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 شكر وتقدير
 إلى أساتذتي الكرام : 

، إلل  مل  رهم كل تائه، وضوؤهم قبس لكلل الائر، يهتدي بنو اعل النوراهل العمم والمعرفة ومشمن
 يهنا ودفعنا إل  مستوى المسؤولية.كا  لهم الفضل األكبر في توج

     لللللللد بالتلللللللدير والشللللللكر األسلللللللتا  مللللللا انتهللللللاة هلللللل إ الدراسلللللللة و روجهللللللا إللللللل  النللللللور  ود و 
مالجاللة واالاترام والت بعي  الدكتور/عيس  الشماس/ وانظر إليه لهل ا البالك كلل ملا  لدير، فلد قلدم

زارة العمللم وسلعة اع للالف ولتفهمله ميللولي الدراسلية وااتراملله  رائللي، علر  عنلله مل  نبللل ال مل  و لل
للللد الوقلللل  ال و للللل وال مللللي   ، ومسللللاعدتيعملللل  دراسللللتي وعشللللرافه فللللي السللللير قللللدما ، وهللللو ي  م

 لمناقشتي ومساعدتي وت ايح    ائي .
 هيئلللو  لنلللا  ر للل  البالللك الللل ي  يلللوفرو  سلللبل المعرفلللة و  األسلللات ةلكلللل  تللللدم بالشلللكر والتللللدير و 

 والدراسة.
 لمجميا جز ل الشكر واالاترام  

 
 الباحثة 

 



 
 أ

 فهرس احملتوايت
 الصفحة الموضوع        

  الباب األول : الجانب النظري 

  اإلطار العام لمبحث:الفصل األول 

 5-4 البحث ةمقدم

 5 مشكمة البحث -أولا 
 7-6 أىمية البحث -ثانياا 
 8-7 أىداف البحث -ثالثاا 
 8 متغيرات البحث -رابعاا 

 9-8 البحثأسئمة  -اا خامس
 11-9 ت البحث وتعريفاتو اإلجرائية مصطمحا -ساا ساد

  سابقةالفصل الثاني : دراسات 
 17-13 أواًل: الدراسات العربية

 19-17 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 19 ةثالثًا:التعقيب عمى الدراسات السابق

 02-19 من الدراسات السابقة الدراسة الحاليةموقع رابعًا: 
  المرئياإلعالم واإلعالم : لفصل الثالثا

 00 مقدمة -
 00 .اإلعالم -أوالً 
 03-00 مفيوم اإلعالم -1
 05-03 اإلعالم واإلتصال -0
 06-05 أىداف اإلعالم-3
 07-06 أىمية وسائل اإلعالم-4
 32-07 مظاىر تأثير اإلعالم في الشباب -5

 32 اإلعالم المرئي )التمفزيون(-ثانياً 
 33-32 التمفزيون اإلعالميةأىمية -1
 33 زيون خصائص التمف -0



 
 ب

 33 المرئي والحركي والسمعي الدمج بين -0-1
 33 الجمع بين الترفيو والتثقيف -0-0
 34-33 قدرتو عمى التشويق واإلثارة-0-3
 34 القدرة عمى نقل خبرات األفراد والشعوب إلى المشاىدين جميعيم-0-4
 35-34 ممية والثقافيةالقدرة عمى مخاطبة الناس عمى اختالف مستوياتيم الع-0-5
 35     سيولة اقتنائو في المنزل وتوفيره لمجيد والوقت والمال-0-6

 36 الوضوحالواقعية و  -0-0-7

 36 يون وظائف التمفز  -3
 37 الوظيفة اإلعالمية -3-1
 38-37 الوظيفة التثقيفية -3-0
 38 الوظيفة الترفييية -3-3
 38 الوظيفة السياسية-3-4
 39 فة التربويةالوظي -3-5

 41-39 التربوية أىمية التمفزيون  -ثالثاا 
  تمكين الشباب والمشاركة المجتمعية: الرابعالفصل 

  مقدمة -
 43 مرحمة الشباب وخصائصها- أوالً 
 45-43 مفيوم الشباب -1
 46-45 أىمية الشباب -0
 48-46 خصائص الشباب الجتماعية -3
 52-48 وعاية الشباب وحل مشاكمدور المؤسسات المجتمعية في ر  -4

  تمكين الشباب -ثانياً 
 51-52 مفيوم تمكين الشباب -1
 51 بأىداف تمكين الشبا -0
 53-50 أسس التعامل مع مفيوم تمكين الشباب -3
 58-53 ومؤشرات تمكين الشبابأبعاد  -4
 62-58 اتجاىات حول تمكين الشباب-5

 62 المشاركة المجتمعية -ثالثاً 
 61-62 مفيوم المشاركة المجتمعية -1



 
 ت

 أىداف المشاركة المجتمعية.-0

 

61-60 
 60 أسس المشاركة المجتمعية -3
 متطمبات المشاركة المجتمعية -4

 

63 
 أساليب المشاركة المجتمعية.-5

 

63-64 
 دور المشاركة المجتمعية في عممية التخطيط. -6

 

64-65 
 مجتمعيةالعوامل المؤثرة في المشاركة ال -7

 

65-66 
 68-66  أىمية الشباب في المشاركة المجتمعية-8

  الجانب العممي: الباب الثاني
 71 إجراءات البحث وأدواته : الفصل األول

 70 مقدمة -
 73-70 ثمنهج البح  -أوالً 
 74-73 حدود البحث  -ثانياً 
 76-74   مجتمع البحث وعينته -ثالثاً 

 86-77 رابعًا: أداة البحث
 86  تطبيق أدوات البحث خامسًا:

  : تحميل مضمون برنامج جيمنا وتفسيراتهالفصل الثاني
 88 مقدمة -

 91-88 النتائج المتعمقة بالسؤال األول -أوالً 

 90-91 ثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ال -ثانياً 

 121-90 الثالث النتائج المتعمقة بالسؤال -ثالثاً 

  وتفسيراته أغمى شبابن برنامج  لث: تحميل مضموالفصل الثا

 126-123 النتائج المتعمقة بالسؤال األول -أوالً 

 127-126 ثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ال -ثانياً 

 117-127 الثالث النتائج المتعمقة بالسؤال -ثالثاً 

  بصمات شباب وتفسيراته برنامجمضمون تحميل رابع: الفصل ال

 100-119 بالسؤال األول النتائج المتعمقة -أوالً 

 103-100 ثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ال -ثانياً 



 
 ث

 133-103 الثالث النتائج المتعمقة بالسؤال -ثالثاً 

  ثالثةالمقارنة بين نتائج تحميل مضمون البرامج ال: سخامالفصل ال

  النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع
 143-135 الثالثةتوزيع البنود في البرامج  المقارنة بينالنتائج المتعمقة ب -أوالً 

 147-144 لثالثةالمقارنة بين مجموعات التمكين في البرامج االنتائج المتعمقة ب-ثانيا

 154-148 لثالثةلمقارنة بين بنود المجموعات في البرامج اج المتعمقة بائالنتا -ثالثاً 

  الشبابنتائج االستبانة وتفسيراتها لبرامج  :دسالفصل السا   
 156 مقدمة -
  وتفسيرها نتائج االستبانة عرض-أوالً 

 162-156 .الخامسنتائج السؤال   -1

 163-162 السادستفسير نتائج السؤال  -2

 165-163 بعتفسير نتائج السؤال السا-3

 172-165 االستنتاجات العامة -ثانياً 

  مقترح لتمكين الشباب  سابع: دليلالفصل ال

 170 مقدمة -

 170 لماذا هذا الدليل -أوالً 

 173 بعض التوجهات لممسؤولين عن برامج الشبابثانيًا: 

 177-173 مضمون الدليل -ثالثاً 

 183-177 رابعًا: البدائل في تمكين الشباب

 192-184 ممخص البحث بالمغة العربية

 198-191 المصادر و المراجع

 199 المالحق

 022 محكمي معيار التحميل والستبانة ( : قائمة بأسماء السادة1الممحق رقم )



 
 ج

 021 ( : قائمة بأسماء المحممين لضبط التحميل0الممحق رقم )
 020 (: استمارة تحميل المضمون 3الممحق رقم )
 027-023 بصورتو األولية معيار تحميل برامج التمفزيون في القناة الفضائية السورية(: 4الممحق رقم )
 012-028 بصورتو النيائية حميل برامج التمفزيون في القناة الفضائية السوريةمعيار لت( :5الممحق رقم )
 015-011 ( : الستبانة بشكميا األولي6الممحق رقم )
 019-016 ( : الستبانة بشكميا النيائي7الممحق رقم )

  ممخص البحث بالمغة النكميزية-
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ح

 
 فهرس الجداول

 الصفحة موضوع الجدول   الرقم 

 75 توزيع حمقات برامج عينة الدراسة( 1جدول ) 1

 76 توزع أفراد المجتمع األصمي عمى كميات جامعة دمشق( 2جدول )   0

 76 ( أفراد العينة والمجتمع األصمي بحسب كل كمية3جدول ) 3

 76 ( توزع أفراد العينة بحسب الجنس والتخصص الدراسي4جدول ) 4

 ( توزع أبعاد المشاركة المجتمعية الفرعية بشكمها األولي عمى األبعاد األساسية في5ول )الجد 5
 معيار أبعاد المشاركة المجتمعية

78 

 78 ( بعض األبعاد المحذوفة واألبعاد المعدلة6جدول ) 6
ة في ( توزع أبعاد المشاركة المجتمعية الفرعية بشكمها النهائي عمى األبعاد األساسي7الجدول ) 7

 معيار أبعاد المشاركة المجتمعية األساسية.
78 

 82 ( ثبات معيار تحميل برامج التمفزيون 8جدول ) 8
 81 ( أوزان االستجابات عمى بنود االستبانة9جدول ) 9

 80 توزع طمبة العينة االستطالعية عمى الكميات التي تّم التطبيق فيها (11دول )ج 12

 83 ستبانة وفقًا رآراء المحكمينتعديل بنود اال ( 11جدول ) 11

داللة الفروق في متوسطات درجات إجابات أفراد العينة وفق درجة تحقق بنود  (12جدول ) 10
 مجاالت االستبانة والدرجة الكمية

83 

( االرتباطات الداخمية بين كل مجال من المجاالت لبنود االستبانة والدرجة الكمية 13جدول ) 13
 رتبا   بيرسون باستخدام معامل اال 

84 

 85 ( نتائج التجزئة النصفية لالستبانة14الجدول ) 14

 85 ( نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ15الجدول ) 15
 86 الثبات بإعادة التطبيق( نتائج 16الجدول ) 16
 92-88 ( ترتيب البنود وفق تكرارات وحدات التحميل ونسبتها المئوية )في برنامج جيمنا( 17جدول ) 17
في ترتيب بنود المعيار بحسب نتائج تحميل المضمون في  )( حساب قيمة) كاي مربع18جدول )  18

 برنامج جيمنا
91 

 91 الترتيب ( –النسبة المئوية  –مجموعات التمكين في برنامج جيمنا ) عدد التكرارات  (19جدول ) 19



 
 خ

 93 االجتماعي في برنامج جيمناتكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين  (21جدول ) 02
( حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين االجتماعي في برنامج 21جدول ) 01

 جيمنا
94 

 94 تكرارات وحدات التحميل لقيم لمجموعة التمكين االقتصادي في برنامج جيمنا (22جدول ) 00
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين االقتصادي في برنامج  (23جدول ) 03

 جيمنا
96 

 96 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين التكنولوجي في برنامج جيمنا24جدول ) 04
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج  (25جدول ) 05

 جيمنا
97 

 98 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج جيمنا26جدول ) 06
( حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج 27جدول ) 07

 جيمنا
99 

 122 جيمنا ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين السياسي في برنامج28جدول ) 08
حساب قيمة ) كاي مربع ( في ترتيب بنود مجموعة التمكين السياسي في برنامج  (29جدول ) 09

 جيمنا
121 

 125-123 ( ترتيب البنود وفق تكرارات وحدات التحميل )في برنامج أغمى شباب(31جدول ) 32
تحميل المضمون في  ( حساب قيمة) كاي مربع ( في ترتيب بنود المعيار بحسب نتائج31جدول ) 31

 برنامج أغمى شباب
125 

 –النسبة المئوية  –( مجموعات التمكين في برنامج أغمى شباب) عدد التكرارات 32جدول ) 30
 الترتيب (

126 

 128 -127 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين االجتماعي في برنامج أغمى شباب33جدول ) 33
) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين االجتماعي في برنامج  ( حساب قيمة34جدول ) 34

 أغمى شباب
129 

 129 كرارات وحدات التحميل لقيم لمجموعة التمكين االقتصادي في برنامج أغمى شبابت (35جدول ) 35
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين االقتصادي في برنامج  (36جدول ) 36

 شباب أغمى
111 

 110 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين التكنولوجي في برنامج أغمى شباب37جدول ) 37
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج  (38جدول ) 38

 أغمى شباب
113 

 114-113 التعميمي في برنامج أغمى شباب ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين39جدول ) 39



 
 د

(حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج أغمى 41جدول ) 42
 شباب

115 

 116-115 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين السياسي في برنامج أغمى شباب41جدول ) 41
ي مربع ( في ترتيب بنود مجموعة التمكين السياسي في برنامج حساب قيمة ) كا (42جدول ) 40

 أغمى شباب
117 

 102-119 ( ترتيب البنود وفق تكرارات وحدات التحميل )في برنامج بصمات شباب(43جدول ) 43
( حساب قيمة) كاي مربع ( في ترتيب بنود المعيار بحسب نتائج تحميل المضمون في 44جدول ) 44

 ببرنامج بصمات شبا
100 

 –النسبة المئوية  –( مجموعات التمكين في برنامج بصمات شباب) عدد التكرارات 45جدول ) 45
 الترتيب (

100 

 104 تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين االجتماعي في برنامج بصمات شباب (46جدول ) 46
تمكين االجتماعي في برنامج ( حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة ال47جدول ) 47

 بصمات شباب
105 

 106 ( تكرارات وحدات التحميل لقيم لمجموعة التمكين االقتصادي في برنامج بصمات شبا48جدول ) 48
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين االقتصادي في برنامج  (49جدول ) 49

 بصمات شباب
107 

 108 دات التحميل لبنود مجموعة التمكين التكنولوجي في برنامج بصمات شبابتكرارات وح (51)جدول  52
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج  (51جدول ) 51

 بصمات شباب
109 

 132 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج بصمات شباب52جدول ) 50
حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنود مجموعة التمكين التعميمي في برنامج  (53جدول ) 53

 بصمات شباب
131 

 130 ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكين السياسي في برنامج بصمات شباب54جدول  ) 54
ين السياسي في برنامج حساب قيمة ) كاي مربع ( في ترتيب بنود مجموعة التمك (55جدول ) 55

 بصمات شباب
133 

 137-135 (جيمنا، أغمى شباب، بصمات شباب)مج ( المقارنة بين توزيع البنود بين برنا56جدول ) 56
 139-138 ( المقارنة بين توزيع البنود بين برنامج جيمنا، أغمى شباب57جدول ) 57
 141-142 نا، بصمات شباب( المقارنة بين توزيع البنود بين برنامج جيم58جدول ) 58
 143 -140 بين برنامج أغمى شباب، بصمات شباب( المقارنة بين توزيع البنود 59جدول ) 59



 
 ذ

(عدد التكرارات والنسبة المئوية والرتبة لكل مجموعة من مجموعات التمكين 61جدول ) 62
 ثالثةالمحددة،في البرامج ال

144 

لبرامج (عدد البنود ومتوسط التكرارات والرتبة لكل مجموعة من مجموعات التمكين في ا61جدول ) 61
 ثالثةال

146 

)جيمنا، أغمى  ثةالثال التمكين االجتماعي في البرامج ( المقارنة بين بنود مجموعة 62جدول ) 60
 (شباب، بصمات شباب

148-149 

ة )جيمنا، أغمى ثالثالتمكين االقتصادي في البرامج الالمقارنة بين بنود مجموعة  (63جدول ) 63
 (شباب، بصمات شباب

152 

ة )جيمنا، أغمى ثالثامج الكين التكنولوجي في البر ( المقارنة بين بنود مجموعة التم64جدول ) 64
 (شباب، بصمات شباب

145 

ة )جيمنا، أغمى لثالثتمكين التعميمي في البرامج ا( المقارنة بين بنود مجموعة ال65جدول ) 65
 (شباب، بصمات شباب

150 

)جيمنا، أغمى  ثالثة( المقارنة بين بنود مجموعة التمكين التعميمي في البرامج ال66جدول ) 66
 (شباب، بصمات شباب

153-154 

إلستجابات الشباب )طمبة جامعة  المعيارية واإلنحرافات الحسابية ( المتوسطات67جدول ) 67
 اإلعالم المرئي في تمكينهم لممشاركة المجتمعية.دمشق( حول دور وسائل 

157-158 

 159 ( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات اجابات الشباب68جدول ) 68
إلستجابات الشباب )طمبة جامعة  المعيارية واإلنحرافات الحسابية ( المتوسطات69جدول ) 69

 دمشق( بالنسبة لمجموعات التمكين
162 

 استجابات بين لمفروق  ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(71)جدول 72
 .الجنس إلى تعزى  طمبةجامعة دمشق دور وسائل اإلعالم المرئي في تمكين الشباب الجامعي

161 

سطات إجابات طمبة جامعة ( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لبيان داللة فروق بين متو 71جدول ) 71
 دمشق المتعمقة بتحديدهم لمجموعات التمكين تبعًا لمتغير الجنس

161 

 بين لمفروق  ت اختبار ونتائج المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(72) جدول 70
 إلى تعزى  طمبة جامعة دمشق دور وسائل اإلعالم المرئي في تمكين الشباب الجامعي استجابات

 .التخصص الدراسي

163 

( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لبيان داللة فروق بين متوسطات إجابات طمبة جامعة 73جدول ) 73
 دمشق المتعمقة بتحديدهم لمجموعات التمكين تبعًا لمتغير االتخصص الدراسي

164 

 



 

1 

 
 
 
 

 
 الباب األول
 اجلانب النظري

 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 الباب األول 

 اجلانب النظري 
 ............................................ الفصل األوؿ: اإلطار العاـ لمبحث

 .........سابقة ....................................دراسات : الفصل الثاني

 ..........ي .............................: اإلعالـ واإلعالـ المرئالفصل الثالث

 ............................تمكيف الشباب والمشاركة المجتمعية: الفصل الرابع

 

 

 

 

 
 
 
 



 

3 

 
 

 الفصل األول 
 اإلطار العام للبحث

 مقدمةال -

 ...................................................البحثمشكمة  -أكالا 

 ...................................................البحثأهمية  -ثانياا 

 ..................................................البحثأهداؼ  -ثالثاا 

 ................................................متغيرات البحث -رابػاا 

 ..................................................البحثأسئمة -خامساا 

 .........................كتػريفاته اإلجرائية البحثمصطمحات  -ساا ساد

 



 

4 

 :البحث مقدمة
شػػ د الػػػالـ لػػو السػػنكات القميمػػة المامػػية غػػدداا مػػف التغيػػرات التػػو طالػػت مختمػػ  جكانػػ  الحيػػا  المػاصػػر   كمسػػت 

مى اختبلؼ درجات النمك كالتقدـ لي ا   لو مختم  دكؿ الػالـ  غ ةا كالكالسياسية المؤسسات االقتصادية كاالجتماغية 
 كّممػا اإلنسػاف ب ػا يشػػر ماسػة حاجػة أصبح بل م ماا  دكراا  المجتمع لو اإلغبلـ به يقكـ الذؼ التربكؼ  الدكر كأصبح
 إلػػػى التربكيػػػة الرسػػػالة حمػػػل لػػػو اإلغػػػبلـ بػػػه يقػػػكـ الػػػذؼ الػػػدكر هػػػذا كالػػػػالـ  بمػػػد  أمػػػكر كمتابػػػػة مػرلتػػػه تكسػػػيع أراد

 رلػصا لو ـإلغبلا يػػػػدّ  كمػػػا المػػػكاطف  ينشػػػد  الػػػذؼ االجتمػػػاغو األمػػػف تػػػكلير لػػػو كبيػػػر حػػػدّ   إلػػػى سػػػ ـي المػػػكاطف
 ؿفاطلؤل بالنسبة سّيما الك  الجتماغوا بيعطلتكا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجتماغيا لتنشئةا غملية لو ل امةا تّسساؤلما فم ث يدلحا

 اػػػػغ كّ لتن ظػػػرالنػػػػب ػػػػرکبي دكر  ال صبحأ ؿب  لػمليةا لػػػو هػػػذ ر صغي ـمساه ّردمج ـإلغبلا ؿسائك دتػ ـلل كالشػػػبا 
 لمتطػػكر دكمػػاا  قابػػل ممػػمكن ا ألف الرسػػالة  ل ػػذ  مسػػتمر  بحاجػػة لػػالمكاطف( Dominick,1983. )ت اراتأثي ةػػػلاغليك

 .كمجتمػه محيطه لو تحدث كما   تحكالت لي ا لتحدث حياته لو تطرأ التو الكثير  لممستجدات بالنظر
أجزاء المجتمع كغف البيئة االجتماغية  نظمة كجكد صكر  كاممة كدقيقة غفكتستمـز الحيا  االجتماغية الم   

  إذ يككل إلي ا مف قبل المجتمع أف تػمل غمى اإلغبلـ دكراا كبيراا  الخارجية   كلو هذا المممار تؤدؼ كسائل
غداد المجتمع ا  ك   كالتكامل الداخمو بيف أجزائه   كما تػمل غمى تطكير النظاـ االجتماغو كتغيير   تكلير التمامف

  (ٔٙٔ  ٕٜٜٔ. )ماككيل تمفة بطريقة غامة كشاممة ككاقػيةلبلستجابة لممتغيرات المخ
  انطبلقاا مف المكقع الذؼ تشغمه هذ  الفئة لو بنية المجتمع ة كبير كيمّثل البحث لو تمكيف الشبا  أهميّ    

 يه مستقبل األمة كقكت ا.يبنى غم كالتنظيـ االجتماغو بصكر  غامة  ل و تشّكل األساس الذؼ
 كاالهتماـ البشرية  طاقات ا مف األمة تمتمكهشريحة كاسػة كم مة مف شرائح المجتمع ل و أغمى ما الشبا  يمثل
 االهتماـ يػنو القري   المستقبل لو الحيا  شؤكف  إدار  لو مسؤكليات ا لتتحمل كا غدادها كت يئت ا كرغايت ا ب ا

 كذلؾ األمة مستقبل يككف  كمتألقاا  كمشرقاا  مزدهراا  الشبا  مستقبل ف يكك  ما لبقدر. األمة بمستقبل
 كظائ  له لإف   التربكية الرسالة مع المتجاك  الػاـ الرأؼ تككيف لو لئلغبلـ األساسو الدكر إلى كباإلمالة    
 تتأل  التو ةكالخاص الػامة كاألج ز  المؤسسات سائر كظائ  جان  إلى االجتماغية التنمية) غمى تنص    أخرػ 
 تقـك أف لمدكلة يمكف كال. لممكاطنيف االجتماغو األمف تكلير إلى كم ا ترمو كالتو الحديثة الدكلة هيكمة من ا

   كتكجي ات ا صكت ا إسماغه إلى بحاجة ألن ا شػب ا  مع تؤمن ا التو االتصاؿ أقنية غبر إال الكثير  بم ام ا
  (ٖٙ٘  ٖٜٛٔ الػكجو) (.الجميع خير سبيل لو مػ ا  التجاك  بغية كذلؾ   كخطط ا سياست ا كشرح
 يتمّتع لما نظراا  جماهيرية اإلغبلـ كسائل أكثر مف الحامر الػصر لو  المتػدد  بكسائمه المرئو اإلغبلـ كيػد   
 المتنكغة  المثيرات خبلؿ مف كذلؾ   سكاء حدّ  غمى   كالصغار الكبار لو كالتأثير اإليصاؿ غمى قدرات مف به
 .طكيمة لفتر  المتابػة غمى كتجبر    كغقمه المشاهد نظر تشد التو كالمشكقة ذابةالج
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 االجتماغية البيئة كغف المجتمع أجزاء غف كدقيقة كاممة صكر  كجكد المنظمة االجتماغية الحيا  كتستمـز   
 غمى تػمل أف المجتمع قبل مف إلي ا يككل إذ   كبيراا  دكراا  اإلغبلـ كسائل تؤدؼ المممار هذا كلو   الخارجية
 المجتمع غدادا  ك    كتغيير  االجتماغو النظاـ تطكير غمى تػمل كما   أجزائه بيف الداخمو كالتكامل التمامف تكلير

  (ٔٙٔ  ٕٜٜٔماككيل . ) ككاقػية كشاممة غامة بطريقة المختمفة لممتغيرات لبلستجابة
يصال ا كالمػارؼ المػمكمات لنقل مةكسي َأْنَجعَ  التمفزيكف  كخاصة المرئو اإلغبلـ أصبح      بصكر  المشاهد إلى كا 

 اتصاؿ كسيمة التمفزيكف  يػدّ  لـ ثـّ  كمف.كاسػة كتػميمية كسياسية إغبلمية بإمكانيات يتمتع ج از ألّنه كذلؾ مباشر  
 المشاركة ترسيخ مجاؿ كلو التػميمية  المجاالت لو كمؤثر لػاؿ بشكل ذلؾ تجاكز بل لحس   إغبلمية
  ألهمية هذ  المرحمة ل و تػّد نقطة تحكؿ أساسية لو كاسع نطاؽ غمى الشبا  كخاصة األلراد لدػ جتمػيةالم

حيا  اإلنساف  كمرحمة م مة تتسـ بالنمائية الجسدية كالػقمية كالنفسية كالركحية كالػاطفية كاالجتماغية  كتمتاز 
بير   كل ذ  المرحمة مطال  كحاجات غديد  يسػى بالحيكية كالجدية كالتحديات  كتزخر بالطاقات كالقدرات الك

الشبا  إلى تحقيق ا  األمر الذؼ يقتمو منه اكتسا  م ارات مػينة كقيماا اجتماغية كأنماطاا سمككية  بما يتفق 
مع ثقالته االجتماغية السائد  لو المجتمع الذؼ ينتمو إليه  كيمّثل البحث لو تمكيف الشبا  أهمية قصكػ  

المكقع الذؼ تشغمه هذ  الفئة لو بنية المجتمع كالتنظيـ االجتماغو بصكر  غامة  ل و تشّكل األساس  انطبلقاا مف
مة كاممة كاهتماـ بالمجتمع هك اهتماـ باألالذؼ يبنى غميه مستقبل األمة كقكت ا  كلذلؾ االهتماـ بفئة الشبا  إنما 

الشبا  بغية االهتماـ ب ـ  كتكجي  ـ التكجيه  برمته  كل ذا أخذت تنتشر لو مػظـ دكؿ الػالـ منظمات رغاية
الصحيح الذؼ يممف تمسك ـ بثقالة المجتمع الذؼ ينتمكف إليه  بما يمّكن ـ مف القياـ باألدكار كالكظائ  المنكطة 
ب ـ لو سياؽ غبلقات ـ االجتماغية كالثقالية مع بػم ـ مف ج ة  كمع غيرهـ مف الشرائح االجتماغية مف ج ة 

ّثل تمكيف الشبا  هيكبلا مف القيـ كاالتجاهات كالمػتقدات كالمػايير كأنماط السمكؾ التو يتبناها جيل أخرػ  كيم
 الشبا  كأساس لتفاغم ـ االجتماغو مع الكسط المحيط.   

