
 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

627 
 

 العدد الخامس عشر

 
 
 
 

الدور المقترح لطريقة تنظيم المجتمع فى توعية 
 باب الجامعى بقيم المواطنة شال

 

 

 

 

 إعداد
 مروة السعيد مغازى 

 مدرس تنظيم المجتمع
 الشيخ بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بكفر

 

 

 

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 
-628- 

 العدد الخامس عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 
-629- 

 العدد الخامس عشر

 
 -ملخص:

ات المجتمعيدددة  إدددث إأددددا  تددد   رات سسدددرية فدددى معظدددم الم  شدددالبدددد تت تتجدددج بدددرام  التنميدددة ال 
كالتهم مددع شدد اب بجثا بهددا المختلفددة ليكنددثا  ددادريا علددى مثاجهددة مشددخددديات الشإيجابيددة مودددثد  فددى 

مًا يتإوق بموتضاها ليستزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة والتى تزيد ما فرص  مثهم  مثًا 
 مفهثم وأوثق المثاطن ا الدالإ ا.

األمة وعزتها وأاضرها ومستوبلها فإذا تدركت األمة كيد  تإدافع علدى ت لدى  س اب هم رتشوال
 التها فى الإيا .ستطاعت تت ت دى ر ستف د منها اس رواتها وكي  تنم ها وكي  تثجهها وت

دائمدًا إلددى التجديدد والتإددديل فدى المجتمددع  عىسدد اب الجددامعى هدم الشددريإة التدى يشدو جدد تت ال
والتدددى توبدددا كدددا مدددا هدددث جديدددد لددد ا فهدددم تدا  للتم دددر فدددى المجتمدددع تال تت مجتمعندددا المددددرى يتعدددر  

لثك المددثاطا فددى المجتمددع بدددفة عامددة سددريعة وكث ددر  وهدد ت التم ددرات تدد  ر علددى سددلتإددثيالت وتم ددرات 
 وقيمهم. اعرهمش اب بدفة خاصة وعلى اتجاهاتهم وعلى مشوال

وتعددد المثاطنددة مددا المثضددثعات التددى أظ ددت باهتمددام معظددم العلمددات وال دداأث ا علددى اخددتالف 
تخددددداتهم وخاصدددة المتخددددد ا فدددى العلدددثم االجتماعيدددةق لمدددا يالأظث دددج مدددا  وددد  فدددى معدددارف 

الدثعى   عثرهم بداال تراب عدا المجتمدع وم سسداتج و ودشد اب أثل مسئثليات المثاطنة و شىت والشالن
عف االهتمدددام بتعلددديم الإودددثق والثاج دددات والمسدددئثليات المد يدددة فدددى المجتمدددع ضدددال عدددا ضدددتدددجق فبعمليا

ولطريوة تنظيم المجتمع دور في توديم المساعد  المجتمعية والسياسية والتثعية بالقيم المختلفدة مدع كافدة 
 عناصر المجتمع.

 الش اب الجامعي–قيم المثاطنة  – الدور -الكلمات المفتاحية:
Summary:- 
Human development programs in most societal institutions must 

move towards creating intended positive effects on the personalities of 
young people in their various aspects, to be able to confront their problems 
while providing them with the necessary knowledge, experience and skills 
that increase the chances of their healthy growth in which the concept and 
rights of good citizens are achieved. 

The youth are the head of the nation, its pride, its present and its 
future. If the nation realizes how to preserve its most valuable wealth, how 
to develop it, how to direct it and benefit from it, it can fulfill its mission in 
life. 

We find that university youth are the segment that always seeks 
renewal and modernization in society and that accepts everything new, so 
they are a tool for change in society. And on their feelings and values. 
Citizenship is one of the topics that have received the attention of most 
scholars and researchers of all specializations, especially specialists in social 
sciences, due to the lack of knowledge they observe about the 
responsibilities of citizenship and their sense of alienation from society and 
its institutions and the lack of awareness of its processes, as well as the weak 
interest in teaching rights, duties and civic responsibilities in society. The way 
society is organized has a role in providing societal and political assistance 
and raising awareness of different values with all elements of society. 

Key words: - Role - Citizenship Values - University Youth 
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 :الدراسةمدخل لمشكلة أواًل: 

ات المجتمعيدددة  إدددث إأددددا  سسدددرية فدددى معظدددم الم  شدددالبدددد تت تتجدددج بدددرام  التنميدددة ال 
 اب بجثا بهدا المختلفدة ليكندثا  دادريا علدى مثاجهدة شدخدديات الشت   رات إيجابية موددثد  فدى 

كالتهم مع تزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات الالزمة والتى تزيدد مدا فدرص  مدثهم  مدثًا شم
 ص ص ق2003نهثرى ق سددد)ال يتإودددق بموتضددداها مفهدددثم وأودددثق المدددثاطن ا الددددالإ ا ليماً سددد

275-276.) 

رتج سب هث وتسى مناشتثى معيسفى م شوتت كا فرد فى المجتمع لج الإق فى تت يعي
تثى سدددكا ورعايدددة صدددإية وهدددث تيضدددًا يدددرت   بنظدددام اجتمددداعى علدددى مسدددوم سمدددا م ودددا وملددد 

 (.2011المق )س اتالدولة. أ ل يثجد بج الإوثق والإري

األمددة وعزتهددا وأاضددرها ومسددتوبلها فددإذا تدركددت األمددة كيدد  تإددافع  س اب هددم رتشددوال
التها فدى سدتطاعت تت تد دى ر سدتف د منهدا اسدعلى ت لى  رواتها وكي  تنم ها وكيد  تثجههدا وت

 (.7صق 2000ع دق ) الإيا 

د والتإددديل فددى عى دائمددًا إلددى التجديددسدد اب الجددامعى هددم الشددريإة التددى يشددو جددد تت ال
المجتمع والتى توبا كا ما هث جديد ل ا فهم تدا  للتم در فدى المجتمدع تال تت مجتمعندا المددرى 

لثك المددددثاطا فددددى سددددريعة وكث ددددر  وهدددد ت التم ددددرات تدددد  ر علددددى سدددديتعددددر  لتإددددثيالت وتم ددددرات 
 اعرهم وقدددديمهمشدددد اب بدددددفة خاصددددة وعلددددى اتجاهدددداتهم وعلددددى مشددددالمجتمددددع بدددددفة عامددددة وال

 (.523 ص ق 1991ادىق د)ال

لبية يعبدروت عدا مطدالبهم بإودث هم بددثر عديدد  سدباتجاهداتهم ال  ابشدفمثاًل  جد تت ال
 ر د سدرب د البلطجدة د االعتددامات والمظداهرات د والت ضدكال العنيفدة مثدا الشدوعنيفدة فهد ت األ

يعبددروت بهددا عددا مطددالبهم بإوددث هم   ابشددللثر عنددف صددوالتخريددب د والجددرائم .. و  رهددا كلهددا 
 ا ية داخا المجتمع دوت معرفة المثاطنة الإقيقية.ساإل 

لبية مددا ب نهددا العنددف سددات السددفددى انو ددة األخ ددر  للعديددد مددا الممار   ابشددويتعددر  ال
ية وعدددم سددياساركة الشددلبية والالم دداال  وعدددم المسددعثر بدداألما المجتمعددى والشددواإلرهدداب وعدددم ال

بمعندددى المثاطندددة   ابشدددلدددى بيددداب وعدددى ال ر إشدددالدددثعى بالوضدددايا المجتمعيدددة. األمدددر الددد ى ي
ة أوث هدددا مدددا خدددالل بدددرام  سدددوأودددث هم ويتطلدددب ضدددرور  الترك دددز علدددى تعلددديم المثاطندددة وممار 

 (.954 صق 2007)داودق  اعد على ت ثيا المثاطا الدالحسمنهجية ومتنثعة ت

 اب تواًل معندددددى المثاطندددددة فدددددى مختلدددددف الوطاعدددددات والمجددددداالت شدددددفالبدددددد تت  عدددددرف ال
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ابهم خددائ  المثاطندة ويمكددا تت سدالمختلفدة فدى المجتمدع مدا خددالل تنم دتهم و و اتسسدوالم  
ات التى تهتم بالعما معهدمق ومدا تهمهدا سسيتإوق ذلك ما خالل العما معهم فى مختلف الم  

ر فى الري  والإضدر والتدى يجدب تت يكدثت لهدا دورا فعدااًل ومد  رًا فدى ش اب التى تنتشمراوز ال
)تبدددث   ةسدددالدددديموراطى الدددثاعى وتنميدددة اتجاهددداتهم ووالئهدددم الفنيدددة المنا لثكسدددابهم الف دددر والسدددإو

 (.141 ص ق2000المعاطىق 

تولثيدة وتهميدة  دددثى علدى مختلدف المسددتثيات المإليدة والدوليددةق   ابشددتإتدا  ضدايا ال
ا ع التنميددة ق وتوددع صددتوبا و سددباعت ددارت عمدداد الم  ابشددوتنظددر جميددع الدددول والإكثمددات إلددى ال

دها جميدع الددولق شدهمة المعما إل جاز وتإو ق تهداف التنمية المجتمعيدة التدى تنعلى عاتوج م
فدى الإيدا  العامدة علدى جميدع المسدتثيات مدا المتطل دات الرئيسدية للددول   ابشدالاركة شدوتعدد م

 عى جميع الدول لتإقيوها.سلتإو ق التنمية الشاملة والمستدامة التى ت

فئدددة هامدددة تودددثم بددددور أ دددثى فدددى أركيدددة  كا علدددى مدددر العددددثرشددد  ابشدددوالثا دددع تت ال
ًا يإددددد درجدددة سدددفيددج ومقيا شالثا دددع االجتمدداعى الددد ى تعدددي سالمجتمعدداتق وهدددى تعدددد مددر   تعكددد

إذت فى  لدب المجتمدع إذ يمثدا رصد دت الإدى المتجددد الد ى يضدما   ابشتطثرت تو تخلفج ق فال
اتجق وهدث مدا هد ا سسد  دج وم  رية والتنمثية التى تإدرك دوالشاستمرارت وتثاصلج ق وهث الطا ة ال 

عى إلدى العمدا علدى ضدثئها سدكاليات وتإديات يتع ا إدراوها والشتإوا ات و سالمنطلق يطرح ا
 توبا. سفى كا ما تضعج الدول ما برام  ومخططات للإاضر وللم

 اب فدى اإلسدهام بإأددا  التم  در والتوددم شدوتتجج األ ظار عالميًا  إدث االعتمداد علدى ال
التوددددم  سدددسا هامدددا مدددا تسددداساملة ومسدددتدامة فدددى المجتمعددداتق بدددا تصددد ح تشددد إدددث تى تنميدددة 

 ة عظمدددى فددى المجتمعدددات باعت ددارهم  دددث  العمدددا سددمدددا    ابشددكلج الشدددالإضددارىق  ظدددرًا لمددا ي
 الوادر  على قياد  الإراك االجتماعى و أدا   ولج فى التنمية المستدامة.

فددى المجتمددعق وذلددك الشدد اب ر تثى الدددولى ب هميددة تفع ددا دو سددهندداك وعددى إذت علددى الم
 جد تت تورير األمدم الش اب اتات دأل هم يمثلثت طا ة الفعا الإقيقيةق فبنظر  متفإمة عا إأ

العدالم ال دثم دوت سدكات ف دد ر إلى تت ما يورب ما  شي 2007عام للش اب المتإد  العالمى 
ما ضددالناميددةق ويتثت فددى البلدددات شدديعيالشدد اب ق و مددا ثت فددى المائددة مددا هدد الت سددنة  25ا سدد

ريع سددد فددى عددالم شددا الر سددخم ج ددا علددى اإلطددالق مددا اليددافع ا الدد يا يوتر ددثت مددا ضددذلددك ت
كا ية فدى العدالم العر دى ت بتدت ت دج هدث سد. تمدا الترك  دة ال(Lugaric, 2009, P.P1-2)التم  در
 ,.U.N.D.P)سنة 25كات توا تعمارهم عا س% ما ال50ق أ ل تت توثر ما الش ابمجتمع 

 35-15 اب فدى تفريقيدا فدى الفئدة العمريدة مدا )شد ر البندك الددولى إلدى تت الشد. كما ي (2001
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مية سددالر  تاتاددد. ب نمددا اإلأ(The world Bank, 2009)كاتسدد% مددا ال60نة( يبلدد  سدد
الشد اب  ة سارت إلى تت  شر تدات فى مدادر  عا الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلأدال

ثف سدكاتق و سد% مدا إجمدالى عددد ال35( تبلد  أدثالى سدنة 35-18نية مدا )سدريإة الشدفى ال
شدد اب فهم صدد( بث سددنة 18-6مددا )السددنية  الشددريإةفنا ضددطراد إذا تضدداعف هدد ا الددر م باضدديت

% ما إجمالى عددد السدكاتق وهدى  سد ة ال يسدتهات 69المستوباق فسثف ترتفع ه ت السنة إلى 
 .(35ق ص 2007)جمهثرية مدر العر ية ق بها

كا يتم ددز شددفددى الث ددت الإدالى الوددث  الإقيقيددة والتددى يجدب التعامددا معهددا بويعدد الشدد اب 
ية وتددثف ر كافددة الموثمددات التددى تدددعم مددا وجددثدت داخددا ال يددات المجتمعددى مددا تجددا صددث دبالخ

 سهدم رتالشد اب ف .(Hannah, 2000, p.240) وتدات األدوار المطلث دة مندج المسدئثليةتإمدا 
اق فددإذا تدركددت األمددة كيدد  تإددافع علددى ت لددى  رواتهددا توبلهسددرها ومضددمددال األمددة وعدددتها وأا

 2000)ع ددق  التها فدى الإيدا سدتطاعت تت تد دى ر سدتف د منهدا اسدوكيفا تنم ها وكيفا تثجهها وت
 (.7صق 

ا دت و ثجهدج و دثفر لدج موثمدات سد اب و رعات و شعى بالسوما هنا كات لزاما عل نا تت  
 اب ق معددروف شددواأددة المعددالم للعمددا مددع ال ةسددياسم سددالأيةق وعلددى هدد ا كددات البددد مددا ر دددال

توبا الدثطا يتث دف علدى موددار مدا ب لدج مدا خددمات سدتراتجياتها ذلدك ألت مسدركائزهاق معلدثم ا
ق  2001)تثف دددق ق   اب إلعدددادت كطا ددة خال دددة منتجددة توددثد مجتمدددع المدددشدددورعايددة واهتمددام بال

 (.89ص

 الرئيسديةا االتجاهدات ى واأددا مددددتخ ساسدعلدى ت اب شال ح العما مع صول لك ت
ية ددددخشوا الصدددتهدف سدددق طريوهدددا فدددى  البيدددة البلددددات والمجتمعدددات والتدددى تشدددت بددددتتالتدددى 

مات ت يفهدا ضدابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وت ه لها الت ه ا المطلثب لس ابية و وشال
 ( .2008)عثماتق  دات والمتم رات العالميةتجسليم مع المسال

ثد  فدي ددرية  إدث إأددا  تد   رات إيجابيدة موشتتجج برام  التنمية ال  وما  م يجب تت
 اع شدددكالتهم و شددد اب بجثا بهدددا المختلفدددة ليكث دددثا  دددادريا علدددى مثاجهدددة مشدددية هددد الت الددددخش

 صاأتياجاتهم ب وبر  در ممكا ما ال فات  مع تزويدهم بدالخبرات والمهدارات التدى تزيدد مدا فدر 
 صق  2003نهثرى ق سد)ال الإةدداها مفهثم المثاطندة الضتليم ويتإوق بموس مثهم على  إث 

 (.277-275ص 

تجدات متنثعدة ومت ايندة تددفع أاليددا سدومدا الجددير بالد كر تت هنداك اعت دارات عديددد  وم
ثات علدددى سددد ياسددديةسوالجالت الف ريدددة سدددات والشدددبمفهدددثم المثاطندددة ليكدددثت فدددى الولدددب مدددا النوا
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تلدك العمليدة ال بدرى  المسدتجدات ت عدا مدا تهدم هدلالمإلدىق و ع د ددالمى تو على لع د العادال
م تها بالعثلمددةق سددعلددى ت س والإكثمدداتق والتددى اصددطلحما الندداشددالتددى تإتدداع العددالم أاليددا وت
رية شددداب العالميدددةق والتدددى تثاجدددج ف هدددا المجتمعدددات ال سدددة لإيصدددث دوالتدددى تدت إلدددى تراجدددع الخ

ق واال طددالق  إددث الوريددة ال ث يددة ى والمعرفددىياسددسوالإة  إددث الدد و ات الثوددافى ضددوا إرهاصددات
هد هدى األخدرى شدالتدى ت االتددالائا سع لث ضالمثعثد  التى تمثا وأد  العالم المعلثماتى الخا

تإدددديا هد شدددك التهاق وهددد ا يعندددى تت قددديم المثاطندددة تشدددا عدددا تضدددياتها فسددداستإدددثال جددد ريا فدددى ت
لمجتمعات التدى مدرت    االجتماعىق ومدر تأد ه ت اضبعدف بالمعاي ر و ثاعد السلثك وال

ملت معظددم جثا ددب الإيددا  اال تدددادية واالجتماعيددة والثوافيددة ممددا ت ددر علددى شددبتم ددرات سددريعة 
تماسدددك المجتمدددع واسدددتورارتق وتدت إلدددى  هدددثر اتجاهدددات وقددديم وت مدددا  تف  دددر ال تتفدددق وطبيعدددة 

 المجتمع المدرى. 

فدددى هدددر ذلدددك ثع المثاطندددة ب هميدددة كبدددرى فدددى المددد تمرات الدوليدددةق و ضدددو دددد أظدددى مث 
-21مدددد تمر الدددددول التاسددددع األوثددددر سددددكا ا والدددد ى عوددددد فددددى بكدددد ا بالددددد ا فددددى الفتددددر  مددددا 

ر فدى شدالمإافظة على تهم  رواتهداق وهدم ال تلك الدول  مساعد ما تجا ق وذلك 23/9/2001
هدات الددياق )ب  ا عثاصدف العثلمدة التدى تهددد بفوددات قديم الدثالت والهثيدة الثوافيدة وروح التطدثع

 .(88ق ص2001

وتعددد المثاطنددة مددا المثضددثعات التددى أظ ددت باهتمددام معظددم العلمددات وال دداأث ا علددى 
اختالف تخددداتهم وخاصدة المتخددد ا فدى العلدثم االجتماعيدةق لمدا يالأظث دج مدا  ود  

عثرهم بددداال تراب عدددا المجتمدددع شدددالمثاطندددة و  اب أدددثل مسدددئثليات شدددىت والشدددفدددى معدددارف الن
عف االهتمدددام بتعلددديم الإودددثق والثاج دددات ضدددال عدددا ضدددفالدددثعى بعملياتدددجق   وم سسددداتج و وددد

 . (Banks, 2001 p. 132)والمسئثليات المد ية فى المجتمع

 ت المثا ف تجات المثاطنة المسئثلة شوي كد ذلك العديد ما العلمات ب ت هناك مخاوف ب
 ,Vromen, pp)در  لددق عددالمىددد اب ق فهدى انت مشددفثف الصددو مدث النزعددة الفرديددة فدى 

ىت وج ددا شددإا فددى الددثعى ب هميددة المثاطنددة لدددى النضدد. كمددا تت هندداك تددد يا وا(294- 277
بب وجدددثد ال ث دددر مدددا التإدددديات التدددى تإدددثل دوت سددد اب فدددى المجتمعدددات العر يدددةق وذلدددك بشدددال

 (.2004)مكرومق  تإو ق ذلك

إاب طا ددات وكفايدددات و إددا معن ددثت بهدد ت الطا ددات وال فايدددات صدد اب تشددولمددا كددات ال
الة تتمثدا فدى تطدثير المدثاطا سدالإ اق وا طال ا ما ذلك ت دثت المثاطندة ر صا لجعلهم مثاطن 

هم بكددا فاعددا فددى بندددات هدد ا الددثطا ويدددافع عندددج سدددية المتثاز ددة الدد ى يدددخشارى ذى الضددالإ
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هم فددى سددتو الوددا ثتق وينخددر  فددى العمددا وي الدسددتثرأوث ددج وواج اتددج التددى كفلهددا لددج  سويمددار 
ية وأاجدددات مجتمعدددج ملتزمدددا بوثاعدددد سددداستلبيدددة أاجاتدددج األالإيدددا  ال ثميدددةق بإدددل يعمدددا علدددى 

 المجتمع و ثا  نج.

