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ﺷــﻬﺪ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ودﻋــﻢ اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮار اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﺼــﺮي  -ﻣﻨــﺬ ﻧﺸــﺄﺗﻪ ﻋــﺎم  –1985ﻋــﺪة ﺗﺤ ـﻮﱡﻻت؛
ﻟﻴُﻮاﻛـــﺐ اﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺘـــﻲ ﻣـــﺮﱠ ﺑﻬـــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺼـــﺮي .ﻓﻘـــﺪ اﺧـــﺘﺺ ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘـــﻪ اﻷوﻟـــﻰ ) (1999-1985ﺑﺘﻄـــﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ .ﺛـﻢ ﻛـﺎن إﻧﺸـﺎء وزارة اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﺎم ) (1999ﻧﻘﻄـﺔ ﺗﺤـﻮﱡل رﺋﻴﺴـﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ؛ ﻟﻴُﺆدي دوره ﻛﻤُﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﺮ ) (Think Tankﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣُﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﻳﺘﺒﻨﱠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ رؤﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰًا ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل دﻋـﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻨﱠﺎء ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼـﺮي اﻟـﺬي ُﻳﻌَـﺪﱡ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻫـﺪﻓﻬﺎ
اﻷﺳﻤﻰ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﺪور أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ ﺻـﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻛﻔـﺎءة ﺟﻬـﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻓﻌﱠﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ،
وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻓـﻲ ﺳـﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ذﻟـﻚ ،ﻳﺤﻤـﻞ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ودﻋـﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻣﻬﻤـﺔ أن ﻳﻜـﻮن داﻋﻤًـﺎ ﻟﻜـﻞ ﻣﺘﺨــﺬي
اﻟﻘــﺮار .وﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺴــﻨﻰ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﻌﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻷن ﻳﻜــﻮن أﺣــﺪ أﻓﻀــﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻔﻜــﺮ ) (Think Tankﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .وﻗﺪ واﻛﺐ ذﻟﻚ اﻋﺘﺮافٌ إﻗﻠﻴﻤﻲﱞ ودوﻟﻲﱞ ﺑﺪوره اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻛﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻓﻜـﺮ ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ
ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺘـﺎﺋﺞ »ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﻔﻜـﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ )(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2021؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار
ﻟﻴﻜﻮن:
 ﺿــــــــﻤﻦ أﻓﻀــــــــﻞ  20ﻣﺮﻛــــــــﺰ ﻓﻜــــــــﺮ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺴــــــــﺘﻮى اﻟﻌــــــــﺎﻟﻢ اﺳــــــــﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﺠﺎﺋﺤــــــــﺔ »ﻛﻮﻓﻴــــــــﺪ «19-ﻟﻌــــــــﺎم 2020
)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣُﺤﺪد ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ(.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  21ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  64ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺼﺎﺣﺐ أﻓﻀﻞ ﻓﻜـﺮة أو ﻧﻤـﻮذج ﺟﺪﻳـﺪ ﻗـﺎم ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮه ﺧـﻼل
ﻋﺎم  ،2020أﺧﺬًا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻣﺼﺮي آﺧﺮ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  14ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  101ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻌﺎم .2020
ﺣقوق الﻨشر مﺤﻔوﻇة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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القاعدة القومية
للدراســـــــــــــــــــــــات
قائمة المﺤتويــات
ملخص تنفيذي
يتﻨاول هذا القسم نبذة عن القاعدة القومية للدراسات ،والهدف من الﻨشرة الشهرية التـي تصـدر عـن
هذه القاعدة ،ومقدمة عن موضوع الﻨشرة ،وهو )رعاية الشباب(.

7

خﻼصة توصيات الدراسات
يتﻨاول هذا القسم أهم التوصيات التي تم استخراجها من الدراسات الصادرة عن المراكز البﺤثية
المختلﻔة في موضوع )رعاية الشباب(.

8

بيانات الدراسات
يتﻨاول هذا القسم بيانات الدراسات التي تﻨاولت موضوع )رعاية الشباب( ،وتشمل هذه البيانات:
عﻨوان الدراسة – المؤلف – الﻨاشر – سﻨة الﻨشر – المستخلص – المصدر.

12

كشاف المؤلﱢف
يتﻨاول هذا القسم قائمة بالمؤلﻔين المشاركين في نشرة الدراسات ،وهذه القائمة مرتبة هجائيًا،
وأمام كل مؤلف رقم الﻨشرة.
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ملخص تﻨﻔيذي
ﱢ
تمثــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ﺛمــرة رصــد وتجميــع وتوﺛيــﻖ للدراســات التــي تتﻨــاول موضــوعات وبﺤوﺛًــا
تتعلـﻖ بمجــاﻻت التﻨميـة اﻻقتصــادية واﻻجتماعيـة فــي مصـر ،ســواء صـدرت عــن هيﺌـات أو مؤسســات أو مراكـز بﺤــوث
مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة .ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــﻜل مــن أشــﻜال اﻹعــﻼم الجــاري،
تهـدف إلــﻰ إمـداد المســتﻔيد بصـﻔة دوريــة بﺤاجتـﻪ مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نﻄــاق اهتمامـﻪ .وتصــدر الﻨشــرة
شهر يا ،وتﻀم في كل عدد موضوعً ا من الموضوعات المتعلقة بقﻀـايا دعـم القـرار والتﻨميـة ،والموضـوعات المهمـة
التي تﻜون مﺤل اهتمام متخذي القرار داخل مصر.
ويتﻨاول هذا العدد موضوع )رعاية الشباب( ويمثل الشباب ركيزة عمليات التﻨميـة بجميـع أبعادهـا فـي المجتمـع ،بمـا
يمتلﻜونﻪ من قدرات وﻃاقات متعددة ومتﻨوعة ،وتتوافﻖ اﻵراء العالميـة واﻹقليميـة والمﺤليـة بشـﺄن اﻻهتمـام بهـم،
وإدراجهم في عملية التﻨمية ،إلﻰ جانﺐ المشاركة الﻔعالة في الممارسات اﻹنمائية الوﻃﻨية.
وتﺤتوي الﻨشرة في هذا العدد علﻰ ) (20بيان دراسة باللﻐة العربية في موضوع رعاية الشـباب ،والمتاﺣـة علـﻰ قاعـدة
بيانــات الدراســات عـــن مصــر خــﻼل الﻔتـــرة مــن عـــام  2017ﺣتــﻰ عــام  ،2021كمـــا تقــدم الﻨشــرة خﻼصـــة توصــيات هـــذه
الدراسات التي صدرت عن الجهات البﺤثية التالية :كلية التجارة بجامعة عين شمس ،الجهاز المركزي للتعبﺌـة العامـة
واﻹﺣصـــاء ،كليـــة اﻹعـــﻼم بجامعـــة اﻷزهـــر ،المﻨﻈمـــة العربيـــة للتﻨميـــة اﻹداريـــة ،المركـــز القـــومي للبﺤـــوث اﻻجتماعيـــة
والجﻨائية ،كلية اﻹعﻼم بجامعة القاهرة ،كلية البﻨات بجامعة عين شمس ،الجمعية العربية للتﻨمية البشرية والبيﺌية،
كلية الدراسـات اﻹنسـانية بجامعـة اﻷزهـر ،كليـة التربيـة بجامعـة عـين شـمس ،كليـة اﻹعـﻼم بجامعـة اﻷهـرام الﻜﻨديـة،
المركز القومي للبﺤوث اﻻجتماعية والجﻨائية ،الجمعية المصرية للعﻼقات العامة ،كلية التربية بجامعة جﻨوب الوادي،
معهد التخﻄيﻂ القومي ،الجامعة اﻷمريﻜية بالقاهرة.

