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 أوالً : المدخل لمشكلة الدراسة :
المصرى بالعديد من المتغيرات السياسية واإلجتماعيةة واإلقتصةادية  نتيجة مرور المجتمع

 25فة  الوقةا الةراون وكةار أبةر  وةتغ المتغيةرات مةرور المجتمةع المصةرى بةالفور  ا ولة  فةة  

 والتى كار قادتها وأبر  فئاتها وم الشباب . 2013يوليو  30يناير ثم الفور  الفانية 

غييةةر والتجديةةد لمةةا يملبةة  الشةةباب مةةن الحمةةا  وال ةةو  فالشةةباب دائمةةا  وةةم حةةاملوا لةةوا  الت

 وال در  عل  التغيير ، فبار الشباب وم المحرك ا ساس  للتغيير لألحداث الفورات.

فبار البد من تحويل الشباب من طاقة ثائر  إل  طاقة إعمار وتنمية فبدال  من مطالبين إل  

لفئةةات ا كفةةر وفةةر  وعةةددا  وف ةةا   حةةدث التغييةةر إلةة  مشةةاركين فةة  إحةةداث التغييةةر و ا ةةة وةةم ا

أر الشةباب  2017إحصائيات الجها  المركزى للتنظيم واإلدار  والتى أظهر أ ر إحصائيات  عام 
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% مةةن إجمةةال  السةةبار فهةةم الشةةريحة العمريةةة ا كفةةر وا وفةةر ، وبةةتل  فهةةم 60يمفةةل أكفةةر مةةن 

 وتمام ب  يشبلور قطاع مستعرضا  يجب العمل عل  التركيز عليهم واال

اسةية ولتل  كار البةد مةن تةرك الشةباب فة  مواجهةة التحةديات الفبريةة واإلجتماعيةة والسي

شةةرك تواإلقتصةةادية الدا ليةةة والخارجيةةة كةةار ال امةةا  علةة  ال ةةوى السياسةةية ورمةةو  الدولةةة أر 

 الشباب ف  حمل لوا  التغيير والتجديد والتطوير .

لمجتمةةع وق ةةاياوم وكةةتل   يةةاد  وتعميةة  وذلةة  مةةن  ةةرك مشةةاركتهم فةة  تنةةاوك ق ةةايا ا

  ين الشباباإلتصاك والتوا ل بين ال اد  ورمو  الدولة وال وى السياسية والمفبرين والعلما  وب

ل  ومةن ونةا جةا  االوتمةةام ب ةرور  إعةداد الشةةباب وتعويلة  والعمةل علةة  تدريبة  كة  يتةةو

ة لة  المشةاركإإتخاذ ال رار باإلضافة المسئولية والمشاركة الجاد  والفعالة ف   نع ال رار وكتل  

مةن  اولهةا بشة ف  تنةاوك ال  ةايا الدوليةة والتة  تةلثر علينةا دا ليةا  وال  ةايا الدا ليةة ومحاولةة تن

لحلةوك الشفافية والوضوح وطرح كافة الرؤى وا فبار حولها وكتل  مشاركة الشةباب فة  إيجةاد ا

شةةةباب بةةار وإسةةتغرك وإسةةةتفمار إمبانةةات الالممبنةةة والتو ةةل إلةةة  الم ترحةةات اإلبداعيةةةة واإلبت

ن وقةةةدراتهم وتوظيةةةت طاقةةةاتهم و بةةةراتهم ومهةةةاراتهم بةةةدال  أر يتركةةةوا  لةةة  فةةة  ع ةةةوك المةةةدمري

 والمتعمرين وال وى السياسية وكتل  للوقوف عل   را  وأفبار وإتجاوات الشباب .

حلةة  ليب  ومرافبةةار ال امةةا  أر يبةةور ونةةاك برنةةامو علميةةا  موجةة  ومخطةة  لةة   لياتةة  وأسةةا

 فة  إعةداد وتبتيبات  وإستراتيجيات  حت  يمبن إتباع ا سلوب العلم  ف  التخطي  والدراسة يسةهم

ة اإلجتماعيةووتعويل وتدريب ال يادات الشةبابية لسسةتفاد  مةنهم فة  كافةة مجةاالت الحيةا  السياسةية 

 واإلقتصادية والفبرية والتبنولوجيا واإلبداعية والفنية وغيروا .

يةةل ونةةا جةةا ت فبةةر  مةةلتمرات الشةةباب وولةةدت فبةةر  إنشةةا  ا كاديميةةة الوطنيةةة لتعو ومةةن

ن أجةل التعويةل مةوالشباب لل ياد  ، إيمانةا  ح ي يةا  مةن ال ةاد  السياسةيين بعح يةة الشةباب فة  اإلعةداد 

 مشاركت  عل  أسا  علم  ف  النهةو  بةالمجتمع والوقةوف والتصةدى للتحةديات مةن العديةد مةن

وف ةا   مةل مبانتة دولية واإلقليمية والمحلية ومن ونا جا  االوتمام بالشباب ومشاركت  ليتحال  ايا ال

 خبةر  ولةي ل دراتهم وإمباناتهم وملورتهم ف  مجاالت عديةد  لل يةاد  حسةب البفةا   والمهةار  وال

مةةع لألقدميةةة وكةةتل  للت ليةةل مةةن تهمةةيل الشةةباب وللحةةد مةةن  ةةراع ا جيةةاك مةةن أجةةل بنةةا  المجت

 ورغ وتحديف  بسواعد الشباب المف ت والواع  .وتط

لمجةاالت ومن ونا يعت  دور الدولة والمجتمةع فة  إعةداد وتعويةل الشةباب لل يةاد  فة  كافةة ا

 المجتمعية والسياسية واإلقتصادية وغيروا .

 ثانياً : أهمية الدراسة :
 ترجع أهمية الدراسة إلى :

حشةةد الجهةةود وتعبئةةة طاقةةات الشةةباب  أر الشةةباب وةةم  ةةانع  التغييةةر ويجةةب العمةةل علةة  -1

م حامل  والعمل عل  توجيهها وحسن إستفماروا بدال  من المطالبة بالتغيير يجب أر يبور و

   بلوا  التغيير ويتحولور بتل  إل  مشاركين ف  إحداث التغيير بدال  من المطالبة 

د السةبار إر المجتمع المصرى مجتمع شةباب  أى يمفةل الشةباب كشةرحية مةن مجموعةة عةد -2

أكفةةر مةةن ثلفةة  سةةبار مصةةر ولةةتل  يجةةب العمةةل علةة  عةةدم إوةةدار وةةتغ الطاقةةات والمةةوارد 

لتنميةةة ابإعتباروةةا أكفةةر وفةةر  مةةن المةةوارد الطبيعيةةة والماديةةة فهةةم دعةةائم أساسةةية لعمليةةات 

 والتحديث .

 ب تنميةةلب  يتول  الشباب ال ياد  ال تبف  ف   السمات والخصائص وال در  والطاقة بل يج -3

وةتغ السةةمات والخصةائص و ا ةةة السةةمات ال ياديةة كةةر  حسةةب مجةاك تخصصةة  أو مجةةاك 

 تفوق  وإبداع  ومن ونا كار البد إعداد وتعويل الشباب بشبل علم  .

طاعةات يجب أر يتول  تدريب وإعداد وتعويل الشةباب لل يةاد  أر يشةمل كافةة المجةاالت وال  -4

عيةةة دد فةة  الشخصةةيات اإليجابيةةة واإلبداوذلةة   ر الشةةباب المصةةرى يمتةةا  بةةالتنوع والتعةة

تنميةة ولتل  يجب العمل عل  إكتشاف المواوب ال يادية والعمل عل  تشبيل وعةيهم وبنةا  و

  براتهم ومهاراتهم .
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أسة  أن  يجب أر يتول  تدريب وتعويل الشباب أكاديمية علمية تستند علة  أ ةوك علميةة و -5

 دمة وكةتل طي  العلم  للبرامو وا نشطة الم فنية وعلمية ت وم عل  الدراسة العلمية والتخ

لسياسةيين توفير البوادر الفنية والبشرية من العلما  والمتخصصين والمفبةرين والمف فةين وا

د ى يتولةةوا التةةةدريب واإلعةةداد والتعويةةل ويجةةةد عنةةدوم الشةةباب كةةةل متطلبةةات اإلعةةةدا1الةةت

عةن  و  عةن إجابةات لةديهموالتعويل وكتل  يجد عندوم المهةارات والخبةرات والبفةا   وعةر

 تساؤالت الشباب المختلفة .

لعلمية  أر التدريب والتعويل ي ةوم علة  أسة  علميةة مفب ةة كةتل  مبةادي التةدريب وأسةاليب  ا -6

هةة ت ةدم والفنية الت  ت ةوم علة  ت ةدير اإلحتياجةات الح ي يةة والعمةل علة  ت ةديم بةرامو موج

 تلفة الت م كافة الوسائل والتبتيبات المخللشباب كافة أنشطة ومجاالت العمل وكتل  إستخدا

 يةةاد  تمبةن الشةباب مةن التمةةرين والممارسةة والمةرار علة  ال يةةاد  وتفبيةا وث ةل مهةارات ال

 بعنواعها ومستوياتها .

ة فة  أر ا كاديميةة فر ةة إللت ةا  الشةباب وروح الحمةا  ، وال ةدر  علة  اإلنجةا  والرغبة -7

المهةارات  ات من ا جياك السةاب ة لتبةادك الخبةرات والتغيير مع الخبرات والمهارات والبفا

نةا ووإلت ا  وجهات النظر واإلستفاد  من الخبةرا  والمتخصصةين فة  كافةة المجةاالت ومةن 

ببةار ل ةاد  واليتم الجمع بين الطاقة والخبر   ن  ال يمبن اإلستغنا  عن الخبرا  والعلمةا  وا

لجيةل ا  بعةد إكتسةاب الخبةر  والمهةار  مةن ولبن يجب إعداد جيل أو    ثان  يتول  ال يةاد

 الساب  .

 ثالثاً : أهداف الدراسة :
تسع  الدراسة إل  تح ي  وةدف رئيسة  ووةو ل التعةرف علة  إتجاوةات الشةباب الجةامع  

 نحو البرنامو الرئاس  لتعويل الشباب لل ياد  ل

 وينبثق من الهدف الرئيسى عدة أهداف رئيسية منها :

 ل ياد  .لناع الشباب بعومية البرنامو الرئاس  لتعويل وإعداد الشباب التعرف عل  مدى إقت -1

 التعةةرف علةة  موقةةت الشةةباب سةةوا  بةةالرفل أو ال بةةوك لفبةةر  ورؤيةةة البرنةةامو الرئاسةة   -2

 لتعويل وإعداد الشباب لل ياد  .

باب التعةرف علةة  مةةدى إقبةاك الشةةباب للمشةةاركة فة  البرنةةامو الرئاسةة  لتعويةل وإعةةداد الشةة -3

   .لل ياد

داد محاولة التو ل إل  م ترحات وتو يات لتفعيةل أوةداف البرنةامو الرئاسة  لتعويةل وإعة -4

 الشباب لل ياد  وتعمي   لدى الشباب وإنتشارغ ليشمل قطاعات أكبر من الشباب 

 رابعاً : تساؤالت الدراسة :
 تسعى الدراسة لإلجابة عن تساؤل رئيسى مؤداه :

 نامو الرئاس  لتعويل الشباب لل ياد  ؟ لل ما و  إتجاوات الشباب نحو البر

 وينبثق من التساؤل الرئيسى عدة تساؤالت فرعية لتحقيق الهدف منها :

 د  ؟ما وو مدى إقتناع الشباب بعومية البرنامو الرئاس  لتعويل وإعداد الشباب لل يا -1

 ما وو موقت الشباب من البرنامو الرئاس  لتعويل وإعداد الشباب لل ياد  ؟ -2

 اد  ؟ى إقباك الشباب للمشاركة ف  البرنامو الرئاس  لتعويل وإعداد الشباب لل يما مد -3

 ؟تلفةكة الشباب ف  المحافظات المخما و  ملشرات تفعيل البرنامو الرئاس  لتوسيع مشار -4

 خامساً : الموجهات النظرية للدراسة 

ظريةات العلميةة تستند الدراسة علة  اإلفتراضةات العلميةة التة  تسةتمدوا مةن العديةد مةن الن

حيث أر الدراسة تسةتند فة  توجههةا النظةرى علة  أسة  وإفتراضةات للعديةد مةن الح ةائ  العلميةة 

والنظرية منها نظريات ال ياد  والسمات واإلتصاك والتعلم والتفاعليةة الرمزيةة وغيروةا حيةث لبةل 

رابطةة سةوا  لسةمات نظرية مناوجها النظرية المختلفة التة  تفسةر الح ةائ  العلميةة المتدا لةة والمت

الشةةباب و صائصةة  ونظريةةة ال يةةاد  وأنواعهةةا ونظريةةة اإلتصةةاك بةةين ال ةةاد  والشةةباب ونظريةةات 

التعلم الت  تفسر الحاجة إل  تعلم المهةارات الر مةة لل يةاد  وكةتل  نظريةات الحاجةات والتفاعةل ، 
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نسةانية واإلجتماعيةة وكتل  نجد أر وناك تبافل وتةدا ل وتشةاب  بةين النظريةات العلميةة للعلةوم اإل

وا عرم وغيروا تفسر مجموعة من الظواور والح ائ  بشةبل علمة  يجةب اإلسةتناد علية  ويجةب 

أر تحةةدد رؤيةةة الدراسةةات العلميةةة وكةةتل  تفسةةير النتةةائو وتحليلهةةا فةة  ضةةو  الموجهةةات النظريةةة 

 والح ائ  العلمية لتنوع وتعدد وتغ النظريات .

 دراسة :سادساً : المفاهيم النظرية لل
 ( مفهوم اإلتجاه :1)

  مةا نحةو شة إر دراسة اإلتجاوات لها أوميتها ودالالتها حيث أر الفرد ال يولد ولدي  إتجاغ

 ةرك  ما أو موضوع ما ، ولبنة  يبتسةب وةتا اإلتجةاغ مةن  ةرك عمليةات التنشةئة المختلفةة أو مةن

وين وةةتا ينتهة  ا مةر إلةة  تبة براتة  وإحتباكة  بةةالمواقت المتعةدد  فة  حياتةة  مةن  ةرك بيئتةة  ، و

 .و العزوف اإلتجاغ نحو وتا الموضوع سوا  كار إيجابيا  أم سلبيا  ووتا يدفع سلوك  باإلقباك أ

وةا مةن  ر إذا فاإلتجاوات بصفة عامة مبتسبة ومتعلمة وبالتال  فإنة  يمبةن تعةديلها وتغيير

عةادات ويتفة  مةع قةيم وث افةة آل ر طالما أنها تتعةار  مةع مصةلحة ومنفعةة الفةرد ، وأي ةا  فيمةا 

 ر عةن  را الجماعات الت  ينتم  إليها أو المجتمةع الةتى يعةيل فية  ، فاإلتجاوةات مةا وة  إال تعبية

نةا  بومعت دات وأفبار لدى الفرد تجةاغ موضةوع مةا حيةث يتبةور لدية  موقةت باإليجةاب أو السةلب 

 ،ك أو الةةةرفل والعةةةزوف علةة  وةةةتغ ا فبةةةار والمعلومةةات ممةةةا يدفعةةة  لسسةةةتجابة نحووةةا بةةةال بو

ع م تتعار  فاإلتجاوات اإليجابية و  الت  تلدى ف  النهاية إل  إشباع حاجات الفرد المتعدد  وال

تغ وةنع إشباع قيم وث افة وأوداف الجماعة والمجتمع ، أما اإلتجاوات السلبية فه  الت  تعوق أو تم

 الحاجات مما ي طر الفرد جاودا  إل  تغييروا أو تعديلها 

توجيهةات ومن ونا يمبن ال وك بعر أوم ملثر ف  تبوين اإلتجاوات و  ال ةيم والمعةايير وال

 ةيم .إذا فةإر ال (1)ال يمة الت  يتعلمهةا ا فةراد مةن  ةرك ع ةويتهم فة  الجماعةات ا وليةة والفانويةة

ف معةارووا فبار والح ائ  تلثر عل  تبوين اإلتجاوات فإذا تةوفر لةدى الفةرد معلومةات وح ةائ  

إيجابيةةة و ةةحيحة نحةةو موضةةوع مةةا فإنةة  يتبةةور لديةة  موقةةت إيجةةاب  نحةةوغ يدفعةة  إلةة  السةةلوك 

 لة  السةلوكإاإليجاب  باإلقباك علي  ، وإذا كانا سلبية فعنة  يتبةور لدية  موقةت سةلب  نحةوغ يدفعة  

 السلب  بالعزوف .