 

عا متم دددزا فدددى المجتمدددعق أل هدددم ضدددريإة اجتماعيدددة تمثدددا و شددد اب الجدددامعى شدددويعتبدددر ال
ائد فدى المجتمدعق كمدا ت هدم سد اب وعيا و دراوا لطبيعة التفاعدا االجتمداعى والثودافى الشفث  الص

بددالمجتمعق لدد لك البددد تت يإظددثا بمزيددد مددا االهتمددام والرعايددة  األوثددر وعيددا إلأدددا  التم  ددرات
الدددد ى يبنددددى عليددددج التودددددم فددددى كافددددة  ساسددددتوبلجق واألسددددوالتثجيددددج باعت ددددارهم تمددددا المجتمددددع وم

يجعلددج ا  فدى التم  ددر ق ممدا شددال عددا ت هدم توثددر فئدات المجتمددع أ ثيدة و ددر  و ضدالمجداالتق ف
عتمدد علدى مدا لديدج مدا طا دات و ددرات إبداعيدة وابت اريدةق يهتم بسبا عالع المشدكالتق ولتإو دق ذلدك ي

 (Personne, 2005,p.36)باإلضافة إلى  ظرتج المستوبلية وتطلعج إلى كا ما هث جديد

شددددديد فددددى المعث ددددة بإوددددثق وواج ددددات    اب الجددددامعى يعددددا ى مددددا  وددددشددددولمددددا كددددات ال
األ شدددددطة الطالبيدددددة  اركتهم فدددددىشدددددية ق وتدددددد ى مسدددددايسالمثاطندددددةق وتدددددد ى معدددددارفهم بالوضدددددايا ال

 اب الجددامعى وتنميددة شددالمختلفددةق ولدد لك البددد مددا العمددا علددى ترسدديخ مفهددثم المثاطنددة لدددى ال
 . (Hekio, 2006)تج ق وتنمية  وافة المثاطنة لديجوعيج بإوث ج وواج ا

وتمثا المثاطنة إأدى القيم الهامة التى يجب تت ير ى عل هدا الدنشت ق أ دل تنمدى فدى 
اركة فددى أددا شددمجمثعددة مددا القدديم التددى تجعددا منددج مثاطنددا  ددادرا علددى الممر دددالطفددا مندد  ال

ة بالثطاق كما تإتثى على مجمثعة ما القيم التى تعبدر عدا أودثق صكالت العامة والخاشالم
عليدددج   فيدددجق ممدددا يفدددر  شعثر باال تمدددات للدددثطا الددد ى يعددديشدددالمدددثاطا كدددالإق فدددى التعب دددر وال

ام بالإفدددال علدددى هددداذ الدددثطا )رمدددزى و خدددروتق لثكج العدددسدددمجمثعدددة مدددا الثاج دددات تظهدددر فدددى 
 (117صق 2007

اركة اإليجابيددددة فددددى التنميددددة االجتماعيددددة شددددية للمسدددداسوتعددددد المثاطنددددة هددددى الرك ددددز  األ
با مثاجهدددة سددديةق أ دددل تصددد إت تنميدددة المثاطندددة لددددى طالبندددا مدددا تهدددم سدددايسواال تددددادية وال

لعددالى التدددى يوددع علدددى عاتوهدددا ات التعلددديم اسسددريا مددا خدددالل م  شدددتإددديات الودددرت الإددادى والع
ئثلية بندددات وتطدددثير منظثمدددة المثاطندددةق فالمثاطندددة تعندددى تدات واج دددات سدددالعدددبت األوبدددر مدددا م

 (.166ص ق2010ج )فيداق شفة با وا ع  عيصت مجرد سمإدد  والتمتع بإوثق مع نة ل ا فهى لي

 ا  اب ير طدثت بددشدلعددا تت  البيدة ا (Eid, 2015, P.13)و دد تسدفرت  تدائ  دراسدة 
عثر باال تمدددات إلدددى الدددثطاق أ دددل كددات مفهدددثم المثاطندددة بالنسددد ة لهدددم يتمثدددا فدددى شدددالمثاطنددة وال
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 عثر بالإب واإلخالصق والثالت واال تمات  إث بلد ما.شال

رى فدى الث دت الإدالىق فإ دج ددوفى  ا الظروف واألأدا  التدى يمدر بهدا المجتمدع الم
المثاطندة التدى مدا ب نهدا اال تمدات للدثطاق  تبنداتت مهدارات وقديم سفى تمس الإاجة إلى تت يمدار 

يوثم بثاج اتج  امحق أ ل تدفع تلك المهارات والقيم المتعلم ب تسئثلية المجتمعيةق واأترام العما والتسوالم
(ق أ ل تثصلت 10ص ق2014ر  نى ق مإمد ق شئثلياتجق ويعرف أوث ج ويدافع عنها )السويتإما م

عف قدددديم المثاطنددددة متمثلددددة فددددى ضددددعف صددددثر ( إلددددى ضدددد1789ق ص2010ة )صددددالح ق سدددددرا
هم سدددت ف مسدددئثلية اب وعجدددزهم عدددا تإمدددا شدددو المجتمعيدددة لددددى السدددثات الجامعيدددة تاركة شدددالم

 لة لإدا سد اب وقديم المجتمدع والرب دة الملإدة للهجدر  كث شدباإلضافة إلى وجثد تفاوت ب ا قيم ال
 كالت.شالم

اتوددج تإو ددق تهددداف التنميددة  اب تمددا األمددة وعدددتها فددى المسددتوبا أ ددل يوددع علددى عشدوال
ة فدددى صددد اب وته ئدددة تسدددال ب الإيدددا  ال ريمدددة لهدددم خاشدددلهددد ا تسدددعى تى دولدددة إلدددى االهتمدددام بال

 اب شدر الإالى لم يتسم بدج مدا تم درات سدثات مإليدة تو  ثميدة تو عالميدة أ دل تت فئدة الدالع
نهددددا الالم دددداال  كالت مشددددتوثددددر الفئددددات تدددد   رًا بهدددد ت التم ددددرات والتددددى  ددددت  عنهددددا ال ث ددددر مددددا الم

عثر شددداركة االجتماعيدددة والشدددعف المضدددواال تدددراب وفوددددات الهثيدددة وعدددف المثاطندددة والسدددلبية و 
 اب شدد( تت ال1995 اع الإاجددات و ددد ت بتددت دراسددة )اإلبددرا يم ق شددا فددى إشددبددالعجز  تيجددة للف

ريع كالت ومنهدا فوددات الهثيدة وعددم اال تمدات  تيجدة للتم در السدشدللعديدد مدا الم  العر دى يتعدر 
راع بدد ا الوددديم والإددديل وت بتددت دددفددى المجتمددع والدد ى صدداأ ج تضددارب فددى القدديم والعددادات وال

 وا عددامثت إلدى ذو دات الهثيدة ضفة خاصة يتعر د اب األرد ى بش( تت ال1985) اهرق دراسة 
اركة فدى الإيدا  االجتماعيدة وهد ا التضدارب القيمدى يتعدر  لدج شدعف المضدعثر باال تمدات و شال
العالميدددة بإكدددم  للمسدددتجداتامعى علدددى وجدددج الخددددثص  ظدددرا أل هدددم توثدددر عدددرت الجددد اب شدددال
عهم بالجامعددة باعت ارهدددا القيدداد  الف ريددة والعلميدددة بددالمجتمع أ ددل يودددع علددى عاتوهددا إعدددداد ضددو 

( إلددى 2004)خليفددةق  ر الدراسددة شددتماعيددة وتنم تهددا ول ددا تابج القدديم االجسددو و اب شددالوت ه ددا 
ر ددثى لدددى الجددامعى ممددا كددات لددج توبددر األ ددر فددى االفتوددار إلددى القدديم تراجددع الدددور الثوددافى والت

دراسددة لت صددلبية بدد ا الطددالب منهددا التدددخ ا والالم دداال  و  رهددا وتث سددقدديم  وا تشددارم ر ضددوال
( ب ت تأد العثاما الهامة التى تدت إلى ا هيار القيم االجتماعية لددى 2004تاذق س)أمدات واأل

إلى ضرور   الدراسةالطالبية وله ا توصت  باأل شطةام الجامعة الجامعى هث عدم اهتم اب شال
التددددى تنمددددى القدددديم لدددددى الطددددالب و ظددددرا ألت تفددددا م هدددد ت  األ شددددطة بممارسددددةتت تهددددتم الجامعددددة 

المجتمدع كمدا تت اسدتفإال هد ا كالت تخدرى كداال إراف والجريمدة فدى شدكالت يد دى إلدى مشالم
المجتمدددددع كدددددات البدددددد مدددددا تضدددددافر جميدددددع  األمدددددر وعددددددم مثاجهتدددددج يددددد  ر بالسدددددلب علدددددى تنميدددددة
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 كالت.شالتخددات والمها المختلفة لمثاجهة ه ت الم

ارك كم رهدا مدا شدواستنادا على ما سبق فإ ج يجب على مهندة الخدمدة االجتماعيدة تت ت
الرعايدة وسياسدة فة عامدة ددالمها فى العما على إعاد  تنظيم وتخطي  السياسدة االجتماعيدة ب

راد المقيمدد ا فددى المجتمددع وفددى فددق بمددا يددتالتم مددع وجهددات  ظددر األةصددفة خاددداالجتماعيددة ب
 طة اإليجابية.شما قيم المثاطنة الن واالستفاد اركة شثت أاجاتهم و دراتهم على المض

 

 تها بدد ا المطال ددة بإددق المددثاطا فددى الثصددثل شددو ددد ر طددت الخدمددة االجتماعيددة مندد   
رسدة القديم والإودثق وتإمدا  دد  ج مدا للخدمات ما جهة و  ا أق هد ا األخ در تيضدا فدى مما

المسئثليات االجتماعيةق فالخدمة االجتماعية تر   ب ا كث ها إأدى موددمى الخددمات و د ا تت 
رعية مدا خدالل دولدة رعايدة مثجهدة تثج هدا شديد ح المستف د مدا الخددمات عمد ال لدج أوث دج ال

 صارما  إث العم ا.

ى مناسدددب لدددج شدددا فدددى مسدددتثى معيوأ دددل تت ل دددا فدددرد فدددى المجتمدددع الإدددق فدددى تت يإيددد
كا والرعايددددة الطبيددددةق سددددوالم سب والملدددد سددددالمدددد ائى المنا المسددددتثى وألسددددرتج مددددا خددددالل تددددثف ر 

ية فى مجتمعج ف ت اإلخالل به ت الإوثق  د ي دى إلى فوددات تفدراد سياساركة فى الإيا  الشوالم
 عثر بالمثاطنة اإليجابية.شالمجتمع للثالت واال تمات وال

ال مدا تجددا ضددايا رفا يدة اإل سدات والنضددر  بوشد دا  الخدمددة االجتماعيدة الم او ظدرا الرت
طهاد والظلددم ضدكال االشددواألمدا وتإريدرت مددا كدا ت شيرفدع الظلدم والمعا ددا  وت و دد أوددج فدى العدد

طراب ضددر اددعفات والد يا كدا ثا يمثلدثت مضدطهدوت والمظلدثم ا والضدوالدفاع عا أودثق الم
 ستورارت فودد جداتت هد ت المهندة موبدر  عدا الجا دب الممدار سدهديددا ال ر  المجتمع الل برالدى وتسلم

تى مدددع شدددات وارت دددا  علميدددا و يوابهدددا كمدددا لعبدددت الخدمدددة االجتماعيدددة تدوارا سدددلت و ددد أودددثق اإل 
ت واألطفددال والعجددز  واألرامددا والمطلوددات اسددثل علددى أوددث هم مثددا الندددمختلددف الوطاعددات للإ

  اب.شعاف العوثل والضو 

في  وتنظديم مطدالبهم ددائ  ا االجتمداع  ا بجا دب الفئدات المضدطهد  والددويوف األخ
ثل لإدددا الخالفدددات والمنازعدددات بطدددرق دددد  لددددى الإسدددة العندددف والتث ضدددلم ومناهسدددا د  السدددوم
ما تإو ددق العدالددة االجتماعيددة مددا خددالل الددنظم الوضددائية العادلددة ومسددا د  ضددكا يشددليمة بسدد

 .(2011)سالمق  عة اإل سات وتإو ق كرامتجليمة البنا  التى تهدف إلى ر سالجهثد ال

الثصدمة والتعددب وترفيدج الإريدة وتيضًا منهم الخدمة االجتماعية مهنة مهتمدة بوضدايا 
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السياسية والإوثق المدينة والثصثل إلى تددعيم أودثق العمدالت علدى تسداس تت تنميدة العال دات 
عد  ت سداق العمدالت )الشد اب( اإل سا ية وضمات الإوثق مدا تهدم دعدائم الممارسدة المهنيدة لمسدا

 Margaret) المجتمعيددة.تددى يإتاجث هددا فددى إطددار أددق الإمايددة واألسددر وتددثف ر الخدددمات ال

Alston and Jennifer Mackinnon special work fields of practice, 2001, p, 

p. 466) 

مهنددددة الخدمددددة االجتماعيددددة تهددددتم بددددالترك ز علددددى األخددددالق والقدددديم كعامددددا تساسددددى فددددى 
لممارسة المهنية فى إطار تثضيح الإوثق االجتماعية واال تدادية للسكات المعرض ا للخطر ا

وتثضدديح الفهددم المناسددب لوفددراد ومسددتثياتهم وقيددام األخدددائى االجتمدداعى بدددور الثسددي  بدد ا 
أوثق األفراد واأتياجاتهم مع االهتمام بإعطدات الفدرص واسدتثمار الودث  لعناصدر تساسدية لعمليدة 

  والترك ددز علددى  دددرات العمددالت فددى إطددار الإوددثق الممنثأددة لهددم مددا  اأيددة وواج دداتهم المسدداعد
مدا  اأيددة تخدرى فددى تأددا  التم ددر الد اتى معتمدددًا علدى اسددتخدامج مدداخا متعدددد  مثدا مدددخا 

إطددار مراعددا  الوضددايا األ سدداق العامددة والمددداخا الب ئددى والمعددارف والت تيكددات المرت طددة بهددا فددى 
 Paula) اسية واالجتماعية واال تدادية التى تسعى لتإو ق العدالة والمسداوا  بد ا العمدالتوالعثاما السي

Allen Mrsres and Charles Garuin, 2000, p.p 14-15) 

إذا فالخدمة االجتماعية مهنة إ سا ية تهتم بإوثق اإل سات فهى تعما علدى تنميدة وعدى 
م ومعدددرفتهم بمفهدددثم المثاطندددة واال تمدددات الشددد اب وخاصدددة الشددد اب الجدددامعى بكيفيدددة تنميدددة وعددد ه

 للمجتمع ال ى يعيشثت فيج وتم ر اتجاهاتهم السلبية وكيفية المطال ة بإوث هم.

ومهندة الخدمدة االجتماعيددة باعت ارهدا مهنددة إ سدا ية تهددتم بدالفرد والمجتمددع لهدا دور كب ددر 
عدا ضدعف المثاطندة فى تنمية المثاطنة لدى الش اب والتددى للمشكالت االجتماعية الناجمة 

وفى سب لها إلى تإو ق ذلك تعتمد على طر هدا المختلفدة وتأددى هد ت الطدرق هدى طريودة العمدا 
التددى تت مددا الدد ع  داخددا الجماعددة والتددى ت سددبهم المعددارف مددع الجماعددات باعت ارهددا الطريوددة 

رسددخ واالتجاهددات والقدديم وت مددا  السددلثك األساسددية ومددا  ددم تسددتمر مددع كددا فددرد ط لددة أياتددج وتت
كما تسعى طريودة العمدا مدع الجماعدات إلدى تنميدة  (Zanden, 1990, P.148)معج فيما بعد 

القدديم االجتماعيددة لدددى الشدد اب فددالقيم هددى التددى تإدددد الشخدددية الثطنيددة ومنهددا قيمددة اال تمددات 
والددثالت وتإمددا المسددئثلية والمشدداركة والتسددامح و  رهددا مددا القدديم التددى تدددعم مددا المثاطنددة فوددد 

( إلدددى دور الطريودددة فدددى تنميدددة القددديم االجتماعيدددة لددددى الشددد اب 1980ق تأمدددددراسدددة ) تثصدددلت
ومنهددا الشددعثر و ددالثالت واال تمددات للمجتمددع وقدديم  وافددة السددالم االجتمدداعى وضددرور   ددرس هدد ت 
القدديم فددى شخدددية كددا عضددث وذلددك باسددتخدام البر ددام  فددى خدمددة الجماعددة وتثصددلت تيضددًا 

ر الطريوددة فددى دعددم اال تمددات الددثطنى لدددى الشدد اب مددا خددالل ( إلددى دو 2000دراسددة )فهمددى ق 
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دعدددم المشددداريع االجتماعيدددة والسياسدددية ودعدددم الهثيدددة الثوافيدددة لددددى الشددد اب ويتضدددح مدددا هددد ت 
الدراسات دور طريودة خدمدة الجماعدة فدى تنميدة القديم الشد اب فهدى طريودة لتر يدة الشد اب و مدث 

لتدى تعمدا معهدم الطريودة مدا خدالل ممارسدة شخدياتهم والش اب الجامعى تأدد فئدات الشد اب ا
بدددرام  وت شددددطة تتمشدددى مددددع  دددددراتهم وم دددثلهم واأتياجدددداتهم تإددددت تثجيدددج ورعايددددة متخدددددد ا 
بالجامعات وذلدك بهددف تنميدة القديم االجتماعيدة لدديهم ومنهدا قديم المثاطندة خاصدة فدى المرألدة 

المعاصر  والتى يداأبها تزمة  الإالية التى يثاجج المجتمع ف ها ال ث ر ما التم رات والتإديات
بياب القيم وتستخدم طريوة خدمة الجماعة البر ام  بما يإثيج ما ت شطة كثس لة لتنميدة القديم 
المختلفددة لدددى الشدد اب باعت ددارت تأددد الثسددائا التددى تعتمددد عل هددا لتإو ددق تهددداف تر ثيددة و وافيددة 

( علددى دور البر ددام  فددى 2001ق  ال ددثرى واجتماعيددة تتعلددق بنمددث الشدد اب أ ددل تودددت دراسددة )
خدمددة الجماعددة فددى تنميددة القدديم لدددى الشدد اب ومنهددا المسددئثلية االجتماعيددة مددا خددالل األ شددطة 

 التى يعتمد عل ها لتإو ق ه ا المر .

