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منها الشباب اليوم حيث ينتاب الفرد  تعاني التيأصبح االغتراب من أكبر المشكالت 
إحساس بالغربة عن الذات وعن اآلخرين، وهو حالة مغيبة لعالقة اإلنسان بنفسه وبغيره 

 وبالطبيعة، وهو شعور بالتباعد عن المجتمع وثقافته. 
لشاب لمجتمع ما قلبًا وقالبًا ملتزمًا بمعاييره ومن هنا وألن االنتماء يعبر عن انتساب ا

محافظًا على هويته وثوابته، ولما كان تحقيق هذا االنتماء يعتمد بشكل كبير على قدرة المجتمع 
على إشباع الحاجات األساسية للشباب، لذا يقل االنتماء مع عدم قدرة المجتمع على إشباع 

فض عند األفراد للمجتمع ويقوى لديهم اإلحساس الحاجات األساسية للشباب، ويزداد شعور الر 
 بالغربة. 

ومن هنا يتضح أن االنتماء واالغتراب نقيضان، فحيثما يوجد االنتماء ال يوجد االغتراب، 
 وعندما يقل االنتماء تعلو صيحات العزلة ويتصاعد االغتراب.

 وتقوم هذه الورقة على عدة محاور 
 ماء لدى الشبابالمحور األول: األسرة وتعزيز االنت

 : المدرسة وتعزيز االنتماء لدى الشبابالثانيالمحور 
 المحور الثالث: الجمعيات األهلية وتعزيز االنتماء لدى الشباب

 المحور الرابع: مراكز الشباب وتعزيز االنتماء لدى الشباب
 المحور الخامس: األحزاب السياسية وتعزيز االنتماء لدى الشباب

 ر الثقافة وتعزيز االنتماء لدى الشبابالمحور السادس: قصو 
 المحور السابع: نماذج وآليات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وتعزيز االنتماء لدى الشباب

بينما االغتراب  اإليجابيترى أن االنتماء هو الجانب  التيوهناك العديد من الدراسات 
المجتمع  فيف مع األوضاع السائدة التكي في، ويرى آخرون فيه اإلخفاق السلبيهو الجانب 

 الحياة.  فيوالالمباالة وعدم الشعور باالنتماء، بل وأيضًا انعدام الشعور بمغذى 
يشير إلى العالقة الفجة غير السوية  الذي Alienationويختلف االنتماء عن االغتراب 

فرد ومجتمعه، والتحلل بين اإلنسان وذاته أو المجتمع، كما يشير إلى نقص العالقة القائمة بين ال
للفرد  االجتماعيتحكم السلوك وتوجهه، فهو فجوة اجتماعية بين المحتوى  الذيمن قيم المجتمع 

لالنتماء، فمفهوم االنتماء يعد من أبعاد  السلبيومكونات البيئة المحيطة، واالغتراب ليس المقابل 
 كنها حادة.االغتراب، فالزاوية بين االنتماء واالغتراب ليست مستقيمة ول

هو الشعور واإلحساس بالغربة عن الجماعة ورفض المجتمع والسلبية التامة،  االغترابف
وفقدان الحساسية االجتماعية تجاه مشكالت وطنه وهويته مما يؤدى به إلى السخط والكراهية 

 . الوطنيوالشعور بعدم االنتماء 
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 : التاليعلى النحو  يوهولالغتراب أنواع متعددة ومتشابكة ال تنفصل عن بعضها 
المقام األول حيث يجد الفرد نفسه غير  فيوهو يختص بالمجتمع : االجتماعياالغتراب  -أ

قادر على التوحد مع المجتمع الذى يعيش فيه ويقل إحساسه باالنتماء لهذا المجتمع 
تلك األيام، فاإلنسان  فيالذى يعيشه المجتمع  التكنولوجيظل التقدم  فيوخاصة 

تعرض لقمع فكرى ونفسى يجعله مغتربًا عن ذاته وعن حقيقة الواقع الذى المعاصر ي
يعيش فيه وذلك نتيجة لطبيعة الحياة المعاصرة مما أدى إلى انتشار اإلحساس 

العزلة والغربة عن اآلخرين والسلوك المنحرف  االجتماعيباالغتراب، ويتضمن االغتراب 
 للغربة. األساسيويشكل الشعور بعدم االنتماء للمجتمع المكون 

عدم االهتمام باألمور السياسية وعدم المعايشة مع  في: وهو يتمثل السياسي االغتراب -ب
حلها بوجه عام وضعف الميل إلى المشاركة  فيمشاكل الوطن والمساهمة اإليجابية 

 أيالسياسية والتطوعية والطاعة العمياء لكل قرار يصدر من قبل السلطة دون إبداء 
 مصلحة الوطن أو تتعارض مع مصلحته. فيذه القرارات سواء أكانت اهتمام لمثل ه

: وهو يطلق على حاالت االنبهار واإلعجاب والتقليد والمحاكاة للثقافة الثقافي االغتراب -ت
األجنبية واألخذ بقيمهم وعاداتهم ولغتهم واالبتعاد عن الثقافة األصلية حيث ينظر إلى 

إلى درجة االندماج والتوحد  الثقافياالغتراب  الثقافات األخرى نظرة إعجاب وقد يصل
 الكامل مع الثقافة األجنبية.