 مشكمة البحث: -أولا 
 ذك كهك لشبا  لكقت ا ل ك الشاغل  لو الكقت الحامر كسائم ا أهـ بل مف التربية  أحد كسائل اإلغبلـ يػدّ     

 لو يتناكؿ المتغيرات جديداا  نسيجاا  المجتمع مف نفسه كخمق اإلغبلـ صنػه الذؼ الشبا  كميكؿ تكاءـت تأثيرات
 .المدرسة كال لو البيت داخل مف به يسمع لـ مختمفة كرؤػ  جديد  بأشكاؿ الحيا 
 مف الصحيح  بالشكل كرغايت ا تكجي  ا كغدـ إهمال ا  غف ينجـ كما المبدغة  الخبلقة لمطاقات الشبا  امتبلؾ إف
 الظركؼ لتكلير الناجػة السبل غف لمبحث يدغكنا الذؼ هك ت دد مستقبمنا  كمخاطر المتاحة  لئلمكانيات هدر

 القرار صنع لو لممشاركة الشبا  ألبنائنا كاممة الفرصة إتاحة غمى تػمل لمتنشئة االجتماغيةالتو المبلئمة
 )االجتماغية  المختمفة المجتمع نشاطات لو الفّػالة لممساهمة –  ـ مستقببلا ي يئ الذؼ األمر كاتخاذ  

 كيفسح التحديث كالتطكير  غممية لو اإليجابو دكرهـ تفػيل غمى الخ..( كيػمل...السياسية االقتصادية الثقالية 
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 االجتماغية الشرائح قيةب مع المجتمع لمختم  جكان  الشاممة التنمية تحقيق لو المؤثر  لممشاركة أمام ـ المجاؿ
 مف -كسائل اإلغبلـ ممن ا كمف – االجتماغية مؤسساته بكل يتمكف المجتمع لـ ما يتحقق لف كهذا األخرػ 
 ذلؾ سكاء أكاف القرار كاتخاذ صنع لو مشاركت ـ أماـ غائقاا  تق  كالتو الشبا   من ا التو يػانو المشاكل مػالجة
 األخرػ  المجتمع مؤسسات ستكػ م غمى أـ كسائل اإلغبلـ  مستكػ  غمى
البرامج المكج ة لمشبا   كجدت الباحثة أفّ   ه مف برامج لمشبا كمف خبلؿ دراسة كاقع الفمائية السكرية كما تبثّ   

مثل ) نة مف الشبا  كهك الشبا  الجامػو لقطلئة مػيّ  ز غمى مكمكغات خدمية تخّص  ا تركّ قميمة  كما أنّ 
 تػالج قمايا القد هذ  البرامج  لشبا  )مثل برنامج أغمى شبا ( كبالتالو لإفّ برنامج جيمنا( كرصد لػاليات ا

آراء الشبا  حكؿ جكان  كأبػاد  ناكلتدراسة استطبلغية تباجراء  قامت الباجثة ذلؾ ل  ك الشبا  جكهرية تمّس 
ػ ـ الباحثة طريقة استخدمت م ( طالباا كطالبةا ٓ٘تمكيف الشبا  لممشاركة لو المجتمع  كبمغ حجـ هذ  الػينة )
مف ألراد الػينة يتػمق بدكر اإلغبلـ المرئو  لرد لكلالمقابمة الفردية أدا ا لجمع المػمكمات كذلؾ غبر تكجيه سؤاؿ 

لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية  بػد أف قدمت ل ـ تكميحاا بسيطاا حكؿ مف كـ المشاركة المجتمػية 
قاببلت الفردية أف إجابات الطمبة قد تفاكتت ليما بين ا  لفو حيف أكد غدد كتمكيف الشبا . ككانت نتيجة هذ  الم

دكر لو غممية تمكيف  )القنا  الفمائية السكرية( %( أنه ليس لئلغبلـ المرئوٖٗ.ٙٙمف الطمبة بمغت نسبت ـ )
ئو دكراا لو تمكيف %( أّف لئلغبلـ المر ٚ٘.ٖٖغت نسبت ا)كجدت الفئة الثانية التو بم الشبا  لممشاركة المجتمػية 

 كلو مكء ماسبق كماتكصمت إليه الدراسة االستطبلغية السابقة مف إجابات متباينةشاركة المجتمػية  الشبا  لمم
غف السؤاؿ الذؼ تحددت به دلع الباحثة إلى مركر  استكماؿ اجراءات الحصكؿ غمى اإلجابة الػممية الدقيقة

 غمى النحك التالو: مشكمة البحث
  ؟ممشاركة المجتمعيةل مكيف الشبابفي ت) برامج الفضائية السورية( الـ المرئي ما دور اإلع

 مية البحث:أى-ثانياا 
 : األىمية النظرية 

 تتجمى األىمية النظرية ليذا البحث مف النقاط التالية:
مف  جتمػية   كلو مجاؿ التنمية الماإلغبلـ المرئو )التمفزيكف( لو تمكيف الشبا ؤدي ا األدكار التو ي أهمية-ٔ

 .خبلؿ تكاصمه مع الشبا  مف خبلؿ البرامج الخاصة لو الشبا 
تبرز أهمية البحث لو ككنه يؤطر لشراكة مجتمػية لاغمة  مف خبلؿ التػاكف كالتكامل بيف كسائل اإلغبلـ  -ٕ

 كالمؤسسات المجتمػية األخرػ.
غل لو غممية البناء كالتنمية  لبل تنمية أهمية لئة الشبا  لو أؼ مجتمع مف المجتمػات  لما ل ا مف دكر لا -ٖ

شاممة إذا لـ نكلو الشبا  الرغاية الكاممة  كلـ نسع إلى الحفاظ غمى قيم ـ كخصكصيت ـ كنػمل غمى تحقيق 
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تناكؿ المكمكغات التو تخص هذ  الفئة كالمؤثرات التو  مطالب ـ الطمكحة  كبالتالو لإف هناؾ مركر  تستكج 
 االهتماـ كالتبصر.تؤثر غمى ألكارها بػيف 

التنمية لو  هـمما يفّػل دكر  غمى المشاركة لو بناء مجتمػ ـ كتطكير تشجيػ ـ لو  تمكيف الشبا أهمية  -ٗ
 الشاممة لممجتمع.

مما يفّػل  غمى المشاركة لو بناء مجتمػ ـ كتطكير تشجيػ ـ أهمية البرامج التمفزيكنية المكج ة لمشبا  لو  -٘
 .  الشبا دكر هذ  البرامج لو حيا

 المؤسسات اإليجابو مع تكاصم ا خبلؿ مف كتكظيف االمشاركة المجتمػية   دكر الجامػة لوتفػيل  مركر  -ٙ
 لمتربية كمظ رية جكهرية أهداؼ بفاغمية كتتحقق التربكية بكاسطت ا المنظكمة تتكامل حتى كالتربكية  االجتماغية

 المشاركة المجتمػية لمشبا . مف مظاهرالزياد   لو  نفس ا المؤسسات أهداؼ هذ  لو ممثمة
غمى حد غمـ الباحثة التو تناكلت دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة  –ندر  الدراسات -ٚ

 لو سكرية. المجتمػية
 :األهمية التطبيقية 

 تتجمى أىمية البجث التطبيقية مف النقاط اآلتية:
محت المشاركة المجتمػية اليكـ م مة  أحيث   كة لو الحيا  المجتمػيةلممشار  الشبا  تناكله ألبػاد تمكيف -ٔ

 ة الحكار مع صانػو القرار.يالمحمية مف خبلؿ تقكية قنكات االتصاؿ كتػزيز آل مجتمػاتاللمن كض ب
نتائج البحث التو تسػى لمكش  غف مممكف برامج الشبا  لو التمفزيكف الػربو السكرؼ )القنا  الفمائية(  -ٕ
 تحتكيه مف أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية.كما 
نتائج البحث التو تسػى لمكش  غف آراء طمبة جامػة دمشق لو دركر اإلغبلـ المرئو لو تمكيف الشبا   -ٖ

 لممشاركة المجتمػية
كف مف شأن ا تفػيل البرامج المػد  لمشبا  بحيث تك التو  مقترحاتبػض التقديـ قد يس ـ هذا البحث لو  -ٗ

 مرتبطة مع احتياجات ـ االجتماغية كالنفسية كالثقالية كالسياسية ممف مػطيات الكاقع القائـ .
محاكلة الخركج برؤية كامحة كآليات غممية تمكف القائميف غمى البرامح لو التمفزيكف مف إغداد مكاد  -٘

 إغبلميةتمبو حاجات الشبا  كتشبع تطمػات ـ.
 : البحثأىداؼ -ثالثاا 
 امج القنا  الفمائية السكرية(تػرؼ دكر اإلغبلـ المرئو )بر تحميل مممكف برامج الشبا  ك  ىإل بحثال اهذ  دؼي

 التالية: األهداؼ كذلؾ مف خبلؿ  ػيةممشاركة المجتمتمكيف الشبا  للو 
القنا     ل ـ لوالمكج ة لمشبا  السكرييف مف خبلؿ البرامج المػدّ  غبلميةمممكف الرسالة اإلالكش  غف  -ٔ
 . فمائية السكريةال
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 الكش  غف أبػاد المشاركة المجتمػية المتممنة لو البرامج المقدمة لمشبا  لو القنا  الفمائية السكرية  -ٕ
مكمكع   لو البرامج غف المشاركة المجتمػية لمشبا  لكش  غف مدػ التكامل لو المكمكغات المقدمةا-ٖ

جراء مقمف خبلؿ تحميل مممكف هذ  البرام  الدراسة   ارنة بيف هذ  البرامج.ج  كا 
 .آراء الشبا  لو برامج الفمائية السكرية كدكرها لو تمكيف الشبا  لممشاركة لو المجتمعالكش  غف -ٗ
بحيث تككف  آليات تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو المجاالت كالة  تفػيل ل تصكر مقترحالكصكؿ إلى -٘

 .ة ممف مػطيات الكاقع القائـالثقالية كالسياسيمرتبطة مع احتياجات ـ االجتماغية كالنفسية ك 
 متغيرات البحث:  -رابعاا 
 تـ تحديد متغيرات البحث غمى الشكل اآلتو:  
  :ة(إنساني تخصصات  ةغمميتخصصات ) كيقسـ إلى لئتيف التخصص الدراسوالمتغيرات المستقمة   

  )ذكر  أنثى( كيقسـ إلى لئتيف الجنس:                      

 لو جامػة دمشق. لممشاركة المجتمػية الشبا  الجامػوتمكيف اإلغبلـ المرئو لو  أثر تغيرات التابػة:الم 

 :لبحثأسئمة ا -خامساا 
 ينطمق البحث مف السؤاؿ الرئيسو التالو :  

 ممشاركة المجتمعية ؟تمكيف الشباب لفي  برامج الفضائية السورية(ما دور اإلعالـ المرئي )
 ؤاؿ األسئمة التالية :كتتفرع غف هذا الس

 الػربو المكج ة لمشبا  السكرييف مف خبلؿ البرامج المػد  ل ـ لو التمفزيكف  غبلميةمامممكف الرسالة اإل -ٔ
 ؟"بصمات شبا   "جيمنا كأغمى شبا القنا  الفمائية السكرية( السكرؼ )

 كرية؟الس الفمائية القنا  لو الشبا  برامج غمي ا تركز التو تمكيفال مجمكغات ماهو -ٕ
)التمكيف االجتماغو  التمكيف االقتصادؼ  التمكيف التكنكلكجو   ممشاركة المجتمػيةل تمكيف الشبا  أبػادما -ٖ

 ؟السكرية لشبا  لو القنا  الفمائيةالو برامج   التمكيف التػميمو  التمكيف السياسو(
مف مكمكع الدراسة   امجلو البر غف المشاركة المجتمػية لمشبا   مدػ التكامل لو المكمكغات المقدمةما -ٗ

 خبلؿ إجراء مقارنة بيف هذ  البرامج. 
 ؟لو برامج الفمائية السكرية كدكرها لو تمكيف الشبا  لممشاركة لو المجتمعلشبا  ما آراء ا -٘
 تمكيف لو المرئو اإلغبلـ كسائل دكر لو بآرائ ـ يتػمق ليما دمشق جامػة طمبة إجابات بيف تكجد لركؽ  هل -ٙ

  ؟ الجنس لمتغير تػزػ  لمجتمػيةا لممشاركة الشبا 
 تمكيف لو المرئو اإلغبلـ كسائل دكر لو بآرائ ـ يتػمق ليما دمشق جامػة طمبة إجابات بيف تكجد لركؽ  هل -7

  ؟ الدراسو التخصص لمتغير تػزػ  المجتمػية لممشاركة الشبا 
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احتياجات ـ االجتماغية مف شأن ا تفػيل البرامج المػد  لمشبا  بحيث تككف مرتبطة مع التو  اتالمقترحما -ٛ
 .؟كالنفسية كالثقالية كالسياسية

 : بحث وتعريفاتو اإلجرائيةمصطمحات ال -ساا ساد
( بأنه نمط لو السمكؾ المتكقع مف قبل لرد لو مكق  مػيف مراغياا مف spoonerيػرله سبكنر )الدور: -1

                    تطمػات ـ كمتطمبات ـ خبلله المػايير االجتماغية السائد  لو الجماغة  كآخذاا بػيف االغتبار
(Spooner, 2000, p10) 

كتػرؼ الباحثة الدكر بأنه م مة كسائل اإلغبلـ المرئية القنا  الفمائية السكرية بالتػاكف مع المؤسسات المجتمػية 
مكيف الشبا  لو التكظي  الجيد كالمميز لمقنا  الفمائية السكرية مف خبلؿ البرامج التو تػرم ا لتساغد لو ت

 لممشاركة المجتمػية  لبناء المجتمع كتطكير 
 : اإلعالـ -2

إغبلماا   كيقاؿ   أغمـ لبلناا الخبر: أؼ أخبر  به   –تشتق كممة " إغبلـ " مف الفػل " أغمـ جاء لو مػجـ المكرد : )
ـ هك اإلخبار " لو حيف كهذا يدؿ غمى أف اإلغبلـ يػنو اإلخبار  كيتفق هذا مع آخر يرػ أف المقصكد " باإلغبل

 )البػمبكو (ء   كما تشمل الحقائق كالمػمكماتيذكر ثالث أف كممة " اإلغبلـ تػنو المػرلة أك اإلخبار أك األنبا
 كاإلذاغة كالصحالة االتصاؿ الجماهيرؼ  كسائل غبر بالجماهير  االتصاؿ غمى يطمق اسـ كاإلغبلـ. (ٕٜٜٔ
 مصر بيف الكحد  غ د لو مر  أكؿ استخدـ مستحدث غربو -لفع – لمػنىا ب ذا – كاإلغبلـ .كغيرها كالتمفزيكف 
  (ٕٚٗ  ٜ٘ٛٔمػمكمات )المالح  تػنو التو Informationاالنجميزؼ  بالمفع ليقابل (ٜٔٙٔ-ٜٛ٘ٔ)ة كسكري
 ـمساغدت  ب دؼ كاألخبار  كالحقائق بالمػمكمات تزكيدهـ غف طريق المجتمع أللراد تكجيه غممية :بأنه ػرؼي   كما
  (ٚٔ  ٜٜٙٔ ر)الشاغ.محدد   مشكمة أك مػينة كاقػة لو محدد رأؼ غاـ تككيف غمى
االتصاؿ الجماهيرؼ المكجه لمشبا  غبر برامج القنا  الفمائية السكرية   :بأنه إجرائيا اإلغبلـالباحثة  ػرؼتك 

ية  لممساهمة لو التنمية كالذؼ مف خبلله قد تستفيد منه شريحة كاسػة مف الشبا  لو تمكين ـ لممشاركة المجتمػ
المجتمػػية الشاممة.كي ػرؼ أيماا بأنه تزكيد الشبا  بالمػمكمات كالحقائق مف خبلؿ برامج الفمائة السكرية ب دؼ 

 تمكين ـ لممشاركة المجتمػية الفّػالة.
( vision  )( كمػناها النقل غف بػدéléT):ػيفتتأل  كممة تمفزيكف مف مقطالتمفزيوف: المرئي: اإلعالـ-3

 . (ٜٛ  ٜٜٔٔلرؤية غف بػد )دكاؾ   كمػناها الرؤية  كبذلؾ تصبح كممة تمفزيكف تػنو ا
تقصد الباحثة باإلغبلـ المرئو لو البحث بأنه برامج التمفزيكف المذاغة غمى الفمائية السكرية )جيمنا  أغمى شبا   

 كالتو ل ا دكر لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية. بصمات شبا (
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لتر  الشبا  هو الفتر  الػمرية التو يصبح لي ا الفرد مؤهبلا لمقياـ بأدكار اجتماغية كاقتصادية  الشباب: -4
 (ٖٓ  ٕٙٓٓ)غرابو سنة ٖ٘-ٛٔكسياسية لو المجتمع  كهو الفتر  التو تقع مابيف 

غمرية محدد  مف هذا المجاؿ "أحدهما يرػ أف الشبا  مرحمة  لوكقد قدـ الم تمكف برغاية الشبا  مف كميف     
  أف الشبا  حالة نفسية تمر باإلنساف كتتميز بالحيكية كالنشاط كترتبط بالقدر  مراحل الػمر. كالمف كـ األخر يرػ 
  كبصفة غامة يمكف القكؿ أف كبل المف كميف يرتبط كليةؤ نسانية كتحمل المسغمى التػمـ كمركنة الػبلقات اإل

 (٘ٔ  ٜٜٗٔ ريالجك ". )صل بين ماغمو نحك ال يمكف مف الفببػم ما البػض 
طمبة السنة لو جامػة دمشق ) مف كـ الشبا  غمو لئة مػينة كهو الشبا  الجامػو حالو يقتصركلو البحث ال 

 الرابػة(
 المشاركة المجتمعية:-5

 خبلؿ مف المحمية بمجتمػات ـ لمن كض البناء  غممية كغة تس ـ لوتػنو مشاركة ألراد المجتمع بنشاطات متنّ 
 (ٕٛ  ٕٓٔٓ شحاتة ) القرار صانػو مع الحكار آلة كتػزيز االتصاؿ قنكات قكيةت

 بأنشطة المشاركة خبلؿ مف كتطكير  المجتمع بناء لو الشبا  مشاركة :تػنو هذا البحث لو المجتمػية كالمشاركة
( مف نشاطات "شبا    بصماتأغمى شبا   "جيمنا امج القنا  الفمائية السكرية)بر ما تقدمه  خبلؿ مف مختمفة

تطكير كتنمية المجتمع غمى الصػيد االجتماغو كخدمات كبرامج تثقيفية  تتكجه ب ا إلى الشبا  ب دؼ 
كالتنسيق مع المؤسسات المجتمػية ب دؼ كالتكامل  التػاكف   إمالةا كاالقتصادؼ  التكنكلكجو التػميمو  كالسياسو

 لمشبا  كحاجات الشبا . بيف أهداؼ البرامج التمفزيكنية المكج ةتحقيق الربط 
: لو مختار الصحاح هك مصدر لمفػل مّكف لمكنه هللا لو الشوء أؼ أمكنه منه  التمكيف التمكيف: -6

 (.ٜٙٓ-ٜ٘ٓ  ٜٚٛٔ  ل مف الشوء  أؼ تمكف منه )الرازؼ كاستمكف الرج

ف لو هك التمكّ    القدر  غمى الشوء ( لالتمكيف مصطمح يشار به إلى ٔٚٚ المنجدف مف الشوء أؼ الظفر)كالمكّْ
  كاحتكائه كالظفر به كالمكاف كالمنزلة.

كجاء التمكيف لو القرآف بمػنى القدر  غمى مزاكلة غمل ما كالت يئة كالػطاء كالسيطر  كالتحكـ كالمنزلة الرليػة 
ـ ليه كجػمنا ل ـ سمػ نَّك  ـ ليما إف مَّكَّ نَّ   اا كأبصاراا كألئد ....(( كالممؾ كالسمطاف كاالستقرار  قاؿ تػالى: ))كلقد مكَّ

 .(ٔٗ: ))اّلذيف إف ّمكّن ـ لو األرض(( )الحج غز كجل (. كقكله ٕٙ)األحقاؼ

َـّ تناكؿ مصطمح التمكيف مف غد  جكان  كلق المجاؿ الذؼ يتّ  ـ استخدامه ليه  لمثبلا يرػ بنيس كتكنسند كقد ت
(Bennis and Townsed)  ّشػكر المكظفيف باألهمية كالكفاء   : "تػظيـهك التمكيف مف ناحية التكظي  أف

الذاتية مف خبلؿ إغطائ ـ الصبلحيات كالمسؤكليات كمنح ـ الحرية الكاممة الختيار األسالي  المناسبة ألداء 
 Bennis )."ظفيف لنياا كسمككياا كالثقة ب ـالػمل دكف تدخل اإلدار  حيث يتمثل دكرها لو تكلير المكارد كتأهيل المك 
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and Tawnsend,1995,18)   ه "الػممية التو مف خبلل ا يدرؾ الفرد التمكيف بشكل شامل غمى أنّ  ػّرؼ حمموكي
أنه يتحكـ لو مسار حياته أؼ أف الشخص المتمكف يتػامل مع بيئته بفػالية كليس بشكل سمبو  كما أنه يتفاغل 

  .(ٜ٘ٔ  ٖٕٓٓ)حممو   ـ لي ا كليست مفركمة غميه أك مقدر  له"ه متحكّ مع األحداث ككأنّ 
 التػميمو  التكنكلكجو  كاالقتصادؼ  االجتماغو كاإلغداد التدري  تقديـ: هبأنّ  كي قصد بالتمكيف لو البحث

يجابو لّػاؿ بشكل المجتمع لو المشاركة غمى قادريف ليككنكا لمشبا  كالسياسو   .كا 
التمكيف االجتماغو   خمس مجمكغات مف التمكيف هو : هو غبار  غف منظكمة تمـّ  أبعاد التمكيف في البحث:

 التمكيف االقتصادؼ  التمكيف التكنكلكجو  التمكيف التػميمو  كالتمكيف السياسو
 بػيد  غممية رؤية اشبابأ ذ ليككف  رلع الكفاء  الذاتية لمشبا  كيػنو لو هذا البحث  :الجتماعي التمكيف-1

لى  يشارؾ القرارات  كاتخاذ المشاركة غمى ر كالقد الكفاء  مف غالية كالتزاـ كدرجة تصميـ كلديه  كمبدع  المدػ
مماف بيئة اجتماغية متػاكنة لمشبا  لو المجتمع بما يحقق ل ـ لرصة لممارسة بفاغمية  كما يػنو  مجتمػه

ثبات قدرات ـ.  غمم ـ بيسر كس كلة كا 
اس   ك يدؿ لو البحث غمى حصكؿ الشبا  غمى اإلغداد كالتدري  الم نو المنالتمكيف القتصادي: -2

الو المناس  غف األغماؿ التو ليككنكا قادريف غمى دخكؿ سكؽ الػمل   كبالتالو حصكل ـ غمى التػكيض الم
مكف ب ا لو المجتمع بما يتناس  مع الج د المبذكؿ إلنجازها  كهك ما يممف ل ـ مستكػ مػيشة غاؿ  كيفتح يقك 

 النفع الػممو كالمادؼ.أمام ـ المجاؿ لمقياـ بمشاريع غممية كاقتصادية تػكد غمي ـ ب
التكنكلكجية كاألدكات  غمى المػارؼ كالػمكـ لشبا كيتػمق لو هذا البحث بحصكؿ ا التمكيف التكنولوجي: -3

لو  ـتكاك  الجديد كالمتطكر بما يخدم كاستخداـ برامج حاسكبية تخدـ الػممية التػميمية  بحيث  التػميمية التقنية ك 
 كالبحث الػممو. اسةدر لو غمميتو ال ـتحقيق كاجبات 

 بحث  مف الشبا  به يقكـ ما كل تشملالتو  الػممية الفػاليات مجمكع غف غبار  هك :مييعمتال التمكيف-4
 المجتمع ىمغك  ي ـغم بالفائد  يػكد مما ا كغيره ندكات مؤتمرات مف المختمفة الػممية األنشطة لو كمشاركة غممو
  .غامة

رلع مستكػ كغو الشبا  بحقكق ـ ككاجبات ـ كمركر  بحث حكؿ كيتمحكر لو ال: التمكيف السياسي-5
لي ا لو النقاش كالرلض كالتأييد كلسح  ـدكره ت ـكممارساالنتسا  لؤلحزا  السياسية المشركغة  المشاركة ك 
حتى يتاح ل ـ لرصة  تكلير الكسائل البلزمةك ، بحرية السياسو ـكالتػبير غف لكره ـرأي إلبداء  ـأمام المجاؿ 

شاركة لو اتخاذ القرار كالتحكـ لو المكارد مف خبلؿ االغتماد غمى النفس غف طريق تنمية الكغو كالتػميـ الم
  .كالػمل
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 الدراسات العربية: -أولا 
 .لمجتمع األردنيبعنواف: الشباب والمشاركة السياسية في ا (1996)دراسة مرعي  -1

تحميل المشاركة السياسية لمشبا   كتأثرها بالظركؼ األسرية المختمفة سكاء أكانت اقتصادية  :ىدفت الدراسة إلى
أـ اجتماغية. كمػرلة ما إذا كاف هناؾ غبلقة ما بيف الظركؼ االجتماغية كاالقتصادية لمشبا  كمستكػ مشاركت ـ 

استخدمت الدراسة المن ج  .ة لمشبا  بالمناخ السياسو المتاحلسياسيككذلؾ مدػ تأثر المشاركة ا  السياسية
  كتـ كاؼ مربعكاختبار  SPSSالتحميمو الكصفو مف خبلؿ استخداـ أسمك  التحميل اإلحصائو باستخداـ برنامج 
 .ة( طالباا كطالبٖ٘٘قكام ا ) تطبيق الدراسة غمى غينة غشكائية مف الشبا  لو الجامػات األردنية الحككمية

مستكػ المشاركة السياسية ك   مف اشتراؾ الشبا  سياسياا  اا هناؾ خكل أفّ توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
هناؾ غبلقة ذات داللة إحصائية مابيف مشاركة الطال   .ر بالكمع االقتصادؼ لمطال  كهذ  الػبلقة غكسيةيتأثّ 