وفى ضثت ما سبق تتإدد مشكلة الدراسدة فدى التثصدا إلدى دور موتدرح يسدهم فدى تنميدة 
تعددرف فددى البدايددة علددى صددثر كددا مددا تإمددا قديم المثاطنددة لدددى الشدد اب الجددامعى مددا خددالل ال

المسددددئثلية واال تمددددات باعت ارهمددددا قيمتددددات تساسدددد تات للمثاطنددددة وتيضددددًا التعددددرف علددددى األ شددددطة 
والثسائا التى يمكا تت تستخدم لتنمية ه ت القديم ومعرفدة المعث دات التدى تإدثل دوت تنميدة قديم 

ح لتنم تها وصنع الورارق وهى ذاتهدا المثاطنة لدى الش اب الجامعة  م التثصا إلى بر ام  موتر 
اال تمدات للدولدة الإديثدةق ومدا هندا كا دت المثاطندة موثمات المثاطنة الفعالة والدالإة فدى  دا 

الديموراطيددددة تسدددداس الفاعليددددة االجتماعيددددة أل هددددا تهددددب شددددرو  الفاعليددددة اإل سددددا ية والثطنيددددة ق 
قيدددة فدددى  دددا المثاطندددة الإكثمدددة و الموابددا ال يمكدددا الددددثر تى فاعليدددة إ سدددا ية تو وطنيددة أقي

بطريوددة سددلطثيةق فالمثاطنددة الوابعددة تإددت سدديطر  الددنظم السددلطثية والمإرومددة مددا الودددر  علددى 
التعب دددر والمشددداركة و التدددالى مإرومدددة مدددا الوددددر  علدددى التددد   رق ال يمكنهدددا تت تبددددع تو تندددت ق 

الضاما إل تداع فاعليدة فالمشروع الإضارى الديموراطى التى تشكا المثاطنة عمثدت الفورى هث 
اجتماعيددة تددداعديةق وهددث المددثفر لموثمددات البنددات مددا خددالل ألددج إلشددكاليات السددلطة واإلدار  

 .(2008)عبدالإم د ق  العامة للمشروع اإل سا ى السياسى

ولمددا كا ددت مهنددة الخدمددة االجتماعيددة بطريوهددا تنظدديم المجتمددع تهددتم ب سددال ب الممارسددة 
والديموراطيدة وهدى كلهدا مدا توليدات وتسدس المثاطندة الفعالدةق لد ا فدإت التى تستند إلى المشداركة 

المهنة بطريوتها تنظيم المجتمع مسئثلة بدثر  م اشر  عا ترسيخ وتنمية المثاطندة الفعالدة لددى 
المدددثاطن ا بددددفة عامدددة والشددد اب بددددفة خاصدددة. فمنددداه  الخدمدددة االجتماعيدددة تثضدددح طبيعدددة 

جتماعية وما ينش  عا تلك العال ات ما ت ظمدة و دثا  ا وأودثق العال ة ب ا المثاطا والب ئة اال
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وواج ددداتق فضددداًل عدددا ت هدددا تخدددت  بدراسدددة المشدددكالت الإياتيدددة ال ثميدددة واإلسدددهام فدددى إيجددداد 
 .(956ق ص 2007)داودق  مثاطا توثر ديناميكية

 الدراسات السابقة:ثانيًا: 

 جدد  ذات الدلة بمثضثع الدراسدةو استورات ال اأثة للدراسات السابوة العر ية واألجنبية 
 :تت

 اب لمهددارات  شددعلددى تهميددة تعلدديم ال (Judd ،2006وقددد أتدددت نتدداسة )راسددة   ييددد) 
وخبددرات المثاطنددة وتعددديا سددلثكياتهم بمددا يتناسددب مددع الإيددا  السياسددية والممارسددات الديموراطيددة 

 والثعى بدور الوا ثت وتهم تج وكيفية اأترامج.

 

المظداهر   تت هنداك بعد (Peterson ،2004ون سدبيتر ة )راسدتما أظهدرت نتداسة 
عف اإلأسدددداس ضددددف عددددا خلددددا فددددى عال ددددة الفددددرد بددددالمجتمع و شددددية التددددى ت ضددددالسددددلثكية المر 

ار النزعدددة الفرديدددة والعجدددز عدددا التددد   ر شدددعثر بددداال تراب عدددا المجتمدددع وا تشدددباال تمدددات مثدددا ال
 جامعة التى ينتمى إل ها.اإليجابى الفعال فى الإيا  االجتماعية وفودات اإلأساس بال

البددرام  واأل شددطة الطال ددة الجامعيددة دراسددة  (2005نوريددم مدمددد ، المعلددى، )راسددة  
م دا يددة وتهدددف إلددى دراسددة وتإديددد مدددى تهميددة البددرام  واأل شددطة فددى تنميددة شخدددية الطال ددة 

ال دددات الجامعيددة مدددا  تددائ  هددد ت الدراسددة: تت البدددرام  واأل شددطة الطالبيدددة تسددهم فدددى تدددعيم الع
االجتماعيدددة السدددليمة بددد ا الطال دددات كمدددا تسدددهم فدددى تددددعيم العال دددات االجتماعيدددة السدددليمة بددد ا 
الطال ددداتق كمدددا يسدددهم النشدددا  فدددى تنميدددة الهثايدددات و شددد اع الرب دددات لدددديهمق وتنميدددة روح الدددثالت 
واال تمددددات لل ليددددة والمجتمددددع. كمددددا يسددددهم النشددددا  فددددى توثيددددة الطال ددددات علددددى تإمددددا المسددددئثلية 

 سابهم مهارات التعاوت والمشاركة اإليجابية.واوت

هدددفت هدد ت الدراسددة إلددى تعددرف درجددة الددثعى  (2018، السددليداتا السددرحان)راسددة  
بمفهدددثم المثاطندددة الر ميدددة لددددى طل دددة مرألدددة ال كدددالثريثس فدددى كليدددة العلدددثم التر ثيدددة بالجامعدددة 

( طالب وطال دة 230ما ) األرد يةق و د اعتمدت الدراسة على المنه  الثصفىق وت ث ت الع نة
تم اختيدارهم بطريودة عشدثائيةق وط ودت علد هم اسدت ا ة تدم تإل لهدا بدالطرق اإلأددائية المناسد ةق 
وتثصلت الدراسة إلى تت درجة وعى الطل دة بمفهدثم المثاطندة الر ميدة )متثسدطة(ق كمدا توصدت 

ة ما مخاطر المشاركة الدراسة بضرور  تثعية الطل ة باألسال ب المتودمةق والمختلفة فى الإماي
 فى مجتمع اال تر ت مثا: التعاما مع أاالت االختراق االل ترو ى.
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اسددتهدفت الدراسددة معرفددة مسددتثى معلمددات ريددا  األطفددال  (2018مدددرو، ،)راسددة  
( معلمدة مدا 50بالممل ة العر ية السعثدية ب بعاد المثاطنة الر ميةق وذلك ما خدالل ع ندة مدا )

واعتمدددددت الدراسددددة علددددى المددددنه  الثصددددفىق لقيدددداس الددددثعى ب بعدددداد معلمددددات ريددددا  األطفددددالق 
وجثد  دثر فى تبعاد المثاطنة الر مية )االأترامق المثاطنة الر ميةق وتشارت  تائ  الدراسة إلى 

والتعلدديمق والإمايددة( لدددى معلمددات ريددا  األطفددال بالممل ددة العر يددة السددعثديةق وكددات مددا تهددم 
ات ريددا  األطفددال علددى مإددث األميددة الر ميددةق وتفع ددا قدديم تثصدديات هدد ت الدراسددة تدددريب معلمدد

 المثاطنة الر مية لديهاق وكيفية استخدمها لبرام  الإماية الر مية ضد الف روسات والورصنة.

اسددتهدفت الدراسددة تعددرف قدديم المثاطنددة الر ميددة المتضددمنة  (2018القدطددانى ،)راسددة  
ئدة التددريس بجامعدة األم در   دثر ق وجامعدة فى مورر "تونيات التعليم" ما وجهدة  ظدر تعضدات ه 

( عضدددث ه ئدددة تددددريس ط ودددت علددد هم اسدددت ا ة 23الملدددك خالددددق واخت دددرت ع ندددة عشدددثائية مدددا )
( مإاور لقيم المثاطنة الر ميةق وخلدت الدراسة إلى تت 9( فور  مثزعة على )53ت ث ت ما )

 ميدة"ق و "مإدث األميدة الر ميدة" ق قيم "الليا ة الر مية" ق و "الثصثل الر مى"ق و "االتدداالت الر 
و "الدإة والسالمة واألما الر مى" متضمنة فى مورر "تونيات التعليم" فى جامعة األم در   دثر  
بشددكا كب ددر: ب نمددا جدداتت "الوددثا  ا الر ميددة" ضددعيفةق و "التجددار  االل ترو يددة" منعدمددة وتوصددت 

غ عددا تى عمددا   ددر  ددا ث ى فددى ال اأثددة بضددرور  تعريدد  الطال ددات بخطددثات و جددراتات اإلبددال
 المجتمع الر مى.

هدفت ه ت الدراسة إلى معرفة دور المعلدم بالمرألدة الثا ثيدة  (2017التويجرى ،)راسة  
فى و اية الطدالب مدا اال إدراف الف درى فدى ضدثت المثاطندة الر ميدة مدا وجهدة  ظدر المشدرف ا 

مددا تبددرز  تائجهددا تت مددا تهددم  التر ددثي ا وذلددك فددى المدددارس الثا ثيددة بمدينددة الريددا ق وكا ددت
تدوار المعلددم هددث اسددتثمار المإتددثى الر مددىق إل هددار القدديم الثسددطية واإليجابيددة فددى المجتمددعق 
واالعتدال فى جميع مناأى الإيا ق وتث ي  تلك الثسائا الت نثلثجية فدى تعزيدز قيمدة اال تمدات 

بدايدة الفددا الدراسدىق  للثطاق كما توصت الدراسة بت لي  المعلمد ا بإعدداد خطدة علميدة مدا
للث ايددة الر ميددة مددا اال إددراف الف ددرىق واشددتراك الم سسددات األمنيددة مددع المدددارس فددى إوسدداب 

 المعلم ا مهارات التعاما الر مى مع اال إراف الف رى والث اية منج.

عملت ه ت الدراسة على وصف وتإل ا قيم المثاطنة لددى  (2017بن شمس ،)راسة  
( طالددب وطال ددة مددا التخددددات 56وتددتم ا توددات ع نددة عشددثائية مددا ) طددالب جامعددة ال إددرياق

العلميددة واألدبيددةق كمددا عرضددت ال اأثددة لنمدداذع مددا تجددارب بعدد  الدددول العر يددة واألجنبيددة فددى 
 تددائ  مجددال تعزيددز تهددداف المثاطنددة فددى العدددر الر مددى داخددا المندداه  الدراسددية ق وفددى ضددثت 

اطنددة الر ميدةق لدددعم عمليدات التعلدديم والتددريبق وقيدداس الدراسدة توصددت ال اأثدة بنشددر  وافدة المث 
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 ت ر استخدام األسال ب الت نثلثجية فى تنمية قيم المثاطنة لدى طالب المرألة الجامعية.

اهتمددت هدد ت الدراسددة بال شددف عددا وا ددع المثاطنددة الر ميددة  (2016عبدددالقوى ،)راسددة  
وط ودت هد ت الدراسدة اسدت ا ة علدى  لدى الطال ات المعلمات بكلية البندات د جامعدة عد ا شدمسق

ع نددة عشددثائية مددا تلددك الطال دداتق لل شددف عددا وا ددع المثاطنددة الر ميددة مددا خددالل اسددتخدامها 
لمث دددع "الفيسدددبثك" ق وا تهدددت الدراسدددة بتددددثر موتدددرحق لتنميدددة مهدددارات الطال دددات بكليدددة البندددات 

الوا ث يدددة. كمدددا توصدددت فدددة باالسدددتخدام األمثدددا للت نثلثجيدددا الر ميدددةق وتمكددد ا الطال دددات مدددا الثوا
الدراسدددة بددددعم  ددددرات شددد كة اال تر دددت بال ليدددةق وتنظددديم  ددددوات تثقيفيدددة عدددا الجثا دددب الوا ث يدددة 

 الر مية.

 

اسدددتهدفت هددد ت الدراسدددة معرفدددة مددددى إسدددهام بعددد  شددد كات  (2016الدربدددى ،)راسدددة  
عدة اإلمدام التثاصا االجتماعى فى تعزيدز مفهدثم المثاطندة الر ميدة مدا وجهدة  ظدر طال دات جام

مإمد با سعثد بالريا  ق واستخدمت ال اأثة المنه  الثصفى المسإىق لتطب ق است ا ة على 
( طال ددة. و دد تشددارت  تددائ  الدراسدة إلددى تت مددث عى "سدناب شددات" و "تددثيتر" 100ع ندة  دددرها )

يسددهمات فددى تعزيددز المثاطنددة الر ميددة ق أل همددا يضدديفات مهددارات ت نثلثجيددة تتمثددا فددى : سددرعة 
لنشددرق والتعب ددر عددا الددرتى ق والتثاصددا مددع العددالم الخددارجىق ل نهمددا يفتودددات إلددى م ددز  "األمددات ا

الدراسة بضدرور  االسدتفاد  مدا م دزات المدث ع ا المد كثريا فدى  شدر الر مى" ق وما  م توصت 
 الثوافة الت نثلثجية فى المجتمع الجامعى السعثدى.

ى اخت دار فعاليدة بر دام  التددخا المهندى سدعت هد ت الدراسدة إلد (2015عبدهللا ،)راسة  
باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةق وتنمية وعى الش اب الجامعى بالمثاطنة الر ميدة 
فدددى مإافظدددة  ندددا مدددا  ال دددة تبعدددادق وهدددى: "االأتدددرام الر مدددى"ق و "التعلددديم الر مدددى"ق و "الإمايدددة 

البر ددام  فددى تنميددة وعددى الشدد اب الجددامعى الر ميددة". وت هددرت  تددائ  هدد ت الدراسددة فعاليددة هدد ا 
باالأترام الر مىق أ ل تدى ذلك إلى ارتفاع درجة االأترام الر مى لدى الش اب الجامعىق كمدا 
توصت الدراسة بمساعد  الش اب الجامعى على فهم التدرفات الددإيإة لومدا الر مدى مثدا: 

 ددرار كلمددة السددر مددع الإسددابات التف  ددر  بددا  شددر تيددة مدداد  تو مإتددثى علددى اال تر ددتق وعدددم ت
المختلفددة سددثات علددى مثا ددع التثاصددا االجتمدداعى تم البريددد االل ترو ددىق وكدد لك اأتددرام المل يددة 

 الف رية لآلخريا. 

سددعت هدد ت الدراسددة  إددث توددديم ر يددة موترأددة لدددعم دور  (2014المسددلمانى ،)راسددة  
ثصفى التإل لىق وط وت االست ا ة التعليم فى  رس قيم المثاطنة الر ميةق واستخدمت المنه  ال
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علددى ع نددة مددا طددالب التعلدديم الثددا ثى العددام بدددفثفج الثال ددة فددى مإافظددة الد هليددةق وتثصددلت 
الدراسددددة إلددددى ر يددددة موترأددددة ترت ددددز علددددى منطلودددداتق وتهددددداف ق ومإدددداورق ومتطل ددددات للتنف دددد . 

مليدة التطب دق مدا وتوصت ال اأثة بد ت ترت دز المثاطندة الر ميدة علدى الجا دب النظدرىق وعلدى ع
خدالل دور  الدتعلم الت نثلدثجى بمراألهددا األر دعق وهدى : "الددثعى واوتسداب المعرفدة الت نثلثجيددة"ق 
و "الفهدددم لالسدددتخدام المناسدددب و  دددر المناسدددب"ق و "الفعدددا وهدددث تطب دددق مدددا تعلمدددج الطالدددب فدددى 

للتشددداور أدددثل مرألتدددى الدددثعى والفهدددم فدددى الثا دددع الفعلدددى"ق وتخ دددرًا "التشددداور تى إتاأدددة الفرصدددة 
 تفضا استخدام للت نثلثجيا وتطبيواتها".

سعت ه ت الدراسة إلى تعليم طل دة المددارس كيفيدة تد م ا  (Goerner, 2018) )راسة
وأماية ت فسهم ما التطفاق والتنمر الر مىق أل هم عاد  يتددلثت بالمئدات معلثماتهم الشخدية 

الماسدنجرق والسدناب شداتق واال سدتجرام ما األصد ات عبر كث ر ما التطبيودات الر ميدةق مثدا: 
... الخق فال ث ر ما الطل ة ما اال خرا  فى العالم الر مى ب مات ومسئثلية ق وتثصى الدراسى 
بمساعد  الطل ة على التف  ر النوددى فيمدا يدرات علدى معلثمدات مدا مثا دع التثاصدا االجتمداعىق 

طدرق لث دف التنمدر السد برا ىق و عدداد ومثا ع اال تر دت المختلفدةق وتشدجيع الطدالب علدى إيجداد 
دروس تعليمية للمعلم ا وانبات أثل  ثاعد السلثك الر مى اإليجابىق ومشاركة تمندات المكت دات 
المدرسية فى إ امة عال ات داعمة مع الطل ة سثات ما هم مسدتهدفثت لمضدايوات اال تر دتق تم 

 ما يوثم بالمضايوات ك لك.

ضددت هدد ت الدراسددة كث ددرًا مددا مفددا يم المثاطنددة ستعر ا (Maughan, 2017) )راسددة
الر ميددةق فهددى : الإفددال علددى بدددمة ر ميددة مسددئثلة فددى ت نددات تإددرك طل ددة المدددارس االبتدائيددةق 
والمتثسدددددطةق والثا ثيدددددة فدددددى العدددددالم الر مدددددىق وكيددددد  يدددددد ح الطالدددددب مسدددددتخدمًا وتوثدددددر إدراودددددًا 

هدث تشدهر  Mike Ribbleالدراسدة تت التعاما السليم معهاق وذكدرت للت نثلثجيا ق و ادرًا على 
مق وكات المدطلح   ر م لثف لل ث رياق كمدا 2000ما تناول المثاطنة الر مية فى توائا عام 

فى تإديد المإاور الرئيسة التدى تضدمنها المثاطندة الر ميدةق وذلدك فدى عدام  Baillyتشارك مع 
تضدددم ا المثاطندددة مق وعرضدددت الدراسدددة لل ث دددر مدددا التجدددارب التدددى يمكدددا مدددا خاللهدددا 2008

الر ميددة فددى المدددارسق وتودددت علددى مإددث األميددة الر ميددةق والودددر  علددى تإديددد الجددثد  ومدددادر 
اسددددتخدام شدددد كات التثاصددددا المعلثمددددات المث ث ددددة. كمددددا توصددددت الدراسددددة بتعلدددديم الطل ددددة كيفيددددة 

ة االجتمددداعىق ووسدددائا اإلعدددالم الجديدددد بطدددرق إيجابيدددةق وتددددريس المهدددارات والممارسدددات الر ميددد
الج دد  ق واالهتمدام بالطل ددة بثصدفهم مددثاطن ا ر مد ا لهددم بددمة ر ميددة فدى كددا مدا ينشددرو ج تو 

 يشاركث ج عبر اال تر ت.

عرضددت الدراسددة خطددثات بسديطةق لترسدديخ المثاطنددة الر ميددة  (Stout, 2017) )راسددة
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نبدداتق بثاليددة ت سدداس فددى الثاليددات المتإددد  األمريكيددةق ومددا هدد ت الخطددثات تدددريب المعلمدد اق وا
والمدرس ا على السلثك الر مدى اإليجدابىق و درس  وافدة المثاطندة الر ميدةق والتعريد  بالمثاطندة 
الر ميددددة علددددى مثا ددددع شدددد كة اال تر ددددتق ووسددددائا التثاصددددا االجتماعيددددةق وكدددد لك فددددى األ شددددطة 

وت التعليميةق وتثصى الدراسة بتعلم مهارات تو يم المدادرق وتث  ق المعلثمات والمثا عق والتعدا
بدد ا مددثاطن ا ر م دد ا  خددريا فددى جميددع ت إددات العددالمق و دراع المثاطنددة الر ميددة ضددما المندداه  

مق ومددا 2011الدراسددية وتخدددي  مددنه  دراسددى مسددتوا لهدداق و ت كددات  ددد تددم ذلددك مندد  عددام 
تثصددديات الدراسدددة اشدددتراك تمندددات المكت دددات المدرسددديةق ومدددديرى المددددارسق ومدددث فى ت نثلثجيدددا 

 المثاطنة الر مية .ت لنشر  وافة التعليم فى دورا

علددى دور المعلمدد ا فددى تعلدديم طل دددة الدراسددة  تودددت هددد ت (Ribble, 2015) )راسددة
المدارس السلثك المناسب ت نات التعاما مع الت نثلثجياق وكي  يكدثت مدثاطا صدالح فدى العدالم 

ثاطندة الر ميدةق والتدى الر مىق وكيفية اال خرا  فى الت نثلثجيدا الر ميدة وفودًا للمإداور التسدعة للم
تجملها تإت  ال  فئاتق وهى : )االأترام د التعلديم د الإمايدة(ق وشدما االأتدرام اأتدرام الدنفسق 
واأتدرام انخدرياق وتدرع تإتددج مإداور )الثصددثل الر مدى د اإلتيك ددت الر مدى د الودثا  ا الر ميددة(ق 

ج مإددداور )التجدددار  الر ميدددة د تمدددا التعلددديم فتضدددما التعلددديم الددد اتىق وتعلددديم انخدددرياق وتدرع تإتددد
الإمايدة أمايدة الدنفسق وأمايدة انخدريا ق وتدرع االتداالت الر مية د الثوافة الر ميدة(ق وشدملت 

تإتج مإاور )الإوثق والمسئثلية الر مية د الدإة والسدالمة الر ميدة د األمدا الر مدى(ق وتثصدى 
ى العمليدددة التعليميدددةق لتمكددد ا الدراسدددة بضدددرور  تددددريب المعلمددد ا علدددى اسدددتخدام الت نثلثجيدددا فددد

 المثاطنة الر مية.