وتعترض عملية تعزيز قيمة االنتماء بعض الصعوبات، بعضها يرجع إلى أساليب 
األسرة حيث ال تساعد األسرة الطفل على تحمل المسئولية منذ الصغر،  فيالتنشئة االجتماعية 

الشخصية، باإلضافة  فياألطفال مما يظهر لديهم االزدواجية تنشئة  فيوكذلك أساليب السيطرة 
تضعف انتمائه لألسرة  وبالتاليتضعف من اكتساب الفرد للقيم  والتيإلى الخالفات األسرية 

 والوطن.
يؤدى لحرمان المواطن من الحد  اجتماعيويفقد اإلنسان انتماؤه عندما يكون هناك ظلم 

يفقد االنتماء  حقه، أيضاً مقابل يجد من يحصل على أكثر من األدنى من متطلبات الحياة، وفى ال
المجاالت  باقيتدهور، مما يؤدى بالتبعية لتدهور  فيعندما تكون الحياة السياسية واالقتصادية 

ويتفشى الفساد وتزداد الفوارق بشدة بين طبقة تحكم وتملك وطبقة ال تملك، ماذا يكون حال 
 الئقًا وسكنًا مناسبًا عند تعرضه ألزمات صحية وال طرق االنتماء لشعب ال يجد شبابه عمالً 

رد فعل  فهيتضمن سالمته، وال مواصالت آدمية وال أحد يسمعه. االنتماء قبل أن تكون كلمة 
 اإلنسان لفعل قامت به كل أجهزة الدولة.

إضعاف  فيفيه أن هناك عوامل داخلية وخارجية ساهمت بشكل أو آخر  كال شومما 
 :يليتماء لدى البعض وتتمثل فيما درجة االن
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 التيالمجتمع حيث أصبح بغض النظر إلى المال على أنه اآللية  فيغلبة القيم المادية  -1
 تمكن الفرد من إشباع حاجاته وطموحاته بغض النظر عن مصدر المال.

كل موقع بدءًا من األسرة ومرورًا بكل مؤسسات  فيمطلوبة  فهياالفتقاد إلى القدوة  -2
 المحلى وغيرها. المجتمع

الخدمات  فيعدم توفير المجتمع الحاجات األساسية ألفراده وتتمثل تلك الحاجات  -3
 كالتعليم والعالج والمسكن المالئم وفرص العمل وغيره.

ضعف دور وسائط التنشئة االجتماعية كالمدرسة ودور العبادة، ووسائل اإلعالم،  -4
اء للمجتمع المحلى وهذا الضعف يرجع غرس وتأكيد عملية االنتم فيواألحزاب السياسية 

 ألسباب عديدة.
 سيادة قيم الفردية وا عالء المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. -5
لدى البعض وانتشار أفكار متطرفة دخيلة على المجتمع لدى  الدينيضعف الوازع  -6

 البعض اآلخر.
)الوساطة العدالة أو الحرية أو المساواة أمام القانون  فيشعور الفرد بالنقص  -7

 والمحسوبية(.
أصبح  اإللكتروني: مع تزايد األطباق الالقطة والقنوات الفضائية والبريد الثقافيالغزو  -8

المراهق يعيش بمعزل عن المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المحلية أو 
 التاليبتنعكس  وهيمنها المراهق  يعاني التي الثقافيالدولية باإلضافة إلى حالة الفراغ 
 بالسلب على عاداته وقيم المجتمع.

تدهور األحوال االقتصادية: تسود الحالة االقتصادية معظم المجتمعات المحلية وخاصة  -2
مقابل قلة األجور والزيادة السكانية ولذلك حدثت  فيإقليم الصعيد، نظرًا الرتفاع األسعار 

 فجوة اقتصادية تحتاج لخطط فورية لحلها.
 ألسرية.انهيار العالقة ا -12
 السفر والهجرة خارج المجتمع. -11
منها الدولة وتسعى إليجاد حلول لها، وتزداد  تعاني التيمن أكبر المشاكل  هيالبطالة:  -12

مع ارتفاع أعداد الخريجين وقلة المشروعات وتعقيدها من قبل المحليات وزيادة حجم 
 المجتمعات المحلية. فيالبطالة وخاصة 

: أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن من أسباب ضعف قادة المجتمع فيفقدان الثقة  -13
كفاءة قادة المجتمع على حل  فيفقدان ثقة المراهقين  هياالنتماء لدى الشباب المراهقين 

