ:مبا يلى باعتبار البرامج التى يمارسها الشباب هى وسيلة تحقيق لاهداف الاجتماعية املرغوبة لذا يجب الاهتمام  الربام  واألنشطة
  إ .ضرورة توفير البرامج العامة التى تستهدف املاليين من الشباب وتستهدف تحقيق النمو املتكامل

 إ .ستهدف تنمية املواهب والبطوالت والتى تكتشف من خالل تنفيذ البرامج العامة أهمية البرامج الخاصة التى ت

  الاهتمام بالبرامج العالجية التى تستهدف عالج مشكالت بيئية أو اجتماعية أو نفسية أو تقويم  انحرافات والتى

إ .يجب تعاون كل وزارات الدولة فى مواجهتها 

 وتنمية ,ية التنشئة الاجتماعية من خالل برامج شغل وقت الفراغ أهمية البرامج الوقائية والتى تعلى أهم

إ .املعارف واملعلومات فى جميع املجاالت 

  ضرورة توفر البرامج التنموية التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة, وخاصة التنمية البشرية

خاصة فيما يتعلق ,إمعات واملصانعوذلك فى كافة املؤسسات التى تهتم برعاية الشباب فى املدارس والجا

إ .بتنمية القيم والاتجاهات الايجابية لدى الشباب 

 

والشك أن مجتمعاتنا تحتاج إلى تفعيل دور الشباب فى كل مناشط الحياة , بما يؤكد قدراتهم على تحمل املسئولية , وتولى املسئوليات 

إ .القيادية بوعى واقتدار , الاتقان فى العمل 
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  إحساس الشاب بالنقص والعوز املادي واملعنوي , ويؤدى ذلك العوز إلى شعوره بالتوتر والقلق , فيدفعه ويحركه هذا الاحساس نحو

إ.إشباع هذا النقص بأساليب مختلفة , تختلف باختالف مستواه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي 

  إحدى أو مجموعة من املتطلبات والرغبات املختلفة , تعجز قدرات وإمكانيات ومهارات الشاب عن مواجهتها أو  :وحاجات الشباب تعنى

إ.إإشباعها , فيشعر بالتوتر والقلق والحيرة والاضطراب , فيتعرض لبعض املشكالت املختلفة التى تصنف طبقا لنوع الحاجة 

  :يف حاجات الشباب اجرائيا ومن خالل ما سبق ميكننا تعر
إ .إحدى أو مجموعة من املتطلبات املادية أو املعنوية أو كالهما معا , تعجز قدرات الشاب عن مواجهتها من أجل إشباعها  -1

يؤدى ذلك إلى شعور الشاب   -2

إ .بالنقص

قد يرتبط هذا النقص بشخصية الشاب نفسه   -3

إ .والظروف املجتمعية 

بالتوتر يؤدى هذا النقص إلى الشعور   -4

إ .والقلق والحيرة 

يولد هذا الشعور , الدافع والرغبة لدى الشباب فى إزالة هذا التوتر من خالل مواجهة ما حدث من نقص أو عوز من خالل اشباعه ,   -5

إ .باألساليب املختلفة 

بطريق سلبية ال ترض ى آلاخرين قد يتم إشباع الحاجة بطريقة إيجابية ترض ى الشاب واملجتمع , وتزيل توتر وقلق الشاب , وقد تتم   -6

إ .واملجتمع فيؤدى ذلك ملشكلة ما 

اذا لم يستطيع الشاب اشباع حاجته بأى طريقة , فإن ذلك يؤدى الى مجموعة من التوترات أكثر مما سبق فتتحول الحاجة الى   -7

إ .مشكلة 

إ .رى يختلف أسلوب املواجهة ولاشباع من شاب آلخر , ومن مجتمع آلخر , ومن ثقافة ألخ  -8

قد يشبع الشاب حاجته , فتظهر حاجة جديدة , تتطلب الاشباع ,ألن الحاجات متجددة ومستمرة , فهى مهما أشبعت ال تزول تماما   -9

إ .ألنها ترتبط بطموحات الشاب 

ل بعض العوامل الذاتية الخاصة بطبيعة الشخصية الشابة مع بعض تظهر وتتجدد حاجات الشباب التي تحتاج إلى اشباعها , نظرا لتفاع

إإا ,املتغيرات والتغيرات البيئية والتطورات املجتمعية العاملية واملحلية , فيؤدى تفاعل هذه العوامل بعضها مع البعض الى تأثر الشباب به

إ:وهذه العوامل هي كالتالي 
إالعوامل البيئية   -2إالعوامل الذاتية   -1

  :ل الذاتية العوام .5

إاختالط واندماج الشباب مع بعضهم البعض مع وجود التباين الفكرى والثقافى والاقتصادي والاجتماعي بينهم  -1

إ.التحرر والخوف والقلق من املستقبل  -3إ.قلة فرص العمل مع امليل لالستقالل  -2

إ.سيةالسيا,إالاجتماعية ,إالانتماء الى بعض الجماعات والجمعيات الثقافية , الرياضية   -4

إ.التغيرات الجسمية والنفسية للشخصية الشابة   -6إ.لانانية و الاتكالية والسلبية   -5

  :ومن بينها على سبيل املثال ال احلصر ما يلى : (اجملتمعية ) العوامل البيئية  .2
إإية وعدم القدرة على التكيف معهاالتغيرات الاجتماع  -2إ.التقدم املعرفى والتكنولوجي فى معظم مجاالت الحياة   -1

إ.التطور الحضاري للدول لاجنبية وما تقدمه من نماذج تؤدى الى اغراء الشباب   -3

إظهور العديد من املنظمات والجمعيات املهتمة بحقوق الانسان   -5إ.التبادل الشبابي بين مختلف بلدان العالم   -4
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إ.اتجاه الدول النامية نحو التنمية والتقدم للحاق بركب الدول املتقدمة   -6

إ.ظهور التكتالت الدولية بين بعض الدول   -8إ.م نحو العوملة بجميع أبعادهااتجاه العال  -7

 

  إن حاجات الشباب ما هي الا مثل الحاجات الانسانية السابق الاشارة اليها , مثل الحاجات الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية

ك فحاجات الشباب ترتبط بطبيعة الشخصية الشابة ,ولها طبيعة خاصة , وتختلف فى وغيرها ,املرتبطة بمكونات الشخصية , ومع ذل

إ .أساليب اشباعها من شاب آلخر 

  إ.وللشاب مجموعة من الحاجات لاساسية التى يجب إشباعها ,حتى يحقق إحساسه بذاته ووجوده ومكانته فى املجتمع وبين أقرانه

  إ .مختلف وجهات النظر وسوف نعرض فيما يلى بعض حاجات الشباب من

 :  هناك من يقسم حاجات الشباب اىل 

إ .وهى املرتبطة بتكوين الجسم والحيوية واللياقة الجسمية والحركة والنشاط وغيرها احلاجات اسجسمية  -1

إوهى املرتبطة بتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفس ي الاجتماعي احلاجات النفسية   -2

إ.وهى املتصلة بتنمية الادراك والانتباه والتخيل والتفكير والاستنتاج والفهم والتفسير ت العقلية املعرفيةاحلاجا  -3

إ .وهى املتصلة بالعالقات واملسئولية الاجتماعية والحقوق والواجبات والدور واملكانة   احلاجات االجتماعية   -4

إنشطة وقضاء وقت الفراغ وهى املتصلة بالهوايات وممارسة لا  احلاجات الرتوحيية  -5

إ .وهى املتصلة بالعالقة بالخالق والعبادات والقيم واملعايير واملبادئ الدينية والخلقية احلاجات الدينية   -6

 

هات الصحية , التى تساعده على ويتم ذلك من خالل امداد الشاب باملعارف واملعلومات والعادات والاتجاإ:احلاجة للرتبية الصحية  .1

 .التمتع بالصحة والحيوية وأداء دوره بفاعلية , ووقايته من التعرض لألمراض, والابتعاد عن التدخين وإدمان املخدرات

وذلك بهدف تنمية القدرات ولامكانيات العقلية للشاب , واستثمار هذه القدرات بما يحقق له السعادة  :احلاجة للرتبية العقلية  .2

 :ويتم ذلك من خالل  .والتعاون والتكيف مع آلاخرين ومع نفسه , ومع البيئة واملجتمع

  تنشيط قدراته العقلية املختلفة مثل القدرة على التذكر والتخيل والتفكير ولادراك والترابط وغيرها , وإيقاظ هذه القدرات

إ .ياته العامة والخاصة واستثمارها بما يعود عليه بالنفع والفائدة ويحقق له السعادة فى ح

  إ.إإتاحة الفرصة للشاب للتعبير عن آرائه وأفكاره ورغباته وميوله والتي تتفق مع معايير وقيم املجتمع ومعايير وقيم الشباب

 إ .إشعار الشاب بقيمة الخبرة واملعرفة التى يتلقاها

 إ .تنمية أفكار الشباب نحو العمل الحر والخاص

 إ .ملعرفة تشجيع الشباب على البحث وا

  إ .تزويدهم باملعارف واملعلومات عن املجتمع وظروفه ومشكالته وإمكانياته

  إ .تنظيم الندوات واملؤتمرات التي تناقش قضايا الشباب

إفى ضوء القيم الروحية , وإكسابه وذلك من خالل تنمية ما لدي الشاب من قيم وأخالقيات وتهذيبهاإ :احلاجة اىل الرتبية الروحية  .3

قيم ولاخالقيات والفضائل ,التى تحميه من الرزيلة والوقوع فى أخطاء , وحتى يعى أمور دينه الصحيح , كما يؤدى ذلك الى , بعض ال
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ويتم ذلك من خالل التوضيح  .غرس وفهم القيم واملبادئ الدينية فى نفس الشباب , ويساعده على أداء العبادات , وما الى ذلك 

  .لصحيحةوالفهم وممارسات السلوكيات ا

وتهدف إ.ويقصد بها تنمية روح املواطنة الصالحة لدى الشاب حتى يشعر أنه جزء ال ينفصل عن املجتمع :احلاجة اىل الرتبية القومية  .9
إ :إىل 

إ .تقوية وتدعيم شعور الانتماء للوطن  .1

إ تنمية الشعور باملسئولية الجماعية .2

إ لغير واملجتمعتنمية العادات والتقاليد والاتجاهات الايجابية نحو ا .3

إ .نشر الوعى الصحيح نحو ممارسة الحقوق السياسية وأهمية العمل املنتج وتقدم املجتمع .9

إ .التأكيد على دور الشباب فى التنمية  .1

إ :وتهدف إىل   .وهى تعنى تهيئة كافة الفرص واملواقف املالئمة لنمو شخصية الشاب  :احلاجة للرتبية االجتماعية . 1   

إ .على التوافق مع املجتمع وتكوين العالقات والسلوكيات الاجتماعية املرضيةمساعدة الشاب   -1

إ .املجتمع ,ومواجهة مشكالته والوقاية منها   اكساب الشاب الخصائص والقدرات التى تعاونه على التكيف مع    -2

إ .حث الشاب على املشاركة فى شئون مجتمعه  -3

إ .على تحمل املسئولية تزويد الشاب بمهارات التفاعل الاجتماعي والقدرة   -4

إ .تعريف الشاب بخصائص املواطنة الصالحة ومسئولياته نحو مجتمعه  -5

 : وتتحقق الرتبية االجتماعية من خالل  

إ .دراسة الشباب من كافة لابعاد  -1

إ .ه الفائدة والنفعشغل وقت الفراغ من خالل النشاط الترويحى املنتج من الناحية الاجتماعية والثقافية والفنية بما يحقق له وملجتمع  -2

إ .تناسب أعمار وقدرات الشباب   -3

إ .نشر الوعى الاجتماعي من خالل املهرجانات والحفالت والندوات وغيرها  -4

إ.إعقد الاجتماعات مع الشباب لتوضيح ومناقشة قضاياهم وقضايا املجتمع وحثهم على املشاركة في مواجهتها   -5
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 :  يساسية للشباب اىل أربعة حاجات ههناك من قسم احلاجات األ
إالحاجة إلى الهوية  -4إإلى الحرية إالحاجة  -3إالحاجة إلى املعافاة  -2إالحاجة الى لامن  -1

ة , وهناك حاجات لاساسية يتطلب إشباعا منذ الطفولة حتى الشباب , مثل الحاجة إلى لامن وإلى املعافا إوأن عددا من هذه الحاجات

إ .أساسية أخرى تتطلب لاشباع في مرحلة الشباب , مثل الحاجة إلى الحرية والهوية

 : إىل األمن   احلاجة  -1
  التعرض لالعتداء والقتل , :إفالشباب يحتاج إلى أن يعيش في بيئة توفر له لامن والسالمة , وتحميه من املخاطر ومن أمثلة هذه املخاطر

رات , والسرقة والاحتيال , والتحرش الجنس ي , والتسلط لاعالمي الخارجي على الخصوص , إضافة إلى الحروب والحوادث , واملخد

إ.إإإوالفتن التي تخل بأمن الجماعات ولافراد

 إوبقاءهما معا إإة يهدد سالمتهماأشكاله املختلف إوتحتل الحاجة إلى لامن طليعة الحاجات لاساسية للفرد واملجتمع , ألن انعدام لامن في

  :وتنقسم احلاجة إىل األمن اىل قسمني هما 

إ.وهو لامن من الحوادث والجريمة والشعور بالطمأنينة احلاجة إىل األمن الفردي     -1

إ.ضد الهجوم والحرب والكوارث الخطيرة احلاجة إىل األمن اسجماعي   -2

 : احلاجة إىل املعافاة   -2
 على زوال التوتر وهذه الحاجة ذات أهمية في استمرار حياة 