علددى ضددرور  تنميددة الددثعى السياسددى تودددت ( 2008 سددرحان، مدمددد مدمددو)،  )راسددة
للشدد اب مددا  بددا مكاتددب شدد اب المسددتوبا وضددرورى وجددثد منهجيددة علميددة فددى وضددع البددرام  

 والخدمات إلش اع اأتياجات الش اب.

تشارت الدراسة إلدى تنميدة قديم  وافدة السدالم  (2007، فا)ى  ، مجدى أبو العال  )راسة
االجتمدداعى لدددى الشدد اب الجددامعى سددثات فددى قيمددة اسددتيعاب مفهددثم السددالم االجتمدداعى وقيمددة 

 اأترام انخريا وتنمية العما الجماعى وقيمة المسئثلية االجتماعية.

هددفت الدراسدة إلدى  (Dama Mosweuny and Julia Preece, 2003)راسدة)
ثرات الش اب  إث المثاطنة فدى سدياق التم در االجتمداعى السدريعق و دد اسدتنتجت است شاف تد

الدراسة إلى تت العثلمة تدت إلى ت وا القيم التول دية والنزعة الفردية للش ابق فضاًل عا ضعفًا 
وضددع إسدتراتيجية تعليميددة ممارسدة الشدد اب لإودث هم وواج دداتهمق ومدا  ددم تثصدى الدراسددة بضدرور  
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 الش اب. المشاركة فى التنمية لتدعيم قيم المثاطنة لدى تشجع على  ه 

والتدى توددت علدى تت تهدم ( 2007 سرور، ما دة مدمدد ا الععدل، عدالل علدى  راسة)
الإوثق السياسية للمثاطندة هدى الإدق فدى المشداركة السياسدية ق وتت تهدم الثسدائا التدى تسدتخدم 

ودددثق المثاطندددة والعمدددا علدددى تددددعيم منا شدددة الوضدددايا وتنميدددة الدددثعى بإلتفع دددا المثاطندددة هدددى 
م سسدددات المجتمدددع المدددد ىق وتم  دددر الخطددداب الثودددافى واإلعالمدددى والعمدددا علدددى ت ه دددا كدددثادر 

 سياسية م هلة للعما السياسى.

وتهددددف هددد ت الدراسدددة إلدددى فإددد  العال دددة بددد ا  "Painter, Joe 2008"راسدددة)
دراسدددات وال إدددث  التجريبيدددة المثاطندددة األورو يدددة والمنددداطق فدددى ضدددثت التطدددثرات النظريدددة فدددى ال

للمثاطندةق و ددد تددم فإدد  هد ت العال ددة مددا خددالل تر عددة مإداور تساسددية للمثاطنددة هددى: الهثيددةق 
الإوثق السياسية ق الإوثق االجتماعيدةق والمشداركة المد يدةق و دد تثصدلت الدراسدة إلدى ضدرور  

 تطثير ف ر  المثاطنة األورو ية.

تت المثاطنددة الدراسددة إلددى ثصددلت و ددد ت "Andrew, Peterson, 2003"راسددة)
الفعالدة تصدد إت جددزت مددا المفددردات الجديددد  للمثاطنددةق ولدد لك فمددا الضددرورى صدديا ة انليددات 
واألسال ب لتنم تهاق فضاًل عدا تهميدة وضدعها علدى  طداق توسدع فدى منا شدة الوضدايا المإيطدة 

 به ا المثضثع ما أ ل دورها ومعناها.

الهددف مدا الدراسدة هدث تبندى مفدا يم توثدر  وكات "Iverson Susan, 2010"راسة)
أاسدددمة واعيدددة و اشدددطة مدددا المثاطندددة تتفدددق معدددج اأتياجدددات المجتمدددع الدددديموراطى مدددا خدددالل 

كإطدار تإل لدىق و دد توددتا الدراسدة علدى تت مشداركة الطدالب استخدام تدنيفًا للمثاطندة الفعالدة 
ألبعددداد الخمسدددة للمثاطندددة فدددى مشدددروع تنميدددة المثاطندددة تدى إلدددى  مدددث مظددداهر المثاطندددة علدددى ا

الفعالةق وتوصت الدراسدة بضدرور  تجسد د وتفع دا مثدا هد ت الر يدة فدى تشدك ا المثاطندة الفعالدة 
 فى المجتمع الديموراطى.

 :ثالثًا: المو هات النظرية

تعتمددد تى مهنددة مددا المهددا علددى تسددس  ظريددة تسددتطيع مددا خاللهددا تت تدد دى و ائفهددا 
لمرسثمةق وتعد  ظرية الدور مدا تهدم النظريدات التدى اسدتفادت ومهامها وما  م تإو ق تهدافها ا

ق أ ل تت الت اما ب ا المتم درات الشخددية والجماعيدة والمجتمعيدة تنظيم المجتمعمنها طريوة 
توثددر ممددا يتضددح فددى مفهددثم الدددور تعمددال تى جماعددة ابتدددات مددا الجماعددات التددى توددثم علددى 

نظمددة تإددد  عددا طريددق مجمثعددة مددا األدوار تسدداس التفاعددا وجهددًا لثجددج إلددى الجماعددات الم
المترابطة ق وذلك ر م تت الدور هث دائمًا عما فردىق يوثم بدج الفدرد فدى مث دف جمداعى ور مدا 
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وددات السددبب فددى تجاهددا الدد ع  لمفهددثم الدددور فددى ال إددث  االجتماعيددة هددث تت بعدد  األدوار 
تدوار تخددرى مثددا تت هندداك  الفرديددة مثددا تدوار العدددوا ى والسدديطر  تعطددا العمددا الجمدداعىق إال

صدداأب الف ددر  والثسددي  تيسددر العمددا الجمدداعى ول ددا األصددح تت يوددال تت الدددور يكددثت معث ددًا 
 .(125ق ص1997)مليجىق  لعما الجماعة أ نما يتمركز أثل الفرد ال أ ا ي ديج الفرد

وتسددتمد  ظريددة الدددور متم راتهددا مددا الدراسددات الإضددارية واالجتماعيددة والشخددديةق وتت 
ظريدددة الددددور تإددداول تفهدددم السدددلثك النسدددائى بالددددثر  المعودددد  التدددى يكدددثت عل هدددا بثصدددف تت  

ق (137ق ص2002)خاطرق السلثك االجتماعى يشما عناصر أضارية واجتماعية وشخدية 
 وتوثم  ظرية الدور على عد  مفا يم تساسية مثا المركز والمكا ة والدور وال ات.

 الدراسة: أهمية: رابعاً 

ية التددى يعتمددد عل هددا سدداسفددى تى مجتمددع مددا المجتمعددات تأددد الدددعائم األب الشدد ايعددد 
تراتيجى لإركددة التنميددةق وعلددى سدديعددد الرصدد د االالشدد اب فالمجتمددع فددى إأدددا  التودددم والتنميددةق 

الجامعى المتعلم ذوى الخبرات والمهارات فدى التخدددات المختلفدة ق الش اب وجج الخدثص 
ية هامددة وهددى كيفيددة تإو ددق قيمددة المثاطنددة لددديهم ضد  شالتددى تنددا لد ا تدد تى تهميددة هدد ت الدراسددة 

مدا خدالل الإددثل علدى ت ددى  ددر مدا الإودثق المختلفدة فدى أددود مدا هدث متداح مدا مددثارد 
 و مكا ات.

 اب شددخددية الشيعدد ت صد ا وتنميدة قيمدة المثاطندة مدا تهدم االعت دارات القيميدة فدي ت دثيا -1
عر بدالثالت شثل على الخدمات أتى يدفي الإش اب الة ت و د أق صالجامعى بما يتيح فر 

  اب ت هم جزت ما النسي  االجتماعى للمجتمع.شعر الشواال تمات للمجتمع وأتى ي
 الوضداياوت ها ما  السيماوال إل  بالدراسةالجدير   الوضاياما  التثعية بالمثاطنةية ضتعد  -2

هد ت   هضدةبتدت دورهدا الفاعدا فدي مدة وت دالتى ال ت اهتمام من  زما طثيا في الددول المتو
والتوددددمق هدددد ا   ريدددق للنهددددث طا للددددول الناميددددة كضددددية هامدددة تيضدددد إت  صدددالمجتمعدددات وت

تثرى ل دا سروع ودشى ومساسهى أق ت الدراسةباإلضافة إلى تت المإاور التى تث رها ه ت 
 مثاطا.

سددات التخطددي  ية المثاطنددة وأوددثق اإل سددات مددا الوضددايا الهامددة التددى تهددتم بهددا دراضددتعددد  -3
السياسديات االجتماعى والسياسة االجتماعية ك أد المإاور الهامة التى يجب تت تبنى عل ها 

 ... الخ إية والتعليمية والسياسية والثوافيةداالجتماعية الفاعلة في كافة المجاالت ال

 الدراسة: أهداف: خامساً 
 .(وعندر ما قيم المثاطنةاالجتماعية ) ةصثر المسئثلي (تإديد1
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 .لعندر قيم المثاطنة صثر اال تمات لدى الش اب الجامعى(تإديد 2
 .قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعى ل التثعيةاأل شطة التى تسهم فى (تإديد 3
 .يشارك بها الش اب الجامعىالتى  ةاأل شط(تإديد 4
 .قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعىالتى تسهم التثعية  باألسال (تإديد 5
 .دوافع الش اب الجامعى بالمثاطنة  (تإديد6
 . اب الجامعىالمعث ات التى تإثل دوت التثعية قيم المثاطنة لدى الش(تإديد 7
الشد اب علدى معرفدة معندى المثاطندة والمطال دة   معث ات دور تنظديم المجتمدع لمسداعد(تإديد 8

 .بإوث هم
 .ب الجامعىموترأات المنظم فى تإو ق التثعية بالمثاطنة لدى الش ا(تإديد 9

 الدراسة: تساؤالت: سا)ساً 
 ؟(وعندر ما قيم المثاطنةاالجتماعية ) ةصثر المسئثلي (ما هى1
 لعندر قيم المثاطنة؟ صثر اال تمات لدى الش اب الجامعى ( ما هى2
 ؟قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعى ل التثعيةاأل شطة التى تسهم فى  ما هى (3
 بها الش اب الجامعى؟يشارك التى  ةاأل شط ما هى (4
 قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعى؟التى تسهم التثعية  باألسال  ما هى (5
 ؟دوافع الش اب الجامعى بالمثاطنة  ما هى (6
 ؟ اب الجامعىالمعث ات التى تإثل دوت التثعية قيم المثاطنة لدى الش ما هى (7
معرفة معنى المثاطنة والمطال ة  الش اب على  معث ات دور تنظيم المجتمع لمساعد ما هى (8

 ؟بإوث هم
 ؟موترأات المنظم فى تإو ق التثعية بالمثاطنة لدى الش اب الجامعى ما هى (9

 : مفاهيم الدراسة:سابعاً 

 :رو دمفهوم ال(1

يشدددما األفعدددال والثاج دددات التدددي يتث عهدددا المجتمدددع ممدددثاًل فدددي  هدددث ع دددار  عدددا مجمثعدددة
ق 2001. )الجم لىق مث ف مع ا توتفرادمنج المجتمع وضع اجتماعى مع ا فى و ت ما يتث ع 

 .(48ص

ومددا يعددرف الدددور ب  ددج  مدد  مددا ت مددا  الشددخ  السددلثكية المنظمددة مددا أ ددل ت   رهددا 
 .(48ق ص1997)سالمةق بالمكا ة التى يشملها تو ي ديها فى عال تج بشخ  واأد تو توثر

ركزًا مع ا وذلك مدا خدالل وما يعنى الدور ب  ج السلثك المتث ع مما يشما مكا ة تو م
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مجمثعددة مددا الإوددثق والثاج ددات لشددخ  فددى مث ددف معدد ا ومددا يوددثم بددج انخددروت فددى المث ددف 
 ومشدداعر وتأاسيسددج ومشدداعر انخددريا وتأاسيسددهم والتفاعددا الدد ى يددتم بدد ا الشددخ  وانخددريا

 .(66ق ص2002)عثماتق سلثى ق 

 المفهوم اإل راسى للدور:
 ا الش اب الجامعى ت نات المشاركة فى األ شطة الطالبية.*مجمثعة األفعال التى يوثم به
 *مكا ة الطالب داخا النشا .

 *مجمثعة ما الثاج ات التى يوثم بها الطالب الجامعى ت نات ت ديتج النشا .

 مفهوم الوعي:(2

يعددرف الددثعي لمثيددًا علددى ت ددج "أفددع الولددب للشددي وعددي الشددي والإددديل يعيددج وعيددًا تو 
 (.275صق 1307ق ابا منظثر)و بلج فهث واع" وعات تى أفظج وفهمج

ويعددرف مدددطلح الددثعي لمثيددًا تيضددًا ب  ددج "الفهددم وسددالمة اإلدراك ويعددرف الثعددب ب  ددج 
اتجدددات عولدددي يمكدددا الفدددرد مدددا إدراك  فسدددج والب ئدددة المإيطدددة بدددج بددددرجات متفاوتدددة مدددا الثضدددثح 

 (.645-644 ص صق 1975ق  مدكثر)والتعو د"

المعنددددى الرئيسددددي ل لمددددة الددددثعي هددددث اإلدراك  -ة إلددددى تت ويشدددد ر مجمددددع اللمددددة العر يدددد
واإلأاطددة ووعددات تثعيددة اوسدد ج الودددر  علددى الفهددم واإلدراك ووعددي الإددديل أفظددج وفهمددج و بلددج 

ق معجدددم اللمدددة العر يدددة)ووعدددي األمدددر تدركدددج علدددى أقيوتدددج ويعندددي تيضدددًا الفهدددم وسدددالمة اإلدراك
  (.675صق 1980

علددثم االجتماعيددة إلددى الددثعي علددى ت ددج إدراك ويعددرف الددثعي فددي معجددم مدددطلإات ال
الشعثر المرت ل اتج وما يإي  بج إدراوًا م اشرًا وهث تساس كا معرفة وكما يمكا إرجاع مظاهر 

 (.81ص ق1986ق بدوي )إلى  ال ة هي اإلدراك والمعرفة والثجدات والنزوع واإلراد 

النداس لتددثراتهم للعدالم  وما يش ر معجم العلثم االجتماعية إلى الدثعي علدى ت دج إدراك
المثضددثعي المإددي  كمددا يشدد ر إلددى مجمددا األف ددار والمعددارف والثوافددة التددي يمثلهددا الفددرد والتددي 
تجعلدددج يسدددلك مسدددل ًا مع ندددًا كمدددا يشددد ر إلدددى االسدددتجابات التدددي يودددثم بهدددا الشدددخ  إزات مث دددف 

 .(644ق 1975مدكثر ق )مع ا

الوعي يعني معنيين أساسيين " فيشير إلى أن مصطلح Websterأما معجم "ويستر 
 هي:
 أالة تيوع وا ت ات اإل سات و دراوج لمشاعرت ولما يإد  أثلج.-1
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 (Victoria, 1994, p296) مجمثع تف ار الفرد ومشاعرت وا ط اعاتج وعولج الثاعي-2

ويشد ر  دامثس توسدفثرد إلدى تت الدثعي هددث األسداس األوثدر تهميدة فدي مثاجهدة الإقيوددة 
 . (The Oxford Dictionary Of Philosophy,1996, p16) الخارجية

هدث ويش ر  امثس الخدمة االجتماعية إلى الثعي على ت ج هدث ذلدك اإلدراك الد هني تو 
 .(Barker, 1987, p32)ذلك الجزت ما العوا ال ي يتثس  ب ا الب ئة والمشاعر واألف ار

عدج ومدا  دم فهددث الشدخ  يدددرك وا  تويشد ر "علدى ل لدة" إلدى تت امددتالك الدثعي يعندي ت
 (.551صق 1985ق ل لة )ر ما يتدخا لتم  رت في مسارات مع نة

ويددرى الدد ع  تت كلمددة وعددي تعنددي معرفددة الفددرد بثجددثد شددي مددا وتت الددثعي العددام للفددرد 
يودددد بددج مإدددلة األف ددار والثوافددات التطلعددات الوائمددة فددي ب ئددة مع نددة و ددد تدددا هدد ت األف ددار 

 اض  يمكا معج اعت ار تت الدثعي العدام  دد تسدت ما موثماتدج والثوافات والتطلعات إلى مستثى 
  .(1997ق السنهثري )األساسية ويرت   الثعي العام

وعدرف الددثعي علدى ت ددج اتجددات عولدي سددلثكي يت دثت مددا العديددد مدا المعطيددات الإياتيددة 
 وينعكس ه ا االتجات على الفعا االجتماعي ل ا ما اإل سات المجتمع تجات ه ت المعطيات.

 المإيطة. ما عرف على ت ج اإلدراك المعرفي الشخدي واإلدراك للظروف االجتماعيةو

 في ضول ما سبق يمكن تعريف الوعي في الدراسة إ راسيًا بأنم:
 فهم و دراك الش اب لوف ار والمعارف واألسس والركائز المكث ة لثوافة الدولة المد ية.-1
 ولة المد ية.فهم و دراك الش اب واستيعابهم لمفهثم الد-2
 فهم و دراك الش اب واستيعابهم لمفهثم المثاطنة ك أد ركائز  وافة الدولة المد ية.-3
  فهدددددم و دراك الشددددد اب واسدددددتيعابهم لقددددديم المثاطندددددة ك أدددددد ركدددددائز  وافدددددة الدولدددددة المد يدددددة-4

(Power,1986, p109). 
 ة الدولة المد ية. وافركائز فهم و دراك الش اب واستيعابهم لمفهثم الديموراطية ك أد -5
 , Levin) فهم و دراك الش اب واستيعابهم لقيم الديموراطية ك أد ركائز  وافة الدولة المد ية-6

1993, p50) 
 :القيم  مفهوم(3

( القدديم ب  هددا معتودددات واتجاهددات أددثل مددا يجددب تت ت ددثت 2014يعددرف )الدددخ ا   ق 
التدى عات الإيدا ق فهدى بمثابدة المعداي ر عليج األشياتق وترت   بكا ما هث مهم للفدرد مدا مثضدث 

 (103ص  ق2014تإدد التثجهات المستوبلية للفرد وتبرر ما أد  لج فى الماضى )الدخ ا   ق 
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( تت القديم هدى مجمثعدة الم دادأل واألف دار التدى يد ما بهدا 2013وترى )شدرف الدديا ق 
كما ت ها ت  ر فى الطريق ال ى الفردق و التالى تمثا اإلطار المملف ألهدافج وت راضج و اياتجق 

 (.59ق ص 2013يسل ج الفرد لتإو ق تهدافج و اياتج)شرف الديا ق 

( القيم ب  ها "تلك األف دار تو األشديات تو األعمدال التدى يعتدز 2006ق وما يعرف ) ثفا 
بهددا الفددرد ويسددعى جاهدددًا للإفددال عل هدداق فددالقيم تتدددخا وتددتإكم فددى تدددرفات الفددردق وتعبددر عددا 

ق ) ثفا فددى تسددلثب أيددا  الفددرد وفددى سددلثكج واتجاهاتددج وفيمددا يضددعج لنفسددج مددا تهدافددج"  فسددها
 (52ق ص 2006

( ب  هددددا ع ددددار  عددددا تدددددثرات ومفددددا يم تم ددددز الفددددرد تو 2007ومددددا تعرفهددددا )رمضدددداتق 
الجماعدة وتإددد مدا هدث مر دثب و  در مر دثب فيدج اجتماعيدًاق كمدا تد  ر فدى اختيدار األهدددافق 

 (.23ق ص2007ألفراد وت ما  سلثكهم ومعتوداتهم)رمضاتق وتتجسد فى اتجاهات ا

وتعرف القيم إجرائيًا ب  ها مجمثعدة مدا الوثاعدد يكتسدبها اإل سدات وتدنظم سدلثكج وتت دثت 
لددددى طدددالب الجامعدددة مدددا خدددالل عمليدددات التنشدددئة االجتماعيدددةق وتخدددت  هددد ت الدراسدددة بقددديم 

 )اال تمات والمثاطنة(.