 االجتماعيمشكالت المجتمع، أو االهتمام بها باإلضافة إلى حدوث حالة من الغبن 
 .الختيار واستمرار هذه القيادات التنفيذية أو الشعبية
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 الفساد. -14
 ضعف األمن وعدم االستقرار. -15

 كيفية تعزيز االنتماء:
نشاطه مع المواطنين من أول مراحل الطفولة بشتى الوسائل  االنتمائيأن يبدأ اإلعالم  -1

 الفنية بما فيها الحكاية والرواية واألغنية وفضاًل عن اآلداب الدينية والتعاليم اإليمانية.
الحقوق والواجبات فال يفرق بين  فيالة بين المواطنين التأكيد على مبدأ المساواة والعد -2

 كبير وصغير، وغنى وفقير، وقوى وضعيف، ويطبق مبدأ الثواب والعقاب.
والحاضر  الماضيتربط بين أمجاد  التيالتأكيد على القدوة الصالحة وتوطيد الجسور  -3

نما بناء على استشهادات ال يقتصر مداها على جهود أهل السياسة ورجال الحرب ، وا 
 يمتد لتشمل غيرهم من أهل الفكر والعلم والريف.

تعمل على تحقيق االنسجام والوسائل والوئام بين أفراد  التيالتأكيد على القيم المجتمعية  -4
المجتمع، فقد أكدت الدراسات أن الدافع إلى االنتماء يكون بمثابة محاولة للحصول على 

 .اإليجابياألنشطة المشجعة والتفاعل  فيك ويكون ذلك من خالل االشترا العاطفيالدعم 
التأكيد على المؤسسات االجتماعية كالمدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم وأماكن العبادة  -5

على تعميق االنتماء للمجتمع المحلى، حتى يتشرب األطفال وغيرهم قيم المجتمع 
 المتعارف عليها، وتعميق المعرفة لديهم بمجتمعهم.

: الغذاء والكساء والصحة فياالحتياجات األساسية للمواطن متمثلة التأكيد على توفير  -6
 والتعليم وفرص العمل وحرية التعبير.

تنفيذ دعم االنتماء لدى  فيلما لها من دور  المدنيإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع  -7
تمارسها داخل  التيالشباب عبر تنمية مفهوم المواطنة، وذلك من خالل األدوار المتعددة 

الربط بين المدارس والمجتمع، وتسهم  فيمجتمع، فالجمعيات األهلية تلعب دورًا إيجابيًا ال
تنمية المفاهيم الخاصة بالمواطنة، حيث تعتبر الجمعيات األهلية أحد القواعد  في

تنمية المواطنة واالنتماء بين جماعات  فيلها تأثيرها  التيالمؤسسية غير الرسمية 
 الشباب.

يار القيادات سواء التنفيذية أو الشعبية على كافة المستويات لتكون مثااًل اخت فيالتدقيق  -8
التعامل قواًل  فيصالحًا لجماهير المجتمع المحلى وأن تلتزم هذه القيادات بالصدق 

 وعماًل.
والالمباالة  االجتماعيمكافحة الفساد واالنحراف للقضاء على أسباب ظواهر الغبن  -2

 ير مجتمعه.واالغتراب وهجرة المواطن غ
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، ويفتح مزيدًا من واالجتماعي السياسي، بما يساير التطور الديمقراطيدعم النظام  -12
الحكم وفى حياة المجتمع  فيالقنوات أمام جماهير المجتمع المحلى للمشاركة اإليجابية 

ذلك مراجعة القوانين والتشريعات وتحديثها حيث يشعر الفرد بأنه  ويقتضيوتحقيق أهدافه 
 هذا المجتمع. فيء شريك وجز 

ن طلب الحقوق  -11 تعريف المواطن منذ صغره وطوال أطوار حياته، بحقوقه وواجباته، وا 
 مرهون بأداء الواجبات.

بناء اإلنسان  فيجميعها، وخاصة  التمنياتتعتبر أهم  التيالتأكيد على التنمية الدينية  -12
ن االنتماء يكون ق ويًا راسخًا، إذا انطلق والمجتمع، ألن الدين يأمر بكل ما هو صالح، وا 

 تدعو المرء أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه. التيمن القاعدة الدينية 
 فيوبعد هذا العرض نؤكد أن االنتماء يبدأ من األسرة وعلى األسرة أن تغرس هذه القيم 

نفوس المراهقين لما يترتب عليه من سلوكيات مرغوبة يجب أن يسلكها منذ صغره وحتى بقية 
مجتمع وينشر األنانية والسلبية وفى المقابل  أيان االنتماء من أخطر ما يهدد حياة عمره، وفقد

يؤدى االنتماء إلى التعاون مع غيره والوفاء والوالء ويربط االنتماء قيم أخرى مثل العطاء 
 والتضحية والتعاون مع المواطنين.
 لمؤشرات التالية:بتعزيز االنتماء من خالل ا المدنيويمكن أن تقوم منظمات المجتمع 

 تعزيز االنتماء لدى الشباب: فيمؤشرات لتطوير دور األسرة 
 فيتأمل أن يحبه  الذيتسميته االسم  فيأن تبدأ األسرة أولى خطواتها نحو الطفل  -

 المستقبل وال ينفر منه أو يعايره أقرانه.
نحو تشجيع الطفل من الصغر على اللعب مع اآلخر من الجنسين وأن تهذب اتجاهاته  -

من العنف أو الحدة وغرس قيم الصداقة وحب التعاون والمنافسة  ءشياآلخر لو كان بها 
 الشريفة.