ً
إ .الفرد واملجتمع بعد الحاجة إلى لامن, واملعافاة دليال

  : يجة إىل املعافاة إىل عدة حاجات هوتنقسم احلا 

  :وهلا مظهرين هما :   احلاجة إىل املعافاة الوظيفية العضوية -أ

  . غذاء واهلواء واملاء والنوموتتعلق بال: الوظيفية العضوية الداخلية   احلاجة إىل املعافاة :  املظهر األول 

  . وتتعلق بتصريف الطاقة بواسطة احلركة وطرد الفضالت باإلفراز: احلاجة إىل املعافاة الوظيفية العضوية اخلارجية  :  املظهر الثانى 

  . لاسرية إو, ولالفةوتتعلق بالحاجة إلى املعافاة املناخية املرتبطة بالحماية من تقلبات الج :احلاجة إىل املعافاة البيئية  -ب
  .وتشبع بتوفير الصحة والحماية من لامراض  : احلاجة إىل املعافاة البدنية -ج
ويقصد بها الحاجة إلى الثقافة التي يكمن مدلولها في التعبير عن الشخصية , والحوار ,  :االجتماعية الثقافية   احلاجة إىل املعافاة -د

  .والتربية والتعليم 
  :اليت تشمل  جات األساسيةوهي من احلا  :ة احلاجة إىل احلري  -3

إ ., والحق في التعبير والكتابة والنشرإوتتعلق بالحق في السفر واستقبال الضيوف احلاجة إىل حرية احلركة  -أ 

, والحق في التعبئة للقيام بأعمال تطوعية اجتماعية إولادراكوتتعلق بالحق في اكتساب الوعي  احلاجة إىل احلرية السياسية -ب 

إ ., والحق في املواجهة واملقارنة السياسيةإوغيرها

, إوتتعلق هذه الحاجة بحق التقاض ي أمام العدالة سواء كان بالنسبة للطفل أو الشاب والراشد   احلاجة إىل احلرية القضائية -ج 

  .أو أى أعمال تمس كرامته كإنسان,إإوخاصة بالنسبة للشباب إذا ما تعرض لظلم أو استغالل



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                                      أمين حممود عبد العال. د اخلدمة االجتماعية ورعاية الشباب  22

 

إ .وتتضمن هذه الحاجة الحق في العمل وممارسة مهنة  العملاحلاجة إىل -د 

إ ., والحق في اختيار موقع السكنإ, والحق في اختيار الزوجإوتتعلق بالحق في اختيار املهنة احلاجة إىل حرية االختيار -ه 

  :وتشمل هذه احلاجات اآلتي :  احلاجة إىل اهلوية   -4

شخص ي والقيام بحركات هادفة وإلى لابداع, وتحقيق الطموحات مثل الحاجة إلى التعبير ال احلاجات الفردية .5

 ., وتحديد هدف إ, ولاحساس بالسعادة والفرحإولامكانيات الذاتية
, والحاجة إلى الانتماء وإلى التضامن واملساندة إمثل الحاجة إلى العطف والحب والحياة الزوجية احلاجات اسجماعية .2

 .إواملرافقة
اجملتمع أو احلاجات املرتبطة ب .4

 وهيإإاحلاجات االجتماعية
حاجة الفرد إلى أن يكون نشيطا وغير تابع, والحاجة إلى فهم ما يشكل الوجود الشخص ي للفرد,  -أإ

إ .إوالحاجة إلى الشفافية الاجتماعية, والاستثارة

وهى الارتباط بالطبيعة لحمايتها والاستفادة من مكوناتها التي تساهم في :إالحاجة إلى الطبيعة  -بإ

إ .إضمان حياة لافراد واملجتمعات

 

  ترجع مشكالت الشباب نتيجة لتفاعل بعض العوامل الذاتية التي ترجع لطبيعة شخصية الشاب نفسه مع بعض املتغيرات والتغيرات

ة , مما يساهم فى حدوث العاملية , حيث تتفاعل هذه العوامل بعضها مع البعض , خاصة العوامل السلبيوإاملجتمعية املحلية 

مما يتطلب التدخل وبذل الجهود املختلفة  ,املشكالت املختلفة التى تؤثر بالسلب على نمو وتقدم املجتمع ,وعلى لاسرة والشاب نفسه

إ.من قبل املجتمع ومؤسساته املختلفة ملواجهتها فى بدايتها

 ع نفسه من منطقة جغرافية ألخرى , فعل سبيل املثال تختلف ومشكالت الشباب تختلف من مجتمع الى أخر , بل تختلف فى املجتم

مشكالت الشباب فى املجتمع السعودي ,فى الريف عن الحضر عن البدو ,,الخ , كما تختلف هذه املشكالت من شاب ألخر , ومن مجال 

إ .أو قطاع شبابي آلخر

 

o وتعرف بأنها انحراف .إو السيطرة عليهاأكما تعرف بأنها موقف يتضمن صعوبة ينبغي حلها .إوضع اجتماعي غير مرغوب فيه  تعرف بأنها

إ.إالسلوك الاجتماعي عن القواعد الذى حددها املجتمع للسلوك الصحيح

o بين  وعادة ما يكون هناك عقبات.إهي حالة من التباين أو الاختالف بين واقع حالي أو مستقبلي , وهدف نسعى إلى تحقيقه واملشكلة

إ.إالواقع واملستهدف , كما أن العقبات قد تكون معلومة أو مجهولة

o  هناك العديد من التعاريف ملفهوم املشكلةProblem  , فاملشكلة كما عرفها(مسيث( )Smith)موقف يسعى فيه الفرد للبحث عن  :إ

إ .وسائل فعالة للتغلب على عائق أو عوائق تحول دون الوصول لهدف ذي قيمة 

o  بأنها هي أي نقص يواجهه الكائن الحي في التوافق , وتنجم املشكلة عادة عن عائق في سبيل هدف ال يمكن بلوغه  (املليجي)وعرفها

وهذا يدفعه إلى أن يسعى لحل حتى يتخلص مما يعانيه .إمما يؤدى إلى شعوره بالتردد أو الحيرة والتوتر .إبالسلوك الذي اعتاده الفرد 

إ .من ضيق وتوتر

o  املشكلة وعي الفرد باستحالة التغلب على الصعوبات والتناقضات الناشئة في موقف معين عن طريق املعرفة  م علم النفس ،معجوفي

إ .والخبرة املتوفرة 
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o  هى مجموعة الصعوبات ولاوضاع غير املرغوب فيها والتى تواجه الشباب فى كافة أبعاد الشخصية وتعجز :إإمشكالت الشبابتعريف

إ.إها مما يجعلهم فى حاجة الى املساعدةقدرتهم على حل

o  مجموعة من الظروف واملواقف ولاوضاع الصعبة غير املرغوب فيها اجتماعيا وال تتفق مع نظم :إبأنها إتعريف مشكالت الشبابويمكننا

ب نفسه مع بعض وقواعد ومعايير وقيم املجتمع , والتى تظهر نتيجة حاجات الشباب غير املشبعة , أو نتيجة تفاعل شخصية الشا

التغيرات والتطورات املجتمعية العاملية واملحلية , مما يؤدى إلى ظهور بعض العقبات والعراقيل , التى تعجز قدرات و امكانيات 

إ .ومهارات وخبرات الشاب عن مواجهتها , مما يتطلب التدخل من قبل املختصين واملؤسسات املختلفة ملواجهتها 

 

إ .ختلف من مجتمع الى آخر حيث تختلف مثال مشكالت الشباب السعودي عن مشكالت الشباب فى املجتمعات الغربية ت  -1

إ .تختلف طبيعة املشكالت من شاب آلخر وفقا ملستواه التعليمى والثقافى والاقتصادى واملجتمع املحلى الذى يعيش فيه  -2

تختلف فى الريف عن الحضر , ومن شباب العمال )رى داخل املجتمع الواحد تختلف من ثقافة فرعية ألخرى ومن شريحة شبابية ألخ    -3

إ(عن الطالب ,,  الخ 

إ .ترتبط هذه املشكالت بأيديولوجية وعقيدة وتوجهات وطموحات الشباب  -4

فاملشكلة ترتبط هذه املشكالت ببعضها البعض , بمعنى أن املشكلة الواحدة قد يترتب عليها ظهور العديد من املشكالت لاخرى ,   -5

إ .الاقتصادية , قد يترتب عليها ظهور مشكالت نفسية  واجتماعية وصحية ,وهكذا باملثل املشكالت لاخرى  

 

إ :بطبيعة هذه املشكالت منها ما يلى أن نشير الى بعض الاعتبارات الخاصة قبل عرض مشكالت الشباب العربي , يجب  

إ .ترجع مشكالت الشباب إلى تفاعل سلبى بين عوامل ذاتية ترجع لشخصية الشباب وعوامل مجتمعية ترجع  لظروف املجتمع إ -

  :منها التالي إتنقسم مشكالت الشباب الى عدة أنواع ,  -

o إ .مشكالت تعانى منها الشريحة الشبابية بصفة عامةo  مشكالت تعانى منها بعض فئات الشباب كالشباب الجامعى ,

إ.إإالريفى , الحضرى , الخ 

o  مشكالت أحادية الاتجاه وهى التى تكون فى ناحية من النواحى

إ كاملشكالت النفسية أو العاطفية , الاقتصادية , وغيرها

o  مشكالت متعددة الاتجاه وهى التى ترجع لعوامل عديدة , أى ال

إ .ترجع لعامل واحد 

 إ:رحلتني هما مبإتمر املشكلة الشبابية خالل مراحل وجودها -

  .حيث تكون املشكلة مجرد مشكلة بسيطة وتحتاج إلجراءات بسيطة ملواجهتها  :املرحلة األوىل 

  .حيث تكون املشكلة عميقة وتتطلب اجراءات عديدة ملواجهتها  :املرحلة الثانية 

 ير صحيح باإلضافة الى التركيز على يالحظ أيضا أن هناك اغراق وتركيز فى تحديد مشكالت الشباب بصفة عامة وهذا التعميم غ

مشكالت الشباب الجامعي وخاصة الذكور وإهمال مشكالت الاناث وأيضا اهمال مشكالت الشباب فى قطاعات كالقطاع الريفي أو 

إ .العمالي بجانب التركيز على القطاعات الاخرى 
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  :ميكن تصنيف مشكالت الشباب إىل 

 : مشكالت نفسية  .5
  قد تكون املشكالت النفسية من أهم املشكالت التي يعاني منها الشباب من الجنسين وخاصة املشكالت املرتبطة بمشاعر الخوف

ن مثل مواجهة الشباب ألساتذتهم في والخجل والارتباك التي يعاني منها الشباب عند مواجهة املواقف املختلفة أو عند التحدث عن آلاخري

إ.إقاعات الدروس عندما يطلب منهم لاجابة على بعض لاسئلة

  وإشباعوترجع هذه املشكالت إلى سوء أو عدم تكيف وتوافق الفرد مع نفسه أو أسرته أو بيئته أو نتيجة لفشله فى تحقيق طموحاته 

فى اعداده للحياة , مما ينتج عنه بعض الضغوط "إمثل لاسرة واملدرسة "إإحاجاته املختلفة , أو فشل أساليب التنشئة الاجتماعية 

, أو يلجأ إلى إالنفسية املختلفة مثل الاحباط , والتوتر والقلق والكبت والتواكل والسلبية والعناد والاختالف غير املبنى على أساس وغيرها

إ .استخدام بعض الحيل الدفاعية تعبير عن ما يعانيه مثل التبرير والكذب والتقمص والنكوص وغيرها

  :مشكالت صحية  .2
 وقد ترجع هذه  .وهى كل ما يؤثر بالسلب على القدرات الصحية والجسمية للشاب , وأدائه ألدواره املرتبطة بهذه القدرات بحيوية ونشاط

إ: املشكالت اىل 
إالعادات غير الصحية الضارة  -3إسوء أو نقص التغذية الصحية  -2إالعوامل الوراثية    -1

إ.السلوكيات الضارة مثل التدخين ولادمان بأنواعه  -5إتلوث البيئة  -4

إعدم الاهتمام بالكشف والعالج من لامراض نتيجة للمعتقدات الخاطئة والخرافات املختلفة    -6

  : املشكالت االقتصادية .4
 رتبطة بقلة الدخل مما يؤدى الى عدم القدرة على اشباع الشباب الحتياجاتهم املختلفة , وبالتالي ظهور بعض املشكالت وهى املشكالت امل

, النصب والاحتيال , الاعتداء على املمتلكات العامة وممتلكات الاخرين ,السلوك العدواني والتمرد إالسرقة:إإاملرتبطة بذلك ومنها

إ: مشكالت أخرى مثلكما أن املشكالت االقتصادية تساهم فى ظهور إإ.إبويةوالخروج على السلطة لاإ

مع انخفاض دخل لاسرة والشاب نفسه إ,إسعار السكنأتأخر سن الزواج لدى الشباب بنوعيه نظرا الرتفاع تكاليف الزواج , وارتفاع   -1

إ.إ "سرقة , وغيرها الاغتصاب , الزواج العرفى , ال", وهذه املشكلة يترتب عليها مشكالت خطيرة منها 

الاحتيال والنصب وتزوير العملة :إظهور القيم والسلوكيات السلبية و الالأخالقية بين الشباب للحصول على املال بأي طريقة مثل   -2

إ .والسرقة 

إ .الانحراف والتفكك لاسرى بسبب كثرة املطالب املادية   -3

إ .عمالة لاطفال ـ التسول   -4

إ.إاملجتمع ضعف الوالء والانتماء لألسرة وإ  -5

  :املشكالت االجتماعية  .3
 نساق واملستويات مما يساهم فى فقدان الشباب القدرة وهى املشكالت الخاصة بسوء العالقات الاجتماعية مع الاخرين على مختلف لا