مإاور التى يتشكا ما أثلهدا السدلثك الفدردى واالجتمداعى تعتبر القيم مإثرًا ما تهم ال
تتدد  ر باإلطددار فهددى تمثددا جثا ددب مرك ددة مددا السددلثك اإل سددا ى كاالتجاهددات والمثا ددف كمددا ت هددا 

 (133ص ق1998المعرفى لإل سات وما يتراوم لديج ما خبرات تم تإد لها )أسا ق 

لهدد ا لهددا دور فددى ت ددثيا وتعددرف ب  هددا إطددار مرجعددى يإكددم تدددرفات الفددرد والجماعددة و 
والقددديم الث يودددة الددددلة بالخدمدددة  (Patrick, 2003, p.32)شخددددية الفدددرد و سدددوج المعرفدددى 

عمدددا األخددددائى فدددى مجدددال العال دددات اإل سدددا ية تجعلدددج تشدددد أساسدددية لقددديم االجتماعيدددة ألت 
االجتماعيدددة والموددددثد بهدددا مدددا عمدددا األخددددائى فدددى مجدددال العال دددات اإل سدددات تجعلدددج تشدددد 

ة للقددديم االجتماعيدددة والموددددثد بهدددا مدددا منظدددثر المهندددة ت هدددا تلدددك المعددداي ر األخالقيدددة أساسدددي
والمعتودددددددات المسددددددتمد  مددددددا المثددددددا العليددددددا الدينيددددددة والمجتمعيددددددة التددددددى يكتسددددددبها األخدددددددائ ثت 
االجتمدداع ثت ويلتزمددثت بهددا فددى العمددا مددع الندداس لتإو ددق األهددداف المهنيددة )سددالم ق صددالح ق 

 (. 95ق ص2010

 ( وظاسف القيم فيما يلى:26، ص 2006لقيم: يدد)  العيو) ، وظاسف ا

 تعما كمعيار لتثجيج الوثل والفعا والسلثك الدادر عا األفراد فى المثا ف المختلفة.-1

الثصدددثل إلدددى الت امدددا فدددى المجتمدددع مدددا خدددالل  سدددق القيمدددة العامدددة التدددى تعطدددى بشدددرعية -2
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 لمدالح األهداف الجمعية.

 خدية الفردية.لها دور فى بنات الش-3

 تعما على تنظيم المجتمع وض طج واستمرارت وتإافع على البنات االجتماعى.-4

 تعما على الإفال على هثية المجتمع و وافتج.-5

 المساعد  على الت ي  مع األوضاع المستجد  بالمجتمع.-6

 انعكاسات التغيرات العالمية على قيم الشباب:

ر القدددديم االجتماعيددددة لدددددى الشدددد اب بدددد ع  ( إلددددى تدددد   93ق ص 2001تشددددار )العمددددرق 
 العثاما ومنها:

سدديطر  الفرديددة علددى الشدد اب وتراجددع بعدد  األدوار التددى كا ددت توددثم بهددا األسددر  فددى عمليددة -
واال تر دت ممدا كدات لدج   دار سدلبية علدى قديم التنشدئة االجتماعيدة ومنهدا المإطدات الفضدائية 

أدددا  الجاريددة فيددج والتإددثل مددا اال تمددات األبنددات باإلضددافة إلددى اال تددراب عددا المجتمددع واأل
الجمعى للعائلة إلدى الفرديدة و التدالى ضدعف قديم المثاطندة ويضداف إلدى ذلدك وجدثد تندا   

ومدا ب ا القيم والمجتمع بمعنى وجثد تنا   ب ا مدا يجدب تت يكدثت و د ا الممارسدة الفعليدة 
  اتت هناك افتواد للهثية وذلك بسبب ال عد عا  وافة األمة وترا ه
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 :قيمة االنتمال

اال تمدددات هدددث إأسددداس وشدددعثر و دراك  فسدددى واجتمددداعى يتدددرجم فدددى شدددكا مدددا تشدددكال 
السلثك تت ايا درجاتج ويمكا قياسج ما خالل المثا دف واألفعدال وردود األفعدال ومددى مشداركة 
المثاطا تو عزوفج ومددى التعداوت تو الددراع ومددى االلتدزام السدنثى تو اال إدراف إلدى السدلثك 

 (.59-58ق ص ص 2007مرضى ومدى التماسك تو التف ك )فهمى ق ال

فاال تمات أاجة إ سا ية ين مى إش اعها لدى األفراد بالمجتمع وهى تتمثدا فدى م دا الفدرد 
إلدددى الثجدددثد فدددى جماعدددة وأ نمدددا تشددد ع هددد ت الإاجدددة يدددزداد والت الفدددرد وشدددعثرت ب  دددج جدددزت مدددا 

 اتج وفوًا لما ترتضيج الجماعة.الجماعة وله ا يإاول الفرد التم  ر فى سلثكي

 :المواطنة مفهوم(4

تعرف المثاطنة ب  ها عال ة ب ا فرد ودولة كما يإددها  ا ثت تلك الدولدة و مدا تتضدمنج 
 (.118ق ص 2001تلك العال ة ما أوثق وواج ات فى تلك الدولة )ال ثارىق 

بمسدتثى النضد   وما تت للمثاطندة مفهدثم اجتمداعى سياسدى إ سدا ى متندثع األبعداد يتد  ر
الف رى والسياسى والتطثر الإضارى والقيم المتثار ة والمتم رات العالمية والمإلية فالثطنية هدى 

 ق 2000ا تمدددددددددددددات وهددددددددددددددف ووالت لقددددددددددددديم وم دددددددددددددادأل واعتدددددددددددددزاز بددددددددددددداألر  )بهدددددددددددددات الددددددددددددددياق 
 (.107-106ص ص 

 أهمية تنمية قيم المواطنة لدى الشباب:

م ددق الإددس والشددعثر بالثاجددب تجددات المجتمددع تنميددة قدديم المثاطنددة عمليددة تهدددف إلددى تع
و دددرس الشدددعثر باال تمدددات للدددثطا واأتدددرام الدددنظم والمشددداركة وتإمدددا المسدددئثلية تجاهدددج وتتمثدددا 
تهميددة تنميددة قدديم المثاطنددة فددى كددا مددا : المسدداهمة فددى الإفددال علددى اسددتورار المجتمددع وتنميددة 

ى الشدددد اب وتنميددددة الديموراطيددددة مهددددارات اتخدددداذ الوددددرار والإددددثار واأتددددرام الإوددددثق والثاج ددددات لددددد
 (.72ص ق2002والمعارف المد يةق تشجيع الش اب على تدات تدوار إيجابية بالمجتمع ) اصرق 

وتتإدد قيم المثاطنة فى العديد ما القيم منها الدثالت واال تمدات والتعداوت ق المشداركة فدى 
خددريا وتوددديرهاق المسدداوا  فددى األمددثر العامددة بدد ا المددثاطن اق السددالمق التسددامحق اأتددرام  وافددة ان

(ق وسد تم اإلشدار  فدى هد ت الدراسدة 44ق ص2002ت اف  الفدرصق الت افدا االجتمداعى ) اصدرق 
 إلى قيمتات هامتات ما قيما المثاطنة وهما قيمة اال تماتق وقيمة المسئثلية االجتماعية.
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 وفيما يتعلق بمفهوم قيم المواطنة إ راسيًا هى:

 لمثجهة لسلثك الش اب الجامعى.المعاي ر والم ادأل ا-1

 ه ت المعاي ر تسهم فى ته يب وصوا اتجاهات الش اب وتدرفاتهم تجات المثا ف المختلفة.-2

 وتتمثا ه ت القيم فى كا ما اال تمات وتإما المسئثلية.-3

 تنمية ه ت القيمة مإاولة لض   المجتمع والمإافظة على استمرارت.-4

 يتم تنمية قيم المثاطنة ما خالل بر ام  موترح للعما مع الجماعات.-5

 مفهوم المواطنة العالمية:

فى الودرت الإدادى والعشدريا شدهد مفهدثم المثاطندة تطدثرًا مدال بدج إلدى العالميدة ق فظهدر 
والتدى تعندى "تمكد ا األفدراد مدا بندى ال شدر  "Global Citizenship"مفهثم المثاطنة العالمية 

لمشداركة فدى اتخداذ الودرارات المتعلودة بإيداتهم بمدا فدى ذلدك الودرارات السياسدية واال تددادية ما ا
واالجتماعيددة والثوافيددة والظددروف الب ئيددة التددى يعيشددثت ف هدداق ومددا خددالل تلددك المشدداركة يكددثت 
الفرد جزتًا ما المجتمعات المختلفدة سدثات علدى المسدتثيات المإليدة والثطنيدة تو علدى المسدتثى 

لمى ق ويشددما ذلددك الإددق فددى مسدداتلة الإكثمددة ق وتم  ددر  ياوددا السددلطة الوائمددةق والعمددا العددا
 .(Dan Shapiro and Janet Keeping, 2008, p.2) بودد تم  ر العالم

وهددد ا التعريددد  يسدددتخدم لمدددة المشددداركة والعمددداق وذلدددك بهددددف التإدددرك  إدددث المزيدددد مدددا 
االجتماعيدة والثوافيدة والسياسدية واال تدداديةق  تإو ق العدالة االجتماعية فى جميدع تبعداد الإيدا 

 بما فى ذلك على الدع د العالمى.

وصددفًا  (NCDO)وقددد حددد)ت اللجنددة الوطنيددة للتعدداون الدددولى والتنميددة المسددتدامة 
 :(Van Der and Beneker, T. , 2008)للمواطن العالمى هو أو هى 

 ت(يدرك العالم وخاصة بدفتج مثاطنًا عالميًا.
 االختالف فى المعاي ر والقيم.ب(يإرم 

 ع(على استعداد للمساهمة فى جعا العالم توثر عداًل.
 د(يتإما المسئثلية ويكثت مسئثاًل عا تدرفاتج.

 هد(يساهم ويشارك فى كافة المستثيات وما المإلية إلى العالمية.
 و(لديج ر ية واضإة أثل الشئثت الدولية.

 عالمية ويتفاعا مع العالم ويثرى المشاركة العالمية.ز(لديج مث فًا  شاطًا تجات المسائا ال
 ح(يشعر بإ سا ية فهث دائمًا  اضب ما الظلم االجتماعى.
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 وتنطوى المواطنة الفعالة للشباب على ثالث خصاسص رسيسية هى :
 ت(تت يكثت للفرد دورًا ومسئثلية فى صنع الوثا  ا بالمجتمع المإلى.

 ى الإيا  العامة والقيم المشتركة للمجتمع المإلى.ب(تت يكثت للفرد دورًا ومسئثلية ف
 ع(الودر  واإلمكا ية على اال دماع مع انخريا فى المهام المشتركة الهامة للمجتمع المإلى.

المثاطنددة الفعالددة للشدد اب كمددا يلددى: تت المثاطنددة هددى التددى تجعلنددا  "Pravah"وتعددرف 
القدديم األساسددية للمثاطنددة الفعالددة فددى : مشددارك ا وفدداعل ا ومسددئثل ا تجددات المجتمددع ق وتتضددما 

الديموراطيددددةق العدالددددة االجتماعيددددة ق والمسدددداوا  ق السددددالمق واالأتددددرامق وتشدددد ر المثاطنددددة الفعالددددة 
جثا ددب الإيدا ق وأ ددل للشد اب إلدى  دددر  الشد اب علددى اال ددماع فددى العمدا االجتمداعى فددى كدا 

ويإاولثت إأدا  تم  ر عدا تم  در عدا يتمكا األفراد ما المشاركة فى  ثاأى الإيا  المشتركة 
طريق تناول  ضايا العجالة االجتماعية الهامة ق وه ت المثاطنة   ر متإ ز  إلدى جدنس تو لدثت 

 (Report on A Stak Eholder Consultation, 2009, p.4)  تو ديا تو لمة

 :الشباب الجامعى مفهوم(5

لدددرازىق اخدددالف الشددد ب )الشددد اب لمثيدددًا هدددى جمدددع شددداب والشددد اب هدددى الإدا دددة وهدددى 
 (.349ق ص 1986

تمددا الشدد اب الجددامعى فهددى شددريإة مددا الشدد اب تتسددم بمجمثعددة مددا الخدددائ  تجعددا 
تهدددم فتدددرات الإيدددا  وتخددددبها وتوثرهدددا صدددالأية للتجددداوب مدددع المتم دددرات السدددريعة هددد ت المرألدددة 

 (.103ق ص 1992والمتالأوة التى يمر بها المجتمع اإل سا ى المعاصر )هاشمق 

اإل سددا ى واالجتمدداعى الدد ى يددتم فيددج و ددج التفاعددا رف الب ئددة الجامعيددة ب  هددا السددياق وتعد
بدددد ا العناصددددر األساسددددية للعمددددا الجددددامعى مددددا مكددددات وه ئددددة تدريسددددية وطددددالب و دار  وتنظدددديم 

 (.15ق ص 1993الطالبية وعال ات معج المجتمع )على ق 

 ويعرف الشباب الجامعى إ راسيًا كما يلى:

 ينتمثت بالدراسة فى جامعة ال رمثك بالممل ة األرد ية. الش اب ال يا-1

 يمثلثت ال كثر واإل ا  ما ال ليات النظرية بجامعة ال رمثك.-2

 .2009/2010منتظم ا بالدراسة وسثف يتم تخريجهم فى الفدا األول -3

 لديهم الرب ة بالمشاركة فى ال إل.-4
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 تأثير البيئة الجامعية على قيم الشباب:

دور وت ر بارز فى أيا  الش اب باعت ارها م سسة تر ثية وتعليمية ويتإددد هد ا  للجامعة
 (:123ق ص 2002الت   ر ما خالل  ال  مستثيات وهى كما تشار إل ها )البرعى ق 

: بدد ت يتددثفر لدددى الشدد اب التف  ددر المثضددثعى فددى األمددثر الطارئددة فددى علددى مسددتوى الفكددر-
 نود.أياتج وتت يدرك ك  ينا شق يإاور ق ي

: أ ل تتيح الجامعدة للشد اب طدرق مختلفدة للتعب در عدا ا فعداالتهم مدا االنفعالعلى مستوى -
 خالل األ شطة الجامعية ق ممارسة الفنثت.

: وتتمثددددا فددددى ت و ددددد ذات الشدددد اب مددددا خددددالل االسددددتفاد  مددددا  دراتددددج الدركددددةعلددددى مسددددتوى -
 و مكا ياتج.

ا لددى الشد اب وذلدك مدا خدالل المإتدثى وما تهتم الب ئة الجامعية بتنمية القيم وترسديخه
المنهجددى ق تسددلثب التعلدديمق تدددريح عضددث ه ئددة التدددريس داخددا أجددرات الدراسددة عددا قيمددة تو 

( 234ق ص 1981التعب دددر العدددار  عنهدددا فدددى مثا دددف خدددارع  طددداق أجدددر  الددددرس )أسددد اق 
م الجامعة ويضاف إلى ذلك سبا تخرى ما ش  ها اإلسهام فى ترسيخ وتنمية القيم ومنها: اهتما

باأل شددطة الطالبيددة ووضددع بددرام  متخددددة يشددترك ف هددا تعضددات اله ئددة التدريسددية والطددالب 
 .بهدف إش اع اأتياجات الطالب 

 : ثامنًا: اإل رالات المنهجية للدراسة

 نوع الدراسة: (1 

تنتمددى هدد ت الدراسددة وفوددًا ألهدددافها إلددى  مدد  الدراسددات الثصددفية التإل ليددة والتددى تعتمددد 
لثصدددف والتفسددد ر والتإل دددا ال مدددى وال يفدددى للظدددثاهر المختلفدددةق ومدددا  دددم تسدددمى الدراسدددة علدددى ا

ق الدددور الموتددرح لطريوددة تنظدديم المجتمددع فددي تثعيددة الشدد اب الجددامعي بقدديم المثاطنددةالراهنددة إلددى 
وذلدددك فدددى ضدددثت االسدددتناد إلدددى المعطيدددات النظريدددة والمدددداخا العلميدددة لطريودددة تنظددديم المجتمدددع 

 .(48ق ص1988 )عبدالعالق

 ( المنهة المستخدم:2 

اتسا ًا مع تهداف الدراسة الإالية فود تم االعتماد على المنه  ال مدى وال يفدى معدًا ولودد 
بالع نددة لطددالب الفر ددة الرابعددة بالمعهددد اعتمدددت الدراسددة الراهنددة علددى طريوددة المسددح االجتمدداعى 
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ق ص 2002)عبدداللطي ق  يخومإا التطب دق بكفدر الشد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ
66). 

 أ)وات الدراسة: (3 

الددددور تدددم االعتمددداد فدددى جمدددع البيا دددات مدددا الم ددددات علدددى اسدددتمار  االسدددتبيات المط ودددة 
" وااللتدددددزام  الموتدددددرح لطريودددددة تنظددددديم المجتمدددددع فدددددي تثعيدددددة الشددددد اب الجدددددامعي بقددددديم المثاطندددددة

 التالى: باإلستراتيجية العلمية فى تدميم االستمار  وذلك على الثجج

 إ رالات تصميم األ)اة:

لود اعتمدت الدراسة فى تددميم األدا  علدى الخطدثات العمليدة المتعدارف عل هدا فدى هد ا 
 الش تق وذلك وفوًا للخطثات التالية:

 االطالع على ال تابات العلمية المتخددة أثل  ضية الدراسة الإالية.-1
 ية ذات الدلة بوضية الدراسة.االطالع على الدراسات واألبإا  العر ية واألجنب-2
االطالع على العديد ما المواييس واستمارات االسدتبيات واالخت دارات واألدوات ذات الددلة -3

 بودية الدراسة الإالية )"دور األأزاب السياسية في تنمية الثعي السياسي لدى الش اب"(.
 التالى: تإديد تبعاد األدا  وفوًا ألهداف الدراسة وتسا التها على الثجج-4

 قد  الت االستمارة مكونًا من  علان رسيسان وهما:

طددالب الفر ددة ( تسددئلة مرت طددة بالبيا ددات األوليددة المترت ددة علددى 7: واشددتما علددى )الجددعل األول
مإدددا التطب دددق وتوجدددج االسدددتفاد   الرابعدددة بالمعهدددد العدددالي للخدمدددة االجتماعيدددة 

 . تثعية الش اب الجامعي بقيم المثاطنةومعث ات 

 :  د اشتما الجزت الثا ى على األهداف الفرعية التالية:لجعل الثانىا
 ( ع ارات.8) ما هي صثر المسئثلية االجتماعية كعندر لقيم المثاطنة-1
 ( ع ارات.8)ما هي صثر اال تمات لدى الش اب الجامعي كعندر لقيم المثاطنة  -2
 ع ارات. (8)لش اب التي تسهم في تنمية قيم المثاطنة لدى ا األ شطةما هي  -3
 ( ع ارات.8)ما هي دوافع الش اب الجامعي للمثاطنة  -4
 (ع ارات.8)التي تسهم في التثعية بقيم المثاطنة لدى الش اب الجامعي األسال بما هي -5
( 8) مدددا هدددي المعث دددات التدددي تإدددثل دوت التثعيدددة بقددديم المثاطندددة لددددى الشددد اب الجدددامعي-6

 ع ارات.
تنظددديم المجتمدددع لمسددداعد  الشددد اب فدددي معرفدددة معندددى المثاطندددة مدددا هدددي معث دددات طريودددة  -7
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 ( ع ارات.8) والمطال ة بإوث هم
مددا هددي موترأددات طريوددة تنظدديم المجتمددع فددي تإو ددق التثعيددة بقدديم المثاطنددة لدددى الشدد اب  -8

 ( ع ارات.8) الجامعي

( ع ددار  وذلددك  بددا 64وت سيسددًا علددى ذلددك فوددد تصدد ح عدددد ع ددارات االسددتمار  إجمددااًل )
 إجراتات صدق المإكم ا له ت األدا .

 صدق وثبات أ)ال الدراسة: (5 

 الصدق الظاهرى  صدق المدكمين(:

( عشدر  مدا المإكمد ا مدا 10تم الت ود ما صدق تدوات الدراسة وذلك بعرضها على )
السدداد  تعضددات ه ئددة التدددريس بكليددة الخدمددة االجتماعيددة جامعددة ألددثات والمعهددد العددالى للخدمددة 

يدددة بكفرالشددديخق و دددد طلدددب ال ددداأث ا سددديادتهم تإكددديم تدا  الدراسدددة وذلدددك وفدددق ارت دددا  االجتماع
األسددددئلة باألبعدددداد التددددى تقيسددددها ومدددددى ارت اطهددددا بمثضددددثع الدراسددددة ق وكدددد لك مدددددى سددددهثلتها 

 ووضثأها لل إث .