 ي  بة  ممةاالمحةوبتل  فإر إدراك الفرد إلتجاوات  وإتجاغ اآل رين يزيد من معرفت  بالعالم 

وة   اإلتجاوةاتيساعدغ عل  تنمية إتجاواتة  وقيمة  التاتيةة واإلبجابيةة وتعةديل إتجاواتة  السةلبية ، ف

مةا أر وسيلة الفرد للحصةوك علة  المنفعةة ووة  أي ةا  وسةيلت  فة  الةدفاع عةن نفسة  وحمايتهةا ، ك

 . (2)صادية تعبير الفرد عن إتجاوات  يلدى ذل  إل  تح ي  أوداف  اإلجتماعية واإلقت

 وتغييروةةا فاإلتجاوةات طالمةا أنهةةا مبتسةبة وال يولةد بهةةا الفةرد فإنة  يسةةع  دائمةا  لتطويروةا

عها ، موالتبيت  فه  قابلة لتل  من  رك  برات  وعرقت  ببيئت  ،  ن  يسع  دائما  إليجاد التواف 

قةيم  ة وتسةايررقت  بالبيئةفيحاوك جاودا  أر يبتسب وينم  اإلتجاوات اإليجابية الت  تزيد من قو  ع

 ر المجتمةعوث افة ومعايير المجتمع وينبت ويعدك اإلتجاوةات السةلبية التة  تتعةار  مةع قةيم ومعةايي

رف وتخل  نوعا  مةن الصةراع بينهمةا ، ولةتل  فمةن ا جةدى عنةد دراسةة اإلتجاوةات يجةب أر نتعة

 عل  مبونات اإلتجاغ وسمات  ووظائف  .

 مكونات اإلتجاه :
 العلمةةا  علةة  أر اإلتجاوةةات لهةةا ثةةرث مبونةةات ووةة  المعت ةةدات والمبونةةاتل ةةد أجمةةع 

لمعت ةةدات ، وبةةتل  فةةإر اإلتجاوةةات تمفةةل نظامةةا  متطةةورا  لهةةتغ ا (3)العاطفيةةة والمبونةةات السةةلوكية 

 ائمةا  نحةووالمشاعر والميوك السلوكية فينمو الفرد بإسةتمرار نمةوغ وتطةورغ ، وتبةور اإلتجاوةات د

 . (4)وع بالتات وتمفيل تفاعر  وتشاببا  بين تل  العنا ر الفرثة ش  محدد أو موض

اناان إذا فاإلتجاهااات لهااا ثاانب جواناان   الجاناان المعرفااى   الجاناان الوجاادانى   الج

 السلوكى كاآلتى :

 )أ( الجانن المعرفى :
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ويت من إعت ادات الشخص نحةو موضةوع اإلتجةاغ ، ويشةمل معلومةات ومعةارف وأفبةار 

، وبةتل  يمفةل اإلتجةاغ عمةا يتةوفر لةدى الشةخص مةن معلومةات  (5)موضوع اإلتجةاغ الشخص نحو 

  (6)وأفبار نحو موضوع اإلتجاغ ، وذل  يسهم ف  تحديد سلوك  تجاغ وتا الموضوع 

لثر علة  إذا فا فبار والمعلومات والح ائ  الت  تتوفر لدى الفرد نحو موضةوع اإلتجةاغ تة

 ر إيجابيا  كانا وتغ المعلومات  حيحة وإيجابية فإر موقف  يبوموقف  نحو موضوع اإلتجاغ ، فإذا 

نا يمبن وعندما تبور سلبية أو غير  حيحة فإر موقف  نحو موضوع اإلتجاغ يبور سلبيا  ، ومن و

مةةدى للدراسةةة الحاليةةة أر ت ةةت علةة  معلومةةات وح ةةائ  وأفبةةار الشةةباب نحةةو البرنةةامو الرئاسةة  و

 إقتناعهم بعوميت  من عدم  .

 الجانن العاطفى أو الوجدانى : )ب(
يةر غوي صد ب  الجانب الوجدان  الةتى يتعلة  بالشة  ووةو مةا يجعةل اإلنسةار مسةرورا  أو 

وع ، فهة  تتصةل بحالةة الشةخص الشةعورية الوجدانيةة نحةو موضة (7)مسرورا  محبوبا  أو مبرووةا  

فمةا  عوةدافنا ،بباطةا  قويةا  اإلتجاغ ، ول يحب  أو يبرو  ؟ ويةرتب  الجانةب الوجةدان  مةن اإلتجةاغ إرت

  شةعورا  يح   لنا وتغ ا وداف نحمل ل  شةعورا  إيجابيةا  ومةا يعةوق تح ية  وةتغ ا وةداف نحمةل لة

 . (8)سلبيا  

  وبتل  يمبن ال وك بعر مدى وعة  الفةرد مةن  ةرك مةا يتةوفر لدية  مةن معلومةات وح ةائ

ة جةةاب أو السةةلب أى أر الحالةةومعةةارف علةة  موضةةوع اإلتجةةاغ فةةإر ذلةة  يحةةدد موقةةت الفةةرد باإلي

حةو أر الوجدانية تتوقت عل  مدى توفر وتغ الح ائ  والمعلومات ووة  التة  توجة  شةعور الفةرد ن

يحةةب أو يبةةرغ ، يةةرفل أو ي بةةل ، ومةةن ونةةا تسةةع  الدراسةةة للتعةةرف علةة  موقةةت الشةةباب سةةوا  

 ةائ  لةديهم مةن ح بالسلب أو بالرفل أو ال بةوك تجةاغ البرنةامو الرئاسة  مةن  ةرك مةدى مةا تةوفر

 ومعلومات عن وتا البرنامو وأوميت  .

 )ج( الجانن السلوكى :
دى الفةرد يت من الجانب السلوك  جميع اإلستعدادات السلوكية المرتبطة باإلتجاغ فلو أر ل

 . (9)إتجاوا  إيجابيا  نحو ش  فإن  يسع  جاودا  إل  مساند  وتا اإلتجاغ والعب   حيح 

ل  موضةوع اإلتجةاغ باإليجةاب أو بالسةلب وةو الةتى يدفعة  أر يسة أى أر موقت الفرد نحةو

دية  لمةا تةوفر  سلوكا  إيجابيا  أو سلبيا  ، فإذا كار موقت الفرد نحو موضوع ما باإليجةاب بنةا  علة 

 نحوغ ، من معارف وح ائ   حيحة ، فإر ذل  يدفع   ر يسل  أو يسع   ر يسل  سلوكا  إيجابيا  

  ر ذل  يسلد سلبيا  بنا  عل  معارف وح ائ  عن موضوع اإلتجاغ سلبيا  فإأما إذا كار موقت الفر

 سلوكا  سلبيا  .

ولبةةن قةةد يتبةةور ونةةاك ح ةةائ  ومعلومةةات  ةةحيحة لةةدى الفةةرد وأي ةةا  ينةةتو عنهةةا موقةةت 

سةةم  إيجةةاب  لةةدى موضةةوع مةةا ولبةةن ال يسةةل  الفةةرد سةةلوكا  إيجابيةةا  نحةةو الموضةةوع ، ووةةتا مةةا ي

ا مفةةل مةةتجةةاغ الفعلةة  السةةلوك  ، فمةةفر  عنةةدما نحةةاوك أر نتعةةرف علةة  ق ةةية اإلتجةةاغ اللفظةة  واإل

لبةا منة  طاإلنتما  فإذا سعلا الفرد ول لدي  إنتما  نحو مجتمعة  أو مدرسةت  ي ةوك لة  نعةم وإذا 

وةتا زوفةا  ، والمشاركة الفعلية ف  عمل يفيد المجتمع أو المدرسة فإن  ال يشارك أى تجد أر لدي  ع

 د يبور لدى الفرد موقت إيجابيا  نحو موضوعا  ما معناغ أن  ق

لدراسةة اولبن تجةدغ عةا ف عةن المشةاركة أو أر يسةل  سةلوكا  ح ي يةا  وفعليةا  نحةوغ ، وونةا تسةع  

توقةت يللوقوف عل  مدى إقباك الشباب وسعي  للمشاركة ف  وتا البرنامو أو العةزوف عنة  وذلة  

بةالرفل  بما يتناسب مع مةوقفهم تجةاغ البرنةامو سةوا عل  مدى إقتناعهم بعوميت  أو عدم  وكتل  

 والعزوف أو ال بوك و ياد  مدى إقبالهم للمشاركة في  .

 سمات اإلتجاهات :
إر مةن  صةائص اإلتجاوةات أنهةا مبتسةبة ومتعلمةة وليسةا وراثيةة ، ووة  ال تتبةور مةن 

تةرتب  بمفيةرات  فراغ ولبنها تت من عرقة الفرد وموضوع من موضوعات البيئة ، ومن ثم فه 

ومواقت إجتماعية ، وتنشع من  رك الخبرات والتجارب التة  يمةر بهةا الفةرد علة  الةرغم مةن أر 
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، أى أنهةا يمبةن تغييروةا أو ( 10)لها  فة الفبات واإلست رار النسب  إال أن  يمبةن تعةديلها وتغييروةا 

ت والخبرات أثنا  تفاعرت  إكتساب وتنمية اإليجاب  منها من  رك تعر  الفرد للعديد من المواق

 وإحتاكاك  مع بيئت  .

 ويمكن القول بأن لإلتجاهات العديد من السمات التى يمكن أن نلخصها فى اآلتى :

رات التة  اإلتجاوات مبتسبة يتم إكتسابها من  رك التنشةئة اإلجتماعيةة باإلضةافة إلة  الخبة -أ

 . (11) ن  رك الواقت المختلفةيتعلمها من  رك حيات  ، ويظهر التعبير عن اإلتجاوات م

ن تختلةةت اإلتجاوةةات فةة  مةةدى قوتهةةا ، بةةل أر اإلتجةةاغ الواحةةد قةةد يختلةةت فةة  مةةدى قوتةة  مةة -ب

 .( 12)شخص آل ر مما يجعل اإلتجاغ يتفاوت ف  اإلستفار  من شخص آل ر 

اإلتجاوةةات تتبةةور وتةةرتب  بمفيةةرات ومواقةةت إجتماعيةةة ويشةةترك فيهةةا عةةدد مةةن ا فةةراد  -ج

 .(13)والجماعات 

تعمةةل اإلتجاوةةات علةةة  تسةةهيل إسةةةتجابة الفةةرد ، فهةةة  تسةةاعدغ علةةة  التبيةةت اإلجتمةةةاع   -د

 . (14)والتجان  مع الجماعة ، وتساعدغ عل  التبيت مع الحيا  الواقعية 

لتجةان  اإلتجاوات لها أومية كبير  ف  حيا  الفرد فهة  تسةاعدغ علة  التبيةت اإلجتمةاع  وا -ه

 . (15)مع الحيا  الواقعية مع الجماعة وتساعدغ عل  التبيت 

من دائمةةةةا  عرقةةةةة الفةةةةرد وموضةةةةوع مةةةةن    اإلتجاوةةةةات ال تتبةةةةور مةةةةن فةةةةراغ ولبةةةةن تت ةةةة -و

 . (16)الموضوعات 

 وظائف اإلتجاهات :
ا ر تلدى اإلتجاوات مجموعة من الوظةائت الهامةة لألفةراد والجماعةات منهةا تح ية  التةو

  إرتباطةةات وجدانيةةة ت ةةوم علةة  أسةةا لبونهةةا وسةةيلة للو ةةوك إلةة  ا وةةداف المرغوبةةة وبمفابةةة

ية للةتات  برات ف  الحصوك عل  إشباع للدوافع والتعبير عن ال يم مما يبشت عن الطبيعة الح ي 

 . (17)واآل رين 
 

 

 ويمكن القول بأن لإلتجاهات العديد من الوظائف منها :
اح  عةةل النةةواإلتجةةاغ يةةنظم العمليةةات الدافعةةة واإلنفعاليةةة واإلدراكيةةة والمعرفيةةة حةةوك ب (أ)

 الموجود  ف  المجاك التى يعيل في  الفرد .

ة فة  شة  اإلتجاوات تيسر للفرد ال در  عل  السلوك وإتخاذ ال رارات ف  المواقت المختلفة  (ب)

 من اإلتساق والتوحد دور تردد .

 . (18)اإلتجاوات تنعب  عل  سلوك الفرد ف  أقوال  وأفعال  وتعامل   (ج)

 بتة ألشخاص وا شيا  والموضوعات بطري ة تباد تبور ثااإلتجاغ يوج  إستجابة الفرد ل (د)

 اإلتجاوات تعبر عن إنصياع الفرد لما يسود مجتمع  من معايير وقيم ومعت دات . (ه)

 اإلتجةاغ يحمةل الفةةرد علة  أر يحةة  ويةدرك ويفبةةر بطري ةة محةةدد  إ ا  موضةوعات البيئةةة (و)

 .(19)المختلفة 

ى الفةةرد مةةن  ةةرك عمليةةات التنشةةئة وممةةا سةةب  يمبةةن ال ةةوك بةةعر اإلتجاوةةات تتبةةور لةةد

ئتة  ، أو اإلجتماعية المختلفة أو تعرضة  لةبعل المواقةت والخبةرات أثنةا  إحتباكة  وتعاملة  مةع بي

ر من  رك ما يتوفر لدى الفرد من ح ةائ  ومعلومةات ومعةارف عةن الموضةوعات وا شةيا  ، وأ

جتمةع ماعةة والمم وت اليةد وث افةة الجالفرد دائما  يسع  لتنمية وإكتساب اإلتجاوات الت  تتف  مةع قةي

تة  لسةلبية الاوبما يح   ف  النهايةة إشةباع  لرغباتة  وم ابلةة إحتياجاتة  ، وينبةت ويعةدك اإلتجاوةات 

تةة  ال تتعةةار  مةةع قةةيم وث افةةة وت اليةةد الجماعةةة والمجتمةةع ويسةةع  جاوةةدا  لتغييروةةا وتعةةديلها ح

   والتبيت مع بيئت  ومجتمع  .يتصارع مع قيم وث افة المجتمع ويح   لنفس  التواف

كمةةا أر اإلتجاوةةات لهةةا وظائفهةةا المتعةةدد  حيةةث وةة  توجةة  إسةةتجابة الفةةرد نحةةو ا شةةيا  

والموضوعات وتدفع   ر يسل  سلوكا  تجاوها سةوا  باإليجةاب أو بالسةلب باإلقبةاك أو العةزوف ، 
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ار  وإمةدادوم ومن ونا يمبن من  رك تعر  ا ع ا  إل  مواقت و برات جديد   ةحيحة وسة

 بالمعلومات والح ائ  يمبن تغيير اإلتجاوات السلبية وتنمية اإلتجاوات اإليجابية .