ب وعدم قيامهم عزلة وانطواء الشبامن إيزيدعلى تكوين الروابط والعالقات الاجتماعية املختلفة , وقلة التفاعل مع الاخرين مما 

إ ., وعدم املشاركة فى مختلف نواحى الحياة املجتمعيةإبالدور الاجتماعي املطلوب منهم وفقدانهم ملكانتهم الاجتماعية
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  :املشكالت العاطفية واسجنسية  .1
 الحنان "إلى الحب وترتبط هذه املشكالت بمرحلة املراهقة قى مرحلة الشباب , وتنشأ هذه املشكالت العاطفية من عدم إشباع الحاجة ا

, فيبحث عن تحقيق ما إخاصة لدى الشاب املراهق , فيشعر بالضياع وفقدان الحماية سواء بين أسرته وأهله أو بين أقرانه"إوالقبول 

فقده لكى يشعر بالسعادة على أساس تكوين بعض العالقات العاطفية , ولكن قد تتعارض هذه العالقات مع القيم الدينية 

ال تدوم , فتظهر بعض املشكالت العاطفية مثل اللجوء للزواج املبكر الذى قد يتم بدون وجود توافق عاطفي بين والاجتماعية ف

إ .الطرفين , فينتهى باالنفصال 

  وتأتى املشكالت الجنسية لعدم التربية والتنشئة السليمة للشباب ملواجهة مرحلة املراهقة وكيفية التعامل معها , ونتيجة لذلك تظهر

كما تأتى هذه  البويات  مشكالت بين الشباب مثل ممارسة العادة السرية , امليول املثلية بين الجنسين , لاحالم الجنسية , عدة

املشكالت أيضا نتيجة لبعض املشكالت العاطفية املرتبطة بفقدان الحب والحنان وعدم التوافق والتكيف بين الزوجين , وكذلك عدم 

إ .ين التوافق الجنس ي بين الزوج

  :وهى التى ترتبط بالعملية التعليمية وعدم االستفادة منها لعدة أسباب منها  :املشكالت التعليمية  .1

, مما يؤدى الى عدم الاستفادة منها , كما أنها ال تؤدى "إالشاب"إعدم ارتباط محتويات املنهج بقدرات وميول ورغبات الطالب  -1

إ .لالبتكار والتجديد واكتساب املهارة

إصعوبة الورقة الامتحانية واعتمادها على قياس الحفظ    -3املقررات الدراسية التى تعتمد على التلقين والحشو الزائد  صعوبة  -2

إ.إإتصنيف مشكالت الشباب في املجتمع العربي  -5إ .أحيانا كثرة عدد الطالب فى قاعات الدرس  -4

إ .إتيح التفاعل بين الطالب واملعلمالتى ال ت"إاملحاضرة وشرح الدرس فقط "إاتباع طرق التدريس التقليدية   -6

إ.إعدم الاهتمام بأساليب التقويم الحديثة للطالب  -8.عدم ارتباط املناهج بحاجات املجتمع من الخريجين الشباب   -7

  : وينت  عن هذه األسباب بعض املشكالت التعليمية منها
إتعليم لفرص العمل املوجودة باملجتمععدم مالئمة ال  -2إعدم مالئمة املقررات واملناهج الدراسية لحاجات املجتمع  -1

إالفشل الدراس ى  -5إتزايد عدد العاطلين عن العمل  -4إنقص املعرفة واملهارة والخبرة والكفاءة  -3

  :وملواجهة مشكالت الشباب التعليمية جي  مراعاة اآلتي 

ربط محتوى املناهج بقدرات ورغبات وميول و مهارت   -1

إ .إالطالب

بمساعدته على اختيار نوع التعليم  الاهتمام بتوجيه الطالب تربويا  -2

إ .إاملناسب

إ .احتواء املناهج على اكساب الطالب املعارف واملهارات التى تتمش ى مع احتياجات املجتمع وسوق العمل السعودي والعربى   -3

إ .اتباع طرق و اساليب التعليم والتعلم الحديثة   -5إ .تصميم الورقة الامتحانية بعيد عن قياس الحفظ   -4

إ .إتناسب قاعات الدرس مع عدد الطالب  -7إ .إقاعات الدرس باألساليب التكنولوجية الحديثةتجهيز   -6

الاهتمام بتوفير فرص عمل للخريجين فى املؤسسات الحكومية   -9إ .الاهتمام بأساليب تقويم الطالب التربوية الحديثة  -8

إوالخاصة 

والحرمان من اشباع بعض الاحتياجات املختلفة , مما يساهم فى ظهور وهى مشكالت مرتبطة بسوء التنشئة الدينية  :املشكالت الدينية   .7

إاطئةكثيرا من املشكالت الدينية وعلى رأسها التطرف الدينى غير الصحيح , واملخالفة واملعارضة لآلراء املختلفة , والاعتقادات الدينية الخ

  .ستماع بعض آلاراء ولافكار املتضاربة , وذلك نتيجة لفهم الشاب لبعض املفاهيم املغلوطة والخاطئة ونتيجة الإ

خالقية والدينية ,وعدم إشباع بعض الحاجات , وزيادة تطلعات وطموحات وهى مشكالت ترتبط بسوء التربية لاإ  :املشكالت السلوكية 

قيم ومعايير ونظم وقوانين  الشباب, وهذا يساهم فى اندفاع الشباب بدون تعقل ووعى ملمارسة بعض السلوكيات الخاطئة التى تتعارض مع

إ.إإإإإإاملجتمع , ومن بين هذه املشكالت السلوكية , العنف بأنواعه , السرقة , الكذب , النصب والاحتيال ,وغيرها
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 : املشكالت األسرية .5

 الت لاسرة ولذلك توجه الدراسات الخاصة بمشك,إإويأتي بعد ذلك دور املشكالت لاسرية وعالقتها بتوافق الشباب في مجتمعهم

 بمشكالت توافق الشخصية
ً
 ملحوظا

ً
عن تكوين أخالقيات الفرد بوجه عام  مسئولةويقول بعض الباحثين أن لاسرة , اهتماما

ولن تستطيع لاسرة تكوين نمط الشخصية وتكوين .إكاتجاهاته نحو لامانة والنزاهة أو الصدق أو العدل أو بقية القيم لاخالقية

اهاته بالصورة السوية التي يجعل منها لاطار العام الذي يغطي جميع لادوار الاجتماعية التي يلعبها الشباب في أخالقيات الفرد واتج

إال في جو أسري آمن يسوده الفهم والحب املتبادل بين أفراد لاسرة بحيث تقوى شبكة العالقات حتى يجد الشباب ,إإمسرح الحياة

إ .إه التي يبحث عنهمكانتهم املناسبة ويعرف كل منهم هويت

  ولكن يبدو أن عالقة الشباب العربي بأسرته تصل إلى نقطة حرجة في بداية الشباب ال لتغير ظروف لاسرة بالضرورة ولكن ألن لابوين

بعد  من جهة ولابناء من جهة أخرى مما يجعل الشباب يشعرون بأن أبويهم وبقية أفراد لاسرة لم يعودوا يفهمونهم كما كانوا من قبل

ينطلقون إلى الاستقالل عن لاسر ويثورون على  وبدءواأن تغير الشباب وخرجوا من مرحلة الطفولة وأصبح لهم تفكيرهم الخاص بهم 

إإ.السلطة لابوية وكل ما يمثلون السلطة بعد أن أصبح هناك هوة كبيرة تفصل بينهم

  تلك املرحلة الحرجة التي يحتاجون فيها إلى لامن والطمأنينة فاألب ومن هنا تبدأ مشكالت الشباب حيث يشعرون بالنبذ والاضطهاد في

 يسخر من ابنه املراهق ويحقره ويستمر في معاملته كطفل صغير وهو ال يدري أن هذا الطفل قد ودع مرحلة الطفولة وبدأ يبحث 
ً
دائما

يعامل كطفل صغير وفي أحيان أخرى تستند إليه  إال أنه في بعض لاحيان,إإعن هويته بين الكبار وليته يعامل كطفل بصفة مستمرة

 وودع الطفولة وهنا تزيد حيرة الشباب وخاصة في مرحلة املراهقة ويبدأ كل منهم في ترديد 
ً
بعض املسؤوليات ويعامل على أنه صار رجال

إ .؟إ؟ ومن أكونإإالسؤال املعروف من أنا

 إ :إتصنيف مشكالت الشباب في املجتمع العربي

  في هذه املرحلة من تقييد حريتهم عندما يحاولون شق طريقهم في الحياة وفهم الظروف الجديدة عليهم والتكيف معهم ويشكو الشباب

وبدافع من العطف والخوف .إحيث يتابع آلاباء كل هذه املحاوالت بكثير من املخاوف والقلق على أبنائهم خشية أال يحسنوا التصرف

 وعندما يشعر الشباب باأللم ولاحباط وعدم الثقة من الوالدين عليهم يقيدون حريتهم ويحجرون على تصرإ
ً
فاتهم وكأنهم ما زالوا أطفاال

 إ.إإإإإإفيشعرون بالقلق والدونية ويفقدون شعورهم بتقدير الذات

ط  بطبيعة التى ترتب,إأن الشباب بصفة عامة والشباب العربي بصفة خاصة يعانى من العديد من املشكالت املختلفة إنلخص مما سبق ،

إ .وكذلك طبيعة املجتمع العربي ,إالشخصية الشابة العربية 
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  لفة بصفة خاصة , سوف والشباب العربي ومشكالته املخت,إلى بعض التصنيفات املختلفة للشباب بصفة عامة إبعد أن قمنا باإلشارة

إإ.لى بعض أنماط  من مشكالت الشباب فى املجتمع العربيإنشير 

 :مشكلة البطالة : أواًل 

تعتبر البطالة في الوقت الراهن إحدى املشكالت لاساسية التي تواجه معظم دول العالم  باختالف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية  

ظاهرة عاملية تعاني منها الدول النامية و املتقدمة على حد السواء, أنها شيها بين فئة الشباب ,حيث والاجتماعية والسياسية ,خاصة تف

يضا الدول النفطية  ,حيث تفاقمت مشكلة البطالة وتزايدت نتيجة لزيادة عدد لافراد القادرين على أإاومن بينها  الدول العربية ومنه

إ .ن يجدوه , خاصة العمل املرتبط بتخصصاتهم العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أ

  :تعريف البطالة 

  هو الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل و هو قادر على العمل و راغب ", العاطل عن العمــل بأنه إمنظمة العمل الدوليةتعرف

إ .إ, لكنه ال يجدهإفيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد

 الل القائم فى البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي و الديموجرافى فى املجتمع , لعدم وجود توازن وهذه املشكلة تشير الى الاخت

من هم فى سن العمل من غير لاحداث ,ومن غير لاجانب املوجودين باملجتمع , وغير "وتوافق بين فرص العمل املتاحة وقوة العمل 

إ "إ.وذوى الاعاقات الكلية ,واملعالين من الطلبة وغيرهم  القادرين عليه من الذكور ولاناث من كبار السن 

  : وتظهر هذه املشكلة بني الشباب فى اجملتمع العربي نتيجة لعدة أسباب منها
إ.إعدم ربط الخطط والسياسات التعليمية باحتياجات سوق العمل بتخصصات الخريجين وأعدادهم  -1

إ.إمع عدم وضع خطط وضوابط بديلة للحد من البطالة  تخلى الدولة فى الوقت الحالى عن تعيين الخريجين  -2

نتيجة إلتباع الدول سياسة الخصخصة فى كثير من القطاعات   -3

إ .واملجاالت

عدم مناسبة الفرص املتاحة لتخصصات وميول ورغبات   -4

إ .إالشباب

التقدم التكنولوجي الذى يتيح العمل لذوى املهارات والخبرات   -5

إ .والتخصصات الفنية 

ط التنمية الاقتصادية في تحقيق لاهداف املطلوبة إخفاق خط  -6

إ .إومنها توفير فرص عمل

إ .إالانعكاسات السياسية والعالقات السلبية بين بعض الدولإ  -8إ .انخفاض الطلب على العمالة غير املاهرة  -7

  :ها ونتيجة هلذه االسباب السابقة ظهر العديد من أنواع البطالة بني الشباب من بين  

وهى تعنى وجود أفراد معينين بالفعل فى كثير من الهيئات واملصالح واملصانع وغيرها , ولكن ليس لهم دور  البطالة املقنعة   -1

حقيقى فى العملية الانتاجية نتيجة لزيادة العدد املعين فى الوظيفة عن العدد الذى يمكنه انجاز املهام املطلوبة 

إ.إقط, فمشاركتهم هى مشاركة ظاهرية ف

البطالة املومسية أو   -2
 الدورية

"إهم الذين يعملون فى أوقات ومواسم محددة مرتبطة بنوعية معينة من الانتاج , وال يعملون فى أوقات اخرى 

إ"مثل الذين يعملون فى القطاع الزراعى 

.إومناسبة لطبيعة تخصصاتهم وهى تتمثل فى وجود أفراد قادرين على العمل ولكن ال يجدون فرص عمل متاحة البطالة االجبارية  -3

إ.التي يجبر فيها العامل على ترك عمله دون إرادته مع أنه راغب و قادر على العمل عند مستوى أجر سائدأو هى 
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إ.هي التي ينسحب فيها شخص من عمله بمحض إرادته ألسباب معينة البطالة االختيارية  -4

إ.لاعمال واملهن الفنية نتيجة للتقدم التكنولوجيوتظهر نتيجة الستغناء املجتمع عن بعض  البطالة الفنية  -5

هي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت املستمرة للعاملين بين املناطق و املهن املختلفة الناتجة عن تغيرات في  البطالة االحتكاكية  -6