ه ا وفى ضثت التثج هات التى وردت مدا السداد  المإكمد ا ق تدم أسداب  سد ة االتفداق 
%( و دت  عدا ذلدك بعد  85لة والع دارات التدى تإددا علدى  سد ة اتفداق )وأ ف بع  األسئ

( ع ددار ق 16( ع ددار  ق و ددد تدم أدد ف عدددد )80التعدديالت فددى االسددتمار ق أ ددل كا دت ع اراتددج )
 (.64ليد ح عدد ع ارات االستمار  فى صثرتها النهائية )

 صدق الذاتى:ال

 :ثبات وصدق المقيا، 

 المجتمع تنظيم لطريوة الموترح الدور ". وصدق استمار  اخت ار   ات بإجرات ام ال األ 

وذلك علي ع ندة مكث دة مدا عشدروت فدردا  إأدائيا  " المثاطنة بقيم الجامعى الش اب تثعية فى
تطب ق االخت ار وتم استخدام  تدائ   إعاد أ ل طبق المقياس عل هم و عد خمسة عشر  يثما تم 

 دددر  دددا ي مكمت ىاسدددتخدمت  تدددائ  القيددداس ال عددددالقيددداس الوبلدددي كمتم دددر تول )س ( فدددي أددد ا 
 .)ص(

وتددم أسدداب معامددا ارت ددا  ب رسددثت بدد ا المتم ددريا )ر( لقيدداس او تودددير معامددا الث ددات 
 .في أ ا استخدم الجزر التر يعي لمعاما االرت ا  كقياس او تودير لمعاما الددق )ر(

 رجددة أريددةمددا جدددوليا بدوالقدديم الموابلددة له وتددم الموار ددة مدداب ا القدديم المإسددث ة  ظريددا
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  .(552 -521ار الف ر العر ي د1979دكتثر/ف اد الس د البهي علم النفس اإلأدائي)2=ت
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 الموتدرح الددور - مقيداس ألبعداد( يثضح قديم معدامالت الث دات والدددق 1جدول ر م )
  . المثاطنة بقيم الجامعى الش اب تثعية فى المجتمع تنظيم لطريوة

 م البعد الثبات دقالص اإلحصاسيةالداللة 
الشد اب  لددى المثاطندة قديم التثعيدة تسدهم التدى األسدال ب 0.63 0.79 دال جدا

 الجامعى

1 

الشد اب  لددى المثاطندة قديم التثعيدة تسدهم التدى األ شدطة 0.68 0.83 دال جدا
 الجامعى

2 

 لددى المثاطندة قديم التثعيدة دوت  تإدثل التدى المعث دات 0.62 0.79 دال جدا

 عىالش اب الجام

3 

 4 الجامعى بالمثاطنة الش اب دوافع 0.61 0.78 دال جدا

 5 )بعد المشاركة( االجتماعية المسئثلية صثر 0.72 0.85 دال جدا

الشد اب  لددى المثاطندة قديم تنميدة فدى تسدهم التدى األ شدطة 0.68 0.83 دال جدا
 الجامعى

6 

 7 الش اب الجامعى لدى اال تمات صثر 0.59 0.77 دال جدا

 معرفة على الش اب لمساعد  المجتمع تنظيم دور معث ات 0.62 0.79 جدادال 

 والمطال ة بإوث هم المثاطنة معنى

8 

 لددى بالمثاطندة التثعيدة تإو دق فدى المدنظم موترأدات 0.67 0.82 دال جدا

 الش اب الجامعى

9 

 18قيمة ) ر( الجدولية و درجة أرية  

 0.444% =    95عند مستثي  وة 

 0.561% =  99وة عند مستثي  

 

 :تاسعًا: مجاالت الدراسة

 المجال البشرى:( 1 

 تم تدديده على الندو التالي: إطار المعاينة:
 . المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ-1
 .طالب( 1050) طالب الفر ة الرابعة بالمعهد-2

 ( مفرد .150إجمالي إطار المعاينة )

 عينة الدراسة:

مدددا طدددالب الفر ددددة الرابدددع بالمعهددددد العدددالي للخدمددددة الدراسدددة الم دا يددددة تدددم تإديدددد ع نددددة 
طددددددالب ( مفددددددرد  مددددددا 150بمإافظددددددة كفرالشدددددديخ أ دددددل بلدددددد  عدددددددد الم إدددددث  ا )  االجتماعيدددددة
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 بمدينة كفر الشيخ   مإا الدراسة.  ال كالثريثس بالمعهد

 ( المجال المكانى:2 

  العددالي للخدمددة االجتماعيدددةالمعهددد ( ١بلدد  أجددم مجتمددع ال إددل فددى الدراسددة الراهنددة )
إت المعهدد العدالي للخدمدة بكفر الشيخ بمدينة كفر الشيخق وذلك للعديد ما األس اب لعا تهمهدا 

 والمشدداركة الفعليددة واالجتماعيددة السياسددية تثعيددةالم سسددات التددي تهددتم بال تهددممددا   االجتماعيددة
تودددديم الخددددمات  كعضدددث فاعدددا فدددي المجتمدددعق فضددداًل عدددا ت دددج مسدددئثل عدددا للطالدددب الجدددامعي

للطالدب المثجهة له ا العندر تإديداق كما ت هم يشتركثت فى وضع الخط  والبرام  التى توددم 
والمجتمددعق كمددا ت ددج مددا الفئددات المتخددددة والتددى يمكددا لل اأددل التعامددا معهددم مددا الجا ددب 

 األواديمىق األمر ال ي جعا ال اأثة تتجج لتطب ق ال إل.

 ( المجال العمنى:3 

 رفبرايدق بددتت ال اأثدة ف هدا بدايدة شدهر  و ددف مر ت ه ت الدراسة أدثالي شدهرلود است
  .2019 منتدف مارسأتى  2019

 :عاشرًا: النتاسة العامة للدراسة الميدانية وتدليل التساؤالت

 :لجداول الخاصة بالبيانات األولية(ا1
 يثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب النثع  (2ر م ) جدول

 ة المئويةالنسب العد) النوع

 %60 90 ذكر

 %40 60 ت ثي

 %100 150 المجموع

( تثزيع ع نة الدراسة أسب النثع ويظهر هنا تت عدد ال كثر 2يثضح الجدول ر م )
 س ة مشاركة %( وه ا يدل على تت 40%( و س ة اإل ا  )60توثر ما عدد اإل ا  بنس ة )

 المختلفة األ شطةفي  للدخثل توثرضعيفة والبد ما االهتمام بتثع تهم  اإل ا 
 يثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب السا( 3ر م )جدول 

 النسبة المئوية العد) السن 

20 – 22 100 66.7% 

22 – 24 35 23.3% 

24 – 26 10 6.7% 
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26 – 28 5 3.3% 
 %100 150 المجموع

 
( تثزيع ع نة الدراسة أسب السا و رى هنا تت تعلى مرت ة 3يثضح الجدول ر م )

( سنة 24-22%( ويليج )66.7( سنة بنس ة )22-20نس ة كا ت عا هم تعمارهم ما )ب
الطالب األوثر هم بسنهم %( وه ا يثضح تت 6.7( بنس ة )26-24%( ويليج )23.3بنس ة )
 ةمشكل أليي في مرألة ال كالثريثس وه ا يسهم في التعب ر عا الجثا ب المختلفة الطبيع
 .سلبية ت   راتبدوت 

  مستثى دخا األسر يثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب ( 4) ر مجدول 
 النسبة المئوية العد) األسرةمستوى )خل 

 %0.07 1 ضعي 

 %3.3 5 ا ا ما متثس 

 %76 114 متثس 

 %20 30 مرتفع

 %100 150 المجموع

اجتماعية  ت شطة إلياال ضمام ( تثزيع ع نة الدراسة أسب 4يثضح الجدول ر م )
ا ا %( ويليج  20بنس ة ) مرتفع%( ويليج 76بنس ة ) متثس على مرت ة كا ت و رى هنا تت ت 

اوبر  س ة ما الع نة ذو مستثى معوثل ماديا %( وه ا يثضح تت 3.3بنس ة ) ما متثس 
 واأل سب األفضاوه ا  د يساعد في تإس ا وتطثير الثعي لديهم لودرتهم على االستيعاب 

 .لقيم المثاطنة
 تثزيع ع نة الدراسة أسب التودير يثضح ( 5ر م )جدول 

 النسبة المئوية العد) األسرةمستوى )خل 

 %10 15 ممتاز

 %13.3 20 ج د جدا

 %23.3 35 ج د 

 %53.4 80 موبثل 

 %100 150 المجموع

و رى هنا تت تعلى مرت ة التودير ( تثزيع ع نة الدراسة أسب 5يثضح الجدول ر م )
%( 13.3بنس ة ) ج د جدا%( ويليج 23.3بنس ة )ج د ج %( ويلي53.4بنس ة )موبثل وا ت 
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الطالب ذو مستثيات دراسية عادية و د ستدعي ذلك تثع تهم بطرق ا ا وه ا يثضح تت 
 .علمية

 
 

  اإل امةيثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب مإا ( 6ر م )جدول 
 النسبة المئوية العد) مدل اإلقامة

 %60 90  رية 

 %40 60 مدينة 

 %100 150 المجموع

النس ة ويظهر هنا تت  اإل امةمإا ( تثزيع ع نة الدراسة أسب 6يثضح الجدول ر م )
%( وه ا يدل على 40نس ة )ويل ها ت ثت ما المدت ب%( 60بنس ة )األوبر ت ثت ما الورى 

بما يسمح بتوبا  توضح اوه ا يساعد على تفتح العوا وال ها بشك توثرسكات المدينة تت 
 .المعلثمة

 جامعية  ت شطة إلييثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب اال ضمام ( 7ر م )ول جد
 النسبة المئوية العد)  امعية أنشطة إلياالنضمام 

 %100 150 ا ضمام

 %0 صفر   ر منضم

 %100 150 المجموع

و رى جامعية  ت شطة إلياال ضمام ( تثزيع ع نة الدراسة أسب 7يثضح الجدول ر م )
الم ر منضمثت %( ويليج 100بنس ة )ما المنضمثت فى األ شطة ة كا ت هنا تت تعلى مرت 

اجتماعية وسياسية وه ا يورب  ت شطةكافة الع نة مشارك ا في %( وه ا يثضح تت 0بنس ة )
 .توبا ف ر  فهم المثاطنة والعما بها

 يثضح تثزيع ع نة الدراسة أسب  ثع النشا  ( 8ر م )جدول 
 مئويةالنسبة ال العد) نوع النشاط

 %26.7 40 التطثع فى جمعيات تهلية

 %66.7 100 تأزاباالشتراك في 

 %6.6 10 مشروعات الخدمة العامة

 %100 150 المجموع

و رى هنا تت تعلى  ثع النشا  ( تثزيع ع نة الدراسة أسب 8يثضح الجدول ر م )
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%( 26.7بنس ة ) هليةالتطثع فى جمعيات ت  %( ويليج66.7بنس ة ) تأزاباالشتراك في مرت ة كا ت 
 األفضاالعما السياسي هث %( وه ا يثضح تت 6.6بنس ة ) مشروعات الخدمة العامةويليج 

 .للش اب وه ا يدل على أبهم للثطا ومإاولة خدمتج وأمايتج واأل رب
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 (وعندر ما قيم المثاطنةاالجتماعية ) ةصثر المسئثلي (9جدول ر م )

 العبارة م
أوافق 
 أوافق تماماً 

ال 
 افقأو 

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

 ةا مسدئثليمديعجز  البية الش اب على تإ -1
 انخريا.

70 60 20 350 2.33 2 

يفضددددددا الشددددددد اب المشددددددداركة فدددددددي العمدددددددا  -2
 التطثعى.

60 70 20 340 2.27 3 

 ةتوددددددددا فددددددددرص المشدددددددداركة فددددددددي األ شددددددددط -3
 .ةالدراس بالطالبية بسب

55 80 15 340 2.27 3 

 3 2.27 340 20 70 60 الش اب بمعرفة واج اتج. يهتم -4
يإددرص علددى الشدد اب علددى اأتددرام أوددثق  -5

 انخريا.
70 70 10 360 2.40 1 

ال ث ر مدا الشد اب يخداف مدا اتخداذ  درار  -6
 فردى.

60 70 20 340 2.27 3 

يدددددددددتفهم الشددددددددد اب القددددددددديم والعدددددددددادات فدددددددددي  -7
 المجتمع.

70 60 20 350 2.33 2 

ايددة بالم سسددات المثجددثد  الشدد اب علددى در  -8
 بالمجتمع.

50 60 40 310 2.07 4 

 %75.83=   النسبية لل عد  القيمة
أ ل جات ( وعندر ما قيم المثاطنةاالجتماعية ) ةصثر المسئثلييثضح ه ا الجدول 

(ق وفى 2.40بنس ة ) يإرص على الش اب على اأترام أوثق انخريافى المركز األول 
ويتفهم الش اب ق انخريا ةا مسئثليميعجز  البية الش اب على تإا وال مالمركز الثا ى جات 

الش اب على دراية  ( وفى المركز األخ ر جات2.33بنس ة ) القيم والعادات في المجتمع
أ ل  هرت جزئية اأترام الش اب للإوثق والثاج ات ( 2.07بنس ة ) بالم سسات المثجثد  بالمجتمع

مع التورب  ما  والتى تساعد فى تزويدهم بالمعارف الثطنية  عندر ج د يثضح التر ية الدإيإةو
  .(Judd ،2006  ييد) ةسكما فى درا الثطا

 لعندر قيم المثاطنة صثر اال تمات لدى الش اب الجامعى (10جدول ر م )

أوافق  العبارة م
 تماماً 

ال  أوافق
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المر ح

 الترتيب

تابعدددددة مشدددددكالت ينشدددددما الشددددد اب عدددددا م -1
 المجتمع.

70 60 20 350 2.33 3 

زمالئهددم الموددر  ا   يتجددج الشدد اب لمسدداعد -2
 فو .

60 60 30 330 2.20 5 
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أوافق  العبارة م
ال  أوافق تماماً 

 أوافق
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

يتددددددددددا الشددددددددد اب بالقيدددددددددادات الجامعيدددددددددة  -3
 لمشاركة بالرتى.

70 70 10 360 2.40 1 

يسدددددعى الشددددد اب لإضدددددثر النددددددوات التدددددى  -4
 تنظم الجامعى.

60 70 20 340 2.27 4 

علدددى الشددد اب التعب دددر عدددا  ةلددددعث مدددا ا -5
 تف ارهم.

70 60 20 350 2.33 3 

هندددددداك تفدددددداوت بدددددد ا قدددددديم الشدددددد اب وقدددددديم  -6
 المجتمع.

60 80 10 350 2.33 3 

يسدتهثى الشد اب إتدالف الممتل دات العامددة  -7
 .ةوالخاص

70 65 15 355 2.37 2 

مجتمددددددددع الجامعددددددددة ال يشدددددددد ع اأتياجددددددددات  -8
 الش اب.

70 70 10 360 2.40 1 

 %77.64= النسبية لل عد  القيمة
أ ل لعندر قيم المثاطنة   صثر اال تمات لدى الش اب الجامعىيثضح ه ا الجدول 

ومجتمع  يتدا الش اب بالقيادات الجامعية لمشاركة بالرتىق كال ماجات فى المركز األول 
ش اب إتالف يستهثى ال(ق وفى المركز الثا ى 2.40بنس ة ) الجامعة ال يش ع اأتياجات الش اب

ينشما الش اب عا  كال ما اللفى المركز الث م جات ( 2.37بنس ة ) ةالممتل ات العامة والخاص
وهناك تفاوت ب ا ق  على الش اب التعب ر عا تف ارهم ةوما الدعث  قمتابعة مشكالت المجتمع
زمالئهم   يتجج الش اب لمساعد ( وفى المركز األخ ر جات2.33بنس ة ) قيم الش اب وقيم المجتمع

يظهر تهم جثا ب اال تمات فى التثاصا فيما ب ا قيادات الجامعة وه ا ( 2.20بنس ة ) المور  ا فو 
ا ت شطة البد تت يركز على يعطى فرصة لت ثيا عال ات م اشر  وتيضًا  هر تت مجتمع الجامعة بشك

ريم مدمد ، المعلى، نو  ةسكما فى درا سهم بشكا توبر فى إش اع اأتياجات الطالببرام  ت
2005).  

 قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعى ل التثعيةاأل شطة التى تسهم فى  (11جدول ر م )

 العبارة م
أوافق 
 أوافق تماماً 

ال 
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المر ح

 الترتيب

 4 2.27 340 20 70 60 تنظيم الندوات. -1
 2 2.37 355 15 65 70 الطالبية. ةاالهتمام باأل شط -2
 1 2.40 360 10 70 70 األسر الطالبية بالجامعة. -3
 3 2.33 350 20 60 70 إ امة مسابوات رياضية. -4
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أوافق  العبارة م
ال  أوافق تماماً 

 أوافق
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المر ح

 الترتيب

تنظدددددددديم رأددددددددالت للتعددددددددرف علددددددددى معددددددددالم  -5
 الثطا.

60 80 10 350 2.33 3 

 1 2.40 360 10 70 70 االتإادات الطالبية. -6
 تعود دورات مفتثأة بد ا الطدالب وتعضدا -7

 . ةيسياله ئة التدر 
60 80 10 350 2.33 3 

 1 2.40 360 10 70 70  وافية تخ  الترا . تإ امة مسابوا -8
 %78.47= النسبية لل عد  القيمة

قيم المثاطنة لدى الش اب ل التثعيةاأل شطة التى تسهم فى يثضح ه ا الجدول 
دات الطالبيةق كال ما األسر الطالبية بالجامعةق واالتإاأ ل جات فى المركز األول الجامعى 

 ةاالهتمام باأل شط(ق وفى المركز الثا ى 2.40بنس ة )  وافية تخ  الترا  تو  امة مسابوا
وهنا رتينا تت األسر ( 2.27بنس ة ) تنظيم الندوات ( وفى المركز األخ ر جات2.37بنس ة ) الطالبية

ب ومع الجامعة وتيضاً الطالبية واالتإادات ما تهم العثاما المساعد  فى ت ثيا عال ات ب ا الطال
المجتمع الخارجى بما يعطى الفرصة لدى الش اب للقيام باال دماع فى العما المجتمعى والسياسى 

 .(2016عبدالقوى ، ةسكما فى درا و التالى التورب توثر واال تمات للدولة
 يشارك بها الش اب الجامعىالتى  ةاأل شط( 12جدول ر م )

 العبارة م
أوافق 
 قأواف تماماً 

ال 
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

 4 2.33 350 20 60 70  شا  سياسى.  -1
 5 2.30 345 15 75 60  شا  فنى.  -2
 3 2.40 360 10 70 70  شا  دينى.  -3
 1 2.53 380 10 50 90  شا  رياضى.  -4
 2 2.47 370 10 60 80  شا   وافى.  -5

 %80=  النسبية لل عد القيمة
أ ل جات فى المركز الش اب الجامعى يشارك بها التى  ةاأل شطيثضح ه ا الجدول 

( 2.47بنس ة ) النشا  الثوافى( ق وفى المركز الثا ى جات 2.53بنس ة ) النشا  الرياضىاألول 
بنس ة  نشا  الفنىال ( وفى المركز األخ ر جات2.40بنس ة ) النشا  الدينىوفى المركز الثالل 

هر هنا تت النشا  التى يإدد وما يسهم فى المساعد  فى إعطات وت ادل األف ار هث الرتى ويظ( 2.30)
ال ث ر ما  يبتعد عنهاوالبد ما المساعد  بشكا توبر على االهتمام باأل شطة الثوافية والتى  د 

كما  ا للمثاطنةبالمعلثمات المختلفة والتى هى مهمة ما تجا تإو ق تمثالش اب لعدم اهتمامهم 
 .(2016الدربى ، ةسفى درا
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 قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعىالتى تسهم التثعية  باألسال  (13جدول ر م )

أوافق  العبارة م
 تماماً 

ال  أوافق
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المر ح

 الترتيب

 1 2.53 380 20 30 100 الإثار. -1
 3 2.40 360 20 50 80 اإل ناع. -2
 4 2.33 350 20 60 70 .الض   -3
 2 2.47 370 10 60 80 الموار ة. -4
 5 2.20 330 30 60 60 الجماعية. ةالمنا ش -5
 4 2.33 350 20 60 70 .ةاأل شط ةممارس -6
  مسددددددداعدتث يددددددد  الطالدددددددب فدددددددى مكدددددددات  -7

 األخرى.
60 60 30 330 2.20 5 

 6 1.80 270 70 40 40 تخرى ت كر. -8
 %76.11= النسبية لل عد القيمة 

 التى تسهم التثعية قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعى باألسال يثضح ه ا الجدول 
بنس ة  الموار ة( ق وفى المركز الثا ى جات 2.53بنس ة ) الإثارأ ل جات فى المركز األول 

بنس ة  تخرى ت كر ت( وفى المركز األخ ر جات2.40بنس ة ) اإل ناع( وفى المركز الثالل 2.47)
يظهر هنا تهمية استخدام تسلثب الإثار ك أد األسال ب التى تساعد فى اإل ناع ب همية أ ل ( 1.80)

بالمنا شة الجماعية و عطات الفرصة  والت و د على ممارستها والبد تيضًا ما االهتمامالمثاطنة 
 .(2014المسلمانى ، ةسكما فى درا والرتى األخر للراي

 ثاطنة دوافع الش اب الجامعى بالم (14جدول ر م )

أوافق  العبارة م
ال  أوافق تماماً 

 أوافق
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

 3 2.33 350 20 60 70 تنمية روح الثالت واإل مات للثطا. -1
 4 2.27 340 30 50 70 االلتزام بتعليمات النظام العام والوثا  ا. -2
 إدددددث  ةالإددددرص علددددى تدات واج دددددات المسددددئثلي -3

 5 2.20 330 30 60 60 الثطا.