  ومةةن ونةةا فةةإر اإلتجاوةةات مبتسةةبة ومتعلمةةة بنةةا  علةة  مةةا يتةةوفر لةةدى الشةةباب مةةن ح ةةائ

فة ومعلومةةات وأفبةةار عةةن البرنةةامو الرئاسةة  إذا كانةةا وةةتغ الح ةةائ  والمعلومةةات واضةةحة وشةةفا

ار انةا ا فبةكجابية فةإر الشةباب يةزداد إقتناعةة بعوميةة وةتا البرنةامو لهةم وللمجتمةع وإذا وأي ا  إي

بعوميةة  والح ائ  والمعلومةات ناقصةة وغيةر كافيةة أو تةم توثي هةا بشةبل سةلب  كةار إقتنةاع الشةباب

 البرنامو ضعيت .

مةةن  سةة وبالتةةال  بنةةا  عةةن المبةةور المعرفةة  ومةةدى إقتنةةاع الشةةباب باوميةةة البرنةةامو الرئا

يةدغ عدم  يلدى بال رور  إل  تبوين موقت أما رافل أو معار  أو موقةت إيجةاب  ب بولة  وتعي

. 

عةار  موبالتال  نرى أر المبور السلوك  يبور متماشيا  مع الموقةت إذا كةار الشةباب رافةل أو 

فهم مةوقولفبر  البرنامو الرئاس  بعر معدك عزوف الشباب عن  بنةا  علة  عةدم إقتنةاعهم بعوميتة  

برنةامو السلب  نحوغ وإذا كةار عبة  ذلة   اد معةدك إقبةاك الشةباب لسسةتفاد  مةن المشةاركة فة  ال

 الرئاس  لتعويل وإعداد الشباب لل ياد  .

تبةور ولتل  نرى أر تبوين اإلتجاوات طالما أنها مبتسبة ومتعلمة وليسا موروثةة فهة  ت

حةو تةلثر علة  رأى ومعت ةد الشةباب نبنا  عل  توافر معلومةات وح ةائ  وأفبةار منظمةة وموجهةة 

  إقبةاك اإلقتناع بعومية ال  ية والموضوع أو الش  وكتل  تبوين موقت إيجاب  يساوم ويلدى إلة

 الشباب والمشاركة الفعالة .

شةات وتتبور اإلتجاوةات مةن  ةرك إسةتخدام أسةاليب ووسةائل علميةة متعةدد  منهةا   المناق

دوار ، ولعةب ا  -والنمتجة  –والمحاضرات  –الندوات  –الملتمرات  –اإلجتماعات  –الجماعية 

 والتعر  للخبرات السار  المباشر  ( . –

 ثانياً : البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة :
لتغييةةر ايعتبةةر شةةعور ال ةةاد  السياسةةيين بعوميةةة الشةةباب فةة  المشةةاركة الجةةاد  والفعالةةة فةة  

شةةباب شةود فةة  وةتغ المرحلةة حيةةث يةتم تحويةةل مطالةب الوجعلهةم عنصةرا  أساسةةيا  فة  التغييةةر المن

 هم وتوظيةتبالتغيير إل  مساومة بعنفسهم ف  عمليات التغيير من  رك إستغرك قةدراتهم وإمبانةات

 وحشد طاقاتهم وتوجيهها نحو المشاركة اإليجابية ف  حمل لوا  التغيير والتحديث .

اقةةات باب مةةن غيةةر تنظةةيم وتعبئةةة الطولةةم يبةةن ليةةتم المشةةاركة الفعالةةة وتةةعت  ثماروةةا للشةة

تعويلةة  والعمةةل علةة  توجيههةةا مةةن  ةةرك تةةوفير المنةةاة وتةةوفير البيئةةة المناسةةبة إلعةةداد الشةةباب و

 للمشاركة ف  تبعيات وعمليات وتا التغيير .

منا ةب ومن ونا جا  البرنامو الرئاس  لتعويل الشباب وإعدادوم وتدريبهم لتول  بعةل ال

رسةم  اكهم ف  عمليةات  ةنع ال ةرار وإتخةاذ ال ةرار ومةن أجةل المشةاركة فة ال يادية من أجل إشر

ت السياسةات والخطة  ووضةةع البةرامو وا نشةةطة التة  مةةن شةعنها تحةةدث تةعثير إيجةةاب  فة  عمليةةا

ن التغييةةر ولةةتل  فةةإر البرنةةامو التةةعويل  يمبةةن تعريفةة  علةة  أنةة  ل طري ةةة تت ةةمن مجموعةةة مةة

ت لوب علم  يتمفل عل  مجموعة من اإلجةرا ات والخطةواالعمليات المنظمة والمخططة عل  أس

لشةباب االت  تهدف إل  ت ديم أنشطة ومشروعات متنوعة ف  كافة المجاالت التة  تسةهم فة  إمةداد 

تنميةة  بالعديد من المعارف والح ائ  والمعلومات الت  تسهم فة  بنةا  وتطةوير شخصةياتهم وكةتل 

  تمبةنهم المساومة ف  تنمية مهاراتهم و براتهم التة وعيهم نحو ق ايا المجتمع وق اياوم وكتل 

ييةةر مةن تةول  بعةل عمليةات  ةةنع ال ةرار وإتخةاذ ال ةرار ورسةةم سياسةات التطةوير والتنميةة والتغ

ويتةةةول  وةةةتغ اإلجةةةرا ات والخطةةةوات مجموعةةةة مةةةن البةةةوادر المتخصصةةةة تشةةةمل علةةة   بةةةرا  

 . يمية واإلجتماعية وغيروا لومتخصصور ف  كافة المجاالت السياسية واإلقتصادية والتعل

 أهم مقومات البرنامج الرئاسى :
 ةدير دراسات علمية تهدف إل  ت ةدير الموقةت وتحليةل واقةع الشةباب وتحديةد إحتياجةاتهم وت -1

 اإلحتياجات الفعلية لهتغ المرحلة .
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يحتةةوى البرنةةامو التةةدريب  للشةةباب حيةةث يشةةمل علةة  العديةةد مةةن ا نشةةطة والمشةةروعات  -2

 ب مع الشبا د من ال  ايا الدولية واإلقليمية والمحلية يتم مناقشتها وتناولهاوتناوك العدي

مشاركة فري  عمةل متبامةل ومتخصةص يشةمل علة  كافةة التخصصةات مةن كافةة الخبةرا   -3

د ية اإلعداوالفنيين التين يتولوا إعداد الخط  وتحديد البرامو وا نشطة وكتل  تول  مسئول

 والتعويل والتدريب .

التنظيمة  ل بنائ  ووظيف  يتناسب مع البرنامو وأوداف  بما يوفر المنةاة البيئة  ووجود ويب -4

ة لتعويةةل والملسسة  الةتى يسةةهم فة  تنفيةت البرنةةامو مفةل إنشةا  الهيئةةة أو ا كاديميةة الوطنية

 الشباب لل ياد  .

م ظمةة تتسةالشباب أنفسهم حيث يشمل البرنامو تعويل وإعداد الشباب وف ا  لمعةايير علميةة من -5

بالوضةةوح والشةةفافية والمصةةداقية وتحديةةد السةةمات والخصةةائص والمهةةارات التةة  يجةةب أر 

 تتوفر لديهم ف  كافة المجاالت المختلفة .

 طةةةة لمتابعةةةة ت يةةةيم البرنةةةامو وماح  ةةة  ومةةةا وةةة  المعوقةةةات والصةةةعوبات واإليجابيةةةات  -6

نتةائو  تناسةب مةعوالسلبيات للعمل عل  تفعيل أنشطة البرنامو وتطوير وتجديد أنشطت  بما ي

مةل علة  الت ييم وما و  التغيرات الت  طرأت عل  الشباب فة  الفبةر والمهةار  والخبةر  للع

 ت دير عائد البرنامو عل  الشباب ومدى تح ي    وداف  المنشود  

 فلسفة البرنامج الرئاسى :

 يستند البرنامج الرئاسى على مجموعة من الحقائق العلمية منها :
 ة الشباب الواع  المف ت الطموح يملة  العديةد مةن السةمات والخصةائصأر الشباب و ا  -

 ولدي  ال در  عل  تطوير وبنا  شخصيت  .

 ل ياد  مووبة وسمات شخصية فلي  كل إنسار يمل  م ومات وسمات ال ياد  .اأر  -

 أر ال ياد  تنم  وتصنع وتص ل من  رك اإلعداد والتعويل والتدريب . -

تتطلةةةب مبةةةادي وأ رقيةةةات ويةةةتم ومعةةةارف متطةةةور  ومهةةةارات أر عوامةةةل نجةةةاح ال يةةةاد   -

 و برات .

أنةة  يمبةةن تنةةوع وتعةةدد التةةدريب علةة  السةةمات والمهةةارات ال ياديةةة حسةةب نوعيةةة وسةةمات  -

الشباب وتخصصاتهم وميولهم وإسةتعداداتهم بمةا يسةهم فة  تصةنيت الشةباب حسةب المجةاك 

 والتخصص .

 أهداف البرنامج الرئاسى :
ك قاعةد  مشةاركة الشةباب فة  العديةد مةن ال طاعةات والمجةاالت مةن  ةر العمل عل  توسيع -

 التدريب والتعويل عل  تول  المنا ب ال يادية .

سة  تنمية وعة  الشةباب ورفةع مسةتوى الةوع  اإلدارى وال يةادى والف ةاف  والفبةرى والسيا -

 واإلجتماع  وغيروا .

ص والميةةوك واإلسةةتعداد إكتشةةاف ال يةةادات الشةةبابية والعمةةل علةة  تةةوجيههم حسةةب التخصةة -

 وتةةدريبهم وإعةةدادوم للعمةةل فةة  مجةةاالت تخصصةةاتهم لسسةةتفاد  مةةنهم فةة  إحةةداث التغييةةر

 المطلوب .

ز لزيةاد   ل  جو من المناقشةة الحةر  اإليجابيةة بةين الشةباب و يةاد  الرغبةة والةدافع والحةاف -

 مشاركتهم اإليجابية ف  إحداث التغيير .

والشةباب  ك الخبرات والمهارات بين ال ةائمين علة  البرنةاموتنمية مهاراتهم و براتهم وتباد -

 وبين الشباب بع هم البعل .

د تمبةةين الشةةباب وإقامةةة الفر ةةة لمناقشةةة ق ةةايا المجتمةةع وق ةةاياوم وتمبيةةنهم مةةن إيجةةا -

 الحلوك اإلبداعية واإلبتبار للعديد من ال  ايا والمشبرت .

  يلةة  وتفسةةيرغ مةةن أجةةل إدراك الح ةةائالمحاكةةا  ومعيشةةة الواقةةع والعمةةل علةة  فهمةة  وتحل -

 والواقع والعمل عل  تغييرغ إل  ا ف ل من  رك ر د الواقع وإدراك  وفهم  
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الح ةائ   محاولة ممارسة الشباب لألدوار ال يادية والمرار عليها وتدريبهم للعمل علة  ربة  -

واقةع أر  الالعلمية والنظرية بالواقع التطبي   وممارسة وتطبية  المعةارف النظريةة علة  

فةة   والتجربةةة والمةةرار والتبةةرار لتفبيةةا المهةةارات والخبةةرات و ةة لها تمهيةةدا  إلدمةةاجهم

 الحيا  المجتمعية وتول  المنا ب اإلدارية .

 مراحل التقدم للبرنامج :

 تمر مرحلة التقدم للبرنامج الرئاسى بمجموعة من المراحل :
 مو .التسجيل من  رك الراب  أو الموقع الخاص بالبرنا -

 الم ابرت الشخصية وجها  لوج  . -

 إ تيار مراحلة اإل تبارات الملولة لسلتحاق بالبرنامو . -

 ( أشهر با كاديمية الوطنية .9السلتحاق بالبرنامو التدريبي لمد    -

 أهم معايير اإلختيار والترشيح للإللتحاق بالبرنامج :
 العدالة - المصداقية . - الشفافية . -

 المساواغ - . الموضوعية - الوضوح . -

 التو يع الجغراف  العادك . تبافل الفرص . -

 مراحل البرنامج الرئاسى لتأهيل وإعداد الشباب :
دأت ل ةةد مةةر البرنةةامو الرئاسةة  لتعويةةل وإعةةداد الشةةباب لل يةةاد  بمجموعةةة مةةن المراحةةل بةة

 بملتمرات للشباب إل  إنشا  ا كاديمية الوطنية لتعويل وإعداد الشباب لل ياد  .

 ؤتمرات الشبابية :الم
صةاك بةين حيث نظما ال وى السياسية العديد من الملتمرات الشبابية ك نا  للتوا ل وااإلت

 25 الدولةةة وال يةةادات السياسةةية والشةةباب حيةةث ع ةةد المةةلتمر ا وك للشةةباب فةة  شةةرم الشةةي  فةة 

ل  يومين عتمر أنطل  ( وبدأ بالجلسة اإلتتاحية ثم تناوك المل –تحا شعار   إبداع  2016أكتوبر 

 –جلسةات( نوقشةا فيهةا عةدد مةن الموضةوعات والف ةايا مفةل  ملةت الحريةةات  7، اليةوم ا وك  

المشةةةروعات  –أسةةةباب العنةةةت واإلروةةةاب  –تشةةةبيل الةةةوع  المجتمعةةة   –المشةةةاركة السياسةةةية 

ية ق ةة –إ ةةرح منظومةةة التعلةةيم  –تجربةةة مشةةاركة الشةةباب فةة  البرلمةةار  –اإلنتاجيةةة الصةةغير  

 الة( .البط

لةدين  االخطةاب  –ورش عمل( ناقشا ق ايا   الهويةة الف افيةة  8وتناوك ف  اليوم الفان   

ية لتعويةل نمةوذ  لمحاكةا  الدولةة المصةر –اإلقتصةاد وريةاد  ا عمةاك  –التعليم والبحث العلم   –

باب داد الشةإعةالشباب لل ياد  ( وذل  الةتى إنبف ةا منة  إعةرر إنشةا  ا كاديميةة الوطنيةة للتعويةل و

كةتل  لل ياد  ، وكتل  ا فرا  عن عدد من الشةباب المسةجور تحةا ق ةايا حريةة الفبةر والةرأى و

 أو   ب رور  تطوير التعليم وكتل  تم التفبير ف  ع د ملتمرات متتالية .

 ، حيةةث نةةاقل 2017ينةةاير  27ثةةم جةةا  المةةلتمر الفةةان  للشةةباب بعسةةوار فةة  الفتةةر  مةةن 

 ايا ق  تواج  الصعيد بصفة عامة والشباب الصعيدى بصفة  ا ة وتناوك الملتمر التحديات الت

 العديةد مةنالتنمية اإلقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية ف  الصعيد ول د أو ة  المةلتمر ب

الشةةباب  المبةةادرات منهةةا فةة  مجةةاك الصةةحة والتعلةةيم والتنميةةة السةةياحية والزراعيةةة وق ةةايا بطالةةة

 بالصعيد .

ميةةة حيةةث تنةةاوك ق ةةايا التن 2017ع ةةد المةةلتمر الفالةةث باإلسةةبندرية فةة  إبريةةل بعةةد ذلةة  

 المستدامة وق ايا قطاع اإلسبار والن ل وأي ا  تنمية محور السوي  وغيروا .