طقة أخرى أو وقد تنشأ هذه البطالة عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منإ.الاقتصاد الوطني

إقليم جغرافي آخر, أو عندما تقرر ربة البيت مثال الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية 

إ.إأطفالها ورعايتهم

إتشار الجرائم املختلفة والعنف بين الشبابادمان املخدرات وان  -2إزيادة أعداد الفقراء الواقعين تحت خط الفقر فى املجتمع   -1

إ .زيادة وقت الفراغ بين الشباب والذى ساهم فى وقوعهم فى الكثير من املشكالت  -4إ .عدم قدرة الشباب على الزواج وتكوين أسرة املستقبل   -3

إ.زيادة أعداد ونسبة املعالين من الشباب فى املجتمع  -5
الخوف من إالناتج عنإس ىوالاكتئاب النفإتعرض الشباب للقلق ولاحباط  -6

إ.املستقبل

إ .الهجرة الخارجية املشروعة وغير املشروعة سواء الدائمة  أو املؤقتة  -8إ .التطرف الدينى والسياس ى   -7

إ.فقدان الهوية وقلة الانتماء والوالء للوطن للشعور باالغتراب داخله  -11إ .لى خارج الوطنإهجرة الكوادر والعمالة الفنية املاهرة   -9

إ .ظهور كثير من املشكالت العاطفية والسلوكية والانفعالية وغيرها  -12إالاتكالية إكة السياسية , وظهور السلبية وضعف املشارإ  -11

إ .ازدحام املدن الصناعية وعواصم املدن نتيجة الهجرة الداخلية للبحث عن العمل  -13

 

وسياسات ومناهج التعليم وأعداد الربط بني متطلبات سوق العمل وخطط   -1

  .اخلرجيني

تنمية قيمة ووعى الشباب بأهمية العمل اليدوى والصناعات اليدوية ,   -2

  .واملشروعات الصغرية 

لثل هذه مهاريا خاصة مهارت احلاسب اآللي واللغات األجنبية , نظرا حلاجة سوق العمل احمللى والدوىل ملوتوعية الشباب باالهتمام بإعداد نفسه علميا   -3

  .املهارات 

  .استصالح األراضي الصحراوية ومتليكها للشباب بأقساط مرحية وطويلة األجل  -5  .تسهيل اجراءات حصول الشباب على القروض املختلفة إلقامة املشروعات  -4

ألموال, على أن يفرض عليهم تشغيل تسهيل اجراءات استلثمار رؤوس األموال األجنبية واحمللية فى إقامة املشروعات , وحتسني مناخ استلثمار هذه ا  -6

  .الشباب الوطين فى هذه  املشروعات وباألجر املناسب

  .ألعمالاالهتمام بعقد دورات تدريبية جمانية فى التنمية البشرية لتدريب الشباب على املهارات املختلفة والتى تساعدهم على االلتحاق مبختلف ا  -7

 .تشغيل الشباب العربى, مع االهتمام بإحالل العمالة العربية حمل العمالة األجنبية وضع اسرتاتيجية واتفاقيات عربية موحدة ل  -8

لى هذه مشاركة خمتلف الوزارات ووسائل االعالم ونظم املعلومات فى رصد فرص العمل املتاحة فى خمتلف أسواق العمل , وتوضيح فرص وشروط احلصول ع  -9

  .الفرص

لة البطالة ميكننا استخالص اآلتيومن خالل ما سبق عرضه عن مشك  

,  أن مشكلة البطالة السائدة فى املجتمع العربي ,خاصة البطالة الاجبارية واملوسمية , قد ترتب عليها ظهور الكثير من املشكالت املختلفة

إ .داخله  نظرا للشعور بفقدان الذات والاغتراب,إمن أبرزها مشكلة فقدان الهوية وقلة الانتماء والوالء للوطن 
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 مشكلة اإلدمان  :ثانيًا 

 : تعريف اإلدمان

 باالرتياح , وتولد الدافع النفس ي والرغبة امللحة لتكرار "إإإيقصد باإلدمان 
ً
 الحالة التي تنتج عن تناول عقار وتسبب شعورا

ً
تعاطيه تجنبا

 للذة الزائفة 
ً
إ "للقلق والتوتر , وتحقيقا

  لدى املتعاطي  شديدةلى ظهور اضطرابات نفسيه وجسديه إالحالة التي تنتج عنها تعود الجسم على عقار مما يؤدي إ"ويقصد به أيضا

 عندما يمتنع عن تناول العقار بصورة مفاجئة
ً
إ . خاصة

 "تكرار تعاطى الخمر أو املخدر وتظهر على املدمن  مور بكميات كبيرة ويكون لدى املدمن رغبة ملحة فيوهو تعاطى العقاقير املخدرة أو الخ

إ .آ ثار وخيمة إذا منع عنة الخمر أو العقار 

  : ميكن تقسيم أسباب اإلدمان إىل 

إ أسباب سياسية  -5إإإإإإإ ةأسباب صحي  -4إ  أسباب اقتصادية  -3إإإإإإإإإ   أسباب اجتماعية  -2إإإإإإإإ  أسباب شخصية  -1

 ومنها   :األسباب الشخصية  -5

لايمان صمام أمان , يضبط تصرفات املسلم , فال يقدم على ما حرم هللا عز وجل عليه , وإن خال عن أعين  ضعف الوازع ا لديين  -1

على البشر , وقوانين البشر , ألنه يراقب رب البشر , ويعلم أنه سيقف بين يديه في يوم عسير يحاسب فيه 

إ.النقير و القطمير 

فهناك شريحة كبيرة من الشباب تكتظ بهم الشوارع ال هم لهم إال قتل الوقت , وقد تنبت في هذه البيئة  الفراغ  -2

إ.دمان الخصبة نبتة الانحراف والسلوك الشاذ فتنمو , وتجد في فراغ الشباب ما يدفعهم إلى لاإ

األفكار الكاذبة و   -3
االعتقادات اخلاطئة 

  ومنها

 وقد أثبتت لابحاث الطبية , الاعتقاد بأن املخدرات تقوي القدرات الجنسية , أو تطيل مدة الجماع

 .إفاملخدرات تؤدي إلى الهبوط الجنس ي , وتسبب العقم .إوالدراسات العلمية العكس

 حيث يعتقد بعض الشباب أن املخدرات إن , الاعتقاد بعدم حرمة املخدرات نتيجة لضعف الوازع الديني

أن املخدرات محرمة  -عند أهل العلم  -ومما ال شك فيه ,إ لم تكن مباحة فهي على أسوء لاحوال مكروهة

 في الشريعة لاسالمية بل هي كبيرة من كبائر الذنوب

 إ الاعتقاد بأن املخدرات تجلب املتعة والسرور. 

   إإالتقليد واملجاملة لآلخرين ومجاراة الاصدقاء. 

 إ.إبحب الاستطالع والتجري

  : األسباب االجتماعية  -2

ويدخل : العامل األسري   -1
 حتته صور عديدة منها

  إإهمال الوالدين في تربية لاوالد , وعدم مراقبة تصرفاتهم , واختيار رفاقهم. 

  إقيام لاسرة على أسس تربوية خاطئة , وعدم العناية بالتربية لاسالمية. 

   القدوة السيئة بعدم استقامة الوالدين. 

 إإ.بسبب كثرة الخالفات بين الزوجين , أو حاالت الطالق :تفكك األسري الإ

  إإ.غياب أحد الوالدين عن املنزل لفترة طويلة
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  إ . إما باإلفراط في التدليل وتلبية الرغبات , و إما بالقسوة والحرمان :سوء معاملة األوالد

 إ .سرية الضغوط لاإ

الرجل على دين خليله فلينظر :إ"إقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إإعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال السوء  رفقة  -2

 رواه الترمذي وأبو داود"إأحدكم من يخالل 

إإإإ.فاإلنســان اجتماعي بطبعه , فهو يتأثر ببيئته , ويكتسب عاداته الحسنة أو السيئة من جلسائه

 من متع  السفر للخارج   -3
ً
اطي املخدرات بدأوا في تعاطي املخدرات أثناء سفرهم إلى فقد أثبتت البحوث امليدانية أن عددا

إ.الخارج للسياحة أو التعليم , حيث سهولة الحصول على املخدر , وتوفره بأسعار زهيدة 

من خالل ما تقوم بعرضه لبعض مظاهر التعاطي وتأثيرات املادة على الجسم , وكيفية تعاطي املادة    تأثري بعض وسائل اإلعالم   -4

 من حب الاستطالع و التجربة مما يحد
ً
 .إث نوعا

عرض بعض لافالم السيئة التي ال تخلو من حفالت راقصة وتعاٍط للخمور واملخدرات ,وتقديمها في  - 

إ.إإقالب الرقي والتمدن

 إ .عراف والتقاليد والقيم والقوانين املجتمعيةالثورة والتمرد والاحتجاج على لاإ

  : ذه األسباب جانبنيوتتضمن ه  :األسباب االقتصادية  -4

الفقر وسوء األحوال : اسجان  األول  
 املادية

فإن الفقر ولازمات الاقتصادية كالغالء والبطالة وتراكم الديون قد تدفع لانسان إلى تعاطي 

 للحصول على املادة
ً
 من واقعه السيئ , وقد تجره إلى ترويج املخدرات طلبا

ً
إاملخدرات هروبا

فتوافر املال مع عدم وجود الحصانة الدينية والخلقية قد يؤدي إلى الانغماس في الشهوات املحرمة  نى و الرتفالغ: اسجان  الثاني 

إ.,وإنفاق لاموال على املواد املخدرة

  : وتتضمن هذه األسباب جانبني:   -3

اعتالل الصحة : اسجان  األول
 ومن صوره : البدنية 

 يحتوي على مواد مخدرة قد يكون :إير املخدرة العالج من لامراض بالعقاق 
ً
فاملريض الذي يتلقى عالجا

 ضحية لإلدمان عليها بسبب إساءة استخدامه , أو زيادة الجرعة املقررة

  إالتداوي الذاتي باستخدام بعض لادوية كاملهدئات و املنومات بدون استشارة طبية

اعتالل الصحة : اسجان  الثاني 
 :النفسية

ق و الاضطراب النفس ي الناتج عن سوء املعيشة , أو املشاكل الاجتماعية , أو التعرض للفشل مثل القل

إ.إإاملتكرر , فيتعاطى املخدرات للهروب من الواقع املؤلم

1-   :  

  إ.يرتبط انتشار تعاطي املخدرات في بعض املجتمعات بالسياسات التي تنتهجها بعض الدول تجاه غيرها

 إإ.قامت بعض الدول في ظل الحمالت الاستعمارية بنشر املخدرات في مستعمراتها , إلرهاق أبنائها وإضعافهم:إبيل املثال فعلى س

5-   : 

  إهمال   -نفس العزلة والانطواء على ال  -تغير سلبي في املستوى املدرس ي أو لاداء الوظيفي   -تغير سلبي في الانتظام املدرس ي والعمل

  -التأخر في العودة إلى املنزل   -تقلب املزاج   -العصبية وسرعة الانفعال   -كثرة النوم   -فقد الشهية   -الفروض والواجبات الدينية 

  . السرقة -كثرة الاستدانة  -لالحاح في طلب املزيد من املال 

إ

إ
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2-   : 

انخفاض سريع في إرعشه في لاطرافإإشحوب الوجه و اصفراره   

إالوزن  

إعدم الاتزان في املش يإاحمرار العينين و احتقانها بشكل دائم

إثقل اللسان أو عدم التركيز في الكالم ولافكارإوجود آثار حروق على جسمه و مالبسهإكثرة التعرقإإظهور الحكة غير الطبيعية في الجسم

 لقلة التركيز تكراإعدم الاهتمام بمالبسه وهندامه
ً
ر اصطدامه بسيارته , أو احتكاكها السطحي بالسيارات لاخرى من عدة جوانب , نظرا

إو اختالل تقدير الزمن و املسافات

اختفاء بعض النقود أو لاشياء 

إالقيمة من املنزلإ

 ورق لف سجائر , ملعقة محروقة , إبرة ,:إالعثور بحوزته أو في سيارته على أدوات غريبة , مثل 

إمطاط ضاغط

وجود عالمات الحقن في جسمه , أو آثار الحقن على مالبسه , ولهذا يحرص املدمن على عدم الظهور أمام الناس عاري الذراعين أو 

إ.الجسد إلخفاء هذه العالمات

اله و مراقبة سلوكه وهذه العالمات ليست داللة قطعية على أن من اتصف بها يكون متعاٍط للمخدرات , إنما هي مؤشرات للتثبت من ح 

إ ., وقد تظهر بعض العالمات على بعض لاسوياء ألسباب أخرىإ

 

 إإ.إتقوية الوازع الدينى و الايمان باهلل لدى الشباب

   فوقت ,إعمل مناسبة لهم الاستثمار لامثل لوقت فراغ الشباب بما يعود عليه بالنفع فى عمل نافع ومفيد , من خالل اتاحة فرص

إ(إ.إإالصالح مع الطالح )إنظرا لتجمعاتهم مع بعض ,إالفراغ يدفعهم لإلدمان 

  إ .تصحيح لافكار الكاذبة والاعتقادات والاتجاهات والسلوكيات الخاطئة

  السليمة للنش ئ والشباب , وأن توعية لاسر واملؤسسات التعليمية والتربوية والشبابية بضرورة التربية والتنشئة الاجتماعية والدينية

إ.إيجدون القدوة واملثل الحسن 

  ورفاق ,لى حياة الشارع إالاهتمام بحل املشكالت والنزاعات والتفكك لاسري وغيرها , والتى تعتبر كعامل طرد للشباب من الحياة فى املنزل