دت الدراسة  أربػة أشكاؿ لممشاركيف بناء   كما حدّ رمكغدم ا كذلؾ الحالة بالنسبة لمتغيرؼ الجنس كالػ سياسياا 
غمى تحميل البيانات الخاصة ب ا كهو: مشارككف كيمارسكف حقكق ـ السياسية  متابػكف  سمبيكف ك أخيراا 

 المتطرلكف.
 .مج الشباب في التمفزيوف األردنيبرابعنواف: (:1998)دراسة جبر  -2

مػد  ل ـ لو االتصالية المكج ة لمشبا  األردنييف مف خبلؿ البرامج الدراسة مممكف الرسالة  :الدراسة إلى تىدف
محاكلة الكصكؿ إلى تكصيات كاقتراحات مف شأن ا تفػيل البرامج المػد  لمشبا  بحيث تككف   ك التمفزيكف األردنو

 مرتبطة مع احتياجات ـ االجتماغية كالنفسية كالثقالية كالسياسية ممف مػطيات الكاقع القائـ .
ستخدمت الباحثة من ج تحميل المممكف لػينة الدراسة التو كانت تمثل كالة البرامج المقدمة لو التمفزيكف األردنو ا

 لو القنا  األكلى .  ٜٜٚٔ/ ٛ/ٔحتى  ٗ/ٔكالتو تخص الشبا  خبلؿ الدكر  البرامجية لمفتر  مف 
لو برامج الشبا  لو التمفزيكف األردنو  االجتماغية تحتل المرتبة األكلى  كمكغاتالم :وتوصمت الدراسة إلى أف

%  ثـ المكاميع ٕٖ,ٜٙ%  ثـ المكاميع االقتصادية لو المرتبة الثانية بنسبة كقدرهاٖٗ,ٗٛإذ كانت نسبت ا 
تظ ر لو هذ  البرامج   %  أما المكاميع السياسية لتكاد الٕٙ,ٗٚالتػميمية لو المرتبة الثالثة حيث كانت نسبت ا

 ظ رت بنسبة مئيمة . كالمكاميع األخرػ 
 .ير الفضائيات األجنبية في الشباببعنواف: تأث :(2005دراسة الشماس ) -3

لثقالية ات ا راتأثي  نكاج  كألجنبيةت الفمائيا  الشباد  امشاهدات غاف غؼ لکشا :إلى ىدفت الدراسة
ت  ماكلمػلاع ػية لجمػساسث أػبحأدا  الستبانة اً دامػتم  لتحليلواصفو كلالمن ج ث احالبدـ استخا  كاالجتماغية

(  ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓؼ )سدرالـ اللػاؽ  شػمدبية بجامػة رلتابػة لو کلية رالالسنة البة ف طغلی غينة مت غكزّ 
( ٘٘ٔٔ% مف المجتمع األصمو البالغ )ٓٔاا بنسبة طالب( ٙٔٔف )لػينة مت اتأّلف  كيةرك لو س  للشباكذج کنم

 .ت البلزمةنارلمقاراء اجكا  نة الستباانتائج ؿ تحليد بػطالباا كطالبة  ك
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   :منياف الستنتاجات، عة مولی مجمإ ت الدراسةلّصوت 
 االجتماغية  كالػبلقات كالسمكؾ القيـ يخص ليما الشبا  غمى األجنبية لمفمائيات كامح تأثير ظ كر -

 .الكطنية القمايا غف كاالبتػاد كالكطنو  األسرؼ  كاالنتماء
 .المدينة كأبناء الذككر مف كل لصالح كالمدينة الري  كبيف كاإلناث كرالذك بيف التأثير لو لركؽ  كجكد -
 فة الوافدة عبر القنوات الفضائية.الشباب الجامعي والثقا( بعنواف: 2006دراسة كنعاف) -4

لذؼ تتركه القنكات الفمائية : تػّرؼ كيفية تػامل الشبا  الجامػو مع القنكات الفمائية كاألثر اىدفت الدراسة إلى
 .ي ـل
كقاـ بتصميـ   كلتحقيق هدؼ هذ  الدراسة اتبع الباحث المن ج الكصفو التحميمو لجمع المػمكمات كتحميم ا 
مف أربػة محاكر تممنت متابػة الفمائيات  كايجابيات كسمبيات المتابػة كالمقترحات كالحمكؿ التو  ةمؤلف بانةاست

( طالباا كطالبةا مف كمية التربية اختيرت ٓ٘ٔفة مف )غمى غينة مؤل ايمكف أف تحد مف أمرار المتابػة  كطبق 
 بالطريقة الػشكائية.

 :منيا وتوصمت الدرراسة إلى مجموعة مف النتائج
 مة البرامج مف حيث ساغات المتابػة ثـ االبرامج الثقالية كالريامية كالدينية.جاءت البرامج السياسية لو مقدّ  -
 و مجمكغة مف الفكائد جاء أهم ا: تنمية الشػكر القكمو كالحّس كاف لمفمائيات مف كج ة نظر الشبا  الجامػ -

الكطنو  كزياد  الكغو الثقالو كالػممو لدػ أبناء المجتمع  إمالة إلى المساغد  لو حل المشكبلت االجتماغية 
 كالتػري  بالمػالـ السياسية.

بتشكيه الكاقع الػربو  :تجمى أهم ا  كاف لمفمائيات مف كج ة نظر الشبا  الجامػو مجمكغة مف الممار -
اإلسبلمو كاإلساء  إلى الفمائل كالقيـ كالخصاؿ الػربيةالحميد   كتشكيه بػض الػادات كالتقاليد  إمالة إلى 

مػاؼ الػبلقات االجتماغية.  التفكؾ األسرؼ كا 
بة الدائمة تجمى أهم ا لو المراق هناؾ مجمكغة مف الحمكؿ كالمقترحات لتكريس الفكائد كالحد مف األمرار تكان -

يجاد البدائل األلمل لو القنكات المحمية كاالهتماـ بالبرامج المػركمة مف  لمبرامج التو تبث ا القنكات الفمائية  كا 
 قبل الفمائيات الػربية.

نشر الثقافة العممية والتكنولوجية لدى الشباب  فيدور الػتميفزيوف  بعنواف:( 2008دراسة شرؼ )-5
 اتيـ لمتقنيات الحديثة.المصري وعالقتو باستخدام

دكر التمفزيكف لو نشر الثقالة التكنكلكجية لدػ الشبا  المصرؼ  كغبلقته  الكش  غف: ىدفت الدراسة إلى
أجرت دراسة ميدانية غمى غينة غير استخدمت الباحثة المن ج الكصفو التحميمو حيث  باستخداـ التقنيات الحديثة.

 فزيكنية الػممية كالتكنكلكجية.   المصرؼ مف مشاهدؼ البرامج التمامف الشب مبحكثاا  (ٖٚٛ)غشكائية قكام ا 
 :توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا
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%(  صحتو  ٛٗ.ٛٔأهـ القنكات الػممية التو يحرص الشبا  غمى مشاهدت ا هو الجزير  الكثائقية )-1 
 % (.  ٜٜ.ٖٔ%(  المنار  ) ٜٙ.ٗٔ)
ة التو يفمل الشبا  مشاهدت ا هو األكلى نت )القنا  األكلى(  تكنكلكجيا )القنا  أهـ المكاد كالبرامج الػممي-ٕ

 الثانية(  الػمـ بيف الكاقع كالخياؿ )المنار  (. 
ؿ تكجد لركؽ مػنكية دالة إحصائياا بيف الشبا  غينة الدراسة مف حيث المستكػ االجتماغو كاالقتصادؼ كمػدّ  -ٖ
 ػممية كالتكنكلكجية. م ـ لمبرامج التميفزيكنية التػرّ 
غير النكع  الػمر  المستكػ التػميمو كالكقت المفمل لمشاهد  البرامج بيف متّ  ةتكجد غبلقة دالة إحصائي -ٗ

 الػممية كالمنكلكجية. 
ل المنزؿ المكاف المفمل لدػ مػظـ المبحكثيف لمشاهد  البرامج الػممية كالتكنكلكجية ثـ منزؿ األصدقاء شكّ -٘
  %(.ٚ.٘) لنادؼ بنسبة( ثـ لو اٛ.ٜ)
 المحمي المجتمع وتطوير تنمية في ودورىا المجتمعية المشاركة( بعنواف:2008دراسة قدومي ) -6

 .نابمس مدينة في السكنية األحياء لمجاف دراسية حالة
 لو البحث ككذلؾ  المحمو المجتمع كتطكير تنمية لو المجتمػية المشاركة دكر تكميح إلى: الدراسة ىذه ىدفت
 المكء الدراسة كتمقو. نابمس مدينة لو المحمو المجتمع تنمية لو كمستكاها المجتمػية المشاركة بيف ما لػبلقةا

 دكرها  كجكدها  حيث  مف نابمس مدينة لو السكنية األحياء لجاف كهو المجتمػية  المشاركة كسائل إحدػ غمى
 الكصفو كالمن ج التحميمو الكصفو المن ج مف كل الباحث استخداـ.ب ا المتػمقة كالمشاكل المػكقات  أهميت ا 
 غينة غمى الدراسة بإجراء الباحث قاـ كذلؾ. المػمكمات مف ثانكية كأخرػ  أكلية مصادر غمى باالغتماد الميدانو
 لو حياء/ أٛ/ الػشكائيةمف الطبقية بالطريقة اختيارهـ تـ حيث المحمو المجتمع ألراد مف لرد(  ٖٜٗ)  مف تككنت
 األحياء لجاف أغماء مع مقاببلت إجراء جان  إلى الحو سكاف غدد مف ٓٓٔ/ٔ تمثيل بنسبة ابمسن مدينة
 .نابمس مدينة لو الػاممة المؤسسات بػض لو المجتمػية البرامج مسئكلو كمع نابمس محالظة لو السكنية
 :أىميا مف النتائج مف عدد إلى الدراسة توصمت

 كتطكير تنمية لو دكرها كأهمية المجتمػية المشاركة نحك الدراسة نةغي ألراد لدػ إيجابو كتكجه رغبة كجكد -
 تنمية لو المجتمػية المشاركة أدكات مف كأدا  السكنية األحياء لجاف بدكر غمـ غمى كهـ المحمو  المجتمع
  المحمو المجتمع كتطكير

 .هلي كيشارككف  السكنية األحياء لجاف ب ا تقكـ التو األنشطة طبيػة السكافيتف ـ  -
 لو رغبت ـ هك السكنية األحياء لجاف إلى المجتمع ألراد انمماـ كراء األساسو الدالع أف النتائج أظ رت كذلؾ  -

 كتنمية بالنفس الثقة زياد  ثـ كمف الجماغو كالػمل االنتماء كتػزيز كتطكيرها كتنميت ا الحياتية خبرت ـ زياد 
 . مفيد  أغماؿ ول الفراغ أكقات شغل إلى باإلمالة الػامة الػبلقات
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 ال المجتمػية البرامج مسئكلو بػض نظر كج ة مف التطكغو المجاؿ لو الػمل أف إلى النتائج أشارت كما -
 الػمل لو األهـ كأف سكاء  حد غمى كاإلناث لمذككر متاح االنتسا  ألف كالجنس الػمر متغير غمى يػتمد

 .الشخصية تطكير لو كالرغبة كاالستػداد ـكالتػمي الػطاء غمى كالقدر  بالػمل االلتزاـ هك التطكغو

: دور اإلعالـ التربوي في تدعيـ النتماء الوطني لدى الطمبة بعنواف (2009)أبو فودة دراسة -7
 محافظات غزة. الجامعييف في

دكر اإلغبلـ التربكؼ لو تدغيـ االنتماء الكطنو لدػ الطمبة الجامػييف لو محالظة  ؼتػرّ ىدفت الدراسة إلى : 
( لقر  ٕٓٔ  استخدـ الباحث المن ج الكصفو التحميمو  كقاـ بتصميـ أدا  الدراسة كهو استبانة اشتممت غمى ) غز 

مكزغة غمى ثبلثة محاكر  يمثل كل محكر كسيمة مف كسائل اإلغبلـ التربكؼ لو الجامػات )االحتفاالت  الندكات  
 .المجبلت(

األزهر  كالجامػة اإلسبلمية  كجامػة األقصى  كجامػة كتككف مجتمع الدراسة مف طبل  كطالبات جامػة    
  كالبالغ (ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ)القدس المفتكحة  ممف هـ لو المستكػ األكؿ كالمستكػ الرابع مف الػاـ الجامػو 

كقد تـ تطبيق أدا  الدراسة غمى ( طالبة  ٗٙٗٗٔ( طالباا  ك)ٕ٘ٛٚٔ( طالباا كطالبة  من ـ )ٜٖٗٚٔ) غددهـ
 ( طالباا كطالبة.ٜٗ٘ية  قكام ا )غينة غشكائية طبق

 توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:
%(  كأف هذ  األنشطة تركز غمى ٗ.ٙٚتراغو أنشطة اإلغبلـ التربكؼ ميكؿ الطمبة كاهتمامات ـ بنسبة )-ٔ

الس بيف األطر النتائج إلى أف أنشطة اإلغبلـ التربكؼ تثير التن   كما أشارت%(ٖٚ.ٕٛ)القمايا الكطنية بنسبة
 أشارت . كما%(ٖٚ.ٓٛ)هذا باإلمالة إلى إس ام ا لو غممية التأطير الحزبو بنسبة %(ٙٙ.ٓٛ(الطبلبية بنسبة
%(  كأف األطر ٖٔ.ٗٚبنسبة ) أف أنشطة اإلغبلـ التربكؼ تػكس صكر  ايجابية غف الجامػة إلىنتائج الدراسة 

  كأف إدار  الجامػة تمارس دكراا %(ٖ٘.ٕٙ) غبلمية بنسبةاإل الطبلبية تتمتع بفرص متكالئة لممارسة األنشطة
 .                                                                                          .%(ٕ.ٓٚاإلغبلمية بنسبة ) رقابياا غمى األنشطة

سطينية بمحالظات غز  بنسبة التربكؼ لو الجامػات الفم يشارؾ الطمبة الجامػيكف لو أنشطة اإلغبلـ -ٕ
(ٚٔ.ٕ)% 
الفمسطينية بمحالظات  اإلغبلـ التربكؼ القدر  غمى بث القيـ الكطنية بيف الطمبة الجامػييف لو الجامػات يمتمؾ-ٖ

 %(ٛ.ٚٚغز  بنسبة )
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 مدينة شباب الجميور في وتأثيرىا الفضائي التمفزيوف  برامج( بعنواف: 2011دراسة مجاىدي ) -8
 .اا نموذج وىراف

استخدـ الباحث المن ج دكر برامج التمفزيكف الفمائية لو التأثير لو جم كر الشبا   ؼ تػرّ ىدفت الدراسة إلى: 
جراء مقاببلت  مف خبلؿ القياـ بالكصفو التحميمو  مبحكثاا  (ٖٚٛ)غمى غينة غشكائية قكام ا  مرأؼل استطبلغات كا 
 امج التمفزيكنية. مف مشاهدؼ البر  الجزائرؼ لو مدينة كهرافمف الشبا  

 يا: أىم توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف
 استػار  من ا أخرػ  ممارسات نحك الشبا  ميل كذلؾ بسب   المنظمة الثقالية النشاطات غف الشبا  غيا  -ٔ 

 .اإلنترنت كاستػماؿ الممغنطة  كاألقراص البصرية  – السمػية األشرطة
 تستجي  ال الفمائيات تقترح ا التو البرامج مػظـ أف أقّم ا جديد   تحديات أماـ األسر  البرامج هذ  تمع -ٖ

  النمط كظ كر األ َسرية  المشاهد  كحد  تشتت إلى أدػ ما كهك األ َسر  إليه تحتكـ الذؼ الَقِيمو الَنَسق لمقتميات
 الشا  إحساس إلى دؼيؤ  ما األ َسرؼ  الفماء داخل المباشر االجتماغو التكاصل أنماط كتبلشو االنفرادؼ 
 .األسر  ألراد بباقو الشا  تجمع التو الركابط لتكر إلى إمالة الػائمو  الجك غف بالغربة
 الدراسات األجنبية :-ثانياا 

في  مراىقيفواقع تأثير وسائل اإلعالـ عمى ال: بعنواف(Sharon,1993) دراسة شاروف  -1
 " Mass Media and Adolescence in the late 1980"الثمانينات

استخدـ الباحث المن ج   التبلميذكاقع تأثير كسائل اإلغبلـ لو الثمانينيات غمى  رؼتػّ  :إلى ىدفت الدراسة
ناث(  لو لرنسا الكصفو التحميمو  كقاـ بتطبيق استبانة غمى غينة مف األطفاؿ كالشبا  )ذككر كا 

كف مع كسائل اإلغبلـ بجميع أنكاغ ا بدرجة أف األطفاؿ كشبا  اليكـ يتػامم: النتائج التاليةتوصمت الدراسة إلى 
 كهاماا  أساسياا  مصدراا  كسائل اإلغبلـ تػدّ  أفّ ت الدراسة بس كلة كيسر  كبينّ  اتصال ـ بمسؤكلي ا يتـّ  كبير   كما أفّ 

لممػممات لو األمكر االجتماغية المتػدد   كقد أبدت الفتيات غدـ رمائ ف  غف الصكر  التو ينقم ا اإلغبلـ غف 
  .أ ر الم
 بعنواف : الشباب ووسائل اإلعالـ الكندية: Terny, 1998)) يدراسة تيرن-2

"The youth and Canadian channel  media" 

دكر كسائل اإلغبلـ لو إكسا  الشبا  الثقالة االجتماغية  كالتػّرؼ غمى أثر  الكش  غف :ىدفت الدراسة إلى
 زؿ.مشاهد  الشبا  لممسمسبلت التمفزيكنية داخل المن
برامج التمفزيكف لو ترسيخ ا لدػ القيـ التو يمكف أف تس ـ  فتتممّ كلتحقيق هدؼ الدراسة أغّد الباحث استبانة 

ـّ تكزيػ ا غمى غينة مؤلفة مف )ك سمككيات ـ  مف خبلؿ مجمكغة مف البنكد   لوالشبا   كأثر هذ  البرامج  ( ٓ٘ٗت
 سنة . ٛٔ-٘ٔريقة غشكائية مف أغمار بط  شاباا كشابة مف تبلميذ المرحمة الثانكية بكندا
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 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
 قيـ ترسيخ لو التمفزيكف  برامج أس مت حيث لدي ـ  كترسيخ ا االجتماغية بالقيـ الػينة ألراد مػرلة زياد -ٔ

 .االجتماغو كالتكاصل كالصداقة اآلخريف مع كالتػاكف  الػمل لو كاإلخبلص كاألمانة الصداقة
ثار  كالمخدرات كالسرقة التدخيف مثل السيئة الػادات بػض لو كالممثبلت مثميفملم الشبا  تقميد-ٕ  الغرائز كا 

 بػض تقميد ككذلؾ التمفزيكنية  المسمسبلت لو الممثميف بػض غف تصدر التو الػن  مشاهد كتقميد  الجنسية
 . الممثميف بػض كلبس لماكياج الفتيات

 بعنواف: النترنيت واستخدامات الشباب:Taylor, 2002) دراسة تايمر)-3
 youth engagement"  The internet and" 

الكش  غف الػبلقة بيف استخدامات الشبا  لبلنترنيت كمشاركت ـ لو الحيا  االجتماغية .  الدراسة إلى:ىدفت 
كأدا  لجمع المػمكمات  بػثت  كلتحقيق هدؼ الدراسة اغتمد الباحث المن ج الكصفو التحميمو  كما اغتمد االستبانة

غف طريق البريد االلكتركنو  حيث تممنت لقرات تكش  غف مشاركة الشبا  لو الحيا  االجتماغية  مرلقة 
( مف ٖٛٚة مػينة كاإلحباط كاالنطكاء  كقاـ بتطبيق ا غمى غينة مؤلفة مف )ق بجكان  نفسيّ د يتػمّ بمقياس محدّ 

 سنة مف مناطق غديد  لو سكيسرا. ٕ٘-ٙٔالشبا  الذيف تتراكح أغمارهـ بيف 
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

غدـ كجكد غبلقة ارتباط بيف مقدار الكقت الذؼ يستغرقه الشبا  لو الجمكس أماـ االنترنيت كمدػ مشاركت ـ  -
 لو الحيا  االجتماغية.

د مف القيـ كالمماميف االجتماغية مف خبلؿ كجكد غبلقة ارتباط بيف استخداـ الشبا  لبلنترنيت كتبني ـ الػدي -
 تكاصم ـ مع األلراد اآلخريف كمف خبلؿ اطبلغ ـ غمى غادات ـ كتقاليدهـ االجتماغية.

كجكد غبلقة ارتباط بيف اإلحباط كاستخداـ الشبا  لبلنترنيت ككذلؾ بيف مستكػ المشاركة المجتمػية كالحالة  -
 النفسية لمشبا  

 المساكا  بيف الجنسيف كتمكيف المرأ  .( : M.Kaidbey, 2003) كايديدراسة  -4

" Gender Equality and Women Empowerment". 
المنظمات  ة إلى مناقشة الدكر الذؼ تقكـ بهتكميح حالة غدـ المساكا  بيف الجنسيف  إمال :ىدفت الدراسة إلى  

و تساغد لو تحقيق التمكيف متمثمة النسائية مف أجل تمكيف المرأ  كتسميط المكء غمى أهـ الػكامل الت
 بالديمكقراطية كالمشاركة بالحكار.

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد
"  االجتماغية الحركات لو النشطة المرأ "  التمكيف مثمث ممف البلتينية أمريكة دكؿ لو المرأ  مشاركة -

 .نشطة مشاركة تػد الرسمية السياسة كلو الدكلة كلو"  كالري  الحمرية



 

19 

 . محدكد  الػربية البمداف لو التمكيف مثمث نشاطات لو المرأ  مشاركة تػتبر -
 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -ثالثاا 
يتمح مف خبلؿ الػرض السابق لمجمكغة الدراسات السابقة التو اهتمت بمكمكع كسائل اإلغبلـ المرئية  

 كتأثيرها لو الشبا  مايمو:
 مف حيث موضوع الدراسة:  -1

لو ركزت الدراسات السابقة مف حيث المكمكع غمى تأثير كسائل اإلغبلـ غمى الشبا   ككانت الػينة المستخدمة 
  أغم  الدراسات السابقة الشبا  الجامػو.

 مف حيث المنيج المتبع في الدراسات واألدوات المستخدمة فييا: -2
قاا لطبيػة كل دراسة كأهدال ا  كتمثمت المناهج تػددت المناهج المتبػة لو الدراسات السابقة  ككذلؾ األدكات كل

ـّ ((ٜٜٛٔ)دراسة جبر)كتحميل المممكف ((  ٕٙٓٓ)دراسة كنػاف)كاألدكات لو المن ج الكصفو التحميمو    كت
 استخداـ االستبياف بصكر  رئيسية لو الدراسات السابقة.

 مف الدراسات السابقة: الدراسة الحاليةموقع  -رابعاا 
 فاؽ بيف البحث الحالي والدراسات السابقة فيمايمي تتجمى أوجو الت

مع بػض الدراسات السابقة لو اغتماد تحميل المممكف أسمكباا مف أسالي  المن ج الكصفو البحث الحالو يتفق  -
  مع اغتماد كل دراسة سابقة من ا غمى (ٜٜٛٔ( )دراسة جبرٜٜٙٔراسة مرغو )د التحميمو  كأدا  أساسية لمبحث

  .س  طبيػة كهدؼ الدراسة المػد ل اأغد لينا مػيار خاص 
تػّرؼ دكر اإلغبلـ المرئو لو تمكيف الشبا   كما يتفق البحث مع بػض الدراسات مف حيث هدؼ البحث كهك -

 ( ٜٜٛٔ( )دراسة تيرنو ٜٜٛٔ)دراسة جبر لممشاركة المجتمػية
ماد   شبا مكج ة لم مكمكغاتزيكف مف كيتفق البحث مع الدراسات السابقة لو اغتماد ماتحكيه برامج التمف -

 .( ٜٜٛٔ تيرنو ()دراسةٜٜٛٔجبر لمتحميل.مثل )دراسة
    كال سّيما الشبا  الجامػوكما يتفق البحث مع جميع الدراسات السابقة لو اغتماد لئة الشبا  غينة لمدراسة -

 كيختم  البحث الحالو غف الدراسات السابقة ليمايمو : 
البحكث المحمية )لو سكرية(  كال سّيما أف  تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػيةمرئو لو دكر اإلغبلـ ال دراسة -

لو  شبا المتممنة لو برامج اللو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية   دكر اإلغبلـ المرئوالتو تناكلت 
 كانت قميمة. التمفزيكف الػربو السكرؼ 

غدداا قميبلا مف الدراسات التو تمتقو مع مكمكع البحث  كاحد   بالنسبة لمدراسات األجنبية لمـ تجد الباحثة إال -
إكسا  كلكن ا تختم  غنه لو أن ا تناكلت  ) ٜٜٛٔ) تيرنو من ا مشاب ة تماماا لمكمكع البحث ك هو دراسة 

 . شبا االجتماغية لقط لو البرامج التمفزيكنية المكج ة لمالشبا  الثقالة 
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( اغتمدت غمى ٜٜٛٔستبانة لقط كأدا  لمدراسة  كبػم ا مثل )دراسة جبرأغم  الدراسات السابقة اغتمدت اال -
دكر اإلغبلـ التربكؼ ي دؼ بشكل أساسو إلى مػرلة أما البحث الحالو   يل مممكف البرامج المكج ة لمشبا تحم

رية  كتحديد غمى القنا  الفمائية السك  لمشبا لو البرامج المكج ة  المرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية
كلق بناء  أش ر( ثبلثة. كذلؾ خبلؿ لتر  البحث)لمكمكغات التو ت مم االتو ت تـ ب ا هذ  البرامج كا مكمكغاتال

الستطبلع آراء إغداد استبانة إمالة إلى  يتـ بمكجبه تحميل مممكنات هذ  الحمقات مػيار لممشاركة المجتمػية
 امجرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو كل مف بر دكر اإلغبلـ التربكؼ المطمبة جامػة دمشق غف 

 يتممف جكان  المشاركة المجتمػية ." كمساء الخير سكرية بصمة شبا   أغمى شبا   "جيمنا
 شبا ال تمكيف مجاالت يخص ليما النقاط بػض غمى بالتركيز السابقة الدراسات مف الباحثة استفادت كقد -

 .البحث أدا  كا غداد النظرؼ  ول من ا استفادت ماك كمؤشراته 

بحث الػممو  كهو التغيير لـ تق  الدراسة الحالية غند الكص  بل است دلت تحقيق الكظيفة األساسية لم -
 با  لو التمفزيكف الػربو السكرؼ.مشالمكج ة لمبرامج ال لتفػيل دكر مف خبلؿ المقترحات

ـّ لإّف المأمكؿ مف هذ  الدراسة أف تكمل ما بدأت - إلى النتائج الدراسات السابقة  كأف تمي   به كمف ث
 الػممية السابقة نتائج غممية جديد .
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 مقدمة: -
يػمل اإلغبلـ غمى تككيف القناغات الفكرية كالمكاق  السمككية  غف طريق نشر اآلراء كاأللكار كالمكاق  المختمفة  

دخال ا  .لو كغو الناس كتػزيزها لو ممارسة حيات ـ اليكمية كا 
كلذلؾ يككف تأثير اإلغبلـ لػاالا  غندما يػنى بالقمايا الػامة التو تػبر غف مستكػ الّتصكرات السائد  بيف 
الجماهير  كيػمل غمى رلع مستكػ كغو الجماهير مف خبلؿ تككيف الكغو  حيث يؤكد اإلغبلـ غمى القمايا 

ـّ يقكـ اإلغبلـ بتكظي  هذا الكغو بػد تككينه مف خبلؿ م مته االجتماغية ال ممحة لمحيا  االجتماغية  كمف ث
  كرلع مستكػ الكغو كتطكير  كتحسينه باستمرار  كمف هنا يأتو دكر اإلغبلـ ساسية لو تككيف القيـ كالسمككياتاأل

لظكاهراالجتماغية اأحكام ـ لو دراسة لو تغيير حيا  الناس مف خبلؿ تغيير آرائ ـ كالكارهـ  كتصحيح مػايير 
  كتقكيم ا.   