 وضةةم الدفعةةة مةةن 2017يوليةةو  24ثةةم جةةا  المةةلتمر الرابةةع للشةةباب فةة  اإلسةةبندرية فةة  

ل ةةوى فلةة  الجامعةةات المصةةرية ورجةةاك الدولةةة وا ريجةة  ا كاديميةةة المهنيةةة لتعويةةل الشةةباب ومم

يةةة السياسةةية والمف فةةور والعلمةةا  والعديةةد مةةن الخبةةرا  والمتخصصةةور ول ةةد نةةاقل المةةلتمر رؤ

وبرنةةامو تبافةةل وكرمةةة وبةةرامو اإل ةةرح اإلقتصةةادى ا  يةةر   2030جمهوريةةة مصةةر العربيةةة 

 دلتا .قامة التنمية ف  غرب الوكتل  المشروع ال وم  لمنظومة المعلومات المتباملة وكتل  إ
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رلةة   وبةتل  أ ةةبحا ا كاديميةةة الوطنيةة للتعويةةل وإعةةداد الشةباب لل  ةةايا منبةةر يةتم مةةن 

مرات وةم تدريب الشباب عل  ال ياد  ولتل  نجد بعد الملتمر ا وك أ ةبح الشةباب فة  بةاق  المةلت

الةةتين  العديةةد مةةن الشةةبابالةةتين يتولةةور تنظةةيم وإعةةداد وإقامةةة وةةتغ المةةلتمرات وكةةتل  تةةم إلحةةاق 

جةاالت تخرجوا بجانب الجز  المسلاك عل  تنظيم الملتمرات أ بحوا يتولوا منا ب قيادية ف  م

يةة  عديةةد  فةة  و رات  دميةةة أو مستشةةار و يةةر أو اإللحةةاق بالمبتةةب الفنةة  للةةو ارات وفةة  الطر

ت ات ومسةئولياإ دار قانور يتول  في  الشباب نائب و ير سةوف يحةدد ال ةانور مهةام وإ تصا ة

 الوظيفة المستحدثة لنائب و ير .

فمبر نةو 10نةوفمبر إلة   4ثم ع د الملتمر الدول  للشةباب فة  شةرم الشةي  فة  الفتةر  مةن 

محليةةة ، حيةةث ع ةةد المةةلتمر الةةدول  فةة  ظةةل العديةةد مةةن التحةةديات العالميةةة واإلقليميةةة وال 2017

ومتخصصةةة و بةةرا  وعلمةةا  ول ةةد ورمةةو  سياسةةية وإجتماعيةةة وإقتصةةادية وو را  دوك عديةةد  

 3000دولة سوا  ب يادات سياسية أو بشةبابها ، ول ةد شةارك فيهةا مةن مصةر  50شاركا أكفر من 

المةلتمر  شاب سوا  من ناحية التنظيم واإلعداد أو المشةاركة فة  فاعليةات المةلتمر ول ةد كةار وةتا

 الواع  .تسوي  سياس  وإجتماع  وإقتصادى وسياح  عن مصر وقادتها وشبابها 

تغيةةرات  –ول ةةد نوقشةةا فةة  ذلةة  المةةلتمر العديةةد مةةن ال  ةةايا مفةةل اإلروةةاب والتطةةرف 

ل الشةباب ق ةايا تعوية –ق ةايا التوا ةل بةين الشةباب  –ق ةايا التنميةة المسةتدامة  –المناة البيئ  

 ق ةةايا –ق ةةايا السةةرم اإلجتمةةاع  وا مةةن اإلجتمةةاع   –ق ةةايا  ةةراع الح ةةارات  –لل يةةاد  

علمة  ، ول ةد ق ةايا التبنولوجيةا واإلبةداع والبحةث ال –ق ايا إقتصادية ورياد  ا عماك  –  اإلنتا

ب و ة  الشةباح   الملتمر أوداف  العالمية واإلقليمية والمحلية وأ بح نموذجا  يحتتى ب  ولتل  أ

 ب رور  إقامة ملتمر دول  للشباب كل عام وإستجابا لهم ال ياد  السياسية .

 ادة وتأهيل الشباب :ثالثاً : القي
وت ف  إر موضوع ال ياد  من الموضوعات الت  لها أوميتها ف  اإلدار  حيث أر وناك تفا

ن قةدر  العنصر البشرى حيث أر ال ياد  سمة ومووبة يمتا  بها البعل عن اآل ةرين بمةا يملبة  مة

لوك ير فةة  سةةومهةةار  يمبةةن تعويلهةةا وتةةدريبها لرفةةع المسةةتوى المهةةارى فةة  ال يةةاد  ويمبةةن التةةعث

  تمبن عملية التاآل رين من أجل الزياد  اإلنتاجية ف  ا دا  ومن ونا يمبن تعريت ال ياد  بعنها ال

أو  شةةخص يملةة  المووبةةة والمهةةار  وال ةةدر  علةة  التةةعثير فةة  سةةلوك اآل ةةرين سةةوا  كةةانوا أفةةراد

  أوةةداف محةةددجماعةةات أو مجتمةةع بمةةا يح ةة  ال ةةدر  علةة  اإلنجةةا  واإلنتةةا  وكةةتل  نحةةو تح يةة  

 وواضحة .

ن أفةراد ولتل  فال ياد  و  دور إجتمةاع  رئيسة  ي ةوم بة  ال ائةد أثنةا  تفاعلة  مةع غيةرغ مة

و أدائهةم نحةوالجماعة ويتسم وتا الدور بال در  عل  التعثير اإليجاب  ف  اآل رين لتوجية  سةلوكهم 

 . (20)بلوغ ا وداف 

لعمل عل  ان  رلها بجانب إكتشاف ال اد  ولتل  فعر ال ياد  تتطلب برامو تدريبية يمبن م

ا  نهم من أدتدريبهم وتعويلهم من  رك  ياد  تنمية وعيهم وإكسابهم المهارات والخبرات الت  تمب

 وروم ال يادي ببفا   وقدر  ، حيث تتطلب ال ياد  فهم اآل رين وفهم

اآل ةةرين  فعة  وفهةم أنمةاطميةولهم وإسةتعدادتهم وقةدراتهم وإمبانةاتهم وفهةم السةةلوك اإلنسةان  ودوا

فة  سةلوك  وبتل  يمبن إيجاد الحافز والرغبة من  رك إقامة عرقةة إنسةانية ويسةهل معهةا التةعثير

لتةةدعيمات ااآل ةرين نحةةو تح يةة  ا وةداف و يةةاد  الدافعيةةة لسنجةا  وبةةتل  ي ةةدم ال ائةد العديةةد مةةن 

المعنةةوى  نهةةا التةةدعيم والتةةعثيروالمةةلثرات اإليجابيةةة التةة  تزيةةد مةةن قةةدر  تةةعثيرغ علةة  اآل ةةرين م

 والمادى وغيروا.

ن  ةرك مةومن ونا يعت  االوتمام بتصميم دورات تدريبية لتعويل الشةباب لل يةاد  حيةث يةتم 

 وتغ الدورات تناوك كافة موضوعات ال ياد  منها :

 –أسة  ال يةةاد   –أوةةم مهةارات ال يةةاد   –سةةمات و ةفات ال ائةةد النةاجح  –ل أوميةة ال يةاد  

نظريةات  –مدى تعثير ال ياد  نحةو إنجةا  الهةدف  –أنماط ال ياد   –مبادي ال ياد   –ات ال ياد  نظري
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وال يةاد  الجماعيةة  –العوامل والمتغيةرات المةلثر  فة  ال يةاد  ودوروةا  –اإلدار  وعرقتها بال ياد  

 الفرق بين السلطة والمدير وال ياد  ... ل . –والفردية والمجتمعية 

وعات يحتا  إل  إمداد الشباب بالح ائ  العلمية والنظريةة عةن وةتغ الموضة وكل ما ذكرت

الجلسةةات ووال  ةايا والح ةائ  المتعل ةة بال يةاد  السةاب ة ذكروةةا بجانةب التركيةز علة  ورش العمةل 

النظريةةة  التدريبيةةة ولعةةب ا دوار لترسةةي  وةةتغ الح ةةائ  والخبةةر  فةة  التطبيةة  لت ليةةل الفجةةو  بةةين

 ائةد ن أجةل ترسةي  و ة ل المهةارات ال ياديةة والتة  تبةور مسةئولة عةن قةدر  الوالتطبي  وذل  مة

نجا  عل  تحري  مجموعة من ا فراد بإتجاغ محدد ومخط  نحو تح ي  ا وداف وال در  عل  اإل

 وكتل   ياد  الدافعية لسنجا  واإلنتا  .

بةرات هةارات والخولتل  فه  بجانب المووبة والسمات تحتةا  إلة  اإلبةداع واإلبتبةار والم

التةدريب  ولن يتم ذل  إال من  رك   ل المهارات وتنميتها من  رك تول  جهة أو ويئة مسئولية

ا  علةة  ذلةة  ، ولةةتل  يجةةب تةةدريب الشةةباب علةة  ال يةةاد  فةة  كافةةة المجةةاالت المختلفةةة إقتصةةةادي

 وإجتماعيا  وسياسيا  وتعليميا  و حيا  وبيئيا  ومجاالت التنمية 

ا  نتةةا  وغيروةةا حيةةث يجةةب إعةةداد الشةةباب ليتةةول  ال يةةاد  فةة  كافةةة قطاعةةات الحيةةومجةةاالت اإل

وقطاعات المجتمع وو ارات  وويئات  فبةل مجةاك يتطلةب تخصةص دقية  ونوعيةة متخصصةة مةن 

لبفةا   التدريب والتعويل كر  حسب مجاك العمل والتخصص ، والشباب المصرى يمتا  بةالتنوع وا

 ت والخصائص وكتل  تتنوع تخصصاتهم ومجاالت العمل .ويتوفر في  العديد من السما

 مفهوم التدرين :
ال يةاد  وإر تدريب الشباب عل  ال ياد  إلعدادوم وتعويلهم لتول  بعل المنا ةب اإلداريةة 

عدد  من ، ترجع أوميت  ف  تدريب الشباب عل  ال ياد  ف  مجاالت وميادين وقطاعات مختلفة ومت

راتهم  ةائ  النظريةة عةن ال يةاد  ومةن أجةل  ة ل  بةراتهم وتنميةة مهةاأجل إكسابهم المعارف والح

 إلكسابهم الف ة ف  التات ولتحمل تبيعيات تول  المنا ب ال يادية ببفا   ومهار  .

اب وبةةتل  يمبةةن تعريةةت التةةدريب علةة  أنةة  العمليةةة العلميةةة التةة  تهةةدف إلةة  تزويةةد الشةةب

ات لعديةةد مةةن المجةةاالت والميةةادين والتخصصةةبالعديةةد مةةن المعةةارف والح ةةائ  والمعلومةةات عةةن ا

 وكتل  تنمية مهاراتهم لتحسين أدائهم ال يادى .

ويعةةرف أي ةةا  التةةدريب بعنةة  مجموعةةة مةةن العمليةةات واإلجةةرا ات تةةتم مةةن  ةةرك وسةةائل 

 وتبتيبةةات متعةةدد  ووف ةةا  لمراحةةل علميةةة مخططةةة مةةن أجةةل إعةةداد وتعويةةل بمةةا يح ةة  ا وةةداف

 نا ب .المرجو  من توليهم الم

ويعتبةةةر التةةةدريب وةةةو وسةةةيلة أو شةةةبل مةةةن أشةةةباك التعلةةةيم مةةةن  ةةةرك المةةةرار والتجربةةةة 

تةةدريب والممارسةةة العمليةةة ولةةي  كونةة  إمةةداد الشةةباب بالمعةةارف والح ةةائ  النظريةةة ف ةة  ولبةةن ال

 ةل والممارسة والمرار والتبرار من أجل  ة ل الخبةرات والمهةارات مةن أجةل إنجةا  العمةل بعف

 تول  المنا ب اإلدارية وال يادية المختلفة . ور  عندما ي

 أهمية البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للقيادة :

  تنميةةة وعةة  الشةةباب بعوميةةة ال يةةاد  مةةن  ةةرك تزويةةدوم بالعديةةد مةةن المعةةارف والح ةةائ -

  ي يةة وةتغوالمعلومات العلمية عن ال ياد  ، ومبادئها وبمةا تمبةنهم مةن فهةم وإدراك قيمةة وح

  ب ال يادية ودوروم ف  معالجة ال  ايا المجتمعية المختلفة .المنا

و مةن تبادك ا فبار واإلتجاوات والمعلومات والح ائ  سوا  بةين الشةباب بع ةهم الةبعل أ -

ميةة  رك تعرفهم للخبرات المباشر من  رك ما ي دم لهم من ح ائ  ومعلومةات بصةور  عل

 لتين يتولور عملية التدريب .وإيجابية من العلما  والخبرا  والمتخصصين ا

يةةة تنميةةة  بةةراتهم ومهةةاراتهم مةةن  ةةرك تطبيةة  وةةتغ المعةةارف والح ةةائ  والمعلومةةات وكيف -

تولةور التفبير اإليجاب  والةواقع  فة  ق ةايا المجتمةع فة  المجةاالت المختلفةة التة  سةوف ي

بي هةا ن تطفيها ال ياد  وكتل  محاولة التو ل إلة  م ترحةات وحلةوك وإبداعيةة وإبتبةار يمبة

 لمواجهة وتغ ال  ايا وكتل  التحديات المجتمعية .
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 إكسةةاب الشةةباب ال ةةدر  علةة   ةةنع ال ةةرار وإتخةةاذ ال ةةرار والمسةةاومة فةة  وضةةع السياسةةات -

 . والخط  واإلجرا ات الت  من شعنها تعمل عل  معالجة ال  ايا المجتمعية المختلفة

اوبهم لسسةةتفاد  مةةن إمبانةةاتهم ومةةو المسةةاومة فةة   يةةاد  معةةدك مشةةاركة الشةةباب فةة  ال يةةاد  -

 وتحيزوم وطاقاتهم لحشد الطاقات الشبابية للمشاركة ف  ال رار السياس  .

لةة  ترجةةع أوميةةة التةةدريب علةة  ت ليةةل الفجةةو  بةةين مةةا يترقةةاغ الشةةباب مةةن معةةارف نظريةةة إ -

تطبيةة  أمبري ةة  علةة  ا ر  مةةن  ةةرك وسةةائل وتبتيبةةات تعمةةل علةة   ةة ل الخبةةرات 

 .والمهارات 

 وللتدرين قواعد علمية يمكن إتباعها عند وضع الخطط التدريبية منها :
دراسةةةة سةةةمات و صةةةائص الشةةةباب وميةةةولهم وإسةةةتعدادتهم ومةةةواوبهم وتميةةةزوم وتحديةةةد  -

 وتصنيت وتغ المواوب .

فبةةاروم تحديةةد ن طةةة البدايةةة مةةن  ةةرك تحديةةد اإلحتياجةةات التدريبيةةة الفعليةةة وعةةدم تجاوةةل أ -

 م والبد  من حيث وم .ومعلوماتهم و براته

تل  تحديد أوداف التدريب حت  يمبن وضع  ليات وأساليب للتدريب تهدف إلة  تح ي هةا وكة -

 تحديد المحتوى التدريبي الر م والمناسب ف  ضو  وتغ ا وداف .

إ تيةةار البةةةوادر ال ائمةةةة بالتةةةدريب حيةةةث يراعةة  التخصةةةص والبفةةةا   والتنةةةوع والشةةةموك  -

 ين الشةباببة  التركيز عل  بنا  جسر مةن الف ةة والعرقةة اإليجابيةة والبفا   والواقعية وكتل

 وال ائمين بالعملية التدريبية .

تةدريب ح  هةا ال الت ييم والمتابعة البد من قيا  عائد البرامو التدريبية لت دير التغيةرات التة  -

م تح ي   وكتل  للوقوف عل  اإليجابيات والسلبيات للعمل عل  ت دير الموقت الح ي   وما ت

 من أوداف من أجل معالجت  وت ويم  ف  المراحل التدريبية التالية .

بيل يجةةب إسةةتخدام وسةةائل وإسةةتراتيجيات تدريبيةةة متعةةدد  منهةةا إسةةتراتيجية البنةةا  والتشةة -

راتجية إسةت –إسةتراتيجية تغيةر السةلوك  –إستراتيجية تغير اإلتجاوات وا فبار  –المعرف  

 النمو التات  ..