إ.إإإإإإإإإإإإالسوء 

   إإ.لاوالد والشباب بالقسوة والحرمان , أو لافراط في التدليل وتلبية الرغبات  , والبعد عن سوء معاملةالتخفيف من املعاناة والضغوط

 مع غلق الصيدلية التى ,إدوية املخدرة للشباب بدون روشتة طبية  اصدار القوانين والتشريعات التى تجرم بيع الصيدليات للعقاقير ولاإ

 .إإتخالف القوانين غلقا نهائيا

إ

إ

إ

إ
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 :  مقدمة

  مشكلة الاغتراب من أعقد املشكالت التى يعانى منها معظم الشباب , ومن بينهم الشباب العربي , حيث يعيش الشباب آلان أزمة 
ّ
إن

إ .الغربة داخل وطنههوية لعدم إحساسه بذاته وقيمته داخل وطنه , وهذا أدى الى إحساسه باالغتراب , أى شعوره ب

  , وأزمة الهوية تعنى احساس الشباب بالضياع فى املجتمع , فهم فيه نقطة فى بحر, كما أن املجتمع ال يساعد الشباب على فهم من هم

إ .إوال يحدد دورهم فى الحياة بوضوح

 

ن تحقيق الانسان لبعض طموحاته , وهو أيضا درجة من درجات انعدام القوة أو الاحساس بالعجز والضعف عاالغرتاب هو

وهو الاحساس بانعزال الفرد عن ذاته ومجتمعه , وإحساسه بأنه غريب عنهما , فتتوتر .إإالاحساس بالعزلة الاجتماعية

إ.إبمعنى عدم احساسه بذاته أو بأهمية املجتمع الذى يعيش فيه.إعالقته باآلخرين  وباملجتمع 

.املعايير الاجتماعيةوإلة والوحدة والضياع وعدم الانتماء والعدوانية والقلق فقدان الثقة ورفض القيم الشعور بالعزإويعنى أيضا

وميثل 
االغرتاب

حالة نفسية يعيشها لانسان نتيجة للظروف التي يمر بها , ويعد من املشكالت التي يجب دراستها والحد من انتشارها ملا 

معلها من آثار سلبية على الفرد واملجت

, والالمباالة إ, أو رفض املجتمع وآلاخرين للفردإشعور الفرد بعدم الانتماء ورفضه لآلخرين وللمجتمع الذى يعيش فيه هو واالغرتاب

كما يشير الى الاحساس بالالمعيارية و الالمعنى وتداخل وتصارع لاهداف وغياب القيم و .إوعدم الاهتمام والانسحاب

تحقيق أهدافه الاحساس بالغربة والعجز فى

يشري كما 
االغرتاب اىل

حالة الانفصال أو ضعف الروابط والعالقات القائمة على التناقض بين الانسان وذاته أو بينه وبين بعض املوضوعات , 

:هما نوعنيإفراد واملجتمعات , وهذا يعنى أن الاغتراب يتضمنوهى تنطبق على لاإ

نسان بالغربة عن من حوله من الناس والبيئة املحيطة به وعن املجتمع شعور الا"إوهو يعنى  :االغرتاب االجتماعى  .1

إ .الذى يعيش فيه

ماله كما يدركها آأفكاره ومشاعره وإعن الفرد يكون غير قادر أو غير راغب عن التعبير "إوهذا يعنى أن :االغرتاب الذاتى  .2

إ.إه , وهى مفروضة عليه نتيجة لظروف خارجية تكون معروفة أو غير معروفة ل
إ

 : كما يعنى االغرتاب ما يلى 
إ.إ بمعنى شعور الفرد بعدم قدرته على التأثير فى املواقف الاجتماعيةإانعدام القوة

إ .لى سلوكه إلى قرار أو معرفة ما يجب أن يفعله وإدراك ما يجب أن يعتقده موجها إبمعنى عجز الفرد فى الوصول إفقدان املعنى

إ .غير مشروعة وغير موافق عليها اجتماعيا لتحقيق أهدافه  ساليبألى استخدام إء الفرد بمعنى لجوإفقدان املعايري

وضاع بمعنى انفصال الفرد عن الثقافة السائدة مع تبنى مبادئ ومفاهيم مخالفة , مما يجعله غير قادر على مسايرة لاإإالعزلة

إ.إإالقائمة
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 : وحنن ميكننا تعريف االغرتاب لدى الشباب بأنه 
إ .الاحساس بالعزلة والوحدة والغربة  -إ .النظرة التشاؤمية نحو املستقبل  -إظهور بعض املشاعر السلبية لدى الشباب تجاه الوطن  -

إ .فقدان معنى الحياة بالنسبة للشاب -إ .فقدان أو ضعف الاحساس بالذات -إ .باملسئولية الوطنية و الاجتماعية رإعدم الشعوإ -

فقدان الهوية لعدم إحساسه بقيمته  -إ.ع ومؤسساته املختلفة ضعف الانتماء والوالء للمجتم -

إوأهميته 

إ .ظهور كثير من أنواع العنف والعدوان  -

زيادة املشكالت لاسرية بمختلف  -إالالمبااله وعدم تحمل املسئولية فى مختلف نواحى الحياة -

إأنواعها

فقدان قيمة املحافظة على املمتلكات  -

إالعامة

إرفض القيم واملعايير الاجتماعية , لعدم اقتناعه بأهميتها -إ .الاجتماعية داخل املجتمعقلة العالقات والروابط  -

 :تية يعانى الشباب من االغرتاب نظرا لبعض األسباب اآل 

 نبها بآثار سلبية على مرور العالم العربي بصفة عامة , بظروف وتطورات سريعة أثرت على كثير من مناحي الحياة وانعكست في بعض جوا

الصحة النفسية للعديد من أفرادها ,  فالعالم لاسالمي الذي كان يقود العالم في العصر لاسالمي الزاهر تحول في هذا العصر لتابع 

املشاكل  لآلخرين مستهلك ملا تفرزه حضارة العالم الغربي ,  وهذا ساهم في ظهور العديد من مظاهر السلوك الدخيل واملعاناة من بعض 

إ .إالنفسية وسوء التكيف ومظاهر الاغتراب

  إدمان املخدرات وعدوانية الشباب وتمردهم على النظام وفقدهم للحس الاجتماعي والهوية والانتماء الوطني , والتبلد والسلبية

إ.إلة لعالجها قبل استفحالها والالمباالة , وغيرها من لامراض الاجتماعية والنفسية املدمرة التي تحتاج إلى جهود مخلصة ومتكام

  فلقد شغلت هذه الظاهرة اهتمام وتفكير العديد من .إالاغتراب من الظواهر التي صاحبت لانسان في كل عصر من عصور التاريخ

إ.إغتراب بكل دالالته , لامر الذي أسهم في استجالء وتوضيح مفهوم الاإ(إإهيجل ، دوركايم ، فروم ، سيمانإ)الفالسفة واملنظرين 

  والتى كانت على النحو التالي من الدراسات الرائدة التي أسهمت في تحديد لابعاد املختلفة لالغتراب , "إإملفن سيمان"إهذا وتعد دراسات 

اإلحساس بالعجز 
Powerlessness   

ه الذاتية , ومن ثم بمعنى إحساس املرء أن مصيره وإرادته ليسا بيده بل تحددهما قوى خارجة عن إرادت

إفهو عاجز تجاه الحياة ويشعر بحالة من الاستسالم والخضوع

اإلحساس بالالمعنى 
meaninglessness 

إ.أى إحساس الفرد أن الحياة ال معنى لها وأنها خالية من لاهداف التي تستحق أن يحيا ويسعى من أجلها 

اإلحساس بالالمعيارية 
 normlessness 

لفرد بالفشل في إدراك وفهم وتقبل القيم واملعايير السائدة في املجتمع وعدم قدرته وهى تعنى إحساس ا

إعلى الاندماج فيها نتيجة عدم ثقته باملجتمع ومؤسساته املختلفة

 socialلعزلة االجتماعية ا

isolation  
في املجتمع وهى تشير الى إحساس الفرد بالوحدة ومحاولة الابتعاد عن العالقات الاجتماعية السائدة 

إ.الذي يعيش فيه 

 Culturalالغرتاب الثقايف ا

estrangement  
 كما هو في حاالت التمرد لدى بعض الشباب وفئات من 

ً
وذلك يكون حين يعاني املرء صراعا قيميا

إ.املثقفين على املجتمع ومؤسساته وتنظيماته 

 Salfلغربة عن الذات ا

estrangment  
إ.بتباعده عن ذاته ويمثل هذا البعد النتيجة النهائية لألبعاد لاخرىإبمعنى إحساس الفرد وشعوره 
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إ .الانزواء والانسحاب من الحياة الاجتماعية فى املجتمع حيث يعيش الشباب فى املجتمع دون الانتماء اليه   -1

 الحياة داخل املجتمع رافضا له محاوال استنزافه من خالل  -2

إ .سلوكيات منحرفة 

و انهيار املثل أالفجوة بين املثل و تجسيدات الواقع نتيجة غياب   -3

إ .أمام الشباب

انتشار ثقافة الاستهالك بين الشباب نتيجة للفراغ الثقافى   -4

إ .الذى يعيشه الشباب

الرفض كظاهرة شبابية بسبب التغيرات املجتمعية التى تولد   -5

إ .ستقبل لدى الشباب القلق والتوتر بسبب امل

 

إالاحساس بالسلبية والخضوع للضغوط الاجتماعية  -2إشعور الفرد باالنعزال عن لاهداف الثقافية فى املجتمع  -1

إنمالشعور بعدم الاستقرار وعدم لاإ  -4إاحساس الفرد أنه يفقد روابطه الاجتماعية مع جماعات هامة فى حياته  -3

إعدم ادراك الفرد للمعايير املنظمة للسلوك  -6إقلة توقعات الفرد فى الحصول على دعم ايجابى من الجماعات التى ينتمى اليها   -5

إهدافعدم ادراك الفرد لوسائل تحقيق لاإ  -8إنه ال يستطيع التأثير فى املواقف الاجتماعية التى يتفاعل معهاأشعور الفرد   -7

إعدم قدرة الفرد على التحكم فى لامور الخاصة به  -11إتى عما هو موضوعىى انفصال ما هو ذاأالالمعيارية   -9

  التخطيط لشغل فراغ الشباب بحيث يرتكز على لادراك الصحيح الهتمامات الشباب وحاجاته لاساسية وأن يتم بطرق إيجابية

تمع , وهذا يساعد على تنفيس الضغوط الاجتماعية والانفعاالت تساعدهم على اكتشاف ذواتهم وموقعهم من املجتمع ودورهم فيه املج

املكبوتة وتجاوز الفراغ العاطفي مما يحمي املجتمع من الظواهر الغريبة الضارة بحركته ويهيأ له الاستفادة بالطاقات الكبيرة للفئات 

 .إالشبابية

 البعد الاجتماعي وقضايا املجتمع ومشاكله والاستفادة منها في بث القيم العمل على تدريس التربية الدينية في جميع مراحل التعليم , وربطها ب

إ .للمجتمعالاجتماعية لايجابية واستغاللها كأحد وسائل الضبط الاجتماعي لحماية الشباب من السلوك املنحرف ولافكار الهدامة ولافعال املضادة 

 ن تمد الشباب باملعلومات الدقيقة , التي تنمي لديهم الوعي وتساعدهم على التعرف دعم سياسات لاعالم الشبابي بما يمكن أجهزة لاعالم من أ

 .على احتياجات مجتمعهم وقضاياه ومشكالته وتحيطهم بحقيقة الصراعات السياسية ولايديولوجية العاملية ولاقليمية واملحلية

 د من خالل الفضائيات أو شبكات املعلومات حتى يمنع وصول الفكر الشاذ إحكام الرقابة على تدفق املعلومات ولافكار والبرامج التي تدخل البالإ

 .الذي ال يتمش ى مع قيم املجتمع لاساسية

  تفهم حاجات الشباب ومشكالتهم من خالل وضع سياسة شبابية قومية ترتكز على أسس من املعرفة العلمية بقضايا الشباب ومشكالته , وهذه

إ: ائز الرئيسية التاليةالركالسياسة يمكن أن تقوم على 

 من قوة العمل الاقتصادية في املجتمع  -1
ً
 هاما

ً
إ .النظر إلى الشباب بوصفهم جزءا

 :ومن أمثلة ذلك  العمل بكافة الطرق ولاساليب على أال ينعزل الشباب عن مجتمعه وإتاحة الفرص لهم باملشاركة الفعالة في بناء مجتمعهم   -2

  افتتاح فصول ملحو لامية وإنشاء دور الحضانة واملساجد ونظافة الحي وغيرهاتمكين الشباب من إنجاز املهام مثل. 