  :اإلعالـ-أولا 
 مفيـو اإلعالـ : -1
  كيكفو أف فؾ االشتباؾ بيف المصطمحيف  إغبلـ كاتصاؿلالحديث غف اإلغبلـ يؤدؼ إلى الحديث غف االتصاؿ   

جل نشرها كذيكغ ا غف إنما تػنو " نقل مػمكمات مف أ Communicationنقكؿ لو هذا الشأف أف كممة اتصاؿ 
أساس كل تفاغل  دّ ( كاالتصاؿ ب ذا المػنى يػ(Participation " Watson&Hill ,1984 طريق المشاركة 

اجتماغو كهك يػنو أيماا كجكد رسالة مشتركة   كما تػنو الكممة أك المصطمح " استخداـ لغة أك أية رمكز غير 
 .Social Interactionمف أجل إقامة تفاغل اجتماغومف أجل تكصيل مػمكمات كنشرها  Nonverbalمنطكقة 

كيكص  االتصاؿ بأنه لّػاؿ حينما يككف المػنى الذؼ قصد  المرسل هك الذؼ يصل بالفػل إلى المستقبل   
ا كييسر التفاهـ بيف األلراد . )غاط   كاالتصاؿ بذلؾ هك أساس كل تفاغل اجتماغو   ل ك يمكننا مف نقل مػارلن

ٜٔٚٗ  ٚٔ  ٕٚ )  
يدغك إلى   Communicationكمصطمح اتصاؿ   Informationالمف كـ الصحيح لمصطمح إغبلـ إف إبراز     

 غندما نستخدـ مصطمح إغبلـ لإننا نستخدمه لو إطارييف : ه القكؿ بأن
 كظيفة مف كظائ  االتصاؿ .  دّ   كهك ب ذا المػنى يػبمػنى اإلخبار هكاألكؿ : ك 
 نقصد االتصاؿ حقيقة.إذ نقكؿ إغبلـ بينما  Communicationؿ تصاالبمػنى ا هكالثانو : ك 

اإلغبلـ كظيفة مف كظائ  االتصاؿ كنستخدم ا  غمى أساس أفكل ذا أصبح مف المقبكؿ أف نستخدـ كممة إغبلـ 
 (  ٖٕ   ٕٚٓٓتجاكزاا بمػنى االتصاؿ . )شكرؼ   

مات كالحقائق كاألخبار لمساغدت ـ غمى تككيف كاإلغبلـ هك غممية تكجيه األلراد غف طريق تزكيدهـ بالمػمك     
رأؼ محدد لو كاقػة مػينة أك مشكمة محدد   كيشتمل اإلغبلـ غمى أكجه النشاط االتصالية التو ت دؼ إلى تزكيد 
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الجماهير بالحقائق كاألخبار كالمػمكمات التو تتػمق بالقمايا كالمشكبلت كغرم ا بطريقة مكمكغية  مما يؤدؼ 
ر قدر مف المػرلة كالكغو كاإلدراؾ كالبصير  لدػ المتمقيف لمماد  اإلغبلمية حكؿ هذ  المشكبلت إلى تككيف أكب

كالقمايا    كاإلغبلـ هك االتصاؿ بالرأؼ الػاـ  كمحاكلة بمكرته  كتػديمه كالتأثير ليه قائماا غمى الكمكح كدقة 
 (ٖٕ   ٕٛٓٓ)رلاغو    حقائق الكامحة .األخبار مع ذكر مصدرها  كتزكيد الجماهير بالمػمكمات الصحيحة كال

  كاألخبار إلي ـ بكسائل خاصة بذلؾ  ب دؼ تكغيت ـ كتػريف ـ الّتصاؿ بالناس إليصاؿ المػمكماتكيػنو أيماا : ا
 ( ٛٔ  ٕٗٓٓ  نة   ت م ـ لو حيات ـ اليكمية .)الشماسبمسائل كقمايا مػيّ 

تخدـ غدداا مف الكسائل من ا الراديك كالتميفزيكف كالسينما كلذلؾ يػّد اإلغبلـ صكر  مف صكر االتصاؿ   كيس     
 كالصحالة كالندكات كغير ذلؾ   كيقـك بكظائ  االتصاؿ كأهم ا التػميـ كالتثقي  كالتنكير كالترليه كالتسمية .

و إلى أف: اإلغبلـ هك شكل مف أشكاؿ االتصاؿ ال امة الت السابقة التػريفاتمف  تكصمت الباحثةكأخيراا     
ت دؼ إلى تزكيد الناس بالمػمكمات كالحقائق كاألخبار الصحيحة كالكامحة بغرض إحداث تأثيرات لو الرأؼ الػاـ 
لدػ الجماهير )تفكيراا كسمككاا( داخل المجتمع  كنشر الكغو لدي ـ كل ـ الكاقع االجتماغو كالسياسو كاالقتصادؼ 

 غمى المستكييف المحمو كالػالمو . 
 اؿ: اإلعالـ والتص-2
االتصاؿ مف الصمة كاالقترا : الكاصل كاالحتكاؾ كالتفاغل بيف األلراد  كبالتالو التأثير كالتأثر  كهك غممية   

اجتماغية كظاهر  انسانية غ رلت منذ األزؿ مف أجل المشاركة لو المػمكمات كاأللكار كاالتجاهات 
 ( ٕٓ  ٕٗٓٓ)الشماس 

لكار بيف األلراد... كأف غممية االتصاؿ ّنه: غممية تبادؿ المػانو كاألكيػرؼ االتصاؿ بحس  طبيػته كأهداله  بأ 
كهذ  المجتمػات نشأت كنمت بفػل قدر  هو : غممية أساسية لو المجتمػات اإلنسانية كم ا )البدائية كالمتحمر ( 

.. اإلنساف غمى نقل المشاغر كاأللكار كالمػارؼ مف شخص إلى آخر  كمف مجتمع بشرؼ إلى مجتمع آلخر
(Write, 1979,p11) 

كيتسع مػنى كممة )االتصاؿ( لتشمل المكاق  كاألدكات كالة  التو تككف مسؤكلة غف تكصيل مّنبه مػيف 
)مػمكمة( إلى المتمّقو الذؼ يقكـ بدكر  بػممية إلراز تنبي و  كاستجابة لما يتمّقا  مف مػمكمات  سكاء أكانت 

ك استف اـ  أك مجّرد إشار  إلى أّف الرسالة قد كصمته. ) السيد  االستجابة غبار  غف رّد إيجابو أك سمبو  أ
ٕٓٓٔ  ٔٔ) 
يتمح مما سبق أّف الػبلقة بيف اإلنساف كاالتصاؿ هو غبلقة تبلزمية مف أجل التكاصل االجتماغو/ اإلنسانو   

زؿ غف مف ج ة  كالتكاصل الحمارؼ كمكاصمت ىمنة ج ة أخرػ. لبل يمكف ألية جماغة بشرية أف تػيش بمػ
المجتمػات اإلنساتية األخرػ  م ما امتمكت مف المػارؼ كالػمكـ  كال سّيما لو الػصر الحامر  حيث أصبحت 
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كممة )االتصاؿ( مقترنة بكسائل االتصاؿ )اإلغبلـ( الجماهيرؼ  كالتو جػمت مف الػالـ المترامو األطراؼ )قرية 
 راته  لو التك كالمحظة.ككنية( يمكف لئلنساف لي ا مػايشة أحداث الػالـ كمتغيّ 

لاالتصاؿ هك األساس لو الػممية اإلغبلمية  ألّف اإلغبلـ يقكـ غمى االتصاؿ كلكال االتصاؿ لما كصمت الحمار  
لػادات التفكير كالػمل كالتػامل مف الكبار إلى اإلنسانية إلى ما كصمت غميه اآلف. كيقكـ االتصاؿ بنقل ا

ستمّر بغير هذا النقل الشامل  كما أّف المجتمع يستمّر بنقل الخبر  بيف األجياؿ الناشئيف  كالحيا  االجتماغية ال ت
 ( ٕٕ  ٕٗٓٓالشماس نقبلا غف )  (ٕٔ  ٜٜٛٔالزبادؼ كرليقا   ) كاتصاؿ األلراد بػم ـ مع بػض

ف أبرز ماتتميز به كسائل اإلغبلـ  مكاق  هك قدرت ا غمى تغيير نظر  الناس إلى الػالـ مف حكل ـ  كتغيير الكا 
كاالتجاهات كبػض القيـ كأنماط السمكؾ  كذلؾ مف خبلؿ ماتبّثه مف مػمكمات  لكثيراا ما تخمى الناس غف قيـ 

 (ٖٓ  ٜٜٗٔ)الحصي   راسخة لدي ـ كاستبدلكها بقيـ أخرػ نتيجة تػّرم ـ لكسائل اإلغبلـ 
  كاالتصاؿ كسيمة اكتساب ـ هذ  لالناس لو أؼ مجتمع يػيشكف جماغة  كيشترككف لو الػقائد كالخبرات كاألهداؼ

الػناصر كّم ا  حيث يندمج اإلنساف لو غممية االتصاؿ منذ ميبلد   كال يمكنه الػيش مف دكن ا  لكو يتكّي  مع 
 جماغته كيتفاغ ل مػ ا.

 كتستند غممية االتصاؿ إلى أربػة غناصر أساسية هو: 
أف تتكالر لدي م ار  الكتابة كالتحدث كاإللقاء  المتحدث( كالذؼ يج  -كهك صاح  الرسالة )الكات  الُمرسل: -ٔ

 كاإلصغاء كالتػّقل.. كما يج  أف تتكالر ليه القدر  غمى اإلقناع.
) أؼ يستجي  ل ا أكال يستجي ( كذلؾ  كهك المتمّقو لمرسالة  كالذؼ قد يتفاغل مػ ا كيتّف م ا الُمستقبل: -ٕ

قو الرسالة  كالتجار  السابقة الخاصة ب ا  كمشاغر كاتجاهات اغتماداا غمى المناخ الػاـ لمحالة التو يحدث لي ا تم
 .)ال مرسل كالم ستقبل( كل مف

كهو األدا  أك األسمك  الذؼ يستخدمه الم رسل إليصاؿ رسالته إلى المستقبل  كيػتقد مػظـ غمماء  الوسيمة: -ٖ
قكؿ: )بأّف الكسيمة هو الرسالة الكسيمة م ّمة جّداا لو غممية االتصاؿ  كذه  )ماكمكهاف( إلى ال االتصاؿ بأفّ 

اإلغبلمية( أؼ أّف استػماؿ كسيمة مػّينة لو غممية التكاصل  قد يحدث تغييراا جذرياا لو األشخاص  يفكؽ مّرات 
 (ٓ٘-ٛٗ  ٜ٘ٛٔغّد  التغيير بالمممكف اإلغبلمو نفسه. )الجردؼ  

لى المتمّقو  كبيراا كاف أـ صغيراا  كهو الماد  أك المكمكع الذؼ يكّد صاح  الرسالة أف يكصمه إ الرسالة: -ٗ
بيف الم رسل كالم ستقبل   كالتو مف دكن ا ال  بكّل ما يحمل مف مػمكمات كألكار كقيـ...كتػّد الرسالة الػنصر الرابط

 .يحدث التكاصل. كهذا يتطّم  إغدادها بدّقة كاهتماـ لكو تؤّدؼ بفاغمية  الم مة المناطة ب ا
ذا كاف اإلغبلـ يرمز به  بالشوء  أؼ مػرلته إلى االتصاؿ الجماهيرؼ  كيػنو مف الناحية المغكية:  الػمـ كا 

كاالطبلع غميه  لإّف بػض الباحثيف يركف أف اإلغبلـ هك غممية لكرية ذات مممكنات متػدد  األغراض  لكّن ا لو 
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ة حديثة  متقّدمة ت دؼ مف حيث النتيجة إلى غاية كاحد   هو مخاطبة اإلنسانبكساطة كسائل إغبلمي الن اية
 (ٖٕ  ٕٗٓٓ الشماس .)كمتطّكر   قادر  غمى إيصاؿ الرسالة المطمكبة

لاألهداؼ كالغايات التو كجد مف أجم ا اإلغبلـ  ال تتحّقق إاّل غف طريق االتصاؿ  ألف باالتصاؿ تصل الرسالة 
مار  اإلنسانية إلى ما هو اإلغبلمية إلى الجماهير لتحدث لي ـ األثر المطمك   كلكال االتصاؿ لما كصمت الح

غميه اآلف  ل ك أساس كجكد المجتمع كاستمرار   كما أّنه يتكّلى نقل غادات الػمل كالتفكير مف الكبار إلى 
 (.ٚ  ٜ٘ٛٔالناشئيف.. كالحيا  االجتماغية التستمر بغير هذا النقل الشامل )هماـ  

 دالئل  تحمل إشارات خبلؿ مف كالمستقبمكف  مرسمكف ال خبلله مف يتفاغل التػقيد بالغ كاالتصاؿ اإلغبلـ لميداف
 اإلغبلـ لإف الكائنات  بيف غامة مجتمػية ظاهر  االتصاؿ كاف لإذا اجتماغية  سياقات لو مماميف  تحمل كرمكز
 اتصالو نشاط لاإلغبلـ. االتصاؿ حمقات مف حمقة اإلغبلـ يػدّ  آخر كبمػنى الظاهر  تمؾ أسالي  مف أسمك 
هك  اإلنساف م ا كانت أدكات اإلغبلـ )صحالة  إذاغة  تمفزيكف  سينما  انترنيت( لإفّ ك  األكؿ  قاـالم لو إنسانو

  األدا  الرئيسية لئلغبلـ كهك الصانع له  كهك الفاغل األساسو لو غممية االتصاؿ كاإلغبلـ.
  إلعالـ :اأىداؼ -3
دراؾ الػبلقات بين ا  كمساغدته لو   كاألشياء المحيطة إلغبلـ بكجه غاـ إلى ل ـ الظكاهري دؼ ا     بالفرد  كا 
ـ م ارات  كاستػدادات جديد   كالحصكؿ غمى مػمكمات غف تنمية المجتمع كمجاالت ا  ككيفية تحقيق ا كالمكارد تػمّ 

 الطبيػية كالبشرية المتاحة به . 
 :ة التاليةيستحقيق األهداؼ الرئ اإلغبلـ   يسػى إلى ق مػظـ الباحثيف كالدارسيف غمى أفّ يتفّ ك "

ف الداخمو يغمى المستكي يقع لو البيئة مف أحداث كنشرها : أؼ جمع المػمكمات غّما  مسح البيئة -3-1
تتكّلى كسائل اإلغبلـ تزكيد الجماهير بالمػمكمات غف األحداث التو  غندما. كتػّد الكظيفة هنا إغبلمية كالخارجو

 تجرؼ داخل المجتمع ) الدكلة ( كخارجه . 
اسة المػمكمات الكارد  : أؼ در ط أجزاء المجتمع مف أجل إحداث تجاوب موّحد إزاء ما يحدث في البيئة رب-3-2

  كتحميم ا كتحديد المكق  الذؼ يج  أف يّتخذ استجابة ل ا . كتػّد الكظيفة هنا دغائية تتكلى لي ا كسائل مف البيئة
 ف تتبّناها .   باأللكار كالمكاق   التو يج  أيحاء لمجماهيراإلاإلغبلـ 

كالمػايير    بنقل المػارؼ كالقيـحيث تقكـ كسائل اإلغبلـ كاالتصاؿ: نقل الموروث الجتماعي ونشره  -3-3
تػميمية   تػنى كظيفة هنا تثقيفية/. كتػّد الكالتقاليد االجتماغية  مف جيل إلى جيل آخر  كالتػري  ب ا كتػزيزها

 . (ٓٔ  ٜٜٛٔ)الخطي    ه."كيػيش لي ع الذؼ ينتمو إليههداؼ المجتمبتأهيل الفرد كتنشئته تنشئة مّتسقة مع أ 
شر األلكار الجديد  بيف الجماهير  : كذلؾ مف خبلؿ دكر اإلغبلـ لو ناإلسياـ في التطوير الجتماعي  -3-4

  ديثهمركرية لممجتمع التقميدؼ كتح  تقديـ الخدمة الاإلغبلـ هنا. كتككف كظيفة مع خمق الجك المناس  لمتنمية
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ر تطّمػات األلراد  كآلاؽ يقدر  غمى تغيكّلر  كسائل اإلغبلـ مف تكذلؾ ألف الحّمر حالة ذهنية تػتمد غمى ما 
 . تجارب ـ

( التركيحية)قراء  أك سماع أك مشاهد ( األحداث كالمكق  ) يقمو األلراد أكقاتاا طكيمة لو: الترفيو -3-5
  طات الػممية كالتكّترات النفسّيةا كتخفيفاا غف مػانات ـ مف المغك   كالتو يجدكف لي ا استماغالمرحة كالممحكة

 ( ٖٓ  ٕٛٓٓ)رلاغو  التو تسبّب ا تػقيدات الحيا  اليكمية كمشكبلت ا 
مف  االجتماغو كالترليه كالتطكير مما سبق أف اإلغبلـ يسػى لتحقيق أهداؼ متنكغة من ا التػميـ كالتسميةيتبيف 

  ب دؼ تنشئة الفرد بما يتناس  مع أهداؼ االجتماغية دكنقل القيـ كالمػايير كالتقالي  خبلؿ نشر األلكار الجديد 
  المجتمع الذؼ يػيش ليه مف ج ة  كمكاكبة التطكرات كالمستجدات الػالمية مف ج ة أخرػ.

 :  اإلعالـ وسائل أىمية-4
 كتطكرات حديث غمـ مف له تيحأ   ما بفمل الجماهيرؼ  اإلغبلـ غصر هك اليكـ ليه نػيش الذؼ الػصر إف   

 الحيا   غص  اإلغبلـ أصبح لقد. لائقة كقدرات هائمة إمكانات قدمت التو االتصاؿ تكنكلكجيا مجاؿ لو متبلحقة
 الجان  غمى يقتصر كلـ الجماهيرؼ  االتصاؿ كسائل كتكنكلكجيا الشاممة  الػالمية التطكرات لو األكؿ كالػامل
ّنما لقط التقنو  كملء ترليه ك تسمية أدا  اإلغبلـ كسائل كانت أف لبػد كمممكنه  اإلغبلـ هدؼ أيماا  شمل كا 
 بناء كأصبح كاأللكار  بالحقائق كالتبصير كالتنكير المجتمػات تطكر غكامل مف م ّماا  غامبلا  أصبحت الفراغ 
 الميل  أبك.) نػ اصا هك نفسه الكقت كلو اإلغبلمية لمرسالة هدلا   لممجتمع األساسو المككف  أنه بما اإلنساف
 (ٗٙٔكٖٙٔ  ٕٓٓٓ
 كهو المجتمع  لذلؾ الحمارية المقكمات مف الػالـ لو المجتمػات مف مجتمع أؼ لو اإلغبلـ كسائل كتػدّ   

 نشأت اجتماغية طبيػية ظاهر  اإلغبلـ ألف كذلؾ   ليه اجتماغو تغيير أؼ إلحداث كالمركرؼ  ال اـ المصدر
 التبميغ مرحمة إلى الشخصو التبميغ مرحمة مف تطكرت حيث   االنتقالية ركالػصك  الكسطى الػصكر منذ قديماا 

 ( . ٖٕٚ  ٜٜٛٔ   إسماغيل.)المختمفة الجماهيرية االتصاؿ كسائل طريق غف الجماغو
 مرحمة كل ليه تس ـ متدرج بناء لو شخصيته لي ا تتجدد متبلحقة غمرية لمراحل متكامل نسيج هك لاإلنساف     
 تس ـ التو كالقكػ  الػكامل مف الػديد هناؾ بأف تماماا  نػو أف كغمينا الك كلة  إلى كصكالا  كالشبا  بالنمج مركراا 
 المػرلو االنفجار لو نجدها حيث المجتمع  غمى نفس ا لرمت مممكسة ظكاهر إلى كتحكيم ا التغيرات إحداث لو
 كالتػميـ التربية كأج ز  ساتمؤس غمى باستمرار نفسه يفرض أصبح الذؼ المتسارع الغزك مجاالت شتى لو

 خبلؿ مف كذلؾ التغيرات  مكاج ة لو المتػدد  كأدكارها الم مة كظائف ا تػو أف اإلغبلـ كسائل كغمى كالثقالة 
 جديد  قيـ إمالة مف الفمائيات هذ  إليه تسػى كما كمه الػالـ غمى ت َبث   التو كاألجنبية الػربية الفمائيات كثر 
 ( .ٜٙ  ٖٕٓٓ ؾ كشي. ) المجتمع إلى
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 كقيم ـ كمػتقدات ـ اتجاهات ـ اختبلؼ غمى خاصة كالشبا  غامة الناس حيا  لو اإلغبلـ كسائل كتؤثر    
 : كهو غد  ألسبا  كذلؾ كسمككات ـ

 . كجاذبية كاسع بانتشار تمتاز -أ
 االجتماغية تكياتكالمس كاألغمار الفئات كل مع التػامل مف تتمكف كم ا كهو البيئات إلى الكصكؿ يمكن ا - 

 . كالثقالية كاالقتصادية
 كشؤكف  أخبار  مف تقدمه بما أللراد  رليػة خدمات تقديـ ل و   المجتمع لو هاـ بدكر اإلغبلـ كسائل تقكـ – ج

 غمى اإلغبلـ قدر  بسب  كذلؾ( The George University,2005,29) لممختصيف كممارسة كمػارؼ غامة 
 بمختم  المجتمع أللراد المكج ة اإلغبلمية البرامج خبلؿ مف مباشر   كغير  مباشر  بصكر  المػمكمات بث

حداث التطكرات لمكاكبة البلزمة  كاأللكار بالمػمكمات كمدهـ سمكك ـ  كتغيير األلراد  لتكجيه كلئاته  قطاغاته  كا 
 .المجاالت شّتى لو كتطكير  المجتمع لو التغيير

 شباب:مظاىر تأثير وسائل اإلعالـ في ال -5
إلى تػاظـ دكر كسائل اإلغبلـ كازدياد الحاجة إلي ا   لو الكقت الحالوأدػ التطكر السريع الذؼ يش د  الػالـ    

كلـ تمِض سكػ سنكات قميمة حتى تبكأت كسائل اإلغبلـ مكانة بارز  لو الحيا  اليكمية لئلنساف المػاصر  كصار 
طكر السريع  كيمكف القكؿ إف كسائل اإلغبلـ لو غالمنا المػاصر االغتماد غمي ا مركر  أممت ا ظركؼ التقدـ كالت

تصكغ إنساف هذا الػصر  لتّطكر مػارله كتشّكل مفاهيمه كقناغاته كاتجاهاته  كتقـك هذ  الكسائل جميػاا بدكر ال 
 (ٖٛ  ٕٗٓٓيقل أهمية غف دكر األسر  كالمدرسة لو غممية التنشئة االجتماغية )ناصر  

اإلغبلـ ذات تأثير يسير لو اتجاهيف: االتجا  االيجابو  كاالتجا  السمبو مف حيث االتجا  كتػد كسائل     
االيجابو تشكل كسائل اإلغبلـ أدكات ثقالية تساغد غمى دغـ المكاق  كالتأثير لي ا  كما تػمل غمى تكحيد مناهج 

مة األساسية لمحصكؿ غمى الثقالة السمكؾ كتحقيق التكامل االجتماغو  كما تشكل بالنسبة لمبلييف البشر الكسي
كلنشر المػرلة كتنظيـ الذاكر  الجماغية لممجتمع  كذلؾ لإف كسائل اإلغبلـ تػّد المحرؾ كالمػبر غف مقكمات 
النشاط االجتماغو  ل و منبع مشترؾ ين ل منه الفرد اآلراء كاأللكار كيربط بيف األلراد كقيم ـ بشػكر االنتسا  

 (ٜٚ  ٜٜٜٔ  المػارؼ الحديثة  إلى مجتمع كاحد. )دائر 
لكسائل اإلغبلـ بدكرها اإليجابو تمطمع بدكر بالغ األهمية  غمى مختم  المستكيات النظرية كالتطبيقية  كغمى  

نطاؽ كاسع لو إيصاؿ مػطيات الفكر كالمػرلة إلى الناس  بمغة أكثر نفاذاا كلاغمية  لو تشكيل لكر ككجداف 
غبلـ تقكـ بدكر الرابط االجتماغو بيف الناس  كتػمق الصبلت االجتماغية بين ـ المجتمع."لذلؾ لإف كسائل اإل

لمكصكؿ إلى هدؼ تنميت ا بشكل مستمر  كهو تػمل غمى استمرارية تنميت ا غمى المستكييف الخاص كالػاـ  غمى 
 ( ٙٔ  ٖٕٓٓنطاؽ األسر  كالمجتمع كالػالـ بأسر .") دمحم  
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لكيس_ غمك المجنة الدكلية التو كمفت ا منظمة اليكنسكك بدراسة المشاكل  أما بالجان  السمبو يرػ مختار  
الدكلية لئلغبلـ _ أف اإلذاغة كالتمفزيكف كآالت التسجيل كغيرها مف أج ز  اإلغبلـ تمثل خطراا كبيراا غمى المجتمع  

اخل المجتمع  ذلؾ أف كسائل اإلغبلـ تؤدؼ إلى إمػاؼ الصبلت االجتماغية  كتحد مف متانة االئتبلؼ د
كتقمو غمى قيـ التػاكف كالتمامف المػركلة مف قديـ الزماف كتػكم ا بنماذج مستكرد  مف الدكؿ المصنػة 
كتساغد غمى الغزك الثقالو األجنبو كتخمق احتياجات مصطنػة ال تتبلءـ مع طاقات المجتمع كمناخه الطبيػو ) 

 (ٓٛ  ٜٜٜٔدائر  المػارؼ الحديثة  
اإلغبلـ تتممف الػديد مف القيـ السمبية  كالسيما لو الدراما التمفزيكنية كاإلذاغية كالسينمائية   كما أف كسائل    

سكاء كانت مقصكد  أـ غير مقصكد  كذلؾ ينػكس لو التأثير الخطير الذؼ يحدث لو الجم كر كبالذات الشبا  
االجتماغية تأثراا بما تقدمه ف أكثر الفئات م الذيف يندلػكف إلى تقميد أبطاؿ الدراما كالتشبه ب ـ  كتػد لئة الشبا 

 كسائل اإلغبلـ  بما تتيحه مف اكتسا  لمقيـ كالمبادغ االجتماغية كذلؾ لؤلسبا  اآلتية : 
إف الشبا  هـ أكثر الفئات التو يمكف أف تنساؽ كراء القيـ كالػادات التو تبث ا القنكات الفمائية  كذلؾ بحكـ  -

 الحصكؿ غمى المػرلة مف أؼ طريق  كلو أف يختار بنفسه قيمه كسمككياته. طبيػته الرالمة  كرغبته لو
إف نسبة كبير  مف الشبا  تػانو مف الكحد  النفسية كغدـ األهمية كالبلمباال   كما أف مػظـ الشبا  يػانو مف  -

ت تأثراا بما تقدمه الػزلة االجتماغية كغدـ االنتماء. كبالتالو لإف هذ  األمكر تجػل لئة الشبا   مف أكثر الفئا
 كسائل اإلغبلـ السيما الفمائيات. 