أر يبةةور التةةدريب مبنةة  علةة  قةةيم أ رقيةةة وإجتماعيةةة تبةةور ميفةةاق أ رقةة   كةةتل  يجةةب -

لشةباب وإجتماع  يلتزم ب  المدرب والمتدرب حت  يمبةن ن ةل وةتغ ا  رقيةات وال ةيم إلة  ا

ل  حتةة  تبةةور وةةتغ ال ةةيم المجتمعيةةة وا  رقيةةة ميفةةاق ودليةةل عمةةل يوجةة  عملةة  أثنةةا  تةةو

مةاع  وعية والشةفافية وحبة  للعمةل المجتمعة  واإلجتالمنا ب ال يادية حت  تتمتةع بالموضة

 من أجل مجتمع ولي  فئة أو قطاع .

 سابعاً : اإلجراءات المنهجية للدراسة :
قتنةاع : تنتم  الدراسة إل  الدراسةات الو ةفية التحليلة  للوقةوف علة  مةدى إ نوع الدراسة -

و أوميةة وإتجاوةاتهم نحة الشباب بعومية ملتمرات الشةابا والبرنةامو الرئاسة  لتعويةل الشةباب

لرغبةة اا كاديمية الوظفية لتعويل الشباب وموقت الشةباب وةل إيجةاب  أم سةلب  ووةل لةديهم 

 ف  المشاركة ف  مفل وتا البرنامو .

نوعية  : المسح اإلجتماع  بالعينة حيث يعتبر مةنهو المسةح اإلجتمةاع  ب المنهج المستخدم -

اور  راسةةات الو ةةفية والتحليليةةة لتعزيةةز الظةةمةةن أنسةةب المنةةاوو العلميةةة المسةةتخدم فةة  الد

حالةة  وو فها وتفسيروا وتحليها ، وكتل  مةنهو دراسةات الحالةة بإعتبةار أر جامعةة الفيةوم

 دراسية حيث يوجد بها أغلب البليات النظرية .

رئاسة  : إستخدام الباحث إسةتمار  قيةا  إتجاوةات الشةباب نحةو البرنةامو الأدوات الدراسة  -

نةة شمل علة  جةزئين الجةز  ا وك البيانةات ا وليةة للمبحةوثين لو ةت عي من إعدادغ حيث

 وك : االدراسةة والجةز  الفةةان  يشةمل أبعةاد اإلسةةتمار  واشةتملا علة  ثةةرث أبعةاد ، البعةةد 

  : موقةةت طب ةةا  لمبونةةات اإلتجةةاغ يمفةةل مةةدى إقتنةةاع الشةةباب بعوميةةة البرنةةامو ، البعةةد الفةةان

 امو .الفالث : مدى إمبانية مشاركة الشباب ف  وتا البرنالشباب من البرنامو ، البعد 
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ث ول ةةد راعةة  الباحةةث اإلجةةرا ات العلميةةة فةة  إعةةداد إجةةرا ات الدراسةةة العلميةةة مةةن حيةة

 اإلطةةةرع علةةة  الدراسةةةات العلميةةةة المتعل ةةةة بموضةةةوع اإلتجةةةاغ وكةةةتل  إجةةةرا  الصةةةدق والفبةةةات

 حيث التحبيم وغيروا .وإ  اع اإلستمار  إل  ال واب  وا حبام العلمية من 

 مجاالت الدراسة : -
 : جامعة الفيوم لألسباب اآلتية : المجال المكانى 

 حيث تعتبر جامعة الباحث . -

 حيث تمفل الفيوم جز  من المجتمع حيث ت ع ف  شماك الصعيد . -

 يلح  بالجامعة طرب من محافظات الصعيد والوج  البحرى . -

 جامعة والبليات .م ارنة إدار  الجامعة وشئور الطرب بال -

 تم إختيار طنب الكليات النظرية لعدد أسباب : -

 لساب ة اطرب الفرقة الرابعة بالبليات النظرية عدد الم ررات الدراسية أقل من السنوات  

 وجود متسع من الوقا متاح للطرب للمشاركة ف  ا نشطة الجامعية . 

 عاد ما يوج  الطرب تفبيروم ف  المست بل . 

  مةل والةزواغالبا  يهتم طرب السنة النهائية ب  ايا المجتمع وتعثروا عل  ق اياوم مفل الع 

 والمست بل .

 يشعر الطرب بآرائهم عل  أبواب مرحلة التخطي  للمست بل . 

مةةع قبةةل غالبةةا  مةةا يسةةع  طةةرب المرحلةةة النهائيةةة إلةة  إيجةةاد أدوار فعليةةة وفعالةةة فةة  المجت 

 التخر  .

 تعتبر تعويل للعمل واإلندما  ف  المجتمع . السنة النهائية 

 المجال البشرى :  

 ة :تم إختيار عينة الدراسة من طنب الفرقة النهائية للكليات النظرية لألسباب اآلتي -

  ياد  ا عبا  الدراسية عل  الطرب . 

 البليات العملية مرتبطة بح ور العمل  . 

 لتدريب والسباشن العملية .غالبا  ي    الطرب أغلب يومهم ف  البلية ل 

 عدم توافر وقا فراغ للطرب للمشاركة ف  ا نشطة الجامعية . 

 مد  الدراسة بالبليات العملية أطوك إل  حد ما من البليات النظرية . 

 كفر  اإلمتحانات الشهرية عمليا  ونظريا  . 

  ياد  التبلفات النظرية والعملية . 

 ير  تمفل يلر  اوتمامهم عن ا نشطة .تركيز الطرب عل  الدراسة بدرجة كب 

 ختلفة .تعان  البليات العملية من عدم مشاركة الطرب ف  فاعليات الجامعة وأنشطتها الم 

 ( مفرد  بعد إعداد إطار للمعاينة :100: مفلا   عينة الدراسة -

 دار العلوم الخدمة التربية اآلداب

 المنظمين العدد المنظمين العدد المنظمين العدد المنظمين العدد

500 300 20 200 500 300 450 250 

 25 العينة 30 العينة 20 العينة 30 العينة

 نتائج الدراسة :

 أوالً : نتائج المقابنت المباشرة 
حيةةث تةةم توجيةة  عةةد  أسةةئلة للشةةباب عينةةة الدراسةةة بصةةفة عامةةة والشةةباب الةةتين رف ةةوا 

عةة ا سةئلة وتةم الطلةب مةن الشةباب أر ي ومةوا اإلشتراك ف  إجرا  الدراسة حيةث تةم كتابةة مجمو

باإلجابةةة عليهةةا بةةدور ذكةةر أسةةمائهم أو أى معلومةةات تةةدك علةة  شخصةةياتهم بهةةدف الوقةةوف علةة  

 رائهم وأفباروم بصور  فعلية تعبر عن ح ي ة مشاعروم حيث كار من وتغ ا سةئلة مةا رأيبةم فة  

كاديميةةة الوطنيةةة لتةةدريب وتعويةةل الشةةباب البرنةامو الرئاسةة  المتمفةةل فةة  المةةلتمرات الشةبابية وا 
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لل ياد  والتى يهدف مشاركة الشةباب فة   ةناعة مسةت بلهم مةن  ةرك المشةاركة فة  تبةادك ق ةايا 

المجتمع وق اياوم ومحاولة الو وك إل  حلوك إبتبارية وإبداعية من وجهة نظروم والت  يهةدف 

كافةةة المجةةاالت وإلحةةاقهم با كاديميةةة  البرنةامو أي ةةا  إلةة  إ تيةةار الشةةباب المتميةةز والمووةوب فةة 

الوطنية لتعويلهم وتدريبهم لتول  منا ب قيادية ويتحملور وم لوا  التحةديث والتطةوير والتغييةر ، 

ولتل  تم إجةرا  الم ةابرت للوقةوف علة  طبيعةة أفبةاروم ومشةاعروم وإنطباعةاتهم وكةتل  ر ةد 

تمةةع وجةا ت نتيجةةة وةتغ الم ةةابرت فةة  أوضةاع الشةةباب ومةوقفهم مةةن المرحلةة التةة  يمةةر بهةا المج

 اآلت  :

نجةةد أر الشةةباب علةة  الةةرغم مةةن وجةةود سةةمات و صةةائص وإحتياجةةات متشةةابهة وومةةوم 

ة مشةةتركة إال أر الشةةباب كةةل شةةاب حالةةة فرديةةة لةة   صو ةةيت  وتميةةزغ وتفةةردغ سةةوا  مةةن الناحيةة

لعوامةل  ات ويرجع ذل الجينية أو الوراثية أو السمات والخصائص وا فبار واإلتجاوات والمعت د

هم عديةد  منهةةا إ ةةترف مجتمعةات وبيئةةات وةةلال  الشةباب وإ ةةترف نوعيةةة ا سةر ومسةةتوى ث ةةافت

عتبةر توتعليمهم وكتل  مستوى ما تل ون  من معارف وعلةوم مةن  ةرك الملسسةات التعليميةة التة  

بةر لة  شةاب يعت مبملة للتنشئة اإلجتماعية ون ص ف  المعارف والخبرات وا فبار ولةتل  فةإر كةل

 صو ةةيت  ، وال ننبةةر أر الشةةباب يملبةةور مةةن الطاقةةات وال ةةدرات واإلمبانةةات وكةةتل  ونةةاك 

 مميزور ومبدعور وموووبين ومف فور ووناك عل  ا ترف ذل  .

 ولبةةن مرحظةةة و ا ةةة أر ونةةاك نسةةبة مةةن الشةةباب التةة  تةةم تحديةةدوم فةة  إطةةار المعاينةةة

 ائةة  عل  مدى ما لديهم من أفبار وإتجاوةات ومعت ةداترف وا المشاركة ف  الدراسة ويدك ذل  

وغيةر  أو مغلوطة أو ن لا لهم بطري ة غير مناسبة أو محتوى ما تل ونة  غيةر مةاف  وغيةر ممةنهو

ليةع  مخط  وكتل  عينة من الشةباب التة  تةم إجةرا  الدراسةة علةيهم أي ةا  يشةعرور باإلحبةاط وا

نشةئتهم  أو أثنةا  مواقت والخبرات الغير سار  أثنا  الحيةا والدونية نظرا  لما قد عانوغ مما تركت  ال

لةتل  تركا تعثيرات سلبية عل  شخصياتهم وعل  إنطباعاتهم وأفباروم وإتجاوةاتهم ومشةاعروم و

 يجيب التركيز علي  ودراست  دراسة وافي  وعلمية .

غياب  أر ول د ظهر ذل  من  رك ما تم مرحظت  أو تحليل  من نتائو الدراسة ولتل  أرى

يةةة عةةن الع ةةوك وغيةةاب ال ةةدو  وبععةةد العلمةةا  و ا ةةة علمةةا  الةةنف  واإلجتمةةاع والخدمةةة اإلجتماع

تسم ب  يالشباب  نهم فيهم أقدر التخصصات عل  دراسة الواقع وت دير الموقت والوقوف عل  ما 

م الشةةباب وعلةة  مةةا يعانونةة  وعلةة  تةةعثير ا وضةةاع والمتغيةةرات علةة  شخصةةياتهم وعلةة  أفبةةارو

 وإتجاواتهم ، فالشباب دائما  متشب  ف  كل ش  محب  من 

  لسةلبية إلةكل ش  ال يمل  ا مل وال التفاؤك ولتل  يجب العمل عل  فهم الشباب وتغيير النظةر  ا

اقةع مةن الشباب ولتل  يجب التسوي  السياس  الجيد لما يتم ف  المجتمع وما يحدث علة  أر  الو

ة ديث وتطةوير المجتمةع وكةتل  توضةيح وتنبية  الشةباب بح ي ةمشاريع و ط  تنمويةة وبةرامو تحة

برنةامو الواقع وضم  ودمجة  فة  العمليةات التة  ي ةوم بهةا المجتمةع ولةتل  يجةب التسةوي  الجيةد لل

ية  مةن فالتفبير  الرئيس  لعدم اإلقتناع التام بعومية البرنامو من جانب الشباب وأر وتا البرنامو تم

ال يةاد  وع مشةاركة الشةباب فة   ةنع ال ةرار وإتخةاذ ال ةرار واإلدار  أجلهم ومن أجل  ياد  وتوسي

  نهم جديرين بحل مشبرتهم ومشبرت مجتمعاتهم .

 ثانياً : أداء الدراسة : 

 أوالً : البيانات األولية للمبحوثين ) وصف عينة الدراسة (
 (1جدول رقم )

 يوضح ترتين المبحوثين داخل األسرة
الترتين 

فى 

 األسرة

 أخرى تذكر الخامس الرابع الثالث الثانى ولاأل

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك النسبة ك 

10 10.5% 10 10.5% 10 10.5% 10 10.5% 20 20% 40 37.5% 
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 بن الخةام يت ح من الجدوك أر ترتيب المبحوثين أر النسبة ا كبر من ترتيب  ف  ا سر  بعد ا 

% فةة  20فةةعكفر بةةا ب وا م ويليةة  نسةةبة  9إلةة   8راد ا سةةر  كبيةةر يزيةةد عةةن بمعنةة  أر عةةدد أفةة

 % 10.5ترتيب الخام  وتساوى ف  الترتيب ا وك والفان  والفالث والرابع بنسبة 

 (2جدول رقم )

 يوضح المستوى التعليمى لألب واألم

المستوى التعليمى 

 لألب

المستوى التعليمى  النسبة ك

 لألم

 النسبة ك

 %62 70 أمى %50 55 أمى

 %6 5 يقرأ ويكتن %20 20 يقرأ ويكتن

 %20 20 دبلوم متوسط %20 20 دبلوم متوسط

 %6 5 دبلوم فوق المتوسط - - دبلوم فوق المتوسط

 %6 5 مؤهل عالى %10.5 10 مؤهل عالى

   أخر تذكر   أخر تذكر
 

م % ثةة50م أميةةور بنسةةبة يت ةةح مةةن الجةةدوك السةةاب  الخةةاص بمسةةتوى تعلةةيم ا ي أر أغلةةب  بةةائه

% ملوةةل عةةال  ممةةا يةةدك علةة  تةةدن  المسةةتوى 10% ي ةةرأ ويبتةةب ودبلةةوم متوسةة  ونسةةبة 20

بلةوم د% 20% نسةبة تعلةيم ا م أميةة ونسةبة 62التعليم  لألب ، كما يت ح مةن الجةدوك أر نسةبة 

 % تتسةاوى نسةةبة دبلةوم وملوةةل عةةال  وي ةرأ ويبتةةب ممةا يةةدك أي ةا  علةة  تةةدن 6متوسة  ونسةةبة 

 المستوى التعليم  لألم .