مقدﱢ مة عن رعاية الشباب
ﻳُﻌﺪﱡ اﻟﺸﺒﺎب أﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻓﻬﻢ رﺻﻴﺪ أي ﻣﺠﺘﻤـﻊ ،واﻟـﺬي ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ﻻ ﻳﻤﺜﻠــﻮن رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﺒﺸــﺮي ﻓﺤﺴــﺐ ،وﻟﻜــﻨﻬﻢ ﻳﺸــﻜﻠﻮن أﻳﻀًــﺎ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
وﻧﺸﺮة "اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت :ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت" ﺗﻘﺪﱢم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌـﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺼـﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣﻮﺿـﻮع رﻋﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﺒﺎب ،وﺗـﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻫـﻢ اﻟﺘﻮﺻـﻴﺎت اﻟﺘـﻲ ﺧﻠُﺼـﺖ إﻟﻴﻬـﺎ ﻫـﺬه
اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
خﻼصة توصيات الدراسات
أولًا :الﺘنمية الﺴياسية واﻻﻗﺘﺼادﻳة للشﺒاب:



أن ﻳﺘﺒﻨـــﻰ اﻟﺸـــﺒﺎب ﺑﺠﻤﻴـــﻊ ﻓﺌﺎﺗـــﻪ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﺑﺘـــﺪاء ﻣـــﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴـــﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ ،ﺛـــﻢ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ وﺿـــﻊ اﻟﺨﻄـــﻂ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،وإﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب.



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﺮ ودﻋﻢ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗـﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤـﺎ ﺗﻤـﺮ ﺑـﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮات ﻣﺘﻌـﺪدة وﻣﺘﺪاﺧﻠـﺔ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ أوﺿـﺎع
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.



ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺼـﻌﻴﺪ اﻟﻮﺟـﻮه اﻟﺸـﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮاﻗـﻊ اﻟﻘﻴـﺎدة ﻹﺗﺎﺣـﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﻘـﺮار ،وﺗـﺮك اﻟﻤﺤﻠﻴـﺎت ﻟﻠﺸـﺒﺎب ﻟﻀـﻤﺎن ﺣﻴﻮﻳـﺔ واﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻷﺣﺰاب ،وﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻧﺨﺐ ﻣﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.



دﻋــﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﻨﺸــﺎط اﻷﺣــﺰاب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺧﻠــﻖ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺷــﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺤــﺰب وﺗــﺮك إدارﺗﻬــﺎ ﻟﻠﺸــﺒﺎب،
وﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب ،وﺗﻜﻮن ﻗﻴﺎدات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.



أن ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــﺮ اﺣﺘﺮاﻓﻴــﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻤــﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟﺤﻤــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻧﻴــﺔ ﻋﺒــﺮ ﺻــﻔﺎت ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻹﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮات
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺷﺮﻳﻜًﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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ﺗﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻬـــﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ وﺗـــﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴـــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﺎ ،وﻋﻤــﻞ أﻓــﻼم
ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وإذاﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻗﻴﺎم وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺪوات وﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﺸﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.



ﻳﺠــﺐ إﺷــﺮاك اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ واﻹﺷــﺮاف واﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ وإﺑـــﺪاء اﻵراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣـــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ،
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒـﺎت ﻟـﺪى اﻟﻄـﻼب وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.



ﺿـﺮورة اﻟﺮﺑـﻂ ﺑﻴـﻦ ﻣﺨـﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ وﺣﺎﺟـﺔ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ،واﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻟﺘﺒﻨـﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ودﻋﻤﻬـﻢ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻـﺔ.



ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻬﺠـــﺮة ﻏﻴـــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺼــﻨﺪوق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.



ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑـــﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴ ـﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮة اﻟﻬﺠـــﺮة ﻏﻴـــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺣﻤ ـﻼت
إﻋﻼﻣﻴﺔ دورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺠـﺮة ﻏﻴـﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.



إﺗﺎﺣـــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﻠﺒـــﺪء ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴــــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴـــﺔ اﻟﺼﻐـــﺮ أو
ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.



ﺗﺪﻋﻴـﻢ اﻟﺸـﺒﺎب ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻟﻤﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﺪﺧــﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬـﺔ
اﻟﻔﻘـﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻣـﻦ ﺣﺪﺗـﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب.



اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺤﻤﻠـــﺔ إﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻣﺼﻤﻤـــﺔ ﺟﻴـــﺪًا ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻓﻜــﺮ اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠـﺎه اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.



أن ﺗــﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘـــﻲ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ اﻛﺘﺴــﺎب اﻟﻄــﺎﻟﺐ ﻣﻬــﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴـــﺮ اﻟﻨﻘـﺪي وﺣــﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ.



ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺸــﺒﺎب ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺘــﻴﺢ آﻓﺎﻗً ـﺎ أوﺳــﻊ ﻹﺛﺒــﺎت اﻟﻜﻔــﺎءة واﻟﺘﻤﻴــﺰ
واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻄــﺎء ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌـﺎم ،ﻛﻤــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻘﻞ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔــﺮد وﺗﻘﺒﻠــﻪ
ﻟﻶﺧﺮ.

القاعدة القومية للدراسات | رعاية الشباب |
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ﺛانيًا :الﺮﻋاﻳة اﻻﺟﺘماﻋية للشﺒاب:



ﺿــﺮورة إﻧﺸــﺎء اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘــﻴﻢ وﺗﻜــﻮن ﺗﺒﻌﻴﺘــﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ،وﻳﺘــﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠــﺲ إداراﺗــﻪ ﻣــﻦ ﻧﺨﺒ ـﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻬﺘﻤــﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘــﻴﻢ ،وﺗﻜــﻮن ﻣﻬﻤﺘــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻫــﻲ رﺳــﻢ اﻟﺨﻄــﻂ واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ
اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻣﺮﻛﺰ إﻋﻼﻣﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﺔ.



ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟــﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤﺠــﺎل اﻟﺸــﺒﺎب ،ﻟﻄــﺮح ﺑــﺮاﻣﺞ ﻗﻮﻳــﺔ وﺑﻨــﺎءة ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺎت اﻟﺘـﺪرﻳﺲ واﻟﻘﻴـﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴـﺔ ﺑﻬـﺎ
ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،وﻓـﺘﺢ ﻣﺠـﺎﻻت ﻟﻠﻄـﻼب ﻟﻠﺤـﻮار واﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﺑـﺎﻟﺮأي ﺣـﻮل ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
وﺗﻘــﺪﻳﻢ دورات وﺑــﺮاﻣﺞ ﻫﺎدﻓــﺔ ﻟﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐــﺎت ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺎﻧﻪ ﺷ ـﻐﻞ
أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﻴﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.



ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ وإﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻬـﻢ ﻟﻠﻘـﺎء اﻟﺮﻣـﻮز اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻣﺤـﻞ
اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.



دﻋــﻢ اﻟﻜــﻮادر اﻟﺸــﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴً ـﺎ وﺗﻜــﺮﻳﻤﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل آﻟﻴــﺔ ﺗــﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﺣــﺪﻫﺎ ،أو ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ
وﻫﻴﺌﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل.



ﻋﻘﺪ ورش ﻋﻤﻞ دورﻳﺔ ﻟﺮﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة اﻟﻄﻠﺒـﺔ وأﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﻓـﻲ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،وﻧﺸـﺮ ﻣـﻮاد
ﻓﻠﻤﻴﺔ ﻣﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ﺗﻮﺿـﺢ ﻃـﺮق اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﻊ وﺟـﻮد ﻣﻤﺜﻠـﻴﻦ
إﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.



إﻋــﺪاد أﺑﺤــﺎث ودراﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،ﻣﺜــﻞ :ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ،ووﻋــﻲ
ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ،ودور ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤـﺪﻧﻲ ﻓـﻲ
ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﻣﻊ إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
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إﺷـﺮاك ﻃﻠﺒـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴـﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ واﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻻﻧﺘﻤـﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈـﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ واﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠـﺔ ﻧﺤـﻮ اﻟﺤﻴـﺎة ،واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﻧـﺪوات وإﺷـﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ
ﻓﻴﻬﺎ.



ﺿﺮورة إدﺧﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣـﻊ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﺤـﻮار
ﺑﻴﻦ اﺗﺒﺎع اﻷدﻳﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺣﺘـﺮام اﻟـﺮأي اﻵﺧـﺮ واﻟﺘﻌـﺎﻳﺶ ،ﻣـﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

أو ًلا :التﻨمية السياسية واﻻقتصادية للشباب

 (1اﻹﻃار التشريعي للشباب في السياسات العامة
المؤلف :آية إيهاب ﺣسن علي

الﻨاشر :كلية التجارة بجامعة قﻨاة السويس

2021

المستخلص :ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وﺳـﻠﻄﺖ اﻟﻀـﻮء ﻋﻠـﻰ
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨـﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺸـﺄن زﻳـﺎدة ﻣﺸـﺎرﻛﺔ وﺗﻤﻜـﻴﻦ اﻟﺸـﺒﺎب ،واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻵﻟﻴـﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣـﺎت اﻟﺘـﻲ
ﻳﻤﻜـــﻦ ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟﻬـــﺎ أن ﻳﺸـــﺎرك اﻟﺸـــﺒﺎب ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ وﺿـــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ،وﺗﺘﺒـــﻊ دور ﺗﻨﺴـــﻴﻘﻴﺔ ﺷـــﺒﺎب اﻷﺣـــﺰاب
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺑﻴﺎن أﺛﺮ إﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب ﻓـﻲ ﺻـﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ
ﻣﺼﺮ ،ورﺻﺪ دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:




ﻟﻠﺸﺒﺎب دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮاك ،وﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب  2015ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﺜﻮرة  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2013وﻗﺪ أﻋﻄﻰ دﺳﺘﻮر  2014ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ وﺻﻮل ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ "ﻛﺘﻠﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ" ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﺒﺎب.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



أن ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ،ﺛـﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﺨﻄـﻂ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.



اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻗﺪرة ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.

المصدر :المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيﺌية :ﻣﺞ ،12ع ،1ﺷﺘﺎء 2021
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (2دراسة أوضاع الشباب المصر ي في ضوء أهداف التﻨمية المستدامة 2030
المؤلف :هبة أﺣمد سعيد ،رباب كمال عبد الجواد

الﻨاشر :الجهاز المركزي للتعبﺌة العامة واﻹﺣصاء

2021

المستخلص :أﻟﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺼــﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺿــﻮء أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺮض وﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﺆﺷــﺮات اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ،ودراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺿـﻊ اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﻤﺼـﺮي ﻓـﻲ ﺿـﻮء
أﻫﺪاف وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺸــﺒﺎب ) (29 – 15ﺳــﻨﺔ  %26.8ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﺴــﻜﺎن ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2017ﺑﺈﺟﻤــﺎﻟﻲ  25.4ﻣﻠﻴــﻮن ﺷــﺎب ،ﻣﻤــﺎ
ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺪﻋﻢ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻜـﻴﻦ اﻟﺘـﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.



إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ودﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ وﺿـﻊ اﻟﻨﻘـﺎط ﻋﻠـﻰ أﻫـﻢ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت.

المصدر :مجلة السﻜان :بﺤوث ودراسات :ع ،102ﻳﻮﻟﻴﻮ 2021
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 (3دور شــبﻜات التواصــل اﻻجتمــاعي فــي بﻨــاء ﺛقــة الشــباب نﺤــو أداء الﺤﻜومــة المص ـرية
خﻼل أزمة جائﺤة كورونا :دراسة ميدانية
المؤلف :سماح مﺤمد مﺤمدي

الﻨاشر :كلية اﻹعﻼم بجامعة اﻷزهر

2021

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸـﺒﺎب ﻟﺸـﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ودرﺟـﺔ
ﺛﻘﺘﻬﻢ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺧـﻼل اﻟﻤﻮﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ ﺟﺎﺋﺤـﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ
ﺣﺠــﻢ واﺗﺠــﺎه ﺗــﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺛﻘــﺔ اﻟﻤــﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻣــﺪى اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ أﺧﺒــﺎر ﻛﻮروﻧــﺎ ،واﻟﻜﺸـﻒ ﻋــﻦ
ﻣﺼــﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻠــﻚ اﻷﺧﺒــﺎر ،وﻗﻴــﺎس ﻣــﺪى اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺸــﺒﺎب ﺑــﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼــﻔﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ
واﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻌــﺮف أﻳﻀًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺸــﻮرات ﺣــﻮل اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ،
واﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻷداء اﻟﺤﻜــﻮﻣﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ،وﻣــﺪى رﺿــﺎﻫﻢ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘــﻲ اﺗﺨــﺬﺗﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺑــﺮوز دور ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻹﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻓﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ ،ﻣﻤــﺎ أﺗــﺎح ﻟﻠﻘﻴــﺎدات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.



ﺑﺮوز دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إدارة ﻫﺬه اﻷزﻣـﺔ ﻋﺒـﺮ اﻹﻋـﻼم اﻟﺠﺪﻳـﺪ ،وﻛـﺎن اﻟﺒـﺮوز اﻷﻛﺒـﺮ ﻟـﻮزارة اﻟﺼـﺤﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺗﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ.



ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻹﺣـﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴـﺮات اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر :مجلة البﺤوث اﻹعﻼمية :ع ،56ج ،5ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (4دور البرامﺞ الﺤوارية في تشﻜيل إدراك الشباب لخﻄﻂ التﻨمية القومية
لﻸمم المتﺤدة
إبراهيم
والزراعة
شوقي
اﻷغذية
مﻨﻈمةرفاعي
المؤلف ::مﺤمد
المؤلف

اﻷزهرلﻸمم المتﺤدة
والزراعة
بجامعة
اﻷغذية
اﻹعﻼم
مﻨﻈمة
الﻨاشر:كلية
الﻨاشر:

2020
2020

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ دور اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ إدراك اﻟﺸــﺒﺎب ﻧﺤــﻮ ﺧﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ،واﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺪى إدراك اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ﻟﻬــﺬه اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﺎ ،واﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪرة ﻫــﺬه
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ،واﻟﺘﻌـﺮف أﻳﻀًـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻛﺜـﺮ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ ﺷـﻴﻮﻋًﺎ ﺑـﻴﻦ
اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻫﻢ اﻟﻔﺌــﺔ اﻷﻛﺜــﺮ اﺳــﺘﻬﺪاﻓًﺎ ﺑﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،وﻣــﺪى اﺳــﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:




أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ .%13.5
ﺟــﺎءت ﻣﻘﺘﺮﺣــﺎت اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ ﻟــﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻟﻠﻤﺸ ـﺮوﻋﺎت
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،واﻗﺘﺮاح ﻋﺮض أﻓﻼم ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:





ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
ﻋﻤﻞ أﻓﻼم ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ وإذاﻋﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀـﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﻴـﺎم أﻳﻀًـﺎ ﺑﻌﻤـﻞ ﻧـﺪوات
وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﺸﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.
ﻳﺠــﺐ إﺷــﺮاك اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ واﻹﺷــﺮاف واﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ وإﺑــﺪاء اﻵراء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ،
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ.

المصدر :مجلة البﺤوث اﻹعﻼمية :ع ،54ﻳﻮﻟﻴﻮ 2021

القاعدة القومية للدراسات | رعاية الشباب |

17

 (5دور التمﻜين اﻻقتصادي للشباب في الﺤد من الهجرة غير الشرعية في جمهورية مصـر
العربية :دراسة ميدانية
الزياديلﻸمم المتﺤدة
والزراعة
رمﻀان
اﻷغذية
عادل
مﻨﻈمة
المؤلف ::داليا
المؤلف

لﻸمم المتﺤدة
اﻹدارية
والزراعة
للتﻨمية
اﻷغذية
العربية
مﻨﻈمة
المﻨﻈمة
الﻨاشر:الﻨاشر:

2020
2020

المستخلص :ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ،وواﻗـﻊ اﻟﺘﻤﻜـﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وواﻗﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
وﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺒﺎب اﻟﻬﺠــﺮة ﻏﻴــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ واﻵﺛــﺎر اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻬــﺬه اﻟﻈــﺎﻫﺮة ،وأﺳــﺎﻟﻴﺐ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬـــﺎ ،واﻟﺘﻌـــﺮف أﻳﻀًـــﺎ ﻋﻠـــﻰ دور آﻟﻴـــﺎت اﻟﺘﻤﻜـــﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻠﺸـــﺒﺎب ﻟﻤﻮاﺟﻬـــﺔ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻈـــﺎﻫﺮة ،واﻟﺨـــﺮوج ﺑﻨﺘـــﺎﺋﺞ
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:




وﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻴﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺗﺒــﻴﻦ ﺗــﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠــﺮة ﻏﻴــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﺣﻴــﺚ إن ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺤــﺪود ﻣﻘﺎﺑــﻞ وﺟــﻮد ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ وﺣﺎﺟـﺔ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ،واﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻟﺘﺒﻨـﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺧﺮﻳﺠـﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ودﻋﻤﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ.



ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻬﺠــﺮة ﻏﻴــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺼــﻨﺪوق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ.

المصدر :المجلة العربية لﻺدارة :ﻣﺞ ،40ع ،2ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (6تمﻜين الشباب بين رغبة القيـادات ومقاومـة السـياقات :دراسـة ﻻسـتراتيجية التمﻜـين
بعد ﺛورتين في مصر
المتﺤدة
والجﻨائية
والزراعة لﻸمم
اﻻجتماعية
اﻷغذية
للبﺤوث
مﻨﻈمة
القومي
الﻨاشر:
والزراعة لﻸمم المتﺤدة الﻨاشر :المركز
اﻷغذية الشامي
مﻨﻈمةنور الدين
المؤلف ::إيمان
المؤلف

2020
2019

المستخلص :ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻣﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ واﻟﻤﺴــﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨــﻪ ﺳﻴﺎﺳ ـﻴًﺎ ،وزﻳــﺎدة ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻣﺼ ـﺮ ،واﻋﺘﻤــﺪت
اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻨﻬﺞ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار ،وﻗــﺪ ﺳــﻌﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺎت ﻋــﺪم ﺗﻤﻜــﻴﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻤﺼــﺮي،
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻌﺪ ﺛﻮرﺗﻴﻦ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻫﻨــﺎك ﻣﺤــﺎوﻻت ﺟــﺎدة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻤﺼــﺮي ﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﺸــﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ
ﻗﻴــﺎدات اﻟﺪوﻟــﺔ ،وإﺷــﺮاﻛﻬﻢ ﻓــﻲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮارات ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﺗﻮﺻــﻴﺎت ﻣــﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸــﺒﺎب إﻟــﻰ ﻗــﺮارات
ﻣﻠﺰﻣﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮ واﻟﺤـﻮار ﺑـﻴﻦ اﻟﺸـﺒﺎب وﻛﺒـﺎر اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﻦ ،وإﻋـﺎدة ﺗﻘـﻮﻳﻢ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮاء وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.



ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﺘﻮﺟــﻪ ﻧﺤــﻮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺸــﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛﺈﺣــﺪى أدوات اﻟﻘــﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤــﺔ ﻟﻤﺼــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ،وأن ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ.



ﻗﻴــﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘــﺪرﻳﺐ اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺘﺼــﻤﻴﻢ ﺑــﺮاﻣﺞ رﺋﺎﺳــﻴﺔ ﺗﺨﺼﺼــﻴﺔ ﻟﺘــﺪرﻳﺐ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻓﺌــﺎت اﻟﺸــﺒﺎب ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺮط اﻟﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻴﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ.

المصدر :المجلة اﻻجتماعية القومية :ﻣﺞ ،56ع ،2ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
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 (7مصـــداقية بـــرامﺞ الﻔﻀـــائيات المصـــرية فـــي تﻐﻄيـــة المشـــروعات القوميـــة وعﻼقتهـــا
بتعزيز اﻻنتماء والﻄموح لدى شباب الجامعات
والزراعةالعزيز
اللﻄيف عبد
مﻨﻈمةعبد
المؤلف ::مروى
لﻸمم المتﺤدة
اﻷغذية
المؤلف

القاهرة
بجامعة
اﻹعﻼم
الﻨاشر::كلية
الﻨاشر
لﻸمم المتﺤدة
والزراعة
اﻷغذية
مﻨﻈمة

2018
2020

المستخلص :رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺣﺮﻳـﺔ واﺳـﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟـﺮأي ،وﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﺗﻬـﻢ اﻟﺠﻤﻬـﻮر وﺗﺘﺼـﻞ ﺑـﺎﻟﻮاﻗﻊ ،وﻟﻤـﺎ ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ اﻟـﺪور واﻟﺴـﻤﺎت،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰداد درﺟﺔ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻬـﺎ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀـﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬــﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻳﺘﻠﻘــﻰ اﻟﺠﻤﻬــﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ وﺗــﺰداد اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻨــﺎول
اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ؛ ﻣﻤــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻄﻠﻌــﺎت اﻟﺸــﺒﺎب ﻧﺤــﻮ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸــﺮق ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻳــﺆﺛﺮ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣ ـﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻮﻃﻦ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺣﺮص واﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸـﺒﺎب ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %52ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.



زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ؛ ﻣﻤـﺎ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.



ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم وﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،ﻟﺮﺻـﺪ ﺗﻨـﺎول وﺳـﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.

المصدر :المجلة المصرية لبﺤوث اﻹعﻼم :ﻋﺪد ﺧﺎص ،ﻣﺎﻳﻮ 2018
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 (8المواقع اﻹخبارية اﻹلﻜترونية في المشاركة السياسية للشباب المصري
اﻷغذيةعبد
مريهان مﺤمد
الجوادلﻸمم المتﺤدة
والزراعة
المؤلف ::مﻨﻈمة
المؤلف

شمس
اﻷغذيةعين
بجامعة
الﻨاشر:البﻨات
الﻨاشر :كلية
لﻸمم المتﺤدة
والزراعة
مﻨﻈمة

20202017

المستخلص :ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﺣﺪى أدوات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ،واﻟﺤـﻮار ﺑـﻴﻦ ﺑﻌﻀـﻬﻢ وﺑﻌـﺾ ﺣـﻮل اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻛﺒـﺮى ﻣـﻦ اﻟﺴـﻬﻮﻟﺔ ،واﻟﺤﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻹﻃـﺎر
اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ،وﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻫــﺬا ﻓــﻲ اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻇــﺎﻫﺮة اﻻﻏﺘــﺮاب واﻟﻼﻣﺒــﺎﻻة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ،وﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ درﺟــﺔ
اﻫﺘﻤــﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻹﺣﺴــﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠــﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،وﻫــﺪﻓﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ دور
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺼﺮي.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%60.8وﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠـﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
واﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ.



اﺗﺠﻬﺖ اﻵراء ﻧﺤـﻮ اﻟﺜﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﺤﺼـﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣـﺔ وﺻـﻔﺤﺔ اﻟﻔـﻴﺲ
ﺑﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻌﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ .%71.3

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓـﻲ اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴـﺔ ،ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺘـﻴﺢ آﻓﺎﻗًـﺎ وُﺳـﻌﻰ ﻹﺛﺒـﺎت اﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﺘﻤﻴـﺰ واﻟﻘـﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم.



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻠﺒﻴـﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤـﺎ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼـﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻗﻀـﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

المصدر :مجلة البﺤﺚ العلمي في اﻵداب :ع ،18ج2017 ،5

القاعدة القومية للدراسات | رعاية الشباب |
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ﺛان ًيا :الرعاية اﻻجتماعية للشباب

 (9تصور تخﻄيﻄي مقترح لتﻔعيل مشاركة الشباب الجامعي في العمل التﻄوعي
المؤلف :ﺣمدان ﻃاهر مﺤمد

الﻨاشر :الجمعية العربية للتﻨمية البشرية والبيﺌية

2021

المســتخلص :ﻳﻤﺜـــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄـــﻮﻋﻲ أﺣـــﺪ رواﻓــﺪ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻷي ﻣﺠﺘﻤـــﻊ ،ﻟﻤـــﺎ ﻟــﻪ ﻣـــﻦ رﺳــﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻫـــﺪﻓﻬﺎ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺠـــﺎﻣﻌﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺘﻄـــﻮﻋﻲ ،وذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﺸـــﺎرك ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺸـــﺒﺎب ،وﺗﺤﺪﻳـــﺪ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﻮل دون ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻢ ،وأﺧﻴـﺮًا وﺿـﻊ ﺗﺼـﻮر ﺗﺨﻄﻴﻄـﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺿــﻌﻒ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄــﻮﻋﻲ ،وذﻟــﻚ ﻟﻌــﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،أو ﻟﻮﺟــﻮد ﻣﻌﻮﻗــﺎت ﺗﺤــﻮل دون
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ :ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻗﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إزاﻟــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﻮل دون ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄــﻮﻋﻲ ،ﻣــﻊ ﺗﻮﺿــﻴﺢ
ﻓﻮاﺋﺪ وأﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.




ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤـﺪﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﺜﻘﻴـﻒ اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ وﺣﺜـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ،وﻗﻴـﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴـﺎت اﻷﻫﻠﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

المصدر :مجلة دراسات في الخدمة اﻻجتماعية :ﻣﺞ ،2ع ،56أﻛﺘﻮﺑﺮ 2021
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 (10دور الجامعات في تﻨمية مﻔاهيم المواﻃﻨة والمسؤولية اﻻجتماعية لـدى الشـباب فـي
ضوء اﻻتجاه نﺤو التﺤول الرقمي :جامعة اﻷزهر نموذجً ا
المؤلف :ابتسام مرسي مﺤمد المرسي

الﻨاشر :كلية الدراسات اﻹنسانية بجامعة اﻷزهر

2021

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺳﺒﻞ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄـﻼب،
وﻳﻤﻜــﻦ ﻷﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺎت اﻟﺘــﺪرﻳﺲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ أﻓﻜــﺎرﻫﻢ واﺗﺠﺎﻫــﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠــﺎه اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ وﺗﻘﻮﻳــﺔ اﻟﺼ ـﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻃﻼﺑﻬﻢ ،وإﻳﺠﺎد أﻓﻀـﻞ اﻟﻄـﺮق ﻟﻠﺘـﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ ﻓﻜـﺮﻫﻢ اﻟﻨﺎﻗـﺪ وﻗـﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨـﺔ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺑﻤـﺎ ﻳﺤﻘـﻖ ﺧﺪﻣـﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ وأﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒـﺮ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟـﻮاﺗﺲ آب واﻟﺘﻠﻴﺠـﺮام ،ﺑﻌﻜـﺲ اﻟﻤﻨﺼـﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺎدﻳﺎ واﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎ.



وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



زﻳﺎدة ﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻛـﻞﱢ ﻣـﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.



ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﺑـﺎﻟﺮأي ﺣـﻮل ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ،وﺗﻘـﺪﻳﻢ دورات وﺑـﺮاﻣﺞ ﻫﺎدﻓـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺎت.