إف الشبا  هـ القك  الدالػة كالمحركة لشراء المستحدثات التكنكلكجية كاستخدام ا كالتػامل مػ ا مقارنة بالفئات -
المحمكلة كغيرها غمى رأس هذ   ال كات األخرػ  كالشؾ أف أطباؽ االستقباؿ )الدش( كأج ز  الكمبيكتر ك 

 (ٜٚ  ٕٓٔٓتحدثات التو يقبل غمي ا الشبا  ) ياسيف  المس
لكسائل اإلغبلـ تػمل غمى إكسا  الشبا  القيـ كالمبادغ كالمػايير كأنماط السمكؾ التو يتبنكها مف خبلل ا    

شأن ا شاف أؼ مؤسسة أخرػ مف مؤسسات المجتمع  أما غف دكر التمفزيكف لو التنشئة االجتماغية لمشبا  ل ذا 
 طرحه ليما يأتو. ما سيتـ

 دور التمفزيوف في التنشئة الجتماعية لمشباب:    
التمفزيكف ج از ال يكاد يخمك منه أؼ بيت  كهك أكثر أج ز  االتصاؿ تأثيراا لو األلراد  ل ك يجذ  الكبير    

ة االجتماغية. كالصغير  إذ يجمع بيف الصكت كالصكر  المتحركة  كما أف التمفزيكف يػد قك  هائمة مف قكػ التنشئ
  ةأف التمفزيكف يؤدؼ دكراا أساسياا لو تنشئة الفرد االجتماغي Comstock/كلو هذا الصدد يرػ /جكرج ككمستؾ 

مى قيـ كمػتقدات كتكقػات األلراد غيتنالس لو ذلؾ مع األسر  كالمدرسيف ككالة المؤسسات التربكية األخرػ كيؤثر 
إلمكاف تجاهل هذ  الكسيمة االتصالية لما ل ا مف آثار مختمفة غمى (. كلذلؾ  لـ يػد باٖ٘  ٕٕٓٓ)أبك جادك  

الشبا  الذيف مازالكا لو طكر  لوالمشاهديف  لمتابػة القنكات الفمائية كاالغتياد غمي ا يككف ل ا تأثيرها الكامح 



 

29 

ية السائد  كخاصة التككيف الثقالو كالفكرؼ  لكثالة التػرض لقنكات التمفزيكف له تأثير غمى االتجاهات االجتماغ
 ( .ٜٔ  ٕٗٓٓغند الشبا  )الفارس  

يمثل التمفزيكف أهمية خاصة ببف كسائل اإلغبلـ الجماهيرؼ   إذ هك ينقل الكممة كالصكر  المسمكغة كالمرئية      
ة لممشاهديف  لمبلا غف أنه يخاط  األمييف كالمتػمميف غمى مختم  مستكيات ـ التػميمية.كيتميز التمفزيكف غف بقي
كسائل اإلغبلـ األخرػ بأنه يػطو صكر  حية أك صامتة بتػميق صكتو يتممف بيف ثنايا  لكر  ما  كذلؾ هك 

 (.ٗ  ٕٕٓٓميداف المقاء بيف التمفزيكف كالجم كر)محمكد  
إيجاد الكغو كتكميح الجيد مف الردؼء  كالسوء مف سيمة إغبلمية ذات أّثر لّػاؿ لو كبذلؾ يتمح أف التمفزيكف ك 

" اكمة االنحراؼ كالمفاهيـ السيئة كمق ـ الػميال كالقك  كالنشاط كاالهتماـ بالقيف  كدلع الناس إلى الػمالحس
كميكل ـ كقدرته غمى تشكيل نمط اجتماغو جديد".  لالتمفزيكف له قدر  كبير  لو التأثير لو غقكؿ المشاهديف

 ( ٕٔٚ  ٕٙٓٓ)طكالبة  
  إال أف الجدؿ مازاؿ محتدماا بيف يكف لو غممية التنشئة االجتماغيةكغمى الرغـ مف األهمية القصكػ لمتمفز    

أنصار هذا الج از كمػارميه  كيحاكؿ كل من ـ أف يكرد الحجج المؤيد  لكج ة نظر  ليذه  المؤيدكف إلى أف 
بصفة مستمر   لمتمفزيكف آثاراا اجتماغية إيجابية حيث يتجمى أثر  لو األسر  كالمجتمع  ليكلر لبلسر  جكاا متغيراا 

كيبرز المكاه  الجديد  مف خبلؿ برامجه كيساغد لو إرساء القيـ كالمبادغ االجتماغية كالثقالية  كتغيير سمكؾ 
األلراد إلى األلمل." كلذلؾ لإف البرامج التمفزيكنية ال ادلة كالمخطط ل ا بدقة يمكف أف تنمو الكغو لدػ 

كالتػاكف كاالحتراـ كقكؿ الصدؽ كغدـ الكذ   كغير ذلؾ مف المشاهديف ببػض القيـ االجتماغية كح  الخير 
القيـ االجتماغية االيجابية. كما تن ى غف بػض القيـ االجتماغية السمبية مع بياف غكاقب ا كالرشك  كالنفاؽ كالربا 

 ( .٘  ٖٕٓٓكالنميمة كالسرقة كالخيانة كغدـ األمانة  كغير ذلؾ مف القيـ االجتماغية السمبية األخرػ ")دمحم  
كما أّف الكثير مف البرامج كالمشاهد التمفزيكنية تحث غمى بّر الكالديف كتقديـ الخير  كتػمـ اإلحساف غف طريق ما 

 تقدمه مف مشاهد مأساكية لفقراء أك مػاقيف أك منككبيف لو حكادث مػينة. 
لشبا   لاآلثار السمبية تكمف لو كلو المقابل يرػ المػارمكف أّف لمتمفزيكف آثاراا سمبية مار  كسيئة غمى ا   

الجان  الجسمو كالػقمو  لجمكس الفرد أماـ التمفزيكف ساغات طكيمة ي دد صحته البدنية كالػقمية  كذلؾ لإف 
بالنسبة لمسمكؾ االجتماغو السميـ حيث يمثل أهـ أنكاع هذا السمكؾ  ؿلمتمفزيكف تأثيراا غمى األلراد كال سّيما األطفا

الجريمة كالجنس غمى شاشة التمفزيكف. كيستمر هذا التقميد مػ ـ لتر  طكيمة كخاصة غندما مف ألبلـ الػن  ك 
يصّكر النمكذج المػتدؼ غمى أنه ناجح كيفمت مف الػقا  كالػدالة ككذلؾ غندما تصكر لممشاهد غمى أف الطرؽ 

مة بدالا مف األسالي  المقبكلة كاألسالي  غير المقبكلة اجتماغياا هو األكثر نجاحاا كقدر  غمى التغم  غمى المشك
 (ٙ-٘  ٖٕٓٓاجتماغياا )دمحم  
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كذلؾ لإف برامج الفمائيات )الػربية كاألجنبية( يمكف أف تؤدؼ إلى تككيف االمطرا  االجتماغو كغدـ   
االستقرار لو الػبلقات االجتماغية التقميدية  لمبلا غف ظ كر مػتقدات متطاير  غير ثابتة  كخمق كمع تصبح 

كذلؾ لإف لمتمفزيكف تأثيراا  اط االجتماغو لمشاغر الذاتية أكثر أهمية مف االلتزاـ االجتماغو بأؼ مشركع لمنشليه ا
سمبياا غمى الشبا  قد يصل إلى الشؾ ليما حكله كػدـ احتراـ التقاليد كالرأؼ الػاـ كتسفيه الرأؼ السياسو مما 

 (.ٕٕ-ٛٔ  ٕٗٓٓ  ارسالف)لبلمباال  كالتبػية كاالغترا  يؤدؼ إلى انتشار ا
كيمكف القكؿ باختصار: إّنه كما أف لمتمفزيكف آثاراا اجتماغية إيجابية غمى المشاهديف  مف خبلؿ ما يقدمه مف 
برامج كمسمسبلت كألبلـ تنمو كتػزز القيـ االجتماغية اإليجابية غند المشاهديف الشبا   لإف له أيماا آثاراا 

ج كد األلراد كالمؤسسسات المجتمػية ككسائل اإلغبلـ  لتمكيف الشبا  اجتماغية سمبية  كهذا يتطم  تمالر 
كهذا ما سيتـ  كتدريب ـ لو كالة المجاالت  االجتماغية  االقتصادية  التكنكلكجية  التػميمية  كأخيراا السياسية.

 طرحه لو الفصل األخير مف الجان  النظرؼ لو البحث. 

 اإلعالـ المرئي )التمفزيوف(: -ثانياا 
اؿ اختراع التمفزيكف خبلؿ القرف الػشريف ما لـ يصل لمكانته أؼ اختراع آخر  لقد ناؿ استحساف كتقدير قطاع ن

ات أؼ مكاف غمى ظ ر هذ  غريض مف الناس كبمركر الكقت تحكؿ التمفزيكف إلى جزء أساسو مف مككن
الصغير  لو التغمغل إلى كل شرائح  كالمتجر.كقد أخذ تأثير الشاشة   لنجد  لو المنزؿ كالمكت  كالنادؼالمػمكر 

المجتمع كخصكصأ الشبا  الذؼ أصبح إدمانه غمى رؤية ذلؾ الج از يفكؽ الكص  كالتصكر  كقد أدػ تػدد 
القنكات التمفزيكنية الفمائية إلى انجذا  الشبا  أكثر كأكثر نحك التمفزيكف كسيصبح لو المستقبل القري  أكثر 

  كمع بداية التمفزيكف الػادؼ مف خدمات كقدرات كامكانيات غير متكالر  حاليأ لو تأثيرأ كجذبأ كذلؾ لما سيقدمه
ـ   لقد أصبح ٜٜٛٔالبث التمفزيكنو المباشر غبر األقمار الصناغية كالذؼ بدأ لو أكاخر الثمانينات كتحديداا غاـ 

  لقنكات التمفزيكنية المتػدد ا لو متناكؿ الجميع السفر إلى الخارج كالتنقل بس كلة مف دكلة إلى أخرػ مف خبلؿ
  .ألطفاؿغمى أخبلقيات الشبا  كالمراهقيف كحتى ا خطيراا  كهك ما يشكل تحدياا 

قنية ال ائمة لو الصكر  المتحركة كسيمة إغبلمية قادر  غمى تكظي  اإلمكانيات التّ  دّ التمفزيكف يػ  كألف    
كالتأثير ليه   لإنه مف المركرؼ تحميل  الشا مشاهد   لمكصكؿ إلى اللشبا كاألصكات كاأللكاف مف خبلؿ برامج ا

 .بالشبا ئص ا كجكانب ا كغبلقة ذلؾ التو تتممن ا كدراسة خصاالمػمكمات هذ  البرامج كمػرلة 
 :اإلعالمية التمفزيوف أىمية -1
كسيمة  اليكـػاا لأصبح ا كاف متكقّ قد انتشر كتطكر بسرغة أكبر ممّ ك   مف أهـ كسائل اإلغبلـ زيكف التمف دّ يػ    

ككنه  مفكتأتو أهميته   مف الشػك   يتساكػ لو ذلؾ الفقير كالغنوكاسػة قطاغات بيف التسمية الكحيد  تقريباا 
حيث تزداد ابتداءا مف  يكف ز شاهد التمفت التوالشريحة األكبر  (ٖٔ-ٓٔكتشكل المرحمة الػمرية ) كّم ا. تك بيالدخل 
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شر  حيث يصل تمقو كاست بلؾ مرحمة الطفكلة لو سف الثالثة غسف الحادية غشر  كتبمغ أغمى ذركت ا لو 
 .(  ٗٔٔ  ٜٜٓٔ) ليمتيزف كآخركف  صىحد  األق يكف ز التمف
أهـ  زيكف كأصبح التمف زيكف. يكاد منزؿ يخمك مف ج از تمفال  إذ انتشاراا سريػاا لو الػالـ زيكف لقد حقق التمف    

كر   أك م ارات تذس كلة تشغيمه  كغدـ الحاجة إلى ج د أك تكمفةقطػة أثاث لو المنزؿ  لكجكد  داخل المنزؿ  ك 
كمف " كتا   المجمة  السينماال"لمطفل مف كسائل اتصالية أخرػ مثل:أكثر أهمية  فزيكف لمشاهد  برامجه  يجػل التم

كقمكب ـ إف التمفاز هذا الج از الذؼ دخل بيكت الناس "هذا المنطمق كاف قكؿ بػض غمماء االجتماع كاإلغبلف : 
   ٜٛٛٔ)كـر    ".بة الحقف التو يتػاطاها المدمفخمق ما يسمى بحالة اإلدماف التمفازؼ إذ أصبحت برامجه بمثا

ٕ٘)ٓ 
كأثار التمفزيكف تساؤالت غد  كمازاؿ يثير الكثير من ا حّتى اآلف بيف المختصيف لو شؤكف اإلغبلـ كالثقالة     

تبر  كسيمة تسمية كترليه كالبػض اآلخر ينظر إليه غمى ككنه ج ازاا خطيراا كالتػميـ كالػمكـ االجتماغية  لبػم ـ اغ
ة كتنمكية غّد   لِإْف أ حسف تخطيطه لإنه يمكف أف يؤّدؼ دكراا ة كتػميميّ ة كسياسيّ يّتمّتع بإمكانيات ككظائ  تثقيفيّ 

ت كالمػرلة مف التمفزيكف مساك  لما لّػاالا كمؤّثراا لو حيا  المجتمع كأسمك  تفكير   كيرػ آخركف أّف كس  المػمكما
مف التسمية أك تحريؾ المشاغر كاالهتمامات  كل ذا الجان  بػد  التراكمو  لكّمما طالت مد  مشاهد  التمفزيكف   يثير 

ازدادت حصيمة المػمكمات الػامة  ككثر حجـ ألكاف المػرلة المختمفة  كيرػ بػض خبراء االتصاؿ أف تأثير 
ا  قد تجاكز لو لاغميته كل ما غرلته الحمار  لمساهمته الفاغمة لو نشر الثقالة كتػميـ التمفزيكف غمى الحي

المػرلة كتبادؿ المػمكمات كالخبرات بيف شتى البيئات ككسيط سمػو كبصرؼ تجاكز حدكد الزماف 
 ( ٕٚ  ٕ٘ٓٓكالمكاف.)الدليمو  

الجماهيرية المتنكغة الذؼ حقق رغبةا إنسانيةا لـ اليكـ االختراع الكحيد بيف كسائل االتصاؿ  ف كيػد التمفزيك      
يسبق أف تحقاقت مف قبل  إذ استطاع أف يجػل اإلنساف يتػايش لو مكانيف بآف كاحد  كيدرؾ أّف ما يشاهد  أك 
يسمػه هك لو الحقيقة كاقع بالحاؿ  كأّف ما يشاهد  كيحّسه بأّف الناس الذيف يشترككف بالبرنامج مكجكدكف مػه كأّف 

 ( ٕٓ  ٜٕٓٓارهـ غالقة ببصر  بل حّتى يخّيل إليه أّنه يكاد يػرل ـ .)شبمو  أبص
 اآلتية :  إلى األمكرتػمق الناس بالتمفزيكف ككلػ ـ به  كيػكد
يػد ألمل كسيمة لبلتصاؿ المكاج و ل ك يقّدـ الماد  لو كقت حدكث ا بل كيتفكؽ التمفزيكف غمى االتصاؿ  -ٔ

 الصغير  كيحّرؾ األشياء الثابتة . ءيكّبر األشيا المكاج و إلى ككنه يستطيع أف
يمّثل مدرسة ل ك كسيمة يتزكد من ا كثير مف الناس بالزاد الثقالو كالمػرلو لمبلا غف ككنه كسيمة لػّالة  -ٕ

 لمتػميـ كالكغو االجتماغو كالسياسو .
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الكحد  الكطنية التو تفتقر إلي ا  أّف التمفزيكف يمكف أف يساهـ لو نشر ثقالة مشتركة ككج ة نظر تخدـ تحقيق -ٖ
الدكؿ النامية كيقمل مف غكامل التفتيت االجتماغو   لمبلا غف ككف هذ  الكسيمة المرئية تقرف بخصائص ا 

 تنمو قدرات ـ الثقالية كالمػرلية.المشتركة بما يؤدؼ إلى رلع المستكػ الثقالو لغالبية الجماهير ك 
ية كالترليه كالتزكيد بالمػرلة  لمبلا غف تمّيز  الذؼ يتجمى لو إمكانيات إّنه كسيمة إغبلمية متقدمة لمتسم -ٗ

 انتشار   كالتو ال يمكف أف تتكلر ألؼ كسيمة اتصاؿ أخرػ لػف طريقه يمكف الكصكؿ إلى المكاطنيف جميػ ـ . 
  إذ قّمت رحوالسينمائو كالمس كاف لظ كر التمفزيكف األثر البالغ غمى الصحالة المكتكبة كغمى دكر الػرض -٘

متابػت ا كرّكادها بسب  ظ كر التمفزيكف الذؼ سبق ـ بالكصكؿ إلى البيكت بألكانه المثير  كتحقيقاته الصحفية 
المتنكغة   لدخل ساحات المػارؾ كغايش األحداث الساخنة كغرض ألمل األغماؿ الركائية ك المسرحية   كما 

 حدكث ا .  نقل الدكرات األّكلمبية كاألحداث الريامية لحظة
يتميز التمفزيكف بقدر هائل مف األلفة كالكاقػية كالصكر كالحركة كالمكف مما يجػل هذ  الكسيمة كسيمة مؤّثر  لو  -ٙ

 التػميـ كالتكجيه كاإلرشاد .
يتػامل التمفزيكف مع األلراد  كهؤالء يشاهدكف التمفزيكف لو المحيط الػائمو الذؼ يجمع ألراد األسر  الصغير   -ٚ
. )الدليمو   صة تبادؿ األلكار كالمشاغر بين ـالكبير  أك األصدقاء أك االثنيف مػاا  كبالتالو ل ك يتيح لر أك 

ٕٓٓ٘   ٕٛ-ٕٜ ) 
المسرح اء  كليد  ثبلث كسائل أساسية هو: )دية غمى درجة متقدمة مف التقانة كاألالتمفزيكف كسيمة إغبلمل    

  كلكّنه غمى الرغـ إلى بػض أصكؿ هذ  الفنكف الثبلثةف لو بػض مكّكناته كالسينما كاإلذاغة( . كقد استند التمفزيك 
 كلذلؾ يػّد التمفزيكف لو الػصر الحالو  فرد لنفسه بقكاغد كمكاصفات خاصةمف استفادته من ا لقد تمّيز غن ا كان
لصغار  غمى الكبار كا   نظراا لما يتمّتع به مف قدرات غمى اإليصاؿ كالتأثير لومف أكثر كسائل اإلغبلـ جماهيرية

زمه غمى   كتمكقة التو تشّد نظر المشاهد كغقمه  الجذابة كالمشكذلؾ مف خبلؿ المثيرات المتنكغة .حّد سكاء
  (ٗٙٔ  ٕٗٓٓ)الشماس  المتابػة لفتر  طكيمة .

ر جػل لالتطكّ  كأخيراا لإف أهمية التمفزيكف تأتو مف ككنه الكسيمة المتاحة التو تميق بجانب ا الكسائل األخرػ    
مف التمفزيكف ميفاا دائماا ال يستغنو الجم كر غف حمكر  بما يػرمه مف اختيارات جذابة كمتقنة ترمو جميع 

أخذ تأثير الشاشة الصغير   الساحر   يمتد إلى ك  مية األكثر انتشاراا لو الػالـ.األذكاؽ  مما جػمه الكسيمة اإلغبل
درجة أنه ال يمكف ألؼ شا  االستغناء غنه كلك كاف لمد  غير طكيمة  كل شرائح المجتمع كخصكصاا الشبا  إلى 

فزيكف كسيصبح لو المستقبل كأكثر نحك التمكقد أدػ تػدد القنكات التمفزيكنية الفمائية إلى انجذا  الشبا  أكثر 
مكانيات غير متكالر  القري  أكثر تأثيراا كجذباا كذلؾ لما سيقدمه )التميفزيكف التفاغمو( الجديد مف خدمات كقدرات ك  ا 

حالياا لو التميفزيكف الػادؼ  حيث سيزيد مف مشاركة الكمبيكتر الشخصو لو المباشر  كالمركنة بدالا مف التنقل 
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كتأتو أهمية التمفزيكف مف الخصائص التو يتمتع ب ا  كالتو  .قنا  غميؾ بالتك ف مما ستجكد به مف برامج ٓ٘بيف 
     سيتـ ذكرها ليما يأتو.

        : زيوف صائص التمفخ-2
ة بيف كسائل اإلغبلـ مّ  مل مكانة   كهك يحتّ كسائل اإلغبلمية المتاحة كأرقاهاأحد أهـ أشكاؿ ال زيكف يشكل التمف    

  كالتو يمكف إجمال ا بمايمو:التمفزيكف  ب االخصائص التو يمتاز كتنبع هذ  األهمية مف   الجماهيرؼ 
 :السمعيالمرئي والحركي و  الدمج بيف -1-ٕ

 لور ا يؤثّ   ممّ حركة كالصكت  كهما تستقببلف الصكر  كالحاستيف هما : البصر كالسمعغمى  التمفزيكف  يػتمد     
الناس  كيجذ  اهتمام ـ به  ألّف الصكر  كالصكت تثيراف مشاغرهـ  كتؤّثراف غمي ـ  كخاصة أّف الحاّستيف الّمتيف 

كتبيف نتائج  (.ٙٓٔ  ٖٕٓٓ)ليميه  غبد الحميد   ك ا اإلنسافيػتمد غمي ما هما مف أهـ الحكاس التو يمتم
%/ مما شاهد  كسمػه لو ٖٓ%/ مما سمػه   ك/ٕٓ%/ مما قرأ    ك/ٓٔالدراسات الميدانية: " أف الفرد يتذكر/

لبفمل الصكر  حظو التمفاز غمى ثقة مشاهديه (  ٗ٘ٔ  ٖٕٓٓ%/ مما ركا  أك قاله" )كبار   ٓٚنفس الكقت  ك/
  .أكثر مدغا  لمثقة  ـ له ألف الصكر  قمما يرقى إلي ا الشؾ كحيف ترتبط الصكر  بالحركة كالصكت لإف ذلؾكتصديق

 : لتثقيفالجمع بيف الترفيو وا -2-2
كثيراا مايجرؼ الجدؿ حكؿ طبيػة التمفزيكف ككسيمة إغبلمية  ل ل هك كسيمة ترليه أـ تثقي ؟ كيميل بػض     

يمة لمترليه كالتسمية  كما يشؾ لريق مف التربكييف لو جدكػ استخداـ التمفزيكف اإلغبلمييف إلى اغتبار  كس
 (  ٚ٘ٔ  ٖٕٓٓلؤلغراض التربكية كالتػميمية .)كبار   

كال بّدمف اإلشار  إلى أف التمفزيكف قد دخل  لو كثير مف ببلد الػالـ إلى مؤسسات ا التربكية مف أجل تػميـ 
ريةا تساغد التبلميذ لو غممية استيػا  المكاد التػميمية  كأمكف إيجاد قدر مف األطفاؿ  كاغتبر أدا ا سمػيةا بص

التكليق بيف ما يشرحه المػممكف مف دركس  كبيف ما تقدمه البرامج التػميمية مف إيماحات مخبرّية كغيرها. 
 (  ٖٕ  ٜٕٓٓ)شبمو  
لو الػممية  المدرسة أك أف يمغو دكرهمكبذلؾ نجد  أنه مف المستحيل أّف يحل التمفزيكف مكاف المدرس أك ا    

التػميمية  أك أف يحّل مكاف األهل لو الػممية التربكية  لالتمفزيكف يمكف أف يككف غامبلا مساغداا لو هاتيف 
الػمميتيف  مع احتفاظه بأهـ خاصّية مف خصائصه كهو الترليه كالتسمية  لال دؼ الرئيسو لمػظـ القنكات 

 كالتسمية بالدرجة األّكلى. التمفزيكنية هك الترليه 
 :اإلثارةقدرتو عمى التشويق و  -2-3
ثّمة إجماع بأّف اإلنساف يمّل إلى حد كبير ظاهر  التكرار   كخاصةا إذا حممت لو مممكن ا طابػاا تكجي ياا    

ت نادر   كهذا كلكف نظراا لغيا  التكجيه المباشر لو برامج التمفزيكف  لإّف المشاهد ال يمحع التكرار إاّل لو حاال
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يػكد إلى قدر  الػمل التمفزيكنو غمى تقديـ األلكار كالمػانو المشاب ة لو مكاد متنّكغة كمشبػة بالمؤّثرات الصكتية 
 .( ٙٓٔ  ٖٕٓٓكالمقطات الجمالية كالفنية المختمفة )ليميه  غبد الحميد  

تتجّمى لو إمكاناته سكاء   صغار غمى حدّ قدر  التمفزيكف غمى االستحكاذ لدػ الكبار كال مف ج ة أخرػ لإفك     
الفنية ال ائمة التو يكلرها ج از التمفزيكف مف ناحية سرغة اإلرساؿ ككثر  المقطات كتنكع األلكاف  كالقدر  غمى 
التقاط المشاهد المثير  غف قر  أك غف بػد   كالقدر  غمى إبطاء حركة المش د أك تسريػه  كسبر أغكار البحار أك 