 3 2.33 350 25 50 75 الشعثر الثجدا ى واالرت ا  باألر . -4
 1 2.47 370 10 60 80 إدراك المثاطن ا بكا ما يإد  داخا الثطا. -5
 4 2.27 340 20 70 60 ب ا جميع المثاطن ا في الإوثق .   المساوا  -6
 2 2.40 360 10 70 70 النظر بدثر  إيجابية لمشكالت المجتمع. -7
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 مالإرية في اتخاذ الورارات التى تتعلدق بشدئث ه -8
. 65 70 15 350 2.33 3 

 %77.50 =النسبية لل عد  القيمة
 

أ ل جات فى المركز األول دوافع الش اب الجامعى بالمثاطنة يثضح ه ا الجدول 
لنظر ا(ق وفى المركز الثا ى جات 2.47بنس ة ) إدراك المثاطن ا بكا ما يإد  داخا الثطا

جات كال ما تنمية روح ( وفى المركز الثالل 2.40بنس ة ) بدثر  إيجابية لمشكالت المجتمع
والإرية في اتخاذ الورارات التى ق  والشعثر الثجدا ى واالرت ا  باألر ق الثالت واإل مات للثطا

 إث  ةالإرص على تدات واج ات المسئثلي ( وفى المركز األخ ر جات2.33بنس ة ) متتعلق بشئث ه
وهنا يظهر تت إدراك الش اب لما يإد  داخا الثطا ( وه ا يدل على 2.20بنس ة ) الثطا

يساعد على ت ج ال يجها بالظروف المإيطة بما يساعدت على إوسابج المستجدات أثل القيم 
كما  المختلفة والت و د على زياد  اال تمات أتى يشعر الش اب بالمسئثلية المجتمعية داخا بلدت

 ."Iverson Susan, 2010"ةسرافى د
  اب الجامعىالمعث ات التى تإثل دوت التثعية قيم المثاطنة لدى الش( 15جدول ر م )

أوافق  العبارة م
 تماماً 

ال  أوافق
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المر ح

 الترتيب

1- 
المعتمدددددد ال يدددددثفر و دددددت  ت ظدددددام السددددداعا

 المشاركة في األ ظمة.
30 60 60 270 1.80 7 

2- 
الملودددا  علدددى  تضدددمث  الإيدددا  والمسدددئثليا

 الطالب.
80 60 10 370 2.47 1 

 2 2.33 350 20 60 70 القيم السائد  بالعائالت تعثق المشاركة. -3
 3 2.27 340 20 70 60 االفتوار للودو . -4
 6 1.97 295 55 45 50  لة تثاصا الش اب مع اله ئة التدريسية. -5
 4 2.20 330 30 60 60 ة.عف الرواب  األسري -6
 5 2.07 310 40 60 50 االهتمام برفع المعدل الدراسى. -7
 3 2.27 340 20 70 60 للثا ع. ةالنظر  التشا مي -8

 % 69.58= النسبية لل عد  القيمة

المعث ات التى تإثل دوت التثعية قيم المثاطنة لدى الش اب يثضح ه ا الجدول 
بنس ة  الملوا  على الطالب تضمث  الإيا  والمسئثلياألول أ ل جات فى المركز ا الجامعى

( وفى 2.33بنس ة ) القيم السائد  بالعائالت تعثق المشاركة(ق وفى المركز الثا ى جات 2.47)
( وفى المركز 2.27بنس ة ) للثا ع ةوالنظر  التشا ميق  جات كال ما االفتوار للودو المركز الثالل 

وهنا  هر ( 1.80بنس ة ) لمعتمد ال يثفر و ت المشاركة في األ ظمةا ت ظام الساعا األخ ر جات
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قيم فرصة للتعاما مع أوث هم تو تعلم تت ضمث  الإيا  بها ت   ر سلبى على الش اب وال تعط هم ال
على بع  الدعاب وزياد  تعاما األسات   مع للتملب بمساعد  الش اب  تماماالهجديد  والبد ما 

  ."Painter, Joe 2008"ةسكما فى درا شعثر بالثوة واألماالطالب يساعدهم فى ال
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عنددى المثاطنددة الشدد اب علددى معرفددة م  معث ددات دور تنظدديم المجتمددع لمسدداعد (16جدددول ر ددم )
 والمطال ة بإوث هم

 العبارة م
أوافق 
 أوافق تماماً 

ال 
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

جتماعيدددة منددداه  الخدمددة اال ى تددد ى مسددتث  -1
 .تلمعنى المثاطنة وأوثق اإل سا

70 65 15 355 2.37 2 

تعددددددددددددددد الثوافدددددددددددددات المختلفدددددددددددددة للشددددددددددددد اب  -2
 واتجاهاتهم السلبية  إث أوث هم.

70 70 10 360 2.40 1 

مددا النظريددات االجتماعيددة   عدددم االسددتفاد -3
 .تالتى تدعم  وافة وأوثق اإل سا

65 65 20 345 2.30 4 

لندوات عا وعدى الشد اب  لة الم تمرات وا -4
 .تبثوافة أوثق اإل سا

70 70 10 360 2.40 1 

 لددددددددة  وافددددددددة ووعددددددددى الشدددددددد اب بددددددددالنثاأى  -5
 السياسية.

75 50 25 350 2.33 3 

الشددد اب بتعدددديا اتجاهددداتهم  ةعددددم اسدددتجاب -6
 وتف ارهم السلبية تجات المطال ة بإوث هم.

40 50 60 280 1.87 6 

جددددات الددددثطا عدددددم ا تمددددات ووالت الشدددد اب ت -7
 واإلأساس بالظلم.

30 40 80 250 1.67 7 

واألمدات داخدا  اعدم شعثر الش اب بالرض -8
 الثطا واإلأساس بالمر ة.

50 40 60 290 1.93 5 

 %71.94= النسبية لل عد  القيمة
الش اب على معرفة معنى   معث ات دور تنظيم المجتمع لمساعديثضح ه ا الجدول 

تعدد الثوافات المختلفة  كال ماأ ل جات فى المركز األول   همالمثاطنة والمطال ة بإوث 
ق و لة الم تمرات والندوات عا وعى الش اب بثوافة  للش اب واتجاهاتهم السلبية  إث أوث هم

مناه  الخدمة االجتماعية  ى تد ى مستث (ق وفى المركز الثا ى 2.40بنس ة ) تأوثق اإل سا
 لة  وافة ووعى  اللفى المركز الث م جات ( 2.37) بنس ة تلمعنى المثاطنة وأوثق اإل سا

عدم ا تمات ووالت الش اب تجات  ( وفى المركز األخ ر جات2.33بنس ة ) الش اب بالنثاأى السياسية
وهنا يظهر توثر المشكالت أثل تعدد الثوافات والندوات ( 1.67بنس ة ) الثطا واإلأساس بالظلم

األ ظمة و التالى يدعب العما على ه ت القيم تو تدديوها يظهر العديد فى السلبيات أثل ما فى 
ول لك البد فى التوريب الف رى ب ا كافة األصناف وتيضًا مإاولة تسه ا أدثل الش اب على أوث هم 

  .(2007 أبو العال ، مجدى فا)ى ، ةسكما فى درا أتى يشعروت ب  فسهم واالبتعاد عا الثطا
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  اب الجامعىى تإو ق التثعية بالمثاطنة لدى الشموترأات المنظم ف (17جدول ر م )
أوافق  العبارة م

ال  أوافق تماماً 
 أوافق

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الترتيب المر ح

فددددددددي  وافددددددددة وتنميددددددددة الددددددددثعى  ماإلسددددددددها -1
السياسددددددددى للشدددددددد اب بإوددددددددث هم ومعنددددددددى 

 المثاطنة.
70 60 20 350 2.33 4 

التعرف علدى مشدكالت الشد اب وأودث هم  -2
 5 2.27 340 20 70 60 لثطا وتإديد اأتياجاتهم.داخا ا

فددي تم  ددر االتجاهددات السددلبية   المسدداعد -3
 3 2.37 355 10 75 65 ومعرفة المثاطنة. ت إث أوثق اإل سا

تم  دددددددددر الثوافدددددددددات والعدددددددددادات والتوال دددددددددد  -4
المعث دددددة فدددددي مطال دددددة الإودددددثق ومعنددددددى 

 المثاطنة.
65 70 15 350 2.33 4 

الدددإية  ةوددافى للممارسددتنميددة الددثعى الث -5
 5 2.27 340 20 70 60 الديموراطية تجات الثطا.

الودددددر  علددددى تنميددددة  وافددددة المدافعددددة عددددا  -6
 1 2.47 370 10 70 70 الإوثق ووالئهم للثطا.

الشدددددد اب علددددددى كيفيددددددة تنظدددددديم   مسدددددداعد -7
 4 2.33 350 20 60 70 عملية المطال ة بإوث هم.

أدددق فدددي  دددرس قيمدددة اأتدددرام   المسددداعد -8
 5 2.27 340 20 70 60 الش اب في التعب ر عا  رائهم.

تنميددددة الددددثعى الثوددددافى بمطال ددددة أوددددث هم  -9
 3 2.37 355 10 75 65 .تدوت الخروع عا الوثا  ا والتشريعا

تنميددة وعدد هم بدداأترام خدثصددية وأوددثق  -10
 2 2.40 360 15 60 75 انخريا.

 %78.00= النسبية لل عد  القيمة
موترأات المنظم فى تإو ق التثعية بالمثاطنة لدى الش اب دول يثضح ه ا الج

الودر  على تنمية  وافة المدافعة عا الإوثق ووالئهم أ ل جات فى المركز األول  الجامعى
 تنمية وع هم باأترام خدثصية وأوثق انخريا(ق وفى المركز الثا ى 2.47بنس ة ) للثطا

التعرف على مشكالت الش اب وأوث هم داخا ما  كال ( وفى المركز األخ ر جات2.40بنس ة )
 قالدإية الديموراطية تجات الثطا ةوتنمية الثعى الثوافى للممارس قالثطا وتإديد اأتياجاتهم

هنا يرى تت ( 2.27بنس ة ) في  رس قيمة اأترام أق الش اب في التعب ر عا  رائهم  والمساعد
فرصة للش اب للشعثر باألما لإدثلهم على أوث هم استخدام المنظم لمفهثم وتسلثب المدافعة بع  ال

داخا مجتمعهم وتيضًا المساهمة فى  رس القيم أثل اأترام الش اب وتعضائهم الفرصة فى التم ر على 
  .(2008 سرحان، مدمد مدمو)، ةسكما فى درا رتيهم داخا المجتمع أثل المجاالت المختلفة

للتوعية بقيم المواطنة لدى الشباب  )ور مقترح لطريقة تنظيم المجتمعحا)ى عشر: 
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 الجامعي:
 النتاسة العامة:

تثصلت  صر قيم المثاطنةاعن أد كاالجتماعية  ةدثر المسئثليب بالنس ة للعندر الخاص(1
 ةا مسئثليمعجز الش اب على تإو  أرص الش اب على اأترام أوثق انخرياالدراسة إلى 

 . في المجتمعالقيم المختلفة والتوال د و العادات ومراعا  وتفهم ق انخريا
تثصلت النتائ  إلى لعندر قيم المثاطنة   دثر اال تمات لدى الش اب الجامعىبالنس ة ل -2

وتت الش اب ليس لديهم االهتمام  مشاركة بالرتىللل الش اب بالقيادات الجامعية اتدا
لمجتمع ومإاولة بالمإافظة على الممتل ات العامة ولديهم تيضًا االهتمام بمعرفة مشكالت ا

 التعاما معها.
تثصلت الدراسة إلى مشاركة الش اب قيم المثاطنة ل التثعيةو شطة التى تسهم فى بالنس ة ل-3

فى األ شطة وتيضًا اهتمامهم بالعما مع األسر الطالبية وتيضًا إ سا ية مسابوات تنتمى 
تماعية والمجتمعية الترا  الثوافى والف رى بما يسهم فى تزويد الطالب بالمعارف االج

 والثطنية الالزمة .
يهتم الش اب المشاركة ف ها تثصلت الدراسة إلى االهتمام بشكا توبر التى  ةو شطبالنس ة ل-4

وه ا يساعد على  النشا  الثوافىوال ى يإظر الجسم والعوا بسلبية  النشا  الرياضىب
أ ل تت مجتمعاتنا تسهم بالعودية فى أياتها  النشا  الدينى االهتمام بالتنمية الف رية والعولية وتيضاً 

 العامة وممارستها وه ا يساعد فى التورب فى المإافظة على النظام المجتمعى.
تثصلت أ ل  قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعىبالتثعية فى التى تسهم  بوسال ل بالنس ة-5

 رات وتيضًا تسلثبوال ى يعطى فرصة ل ع  كافة ان الإثارالدراسة إلى استخدام تسلثب 
وال ى يساعد فى عر  الثوافات والم زات واأل شطة المختلفة واختيار األفضا بما يساعد  الموار ة

على تنمية القيم المناس ة للش اب واستخدام تسلثب الموار ة لما لج ما تهمية فى عر  الفرد ب ا 
ج ما تإرف جعا الش اب يس روت القيم والعثاما المختلفة واختيار األ سب وتيضًا االمتناع لما ل

 على النه  الدإيح فى النتائ  النظام األمثا واألفضا . 
تثصلت الدراسة إلى إدراك المثاطا إلى ما يإد  لمثاطنة لدوافع الش اب الجامعى بالنس ة ل-6

وش ابية النظر بدثر  إيجابية لمشكالت  فى متطل ات وتأدا  متتالية داخا ومنج وتيضاً 
 ثطاملدى ال ماتتواال تنمية روح الثالت والت و د على  مجتمعية واالهتمام بهاللمشكالت ال

وذلك يساعد ى منج لإا المشكالت المختلفة وليست تإا السعى ما تجا مساعد  ه ا 
 .الثطا
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تثصلت  لمعث ات التى تإثل دوت التثعية قيم المثاطنة لدى الش اب الجامعىبالنس ة ل -7
 الملوا  على الطالب تضمث  الإيا  والمسئثلياعث ات كا ت تت الدراسة إلى تت تهم الم

السائد   تجعلج عند  ادر على التعايش داخا الإيا  واالهتمام ب شيات تخرى وتت القيم
المختلفة تيضًا تت الش اب تظهر إلى المستوبا المجهثل  المشاركةالش اب على بالعائالت تعثق 

 اعدهم على ت ها تدثر تو بع د ما تجات مجتمعهم .لديهم بنظر  التشا مية للثاضح ال تس
الش اب على معرفة معنى   دور تنظيم المجتمع لمساعدالخاصة بمعث ات بالنس ة لل-8

تعدد الثوافات المختلفة للش اب واتجاهاتهم السلبية  إث تثصلت الدراسة إلى تت المثاطنة 
تيضًا تدريب س  دى مناه  ي  ر على مهمهم للمثاطنة تو أتى اهتمامهم بها و  أوث هم

الخدمة االجتماعية لمعنى المثاطنة وأوثق اإل سات وعدم إعطات بها االهتمام ب همية القيم 
بالنثاأى السياسية بدإة تثص ا تية معلثمات تو  ت لة  وافة أوثق اإل سا الثطنية وتيضاً 

 تف ار تسها االهتمام باال تمات المجتمعى .
الودر  على تثصلت الدراسة إلى المثاطنة قيم فى تإو ق التثعية ب موترأات المنظمبالنس ة ل-9

للش اب داخا المجتمع وتنمية وع هم  للثطا ثالتلاتنمية  وافة المدافعة عا الإوثق و 
الثوافى للمطال ة بإوث هم دوت  ىثعالتنمية باأترام وخدثصية وأوثق انخريا وتيضًا 

إزات المنظم لدور هام فى تإو ق التنمية الثطنية  الخ ر وعى الوثا  ا والتشريعات وه ا ي كد
 والسياسية واالجتماعية لدى الش اب .

الدور المقترح للتطوعية بقيم المواطنة لدى الشباب الجامعى من منظور طريقة 
 تنظيم المجتمع:

 األسس التى يقوم عليها البرنامة المقترح:-1
ى المثاطنة بدفة عامة وعلى الش اب ت( تائ  الدراسات وال إث  السابوة التى تجريت عل

 بدفة خاصة والمرت طة بوضايا المثاطنة.
 ب(اإلطار النظرى للخدمة االجتماعية بدفة عامة وطريوة تنظيم المجتمع بدفة خاصة.

 ع(تجارب بع  الدول األخرى فى تعاملها مع  ضايا المثاطنة.
 د( تائ  الدراسة الإالية وما تسفرت عنج ما  تائ .

 الدور المقترح: أهداف-2
ينطلق الدور الموترح ما هدف استراتيجى هث : التثعية بقيم المثاطنة لدى الش اب 

 الجامعىق ولتإو ق ه ا الهدف ين مى تإو ق األهداف الفرعية التالية:
 ب(التثعية القيم الديموراطية.        ت(التثعية المعرفة بإوثق ومسئثليات المثاطنة.

 د(تنمية الهثية والثعى.                         درات.ع(تنمية المهارات والو
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 و(التثعية المشاركة السياسية.                            هد(تنمية السلثك الفعال.
 االستراتيجيات الالزمة لتدقيق الدور المقترح:-3

أوثق  : وذلك لتوديم المعارف والمعلثمات للش اب الجامعى عاأ(إستراتيجية البنال المعرفى
ومسئثليات المثاطنةق أتى يكثت الش اب على علم وجراية به ت الإوثق وترجمتها إلى وا ع 

 ملمثس.
: ويمكا العما ما خالل ه ت اإلستراتيجية على تم  ر بع  تغيير السلوكإستراتيجية ب(

السلثكيات السال ة لدى الش اب ق وتدعيم القيمق واستثار  الش اب للمشاركة بإيجابية فى 
 إيا  االجتماعية والسياسية.ال

 التكنيكات المستخدمة فى الدور المقترح:-4
: ويهدف إلى تمك ا الش اب ومساعدتهم فى التعرف على ما يدور ما أ(تكنيك المساندة

تأدا  سياسية فى المجتمعق وما ية الإوثق والمسئثليات المرت طة بالمثاطا مما يساعدهم 
 على ممارسة قيم الديموراطية.

: ويهدف إلى مساعد  الش اب وتزويدهم بمختلف المعارف النظرية التعليم والتدريب نيك(تكب
عا مفهثم المثاطنة وكيفية ممارسة الإوثق والمسئثليات المرت طة بهاق وتنمية المشاركة 
السياسيةق والمسئثلية االجتماعية مما ي دى إلى شعثرهم بالثالت واال تمات إلى المجتمع 

 ومشاركتهم فى صنع الورار. ال ى يعيشثت فيج
: وذلك بهدف تزويد الش اب إعا)ة صيغ المعايير التربوية والتثقيفية وتغيير السلوك (تكنيكج

بالمعارف والمعلثمات والمهارات والخبرات المرت طة بالمثاطنة الفعالة وتإثيا قيمهم السلبية 
ى االشتراك فى الإيا   إث المجتمع إلى اتجاهات إيجابية مما يدعم  درتهم ال اتية عل

 المجتمعية والت   ر فى صنع الورارات.
 األ)وار المهنية المالسمة لدور المقترح:-5

: وفى ه ا الدور يتدخا المنظم االجتماعى ما تجا وضع برام  وت شطة لتنف   أ()ور المخطط
 الدور الموترح.