  إإ:وأهم هذه املهارات إكساب الشباب املهارات لتناول وحل مشكالت مجتمعهم املحلي

 .  وتنفيذ احللول واملتابعة والتقويم    وبناء نسق من العالقات باجملتمع احمللي واجملتمع األكرب    واختيار البدائل املالئمة  كيفية حتديد املشكلة  
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  إتاحة الفرص للشباب إلقامة العالقات الاجتماعية لايجابية بما يدعم الثقة بأنفسهم ويعمق الشعور بانتمائهم ملجتمعهم ويحل ذلك

 .محل الشعور بالرفض و الاغتراب 

 ة حقيقية فعالة في وضع الخطط الالزمة لتغيير هذه العمل على دعم انتماء الشباب للنظم الاجتماعية القائمة , وإشراكهم مشارك

إ .النظم, وبهذا يتحّول الشباب إلى قوة إيجابية فعالة فى قوى البناء ولاصالح الاجتماعي والسياس ي

 في نفس الوقت بالنسبة ملواجهة لاخطار الاجتماعية والنفسية والسياسية التي يمكن أ 
ً
 وحكيما

ً
ن أن يكون النظام السياس ي حازما

إإ.يتعّرض لها الشباب

  أن تتبنى برامج العمل الاجتماعي مع الشباب قيم املشاركة والثقة في قدرات الشباب على العطاء والاستفادة من قدراتهم في مجال

إإ.التنمية

 باب النهوض بالشباب من مختلف الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية من خالل أجهزة ومؤسسات عديدة , حتى تتحقق للش

 ,تحت إشراف املتخصصين
ً
 واجتماعيا ونفسيا

ً
 وروحيا

ً
إإ.تنمية متوازنة بدنيا

  الاستفادة من خبرات وتجارب الدول لاخرى في مجال النهوض بالشباب وكيفية توجيه الطاقات الشبابية نحو خدمة قضايا التنمية

إ.واملجتمع

  تعني  بمناقشة قضايا الشباب وذلك في ضوء مزيد من الدراسات الدعوة إلى عقد مزيد من املؤتمرات والندوات واللقاءات التي

إإ.والبحوث العلمية الجادة

  بحيث تشمل جميع َمْن يقع في مرحلة الشباب من الذكور ولاناث , شباب الريف والحضر , شباب :إرعاية جميع شباب املجتمع

إ .املدارس واملعاهد والجامعات وشباب العمال

 د التعامل مع الشباب التباين بينهم من حيث الخصائص والقدرات والاحتياجات وغيرها , لامر الذي يقتض ي أن يؤخذ فى الاعتبار عن

بأن تكون هناك برامج وخدمات  خاصة بالذكور تختلف عن تلك التي تخص لاناث , كما يختلف لامر بالنسبة ألبناء الريف عنه 

إ .عمال , واملناطق الصناعية عن الصحراوية وما الى ذلكبالنسبة ألبناء الحضر وكذلك بالنسبة للطالب عن ال

  
ً
 لهم دورا

ّ
ممارسة الحّرِّية املنضبطة بما يمكن الشباب من لافصاح عن وجهات نظرهم في كثير من أمور مجتمعهم وإحساسهم بأن

 في تنمية وتطّور هذا املجتمع 
ً
إإ.أساسيا

 ة بين أفراد مجتمعهم , بحيث ال يشعر املتفوق أو املوهوب بأن املجتمع ال يهتم به الاعتراف بقدرات املوهوبين وإبراز مكانتهم الاجتماعي

إإ.وال يقدره

  أن يلتحق كل فرد بالعمل الذي يتفق وتخصصه ألن ذلك يتيح له إمكانية إشباع حاجاته ولاحساس بذاته , أّما إذا ما أسند أليه عمل

 ذلك يعوق نمو شخص
ّ
إ.يته ونموه املنهي ويصل به إلى كثير من مشاعر الاغترابال يتفق وتخصصه و أهدافه , فإن

  م الفرد منذ طفولته أال يشبع حاجاته على حساب إشباع حاجات آلاخرين وال يجور على متطلبات غيره من الناس ألن مثل هذا
ّ
أن يتعل

أن يشعر هو بأية درجة من درجات الانتماء ا يضعف من الروابط الاجتماعية ويدفع غيره إلى الشعور باالغتراب عنه وبالتالي ال يستطيع 

 .وسط مجموعة لافراد التي يعيش بينهم

إ

هذا ويجب مراعاة مختلف العوامل سابقة الذكر عند إعداد البرامج التربوية والتعليمية والترفيهية في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها 

إ.املعنية بتربية وتنشئة الشباب ورعايته
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 مفهوم املمارسة العامة للخدمة االجتماعية فى جمال رعاية الشباب 

  اتجاها أو مدخال يستخدمه لاخصائيون الاجتماعيون , للتعامل مع مختلف العمالء فى ,إتمثل املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية

من ,إبين الانسان والبيئة ,إولتحقيق أقص ى درجة من التوازن ,إبهدف تحقيق استفادتهم من مختلف الخدمات ,إسسات املختلفة املؤإ

إ .خالل تفاعالت ايجابية بين كل املتغيرات املرتبطة باملمارسة املهنية 

 ولانساق ,إكنظريات لانساق العامة ,مة الاجتماعية وقد كان للنظريات الحديثة دورا هاما فى بلورة هذا الاتجاه للممارسة العامة للخد

هذه النظريات على حيث يركز املمارس العام للخدمة الاجتماعية ,إطراف التى تركز على أهمية تحقيق التوازن بين كل لاإ,إالبيئية 

جماعة إ-أسرة  -فرد )إلانساق وذلك بالتعامل مع كافة ,إدون تفضيل أى طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية ,إونموذج حل املشكلة 

تعكس الطبيعة املنفردة ملهنة الخدمة الاجتماعية فى ,إمستندا فى ذلك على أسس معرفية و مهاريه و قيميه (إمجتمع  -منظمة  -صغيرة 

بعض مفاهيم ولذلك سوف نوضح فيما يلى ,إوذلك لتحقيق أهدافها املبتغاة وفقا ملجال املمارسة ,إتعامالتها مع التخصصات لاخرى 

إ .املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية واملتغيرات املرتبطة بها

  يركز فيه لاخصائي ,إمنظور لطبيعة املمارسة يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية "إوتعرف املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية على أنها

بل للتأكيد على ما يجب ,إيل تنفيذ طريقة معينة للممارسة ضدون تف,إالاجتماعي على املشكالت الاجتماعية والحاجات الانسانية 

وعمليات حل املشكلة كأساس ,إمستخدما لانساق البيئية ,إواختيار النظريات والطرق املالئمة ,إاتخاذه من اجراءات لتحديد املشكلة 

إ .لعمله

  نتهجها مهنة الخدمة الاجتماعية فى تقديم خدمات التى ت,يعتمد على أساس من املعارف واملهارات ,إنمط من املمارسة "إوهى أيضا

وأساليب حلها ,إأساليب متعددة فى التحليل والتعامل مع املشكالت ,إالرعاية الاجتماعية من خالل استخدام لاخصائي الاجتماعي 

نساق عديدة مختلفة بحيث يكون قادرا على اشباع مدى واسع من احتياجات العمالء وخدمتهم عن طريق التدخل مع أ,إبشكل شامل 

إ .و التنسيق بين جهود املتخصصين بتسهيل عمليات الاتصال بينهمأومتباينة 

  يمكن لنا تحديد ماهية املمارسة العامة للخدمة ,إبصفه عامة ,وفى ضوء هذين الرأيين للممارسة العامة للخدمة الاجتماعية كمفهوم

إ :كالتالي ,إالاجتماعية فى مجال رعاية الشباب 

أحدى األمناط احلديثة ملمارسة العمل مع الشباب للتعامل اسجيد من خالل أخصائيني اجتماعيني فى مؤسسات رعاية الشباب املختلفة ، وذلك هى "إ
واملوقف سسة ، إلحداث التغيري املناس  والقائم على أساس علمى ، واختيار الطرق والنظريات واالسرتاتيجيات واألدوار واملهارات املالئمة لطبيعة املؤ

إ.إ "إاإلشكالي مبا يهيى الفرص للمواجهة الفعالة للمشكالت

 

 لفنية ساليب ااملمارسة العامة تنبثق منها مداخل متعددة تتضمن كل منها مجموعة منظمة من خطوات التدخل املنهى التى تشتمل على عدد من لاإ

إ .ساليب املناسبة طبقا لطبيعة املوقف الذى يتعامل معه خصائيين الاجتماعيين فى اختيار لاإتنتمى الى نظريات علميه , وتوضح مهارة لاإ

 لخدمة خصائيين الاجتماعيين فى الانتقاء بين طرق ااملمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب يتوقف فاعليتها على مهارة لاإ

إ .الاجتماعية دون التركيز على طريقة دون أخرى 
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 املمارس العام فى العمل مع الشباب يتحمل املسئولية لاساسية فى توعية و تحقيق التغيير املخطط , وتهيئه الفرص لحل املشكالت بمساعدة 

 إ.املستفيدين من النشء والشباب لتوفير الخدمات 

 على أسس معرفيه و مهاريه وقيميه , تؤكد على أهمية العالقات املتبادلة , ,إشباب على ممارسة أدواره املهنية يستند املمارس العام فى عمله مع ال

إ .والتكامل والترابط بين لانساق وبعضها والبيئية املحيطة بهم

  ؤكد على احترام قيمه وكرامه نسق التعامل التى ت,إأهمية التزام املمارس العام فى العمل مع النشء والشباب بالقيم املهنية للخدمة الاجتماعية

إ .الخ .......إوحقه فى تقرير مصيره , احترام الفروق الفردية ,

  تركز املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية على تدعيم قدرات املؤسسة على تحقيق أهدافها , وتدعيم قدرات لانساق املختلفة ووقايتها من

إ .مسئولياتها نحو تحقيق أقص ى درجة من الوقاية والعالج والتنمية املشكالت , وقدراتها على القيام ب

 طار املمارسة العامة للعمل مع النشء والشباب فى توافق وتالزم وتنسيق مع التخصصات إفى ,إدوارهم املهنية أخصائيون الاجتماعيون يمارس لاإ

مكنه من البرامج ولانشطة التى يسهم جميع لاطراف فى وضعها نساق التعامل لتحقيق أقص ى استفادة ملتهيئة أنسب الفرص أل,إاملختلفة 

إ.إإإإوتنفيذها

 

إإ.تعتبر لاهداف بمثابة الغايات واملطالب التى يسعى املجتمع لتحقيقها وهى مشتقة من ظروف املجتمع , ومتطلبات رقيه وتقدمه  -

إ :ما يلى بين لاهداف التى تسعى الخدمة الاجتماعية لتحقيقها من خالل املمارسة العامة فى مجال رعاية الشباب ومن  -
إأهداف تنموية  -3إأهداف وقائية  -2إأهداف عالجية  -1

  : األهداف العالجية .5

 لديهم ملواجهة مشكالتهم التي  مساعدة النشء والشباب في التغلب على املشكالت التي تواجههم , وزيادة وعيهم وإدراكهم لنقاط القوة

إ .تواجههم مع أسرهم ومع املجتمع 

  مساعدة لاسرة في التغلب على املشكالت التي كانت سبب وجود قصور فى التفاعل الاجتماعى, وذلك من خالل التحديد الدقيق للمشكلة

املشكالت التي تواجههم , وأيضا توجيههم إلى  وذلك ملنع تدهور العالقة بين النشء والشباب وأسرته, وأيضا مساعدة لاسرة على حل

إ .ماكن التي يمكن أن يحصلوا منها على خدمات تساعدهم على مواجهة مشكالتهم الاقتصاديةلاإ

 والتي نتج عنها الكثير من املشكالت بين النشء والشباب ,إالتدخل لتعديل لافكار والسلوكيات غير املرغوبة والسلبية لدى النشء والشباب

ثم استخدام أساليب عالجية معهم إلعادة ,إومساعدة النشء والشباب على تحديد أفكاره غير املنطقية وسلوكياته الخاطئة ,إرته وأس

إ .لتنمية العالقة التفاعلية للنشء والشباب داخل لاسرة,تشكيل هذه لافكار والسلوكيات السلبية 

  : الوقائيةاألهداف  .2

من أهمها ما صائيون الاجتماعيون فى مؤسسات رعاية الشباب املختلفة وتهدف الى تحقيق بعض لاهداف , هى لانشطة التى يمارسها لاخ  
إ إ:يلى 
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,إمن أجل تحسين تفاعلهم الاجتماعي ,إوذلك من أجل إشباع الاحتياجات لاساسية لهم ,إالتحديد الهرمي الحتياجات النشء والشباب    -1

والشباب , على أن يتم توفير الخدمات لهم على أساس التنبؤ بما يحتاجونه من تلك  وذلك من خالل برامج وخدمات تقدم للنشء

إ.إإالخدمات وفى ظل امكانيات املؤسسة

مع ,إتحديد مشكالت النشء والشباب الحالية التي كانت السبب في تقلص تفاعلهم الاجتماعي والتنبؤ باتجاهاتهم ومشكالتهم املستقبلية   -2

رات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها املجتمع , ويكون ذلك عن طريق إجراء الدراسات والبحوث الوضع في الاعتبار التغي

وذلك لالعتماد عليها في صياغة التشريعات املنظمة لخدمات الرعاية الاجتماعية , ورسم الخطط الزمنية ,إالخاصة بالنشء والشباب 

إ .لقريب والبعيداملدى اى لخدمة هؤالء النشء والشباب عل

تنمية العالقات الاجتماعية لدى النشء والشباب والاعتماد على أنفسهم , إلى جانب تنمية القيم الايجابية وتعديل اتجاهاتهم السلبية   -3

عي وتغيير مفهوم هؤالء النشء والشباب عن ذاتهم وإكسابهم الاتجاهات الايجابية , ووقاية النشء والشباب من تقلص تفاعلهم الاجتما

إ .وحمايتهم من معوقات التفاعل الاجتماعي التي قد تواجههم وأسرهم واملجتمع املحيط بهم 

وذلك عن طريق تنمية الروح الجماعية ,وقاية النشء والشباب من الوقوع في العديد من املشكالت النفسية والاجتماعية والاقتصادية    -4

إ .القدرة على العمل الجماعي فيما بينهم ومساعدتهم على إدراك ظروف مجتمعهم وإكسابهم ,إبينهم 

  : التنمويةاألهداف  .4
  التفاعل يف املساهمة يف التنشئة االجتماعية املوجهة ملساعدة النشء والشباب على اكتساب القيم واالجتاهات االجيابية واخلصائص اليت تعاونهم على

ملساعدة النشء والشباب على النمو املتوازن يف النواحي اخللقية واالجتماعية  وتهيئة الظروف واإلمكانيات املالئمة, اجملتمع وجتعلهم متفاعلني 

  . والعقلية والنفسية

  ومساعدتهم على التفاعل االجتماعي السليم  وتنمية قدراتهم لتحمل املسئولية حاليا ومستقباًل, زيادة  التفاعل االجتماعي بني النشء والشباب . 