ى قمـ الجباؿ  أك ما تكّلر  كاميرا التمفزيكف مف خدع سينمائية كتمفزيكنية أّخاذ   كل هذ  األمكر تجػل الصػكد إل
ثار   قّمما يستطيع المشاهد غدـ االكتراث ب ا  أك اإلغراض غف متابػت ا كالكقكؼ غمى  منه أدا  تشكيق كا 

 ( ٙٓٔ  ٖٕٓٓتفصيبلت ا المتتابػة. )ليميه  غبد الحميد  
الرغـ مف قدر  التمفزيكف غمى تقديـ اإلثار  ك التشكيق إاّل أف التشكيق كاإلثار  الناتجة غف مشاهد   كغمى    

قد ال تككف بنفس درجة التشكيق كاإلثار  التو يحصل غمي ا الفرد لو الكاقع  لمثبلا غندما   الشخص لمتمفزيكف 
 اف مكجكداا لو الممػ  .يشاهد الفرد مبارا  لإّنه قد ال يتأثر بالدرجة نفس ا كما لك ك

 القدرة عمى نقل خبرات األفراد والشعوب إلى المشاىديف:  -2-4
ؿ الػالـ بفمل كسائل اإلغبلـ  كالتطكر التكنكلكجو  كخاصة بػد ظ كر التمفزيكف  إلى قرية صغير   تحكّ     

ف أحداث كاختراغات ك حيث يمكف ألؼ لرد لو أؼ مكاف لو الػالـ أف يتػّرؼ إلى ما يجرؼ لو ببلد الػالـ م
أخبار  لالتمفزيكف يزكد الفرد بدرجة غالية مف المػرلة السياحية حيث يػرض غادات الشػك  كأسالي  حيات ا  
كينقل إلي ـ مػالـ الحمار  لو كل بمد مف البمداف  كقد أمكف لمشاهديه أف يكّكنكا ثقالة غامة حكؿ كثير مف 

و إيجاد قدر مف التفاهـ كالتػارؼ بيف أبناء المجتمع الدكلو. )كبار   الشػك  كطرائق حيات ا   كهذا ما ساغد ل
ٕٖٓٓ  ٔ٘ٛ  ) 
كبالتالو لإف التمفزيكف قد يككف بديبلا غف السفر لمتػّرؼ غمى الشػك  األخرػ كلمتػرؼ غمى األماكف     

اغد التمفزيكف األشخاص السياحية التو قد ال يستطيع الشخص زيارت ا ألسبا  مادية أك اجتماغية أك سياسية  كيس
غمى التػرؼ غمى طرؽ الػيش لو أؼ مكاف مف الػالـ  مما يسّ ل كيسّرع غممية التأقمـ غند الفرد إذا قرر السفر 

 ( ٕٗ  ٜٕٓٓلتمؾ الدكلة أك غيرها مف أجل الدراسة أك السياحة أك مف أجل أؼ شوء آخر. )شبمو  
 ٓء الػالـأينما كاف لو أرجا األحداث مصكر لممشاهد ل ك ينقل  كدنا بمػارؼ كخبرات كمػمكماتلالتمفزيكف يزّ     

 .ل ك يكلر الكثير مف الكقت كالج دكهك مكجكد لو منزله دكف أف يتنقل ألؼ مكاف 
 : الؼ مستوياتيـ العممية والثقافيةالقدرة عمى مخاطبة الناس عمى اخت -2-5
كاّلة ل جات ـ كأنكاغ ـ كمستكيات ـ الثقالية كالتػميمية كالم نية يتّمّيز التمفزيكف بقدرته غمى االلتقاء بالجماهير ب    

 ( ٙٓٔ  ٖٕٓٓكاالقتصادية كاالجتماغية كطبقات ـ المختمفة )لميه  غبد الحميد  
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لمثبلا تفترض الصح  مف قّرائ ا اإللماـ بالقراء  مف أجل اإلطبلع غمى األخبار كاألحداث  كال يمكف لمجتمع     
أف تنتشر ليه الصح  كيكثر تكزيػ ا  أّما التمفزيكف لإّنه ال يفترض بمشاهديه خاصّية التػمـ ك  تسكد ليه األمّية

المػرلة  ذلؾ أنه بما يقّدمه مف بػد سمػو كبصرؼ  لإّنه يخاط  الجم كر بطريقة حّية مباشر  ال تختم  غف 
 طريقة التخاط  المباشر  بيف ألراد المجتمع. 

يحة غريمة مف الناس  كخاّصة لو الدكؿ النامية  لرصة مشاهد  التمفزيكف دكف كهذ  الخاصية تػطو لشر     
مكاج ة أّية غراقيل تذكر  كقد انتبه رجاؿ اإلغبلـ ل ذ  الخاصية لسػكا إلى استغبلؿ التمفزيكف لو غمميات التكجيه 

ذاغة األمّية ا البرامج المبثكثة  كما أفّ  لثقالية.الجماهيرؼ  كا غداد البرامج التو تساغد لو محك األمّية األبجدية  كا 
 ـ أيماا لو إرماء أذكاؽ المشاهديف جميػ ـ  كتحقق رمى غاـ مف خبلؿ غرم ا المكاد التو تمفزيكنياا تس

  ٖٕٓٓتنسجـ مع أبناء المدينة أك القرية  بيف المثقفيف كالمتػمميف  أك بيف األمّييف كذكؼ الػمـ المحدكد.)كبار   
 ( ٜ٘ٔكٛ٘ٔ
يس ـ لو تقديـ المػمكمات كتػميـ الكبار كمحك األمية  كمخاطبة جميع األلراد بمستكيات ـ المػرلية  إذف ف لالتمفزيك 

 كالثقالية كالة .   
 :    زؿ وتوفيره لمجيد و الوقت والماؿسيولة اقتنائو في المن -2-6
  الكسيمة غمى إلغاء ما سبق ا مع كل اختراع جديد ألّية كسيمة إغبلمية جديد   يتساءؿ الػمماء حكؿ قدر  هذ    

مف كسائل  لػند اختراع الراديك تكّقع الكثيركف تراجع كسائل اإلغبلـ المكتكبة )الصح (  كذلؾ نظراا لما يتّمّيز به 
الراديك مف قدر  غمى نقل األخبار بأقصى سرغة ممكنة غبر األثير  لو حيف تحتاج الصح  إلى مّد  ال تقّل غف 

 .مف أجل تحرير األخبار كطباغت ا كتكزيػ ا غمى المناطق كاألقاليـأربع كغشريف ساغة  
كحيف انتشر استخداـ التمفزيكف تكّقع غدد كبير مف الكّتا  أف يككف هذا الج از غامبلا أساسياا لو تراجع    

ػ المشاهد  اإلقباؿ الجماهيرؼ غمى دكر السينما  لكجكد التمفزيكف لو المنزؿ يحّقق درجةا غاليةا مف اإلشباع لد
كيغنيه غف التفكير إلى حد كبير لو الذها  إلى دكر السينما  كما أّف تنّكع القنكات كمكجات البّث باتت تػطيه 

 حرية أكبر لو اختيار البرامج كاأللبلـ التو يفمل مشاهدت ا .
ؿ الذؼ يصرله لو كل ـ يتّمثل لو أّف اإلنساف يرػ لو التمفزيكف ج ازاا يكّلر غميه الماكثمة غامل اقتصادؼ م ّ 

مر  يكّد لي ا مشاهد  أحد األلبلـ أك حيف يسػى إلى البحث غف ماد  ترلي ية   تساغد  غمى تممية الكقت بدرجة 
 ( ٓٙٔكٜ٘ٔ   ٖٕٓٓكبير  مف اإلمتاع كالتشكيق . )كبار    

 ـنالس كسائل اإلغبلكهكذا استطاع التمفزيكف بقدرته غمى نقل األحداث كالكقائع مف أؼ مكاف لو الػالـ  أف ي
 األخرػ  كيتفكؽ غمي ا لس كلة اقتنائه كقدرته غمى ترليه المشاهد كتشكيقه كهك مكجكد لو منزله. 
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 : والوضوح الواقعية -2-7
" قربه مف كاقع االتصاؿ الكجاهو مما يزيد مف لػاليته كأثر  لو نفكس المتمقيف  أهـ خصائص التمفزيكف  مف    

غند بػض المشاهديف كغدـ قدرت ـ غمى التمييز بيف الكاقع كالخياؿ  كيػّد التمفزيكف كسيمة لدرجة اختبلط األمكر 
 (  ٘ٓٔ  ٜٜٔٔلنقل الخبرات الكاقػية )دكاؾ  

إلى المشاهد ه يقدـ الشخصيات البارز  بقدرته غمى تقديـ دقائق األمكر بكمكح كما أنّ  يكف ز يتميز التمفك"      
 بقاع األرض كالة و لمكقػ ا   أينما كاف   ل ك ينقل األحداث مصكرّ ذلؾإلى إمالة   كيتػرؼ غمي ا غف كث 

لو  كسيمة م مة دّ ه كبسب  مشاب ته لمكاقع يػمن ا المشاهد غمى الػالـ كمّ  النالذ  التو يطلّ  يكف ز لذلؾ يػد التمف
ء يتـ تصكير  كهك يػطو صكر  كامحة مرئية ألؼ شو( ٘ٓٔ  ٜٜٔٔ  )دكاؾ ".اإلقناع كالكصكؿ إلى األلراد

كيبّث صكر  مرلقة مع الصكت مما يجػل المتمقو يشػر بأف األحداث أك األشياء تجرؼ أمامه كما لك أنه يشاهدها 
 بػينه المجّرد . 

لالتمفزيكف قادر غمى نقل الخبرات كاألحداث الكاقػية التو تجرؼ لو كّل مكاف مف الػالـ  سكاء أكانت      
 .مية أـ حيا  برية أـ كقائع كأحداثاا كحركباا  أك أؼ شوء آخر لو الكاقع المػاشمباريات ريامية أـ تجار  غم

لالتمفزيكف ال يقتصر غمى بّث المسمسبلت كاألغانو كاإلغبلنات كغيرها مف المكاد اإلغبلمية المنتجة خصيصاا    
لو نقل الكقائع كاألحداث مف أجل البث التمفزيكنو  بل إّنه مف ألمل الكسائل إف لـ يكف ألمم ا غمى اإلطبلؽ 

كالمجريات مف أؼ مكاف لو الػالـ إلى أؼ مكاف آخر  يماؼ إلى ذلؾ أف التمفزيكف يتميز باأللفة كالكثكقية 
كالمقصكد بذلؾ التػاط  مع الشخصيات المػركمة خبلله  كتكّلر القناغة كالتصديق باألحداث المػركمة . 

 (      ٕٙ  ٕٕٓٓ)حنا 
مشاهد إدراؾ الحدث لو   حيث يستطيع الغف الخصائص السابقةأهمية  تقل الة الكاقػية خاصيكبذلؾ لإّف     

  .كسيمة لنقل الخبرات الكاقػية التمفاز دّ يػكما   ج د كبيربذؿ   دكف مكاف كقكغه
 كلو بػض األحياف يتمّيز التمفزيكف غف الرؤية بالػيف المجّرد  بأنه قد يقّدـ لممشاهد لقطة بمجاؿ أكسع مف  

 المجاؿ الذؼ تمتقطه الػيف المجّرد   أك قد يقّدـ صكر  ألشياء دقيقة ال يمكف رؤيت ا بالػيف المجّرد .
يمتمؾ التمفاز هو أنه ؼ التو تفتقد مثل هذ  التقنيات ر ر  مف كسائل االتصاؿ الجماهييغ مف زيكف ما يميز التمف إفّ 

  األخرػ كالطاقة البشرية ات غممية دقيقة تػجز األج ز مما يتيح له نقل أحداث ككقائع كمػمكم  اآلالت كاألج ز 
 .  غف الكصكؿ إلي االمجرد

 : زيوف وظائف التمف -3
استناداا إلى أهمية التمفزيكف كخصائصه اإلغبلمية كالفنّية  يرػ غمـ االتصاؿ الجماهيرؼ أف التمفزيكف يقـك  

 بالكظائ  التالية : 
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 الوظيفة اإلعالمية : -3-1
التسمية  ـباأللكار كالمػمكمات كاألنباء كتحقق ل  لرادلو مقدمة قنكات االتصاؿ التو ترلد األ زيكف التمفأتو ي  

قدـ له ما يدكر حكله مف أحداث  كما ألرزته األدمغة يإليه ل كسػى هيسكؼ لإنه  يهإل فردكالمتػة  كلك لـ َيْسَع ال
المػاصر  كثكر  المػمكمات نفس ا غميه  لأصبح البشرية مف اكتشالات كمػارؼ  السيما بػد أف لرمت التقنيات 

 اليكـ أسيراا ل ذ  الكسائل تحاصر  لو كل كقت كلو كل زماف  لبل يستطيع الفكاؾ من ا أك الحيا  بدكن ا الفرد
يػترؼ غمماء االجتماع لو الغر  بأف الكظيفة اإلغبلمية لمتمفزيكف    بدكر إغبلمو كبير حيثزيكف التمفقكـ ي    

  كترتبط هذ  األهمية بطبيػة االتصاؿ كسائل االتصاؿ الجماهيرؼ األخرػ  همية خاصة بالمقارنة معتتميز بأ
 (.ٓٙٔ   ٜٛٛٔ) المشكط   كبثه المباشر كصكرته. كنومفزيالت
قمايا التو تكاجه الفرد كالمجتمع  كيزيد مف   لكثير مف الع أف يقكـ بدكر التػميق كالتحميليستطي زيكف لالتمف    
  كلمتمفزيكف أيماا قدر  كبير  غمى م  الشرائح االجتماغية دكف غكائق  ككنه يصل إلى مختهذا المجاؿ لػالية

  ر   كتميز  غف الكسائل األخرػ   كهذ  الكظيفة تزيد مف قك  تأثيقيـ كالمبادغ  بأشكاؿ لنية غديد تكرار األلكار كال
لو محيطه االجتماغو كاإلنسانو كهذا يزيد مف لرص كيتيح اإلغبلـ الفرصة لئلنساف كو يتزكد بأنباء اآلخريف 

 يكف ز ل التمفكل ذا يحتّ  .( ٙٓٔ   ٜٜٔٔالتػارؼ االجتماغو كالتقار  كالتف ـ لظركؼ كأحكاؿ اآلخريف.) دكاؾ   
 مكقػاا كبيراا لو أداء كظيفته اإلغبلمية . 

 الوظيفة التثقيفية :  -3-2
تناس  قالية تأف يقدـ مكاد ث التمفزيكف  كيستطيع  نية ال ادلة كتػميق ارلة اإلنساغمى نشر المػ زيكف التمفػمل ي    

نو كيػمل التمفاز غمى نشر اإلبداع الفاؿ الثقالو كالتػميمو))المج ممفالكظائ  هـ بأ كالجم كر المكجه له  كيقكـ
 (ٕٕ  ٜٜٓٔ)بكرتيسكو   ((مما يؤدؼ إلى تكسيع آلاؽ الفرد المػرلية كالثقالو كحفع التراث كتطكير 

مى مستكػ الخمق كاالبتكار ال يتكقع مف التمفزيكف أف يس ـ بصكر  مطمقة لو االرتفاع بالثقالة غلكف ك      
ذاغة القيـ الثقالية التو تـ إبالجديد داغ ا   كلكف إس ام ا يمكف أف يككف غظيـ القيمة لو مجاؿ نشر الثقالة كا 

تشجيع التجار   لمرئية تستطيع أف تقكـ بدكر هاـ لو   لصحيح أف اإلذاغة ابالفػل غمى أكسع نطاؽ ممكف
مى متابػة تطكرات ا كغمى أقدر غ كراا أكثر تجاكباا مع الثقالة ك   كلكف قيام ا ب ذا الدكر يقتمو جمالثقالية الجديد 

تو ال   لإف قدر  اإلذاغة المرئية غمى تشجيع التجار  الجديد  تتفاكت مف مجاؿ إلى آخر كلكف الكظيفة الأية حاؿ
تستطيع اإلذاغة المرئية أف تس ـ لي ا بدكر لػاؿ لو الن مة الثقالية لمجتمػاتنا هو أف تجػل القيـ الثقالية متاحة 

 ( ٗٚٗ  ٜٜٛٔتككف مقتصر  غمى الصفك  لحس .)شرؼ  أف  ألكبر غدد ممكف مف الناس بدالا مف
 ك  ل ر مباا  حتى أنه يصػ  غميه أف يفمت مف أسإيجاباا أك س الفردغمى  مقو بظبللهمما سبق  نجد أف التمفزيكف ي

رسـ يحاكؿ أف يمختم  المغات  ليبلا كن اراا...ك حاصر  مف مختم  الج ات  كبيحيط به إحاطة السكار بالمػصـ ك ي
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غمى اإلس اـ بفاغمية لو تثقيفه  قادر كل  له طريقاا جديداا لحياته  كأسمكباا مػاصراا لنشاطه كغبلقاته  كمف ثـ
 مه  كتكجي ه  كاألخذ بيد  إلى آلاؽ الحيا  الرحبة.... كتػمي

 الوظيفة الترفييية : -3-3
 زيكف ية لمكظائ  التو يقكـ ب ا التمفتتحدث أدبيات االتصاؿ الجماهيرؼ غف الجكان  السمبية كما االيجاب    

نا البرامج الترلي ية مثبلا   كلك أخذباع الطكيل لو التأثير غمى الناسباغتبار  كسيمة مف كسائل اإلغبلـ ذات ال
. أما لو ة الكقت كتدخل الب جة إلى النفكستممي لولكجدنا أن ا لو الجان  اإليجابو تقدـ المتػة كتساغد 

ستغل لو إنجاز شوء نالع كمفيد .)المكسى  الجان  اآلخر السمبو لإن ا ت در الكقت الذؼ كاف مف الممكف أف ي  
ٕٖٓٓ  ٜٔٚ ) 
كف   بما يقدمه مف لنتػنى بمشكمة أكقات الفراغ لمفرد   التومف أهـ كسائل اإلغبلـكف التمفزيأصبح لقد     

كلنكف الرقص كالمكسيقى كالريامة  لمترليه غف   ات  كمسابقات كمسرحيكمسمسبلت كألبلـ كبرامج أطفاؿ
  مغكط الحيا نساف لو غصرنا نتيجة حيث يػمل غمى التخفي  مف المػانا  كالتكتر الذؼ يػيشه اإل  اإلنساف

مع تػقد أمكر ل .(ٜٓٔ  ٜٜٔٔ دكاؾ) .أك تػديم اكتزيد الفائد  إذا اتجه الترليه نحك البناء لو تثبيت قيـ مكجكد  
الحيا  كزياد  مشاكل الحيا  اليكمية  لـ يػد يسمح لمفرد بأف يخرج لمتنز  أك أف يقمو بػماا مف كقته خارج 

يبلا غف األمكر الترلي ية األخرػ  حيث يػّد التمفزيكف أحد أهـ تػكمه قم المنزؿ  لكجد لو التمفزيكف كسيمة ترليه
 كسائل التسمية لمكبار كالصغار.

 الوظيفة السياسية :  -3-4
اإلغبلـ كأدكات إدار  شؤكف السياسية المرتبة األّكلى كذلؾ لمتأثير المتزايد الذؼ تمارسه كسائل  ةتحتل الكظيف    

لرأؼ كالرقابة ككأدكات حكار بيف السمطة أك السمطات ك الرأؼ  كما يتيح اإلغبلـ غامة  ككأج ز  تػبير غف ا
الفرصة لئلنساف كو يتزكد بأنباء اآلخريف لو محيطه االجتماغو ك اإلنسانو  كهذا ما يزيد مف لرص التػارؼ 

ؼ غقد لو كاندؼ االجتماغو كالتقار  كالتف ـ لظركؼ كأحكاؿ اآلخريف كالشػكر مػ ـ. كقد اغتبر المؤتمر الذ
   (ٚٓٔ   ٜٜٔٔ) دكاؾ   : " أّف اإلغبلـ غامل اجتماغو كليس سمػة تجارية " ٜٙٚٔلو إبريل غاـ  بسيريبلنكا

كما أّف التمفزيكف يحتل مكقػاا م ماا كمؤثراا غند أداء الكظيفة السياسية  لمف خبلله يمكف التركيز غمى قيـ     
  ٜٕٓٓاالستسبلـ.)شبمو ت ا أك التركيز غمى قيـ الخنكع ك ػك  كبنائ ا لذار الشالسبلـ الػالمو  الحر   قيـ تحرّ 

ٕٛ ) 
نقل المػمكمات كاألخبار بأمانة لمجم كر سية  مف خبلؿ كبذلؾ يتبّيف لنا أهمية التمفزيكف لو أداء الكظيفة السيا    

لتػبئة  األخطر  كاألممفدكف تحري  أك تزيي   كبذلؾ تزداد القناغة بأّف التمفزيكف هك الكسيمة األهـ ك 
شباع حاجات ا  . الجماهير كا 
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 الوظيفة التربوية :  -3-5
يػّد التمفزيكف كسيمة تقنية متطكر  تساغد غمى مكاج ة المشكبلت التػميمية كالتربكية  ل ك كسيمة تربكية     

بداغية  لاألطفاؿ بشكل خاص يستفيدكف مف  ناجحة  ككسيط يساغد الطبل  غمى اكتسا  م ارات غممية كا 
البرامج التربكية التو يقّدم ا التمفزيكف  لالرغبة المكجكد  غند األطفاؿ لو مشاهد  برامجه تجػم ـ يقّمدكف ما يركف 

 ( ٜٕ  ٜٕٓٓل ماا كنمطاا سمككياا  كألكاراا غممية.)شبمو  
مف تجار  غممية  كتػميـ  كالتمفزيكف كسيمة إغبلمية تربكية م مة  ألنه يدغـ المن اج الدراسو  بما يػرمه    

المغة بالجمع بيف صكت الكممة كصكر  حركل ا الممفكظة  كهك كسيمة ناجحة لو الدراسات التاريخية كالجغرالية 
حيث يكمح األحداث التاريخية بكسائمه التو تػتمد غمى اإلماء  كالديككر كالمبلبس كالحكار كالتمثيل  كذلؾ 

 .  التو ال يمكف لؤلطفاؿ مشاهدت اليةتقديـ نماذج كاقػية لمبيئات الجغرا
كالتمفزيكف مف هذ  الناحية الػممية التربكية قادر غمى متابػة األحداث كالتغيرات الػممية أكثر مف الكت   

المطبكغة  التو ال تستطيع أف تجارؼ التغييرات الطارئة  لطباغت ا مكمفة كتغيرها السنكؼ باهع التكالي   كيمكف 
التربكية لشخصية الطفل الذؼ  حألبلـ الرسكـ المتحركة مرّشحة لتقكـ بدكر لػاؿ لو صياغة المبلمالتأكيد هنا أّف 

يتفاغل مع هذ  األلبلـ إلى حد التقميد لو كثير مف األحياف  لذلؾ ل و تػّد كسيمة رائػة لغرس المفاهيـ التربكية 
ـ لتنقش لو ذهنه كنفسه ما تريد مف قيـ كاألخبلقية كاالجتماغية لو أغماؽ الطفل الذؼ يستسمـ ل ذ  األلبل

 ( ٕٖ  ٕٕٓٓكمفاهيـ.)حنا  
ل ك مف ناحية  غمى الشبا اجتماغية كاقتصادية كسياسية  اا آثار  زيكف يتبيف لنا مما تقدـ أف لج از التمفكالخبلصة : 

ل مف المنازغات مّ   كيققمو غمى غكامل الممل داخل المنزؿ  األمر الذؼ يكاا متجدداا متغيراا بصفة مستمر يكلر ج
كمف ناحية أخرػ غمى األسر   .الػائمية غف طريق انشغاؿ ألراد األسر  بمشاهد  البرامج التو تػرض غمى الشاشة

 يكف ز التمف برامجبالشكل الذؼ يجػل مف   د ب ذ  المشاه بنائ اـ ج از التمفاز االستخداـ السميـ  كمشاركة أاستخدا
  قيـ مما يؤثر غمى حياالمػارؼ كتشكيه الهدـ  تبػد  غف  بشكل سميـ تكّظ اإلغبلمية كالتثقيفية كالترلي ية 

 . كهذا ما تكمحه األهمية التربكية لمتمفزيكف.اغية كاالنفػالية بشكل غير مناس االجتم الشبا 
 : التربوية أىمية التمفزيوف -ثالثاا 
  كا غداد  لمحيا  بأشكال ا الجيل الجديد ثر الفاغل لو تنشئةيػ دَّ التمفزيكف كسيمة إغبلمية غصرية ل ا األ   

المختمفة  لػمى المستكػ التربكؼ نبلحع التزايد لو استػماؿ التمفزيكف لؤلغراض التربكية بشكل كامح  كلو البمداف 
 المتطكّر  نبلحع كذلؾ المستكػ المتقدـ لمتقنيات التربكية التو تستخدـ شبكات تمفزيكنية تربكية متخّصصة. 