 (3جدول رقم )

 والذى يوضح مهنة األب واألم

 النسبة ك وظيفة األم النسبة ك وظيفة األب
 %20 20 عاملة %74 80 عامل

 %74 80 ربة منزل %10 10 موظف

 %6 5 موظفة %10 10 صاحن حرفة

   أخرى تذكر %6 5 أعمال حرة

      أخرى تذكر
 

% موظفةةةة 10% عامةةةل عةةةادى ونسةةةبة 74فةةةة ا ب النسةةةبة ا كبةةةر يت ةةةح مةةةن الجةةةدوك أر وظي

% أعماك حر  ويدك ذل  علة  تةدن  مسةتوى د ةل ا سةر  بم ارنةة عةدد 5و احب حرفة ونسبة 

دوك أر أفراد ، كما يت ح من الج 9أفراد ا سر  التى إت حا بعر أغلب ا سر عددوا يزيد عن 

% موظفةةة ممةةا يةةدك 6% عاملةةة ونسةةبة 20بة % ربةةة منةةزك وال تعمةةل ونسةة74وظيفةةة ا م بنسةةبة 

 أفراد فعكفر . 9عل  تدن  د ل ا سر  بم ارنة أعداد وأفراد ا سر  التى يزيد من 

 (4جدول رقم )

 يوضح محل اإلقامة

 النسبة ك محل اإلقامة
 %14 10 عزبة

 %37.5 40 قرية

 %28 30 مركز

 %20 20 مدينة

دمات يسبنور ف  أحيا  ريفية بسيطة محرومة من الخ يت ح من الجدوك الساب  أر أغلب الشباب

% مركةز تةابع للمدينةة ويمفةل 28% عزب متفرعة من ال رى ونسبة 14% ف  قرى و37.5فنجد 

دن  تةة% يعيشةور فة  المدينةة وأحيةا  شةةعبية أقةرب للحيةا  الريفيةة ممةا يةدك علة  20الريةت نسةبة 

 مستوى الخدمات وبساطة الحيا  .
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 (5جدول رقم )

 ضح معدل المشاركة فى األنشطة الجامعيةيو

المشاركة فى 

 األنشطة

إذا كانت اإلجابة  ال نعم

 بنعم

 ال نعم

 

هل تشارك فى األنشطة 

 الجامعية

  النسبة ك النسبة ك

 هل هناك إستفادة
 النسبة ك النسبة ك

20 26% 80 74% 20 80% 5 20% 

 

شةطة يجةدور فائةد  مةن المشةاركة فة  ا ن% من الشباب ال 74يت ح من الجدوك الساب  أر نسبة 

 % يجدور أر مشاركتهم ف  ا نشطة تحصيل حا ل .26الجامعية ونسبة 

 باب الةتينكما يت ح من الجدوك الساب  أي ا  أر نسبة التين يرور أر ا نشطة مفيد  من عدد الش

رور أر % ية20% يةرور أر ا نشةطة مفيةد  و80نجد أر نسةبة  25شاركوا ف  ا نشطة وعددوم 

 ا نشطة غير مجدية .

 (6جدول رقم )

 يوضح نسبة عدد الشباب الذين ال يهتموا باألنشطة الجامعية
 

 ال نعم إذا كانت اإلجابة بن
 

 لعلك ترى أنها غير مهمة
 النسبة ك النسبة ك

70 74% 10 25% 
 

ك فة  باإلشةترا% من إجمال  عدد الشباب التين لةم يهتمةوا 75يت ح من الجدوك الساب  أر نسبة 

% يةةرور أر 25ا نشةةطة الجامعيةةة يةةرور أنهةةا غيةةر وادفةةة وغيةةر مخططةةة وغيةةر مفيةةد  ونسةةبة 

 مشاركتهم لألنشطة مشاركة شغل وقا فراغ .

 (7جدول رقم )

 يوضح اإلجابة على األسئلة الخاصة بمشاركة الشباب فى البرنامج الرئاسى
 

 

هل ترغن فى المشاركة فى 

 البرنامج الرئاسى

 ال نعم
 النسبة ك النسبة ك

70 74% 35 25% 
 

يت ةةةح مةةةن الجةةةدوك السةةةاب  أر الشةةةباب الةةةتين يرغبةةةور فةةة  المشةةةاركة فةةة  البرنةةةامو الرئاسةةة  

 % ال يرغبور ف  اإلشتراك ف  البرنامو .32% ونسبة 68وا كاديمية نسبة 

 (8جدول رقم )

 الرئاسىيوضح اإلجابة على األسئلة الخاصة بمشاركة الشباب فى البرنامج 

 ال نعم إذا كانت اإلجابة بنعم
 

 ألنك ترى أن األكاديمية مفيدة
 النسبة ك النسبة ك

45 75% 30 25% 
 

% مةةن عةةدد الشةةباب الةةتين يرغبةةور فةة  المشةةاركة فةة  75يت ةةح مةةن الجةةدوك السةةاب  أر نسةةبة 

 % يرور أر المشاركة غير مجدية .25البرنامو يرور أر ا كاديمية مفيد  ونسبة 

 (9ل رقم )جدو

 يوضح اإلجابة على األسئلة الخاصة بمشاركة الشباب فى البرنامج الرئاسى
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 ال نعم إذا كانت اإلجابة بن
 النسبة ك النسبة ك ألنك ترى األكاديمية غير مفيدة

35 100% - - 
 

 مهم نسةبتهيت ح من الجدوك الساب  أر نسبة الشباب التين ال يرغبور ف  ا كاديمية نظرا  لظةروف

 % ويرور أنهم مشغولور بعشيا  أ رى أوم من وجهة نظروم .100

 (10جدول رقم )

 يوضح اإلجابة على األسئلة الخاصة بمشاركة الشباب فى المؤتمرات الشبابية
 

 

هل ترغن فى المشاركة فى 

 المؤتمرات الشبابية

 ال نعم
 النسبة ك النسبة ك

65 62.5% 40 37.5% 

 ر نسةةبة عةةدد الشةةباب الةةتين يرغبةةور فةة  المشةةاركة فةة  المةةلتمراتيت ةةح مةةن الجةةدوك السةةاب  أ

 % يرور أر الملتمرات غير مهمة ومفيد  .37.5% ونسبة 62.5الشبابية 

 (11جدول رقم )

 يوضح اإلجابة على األسئلة الخاصة بمشاركة الشباب فى المؤتمرات الشبابية

 ال نعم إذا كانت اإلجابة بنعم
 

 يا هامةألنك ترى أنها تناقش قضا
 النسبة ك النسبة ك

45 75% 15 25% 

 % مةةن إجمةال  عةةدد الشةباب الةةتين يةرور أر المةةلتمرات75يت ةح مةةن الجةدوك السةةاب  أر نسةبة 

 % يةةرور أنهةةم ال يرغبةةور فةة  اإلشةةتراك نظةةرا  25تنةةاقل ق ةةايا غيةةر مرتبطةةة ب  ةةايهم ونسةةبة 

 لظروفهم الحياتية .

 (9جدول رقم )

 ة الخاصة بمشاركة الشباب فى المؤتمرات الشبابيةيوضح اإلجابة على األسئل

 ال نعم إذا كانت اإلجابة بن
 

 ألنك ترى أن ما يناقش فى المؤتمرات ال يهمك
 النسبة ك النسبة ك

40 100% - - 
 

لبةا  % من إجمةال  الشةباب الةتين يةرور أر المةلتمرات غا100يت ح من الجدوك الساب  أر نسبة 

 ية الهامة وق ايا الشباب بصفة  ا ةتناقل ال  ايا المجتمع

 إستخنص نتائج إستمارة قياس البيانات األولية :

 ( وصف عينة الدراسة :1)

جريةا أتبين مةن تحليةل البيانةات ا وليةة للمبحةوثين مةن الشةباب أر أغلةب المبحةوثين الةتى  -

  لفةعكفر مةع تةدن  مسةتوى الةد 9عليهم الدراسة يعيشور ف  أسر كبيةر  الحجةم تصةل إلة  

سةر  مما يشةعر بعةل الشةباب باليةع  واإلحبةاط والتةوتر نتيجةة لعةدم التةوا ر بةين د ةل ا 

اجةات وعدد أفرادوا وتدن  المستوى اإلقتصادى يحرم الشباب مةن إشةباع العديةد مةن اإلحتي

ل  ذلة  والت  تلثر عل  نظرتهم لتاتهم ونظرتهم لآل رين ونظرتهم إل  المجتمع والدليل ع

 جات  .ب مع أغلب البرامو ال ومية  ن  منبب عل  ذات  ومشاكل  وإحتياعدم تجاوب الشبا

ذلة  و% يعةيل فة  أسةر المسةتوى التعليمة  والف ةاف  متةدنيا  80أغلب عينة الدراسة بنسةبة  -

ا  أدى إلةة   لةةل فةة  أسةةلوب التنشةةئة وبالتةةال  أسةةلوب معاملةةة الوالةةدين وكةةتل  أثةةر إنخفةة

الم ابةل  تة  يشةغلها اآلبةا  وا مهةات وبالتةال  الةد لالمستوى الع ل  عل  تدن  الوظةائت ال

عةان  لهتغ الوظائت أو ا عماك متدن  فنشع الشباب ف  أسر متوسطة بل أقل مةن متوسةطة ت

 من مشبرت عديد  يلثر ذل  عل  إتجاوات الشباب ومشاعروم وأفباروم .
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ر الجامعيةة   % ال يجدور وقا لممارسة ا نشةطة75أغلب عينة الدراسة بنسبة تزيد عن  -

أغلب وةلال  الشةباب ي ةطرور إلة  العمةل فة  مهةن وأعمةاك دور مسةتواوم التعليمة  مةن 

أجةةل مسةةاعد  أنفسةةهم وأسةةروم فةة  تبةةاليت الحيةةا  والدراسةةة ولةةتل  يةةرى بع ةةهم أر وةةتغ 

ات ا نشطة والبرامو غيةر مفيةد  لهةم وأنهةا م ةيع  للوقةا وذلة  يحةرمهم مةن إقامةة عرقة

 وعدم ربطهم بالمجتمع الجامع  والبيئة . وتنظيم شئور حياتهم

أغلةب وةةلال  الشةةباب يةرور فةة  البرنةةامو الرئاسة  أمةةل جديةةد ولبةن ونةةاك بعةةل الشةةبوك  -

مات نظرا  لما يعاني  الشباب من تدن  ف  المسةتوى الخةدم  ومةا عةانوغ مةن ن ةص فة  الخةد

 ي  والبرامو ولبن يرور ف  ذل  البرنامو أومية ولبن كيت لهم أر يشتركوا ف

 ( تحليل إستمارة القياس الخاص بإتجاهات الشباب نحو البرنامج الرئاسى:2)
رقم 

 العبارة

مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق

 األوزان

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة

القوة 

 النسبية

 

 الترتين
 % ك % ك % ك

1 83 79.04 20 19.04 2 1.9 291 97 4.37 92.38 8 

2 81 77.14 21 20 3 2.85 288 96 4.33 91.42 11 

3 83 79.04 22 20.95 - - 293 96.66 4.40 93.01 7 

4 85 80.95 20 19.4 - - 295 98.33 4.43 93.65 5 

5 84 80 21 20 - - 294 98 4.42 93.33 6 

6 81 77.14 19 18.09 5 4.76 286 95.3 4.30 90.79 12 

7 76 72.38 20 19.04 9 8.57 277 92.3 4.16 87.93 15 

8 87 82.9 18 17.14 - - 297 99 4.46 94.28 3 

 ك 5 93.65 4.43 98.33 295 - - 19.04 20 80.95 85 9

10 82 78.09 21 20 2 1.9 290 96.6 4.43 92.06 9 

11 80 76.19 20 19.04 5 4.76 285 95 4.28 90.47 13 

 ك 7 93.01 4.40 97.6 293 - - 20.65 22 79.04 83 12

 ك 3 94.28 4.46 99 297 - - 17.14 18 82.9 87 13

 ك 13 90.47 4.28 95 285 - - 14.28 15 85.71 90 14

15 74 70.47 21 20 10 9.52 274 91.3 4.12 86.98 16 

16 86 81.9 19 18.09 - - 296 98.66 4.42 93.96 4 

17 80 76.19 19 18.09 6 5.71 284 94.6 4.27 90.15 14 

18 92 87.61 13 12.38 - - 302 100.6 4.54 95.87 1 

19 89 84.76 16 15.23 - - 299 99.6 4.49 94.92 2 

20 70 66.66 25 23.8 10 9.52 270 90 4.06 85.71 17 

21 82 78.09 20 19.04 3 2.82 289 96.3 4.34 91.74 10 

 ك 8 92.38 4.34 97 491 8.57 9 5.71 6 75.71 90 22

23 80 76.19 20 39.04 5 4.76 285 95 3.9 90.5 12 

24 86 81.9 19 18.09 - - 296 98.7 4.09 93.9 5 

25 87 82.9 18 17.14 - - 287 95.7 4.0 91 10 

26 79 75.23 19 18.09 7 6.66 282 94 3.8 89.5 14 

 ك 5 93.6 4.07 98.3 295 - - 19.04 20 80.95 85 27

28 84 80 18 17.14 3 2.85 291 97 4.02 92.4 8 

29 72 68.57 29 14.28 4 3.8 278 92.7 3.7 87.3 16 

30 79 75.23 20 19.04 6 5.71 283 94.3 3.9 89.8 13 
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رقم 

 العبارة

مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق

 األوزان

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة

القوة 

 النسبية

 

 الترتين
 % ك % ك % ك

31 90 85.71 15 14.28 - - 300 100 4.1 95.2 1 

32 88 83.8 17 19.04 - - 298 99.3 4.1 94.1 3 

 ك 5 93.6 4.7 98.3 295 - - 19.04 20 80.95 85 33

 ك 12 90.6 3.9 95 285 4.76 5 19.04 20 76.19 80 34

35 82 78.09 20 19.04 3 2.85 289 96.3 4.0 91.7 9 

 ك 10 91.1 3.8 95.7 287 3.9 2 22.85 24 75.23 79 36

37 89 74.76 16 15.23 - - 299 99.7 4.1 94.02 2 

38 75 71.42 24 22.85 6 5.71 279 93 3.7 87.7 15 

39 84 80 21 20 - - 294 980 4.06 93.3 6 

 ك 10 91.1 3.9 95.7 287 2.85 3 20.95 22 76.19 80 40

41 81 77.14 19 18.09 5 4.76 286 95.3 3.9 90.3 11 

42 83 79.04 22 20.95 - - 293 97.7 4.05 93.01 7 

43 87 82.9 18 17.14 - - 297 99 4.1 91.7 4 

 ك 6 93.3 4.06 98 284 - - 20 21 80 84 44

 ك 5 93.6 4.07 98.3 295 4.76 5 9.52 10 85.71 90 45

46 80 76.19 20 19.04 5 4.76 285 95 4.61 90.47 11 

47 84 80 17 16.19 4 3.8 290 96.7 4.69 92.06 8 

48 79 75.23 20 19.04 6 5.71 283 94.3 4.57 89.55 12 

49 89 84.76 16 15.23 - - 299 99.7 4.94 94.02 3 

50 91 86.66 14 13.33 - - 301 100.3 4.97 95.55 1 

 ك 11 90.47 4.61 95 285 - - 28.57 30 71.42 75 51

52 90 85.71 15 14.28 - - 300 100 4.96 95.2 2 

53 80 76.19 22 20.95 3 2.85 287 95.7 4.64 91.1 10 

54 83 79.04 20 19.04 2 1.9 291 97 8.41 92.38 7 

 ك 7 92.38 4.81 97 291 2.85 3 17.14 18 80 84 55

56 70 66.66 25 23.8 10 9.52 270 90 4.46 85.71 14 

 ك 11 90.47 4.61 95 285 4.76 5 19.04 20 76.19 80 57

58 87 82.9 18 17.14 - - 297 99 4.91 94.01 4 

59 82 78.8 20 19.04 3 2.85 289 96.3 4.67 91.7 9 

 ك 3 94.02 4.94 99.7 299 - - 15.23 16 84.76 89 60

 
مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق رقم العبارة

 األوزان

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة

القوة 

 النسبية

 

 الترتين
 % ك % ك % ك

 ك 11 90.47 4.71 95 285 4.76 5 19.04 20 76.19 80 61

62 86 81.9 19 18.09 - - 296 98.7 4.89 93.9 5 

63 85 80.95 20 19.04 - - 295 98.3 4.87 93.6 6 

 ك 3 94.02 4.94 99.7 299 - - 15.23 16 84.76 89 64

 ك 11 90.47 4.61 95 285 - - 28.57 30 71.42 75 65

66 73 69.52 20 19.04 12 11.42 271 90.3 4.48 86.03 13 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى :
ة جةةا ت إتجاوةةات الشةةباب نحةةو البرنةةامو الرئاسةة  بصةةفة عامةةة ونحةةو ا كاديميةةة الوطنيةة

 دد  أشةيا والملتمرات الشبابية إيجابية إل  حد ما ولبن وناك مواقت وأفبار وإتجاوات م ةاد  لعة

 الشةةباب فةة  المحافظةةات البعيةةد  عةةن ال ةةاور  مةةن تهمةةيل ون ةةص فةة  البةةرامو منهةةا مةةا يعانيةة 

 والخدمات وإرتفاع معدالت البطالة ومعانا  الف ر والحرمار .
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  علة  حيث يرور أر ا كاديمية لها أوميتها والملتمرات لها أوميتها ولبن أ بحا قا ر

ة و لخلةةة وةةتغ المشةةاعر فئةةة محةةدد  ومعينةةة مةةن وجهةةة نظةةروم ولةةتل  يجةةب العمةةل علةة   عزعةة

معيةةة % بةةعر المشةةاركة المجت83واإلتجاوةةات السةةلبية  ر ونةةاك إقتنةةاع كبيةةر يصةةل إلةة  أكبةةر مةةن 

ا لةدعو  للشباب ف  بنا  المجتمع والتغييةر والمشةاركة فة  مفةل وةتغ المةلتمرات وا كاديميةة قةدم

 الشباب للمشاركة عملية البنا  والتطوير والتحديث .