تعود الطفل منذ الصغر على المحافظة على الممتلكات الخاصة باألسرة وعدم إدرار  -
المواصالت لنخلق  فيأو المدرسة أو  النادي فيالموارد داخل أو خارج المنزل سواء 

 سئولية وقادر على ترشيد االستهالك وحماية ممتلكاته الخاصة والعامة.شابًا يتحمل الم
وبناء مهارات  والمشاركة بفاعليةإيجاد نوع من الحوار واالحترام ولغة للتفاوض والتحاور  -

وقدرات الطفل داخل األسرة. وأن يكون الطفل ملمًا بالعديد من األمور الحياتية داخل 
 صنع القرار. فيلية والمشاركة األسرة قادرًا على تحمل المسئو 

أن تبصر الطفل بماهية الصديق والزميل والقريب حتى تتضح لديه مختلف أنواع  -
وأن  للناديإليها ويعرف أن االنتماء لألسرة ال يعنى إلغاء انتماءه  ينتمي التياالنتماءات 
 إليها. تميين التياالنتماءات يتبعه مجموعة حقوق وواجبات تجاه الجماعة  فيهذا التنوع 
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 أيأن تهتم األسرة بتنمية مواهب الطفل وقدرته على اإلنجاز واتجاهه نحو ممارسة  -
ومراكز الشباب تمثل  والنواديأنشطة من شأنها ثقل وتكوين شخصيته فجميع األنشطة 

 انتماءات متعددة سيفاضل الطفل بينهم حسب ميوله واتجاهاته ودوافعه.
إشباع حاجات اإلنسان أو لتحقيق الذات أو المكانة ويتم إبراز قيمة العمل وأهميته سواء ب -

بيئة تحترم العمل وتقدره  فيذلك من خالل تبصير األبناء عمليًا أو شفهيًا فوجود الطفل 
 تجعله يدرك ما هو مرغوب وغير مرغوب من أنماط سلوكية تجاه العمل.

جتمع ككل وكيفية االهتمام بأنماط التبادل داخل األسرة وخارجها بل على مستوى الم -
التبادل وطبيعة السلع المتبادلة واختالفها حسب مناسبات التبادل كاألفراح والوفاة 
واألعياد والمناسبات فهذا سيوضح طبيعة الحقوق والواجبات وااللتزامات المترتبة على 
التبادل ويزيد ويحافظ على تأصيل العالقات االجتماعية بين أبناء المجتمع ويسود 

 تواصل.مشاعر ال
االهتمام باالتصال الفعال من خالل تشجيع األبناء على حضور الدورات والندوات  -

 وحلقات البحوث.
 تعزيز االنتماء لدى الشباب: فيمؤشرات لتطوير دور المدرسة 

 فيأن تسعى المدرسة ألن تكون مكان جذاب ومرحب للطالب وتحقق ميوله ورغباته  -
 األنشطة. فية حدود اإلمكانيات وتحفزه على المشارك

إبداء اآلراء  فيحل كافة مشاكل المدرسة ومساهمًا  فيألن يكون الطالب مشاركًا  السعي -
 حول تطوير التعليم أو حول النهوض بأنشطة المدرسة.

تقديم االقتراحات للمسئولين عن المناهج واألنشطة وكيفية تطويرها من جانب اإلدارة  -
 قع.المدرسية حيث أنهم هم من يحتكون بالوا

تشجيع حلقات البحث والندوات والمحاضرات واالستعانة بالمتخصصين من الجامعات  -
 والمراكز البحثية.

تشجيع عمل المسابقات الدورية داخل المدرسة وبين المدارس وعلى مستوى اإلدارات، ثم  -
على مستوى المحافظة والجمهورية لتنمية روح االنتماء إلى المدرسة ثم اإلدارة ثم 

 والمساعدة على المنافسة الشريفة. المحافظة
االستيعاب واالستفسار  فيللطالب  الشخصيتحفيز الطالب على أهمية بذل الجهد  -

ويجعل له وجهة  معرفي( حيث أن هذه الخبرات تنمى وتحدث له تراكم الذاتي)التعليم 
 أحداث حياته ومجتمعه. فينظر 
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 اء لدى الشباب:تعزيز االنتم فيمؤشرات لتطوير دور مراكز الشباب 
دعم األنشطة الرياضية المختلفة بصورة متساوية وتشجيع وتبنى واكتشاف المواهب من  -

الشباب، وجذب الكوادر البشرية لتدريب هذه الطاقات وتوعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة 
 خدمة مجتمعهم. فيوخلق مواطنين صالحين يبذلون الجهد 

الشباب من خالل عمل معسكرات خدمة البيئة  بين الجماعيتشجيع روح الفريق، والعمل  -
 ودعوة شباب الجامعات ومراحل التعليم للمساهمة فيها.