 أو غريها من اخلدمات اليت تقدم هلم, احة للنشء والشباب سواء اخلدمات االجتماعية أو اللثقافية أو الدينية تدعيم اخلدمات اجملتمعية املت  ,

 .   ومساعدة املؤسسات والتنظيمات العاملة مع النشء والشباب على تقديم أفضل اخلدمات املناسبة هلم

التى تسعى اليها املمارسة العامة للخدمة االجتماعية فى جمال رعاية النشى والشباب ( العالجية والوقائية والتنموية ) وينبثق من  األهداف السابقة 
  :هداف التالية األ

  اتاحة الفرص للنشء والشباب الجتياز مرحلة النمو التى يمرون بها وما يصاحبها من تغيرات جسمية ونفسية وعقليه واجتماعية لكى

إ .تلك املرحلة ومشكالتها يكتسبوا املهارات والاتجاهات ملواجهة مخاطر 

  السعى لتدعيم الاتجاهات الايجابية لدى النشء والشباب , وتجنب الاتجاهات السلبية وذلك لحمايتهم من الانحراف وتجنبهم

إ .الاستقطاب الفكرى , وتنمية قدراتهم لالعتماد على النفس واستثمار الحياة الجماعية وميلهم اليها لتحقيق ذلك 

 ة سياسات رعاية النش ى والشباب واستحداث التشريعات املناسبة والبرامج ولانشطة املالئمة التى تتيح الفرصة لدى الاسهام فى صياغ

إ .الشباب للمشاركة البناءة فى تحقيق أهداف املجتمع 

 مؤسسات العاملة مع تدعيم الخدمات الاجتماعية واستحداث ما يتطلب منها فى املجاالت الثقافية والدينية والفنية وتهيئة الفرص لل

إ .الستحداث ما يتناسب منها إلشباع احتياجات ورغبات الشباب ,الشباب 
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  من خالل إعداد وتصميم البرامج التى تناسب رغباتهم 
ً
تنمية الروح الجماعية لدى الشباب , وتدعيم قدراتهم على العمل معا

إ.إيه واحتياجاتهم بما ييهئ لهم الفرص ألداء أدوارهم الاجتماعية بفاعل

  نساق املؤسسات القائمة والتدعيم من احتياجاتها املادية والفنية بما يؤهلها لتقديم أفضل الخدمات , خاصة ما أالسعى لتعديل

إ. يرتبط منها بسياسات العمل و اجراءات تقديم الخدمات

 فرص التكيف والتوافق مع تغيرات  تهيئه الفرص واملواقف ملساعدة النشء والشباب على اكتساب الخصائص والسمات التى تيهئ لهم

مجتمعهم وتقيهم من الانحراف والتى تتمثل فى أهمية الايمان وتحمل املسؤولية والتعاون مع آلاخرين , واملساهمة بإيجابيه فى البناء 

إ .ولانتاج 
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 أنساق التعامل املهنى فى اطار املمارسة العامة للخدمة االجتماعية فى جمال العمل مع الشباب 

تستند الخدمة الاجتماعية كمهنة متخصصه لتحقيق أهداف املمارسة العامة فى مجال رعاية الشباب على مجموعة من لانساق بما ينمى  

 :ومن أهم هذه األنساق ما يلى إ,الفعالة للمشكالت وتنميه املجتمع من قدراتها على املواجهة 

إالنسق املنهي  -4إنسق جهاز العمل   -3إنسق محدث التغيير   -2إإ(النش ئ والشباب )إنسق العميل   -1

 :   (والشباب  النشء) نسق العميل  .5

تتضح فى النضج العضوى والانفعالى والعقلى العديد من مظاهر النمو والنضج , وهى مظاهر طبيعية , ,إتعترى مرحلة نمو النشء والشباب 

  :وميكننا توضيح مظاهر النض  فيما يلى  واملعرفى ,

إلى املناقشة والحوار وتفسير الحقائق إامليل   -2إ.والنضج الجنس ى ,إالاهتمام بالجنس الاخر , القدرة على تحمل املسؤولية   -1

إلى الاختيار املنهى والاهتمام بالقدرات وامليول إامليل   -4إن من والطمأنينة من خالل تدعيم عالقاته باآلخريالبحث عن لاإ  -3

إ .تطور مفهوم الذات لديه بموضوعية   -6إ .تطور فلسفته نحو الحياة والاهتمام باملبادئ العامة والالتزام بالقيم واملعايير   -5

قران وتقبلهم خريين وعدم تقبلهم الى مصاحبه لاالتطور من عدم الشك فى آلاإ  -7

إحقيق الذات والاستقاللية , وامليل الى ت

إلى الاتزان الانفعالي إالانتقال من الانفعالية الحادة   -8

الشباب أو مجموعة  الشباب أو أسرة أو مجتمع "  ويقصد بنسق العميل فى اطار املمارسة العامة للخدمة االجتماعية فى جمال رعاية الشباب

ملساعدتهم على التعامل الجيد مع مشكالتهم ,إبما ييهئ لهم من الفرص املالئمة  كأنساق تتجه الى طلب املساعدة من املمارس العام , وذلك

سواء ما يرتبط منها بذاتهم واحتياجاتهم ورغباتهم , ومدى انسجامهم مع البرامج ولانشطة التى يمارسونها , كذلك اتجاهاتهم نحو 

إ ".املؤسسة التى تقدم لهم الخدمة ,ونظم وشروط الاستفادة من الخدمة 

وضرورة الفهم لسمات ,إوذلك يتطلب التعامل الجيد من لاخصائيين الاجتماعيين مع الشباب وغيرهم ممن تستهدفهم عملية التغيير

  :تتسم مبا يلى إوخصائص مرحلة النمو ومراعاة أن مرحلة الشباب

إ .للتغيير الدينامية والغموض والتوترات وذلك طبقا لطبيعة التكوين البيولوجى الاجتماعي وميولهم  -1

إ .قابلية شخصية الشباب للتشكل, وميولهم إلى رفض ما هو قائم باملجتمع وذلك لسيادة مشاعر الانفعال والقلق والخوف  -2

إ .ميل شخصية الشباب إلى التجديد ورفض القديم, ويتأثر بدرجة كبيرة بالثقافات الجديدة حوله  -3

إ .ميل الشباب إلى النقد والتقويم  -4

 : نسق حمدث التغيري  .2

   دوارهم بالتعاون مع التخصصات املختلفة , أويقصد به املمارس العام من لاخصائيين الاجتماعيين أو املؤسسة التى يمارسون فيها

 لطبيعة املؤسسة والخدمات التى تقدم لهم إلشباع احتياجاتهم ورغباتهم (إالشباب )إعن مساعدة  نسق العميل  مسئولونإوهم 
ً
إ .وفقا
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  فى إطار ,لتحقيق لاهداف الوقائية والعالجية والتنموية ,إيتولى مسؤولية القيام بأدواره مع أنساق متعددة ,إونسق محدث التغيير

إ .املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال العمل مع النشء والشباب 

  سس ومبادئ العمل اعدة عريضة من لاإيتطلب ذلك الاملام بق,ولكى يقوم املمارس العام بمسئوليته املهنية فى مؤسسات رعاية الشباب

بالتركيز على ,إليحقق لاهداف املراد الوصول اليها ,إالستخدامها ,إ, مهارات فنية ,واستراتيجيات , وأدوار مهنية يسعى بصفة مستمرة 

إ .حداث التغيير فى القيم والاتجاهات والسلوكيات , ومقابله الاحتياجات والرغبات لدى الشباب إ

 : لعمل نسق جهاز ا .4
 لتحقيق أهداف ,إأثناء عملهم كممارسين  ونإويتمثل ذلك النسق فى لاشخاص أو املؤسسات التى يتعاون معها لاخصائيون الاجتماعي

إ .التدخل املنهى

  ة نشطلاخصائي الاجتماعي , لاخصائي الرياض ى , رجل الدين , الطبيب , مشرفى لا)إويتكون نسق العمل فى مجال رعاية الشباب من

إ (الخ ........إاملكتبية والهوايات , 

  ويشاركون فى تنفيذ البرامج ولانشطة بدرجة عالية من التنسيق والتكامل 
ً
لتحقيق أقص ى استفادة للنشء ,إوكل هؤالء يتعاونون معا

إ.إ, أو من الدول العربية التى تهتم برعاية الشباب املجتمعوالشباب بمؤسساته املختلفة املنتشرة فى 

 :  ق املهينالنس .3
  و يشتمل على القائمين على تعليم الخدمة الاجتماعية بالجامعات املختلفة وكلياتها املتخصصة وفى املعاهد العليا , بحيث يعلمون

من وإ,إالنماذج ولاساليب املختلفة , والقيم , واملهارات واملعارف املرتبطة باملمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب 

الجدير بالذكر أن نؤكد تطور تلك املمارسات وتزايد الجهود لتدعيم سبل املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الشباب 

إ .من خالل املؤلفات واملراجع العلمية , والدراسات والبحوث التى تطبق فى هذا املجال الحيوى 

ولها أهميتها ,إباعتباره يتعامل مع فئه ال يستهان بها فى املجتمع ,إانطالقا من أهمية وثقل مجال رعاية الشباب فى مجتمعنا , العربي  

خصائيون يمارس لاإ ,هداف املراد الوصول اليها التى تؤهلها للقيام باملسؤوليات املستقبلية فى املجتمع , وتحقيق لاإ,إوسماتها وخصائصها

 متعددة نشير اليهااالاجتماعيون فى 
ً
إ:فيما يلى إطار املمارسة العامة للخدمة الاجتماعية أدوارا

,إهذا الدور مع الشباب من خالل ما يتحلون به من قيم وأخالقيات مهنية ,إإخصائيون الاجتماعيونإيمارس لاإ  دور املنظم .5

أنساق التعامل ولانساق الاجتماعية املختلفة فى إطار العمل فى ومهارات , ومعارف علمية , وذلك ملساعدة 

 , وللتواصل مع بعضهما بطريقة أكثر واقعية وبطريقة أ
ً
ثر فائدة , وتحقيق التفاهم كاملؤسسات املختلفة ليعمال معا

بين كافة , ويسعى لتحقيق أقص ى درجة من التواصل إواملفاوضات بين جميع لاطراف بما يحقق لاهداف املنشودة

إ .لانساق من خالل الحوار واملناقشة , وكذلك تنظيم الجهود وتوجيهها ملا يحقق ما يرغب به مجتمعهم 

خصائيون الاجتماعيون من املعارف واملعلومات واملهارات التى تؤهلهم لتقديم النصح والتوجيه فى كل ما يملك لاإ دور املستشار  .2

اجاتهم ورغباتهم , مشكالتهم , وكيفية مواجهتها والتعامل معها , ويقدم يرتبط بمتطلبات العمل مع الشباب احتي

املشورة والنصح ليس للشباب فحسب بل للعاملين باملؤسسات , والزمالء من تخصصات املهن لاخرى املشاركين فى 

إ .بهذا لامررعاية الشباب , كما يمكن أن يستشار فى سياسات وخطط  وبرامج العمل مع الشباب لألجهزة املعنية 

يعتبر لاخصائى الاجتماعى كممارس عام وسيط ييهئ الفرصة للشباب ومتخذى القرار للمناقشة والحوار , يتيح  الوسيطدور  .4

الفرصة للشباب للتعبير عما يدور فى تفكيرهم , وما يواجهون من مشكالت , فاألخصائيون الاجتماعيون يتحملون 

لقة الوصل بين الشباب آلاخرين , ويوجه الشباب إلى ما يشبع رغباتهم مسئولية توصيل الخدمات للشباب , وح

إ .واحتياجاتهم
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يسعى لاخصائيون الاجتماعيون من خالل ممارسة هذا الدور إلى مساعدة الشباب ملواجهة مشكالتهم , وإيجاد  دور املعاجل .3

املشكلة وما يملكه من مهارات وخبرات , الحلول املناسبة لتلك املشكالت , ويستعين لاخصائى الاجتماعى بمدخل حل 

وييهئ الفرصة للشباب ملعالجة ما يعانون من مشكالت على كافة املستويات الشخصية وعالقتها باملؤسسة وزمالؤه 

إواملجتمع

مدافعين عن حقوق الشباب  بمثابة,إحيث يعتبر لاخصائيون الاجتماعيون فى مؤسسات العمل مع الشباب  دور املدافع .1

لكى تكون اكثر استجابة لهذه املتطلبات , ويعتمد لاخصائي الاجتماعي ,إباتهم وذلك للتأثير على املنظمات ومتطل

الضغوط , التصحيح , استخدام طرف ثالث مثل وسائل الاعالم , )إكممارس عام على ما يملك من مهارات املدافعة 

 الى أقصر الطرق لتحقيق لاهداف أو التدخل مع املؤسسات التشريعية والقانون(إتعبئه الجماهير 
ً
إ .ية وصوال

 لطبيعة تلك يوتتعدد لادوار التي 
ً
 لطبيعة املوقف , ووفقا

ً
مارسها لاخصائيون الاجتماعيون فى مؤسسات العمل مع الشباب وذلك وفقا

إ:ومن بني هذه األدوار أيضًا على سبيل املثال ال احلصر إاملؤسسات ,

إ. دور التربوىإ  -1

إإ. دور املمكن  -2

إ.إدور مانح القوة   -3

إ.إدور مقدم التسهيالت   -4
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 اسرتاتيجيات املمارسة العامة للعمل فى جمال رعاية الشباب 