ل رار م مسيطر عل  شباب ا قاليم نتيجة بعدوم عن ال اد  و انع  اولبن وناك شعور عا

لتوسةةيع  ولةتل  يجةةب االوتمةةام بةةدعو  وةةلال  الشةةباب والعمةةل علةة  تةةوفير المنةةاة والبيئةةة المناسةةبة

 قاعد  مشاركة الشباب .

% مةةن الشةةباب لةةديهم الرغبةةة الملحةةة 85حيةةث إت ةةح مةةن نتةةائو اإلسةةتمار  أر أكبةةر مةةن 

 كاديميةةة والمةةلتمرات الشةةباب حتةة  يصةةنع لهةةم أدوار واضةةحة ووةةم أ ةةحاب للمشةةاركة فةة  ا

 المصلحة فيجب أر يدعوا إل  المشاركة والو وك إليهم والتوا ل معهم .

م % يرور أومية المشةاركة فة  تنةاوك ق ةايا مجةتمعهم ال ةوم  ومجتمعةاته82وناك نسبة 

ك ممبنةةةة لمواجهةةةة تحةةةدياتهم المحليةةةة  نهةةةم أجةةةدر الشةةةباب علةةة  تحديةةةدوا والو ةةةوك إلةةة  حلةةةو

 ومشبرتهم .

% 92% يةرور أنهةةم فة  حاجةة لبنةا  وتنميةةة وعةيهم وكةتل  ونةاك نسةةبة 87وونةاك نسةبة 

حلةة مةن يرور أنهم تن صةهم العديةد مةن الح ةائ  والمعلومةات والبيانةات علة  مةا يةتم فة  وةتغ المر

 برامو قومية وبرامو  دمة وبرامو إستفمارية .

مسةاومة رور بل يعت دور أنهم تن صهم الخبر  والمهار  والبفا   لل% ي89وأر وناك نسبة 

لمشاركة % ل94ف  إعداد وتنظيم الملتمرات ولبن يملبور الرغبة الملحة وبصور  إيجابية بنسبة 

 ف  مفل وتغ الملتمرات .

لةديهم و% يرور أنهم بحاجة إل  اإللتحاق با كاديميةة 89ووناك نسبة من الشباب تتجاو  

 واإلستعداد لسلتحاق بها لتنمية معارفهم و براتهم و  ل مهاراتهم . الرغبة

% يرور أر مشاركلهم وظروفهم المعيشةية الصةعبة تحةوك دور 84ووناك نسبة تزيد عن 

بل مجرد التفبير ف  المشاركة فة  البرنةامو الرئاسة  فة  ظةل وةتغ الظةروف ولبةنهم يرغبةور بشة

 ومشةةاكلهم وتحةةدياتهم دور المشةةاركة ولةةتل  يجةةبإيجةةاب  فةة  المشةةاركة ولبةةن تحةةوك أوضةةاعهم 

 ال درات .الو وك إليهم إل  أماكن تواجدوم و ياد  معدك مشاركتهم لسستفاد  من وتغ الطاقات و

ماسةة  % يرور أر البرامو التى ت دمها ا كاديمية وم بحاجةة87 ر وناك نسبة تزيد عن 

يرغ بمةا اركة الفعالةة لبنةا  المجتمةع وتطةوإليها لتنمية و ة ل شخصةياتهم وأنهةم يرغبةور فة  المشة

 يعود عليهم وعل  بيئاتهم ومجتمعاتهم بالنفع والفائد  .

% يةةرور أر البرنةةامو الرئاسةة  لةةم يع ةةت ح ةة  فةة  الدعايةةة 74وونةةاك نسةةبة تصةةل إلةة  

مو تا البرنةاواإلعرر والترويو الجيد ل  حت  يمبن إقتناع أعداد كبير  من الشباب للمشاركة ف  و

 الية وجدية وحت  ال يبور قا را  عل  نوعية معينة من الشباب من وجهة نظروم بفع

س  عل  ومن ونا يجب العمل عل  إستغرك إتجاوات الشباب اإليجابية نحو البرنامو الرئا

 البرنةامو الرغم من ما يعاني  شباب ا قةاليم مةن أحبةاط ويةع  وف ةد ا مةل إال أنهةم يةرور فة  وةتا

ير   للتحةةديات وال  ةةايا ويريةةدور المشةةاركة فةة  بنةةا  أنفسةةهم وبنةةا  وتطةةوتحةةدى ح ي ةة  وواقعةة

ب فة  مجتمعاتهم ولتل  ن ترح أر ت ام وتغ الملتمرات عل  مستوى المحافظةات وتصةل إلة  الشةبا

لشةباب اأماكن تجمعاتهم وأماكن تواجةدوم وكةتل  فةتح فةروع لألكاديميةة الوطنيةة لتةدريب وتعويةل 

ئولية مشةاركة الشةبابية وتعويةل أكبةر عةدد ممبةن مةن الشةباب لتةول  مسةحت  يمبن توسيع قاعةد  ال

 المشاركة ف  عمليات التنمية والتحديث والتطوير والبنا 
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باب إستمارة قياس إتجاهات الشباب الجامعى نحو البرنامج الرئاسى لتأهيل الش

 للقيادة 
 

 أوالً : البيانات األولية :
 

 ................................. : ( المستوى التعليمى لألم6) ................................. : ( األسم 1)

 ................................. : ( وظيفة األب7) ................................. : ( السن2)

 ................................. : ( وظيفة األم8) ................................. : ( الكلية3)

 ................................. : ( محل اإلقامة 9) ................................. : ( ترتيبك فى األسرة4)

    ................................. : ( المستوى التعليمى لألب5)

 

 ال نعم ول تشارك ف  ا نشطة الجامعية ؟ (10)

   إذا كانا اإلجابة بنعم فهل تستفيد منها ؟ (11)

   إذا كانا اإلجابة بر فهل  ن  تشعر بعدم أوميتها ؟ (12)

   ول ترغب ف  المشاركة ف  ا كاديمية الوطنية ؟ (13)

   إذا كانا اإلجابة بنعم فألن  ترى أنها مفيد  ؟ (14)

   وميتها ؟إذا كانا اإلجابة بنعم ترى فألن  ترى عدم أ (15)

   ول ترغب ف  المشاركة ف  الملتمرات الشبابية ؟ (16)

   إذا كانا اإلجابة بنعم  نها تناقل ق اياك ؟ (17)

   إذا كانا اإلجابة بر  نها بعيد  عن مشاكل الشباب ؟ (18)

 ثانياً : أبعاد إستمارة قياس اإلتجاهات :

 ( مدى إقتناع الشباب بابرنامج الرئاسى :1)
 

 ال نعم العبارة م

   ترى أر وتغ الملتمرات الشبابية توسع مشاركة الشباب ؟ (1)

   تعت د أر وتغ الملتمرات تساعد الشباب للتو ل إل  حلوك ؟ (2)

   من الممبن أر تعت  وتغ الملتمرات ثماروا ف  عمليات التنمية ؟ (3)

   ل  اياوم ؟ من المحتمل تو ل الشباب من  رك الملتمرات إل  حلوك (4)

   تمبن الشباب الملتمرات المشاركة الفعلية ف  مساير  ا حداث ؟ (5)

   أرى أر ا كاديمية الوطنية لها أومية ف  تنمية وع  الشباب . (6)

   من الملكد أر ا كاديمية تنم  مهارات الشباب ف  ال ياد  . (7)
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   ا .تعت د أر ا كاديمية الوطنية سوف تح   أودافه (8)

   ول ترى أومية ف  إنشا  وتغ ا كاديمية ف  الوقا الحال  ؟ (9)

   أرى أر وتغ الملتمرات ت م كافة فئات الشباب . (10)

   من الملكد أر مشاركة الشباب ف  وتغ الملتمرات بجدية فعر  . (11)

   ترى أر ا كاديمية تسهم ف  بنا  الشخصية ال يادية ؟ (12)

   أر وناك سلبيات ف  أسلوب عمل ا كاديمية ؟تعت د  (13)

   ترى أر إنشا  فروع لألكاديمية ف  المحافظات ل  أوميتة ؟ (14)

   لسا مهتما  بصور  كبير  بمفل وتغ الملتمرات ؟ (15)

   أعت د أر ا كاديمية الوطنية لها أوميتها ف  الوقا الحال  . (16)

   باب عل  معرفة ا حداث .أرى أر ا كاديمية تساعد الش (17)

   من الممبن أر تناقل الملتمرات ال  ايا الت  تهم الشباب . (18)

   من الملكد أر ا كاديمية مهمة ف  تدريب وتعويل الشباب . (19)

   يتها أعت د أر البرامو وا نشطة الت  تمار  من  رك ا كاديمية لها أوم (20)

     . كاديمية مهارات وكفا   الشباب عل  ال يادتنم  البرامو الخا ة با (21)

 ( موقف الشباب من البرنامج الرئاسى :1) 
 

 ال نعم العبارة م

   ترحب بفبر  الملتمرات الشبابية . (1)

   تحبت وتغ الملتمرات ف  المحافظات . (2)

   ول تف ل المشاركة ف  وتغ الملتمرات ؟  (3)

   رك فعليا  ف  تنظيم وتغ الملتمرات ؟لو أتيحا ل  الفر ة تشا (4)

   تميل إل  مشاركة الشباب ف  مفل وتغ الملتمرات ؟ (5)

   تهتم بنتائو وتغ الملتمرات ؟ (6)

   تعثيرات وتغ الملتمرات عل  الشباب إيجابية ؟ (7)

   تحبت  ياد  مشاركة الشباب ف  المشاركة ف  وتغ الملتمرات ؟ (8)

   ؟بعومية وتغ الملتمرات تجعل  ت بل المشاركة فيها  إقتناع  التام (9)

   ترحب بفبر  وأومية ا كاديمية الوطنية ؟ (10)

   ول ت بل اإلن مام واإللتحاق با كاديمية الوطنية ؟ (11)

   ترحب بال ائمين عل  ا كاديمية الوطنية ؟ (12)

   ترفل فبر  إنشا  فروع أكاديمية بالمحافظات ؟ (13)

   ل  موقت إيجاب  عن مدى تح ي  ا كاديمية  ودافها ؟ (14)

   موقف  من نتائو ا كاديمية إيجاب  ؟ (15)

   ل  موقت م اد ضد وتغ الملتمرات ؟ (16)

   أف ل اإللتحاق با كاديمية إلكتسب  برات جديد  . (17)

   أرغب  دقا  ف  اإللتحاق  ر برامجها وامة بالنسبة لهم . (18)

   أرغب  مرئ  للمشاركة الفعالة ف  الملتمرات الشبابية . (19)

   أف ل المشاركة ف  الملتمرات لبن حسب ظروف  . (20)

   أميل للمشاركة ف  ا كاديمية ولبن ظروف  المادية  عبة . (21)

   أف ل البحث عن عمل من أر أشارك ف  مفل وتغ الملتمرات . (22)

 ركة الشباب فى البرنامج الرئاسى :( إمكانية معدل مشا1)
 

 ال نعم العبارة م
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   إقتناع  بالملتمرات تجعلن  اسع  للمشاركة فيها . (1)

   أسع  للمساومة ف  إقامة وتنظيم وتغ الملتمرات  (2)

   لو أقيما وتغ الملتمرات ف  محافظت  تشارك فيها ؟ (3)

   ؟ تحث الشباب للمشاركة ف  مفل وتغ الملتمرات (4)

   أحيانا  لو أتيحا الفر ة ل  أشارك ف  مفل وتغ الملتمرات . (5)

   ول تحفز الشباب لألن مام لألكاديمية الوطنية . (6)

   تمل  البفا   لسلتحاق با كاديمية . (7)

   تحرص دائما  أن  تتعرف عل  برنامو ا كاديمية . (8)

   تعرف عليها .حاولا الد وك عل  موقع ا كاديمية لل (9)

   ول ترو   ومية وتغ ا كاديمية ؟ (10)

   ول تتعثر با شاعات حوك أومية وتغ الملتمرات ؟ (11)

   تتفاعل مع نتائو الملتمرات الشبابية ؟ (12)

   م تنع بال  ايا الت  تم مناقشتها ف  الملتمرات ؟ (13)

   تسع  لسستفاد  من أنشطة ا كاديمية ؟ (14)

   تحرص عل  المشاركة مع الشباب ف  اإللتحاق با كاديمية ؟ (15)

   أحث  مرئ  للمشاركة ف  الملتمرات  نها تتناوك ق ايانا .  -

   أمهد الطري  لزمرئ  لسلتحاق با كاديمية .  -

   أف ل المشاركة ف  الملتمرات جميعها بغل النظر عن ظروف    -

   د ا كاديمية .أدعو  مرئ  لسستفاد  من برامج  -

   أحرص عل  ح ور الملتمرات  نها تلب  معارف جديد  .  -

   أف ل المشاركة ف  ا كاديمية لسستفاد  منها ف  حيات  .  -

   المشاركة ف  مفل وتا البرنامو غير مجدى  نها لي  لها تعثير .  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 24 

 العدد الثانى عشر

 

 

 امج الرئاسىالتصور المقترح لتوسيع مشاركة الشباب فى البرن

 مقدمة :
 ل ةةد أ ةةبح الشةةباب ببافةةة قطاعاتةة  وأشةةبال  و ةةورغ وةةو محةةرك التغييةةر ومحةةدث التنميةةة

و ا ة ف  ظل الصحو  الشةبابية التة  قةادت ثةورتين عظيمتةين فة  مصةر وأ ةبح الشةباب أكفةر 

 تمعبةالمج حماسا  وأكفر فلفا  عل  مجتمع  و ا ة بعدما إي ن سلبيات المراحةل السةاب ة التة  مةرت

لةتى أ ةبح من غياب للرؤيةة اإلسةتراتيجية والمسةت بلية لخطة  البنةا  والتنميةة وعشةوائية ال ةرار ا

إنتشار مع  المجتمع يعان  من مشبرت وق ايا عديد  متشاببة تتمفل ف  عزك الشباب وتهميش  و

  د الحياع معدك البطالة وتدن  مستويات المعيشة وضعت إنجا ات التنمية ، ا مر التى أدى إل  ت

لةةتى يرجةةع السياسةةية واإلجتماعيةةة واإلقتصةةادية وغيروةةا مةةن الةةنظم الطبيعيةةة والتعليميةةة ، ا مةةر ا

مةن  البعل من الخبرا  والمتخصصور إل  إنتشار معدك اإلرواب والتطرف مما يعانية  المجتمةع

 معانا  وإحباط ويع  من عدم وجود  ط  للنهو  بالمجتمع .