وتعضيد مشاعر  الجماعيخلق الدافع لدى الشباب لحضور دورات التدريب على العمل  -
المسابقة والدورات الرياضية والندوات  فياالنتماء للوطن من خالل المشاركة 

 شابك األدوار وفق منظومة العمل بروح الفريق.ت تدعم التيوالمحاضرات 
برامج خدمة البيئة والمجتمع  فيالمشاركة  في والجامعي الجامعيدعم جهود الشباب قبل  -

 وتفعيل قدرات الشباب.
تشجيع إسهامات الشباب من خالل فتح قنوات فصول محو األمية وتعضيد إسهامات  -

 الشباب.مختلف مراكز  فيالقضاء على األمية  فيالشباب 
 تعزيز االنتماء لدى الشباب: فيمؤشرات لتطوير دور الجمعيات األهلية 

عقد دورات وندوات ومحاضرات وورش عمل حول خدمة البيئة والمجتمع المحلى  -
الموجود به الشباب وذلك من أجل بناء جسور ثقة بينها وبين البيئة المحيطة من أجل 

تعزيز االنتماء لدى الشباب تجاه  فيتحسين ظروف المجتمع المحلى والمساهمة 
 مجتمعه.

على تنظيم الجهود  والسعيلدى الشباب  التطوعيأن تسعى الجمعيات إلى دعم العمل  -
نجاح جهود الجمعية   فيالتطوعية لتعمل من خالل منظومة تقوم على العمل بفاعلية وا 

 .الجماعيالعمل 
اإلنجاز وخدمة  في والرغبة الجماعيتشجيع الجمعيات ألعضائها على حب العمل  -

 المجتمع.
رعاية المشروعات الطبية والصحية من خالل مشاركة القوافل الطبية وتقديم العون  -

لألسرة الفقيرة ومشروعات محو األمية وتعليم الكبار ورعاية األسرة المتصدقة،  المادي
ية وغيرها من المشروعات، كل هذا يجسد قيم االنتماء وتوظيف الجهود التطوعية المعرف

 خدمة المجتمع. فيوالمادية 
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 تعزيز االنتماء لدى الشباب: فيمؤشرات لتطوير دور قصور الثقافة 
لرواد القصور من خالل مناقشة قضايا ومشكالت تهتم  والفكري  الثقافي الوعيرفع  -

 والعالم بقصد خلق مواطن قادر بفاعلية على فهم ما يدور حوله. المصري بالمجتمع 
نشر ثقافة االنتماء وزيادة مساحة  فيت ومحاضرات ثقافية تساعد عمل مسابقات وندوا -

 اآلخر. الرأيالقائم على الديمقراطية واحترام  الفكري الحرية والحوار والتواصل 
 فيإبراز دور القدوات الفكرية والثقافية من خالل عقد اللقاءات مع الشباب إلبراز دورها  -

 هم فاعلية داخل المجتمع.خدمة المجتمع وتفعيل وتأصيل أعمالهم لتسا
جذب العناصر الفكرية المشهود لها بحسن الخلق وزيادة مجاالت حديثة جسدت بعطائها  -

قيم االنتماء حتى تكون قدوة لشباب وتشجيعها لتبنى المواهب الفكرية والعلمية من 
 الشباب.

 تعزيز االنتماء لدى الشباب: فيمؤشرات لتطوير دور األحزاب السياسية 
لمواجهة مشكالت  اإلصالحيحسب اإلعالن الواضح والصريح لبرنامجه  قيام كل -

العمل  فيالمجتمع حتى يمكن جذب الشباب لالنتماء للحزب بناء على قناعة لالنخراط 
 من أجل خدمة المجتمع. الجماعي

االنتخابات بمختلف  فيتشجيع كافة الكوادر المنتمية للحزب من المشاركة بفاعلية  -
 أنواعها.

واالنتماء  السياسي الوعيتساعد على رفع درجة  التيملتقيات الفكرية والثقافية عمل ال -
 لحزب معين.