التعب ر عا مشاعرهم  : وفى ه ا الدور يساعد المنظم االجتماعى الش اب علىالخبير()ور ب
 دوت خثف تو تردد و ما ال يتعار  مع  ثا  ا الدولة.

المساعد : وفى ه ا الدور يتدخا كمنظم االجتماعى ليودم العثت والمساعد  سثات  ()ورج
 وا ت م اشر  تو   ر م اشر  للش اب الجامعى.

 لدور المقترح:أساليب وأ)وات ا-6
المرت طة بإوثق ومسئثليات المثاطنةق وك لك  وذلك لزياد  معارف الش اب: (الندوات1
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تزويدهم ب ع  المعارف عا المشاركة السياسية والم سسات السياسية وو يفتها والوضايا 
 السياسية المإلية والعالمية.

: وذلك بتنظيم لواتات تجمع الش اب ب ع  المتخدد ا لت ادل انرات المناقشة الجماعية(2
 جراتاتج أ ل تتيح المنا شة الجماعية الفرصة تمام الش اب واألف ار أثل تهداف الدور و 
 للتعب ر عا  رائج بإرية تامة.

: وذلك لتنمية مهارات و درات الش اب ما تجا زياد  مشاركتهم فى اإلصالح التدريب(3
 السياسى بالمجتمع وذلك ما خالل االستعا ة ب ع  المتخدد ا فى مجاالت الش اب.

 ى الدور المقترح:المهارات المستخدمة ف-7
وتتمثا فى استخدام ت سب وسائا االتدال بالش اب ق وك لك مشاركتهم : المهارة االتصالية (أ

 فى الندوات والمنا شات وورش العما مما يساعدهم على تنمية المثاطنة الفعالة لديهم.
 تسرع. : وتتمثا فى المودر  على تثص ا تهداف الطريوة وتإقيوها بشكاالتأثيرية المهارة(ب

 العوامل التى تساعد على تنفيذ الدور المقترح:-8
 مراعا  الم ادأل المهنية فى التطب ق مثا التوباق المشاركةق إ امة عال ة مهنية.ت(

ب(االستعا ة بمجمثعة ما الخبرات والمتخدد ا فى مجال الش اب لتنف   الندواتق ألوات 
ام  وذلك لتزويدهم بالمعارف المنا شة ق ورش العما مع الش اب المشارك فى البر 

 والخبرات والمهارات الالزمة لتنمية المثاطنة الفعالة لدى الش اب.
ع(االهتمام بتثقي  الش اب سياسيًا و وافيًا ما خالل عدد ما مجالت الإائ  وك لك المجالت 

 الدورية.
استخدام  د(االهتمام بتدريب الش اب على المهارات والودرات المرت طة بالمثاطنة ما خالل

 وسائا متعدد  مثا ورش العماق المنا شات الجماعية ق لعب الدور ق والمثا ف.
هد(الترك ز على إأدا  تم  ر فى اتجات الش اب الجامعى المشارك فى البر ام   إث العما 

 السياسى ومشاركتهم فى الإيا  السياسية بالمجتمع.
 

 

 

 

 

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 
-675- 

 العدد الخامس عشر

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 
-676- 

 العدد الخامس عشر

 المستخدمة مرا عال
 ة:أوالً : المراجع العربي

( : المشددددكالت السددددلثكية واال تددددراب بدددد ا الشدددد اب ال ددددثيتى ق بإددددل 1995اإلبددددرا يم ق فائوددددة )
 منشثر فى م تمر الخدمة االجتماعية و ضايا الش اب ق رابطة االجتماع  اق ال ثيت.

  .المط عة األم ريةق الواهر ق لسات العرب(: 1307)ابا منظثر
بدد ا البر ددام  فددى طريوددة خدمددة الجماعددة وتنميددة العال ددة  :(2007) فددادى ق مجدددىتبددث العددال ق 

قددديم  وافدددة السدددالم االجتمددداعى لددددى جامعدددة البرلمدددات الشددد ابىق بإدددل منشدددثر فدددى المددد تمر 
 العلمى العشروتق كلية الخدمة االجتماعيةق جامعة ألثات.

(: الممارسدة العامدة للخدمدة االجتماعيدة فدى مجدال رعايدة 2000تبث المعاطىق ماهر و خدروت )
 اب ق كلية الخدمة االجتماعية ق جامعة ألثات. شال

(: عال ددددة ممارسددددة العمددددا مددددع الجماعددددات فددددى مإددددي  الخدمددددة 1980تأمددددد ق  ب ددددا إبددددرا يم )
االجتماعيددددة وتنميدددددة القددددديم االجتماعيدددددة ق رسدددددالة ماجسدددددت ر   دددددر منشدددددثر  ق كليدددددة الخدمدددددة 

 االجتماعية ق جامعة ألثات.
: توددثيم دور الجامعددة كنظددام فددى بنددات شخدددية  (2004األسددتاذ ق مإمددثد وأمدددات ق مإمدددق )

الشد اب مدا منظدثر قيمدىق بإدل منشدثر بدالم تمر السدنثى الثدا ى ق جامعدة الزر دات األهليددة 
 األردت.
 .لبنات مكت ةق ب روتق االجتماعية العلثم مدطلإات معجم :(1986)زكي بدوي تأمد

 رى ق اإلسكندريةق دار المعرفة (: دور الجامعة فى مثاجهة التطرف الف2002البراعى ق وفات )
 الجامعية.

: المثاطنة فى العدر الر مى :  مثذع ممل ة ال إرياق  (2017)ق  دى على أسا با شمس 
 ال إريا: معهد ال إريا للتنمية السياسية.

(: الثطنيددة فددى عددالم بددال هثيددة )تإددديات العثلمددةق الودداهر ق اله ئددة 2000بهددات الدددياق أسدد ا )
 .المدرية العامة(

 (: الثطنية فى عالم بال هثيةق )الواهر ق دار المعارف(.2001 ا كاما )سبهات الدياق أ
(: الخدمدددددة االجتماعيدددددة التنمثيدددددةق )الوددددداهر ق مط عدددددة األ جلدددددث 2001تثف دددددق ق مإمدددددد  ج دددددب )

 .ريةدالم
: دور معلدم المرألدة الثا ثيدة فدى و ايدة الطدالب مدا  (2017) ق صدالح بدا عبددالعزيزالتثيجرى 
راف الف ددرى فددى ضددثت المثاطنددة الر ميددة مددا وجهددة  ظددر المشددرف ا التر ددثي ا: دراسددة اال إدد



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 
-677- 

 العدد الخامس عشر

 (.67) 26م دا ية بمدينة الريا ق مجلة ال إث  األمنيةق 

ائى ددددق ال تددداب اإلأ اتدددد(: الجهددداز المركدددزى للتعبئدددة واإلأ2007ر العر يدددة )ددددجمهثريدددة م
 نثىق )الواهر ق مطابع الجهاز(.سال

 (:  ظريات خدمة الفردق المكتب الجامعى الإديلق اإلسكندرية.2001)الجم لىق خ رى خل ا 

: درجددة إسددهام شدد كات التثاصددا االجتمدداعى فددى تعزيددز  (2016) ق وفددات بنددت عثيضددةالإر ددى
مفهددثم المثاطنددة الر ميددة مددا وجهددة  ظددر طال ددات جامعددة اإلمددام مإمددد بددا سددعثد اإلسددالمية 

 (.4) 5ة ق بالريا ق المجلة التر ثية الدولية المتخدد
(: سيكثلثجية المجارا  )الضمث  االجتماعية وتم ر القيم( ق الواهر ق 1998أساق أسا على )

 دار  ريب للط اعة والنشر والتثزيع.
 (: القيم الخاصة لدى المبدع ا ق الواهر ق دار المعارف.1981أس ا ق مإى الديا )

نظددديم المجتمدددعق المكتدددب (: طريودددة الخدمدددة االجتماعيدددة فدددى ت2002خددداطرق تأمدددد مددددطفى )
 الجامعى الإديلق اإلسكندرية.

( : التم ر فى  سدق القديم لددى الشد اب الجدامعى )مظداهرت وتسد ابج( 2004خليفةق عبداللطي  )
 بإل منشثر الم تمر السنثى الثا ى ق جامعة الزر ات األهلية األردت.

 وافدددة المثاطندددة لددددى (: منددداه  تعلددديم الخدمدددة االجتماعيدددة وتنميدددة 2007داودق عمددداد أمددددى )
ثر بدددالم تمر العلمدددى العشدددروتق الوددداهر  ق كليدددة الخدمدددة االجتماعيدددة ق شدددالطدددالبق بإدددل من

 .2المجلد  جامعة ألثاتق
: المهدددددددارات االجتماعيدددددددة / تعلددددددديم وتددددددددريس المهدددددددارات (2014) ق دخ دددددددا عبدددددددد الدددددددخ ا  

ألولىق مكت ة العبيكات للنشدر (ق الط عة ا3االجتماعية والقيمق سلسلة المهارات االجتماعية )
 والتثزيعق الريا ق الممل ة العر ية السعثدية.

 (:  مختار الدإاحق الواهر  ق مكت ة الثوافة الدينية.1986الرازىق مإمد با تبى بكر )

(:  2007رمزىق اهدددق يثسددفق منددى ق  الددب ق هالددة ق عبددد  ق منددال ق مإ ددى الددديا ق ريهددام )
التعلدددديم مددددا  بددددا الجددددامعى "تإل ددددا مضددددمثت القدددديم فددددى المندددداه  العدالددددة االجتماعيددددة فددددى 

الدراسدددية"ق المجلدددد الرابدددعق المركدددز الودددثمى لل إدددث  االجتماعيدددة والجنائيدددةق المشدددروع الددددائم 
 للتعليم والتنميةق الواهر  ق جمهثرية مدر العر ية.

يددددة وقدددديم (: مخدددداطر التعلدددديم األجنبددددى علددددى هثيتنددددا الثواف2007رمضدددداتق بث نددددة عبدددددالر وف )
 المثاطنة واال تمات ق الط عة األولىق دار الف ر العر ىق الواهر ق جمهثرية مدر العر ية.
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 (: الش اب والقيم فى عالم متم رق عماتق دار الشروق.2006الزيثد ق ماجد )
( : تساسدديات العمددا فددى الخدمددة االجتماعيددة ق عمدداتق 2010سددالم ق سددماح وصددالحق  جددالت )

 عالم ال تب الإديل.

(: أوددددثق اإل سددددات إليددددة الخدمددددة االجتماعيددددة أددددى العدددددر 2011سددددالمق إسددددماع ا مدددددطفى)
 فر صور الشرقيةق الرأمة للط اعة .الإديل ق المعهد العالى للخدمة االجتماعية بك

توبا فددى تنميددة الددثعى سدد اب المشدد(: تفع ددا دور مكاتددب 2008رأاتق مإمددد مإمددثد مإمددد )سدد
ت فدددى الخدمدددة االجتماعيدددة والعلدددثم اإل سدددا يةق كليدددة  اب ق مجلدددة دراسددداشدددسياسدددى لددددى الال

 .3ق الجزت25الخدمة االجتماعيةق جامعة ألثاتق العدد 

(: األأدددزاب السياسدددية وتفع دددا المثاطندددة 2007سدددرورق ماجدددد  مإمدددد ق الزعدددا ق عدددالت علدددى )
ومتم دددددر فدددددى صدددددنع سياسدددددات الرعايدددددة االجتماعيدددددةق بإدددددل منشدددددثر فدددددى المددددد تمر العلمدددددى 

 اهر  ق كلية الخدمة االجتماعيةق جامعة ألثات(.العشروتق )الو

 (: تنظيم مجتمع ق دار المعرفة الجامعية ق اإلسكندرية .1997سالمة ق س د )

: درجددددة الددددثعى بمفهددددثم  (2018)ق خالددددد علددددى عددددث ق السددددرأات ق روات يثسددددف السددددليإات
لجامعدة األرد يدة ق المثاطنة الر مية لدى طل ة مرألة ال كالثريثس فى كلية العلثم التر ثيدة با

 (.3) 45مجلة دراسات العلثم التر ثيةق 
ريةق ور دة عمدا شد(: النتائ  المرجث  ما برام  التنميدة ال 2003ف )سنهثرى ق عبدالمنعم يث سال

 رق الواهر ق كلية الخدمة االجتماعية ق جامعة ألثات.شع سادسمودمة للم تمر العلمى ال
 فدي االجتمداعي الدثعي لتنميدة للخدمة االجتماعية ع ماذ  إث(: 1997)مإمد تأمدق السنهثري 

 جامعدة االجتماعيدة الخدمة كليةق العاشر العلمي بالم تمر منشثر بإلق المإلية المجتمعات

  إبريا11: 9 الفتر  ماق ألثات
(: توددددثيم مهددددارات وقدددديم 2014الشددددر  نى ق تأددددالم ال دددداز أسددددا ق مإمددددد ق سددددلثى عبدددددالإليم )

ألة التعليم األساسدىق المركدز الودثمى لالمتإا دات والتودثيم التر دثىق المثاطنة لدى تالم   مر 
  سم ال إث .

(: اإلدار  المنزليددددة فددددى ضددددثت معدددداي ر الجددددثد  الشدددداملة ق 2013ق لميددددات مإمددددد )شددددرف الددددديا 
 الط عة األولىق دار الزهرات للنشر والتثزيعق الريا ق الممل ة العر ية السعثدية.

: إسهامات طريوة منظم المجتمع فى تنمية المسئثلية االجتماعيدة (1991ادىق وفات ها م )دال
ثر فى الم تمر العلمدى الرابدعق كليدة الخدمدة شلسكات المجتمعات الإرية المتخلفة ق بإل من

 االجتماعية ق جامعة الواهر  ق فرع الف ثم.
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طندة لددى ( :  إث بر ام  موترح لخدمة الجماعة لتنميدة قديم المثا2010صالح ق  جالت مإمد )
الشدد اب الجددامعى "دراسددة وصددفية مط وددة علددى طددالب جامعددة ال رمددثك"ق مجلددة دراسددات فددى 
الخدمة االجتماعية والعلثم اإل سا يةق كلية الخدمة االجتماعيةق جامعة ألثاتق العدد الثاما 

 والعشريا ق تبريا ق الجزت الرابع.

ى خدمدة الجماعدة وزيداد  األدات ( : العال ة ب ا ممارسة البر ام  فد1985 اهرق تأمد مإمد )
االجتماعى للش اب ق رسالة دكتثرات   در منشدثر ق كليدة الخدمدة االجتماعيدةق جامعدة الوداهر  

 )فرع الف ثم(.

 (: المثاطنة والإالة المدرية ق فى المث ع االل ترو ى:2008عبدالإم د ق مجدى )
Http://www.Mosharka.Org/content/view/212/49/lang,en 

: المثاطنددة الر ميددة لدددى طددالب الجامعددة بمدددر: كليددة  (2016)ق أنددات عبدددالعزيز لوثى عبدددا
 (.17) 5البنات ق جامعة ع ا شمس  مثذجًاق مجلة ال إل العلمى فى التر يةق 

: الممارسددة العامددة للخدمددة االجتماعيددة وتنميددة وعددى الشدد اب  (2015) ق أمدددى عبددد عبددد 
دراسدددة مط ودددة علدددى الشددد اب الجدددامعى بمإافظدددة  نددداق مجلدددة الجدددامعى بالمثاطندددة الر ميدددة: 

 (.39) 6دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلثم األساسيةق 

(: الممارسددددة المهنددددة لطريددددق خدمددددة الفددددرد "مددددداخا علميددددة وعمليددددات 2002عثمددددات ق سددددلثى )
 تطبيقية"ق المكتب الجامعى الإديلق اإلسكندرية.

 عملية التم  ر المجتمعى ق فى المث ع االل ترو ى :  اب فىش(: دور ال2008عثماتق زياد )
 Http://www.shura.Bh/information.cen ter/Doclib3. 

(: الإيددا  الجامعيددة فددى مدددر ق مجلددة دراسددات تر ثيددة ق العدددد 1993علددى ق سددع د إسددماع ا )
 (ق الواهر .49)

تإددد  ق دار ال تدداب (:  ضددايا اجتمدداع ى معاصددر ق األمددارات العر يددة الم2001العمددر ق معددا )
 الجامعى.

  اب أى مجتمع متم ر ق الواهر  ق دار الهدى للمطبثعات.ش(: ال2000ى )سع دق يإى مث 
(: العمدددا مدددع جماعدددات الشددد اب ودعدددم اال تمدددات الدددثطنى فدددى  دددا 2000فهمدددىق مإمدددد سددد د )

دمدة العثلمة ق بإل منشثر ق مجلة دارسات الخدمة االجتماعية والعلثم اإل سا يةق كليدة الخ
 االجتماعية ق جامعة ألثات.

(: العثلمددة والشدد اب مددا منظددثر اجتمدداعىق اإلسددكندرية ق دار الثفددا لددد يا الط اعددة 2007) ددددددددددد
 والنشر.
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(: علددددم االجتمدددداع وتنميددددة الددددثعى االجتمدددداعى بددددالمتم رات 2010فيدددددا ق عب ددددر عبدددددالمنعم )
للنشدر والتثزيدعق المنددثر ق جمهثريدة المإلية والعالميدةق الط عدة األولدى ق المكت دة العددرية 

 مدر العر ية.

: مدددى تضددم ا قدديم المثاطنددة الر ميددة فددى موددرر تونيددات التعلدديم  (2018) ق تمددا سددفرالوإطددا ى
مددددا وجهددددة  ظددددر تعضددددات ه ئددددة التدددددريس ق مجلددددة الجامعددددة اإلسددددالمية للدراسددددات التر ثيددددة 

 (.1) 26والنفسيةق 

نددة فددى الدددول الديموراطيددةق مجلددة المسددتوبا العر ددىق مفهددثم المثاط 2001ال ددثرىق علددى خليفددة )
 .264مركز دراسات الثأد  العر يةق العدد 

 دار الثوافة للنشر والتثزيع ق : العالم الثالل  ضايا ومشكالت )الواهر (1985)علىق ل لة 

: مسددددتثى معرفددددة معلمددددى ريددددا  األطفددددال بالممل ددددة العر يددددة  (2018) ق  دددداد  كمددددالمإددددروس
 (.19) 5اد المثاطنة الر ميةق مجلة ال إل العلمى فى التر ية ق السعثدية ب بع

 العامدة المددرية اله ئدةقالواهر ) االجتماعيدة العلدثم معجدم  :(1975)و خدروت  إبدرا يمق  مددكثر

 (.لل تاب

: التعلدددديم والمثاطنددددة الر ميددددة: ر يددددة موترأددددةق مجلددددة عددددالم (2014) ق لميددددات إبددددرا يمالمسددددلما ى
 (.47التر يةق )

  (.دار المعارفق الواهر ق )المعجم الثج ز  :(1980)اللمة العر ية معجم
(: البدرام  واأل شدطة الطالبيدة ودورهدا فدى تنميدة شخددية الطال دة 2005المعلىق  ثرية مإمدد )

الجامعة دراسة م دا يةق بإل منشثر فى الم تمر العلمى الثاما عشر ما المجلد السادسق 
 ألثات.ولية الخدمة االجتماعيةق جامعة 

(: القدديم ومسددئثليات المثاطنددة ق ر يددة تر ثيددةق )الودداهر ق دار الف ددر 2004مكددرومق عبدددالثدود )
 العر ى(.

(: تنظددديم المجتمدددع بددد ا النظريدددة والتطب دددق ر يدددة وا عيدددة ق 1997مليجدددىق إبدددرا يم عبددددالهادى )
 المكتب العلمى لل مب ثتر للنشر والتثزيعق اإلسكندرية.

 ( : المثاطنةق عمات ق مكت ة الرائد العلمية.2002 ) اصر ق إبرا يم عبد 
(: اإلدار  المنزليددددة الإديثددددةق الط عددددة األولددددىق دار الناشددددر 2006ق ر يددددع مإمددددثد علددددى ) ثفددددا 

 الدولىق الريا  ق الممل ة العر ية السعثدية.
ق االجتماعيدة فدى مجدال رعايدة الشد اب(:  إث مناه  متطدثر للخدمدة 1992هاشمق عبدالمنعم )
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 إل منشثرق الم تمر العلمى الخامسق جامعة الواهر ق كلية الخدمة االجتماعية.ب
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