 للعمل لتحقيق لاإ 
ً
 للممارسة املهنية , ويعتمد على لاإ هداف ,تمثل الاستراتيجية منهجا

ً
 عاما

ً
لى إسلوب الانتقالي للوصول وتعتبر إطارا

إ .لى تقديم أفضل الخدمات إأفضل القرارات املساعدة على اشباع الاحتياجات وحل مشكالت الشباب والوصول 

 ات متعددة للتدخل املنهى مع أنساق التعامل فى إطار املمارسة العامة للعمل مع الشباب استراتيجي ونإويستخدم لاخصائيون الاجتماعي

  .لتحقيق لاهداف الوقائية والعالجية والتنموية التى تستهدفها املمارسة العامة 

 : ومن بني هذه االسرتاتيجيات على سبيل املثال ال احلصر   
استخدام " اسرتاتيجية التدخل .5

 الربنام 
 لانشطة التى تتضمنه والتى يمارسها النشء تستند هذه الاستراتيجية على استخدام البرنامج و

والشباب فى القطاعات املختلفة , وذلك للتعليم واملمارسة لألدوار الاجتماعية املترابطة املتكاملة 

إلتحقيق لاهداف , 

  ن البرنامج وسيلة أباعتبار ,إويتدخل لاخصائي الاجتماعي فى كافه مراحل وضع وتقييم البرنامج

رات املختلفة كاملشاركة فى اتخاذ القرارات , ووسيلة الستثارة الطاقات الكامنة للتدريب على املها

لدى الشباب واستثمارها , وكذا وسيلة الستثارة التفاعل بين الشباب , ومحور تفاعلهم بما ييهئ 

إ.الفرص واملواقف ملواجهة مشكالتهم

لكثير من الاتجاهات لدى النشء والشباب منها ما يحتاج تتضح ا,إطار العمل مع الشباب إفى   اسرتاتيجية تغيري االجتاهات .2

أو ألنه اتجاه خاطئ , ومنها ما يحتاج للتنمية , وقد يكون ,إللتغيير أو التعديل لعدم مناسبته 

لدى لاطراف التى تتعامل مع الشباب اتجاهات تحتاج ملثل تلك العمليات من التغيير أو التعديل 

إإ.أو التنمية

 إإ.الاستراتيجية لإلسهام فى تحقيق ذلك بما يتناسب مع لاهداف املرغوبة ولذا تستخدم تلك

تلك الاستراتيجية مع النشء والشباب لإلقناع بإجراء ,إيستخدم لاخصائيون الاجتماعيون   اسرتاتيجية االقناع .4

عملية التغيير أو تنمية القيم والاتجاهات فى املواقف املختلفة , كذلك تزداد أهمية تلك 

إإ.تراتيجية فى تعليم الالتزام بالسلوك الديموقراطي خالل الحياة الجماعيةالاس

   ويتطلب استخدام تلك الاستراتيجية استخدام الثقة والعالقات لايجابية حتى تتحقق لاهداف

إإ .لدى الشباب 

 :ا خرى منهأكذلك يستخدم األخصائيون االجتماعيون فى ممارستهم ألدوارهم املتعددة اسرتاتيجيات 

إاستراتيجية تغيير السلوك  -2إاستراتيجية تدعيم املعرفة  -1

إاستراتيجية الاتصال      -4إاستراتيجية إعادة التنشئة الاجتماعية  -3

  سبة التى يمكن من خاللها تحقيق هذه لاهداف , املنا(إالوسيلة)ال يمكن ألى عمل منهى أن يحقق لاهداف املرجوة دون انتقاء لاداة

الوسيلة التى يمكن من خاللها إحداث الاتصال بين مجموعة من لافراد أو املؤسسات وقد تكون هذه لاداة  :بأنهاحيث تعرف لاداة  

إ .بين مستخدميها , كما تستخدم هذه الوسيلة تدعيم العالقة وإحداث التفاعل "إلفظية "إمادية محسوسة , أو غير مادية 
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  فقد يبدأ باملقابلة على عمل لجنة أو اجتماع .إونجد أنه من املمكن أن يستخدم لاخصائي الاجتماعي أكثر من وسيلة خالل موقف واحد

إ.إأو مناقشة 

 

 :  املقابالت .5

 توضيح لامور التى تتعلق بفهم املجتمع , والعمل معه ككل حتى لو تمت على  تستخدم مؤسسات الخدمة الاجتماعية املقابلة بغرض

إ.املستوى الفردى

  إوتتم املقابلة عادة فى مقر مؤسسة الخدمة الاجتماعية( 
ً
مع لاعضاء املترددين على النادي من الجمعية العمومية (إأندية الشباب مثال

ور التى تتعلق بتنظيم العمل , أو تنسيق الجهود , أو الحصول على بيانات أو معلومات أو القيادات املحلية والخبراء ملناقشة بعض لام

إ.أو إحصاءات تتطلبها حاجة العمل

  أو مع مندوبى أجهزة أخرى لتحديد العالقة بين تلك لاجهزة , وإما مع أعضاء آخرين يريدون الانضمام إلى عضوية نادي الشباب

إ.ليتعاون كل منهما مع آلاخر فى ممارسة لانشطة املختلفة(إي الشباب نواد)إومؤسسة الخدمة الاجتماعية 

   ويجب أن يكون للمقابلة غرض واضح تهدف الوصول إليه والبد من تسجيل املقابلة والجو الذى تمت فيه , وأهم وجهات النظر التى

إ .طرحت خاللها 

 : املناقشات اسجماعية  .2

  نشاط تعاونى يشترك فيه أعضاء 
ً
كما أنها فرصة لدى املؤسسات التى يعمل فى إطارها لاخصائى الاجتماعي ..إالجماعة وهى أيضا

كأندية الشباب للتعرف على أفكار الشباب وإبراز ما لديهم من إمكانات , وإبداء ما لديهم من آراء دون أى خوف , وذلك  من خالل 

إلتى يتخذها لاعضاء عند مواجهة موقف أو مشكلة معينة استثارة لاعضاء عن طريق لاخصائى الاجتماعي لتحديد لاجراءات ا

 كما .إنها ترتبط بكل ما يقرر من لانشطة التى تمارسها الجماعات أن املناقشة الجماعية تعتبر من أهم وسائل التعبير الاجتماعي حيث إ

لاخصائى الاجتماعي وكذلك مجلس لادارة  أنها من أهم الوسائل املناسبة لعمليات الاتصال التى تتم بين لاعضاء املترددين وبين 

إ.إوالجهاز الوظيفى داخل أجهزة رعاية الشباب 

  ندية الشباب إلى تبادل آلاراء واملعلومات التى تمكنهم من تكوين رأى مستنير حول موضوع النقاش وذلك نتيجة أكما أنها تهدف داخل

إ .فات فيما بينهم والتوصل إلى الحلول املمكنة لتوليد العديد من لافكار وإبراز الحقائق وإيضاح الاختالإ

  إ .وتعتبر املناقشة الجماعية فى مهنة الخدمة الاجتماعية باتجاهاتها الحديثة من أنجح الوسائل لتغيير الاتجاهات وآلاراء الجماعية

 إ .ون بواسطتها حل مشكالتهم فاملناقشة الجماعية موقف تعليمى يتيح لألعضاء الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وهم يحاول

 : املؤمترات  .4

  يعد املؤتمر من الوسائل العلمية الهامة التى يستعين بها لاخصائى الاجتماعى بغرض التأكيد على فكرة ما أو على تنمية موضوع ما

أو قضية الشباب وتحديات  كإقناع املترددين على أندية الشباب بأهمية املشاركة فى مشروعات التنمية أو أهمية الصناعات الصغيرة ,
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املستقبل إلخ , وبذل الجهد للحصول على تأييد جماعى على الدوام , كذا تهيئة املناخ املالئم للحوار الفكرى واملناقشات البناءة داخل 

إ .أندية الشباب حول قضية أو مشكلة أو مسألة معينة بين عدد من املهتمين من املتخصصين أو غير املتخصصين

 بفكرة حول موضوع معين أو نتائج عمل (إسواء املترددون على أندية الشباب أو غيرهم )إهو الوسيلة التى يتم بها إقناع الجمهور إواملؤمتر

إإ.معين بهدف كسب تأييد الرأى العام لذلك املوضوع املراد بحثه فى املؤتمر 

   أحاديث عامة وجلسات تحضيرية  وإعداد البحوث وعادة ما يسبق عقد املؤتمر تمهيد له , بعقد اجتماعات أو عمل ندوات أو

 ال يتعدى املؤتمر أياًما معدودة 
ً
إ .والدراسات أو غير ذلك من الوسائل املناسبة ملوضوع املؤتمر وغالبا

 : اللجـان  .3

 اعية بدون تعتبر اللجان من لادوات لاساسية والرئيسية ملمارسة أنشطة الخدمة الاجتماعية إذ ال يوجد مؤسسة الخدمة الاجتم

إ.إتشكيل اللجان الالزمة للعمل

 عبارة عن مجموعة من لافراد الذين يقومون بالبحث والتفكير والبت والتنفيذ واملتابعة أو القيام بالنشاط املتصل باملهام التى إواللجنة

إ.تسند إليهم

 للهدف وقد تنشأ اللجنة ملهام مؤقتة ترتبط مدتها باملشروع نفسه , وقد تختلف وظيفة كل لجإ 
ً
 ملدتها ومدى استمراريتها وطبقا

ً
نة طبقا

إاملراد تحقيقه منها

  وتوجد اللجنة املسئولة عن النشاط الرياض ى بأندية الشباب واللجنة املسئولة عن النشاط الثقافى واللجنة املسئولة عن النشاط

إإ.إالفنى واللجنة املسئولة عن النشاط الاجتماعى

  الاندية وعمليات الخدمة الاجتماعية والعمل لتنظيم واكتساب الخبرة واملهارة والحياة الديمقراطية تساعد اللجان على تحقيق أهداف

إ.واحترام رأى لاغلبية وتتيح تكوين عالقات اجتماعية مثمرة مع غيرهم 

 : النـدوات  .1

 ية فى الدعوة والتثقيف ملوضوع معين أو تعتبر الندوة من لادوات التى يستخدمها لاخصائي الاجتماعى املمارس ملهنة الخدمة الاجتماع

إإ.مشكلة تهم الشباب املترددين على أندية الشباب الذى يعمل به

  يتم من خالل الندوة دعوة املتخصصين فى املجاالت املختلفة خاصة تلك املجاالت التى تمثل أهمية للشباب , ومن خالل الندوة يتم

إإ.يادات منهم تدريب الشباب على كيفية إدارتها , وخاصة الق

  والندوات من الوسائل التى يمكن التوصل من خاللها إلى توصيات وقرارات فى موضوع الندوة , وهناك حقيقة هامة مؤداها أن

إ.إالتحضير للندوة من العوامل املؤثرة فى إنجاحها 

 : التوعية  .1

 وجماعات بأندية الشباب على تعتبر التوعية من لادوات الهامة التى يستخدمها لاخصائى الاجتماعى فى مساع 
ً
دة الشباب أفرادا

إإ.اكتساب خبرات متنوعة وحول مشكلة معينة أو ظاهرة   ما , والتزود بفهم أساس ى للبيئة واملشكالت املرتبطة بها 
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  إإ.كما تستخدم عند عمل حمالت توعية نحو مشكلة ما خارج أندية الشباب ضمن مشروعات خدمة البيئة

 : االجتماعات  .7

 ر الاجتماعات من لادوات التى يمكن لألخصائى الاجتماعى استخدامها مع أعضاء مجلس لادارة ولاخصائيين الاجتماعيين ومشرفى تعتب

إإ.إلانشطة بأجهزة رعاية الشباب

 و أى توجيهات يمكن من خاللها التعرف على املشكالت التى تعوق الباحث أثناء تدخله املنهى , أو ما تم تنفيذه من التدخل املنهى , أ

إإ.للباحث للمجموعة لادارية واملهنية العاملة بتلك الاجهزة 

 : الزيـارات  .8

  لوجه , وبطبيعة الحال يكون لاخصائي أحد هذين  
ً
الزيارة من وجهة نظر املمارسين للخدمة الاجتماعية لقاء بين شخصين أو أكثر وجها

إإ.الطرفين

 اعية بين لاخصائى الاجتماعى وبين بعض القيادات الشعبية أو املهنيين , مثال زيارة ويتم هذا اللقاء خارج مؤسسة الخدمة الاجتم

لاخصائى الاجتماعى بأندية الشباب لكبار املسئولين عن الشباب والذين ال تسمح التقاليد بانتقالهم إلى مقر مركز الشباب وذلك 

عالقة بين النادي ومؤسسة أخرى , كما قد يرافق لاخصائى للحصول على خدمات أو املوافقة على برامج معينة , أو توطيد  ال

إإ.الاجتماعى فى زيارته بعض القيادات الشعبية 

 : التسجيل  .5

  املقصود بالتسجيل فى الخدمة الاجتماعية قيام لاخصائي الاجتماعى املمارس بتدوين جميع لاعمال ولانشطة التى تمارسها لاجهزة

إ.إالتى يقوم بالعمل بها 

 بأول للوقوف على مدى نجاح البرنامج التس 
ً
جيل أداة مهمة لألخصائي الاجتماعي والباحث بأندية الشباب حيث يتم تسجيل ما يتم أوال

 إ.أو إعاقته 

 

 

 

 

 

 .. تـمـت بـحـمـد اهلل 

 ي لكم بالتوفيق دعوات
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