 أن يقوم كل حسب متابعة أعضائها وهل يسعون لخدمة المجتمع أم ال. -
عمل  فيالمساهمة  فيالحزب والمتخصصين من خارجه  فيدعوة الكوادر البشرية  -

 القوافل الطبية والثقافية لخدمة الجماهير.
عمل دورات لمحو األمية وأمية الكمبيوتر ومساندة المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة  -

 وغيرها
مختلف التخصصات بما يتناسب مع  فيللشباب  التحويليبرامج التدريب  فيالمساهمة  -

 سوق العمل وا عادة التدريب على المهارات الجديدة المطلوبة لتتوافق مع سوق العمل.
مشروعاتهم ومتابعتهم وتقديم النصح  فيراسات جدوى للشباب تقديم د فيالمساهمة  -

 واإلرشاد.
يلمس الشباب أهميتها ويشعرون بالفخر  وبالتاليوبهذا يشعر المواطن بدور هذه األحزاب  -

 واالنتماء للوطن.
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 نماذج وآليات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية لتعزيز االنتماء لدى الشباب:
 :Social Action Models ماعياالجتالعمل  نموذج-2

سبيل إيجاد الحلول  فيهو الجهود المشتركة لجماعات المجتمع  االجتماعيالعمل 
المجتمع، مما يؤدى  فيالمناسبة للمشكالت العامة، والتأثير على محتوى السياسات االجتماعية 

السبيل  هيلمنظمة المقصود، وتعتبر القيادة والجهود ا االجتماعيبدوره إلى تعديل مسار التغير 
 األمثل نحو تحقيق العدالة االجتماعية للشباب.

 :االجتماعي* أهداف نموذج العمل 
 المجتمع. فيالحتياجات الشباب  والعمليالتحديد الدقيق  -2ن
، وكذلك دعم القوميدعم العالقات الحيوية بين المجتمع المحلى وجماعات الشباب والمجتمع  -

 االجتماعيمع إلشباع احتياجاتهم وتهيئة المناخ إلحداث التغير المجت فيانتمائية الشباب 
 المجتمع لصالحهم. فيالمقصود 

تساعد على مقابلة مشكالت  التيتوفير المعلومات والخبرات بالنسبة لوسائل تحقيق األهداف  -
 الشباب من خالل سياسات الرعاية االجتماعية لدعم انتمائهم لمجتمعهم.

 لتعزيز االنتماء لدى الشباب: االجتماعيالعمل  * استراتيجيات نموذج
 اإلقناع )تغيير االتجاهات(: استراتيجية االجتماعييتضمن نموذج العمل 
 التيعلى أساس القيم  الرأي فيأنه يسهل اتفاق الشباب  االستراتيجيةتفترض هذه 
 تتكنيكياعدة  جتماعياال األخصائيالقيم ال يتم إال باإلقناع ويستخدم  فييعتنقونها، وأن التغيير 

 من أجل تعزيز االنتماء لدى الشباب ومنها: االستراتيجيةتطبيق هذه  في
 جمع أكبر قدر من البيانات والحقائق عن أهمية االنتماء لدى الشباب. -
تعرقل الوصول إلى انتمائهم  والتيتتمسك بها مجموعات الشباب  التيتحديد القيم  -

 لمجتمعاتهم.
ن أهداف الشباب وخصائص المجتمع، وتدعيم فكرة االتصال بين تقليل االختالفات بي -

 تدعم وعزز روح االنتماء لديهم. التيالشباب ومنظمات المجتمع المختلفة 
 عمل يكون من شأنه حدوث إضرار بالشباب ويعوق تنمية قيمة االنتماء لديهم. أيمنع  -
 تأكيد درجة االعتماد المتبادلة بين جماعات الشباب. -
د فرص متساوية بين مؤسسات المجتمع والشباب إلحداث أهمية االتصال تأمين وجو  -

 الفعال.
اإلقناع، إال أنه قد  استراتيجيةيركز على استخدام  االجتماعيوعلى الرغم من أن العمل 

العام حتى يتهيأ المناخ  الرأيوقادة  االجتماعي األخصائيالضغط من جانب  استراتيجيةيتضمن 
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يرات المرغوبة لصالح الشباب والعمل على إشباع احتياجاتهم وحل المالئم إلحداث التغي
 مشكالتهم.

 لدعم وتعزيز االنتماء لدى الشباب: االجتماعي* األدوات والوسائل المناسبة للعمل 
السياسة  فيهو مطالبة السلطات المسئولة عن التعديل  االجتماعيإن الهدف من العمل 

ضافة خدمة جديدة لصالح الشباب إلشباع احتياجاتهم أو القوانين أو تحسين الخدمات أو إ
 تساعد على انتمائهم لمجتمعهم. التيومحاولة لتلبى حقوقهم 

للتعرف على مشكالت وتوعية  االجتماعيفإن ذلك يتطلب استخدام وسائل وأدوات العمل 
نها الشباب بحقوقهم وواجباتهم نحو مجتمعهم لتنمية روح االنتماء لديهم، وتلك األدوات م

 .االجتماعيالمقابالت ووسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
 :The Life Modelsالحياة  نموذج-1