ا روابيةة والشباب فريسة للتيارات الهدامة وا فبةار المتطرفةة ا مر التى ساوم ف  أ ي ع 

بيةة فة  متغلين الوضع التى  ك إلي  حاك المجتمع وإستخدم  داعمة  الجماعةات المتطرفةة وا روا

تنةاع تحري  الشباب نحو تح ي  أطماعهم التخريبيةة مسةتغلين أوضةاع المجتمةع كةدليل ملمةو  إلق

باب وا مر يجةب أر يتغيةر بمفهومة  وةم ول ةد إنسةاق بعةل الشةالشباب بعر ا مر أ بح مستحيل 

الغيةةر مةةدرك لألمةةور والغيةةر مسةةتوعب لمةةا تمةةر بةة  المنط ةةة مةةن مخططةةات تخريبيةةة وتدميريةةة 

آ  للمنط ة ولةي  مصةر ف ة  ، وترقة  أطمةاع الحاقةدين علة  الةوطن لةدعم الشةباب المحةب  والية

يعسةة   والفتةةاوى إلسةةت طاب الشةةباب وإسةةتغرك بالعديةةد مةةن ا مةةواك والمعةةدات وا سةةلة وا فبةةار

 وإحباط  .

روم فبار ال ما  علة  ال ةائمين علة  مصةالح المجتمةع أر يسةع  إلنتشةاك الشةباب مةن دوائة

مليةة المدمر  والحاقةد  والمةدمر  والعمةل علة  توعيةة الشةباب والعمةل علة  إشةراك الشةباب فة  ع

تغييةر ضةوح وشةفافية وإشةراكهم فة  عمليةة الالتغيير ، وتبصيروم بالوضع الحال  للمجتمع ببةل و

م ببافةةة مراحلهةةا منةةت إطةةرع الشةةباب علةة  الوضةةع الحةةال  والعمةةل علةة  اإلسةةتفاد  مةةن قةةدراته

قت بصور  وأفباروم وإمباناتهم وطاقاتهم وعلمهم و براتهم ف  تحليل الواقع وفهم  وإدراك المو

  ةةايا وك إبتباريةةة لمواجهةةة كافةةة الواقعهةةم ، ثةةم المشةةاركة فةة  إتخةةاذ ال ةةرار والتو ةةل إلةة  حلةة

 وتحويلهم إل  طاقة  رقة لتول  مسئولية التغيير والبنا  والتنمية .

 ل يةاد  مةنومن وناٍ جا  االوتمةام بفبةر  البرنةامو الرئاسة  لتعويةل وإعةداد الشةباب لتةول  ا

مسةاومة ن ال رك تنمية وعيهم و ياد  معارفهم وكتل  تنمية مهةاراتهم و بةراتهم حتة  يتمبنةوا مة

علةة  أسةة  علميةةة ومنظمةةة ومخططةةة فةة  تحمةةل تبعيةةات ومسةةئوليات التغييةةر والبنةةا  والتطةةوير 

 والتنمية .

كةتل  وبتل  يبور الشباب أقرب لل يةاد  السياسةية تةرى أعيةنهم وتسةمع  ذانهةم مةا يحةدث و

عمةل علة  يدركور الوضوع الح ي   بعنفسةهم ويسةتخدمور قةدراتهم العلميةة والتعليميةة والفبريةة لل

ر التحةديث  إيجاد الحلوك المناسبة لتغيير الموقت وتحسين  والسةع  قةدما  نحةو البنةا  والتطةوير و

تمةةع الشةةباب وةةم  ةة  الةةدفاع ا وك عةةن المجتمةةع سةةوا  فةة  مجةةاك ا مةةن ال ةةوم  أو فةة  بنةةا  المج

وم ب  ن ةاذشةباوتطويرغ فهم من يتحملور المسئولية كاملة نحو المجتمع ومن ونا يعت  االوتمةام بال

سةتغرك إلوإن اذ مجتمعاتهم ، يدافعور عن  بدال  من المشاركة ف  تخريب  ق ية حتميةة ومصةيرية 

  وتوظيت علةم وقةدرات وإمبانةات وطاقةات الشةباب وحسةن إسةتغرلها وإسةتفماروا مةن  ةرك بنةا

 الوع  وتنمية المهارات وتعويلهم بصور  علمية وموج  .
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لة  عمجتمعةا  مةن غيةر أر يصةنع نفسة  أوال  ، فيجةب التركيةز فر يمبن للشةباب أر يصةنع 

يةةا  بنةةا  الشخصةةية اإليجابيةةة ال ةةادر  علةة  علةة  المشةةاركة بصةةور  فعالةةة فةة  كافةةة مجةةاالت الح

 المجتمعية إيمانا  من ال ياد  بالمجتمع بعر :

 ميةةةالشةةباب وةةم أقةةدر الفئةةات إلت ةةاذ المجتمةةع مةةن مسةةتن ع اإلروةةاب والتطةةرف والجهةةل وا  -

 والف ر .

وا  إر التغيير أ ةبح مسةئولية الشةباب فيجةب حشةد الهمةم وحشةد الطاقةات الشةبابية لحمةل لة -

 التغيير بعنفسهم.

ع أر يةدرك الشةةباب مةا تمةةر بة  المنط ةةة مةن متغيةةرات متعةدد  ومتةةدا لها تةلثر علةة  أوضةةا -

مةل عالمجتمع وتمفل تحديات الشباب يجةب فهمهةا وإدراكهةا وتحليةل مخاطروةا وتعثيروةا وال

 عل  حماية المجتمع من تباعيتها و ثاروا السلبية عليهم وعل  المجتمع .

مةةل حليةةل والعأر يتبنة  الشةةباب ببافةةة فئاتةة  ق ةةايا المجتمةةع المختلفةة إبتةةدا ا  مةةن التفبيةةر الت -

 عل  وضع الخط  لمواجهتها .

حةراك ، ار نلمن بعر الشباب وم ال ادرين عل  تحوك المجتمع من حالة الركود إلة  حالةة ال -

،  ن والسرممن حالة اإلستهرك إل  حالة اإلنتا  ، من حالة التوتر وا رواب إل  حالة ا م

 من حالة التخلت إل  حالة التطور والتنمية .

وعلية   إر الشباب يجب أر يتحل  بةال يم الدينيةة السةمحة والوسةطية وت بةل اآل ةر وإحترامة  -

 مجتمعية .لتعايل وكتل  ا  رق اإلنسانية والأر يبن  قيم المواطنة والوال  والتسامح وا

قة  بةين اإليمار بعر الشباب يحتا  إل   برات من سب وغ من ا جيةاك ويجةب الةترحم والتر -

ا جيةةاك لن ةةل الخبةةرات وضةةمار إسةةتمرار التوا ةةل بةةين ا جيةةاك مةةن قيةةادات أكبةةر إلةة  

 ال يادات الشبابية .

رت لي  من اإلنتمةا  والةوال  واإلحسةا  بمشةباإليمار بعر الشباب المصرى عل  درجة عا -

المجتمةةةع وأنهةةةةم يملبةةةور ال ةةةةدر  والبفةةةةا   علةةة  التغييةةةةر وإحةةةداث الحةةةةراك اإلجتمةةةةاع  

 واإلقتصادى والسياس  والفبرى والتنوير وغيروا .

اإليمةةار بحةة  الشةةاب بةةعر يحسةةن أوضةةاع  وأر يشةةعر بمسةةت بل أف ةةل يح ةة  فيةة   مالةة   -

 وطموحات  .

ب للعمةةل علةة  توسةةيع قاعةةد  المشةةاركين مةةن الشةةباب ليشةةمل نوعيةةة الشةةبا اإليمةةار البامةةل -

جتمةع والتو يع الجغراف  وكافة فئةات الشةباب فة  المشةاركة فة  تغييةر وتطةوير وتنميةة الم

 وتحديف  .

 الفلسفة التى يستند إليها البرنامج الرئاسى :
ا  مفةل محةور إرتبةإر فئة الشباب تمفل قطاع مسةتعر  ال يمبةن إومالة  أو تجاولة  ووةو ي -

 لتغيير .التنمية وأحد الدعائم ا ساسية عرو  عم أنهم حامل  لوا  التحديث والتطوير وا

لجةةاد  إر الشةةباب يملةة  الحمةةا  والرغبةةة والةةدافع واإلسةةتعداد لتةةول  ال يةةاد  والمشةةاركة ا -

 .ية والفعلية بصور  إيجابية ف  ما يمر ب  من تحديات من ق ايا دولية وإقليمية ومحل

 ةةائ  إر إشةةراك الشةةباب فةة  ال يةةاد  يجةةب أر يةةتم تدريبةة  وتعويلةة  وإكسةةابهم المعةةارف والح -

لة  مةن والمعلومات ف  كافة مجاالت الحيا  وأنشطتها وكتل  تنميةة مهةاراتهم و بةراتهم وذ

ت  رك توفير برامو علمية موجه  ومخططة تهدف إل  إعدادوم وتةعويلهم لمختلةت مجةاال

 ال ياد  .

تهم تمةةع إلةة  طاقةةات وإمبانةةات وتةةدريب الشةةباب وأفبةةاروم وإبةةداعاتهم وإبتبةةاراحاجةةة المج -

 المختلفة لدمو نشاط الشباب وقوت  مع  برات ومهارات الخبرا  الببار .

ال ياد  بمجاالتها المختلفة تحتةا  إلة  سةمات و صةائص ومعةارف وح ةائ  نظريةة وعلميةة  -

فةة  مختلةةت المواقةةع والمجةةاالت  ومهةةارات و بةةرات تمبةةنهم مةةن شةةغل الوظةةائت ال ياديةةة
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والو ارات المختلفة بما يمبنهم مةن ال يةام بةعدوراروم ومسةئولياتهم بمهةار  وكفةا   وتح ية  

 ا وداف المجتمعية والشبابية المنشود  ولسستفاد  من قدراتهم وإمباناتهم وطاقاتهم .

يتةول  ية وعلميةة وإر برنامو التعويل الرئاسة  إلعةداد الشةباب لل يةاد  ي ةوم علة  أسة  نفسة -

التةةةدريب واإلعةةةةداد فريةةةة  عمةةةةل متخصةةةةص ي ةةةةم أعةةةةداد كبيةةةةر  مةةةةن مختلةةةةت العلمةةةةا  

ة فة  والمتخصصةين والمف فةين والمفبةرين والسياسةيين وال ةوى السياسةية التة  تسةهم بفاعلية

 إعداد وتعويل وتدريب الشباب بشبل متبامل ومتوا ر ف  كافة المجاالت.

 

 

 فكرة المقترح :

 صور المقترح فى إتجاهيين رئيسيين هما :تقوم فكرة الت
وير يمبةةن تطةة( بالنساابة لألكاديميااة الوطنيااة لتاادرين وتأهياال الشااباب وإعاادادهم للقيااادة : 1) 

 ا كاديمية عل  النحو التال  : 

 :  أوالً 

سةباب  يمبن أر ت وم ا كاديمية الوطنية بالعمل عل  توسيع قاعد  مشاركة الشباب و ا ةة -1

امةةة وشةةباب شةةماك ووسةة  وجنةةوب الصةةعيد بصةةفة  ا ةةة للعمةةل علةة  ا قةةاليم بصةةفة ع

اديميةة إشراكهم لسستفاد  من بةرامو وأنشةطة ا كاديميةة مةن  ةرك فةتح فةروع إقليميةة لألك

طموح بالمحافظات حت  ال يحرم شباب وتغ ا قاليم من المشاركة لوجود شباب يبور من ال

 ةةةر متميةةةز  وموووبةةةة وتملةةة  مةةةن والحمةةةا  والرغبةةةة للمشةةةاركة باإلضةةةافة لوجةةةود عنا

لشباب فة  االطاقات واإلمبانات وال درات الت  تلولهم للمشاركة الجاد  والفعالة وضم كافة 

 عمليات التغيير الت  تتم دا ل الوطن .

تطةةةوير رؤيةةةة ورسةةةالة وا وةةةداف الهامةةةة وا وةةةداف اإلجرائيةةةة وكةةةتل  بةةةرامو وأنشةةةطة  -2

لة  مةدى مةا عت يمية  دا  ا كاديمية السةاب  للوقةوف ا كاديمية والعمل عل  ال يام بدراسة 

تةةةم تح ي ةةة  مةةةن أوةةةداف وكةةةتل  يةةةتم تطةةةوير ا كاديميةةةة ب ةةةم عةةةدد كبيةةةر مةةةن الخبةةةرا  

وعلةومهم  والمتخصصين والعلما  وا كاديميين وال يادات السياسية لسستفاد  من معلوماتهم

 و براتهم . وتخصصاتهم و براتهم ف  دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم

 ا  وتشةبيلتنوع أساليب التدريب والتعويل وإستراتيجات  وأدوات  ومحتويات  ليشمل إعةاد  بنة -3

رامو ع وك الشباب وتنمية شخصياتهم وتنمية وعيهم وتغيير أسلوب تفبيروم حت  تسهم البة

 التدريبية ف  تح ي  أودافها المنشود  .

يةةة وإعةةداد وبةةرامو فبريةةة وبةةرامو لتشةةمل بةةرامو سياسةةية وإجتماعيةةة وإقتصةةادية وعلم

 مجتمعية وبرامو أمنية وإنتاجية .

 عقد المؤتمرات الشبابية بالمحافظات :ثانياً : 
حيةةث يمبةةن تو يةةع ع ةةد وإقامةةة المةةلتمرات الشةةبابية علةة  المحافظةةات حيةةث يةةتم ع ةةد 

عامةة ل وميةة الالملتمرات الشبابية اإلقليمية ويتم تصعيد المتميزيين ف  المشاركة إلة  المةلتمرات ا

 عل  مستوى الجمهورية وعل  المستوى الدول  .

م ووتغ المةلتمرات تسةهم فة  إكتشةاف ال يةادات الشةبابية والتة  يمبةن العمةل علة  حصةرو

يةة يةة والدولوإلحاقهم با كاديمية الوطنية للتدريب بجانب تصعيدوم للمشاركة ف  الملتمرات ال وم

. 

ة بجانةةب ال  ةةايا والمشةةبرت المجتمعيةةة مناقشةة وكةةتل  يةةتم فةة  مناقشةةة وةةتغ المةةلتمرات

اجهةةة ق ةةايا ومشةةبرت إقلةةيمهم فهةةم أقةةدر بمناقشةةتها والمسةةاومة فةة  إيجةةاد الحلةةوك الممبنةةة لمو

 تحديات مجتمعاتهم المحلية .
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ل وميةة اويمبن أر يتول  ا شراف عل  وتغ الملتمرات ال ائمين عل  الملتمرات الشةبابية 

اإلقليم ة للتةةدريب وتعويةةل الشةةباب وكةةتل  محةةافا اإلقلةةيم والجامعةةات بةةوكةةتل  ا كاديميةةة الوطنيةة

 وال وى السياسية والنواب وال يادات السياسية المختلفة .

فة   أغلب شباب العينة يةرور فة  المةلتمرات الشةبابية علة  الةرغم مةن أنهةا مهمةة ومفيةد 

 ة فة  ف دار الفيعيشها الشباب و تناوك ق اياوم وق ايا المجتمع إال النظر  التشاؤمية والحالة الت 

لة  مةن ذالتات وال يادات والمجتمع يجعلهةم يةرور أر الةتين يشةاركوا فة  مفةل وةتغ التجمعةات يةتم 

  رك معايير غير مجدية بدليل أنهم لم يتمبنوا من المشاركة .
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