حامر دكراا لاغبلا لو حيا  الناس: األطفاؿ  المراهقيف  الشبا   كحتى مرحمة لو الكقت ال يكف ز التمفؤدؼ ي 
لػالية لو تطكير  مف أكثر الكسائل اإلغبلمية دّ حيث ينقل الػمـ كالمػرلة كالتسمية كالترليه كما يػ  الشيخكخة

 ( ٓٙ  ٜٜٓٔ أبك مػاؿ) .الناس كتكجي  ـ
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  تؤّدؼ ثر مف حاسة لاغمة غند اإلنسافأّف تػّدد المثيرات التو تشرؾ أك –كتربكياا  نفسياا  –لمف المػركؼ         
  كبالتالو الحصكؿ غمى نت تشّتت التركيز الذهنو أحياناا إف كاذلؾ حتى   ك االنتبا  كاالنجذا  بالمركر  إلى شدّ 
  كهذا االتجا  السمبو نحكيجابو أك   اإلاالتجا متج اا نحك  سكاء كاف ذلؾ بصكر  أكبر كأدكـيتـ التأثير كالفائد  

ذا كاف هذا التأثير ينطبق غمى المشاهديفلو غصرنا الحالو .  زيكف"التمف"ما تفػمه الشاشة الصغير     بكجه غاـ كا 
  أصبح جزءاا مف حيات ـ يكف ز السّيما أف التمف ة غند األطفاؿ كالناشئة بكجه خاص أبػد ديمكملإّنه أشّد لاغمية ك 

شخصيات ـ      التو تترؾ انػكاسات ا النفسية كالتربكية لو تككيفامج الػممية كالثقالية المتنّكغةل ـ البر  ألّنه يقّدـ
 ( ٗٙٔ  ٕٗٓٓالسمككو. )الشماس  ك  المػرلو/كالقيمو/

ػ مف دكراا تربكياا هاماا لما ينفرد به مف مزايا تجػمه متفرداا غف الكسائل اإلغبلمية األخر  التمفزيكف  كهكذا يؤدؼ    
حيث الصكت كالصكر  كالحركة مف خبلؿ اغتماد  غمى حاستيف هامتيف هما : السمع كالبصر  كهما تستقببلف 
الصكر  كالحركة كالصكت  كيؤكد غمماء النفس أنه كمما ازداد غدد الحكاس التو يمكف استخدام ا لو تمقو لكر  

 .قكيت ا كتثبيت ا لو ذهف المتمقومػينة  أدػ ذلؾ إلى دغم ا كت
 لو األمكر التالية :  التربكيةكانطبلقاا مف هذ  المػطيات   نجمل أهمية التمفزيكف 

  كذلؾ ألّنه يصال ا إلى المشاهد بصكر  مباشر   كا  لنقل القيـ كالمػارؼ كالمػمكمات التمفزيكف خير كسيمة يػدّ  -ٔ
دكراا هاماا كخطيراا لو األّمة  يمكنه أف يؤّدؼ إذ  إغبلمية كسياسية كتػميمية كاسػة إمكانيات يمتمؾج از 

بة بتػميق   مصحك تمفزيكف غف كسائل اإلغبلـ األخرػ  بأّنه يػطو صكر  حّية  أك صامتةكيتميز ال  المجتمع()
 ( ٜٚ  ٜٜٗٔسرحاف  نايا   مػالجة لكرية مػّينة . )صكتو يتمّمف لو ث

  ألّف كبّل من ما ال يصل إلى صحيفة أك المذياعد  أكثر مف التمّتع التمفزيكف بمصداقية لدػ الجم كر المشاهِ يَ  -ٕ
إس اماا لّػاالا لو   لالتمفزيكف كسيمة تس ـ كلذلؾ  كثر كاقػية غمى الشاشة الصغير مستكػ اإلدراؾ الحسو األ

إّنه جزء لاغل لو حيا    الثقاليةشاركة أكسع لو الحيا  االجتماغية/  كلو متشكيل نكغية جديد  مف المكاطنيف
لى ال رك    سكاء غمد إالـ هذ  الكسيمة الجّبار  الحمكرأصبح إنساف هذا الػصر أسيراا لػ لقداليكمّية   اإلنساف 

 (  ٕٔٗ ٜٜٚٔأك لجأ إلى الػزلة . )الطكيرقو 
التو تتمّمف  /التربكيةاغية  مف خبلؿ رسالته اإلغبلميةلو غممية التنشئة االجتم دكراا  التمفزيكف يؤدؼ  -ٖ

ف الكسيمة األهـّ لو هذ  . كقد يكك غيرها مّما ال يرمى غن ا المجتمع  ك المرغكبة لو المجتمع  االتجاهات كالمكاق
إاّل أّف   الػممية غبر األجياؿ المتػاقبة   بل تستمرّ الػممية  ألّنه ال يقتصر غمى جيل بػينه  أك مرحمة زمنية مػّينة

ف يتدّخل كػامل لكمى يفرض نفسه مف الخارج   كيقـك   كيػتقدكف أّف التمفزيك الكا يج مكف هذا الدكرالكثيريف ماز 
ـّ لو إطار  (ٕٗ٘  ٜٜٗٔاألسر  .)الزارا   بالتشكيش غمى غممية التنشئة االجتماغية المشركغة التو تت

  جياؿلو تربية األ اا   أصبح دكر  مركريتربكيةتبرز أهمية التمفزيكف ال كتأسيساا غمى هذ  الجكان  األساسية التو
ماهيرية كاسػة كصكله إلى قطاغات جبسب    ك لى الػبلقة بيف اإلغبلـ كالتربيةاالستغناء غنه بالنظر إكال يمكف 



 

41 

سّيما لو غصر المحطات الفمائية كاألقمار مستكيات ـ التػميمية  كالاختبلؼ مى   كغمف الكبار كالصغار
سياسات كاإليديكلكجيات   ال المنتشر  غمى امتداد ككك  األرض  حيث تتصارع غمى الشاشة الصغير  الصناغية
 .   كالثقالات
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 مقدمة
الشبا  شريحة اجتماغية تشير إلى مرحمة مف الػمر بػد مرحمة المراهقة  كتبدك مف خبلل ا غبلمات النمج    

االجتماغو  النفسو  كالبيكلكجو كامحة . كيػّد الشبا  مف أكثر الشرائح الػمرية تفاغبلا مع التغير الحادث لو 
ذ  المرحمة كلو تشكيل ثقالة خاصة تحمل الػديد مف القيـ كالمكاق  المجتمع  مما يترؾ أثراا كامحاا لو طبيػة ه

 كاالتجاهات.
مؤشراا  يػد  المجتمع هيئات ألراد صفكؼ بيف بدرجات غالية كالسياسو كاإلجتماغو الثقالو الكغو انتشار إف   
 كانت أكثر مجاالتك  مفردات إلى المشاركة كامتدت الكغو نسبة ارتفػت لكمما  كاتجاه ا المشاركة نكغيةغمى 

 .لاغمية كأكثر أكبر المشاركة
 كالتنظيـ المجتمع بنية لو الفئة هذ  تشغمه الذؼ المكقع مف انطبلقاا  قصكػ  أهمية الشبا  تمكيف كيمّثل

 الشبا  بفئة االهتماـ كلذلؾ كقكت ا  األمة مستقبل غميه يبنى الذؼ األساس تشّكل ل و غامة  بصكر  االجتماغو
 رغاية منظمات الػالـ دكؿ مػظـ لو تنتشر أخذت كل ذا برمته  بالمجتمع كاهتماـ كاممة باألمة اـاهتم هك إنما

 بما إليه  ينتمكف  الذؼ المجتمع بثقالة تمسك ـ يممف الذؼ الصحيح التكجيه كتكجي  ـ ب ـ  االهتماـ بغية الشبا 
 ج ة  مف بػم ـ مع كالثقالية االجتماغية ـغبلقات  سياؽ لو ب ـ المنكطة كالكظائ  باألدكار القياـ مف يمّكن ـ
 كالمػتقدات كاالتجاهات القيـ مف هيكبلا  الشبا  تمكيف كيمّثل أخرػ  ج ة مف االجتماغية الشرائح مف غيرهـ كمع

 . المحيط الكسط مع االجتماغو لتفاغم ـ كأساس الشبا  جيل يتبناها التو السمكؾ كأنماط كالمػايير
 لذلؾ كاحتياجات ـ  كطمكحات ـ الشبا  استجابات طبيػة غف تػبيراا  المجتمػية  مشاركةلم الشبا  تمكيف كيشّكل
 لو لاغمية األكثر الشريحة كالة ككن ـ المجاالت لو المفكريف اهتماـ تستحكذ الشبا  قمايا أصبحت لقد

 .  كمشكبلت ا كاحتياجات ا خصائص ا ل ا كمرحمة الشبا  إلى الّتػرؼ يقتمو كهذا. المجتمع
 :وخصائصيا الشباب مرحمة -أولا 
 :الشباب مفيـو -1
 المعنى المغوي لمشباب: -1-1

( المػانو الػربية التالية لنقكؿ:   جاء لو المػجـ المدرسو لو كبلمه غف ماد  )ش َّ
شا  ش َّ الغبلـ شباباا  كشبيبةا : أؼ نما كبمغ سف الشبا   كأدرؾ مرحمة الفتاء كالحداثة  كهو تفتح الحيكية. ل ك 

كبالجمع شباف كشبا   كهو شابة كبالجمع شكا .الش   : الشا   كالشبَّة: الشابة  جمػ ا شبائ .الشبا : الحداثة 
 كالفتك   كشبا  الشوء: أكله.يقاؿ لبلٌف يتمتع بشبا  قكؼ  أؼ بفتاء  كحداثة.

  ٜ٘ٛٔناا) المػجـ المدرسو  كالشبيبة : سف الحداثة كالشبا  كيقاؿ: أش ًّ الغبلـ : ش   كلبلف صار بنك  لتيا
٘ٗٓ) 
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 المعنى الصطالحي لمشباب:-2 -1
يػّد تحديد مف كـ الشبا  بمػنى دقيق غممية صػبة  حيث يصػ  تحديد بدايػة هػذ  المرحمػة أك ن ايت ػا بصػكر     

مػير قاطػة كذلؾ الختبلؼ المف ػكـ بػيف البمػداف  لقػد بّينػت الدراسػات التػو أغػدت ا منظمػة اليكنسػكك مػف أجػل التح
(  أنه ال يكجد حػّد أدنػى مػف التكالػق ٖٜٛٔلممؤتمر االقميمو الخاص بإغداد المؤشرات الشبابية لو ككلكمبك غاـ )

الدكلو حػكؿ مف ػكـ الشػبا   كتػػكد المشػكمة بالدرجػة األكلػى إلػى مسػألة تحديػد الفئػة الػمريػة  التػو تتغػاير مػف بمػد 
  لو تايمندا جميع األلراد الػذيف يقػػكف لػو الفئػة الػمريػة مػف سػنة آلخر لو الػالـ  لفو آسيا مثبلا تشمل لئة الشبا

 ( سنة ٖٓ-٘ٔ( سنة كلو بنغبلدش مف )ٕ٘ -٘ٔ( سنة  أما لو الفمبيف لمف) ٕ٘كاحد  حتى )
كبينػػػت المجنػػػة المخصصػػػة لدراسػػػة مؤشػػػرات الشػػػبا  لػػػو المػػػؤتمر الػػػػالمو لمشػػػبا  الػػػذؼ غقػػػد لػػػو برشػػػمكنة غػػػاـ  

اـ الدكلو لمشبا     أف مف ػـك الشػبا  يػػانو مػف القصػكر  كيشػكل مسػار ل ػـ مختمػ   كذلؾ لو إطار الػٜ٘ٛٔ
 (.ٕٜٔ  ٕٕٓٓيتبايف باختبلؼ المكاف كالزماف  كاختبلؼ الشركط الثقالية لو كل مرحمة تاريخية)محمكد  

مػػى الػمػػل  كهػػو يتمػػح مػػف التػريفػػات السػػابقة أف الشػػبا  لئػػة غمريػػة تتميػػز بالحيكيػػة كالنشػػاط كالفاغميػػة كالقػػدر  غ
تػػؤدؼ دكراا هامػػاا لػػو تنمكيػػة كتطػػكير المجتمػػع  كبالتػػالو لػػإف دراسػػة الشػػبا  يمثػػل مػػركر  كبيػػر  كهامػػة لػػو الكقػػت 

 الحامر  كذلؾ لما ل ـ مف أهمية لو تقدـ المجتمػات كتطكرها.
 تعريف الشباب الجامعي:-1-3
حتاج لي ا الفرد إلى مجمكغة مف الخدمات التو لـ يػد تػري  الشبا  الجامػو يشير إلى مجرد مرحمة غمرية ي   

تػّد  لممستقبل  بل اّتسع هذا المف كـ لػو النظػر إلػى الشػبا  الجػامػو غمػى أنػه لتػر  مػف حيػا  اإلنسػاف يتميػز لي ػا 
بمجمكغػػة مػػف الخصػػائص تجػم ػػا أهػػـ لتػػرات الحيػػا  كأخصػػب ا كأكثرهػػا صػػبلحية لمتجػػاك  مػػع المتغيػػرات السػػريػة 

 و يمر ب ا المجتمع اإلنسانو المػاصر .المتبلحقة الت
 كلذا يمكف تػري  الشبا  الجامػو مف خبلؿ أربػة مػايير رئيسية:

حيث يتحّدد الشبا  الجامػو بأنه مرحمة غمرية تقع بيف السابػة غشر كحتى الخامسة المعيار الزمني:  -
يست منفصمة غف بقية مراحل الػمر  كالػشريف  كقد تقل أك تزيد لو حدكد غاميف غف هذا الحد  كهذ  المرحمة ل
نما امتداد ل ذ  المرحمة األخير  بالذات.  كخاصة مرحمة الطفكلة كالمراهقة  كا 

 تشمل هذ  المرحمة  الػمرية الجنسيف مف الذككر كاإلناث غمى حّد سكاء. معيار النوع: -
مثػل لػو الرغبػة لػو التجديػد كالتػو تت معيار السمات والخصائص النفسية والسػموكية المميػزة لمشػباب الجػامعي: -

كالقدر  غمى االنجاز كالمساهمة لو إحداث التغيير ككسػ  المػرلػة إلػى جانػ  سػمات الشػبا  الجػامػو الػامػة لػو 
تمؾ المرحمػة كػالقمق كاالنػدلاع كالتمػرد لػو بػػض األحيػاف  كالتػأثر بالتقاليػد كلقػاا لبلنتشػار الثقػالو كالقيمػو كالمحمػو 

 كالػالمو.
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كيتحػػّدد بالكمػػع كالمكانػػة التػػو يشػػغم ا الشػػبا  الجػػامػو لقػػد يكػػكف طالبػػاا لػػو إحػػدػ الكميػػات  اسػػي:المعيػػار الدر  -
 (ٖٕ  ٜٕٓٓالنظرية أك الػممية أك أحد المػاهد الػميا التو تشمم ا مرحمة التػميـ الجامػو. )جبللة  

األهمية لو مجاؿ البحػث  كي جمع غمماء النفس غمى أف مرحمة الشبا  أصبحت تشكل أحد المكمكغات البالغة   
السيككلكجو  كيرجع سب  ذلؾ إلى ما تحممه هذ  المرحمة مف خصائص كمقكمػات المرحمػة السػابقة كالبلحقػة غمػى 
حػد سػػكاء  كذلػؾ ألف هػػذ  المرحمػة مرحمػػة انتقاليػػة  ككػل مرحمػػة انتقاليػة تحمػػل لػػو طيات ػا القػػديـ الػذؼ خرجػػت منػػه 

 (  ٖٓ  ٕٓٔٓكالجديد الذؼ تتجه إليه )ياسيف  
كغميػػه لػػإف البحػػث لػػو قمػػايا الشػػبا  كمشػػاكمه  كدكر  لػػو تطػػكير المجتمػػع كتنميتػػه  يكتسػػ  أهميػػة كبيػػر   كنتيجػػة 
ألهميػػػػة هػػػػذ  المرحمػػػػة كحساسػػػػيت ا كػػػػاف مػػػػف الكاجػػػػ  تخصػػػػيص رغايػػػػة مكثفػػػػة لمشػػػػبا   بحيػػػػث تمػػػػمف تنشػػػػئت ـ 

يـ كالممارسات الخاطئة الكالد  مف الغر   غف االجتماغية كالصحية كرلاهيت ـ المادية  كحصانت ـ مف األلكار كالق
 طريق كسائل اإلغبلـ كالدغاية كاإلغبلف كالكت  كالمجبلت كالصحالة كاالنترنت.

 أىمية الشباب:  -2
ترتبط أهمية الشبا  باألدكار التو يمكف أف بقكمكف ب ا لو المجتمػع مػف خػبلؿ مشػاركت ـ لػو جميػع المجػاالت    

كالتػميميػػة كالتثقيفيػػة كالصػػحية  كغميػػه لػػإف أهميػػة الشػػبا  تتمثػػل لػػو مجمكغػػة مػػف النقػػاط  االقتصػػادية كاالجتماغيػػة
 أهم ا:
لشػػبا  "ع  كمػػدػ ن مػػة األمػػة كتقػػّدم ا  يػػػّد الشػػبا  لػػو أؼ أمػػة المػػرآ  الصػػادقة التػػو تػكػػس كاقػػع المجتمػػ-ٔ-ٕ

لطبيػػ   ككػػل مػػن ـ يمكػػف أف يػػؤثر لػػو األمػػة هػػـ قػػاد  المسػػتقبل  كسػػكؼ يكػػكف مػػن ـ السياسػػو كالػػػالـ كالمػمػػـ كا
 (ٙ  ٜٜٚٔاد  هك أبػد مف حدكد هذا الكطف" )الزر محيطه كلو مجتمػ أك لو كطنه  أك ليما 

إّف االهتماـ بالشبا  مركر  تحتم ا مصمحة الفرد الشا   كمصمحة األمة  كمصمحة المجتمػع الػذؼ ينتمػو -ٕ-ٕ
  اسػتػداداته  كقدراتػه  كطاقاتػػه الركحيػة كالجسػمية كالػقميػػة إليػه  كهػو مػػركر  لرديػة ألّن ػا تسػػاغد الشػا  لػو كشػػ

كاالجتماغية. كالػمل غمى تنمية هذ  الجكان   كهو مركر  اجتماغية ألف قك  المجتمع كتماسكه  تتطم  جيبلا مف 
 الشبا  مشبػاا بثقالة أمته  مػتزاا بتراث ا  محالظاا غمى قيم ا.

لحامػر مػػركر  اقتصػادية تنمكيػػة  كمػا هػو مػػركر  سياسػية  ألف التنميػػة إّف االهتمػاـ بالشػبا  لػػو الكقػت ا-ٖ-ٕ
االقتصػػػادية التػػػو تشػػػ دها األمػػػة تتطمػػػ  طاقػػػات بشػػػرية كاغيػػػة كمدربػػػة  كمممػػػة بأصػػػكؿ الػمػػػل كاالنتػػػاج  كممتمكػػػه 
ف لممػػارؼ كالم ػارات البلزمػػة لػذلؾ. كػذلؾ يػػػّد االهتمػاـ بالشػػبا  مػركر  سياسػية  بسػػب  مػا يسػكد هػػذا الػصػر مػػ

صػػػػراغات سياسػػػػية ايديكلكجيػػػػة كحمػػػػارية  كغنصػػػػرية كطائفيػػػػة. لػػػػذلؾ لػػػػإف غمميػػػػة التنميػػػػة االقتصػػػػادية كالسياسػػػػية 
 (ٚ  ٕٛٓٓكاالجتماغية تتطم  دراسة الػنصر الرئيس لو هذ  الػممية الذؼ يمثمه جيل الشبا  ) السػدؼ  
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خبلؿ إس ام ـ الفاغل لو غممية التغيير كهكذا لإف الشبا  يؤدكف دكراا كبيراا لو بناء المجتمع كاألمة  مف   
كالتطكير  كلو غممية التنمية االجتماغية كاالقتصادية  إمالة إلى دكرهـ السياسو كالػسكرؼ  األمر الذؼ يتطم  

 البحث لو أبرز الخصائص التو تحمم ا هذ  المرحمة كأهـ السمات التو تميزها.
 خصائص الشباب الجتماعية:-3

ى االهتماـ بالمظ ر الشخصػو كاالغتنػاء بػه  كيسػػى إلػى تحقيػق الػذات كالميػل إلػى االسػتقبلؿ يميل الشبا  إل    
االجتماغو  كاالنتقاؿ مف االغتماد غمى اآلخر إلى االغتماد غمى الػنفس  كمػا يميػل الشػبا  لػو هػذ  المرحمػة إلػى 

امػػة كاإلغجػػا  بالشخصػػيات البلمػػػة األصػػدقاء كاالرتبػػاط ب ػػـ كالثقػػة الكبيػػر  ب ػػـ  كباإلمػػالة إلػػى الميػػل إلػػى الزغ
كمحاكلة محاكات ا  كما يزداد كغو الشبا  بالمسؤكلية االجتماغية كالمكانة االجتماغية كالطبقية التػو ينتمػكف إلي ػا 

(. كما أف لتر  الشػبا  لتػر  تتػردد لي ػا مشػاغر الغربػة كالقػدر  المطمقػة جنبػاا إلػى جنبػاا ٕٚ-ٕٙ  ٕٕٓٓ)الدركيش  
مشػاغر الغربػة لتشػتمل غمػى الػزلػة كالبلكاقػيػة  كمجالػا  الػقػل كغػدـ االتسػاؽ كالتػرابط بػيف الػػالـ  إلى جنػ   أمػاـ

الشخصػػو كالػػػالـ االجتمػػاغو  كهػػو أكثػػر كثالػػة لػػو مرحمػػة الشػػبا  غن ػػا لػػو أؼ مرحمػػة أخػػرػ مػػف مراحػػل حيػػا  
 الشخص.

طمقػة لمػػيش لػو غػالـ لػه كػل اإلمكانيػات أك كّثمة مشاغر القػدر  المطمقػة  التػو تتجّمػى لػو اإلحسػاس بالحريػة الم  
القدر  كاالقتدار غمى تغيير كل شوء كانجاز أؼ شوء  كتبدك مشاغر الغربة كالقدر  المطمقػة غمػى أن مػا مترابطتػاف 
أشػػد ارتباطػػاا حيػػث يػػؤدؼ االحسػػاس نفسػػه بالحريػػة كاإلمكانيػػة التػػو تنبػػع مػػف اإلحاطػػة بكػػل القػػيـ القديمػػة  كالقيػػكد 

لنكاهو مباشر ا إلى اإلحساس بالػزلة كالغربة كغدـ االنتماء. كذلؾ تتميز مرحمة الشبا  بالرلض الكامح كاألكامر كا
لػمميات التنشئة االجتماغية كاالكتسا  الثقالو حيث يبدأ الشا  لو اإلحساس بالكغو بػمػق التػأثير الػذؼ يمارسػه 

أف ينسػػمخ غػػف أدكار  المكتسػػبة كغػػف ثقالتػػه المجتمػػع كالثقالػػة غمػػى شخصػػيته  كلػػو بػػػض األحيػػاف يحػػاكؿ الشػػا  
كغف تاريخه  كهنا يحاكؿ الشا  جاهداا أف يقتمع جذكر كل تػأثير مغػاير غمػى شخصػيته مػف قبػل المجتمػع كالثقالػة 
كالتػػاريخ ) الخبػػر  المامػػية ( كمػػف هنػػا تبػػدأ لػػو مرحمػػة الشػػبا  بدايػػة ظ ػػكر الػػذكات كاألدكار النكغيػػة لمشػػبا  إلػػى 

 (ٕٕ  ٜٜٓٔتأكيد التغير كالتحكؿ كالحركة  كبالتالو نبذ كل ماهك ساكف كثابت. )السيد   جان  الميل نحك
كينطبق غمى الشبا  الجػامػو مػا ينطبػق غمػى الشػريحة الشػبابية غمكمػاا مػف خصػائص  إال أف ثمػة خصػائص    

ة اجتماغيػػة مػينػػة  قػػد ينفػػرد ب ػػا الشػػبا  الجػػامػو باغتبػػارهـ ينتمػػكف لنسػػق تػميمػػو مػػػيف  كيت يػػؤكف لشػػغل مكانػػ
مالرض غمػي ـ إدراكػاا أكبػر لمختمػ  مػا يحػدث لػو المجتمػع المحػيط ب ػـ  كبالتػالو تميػزهـ بالػديػد مػف الخصػائص 

 المميز  كالتو يمكف إجمال ا بمايمو: 
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 الفاعمية والدينامية:-3-1
كػكيف البيكلػكجو كالفيزيكلػكجو مػف تتّكلد هػذ  الفاغميػة نتيجػة لمػا يصػل إليػه الشػبا  الجػامػو مػف نّمػك كاكتمػاؿ لمت   

ج ة  كمايؤدؼ إليه النمك النفسو مف ناحية أخرػ  لالمرحمة الجامػية تجمع بػيف خاتمػة المراهقػة كاسػت بلؿ الشػبا   
كتتجمػػى ليػػه بشػػكل كامػػح مظػػاهر التػبيػػر غػػف االقتػػرا  الشػػديد مػػف الرجكلػػة أك األنكثػػة الكاممػػة  هػػذا باإلمػػالة إلػػى 

رحمػػة مػػف تفػػّتح االسػػتػدادات الػقميػػة كتمػػايز الميػػكؿ كاالتجاهػػات  كهػػك مػػا يػػؤدؼ إلػػى بدايػػة ت يئػػة ماّتتسػػـ بػػه هػػذ  الم
الشػػػبا  الجػػػامػو لشػػػغل الػػػدكر االجتمػػػاغو كتقّمػػػد المسػػػؤكليات االجتماغيػػػة. كمػػػا أف ظػػػركؼ المرحمػػػة التػميميػػػة لػػػو 

ية الشػبا  الجػامػو لمكاقػع االجتمػاغو الجامػة تؤدؼ إلى زياد  إدراؾ الشبا  الجامػو لما يحيط به. لػذا لػإف حساسػ
بمختمػػ  مككناتػػه كمشػػكبلته تكػػكف أكثػػر ممػػا يدلػػػه لمزيػػد مػػف الفاغميػػة كالمشػػاركة لممحاكلػػة منػػه لػػو التػػأثير لػػو هػػذا 

 الكاقع.
كذلؾ لإف طبيػة الشخصية الشبابية الجامػية تككف غاد ا حساسة لكل مػا هػك جديػد ألّن ػا لػـ تسػتّقر بػػد  ذلػؾ مػف 

 يجػم ا لو شكؽ دائـ لمتغيير  كهك مايطمق غميه لو ظركؼ تاريخية مػينة بالحاجة الدائمة إلى الثكر .شأنه أف 
 القمق والتوتر: -3-2

كيرجع ذلؾ لطبيػة المرحمة الفاصمة بيف إغداد  لمدكر االجتمػاغو كتقمػد  ل ػذا الػدكر كالقيػاـ بػه  كمػا يصػاح  ذلػؾ 
دك ذلؾ كامحاا لو اختيػار نػكع التػمػيـ ككج تػه. لكثيػراا مػا يقػع الشػبا  مف خيارات تفرض غميه كقد ال تبلؤمه  كيب

الجػامػو تحػػت كطػأ  القمػػق كالتػكتر نتيجػػة لفػرض تطمػػػات أبكيػة غيػػر كاقػيػة لػػو تحديػد كج تػػه التػميميػة أك نتيجػػة 
كض المسػتقبل لكقكؼ مكات  تنسيق القبكؿ بينه كبػيف نػكع التػمػيـ الػذؼ يرغبػه  كينشػأ القمػق كالتػكتر أيمػاا مػف غمػ

الم نػػو الػػذؼ ينتظػػر الشػػبا  الجػػامػو  لػػػإذا كػػاف شػػبح التنسػػيق يطػػارد  قبػػػل التحاقػػه بالجامػػػة  لػػإف شػػبح القػػػكػ 
الػاممة يطارد  بػد التخرج  ها باإلمالة إلى أف الشبا  الجامػو يسػكف نحػك التجديػد كرلػض المتغيػرات المسػتقر  

 كالمألكلة.
   النظرة المستقبمية:-3 -3
با  الجػػامػو بحكػػـ المرحمػػة الػمريػػة كمػػا يتػّرمػػكف لػػه مػػف خبػػرات تػميّميػػة يككنػػكف أكثػػر مػػيبلا لمنظػػر إلػػى لالشػػ   

ـّ يككنػػػكف أكثػػر حرصػػاا غمػػى تغييػػػر الكاقػػع المماثػػل   كأكثػػػر  مسػػتقبل مجػػتمػ ـ ألن ػػـ أصػػػحابه الحقيقيػػكف  كمػػف ثػػ
لالشػبا  الجػامػو يّتسػمكف بقػدر كبيػر مػف  حساسية اتجا  متّغيراته  كهذا مػا يجػم ػـ لػو صػراع مػع الجيػل األكبػر 

الميل لممثالية لو تكّج ات ـ كآمال ـ الذاتية كاالجتماغية  كهذا  يمػ ـ غالبػاا لػو مشػكمة قػيـ مػع النظػاـ أك اإلطػار 
االجتمػػاغو المحػػيط ب ػػـ  ل ػػـ يتػممػػكف لػػو هػػذ  المرحمػػة أف القػػيـ التػػو تػممكهػػا مػػف كالػػدي ـ لػػـ تػػػد كاليػػة كمناسػػبة 

ػػػل مػػع مػطيػػات الكاقػػػع حػػكل ـ  كهػػذا مايمػػػػ ـ لػػو صػػراع دائػػـ يبػػػدك لػػو مػػيم ـ المسػػػتمر نحػػك نقػػد الكاقػػػع لمتفاغ
 (ٜٔ-ٛٔ  ٜٕٓٓالمحيط ب ـ )الحقبانو  
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 : وجود ثقافة شبابية-3-4
ساغد غمى خمق هذ  الثقالة غناصر غّد   من ا تمخـ حجـ الشريحة الشبابية لػو الػػالـ  حيػث نجػد أف ال ػـر     
و لو كثير مف المجتمػات النامية كالمتّقدمة يميل لصالح الشبا   هذا باإلمالة إلػى مالرمػته الػكلمػة مػف السكان

انػػدماج كانصػػ ار لمثقالػػات مػػع بػمػػ ا كتزايػػد االغتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف دكؿ الػػػالـ كأنػػه قريػػة كاحػػد   كلػػو األغػػكاـ 
ى الثػػػكر  ال ائمػػػة لػػػو كسػػػائل االتصػػػاؿ كالنقػػػل الحاليػػػة لػػػإف الػػػػالـ اقتػػػر  بػمػػػه مػػػف بػػػػض كثيػػػراا  كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػ

كالكمبيكتر كشبكة اإلنترنيت األمر الذؼ يدلع الشبا  الجامػو لمتأثر بالثقالات األخرػ بحكػـ قػدرت ـ غمػى التػامػل 
 مع مستجدات الػصر  كككن ـ أكثر قدر  غمى االستيػا  كالتكاصل.