المصدر :مجلة قﻄاع الدراسات اﻹنسانية ،ع ،27ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

القاعدة القومية للدراسات | رعاية الشباب |

25

 (11أزمــة الهويــة وعﻼقتهــا بﻜــل مــن ﺛقافــة وســائل اﻻتصــال والرضــا عــن الﺤيــاة فــي ض ـوء
بعﺾ المتﻐيرات الديموجرافية لدى ﻃﻼب جامعة عين شمس
المؤلف :بسﻨت عدلي ﺣسن مﺤمد ،ليلﻰ أﺣمد السيد كرم

الﻨاشر :كلية التربية بجامعة عين شمس

2020

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫـﻢ ﻣﻼﻣـﺢ أزﻣـﺔ اﻟﻬﻮﻳـﺔ وﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺮﺿـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺤﻴـﺎة ﻟـﺪى اﻟﺸـﺒﺎب
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓـﺔ وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼـﺎل واﻟﺮﺿـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺤﻴـﺎة ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ،وأزﻣـﺔ اﻟﻬﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،واﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺼـﻤﻴﻢ اﺳـﺘﺒﻴﺎن ﺗـﻢ ﺗﻮزﻳﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺔ ﻣـﻦ )(400
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ :اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ،واﻻﻏﺘﺮاب ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻌﺎﻧـﺎة
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺻﺮاع اﻟﻘﻴﻢ ،وﺣﺪوث ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﺿﻌﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺬاﺗﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﻢ ﺿﺪه ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻄـﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ.



إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻻﻧﺘﻤـﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺗﺴـﻬﻢ ﻓـﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻴﺎة.

المصدر :مجلة كلية التربية :ﻣﺞ ،1ع2020 ،44
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (12مدى وعي الشباب بثقافة التسامﺢ المجتمعي
المؤلف :أسماء مﺤمد نبيل إﺣسان

2020

الﻨاشر :كلية الدراسات اﻹنسانية بجامعة اﻷزهر

المستخلص :ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺘﺰاﻳـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﺿـﺮ إﻟـﻰ دراﺳـﺔ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤﺼـﺮي ،ودراﺳـﺔ ﻣـﺎ ﻳﻌﺘـﺮي
ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴـﺮة ،وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻫـﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ أﺑﻌـﺎد ﻗـﻴﻢ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ،
واﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ دواﻋـــﻲ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺑﺘـــﺪﻋﻴﻢ ﻫـــﺬه اﻟﻘـــﻴﻢ ﻟـــﺪى اﻟﺸـــﺒﺎب ،وﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻷدوار اﻟﺘـــﻲ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺗﻘـــﻮم ﺑﻬـــﺎ ﺑﻌـــﺾ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ )اﻷﺳﺮة – اﻟﻤﺪرﺳﺔ – اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم( ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



إن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻮاﻗـﻒ وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺴـﻠﻮك اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻋـﺪم اﻟﻌﻨـﻒ ،وﺗﺤﺘـﺮم
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ.



ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﻈـﺎم
اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬــﺎ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﻘــﻴﻢ واﻟﻤﻬــﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴــﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية :



ﺿـﺮورة إدﺧـﺎل اﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤـﻮاد اﻟﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻗــﻴﻢ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﻓـﻲ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.



ﺿﺮورة اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻷدﻳـﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓـﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

2020الجمعية المصرية لﻼقتصاد الزراعي
الﻨاشر:
الدراساتﺣسن
ﺣسام ﺣسﻨين
اﻹنسانية ،ع ،26دﻳﺴﻤﺒﺮ
خلود قﻄاع
المصدر :مجلة

2018

 1154 – 1131صﻔﺤة
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 (13اتجاهات الشباب نﺤو دور مواقع التواصل اﻻجتماعي في دعم ﺛقافة الﺤوار
المؤلف :غادة أﺣمد عبد الرﺣمن ،يسرا مﺤمد صبيﺢ

الﻨاشر :كلية اﻹعﻼم بجامعة اﻷهرام الﻜﻨدية

2019

المستخلص :ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﻓـﺮاد ،وﻓـﻲ اﻟﻔﻀـﺎء
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﺑـﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺠﻤﻬـﻮر ،وﺧﺎﺻـﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت وﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺟـﺎءت أﻫﻤﻴـﺔ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸـﺒﺎب ﻧﺤـﻮ دور ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ دﻋـﻢ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺤـﻮار ،ﻧﻈـﺮًا ﻟﻤـﺎ
ﺗـﻮﻓﺮه ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ﻣﻨﺼـﺔ ﻟﻠـﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ،واﻧﻔﺘـﺎح ﻋﻠـﻰ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺒﻴﺌــﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓـﺎت؛ ﻣﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ارﺗﻔــﺎع ﻧﺴــﺒﺔ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ اﻟﺠﻨﺴــﻴﻦ ﻟﻤﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻗــﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺔ ،وﻣﻮاﻗــﻊ
اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.



ﺗﻌﺪدت وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻃﺮق ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ اﺗﺠﺎﻫــﺎت اﻟﺸــﺒﺎب ﻧﺤــﻮ دور ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺤــﻮار ،ﺣﺘــﻰ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار وإرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪه.



اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺘــﻲ ﻳﻬــﺘﻢ اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺎﻟــﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺣﻮﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ،
وأﺳﺒﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ.

المصدر :المجلة العربية لبﺤوث اﻹعﻼم واﻻتصال :ع ،27أﻛﺘﻮﺑﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (14اعتمـــاد الشـــباب علـــﻰ شـــبﻜات التواصـــل اﻻجتمـــاعي وعﻼقتـــﻪ بـــﺈدراكهم لخصـــائص
الشخصية المصرية
المؤلف :سالي بركات

الﻨاشر :المركز القومي للبﺤوث اﻻجتماعية والجﻨائية

2019

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺷـﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ )2011م – 2015م( واﻟﺨﺼــﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪرﻛــﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ذات اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﺣﻴــﺚ
ﻋﻤﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﺼــﺮي ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺒﻜﺎت ﻛﻤﺼــﺪر ﻟﻸﺧﺒــﺎر ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ أﻧﻤــﺎط وﻣﺠــﺎﻻت
اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﺼــﺮي ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻣــﻊ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﺮات اﻟﻤﺒﺤــﻮﺛﻴﻦ ﻟﻤﻼﻣــﺢ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻳﺮى ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،وﻣـﺎ ﺗﻀـﻤﻨﺘﻪ ﻣـﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﻴﻦ وآراﺋﻬـﻢ ﺗﺠـﺎه
ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ) ،(2015 – 2011ﻗــﺪ أﻓــﺮزت ﺑﻴﺌــﺔ ﺧﺼــﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘــﺎش ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻻﺧــﺘﻼف ﻓــﻲ اﻵراء
ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠـﻰ ﺷـﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻤﺼـﺪر ﻟﻸﺧﺒـﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ،ورﺻـﺪ
وﺗﺤﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻤﺎط وﻣﺠﺎﻻت ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻪ.



اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ ﻣﻼﻣـــﺢ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻟﻤﺼـــﺮﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳـــﺐ ،ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻛﺜﺎﻓـــﺔ اﺳـــﺘﺨﺪام ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

المصدر :المجلة اﻻجتماعية القومية :ﻣﺞ ،56ع ،1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
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 (15بﻨاء مﻨﻈومة القيم اﻷخﻼقية لدى الشباب علﻰ ساﺣة المجتمع اﻻفتراضي
المؤلف :مﻨﻰ ﺣسﻨي جاد علي

الﻨاشر :كلية الدراسات اﻹنسانية بجامعة اﻷزهر

2019

المســتخلص :اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻴﺔ أن ﺗﺠــﺬب وﻗــﺖ وﻓﻜــﺮ واﻫﺘﻤــﺎم ووﺟــﺪان اﻟﺸــﺒﺎب وﻋﻘــﻮﻟﻬﻢ ،دون
اﻋﺘﺒـﺎر ﻟﻠﻔــﻮارق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴــﺔ واﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،ﻟﻴﻤﺘـﺰج اﻻﺗﺼــﺎل اﻟـﺬاﺗﻲ واﻟﺸﺨﺼــﻲ واﻟﺠﻤﻌــﻲ
واﻟﺠﻤــﺎﻫﻴﺮي ﻓــﻲ ﺑﻴﺌــﺔ واﺣــﺪة ،أﻋــﺎدت ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﺗﺼــﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔــﺮد ،وﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ اﻟﺘــﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ
اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد .وﻫـﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻮاﺟـﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴـﺔ ﻟـﺪى اﻟﺸـﺒﺎب ،وﺗﺤﺪﻳـﺪ آﻟﻴـﺎت ﺑﻨـﺎء ﻫـﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿــــﻴﺔ ،ﻛﻤــــﺎ ﻫــــﺪﻓﺖ إﻟــــﻰ ﺗﻘــــﺪﻳﻢ ﺑــــﺪاﺋﻞ وﺣﻠــــﻮل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــــﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬــــﺔ أزﻣــــﺔ اﻟﻘــــﻴﻢ ﺑﺘﻠــــﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻗد أﻇﻬﺮت نﺘاﺋﺞ الدراسة ما ﻳلﻲ:



ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜـﺮ ﺗﻘﺒﻠًـﺎ ﻟﻘـﻴﻢ ﺟﺪﻳـﺪة ،وأﻳﻀًـﺎ وﺟـﻮد
ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺸﺒﺎب.



ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ إﺛﺮاﺋﻴﺔ وﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ،واﻟﺒﻌـﺪ
ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.



إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳـﺔ ﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻘـﻴﻢ ﻟـﺪى اﻟﺸـﺒﺎب ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿـﻲ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ إﻧﺸـﺎء ﺗﺠﻤﻌـﺎت
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

المصدر :مجلة قﻄاع الدراسات اﻹنسانية :ع ،23ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019
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 (16دور مواقع التواصل اﻻجتمـاعي فـي دعـم مﻔهـوم المسـاءلة اﻻجتماعيـة لـدى الشـباب
الجامعي
المؤلف :داليا مصﻄﻔﻰ السواح

الﻨاشر :الجمعية المصرية للعﻼقات العامة

2019

المســـتخلص :ﺳـــﻌﺖ ﻫـــﺬه اﻟﺪراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ دور ﻣﻮاﻗـــﻊ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ ﺗـــﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻣﻔﻬـــﻮم
اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ذﻟــﻚ اﻟﻤﻔﻬــﻮم ﻣــﻦ آﻟﻴــﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺗﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬــﺎ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻘــﺪم ﻧﺘــﺎﺋﺞ أوﻟﻴــﺔ ﻟﻤﺆﺷــﺮات اﻷداء اﻟﻌــﺎم ،ودور اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ أو ﺗﺮاﺟــﻊ ﻫــﺬا اﻷداء ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠـﻰ أﺑﻌـﺎد وﺣـﺪود ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـﻮة واﻟﻀـﻌﻒ ﻟﺤـﺪود وإﻣﻜﺎﻧـﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻗد أﻇﻬﺮت نﺘاﺋﺞ الدراسة ما ﻳلﻲ:



أﻫــﻢ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟﺘــﻲ ﻳﻔﻀــﻞ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﺼــﺮي اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻬــﺎ ،وﻫــﻲ :ﻓــﻴﺲ ﺑــﻮك ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ
 ،%38.7إﻧﺴﺘﺠﺮام ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%25وﺗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%17.17وأﺧﻴﺮًا ﺟﻮﺟﻞ ﺑﻠﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %15.1



ﺟﺎءت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﻌـﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت
ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت واﻟﻤﻮﺿـــﻮﻋﺎت ،وﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻵراء ﺣـــﻮل اﻟﻘﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣـــﺔ ،وأﺧﻴـــﺮًا رﺻـــﺪ آراء
واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم وأﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋـﺎم ،واﻟﻤﺴـﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺑﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ،واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.



ﺗﻌﻤﻴـــﻖ ﻗﻨـــﻮات اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ ﺑـــﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب واﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺒـــﺮ ﻣﻮاﻗـــﻊ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ،ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﺄﻫﻴـــﻞ اﻟﺸـــﺒﺎب
اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻤﺎرﺳــﺎت وأﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ،وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ رؤى
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
المصدر :مجلة بﺤوث العﻼقات العامة :س ،7ع ،23أﺑﺮﻳﻞ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019
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 (17إجـراءات مقترﺣـة لتﻔعيــل مسـؤولية اﻹدارة الجامعيــة نﺤـو نشـر ﺛقافــة التسـامﺢ لـدى
ﻃﻼبها
المؤلف :مﺤمد سيد مﺤمد السيد ،عزة أﺣمد صادق علي

الﻨاشر :كلية التربية بجامعة جﻨوب الوادي

2018

المســتخلص :ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻟــﺪى ﻃﻼﺑﻬــﺎ ﻧﻈـﺮًا ﻷﻫﻤﻴــﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻵوﻧـﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ اﻟﻤﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﺮاﻋﺎت وﺣـﻮادث اﻟﻌﻨـﻒ ،واﻟﺜـﻮرات واﻻﻧﻔﺘـﺎح ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟﻢ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ وأﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ،وﻣﻮﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﺘﺮﺑـﻮي ﻣﺘﻤﺜﻠًـﺎ ﻓـﻲ آراء
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤـﺮﺑﻴﻦ ،وﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻹﺳـﻼم ،ﺛـﻢ ﺗﻨـﺎول ﻋـﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻧﺤـﻮ ﻧﺸـﺮ ﺛﻘﺎﻓـﺔ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﺗﻘﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬي ﻣـﻦ اﻟﻤﻔﺘـﺮض أن ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻮك
اﻷﺧﻼﻗﻲ ،واﻟﺬي ﺗﻮﺟﻬﻪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.



ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﺑﻤﻘﻮﻣـﺎت اﻟﺤـﻮار وﻣﻬﺎراﺗـﻪ ،ﻓﻀـﻠًﺎ ﻋـﻦ ﻋـﺪم إدراﻛﻬـﻢ ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺮ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﻪ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎخ إداري ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻳﻌﻄـﻲ اﻟﻄـﻼب ﻣﺴـﺎﺣﺔ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﻢ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺪرﻛﻮا ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.



اﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺪة ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫـﺎت واﻟﻤﻌــﺎرف واﻟﻘــﻴﻢ ،ﺑﺤﻴـﺚ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
اﻟﻤﺴــﺎواة واﻟﺤﺮﻳــﺔ واﺣﺘــﺮام اﻹﻧﺴــﺎن ﻟﺬاﺗــﻪ وإﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﻪ ،ﺑﻌﻴ ـﺪًا ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺼــﺐ ﻟﻠــﺮأي أو اﻟﺘﻄــﺮف ﻓــﻲ اﻻﺗﺠــﺎه واﻻﻋﺘﻘــﺎد،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

المصدر :مجلة العلوم التربوية :ع ،34ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

 (18أهم المشﻜﻼت الﻨﻔسية واﻻجتماعيـة لـدى الشـباب المصـر ي ) (35 – 18سـﻨة :دراسـة
تﻄبيقية في مﺤافﻈة القاهرة
المؤلف :معهد التخﻄيﻂ القومي

الﻨاشر :معهد التخﻄيﻂ القومي

2018

المستخلص :اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺪى ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻓـﻲ ﺳـﻦ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟﻌﻤـﻞ
) (35 – 18ﺳــﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﻘــﺎﻫﺮة ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﻄــﺮح ﺣﻠــﻮل ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﻟﻤﺸــﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو اﻟﺤــﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮي ،وﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄـﻂ واﻟﺒـﺮاﻣﺞ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻴﻢ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أن أﻫﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻫـﻲ :ﺻـﻌﻮﺑﺔ إﻳﺠـﺎد ﻓـﺮص ﻋﻤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ،وﺻـﻌﻮﺑﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮة ،وﻋﺪم اﻹﻋﺪاد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.



ﺟـــﺎءت أﻫـــﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪم ﻗـــﺪرة اﻟﺸـــﺒﺎب ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺘﺤﻜﻢ ﻓـــﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـــﻪ ،واﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﺸـــﻌﻮر ﺑﺎﻟﻴـــﺄس
واﻻﻛﺘﺌﺎب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪدت اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺿــﺮورة إﺟــﺮاء دراﺳــﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺻ ـﺤﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹدﻣﺎن ﺑﻜﻞ ﺻﻮره.



اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔـﻲ ﻟﻠﺸـﺒﺎب ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺰﻳـﺰ دور اﻟﺸـﺒﺎب ﻓـﻲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ وﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ،
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري.

المصدر :الموقع اﻹلﻜتروني لمعهد التخﻄيﻂ القومي
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 (19التخﻄيﻂ لبﻨاء ونشر ﺛقافة التسامﺢ عﻨد الشباب
المؤلف :ﺣازم مﺤمد إبراهيم مﻄر

الﻨاشر :كلية التربية بجامعة عين شمس

2018

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﺒﻨــﺎء وﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺒﺎب ،واﻟﺘﻮﺻــﻞ ﻟﺘﺼــﻮر
ﺗﺨﻄﻴﻄــﻲ ﻣﻘﺘــﺮح ورؤﻳــﺔ اﺳﺘﺸــﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨــﺎء وﻧﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﻮﻋﻲ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺸـﺮ روح اﻟﻤﺤﺒـﺔ ﺑـﻴﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺸـﺒﺎب ،وﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻵﻟﻴـﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻋﻨـﺪ اﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺛﻘﺎﻓـﺔ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



أﻫﻤﻴــﺔ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻓــﻲ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﺳــﻠﻮك اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻻﺧــﺘﻼف ﺑﻴــﻨﻬﻢ ،وﺑــﺬل اﻟﺠﻬــﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ،
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ،وﺧﻠﻖ روح اﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ.



ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺟﻴـﺪًا،
وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية :




اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
أﻫﻤﻴﺔ دور اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﺿـﺮورة ﺗﻌﺰﻳـﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨـﺔ ﻟـﺪى اﻟﺸـﺒﺎب ،وﺿـﺮورة ﺗﻨﺸـﻴﻂ
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.

المصدر :مجلة القراءة والمعرفة :ع ،206دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
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 (20التﻔاعلية والهوية الثقافية لدى الشباب المصري :رؤية تﺤليلية
المؤلف :داليا أشرف

الﻨاشر :الجامعة اﻷمريﻜية بالقاهرة

2017

المستخلص :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻤﺤـﺮك اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻔﻌـﻞ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ ،ﻓﻤﻘﻴـﺎس ﺗﺤﻀـﺮ اﻷﻣـﻢ ورﻗﻴﻬـﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘـﺪﻣﻬﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ دﻻﻻت وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌـﺎن ،وﻷن أﻋﻤـﺪة ﺑﻨـﺎء اﻷﻣـﻢ ﻫـﻲ اﻟﺸـﺒﺎب ،ﻓـﺈن اﻟﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳـﺘﻴﻌﺎب وإﻳﻤـﺎن اﻟﺸـﺒﺎب ﺑﺘﻠـﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ .وﻧﺎﻗﺸـﺖ ﻫـﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﺤـﺎﻟﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﻤﺼـﺮي ،وﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻬﻮﻳـﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﻮازن وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﺷ ـﻜّﻠﺖ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻨــﻮع واﻟﺘﻌــﺪد ﻓــﻲ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،واﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟــﺬي أﺣﺪﺛﺘــﻪ أﺷــﻜﺎل اﻻﺗﺼــﺎل واﻹﻋــﻼم اﻟﺠﺪﻳــﺪة ،ﻣﺎﻫﻴــﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.



وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية :



ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﻓﻬـﻮ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز  %3ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘـﻮى
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى.



ﺿــﺮورة اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ اﻟﻮﻋــﺎء اﻟــﺪاﺋﻢ ﻟﺘﺮاﺛﻨــﺎ وﻫﻮﻳﺘﻨــﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻷﺻــﻴﻠﺔ ،وأﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻟــﺪور
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ،وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

المصدرIssue 23, Winter/Spring 2017 :Arab Media & Society :
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القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية
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ﱠ
كشـاف المؤلﱢف

م

اسم المؤلف

الرقم المسلسل للدراسة

1

ابتسام مرسي مﺤمد المرسي

10

2

أسماء مﺤمد نبيل إﺣسان

12

3

آية إيهاب ﺣسن علي

1

4

إيمان نور الدين الشامي

6

5

بسﻨت عدلي ﺣسن مﺤمد

11

6

ﺣازم مﺤمد إبراهيم مﻄر

19

7

ﺣمدان ﻃاهر مﺤمد

9

8

داليا أشرف

20

9

داليا عادل رمﻀان الزيادي

5

10

داليا مصﻄﻔﻰ السواح

16

11

رباب كمال عبد الجواد

2

12

سالي بركات

14

13

سماح مﺤمد مﺤمدي

3

14

عزة أﺣمد صادق علي

17

15

غادة أﺣمد عبد الرﺣمن

13
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م

اسم المؤلف

الرقم المسلسل للدراسة

16

ليلﻰ أﺣمد السيد كرم

11

17

مﺤمد رفاعي شوقي إبراهيم

4

18

مﺤمد سيد مﺤمد السيد

17

19

مروى عبد اللﻄيف عبد العزيز

7

20

مريهان مﺤمد عبد الجواد

8

21

معهد التخﻄيﻂ القومي

18

22

مﻨﻰ ﺣسﻨي جاد علي

15

23

هبة أﺣمد سعيد

2

24

يسرا مﺤمد صبيﺢ

13
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