 * أهداف نموذج الحياة:
 يركز هذا النموذج على التفاعل المتبادل بين الشباب والبيئة. -
كل مرحلة  فييهتم هذا النموذج بحياة الشباب ومراحل نموه والحاجات المطلوب إشباعها  -

 قد تواجه الشباب عندما ينتقل من مرحلة إلى أخرى. التيالت والمشك
كل مرحلة  فييحتاجها الشباب  التيكذلك يحاول نموذج الحياة أن يوضح البرامج والخدمات  -

 المشكالت الخاصة بكل مرحلة من مراحل النمو. فيإلشباع حاجاته وتجنب وقوعه 
كل مرحلة من مراحل  فيحتاج إليها الشباب ي التييعتمد نموذج الحياة أيضًا على المؤسسات  -

 النمو.
وفى ضوء ما سبق يمكن توظيف أهداف ذلك النموذج على تعزيز قيمة االنتماء لدى 
الشباب من حيث أن العمل على زيادة التفاعل بين الشباب والبيئة المحيطة لدعم قيمة المشاركة 

يعانى  التيء لديهم، كذلك تحديد المشكالت بدورها تعزز قيمة االنتما التيوالمسئولية االجتماعية 
منها الشباب واحتياجاتهم المختلفة من أجل العمل على توفير تلك االحتياجات ومواجهة 

كما تفرض على اإلنسان  التيالمشكالت خاصة أن قيمة االنتماء قائمة على حقوق المواطنة 
ا للشباب فإن إحساسه باالنتماء يكون واجبات فإنها تمنحه حقوقًا وأينما غابت تلك الحقوق وتوفيره

 زائفًا.
ضوء أهداف النموذج يمكن العمل على استثمار المؤسسات سواء كانت  فيكذلك 

العمل على دراسة احتياجات الشباب الفعلية ومشكالتهم الواقعية  فيالرسمية أو غير الرسمية 
الذى يوفر للشباب بيئة  تمهيدًا إما لعرضها على الجهات المعنية أو بالتدخل لحلها األمر

اجتماعية واقتصادية صالحة يمكن من خاللها غرز قيم االنتماء فبدون العمل على أرض الواقع 
مساعدة أو حلول فردية أو وقتية نظرًا ألن قضية االنتماء  أيوتفعيل دور المؤسسات فلن تجدى 
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شباب بأنه محل اهتمام ال تتوقف عند حد حل المشكالت وتوفير االحتياجات فقط بل أن يشعر ال
 وتقدير من كافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

 * االستراتيجيات المالئمة لنموذج الحياة:
التماسك أو تحقيق التعاون ما بين الشباب  استراتيجيةإطار هذا النموذج  فيتستخدم 

كن االعتماد وبعضهم أو بينهم وبين مؤسسات المجتمع ونظمه والسياسات الموجهة له، كما يم
 :وهيعلى مجموعة من االستراتيجيات 

 ( ولنجاح هذه االستراتيجيات البد من:التعليم-والتفاوض-اإلقناع استراتيجية-التمكين استراتيجية)
 التصنيف الدقيق للجوانب البيئية المحيطة بالشباب. -
 وضع أولويات قابلة للتنفيذ. -
 لشباب.التعرف على طبيعة المواقف والمشكالت المحيطة با -
القيام بدراسة متعمقة أو مقابالت أو تحليل بعض وسائل اإلعالم أو الخطط والتشريعات  -

 يتعرض لها الشباب. التيتحليل المواقف  فيتفيد  التي
 وضع البرنامج المناسب إلحداث التوافق بين الشباب والبيئة. -
ى مواجهة سلوك الشباب وفى قدراته عل فيالوصول إلى إحداث التعديل أو التغيير  -

 إطارها. فييعيش  التيمشكالت البيئة 
 * األدوات والوسائل المناسبة:

-المناظرات-الندوات-المؤتمرات-االجتماعات-الفريق العمل-الجماعية المناقشة-الزياراتمثل )
 العمل.......الخ(. ورش
 :Community Development Modelsتنمية المجتمع  نموذج-3

تبذل لتعبئة الشباب الذين يتأثرون  التيلمحلى الجهود يضم نموذج تنمية المجتمع ا
جماعات ومنظمات لتمكينهم من العمل وفق  فيبظروف اجتماعية معينة، وتنظيمهم 

 تؤثر عليهم. التياستراتيجيات مختلفة على مواجهة تلك المشكالت والقضايا 
ن نجاح تنمية المجتمع رهن بمدى مشاركة الشباب فيها، فالبد من تشجي ع الشباب وا 

خدمة مجتمعهم ثم تلقى عليهم مسئولية تنفيذها لالرتقاء بمستوى حياتهم  فيعلى المساهمة 
تنمية روح المواطنة والتعاون واالنتماء للمجتمع لديهم، ومشاركتهم  وبالتالياجتماعيًا واقتصاديًا 

تدعم الديمقراطية  والتيصناعة القرارات  فيتخطيط برامج تنمية المجتمع لدعم فعالية الشباب  في
حساسهم بالمواطنة واالنتماء للمجتمع.  وا 

تنفصل خطط العمل للشباب عن خطط التنمية، كما يجب أن  لكيالأن نسعى  وينبغي
مشروعات النهضة الشاملة، ومن المهم أن تسعى المؤسسات  الشبابيتواكب برامج العمل 
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لمستويات، فضاًل عن تدريبهم تدريبًا إعداد القادة على كافة ا فيتسبق المجتمع،  لكيالشبابية 
 متواصاًل لضرورة ذلك على المجتمع.

مصاف البرامج غير  فيمجال الشباب تأتى  فيوال يخفى علينا أن برامج العمل 
المباشرة، والتربية غير المقصودة، وقد ثبت أنها أكثر فاعلية من البرامج المقصودة، حيث أن 

يمارسها الشباب بصورة اختيارية وبناء  التيقت الفراغ واألنشطة آليات تنفيذها تكون أثناء برامج و 
 على رغباتهم الشخصية.

 * أهداف نموذج تنمية المجتمع:
 والعمل بروح الفريق. الجماعيوالعمل  التطوعيوتدريب الشباب على العمل  تعليم-1
 قيم االنتماء للشباب والوالء للوطن. تأصيل-2
إنجاح كفاءة البرامج التعليمية والثقافية واالجتماعية  فيالية الشباب بإيجابية وفع مساهمة-3

 واالقتصادية والصحية.
 قيم التعاون والعمل بروح الفريق من أجل رفع كافة المؤسسات الخدمية واإلنتاجية. تأصيل-4
مختلف  فيقيم المواطنة وتعريف الشباب بالحقوق والواجبات وكيفية حفز الطاقات  تأصيل-5

 دفع مسيرة التقدم والتنمية. فيلفئات العمرية الطوائف وا
الندوات والمحاضرات  فيوالمساهمة  والسياسي االجتماعيالعمل  فيقيم المشاركة  تأصيل-6

 التيوالحوارات ومتابعة األحداث المحلية واإلقليمية والدولية وكيفية متابعة األحداث والتحليالت 
 تجعلهم على علم بما يدور من حولهم.

 راتيجيات المشاركة المستخدمة لتعزيز االنتماء لدى الشباب:* است
هناك خمس استراتيجيات بمشاركة الشباب كأسلوب لمساعدتهم على تعزيز االنتماء 

كأحد اآلليات لتعزيز  االجتماعي األخصائيلديهم، وهذه االستراتيجيات يمكن أن يستخدمها 
 االنتماء لدى الشباب.

على إشباع احتياجات الشباب لتنمية  االستراتيجية: تركز هذه بالتعلم العالج استراتيجية -1
تحقيق أهدافهم وغرس قيم التعاون بينهم مما يزيد من ثقتهم  فيقدراتهم على المشاركة 

 بأنفسهم ويخلصهم من الالمباالة والسلبية ويعزز روح االنتماء.
 فياب بالمشاركة على قيام الشب االستراتيجية: وتركز هذه السلوك تغيير استراتيجية -2

حل مشكالتهم، حيث يمكن من  فيصنع القرارات ومقاومة الفرص والتحكم والمساهمة 
 ذلك تغيير سلوكهم لتعزيز االنتماء لديهم.

إلى جذب المتطوعين من  االستراتيجية: وتهدف هذه بالموظفين اإلمداد استراتيجية -3
بذلك تدعم لدى الشباب روح أعمال المنظمات االجتماعية لسد العجز لديهم و  فيالشباب 

 االنتماء لهذه المنظمات.
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على أساس تقديم وتصميم خدمات  االستراتيجية: تقوم هذه المخطط التنظيم استراتيجية -4
جديدة للشباب واالستفادة من القيادات المهنية منهم وكذلك موارد المؤسسات والمجتمع 

 من أجل تعزيز االنتماء لديهم.
على ضم بعض الشباب ممن لديهم تأثير  االستراتيجيةوم هذه : تقالتطابق استراتيجية -5

 الماديالسياسات والقرارات لتحقيق المزيد من الدعم  صانعياآلخرين لجعلهم من  في
 لغيرهم من الشباب من أجل زيادة وتعزيز االنتماء لديهم. والمعنوي 

تعمل مع  التي بالعمل مع المنظمات االستراتيجية: تصلح هذه المجتمع قوة استراتيجية -6
حداث االنتماء  الشباب الستخدامهم كمشاركين لمساعدة المنظمات على تحقيق أهدافهم وا 

القوة العددية لتكتالت الشباب أو تجمعاتهم، ومن  فيلالعتماد على القوة المتمثلة 
استراتيجيات المشاركة لتعزيز االنتماء لدى  فييمكن استخدامها  التي تالتكنيكيا
 الشباب.
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