 القابمية لمتشكيل :-3-5
ثاليت ـ كحساسيت ـ الشديد  لمكاقػع االجتمػاغو تجػم ػـ أكثػر تقػببلا لؤللكػار الجديػد  إف حماس الشبا  الجامػو كم  

كأكثػر تمػػثبلا ل ػػا  كهػذا مػػا يفّسػػر االنتشػػار السػريع لمتيػػارات الفكريػػة بػيف الشػػبا  الجػػامػو  كمػػف ثػـ الكثيػػر مػػف هػػذ  
 (ٗ٘ٔ  ٜٕٓٓه  التيارات الستقطا  الشبا  الجامػو كنقل هذ  األلكار كنشرها مف خبلله. )جبلل

مما تقدـ يتمح أف مرحمة الشبا  مف أهـ مراحل النمك التو يمر ب ا الفرد  كذلؾ نتيجة لمتحػكالت الػميقػة الجذريػة 
التػػو يتػػػرض ل ػػا مػػف النػػكاحو الجسػػمية كالػقميػػة كاالنفػاليػػة كاالجتماغيػػة  األمػػر الػػذؼ يجػػػل الشػػبا  بحاجػػة إلػػى 

ة المؤسسػات المجتمػيػة  لحمايػة الشػبا  مػف المشػكبلت التػو تػيػق تطػكرهـ الرغاية كاالهتماـ  كهذا األمػر مسػؤكلي
كتكيف ـ االجتماغو  كذلؾ مف خبلؿ مساغدت ـ غمى تخطو هػذ  المشػكبلت كمسػاغدت ـ غمػى حم ػا.حتى ال تتػرؾ 
آثػػاراا سػػمبية غمػػى شخصػػيات ـ  األمػػر الػػذؼ يػػؤدؼ إلػػى االنحرالػػات كالتصػػرلات الخاطئػػة  لمػػا هػػك دكر المؤسسػػات 

 المجتمػية لو رغاية الشبا  كحل مشاكمه.
 دور المؤسسات المجتمعية في رعاية الشباب وحل مشاكمو: -4

إف مسػػألة رغايػػػة الشػػػبا  ليسػػػت مسػػػؤكلية ممقػػا  غمػػػى غػػػاتق األسػػػر  لحسػػػ   بػػل هػػػو مسػػػؤكلية مشػػػتركة بػػػيف      
كتربكيػػػاا كم نيػػػاا كاجتماغيػػػاا مؤسسػػػات المجتمػػػع كالػػػة التػػػو يجػػػ  أف تػمػػػل غمػػػى تربيػػػة الشػػػبا   كتػػػكجي  ـ نفسػػػياا 

كالمساغد  لػو حػّل مشػكبلت ـ  كذلػؾ حتػى يتحّقػق ل ػـ ألمػل مسػتكػ مػف النمػك النفسػو كالصػحة النفسػية كالتكيػ  
السكؼ  "لمف كـ رغاية الشبا  ينطكؼ غمى مجمكغة مف الج كد المنظمة التو ت دؼ لمسػاغد  الشػبا  لػو اجتيػاز 

كساب ـ قػدرات   ,Alsalehكم ػارات كاتجاهػات تػيػن ـ غمػى أف يككنػكا مػكاطنيف صػالحيف." )مراحل النمك بنجاح كا 
1999, 95) 

كهػػذا يتطمػػ  مػػف مؤسسػػات المجتمػػع كالػػة أف تكػػكف غمػػى درجػػة كبيػػر  مػػف الػػكغو لػػو تقػػديـ خػػدمات ا اإلرشػػادية    
 األمكر التالية:لمشبا   األمر الذؼ يتطم  كجكد مجمكغة مف الشركط غند تقديـ هذ  الخدمات كالتو تتمّثل لو 

أف يكػػكف االهتمػػاـ بالشػػػبا  مكج ػػاا إلػػػى الخػػدمات اإلرشػػػادية النمائيػػة كالكقائيػػػة  كت يئػػة البيئػػػة الصػػالحة كالمنػػػاخ  -
 المبلئـ الذؼ ينمك ليه الشبا  نمكاا صحيحاا كسميماا.
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ت كتقبػل تغيػرات تقديـ القدك  الحسنة كالمثل الذؼ يحتذؼ أمػاـ الشػبا   كمسػاغدت ـ غمػى ل ػـ الػنفس كتقبػل الػذا -
 النمك التو تطرأ لو مرحمة المراهقة.

مراغا  الفػركؽ الفرديػة كالفػركؽ بػيف الجنسػيف كالفػركؽ بػيف شػبا  الريػ  كشػبا  المدينػة كالفػركؽ بػيف األجيػاؿ.  -
 (ٔ٘٘  ٕ٘ٓٓ)الحاج  

 الية :كمف أهـ خدمات إرشاد الشبا  التو تقدم ا المؤسسات التربكية المختمفة تتجمى لو المجاالت الت
االهتماـ برغاية نمك الشبا  لو مظاهر  كالػة  بمػا يحقػق مطالبػه كيصػل بالشػبا  في مجاؿ رعاية النمو:  -4-1

 إلى النمج لو مظاهر التكازف كالة.
أف تقػػدـ التربيػػة الجنسػػية لمشػػبا  حسػػ  أصػػكل ا الػمميػػة كالتربكيػػة كالنفسػػية فػػي مجػػاؿ التربيػػة الجنسػػية:  -4-2

الدينية البػيد  غف اإلثار  كالتحػريض كالتنبيػه إلػى مػا يػػرض لػو بػػض القنػكات الفمػائية كاألخبلقية كاالجتماغية ك 
 كاإلباحية من ا خاصةا  كما لي ا مف مرر كما ترمو إليه مف إلساد األخبلؽ.

كيػػػدكر محكرهػػػا حػػػكؿ شػػػغل أكقػػػات الفػػػراغ بمػػػا يفيػػػد كينفػػػع كيحقػػػق الترليػػػه خػػػدمات شػػػغل أوقػػػات الفػػػراغ:   -4-3
 ية كالتركيح كالنشاط الحّر الفّػاؿ  كذلؾ بدغـ أنشطة الرحبلت كالمػسكرات كنكادؼ الشبا .كاالسترخاء كالتسم

كت دؼ إلى تػكلير الرغايػة االجتماغيػة مػف خػبلؿ المؤسسػات االجتماغيػة لػو خدمات اإلرشاد الجتماعي:  -4-4
م ػارات االتصػاؿ كالمسػؤكلية األسر  كالمدرسة كالمجتمع  كذلؾ بتػميـ الشػبا  المػػايير االجتماغيػة السػميمة كتنميػة 
 االجتماغية كالذكاء االجتماغو  كا غداد الشبا  لمقياـ بدكر لاغل لو الحيا  االجتماغية.

كذلؾ غبر االهتماـ بإشباع حاجػات الشػبا  النفسػية إلػى األمػف كاألمػاف كالحػ  خدمات اإلرشاد النفسي:   -4-5
  لػو التغمػ  غمػى المصػاغ  كحػل المشػكبلت النفسػية كالقبػكؿ كاالحتػراـ كالمكانػة كتحقيػق الػذات  كمسػاغد  الشػبا

 (ٕ٘٘كالشخصية كاالنفػالية كالػاطفية كالػمل غمى التحكـ لو االنفػاالت كمبط ا. )المرجع السابق نفسه  
كتجدر اإلشار  إلى أنه باإلمالة  إلى المؤسسػات التػو يػػيش مػمن ا الشػبا  كيتػامػل مػ ػا لػو كػل مجتمػع  لقػد 

الػػػالمو الػديػػد مػػف ال يئػػات المتخصصػػة التابػػػة لؤلمػػـ المتحػػد  كالتػػو ئػػؤدؼ دكراا كبيػػراا لػػو  ظ ػػرت غمػػى المسػػتكػ 
 تكجيه الشبا  كمساغدته غمى مكاج ة مشكبلته كمن ا: 

   :كهػػو هيئػػة تحمػػو األطفػػاؿ كالشػػبا   كلػػذلؾ ل ػػو تػمػػل غمػػى تػػذكير الػػػالـ بحاجػػات الشػػبا  ىيئػػة اليونسػػيف
دمػة الشػبا  كاألطفػاؿ لػو الػدكؿ الّناميػة خاصػة غػف طريػق التػػاكف بين ػا كبػيف كآماله كحقكقه  كهػو تسػػى إلػى خ

 الحككمات.
  :كهػو منظمػػة تابػػة لؤلمػػـ المتحػػد  م مت ػا زيػػاد  تبػادؿ المػرلػػة كالػمػػـ كالثقالػة  كيسػػتطيع النػػاس ىيئػػة اليونسػػكو

تو حدثت لو الحيا  الحديثة كمف ثػـ بكاسطة الج كد التو تبذل ا أف يحصمكا غمى الف ـ البلـز ليسايركا التطكرات ال
جػػراء الدراسػات التػو تسػت دؼ تحديػد أهدالػػه  كمػػت نصػ  أغين ػا لئػة الشػبا  مػػف حيػث تكسػيع نشػاط الشػبا   كا 

 كتس ـ لو تربيته خارج نطاؽ المدرسة.



 

51 

  :كقػػػد أ نشػػػا بػػػػد الحػػر  الػالميػػػة األكلػػػى  حيػػػث كانػػت أحػػػكاؿ الػمػػػل كالمػيشػػػة لؤلطفػػػاؿ مكتػػػب العمػػػل الػػػدولي 
كالشػػبا  سػػيئة لػػو بػػػض الػػدكؿ  كمػػف ذلػػؾ الكقػػت يكجػػه مكتػػ  الػمػػل اهتمامػػه المتكاصػػل بالشػػبا   كزيػػاد  مجػػاؿ 
رشػادهـ الم نػو كتمكينػه مػف حمايػة صػحته كرلاهيتػه  غممه بحيث غطػى مجػاالت حمايػة الشػبا  ككػذلؾ تػدريب ـ كا 

 (ٜ  ٕٓٓٓلو الػمل. )ميمسكف  
بلته أمحى قمية غالمية كمحمية غمى السػكاء  كذلػؾ نظػراا لمػا ل ػذ  الفئػة كبالتالو لإف االهتماـ بالشبا  كمشك   

مف أهمية كبير   كلما ل ا مف دكر لّػاؿ لو دلع غجمة المجتمع نحك التقدـ كالتغيير  باإلمالة إلى دكرهـ ال اـ مف 
 غممية التنمية االقتصادية كاالجتماغية غمى السكاء.

ما تحممه مف مبادغ كقيـ ثمّثل غنصراا أساسياا مف غناصر بناء المجتمػع  ذلػؾ كمّما ال شؾ ليه أف ثقالة الشبا  ك 
 أف ثقالة الشبا  تمثل إحدػ الثقالات الفرغية لو المجتمع  كالتو تمتمؾ أهمية خاصة غف غيرها مف الفئات.   

 :الشباب متكني :-اثنياا 
 :الشبابمفيوـ تمكيف  -1
 ألسفل السمطة تحريؾ أك المرؤكسيف مع السمطة مشاركة" بأنه دارؼ إ منظكر مف التمكيف Foegen) ) لكيجف يرػ 

 .foegen, 1999,182-194)" ) التنظيمو ال يكل
 ألراد أك مجمكغة إلى األغماؿ لسمطة طكغو نقل" هػأن دػلنج لػلمػم منػاح هػأن مىغ كيفػالتم إلى رػنظال ذا تـّ كا    

 كلف ـ كالقدر  كالم ار  كالمسؤكلية السمطة كيمتمككف   ممكف محيط لو المناسبة الحالة مع التػامل غمى القدر  لدي ـ
 ل ـ الكالية كاإلتاحة المناس  الػمل يمنع محيط لو الصادقة كاإلدار  كالثقة كااللتزاـ كالدالػية  الػمل متطمبات
 ((Buking ham and Cliftou,2001,97. كطاقات ـ إبداغات ـ إلطبلؽ

"هك الػممية التو مف خبلل ا يدرؾ الفرد أنه  ؼ التمكيف بشكل شامل غمى أنهػرّ ي  ف أ كاستناداا لما تقدـ يمكف  
بفػالية كليس بشكل سمبو  كما أنه يتفاغل مع  تهيتحكـ لو مسار حياته أؼ أف الشخص المتمكف يتػامل مع بيئ
 التمكيف لمف ـك إف أؼ .(ٜ٘ٔ  ٖٕٓٓ)حممو   األحداث ككأنه متحكـ لي ا كليست مفركمة غميه أك مقدر  له"

 سمطكؼ  كتمكيف  لممكظ  جهمكّ  كظيفو تمكيف ل ك  خبلل ا مف تػريفه يمكف زاكية مف كثركأ رؤية مف أكثر
  .كالمدير ممكظ ل كمسؤكؿ إيجابو بشكل ػمللم مناخ هك تمكيفالك   الػمل إدار  غف مسؤكؿ
 المقدر  أك الفػل قدر  إلى يؤدؼ بػد  كل ماأ :التمكيف لػممية بػديف الػربى الشبا  حكؿ السنكػ  التقريركتناكؿ    
 أما .كاحتجاجاته كطمكحاته " الشبا  كاففغن" يجسدها كالتو الػمل طاقة تكلر التو الذاتية الػكامل غف تنتج التو
   أجكائه مف كأغمق أكبر نكغو تركي  غف رتػبّ  التو المشتركة تراالقد أك " مػا التحكـ " لو ليتمثل الثانو البػد
 (ٕ  ٖٕٔٓ)لتياف   .المجتمػية البنية تفاغبلت حصاد أؼ
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هك غبار  غف مجمكغة مف اإلجراءات التو تتخذها الحككمات كالمنظمات مف أجل تحسيف  شبا إذاا لتمكيف ال
جميع مجاالت الحيا   ول شبا كبالتالو تتسع قاغد  مشاركة ال شبا  البػد المػرلو كاالجتماغو كالثقالو لم

 كف كتسبيل  لو غالـ الػمل ـكدمج  ـمف خبلؿ تفػيل دكره ـكتثبت قكت  يف د مستقمالر أك ـكق حقغمى  كف حصميل
 .ـكجكده يثبتكاك   لو الحيا  لبلغتماد غمى الذاتالخبر  كالم ار  البلزمة 

غمى  ؼالتػر ب دؤكف   كيبلو المجتمع يفلّػال اءغمأ  شبا صبح مف خبلل ا اليلالتمكيف هك الػممية التو   
 لو المجتمع.ليف لّػا كنكا أغماءكيبالشكل األمثل ل ـلتكجي   ـكقدرات  ـتطكير م ارات ثـ الػمل غمى  ـأكماغ 

لو  ـكمشاركت  ـكتكسيع لرص خيارات  لشبا  بأنه:غممية بناء قدرات ا شبا كأخيراا يمكف أف نػّرؼ تمكيف ال
غمى إدار   ـكقدرت  ـبحقكق  ـكزياد  كغي  يةالسياساالقتصادية كالتكنكلكجية كالتػميمية ك ك  المجاالت االجتماغية

 الػامة كالخاصة. ـشؤكف حيات 
 االقتصادية  االجتماغية  لحيا كت يئت ـ لممشاركة لو ا إغداد الشبا  يػنو الشبا  تمكيف أف القكؿ يمكفكأخيراا   

 التمكيف يشمل كما .ات ـذك  تحقيق غمى الشبا  راتقد مماغفة لو تساهـ أف أن اش مف كالتو" الثقاليةك  السياسية
 بما ك كالمجتمع  الشبا  تمس التو التنمكية لؤلغماؿ كالقياد  بالممكية الشػكر كتنمية الشبا  تكجيه  غممية
  لذلؾ كاف مف المركرؼ مػرلة أهداؼ تمكيف الشبا  كمصالح احتياجات مع كتبلئما استجابة أكثر يجػم ا
 الشبا .

 : الشبابأىداؼ تمكيف -2
 لو محصمت ا حصكؿ الشبا  غمى التمكيف الشامل: تحقيق تمكيف الشبا  مف خبلؿ غدد مف األهداؼ التو يتـّ يتجمى   
تحسيف كمع الشبا  كتمكينه اقتصادياا كسياسياا كقانكنياا كتكلير الخدمات االستشارية لبناء القدرات البشرية  -ٔ-ٕ

 ر الحككمية. كالمؤسسية لآلليات الكطنية المػنية بالشبا  كالمنظمات غي
الدغك  إلى إتباع ن ج يقـك غمى الحق لو التنمية لتمكيف الشبا  كالن كض به  كتقميص االختبلالت بيف الجنسيف -ٕ -ٕ

دماج منظكر النكع االجتماغو لو سياسات كبرامج كمشاريع   كأدا  لتحقيق المساكا  بيف الجنسيف.  تنمكيةكا 
و صنع القرار بدءاا مف األسر  حتى أغمى مراكز صنع القرار لو الدكلة الحقيقية ل المشاركةإلى  لشبا كصكؿ ا-ٖ-ٕ

لو  الشبابيةكمركراا بمؤسسات المجتمع المحمو كالقكمو الحككمية كغير الحككمية  كتػزيز دكر القطاع األهمو كالمنظمات 
 . لشبا تغيير األكماع السائد  كالمشاركة بفػالية أكبر لو تمكيف ا

 (.٘  ٕٙٓٓ)خكرؼ كمخكؿ كهديك    ـكلقره الشبا كمحاربة بطالة  شبا كاؿ الػن  غمى الإزالة كالة أش -ٗ-ٕ
كالسياسية   إف تحقيق هذ  األهداؼ يتطم  رصد إمكانات المجتمع لو جميع المجاالت االجتماغية كالثقالية كاالقتصادية  

كيّتـ ذلؾ مف خبلؿ تحديد أهـ هذا المجتمع.  ي ا لتستطيع الكصكؿ إلى أغمى مستكػ لمتمكيف لول لشبا كاإلدارية كدمج ا
 األسس لمػرلة كيفية التػامل مع مف ـك تمكيف الشبا .
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 أسس التعامل مع مفيـو تمكيف الشباب:-3
 ّثمة أسس لمتعامل مع تمكيف الشباب، مف أىميا:

 إلى اجةحهناؾ السب    الػممو كل ذا التفكير الحقائق كاستخداـ مػرلة بدكف  التػميمات غف البػد -3-1
 )كذلؾ الشبا  تمكيف بشأف قرار اتخاذ قبل الشبا  حكؿ البحكث جراءا  ك  البيانات أنشطة جميع لو هاـ استثمار
 إلى القفز قبل كالكامنة( أك الفػمية كالقدرات السائد  كالثقالات االقتصادية كاألكماع النشاط السياسو زكايا مف
 .التأثير مكاقع مف ين ـتمك تـ لك ليما الشبا  غمى قدرات الحكـ

 يسرػ  القانكنية كبما الػدالة لفكر  تحقيقاا  غن ـ  غيرهـ دثيتحّ  أنفس ـ كال غف المصمحة أصحا أ  يتحدث -3-2
 المػمكمات الشبا  كنقل أماـ القرار صنع مكاقع إلى الكلكج لرصة إتاحة إلى نحتاج المػنى ب ذا  أيماا  المرأ  بحق

 .مستقمة كتككف  مباشر  بالشبا  تتصل رأػ  استطبلع مراكز كجكد يتطم  امّ م االتجا   ثنائو كاالتصاؿ
 غمى ككاج  لمشبا  حق" التمكيف أف أخرػ أؼ ناحية مف كالمشاركة ناحية مف التمكيف بيف الفارؽ  إدراؾ-ٖ-ٖ

ف- لو أيما يؤثر  كهك"الدكلة  هذ  أخرػ لإف ػبار ب."غمي ـ الدكلة كحق الشبا  غمى كاجباا" ككنه -غمى يتكق  ال كاف كا 
 شغل غمى الشبا  يقبل ال قد غيرهـ أك مف أكثر المشاركة إلى يميمكف  شبا  بيف الجيل داخل التنكع قبكؿ النظر 
 (empowered). اإلمكانية أك القدرات حيث مف ككذلؾ  الخيار شكبلا  ل ـ يككف  أف الم ـ مػينة كلكف مكاقع
 .كالكغو الممارسة بيف التصاغدؼ التفاغل  لو تظ ر الكاج ك  الحق بيف المتبادؿ التأثير غبلقة كتتمح

 أف اليصح    ّثـ المّقدمات كمف مػرلة قبل النتائج كمع يج  ال أنه التمكيف أؼ سياسات لو كالشمكؿ التدرجية-ٗ-ٖ
 لأج مف رقمو كاإلدارية كمؤشر السياسية ال ياكل لو حصة" الشبا "مساحة  نكغية( لو كظاهر (التمكيف  نختزؿ
 غف النظر بصرؼ( الشبا  لػناصر مف كزارية حقائ  بتخصيص يتّحقق التمكيف بأف بالقكؿ المقدمات غمى القفز
 الشبا  تمكيف بأف القكؿ أيماا  اليصح الشابة(  كما الػناصر هذ  انتقاء خبلل ا مف يتـ التو ذات ا اآللية طبيػة
 "نص  الحامر" رهـالحقائ   باغتبا نص  يشغمكف  ال طالما مطمقاا يتحقق لـ
 غمى القدر  لو األلراد مستكيات تفاكت مع التػايش مجاؿ لو لقط هك النظر  هذ  لو بالتدرجية كالمقصكد 

 االجتماغية التنمية كسائل خبلؿ مف إنجازهـ بمستكػ  كاالرتقاء (كسكؿ كآخر طمكح شا ( اإلنجاز
 كربما أيديكلكجية مسألة يصبح التدرجية غف لالحديث القانكنو التمكيف مستكػ  غمى  أما)التكغية التدري )

 .الفردؼ الفػل نتائج الفػل كليست غمى الجميع قدر  تأميف هك التمكيف إلى نظرال ألف حزبية ذلؾ
ف كاألهمية الػامة الحككمية المؤسسات إلى لينصرؼ التمكيف سياسات لو الشمكؿ أما    كانت كالخاصة كا 

 القكؿ يتػارض أف يج  كال.بالقدك  الرياد  كالقياـ غ ء غمي ا تقع الفػل  كاتألد امتبلك ا الدكلة كبحكـ مسئكلية
 ألكليةا القكاغد  هذ ألف   (grassroots) لمجماغة األكلية القكاغد مف بالمجتمع أك البدء نظرية مع الدكلة بدكر
ا لاغبلا  تككف  لكو البلزمة باالستقبللية -الدكلة بفػل– تتمتع ال الػربية المجتمػات لو  ما كهك لمدكلة  كشريكا

 (65-64، 2006) رحاؿ،  .المدنو المجتمع أزمة غف حديث ا لو الػربية اإلنسانية التنمية تقارير أبرزته
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نجد مما سبق  أف أهـ أسس التػامل مع تمكيف الشبا  الكاج  اتباغ ا مف  قبل الدكلة  حّث الشبا  غمى مػرلة 
اتخاذ القرار المناس   كمف كاج  الدكلة أيماا  تمكيف األلراد جميػ ـ  الحقائق  كاستخداـ التفكير الػقمو لو

بالنظر إلى اختبلؼ مستكيات ـ  إمالة إلى إشراؾ جميع المؤسات المجتمػية لو تمكيف الشبا  لممشاركة لو 
 .كالة المستكياتتنمية المجتمع كتطكر  غمى 

  أبعاد ومؤشرات تمكيف الشباب:-4
 :لو كل بػده غف طريق رصد كاقػالشبا  غرض أبػاد تمكيف  سابقة يمكفال دبياتمف خبلؿ األ  
 التمكيف الجتماعي لمشباب:  -4-1

 كمبدع  المدػ  بػيد  غممية رؤية ذا شبابأ ليككف  لمشبا   الذاتية الكفاء  رلع أف يػنى لمشبا  االجتماغى التمكيف
 بفاغمية  مجتمػه لى يشارؾ القرارات  كاتخاذ المشاركة غمى كالقدر  الكفاء  مف غالية كدرجة كالتزاـ تصميـ كلديه
 كس كلة بيسر غمم ـ لممارسة لرصة ل ـ يحقق بما المجتمع لو لمشبا  متػاكنة اجتماغية بيئة مماف يػنو كما

ثبات   .قدرات ـ كا 
 : لمشباب الجتماعى التمكيف ىداؼأ -1-1-ٗ
 األمكر التالية:تست دؼ  أف يج  االجتماغى التمكيف كبرامج سياسات إف
 كليةؤ كالمس كالدكر " كلةؤ المس المكاطنة" ثقالة كنشر الكاسع بمػناها لمشبا  المجتمػية المشاركة تحقيق - أ

 .التطكع كمفاهيـ مبادغ نشر لقط كليس االجتماغى  االبداع كثقالة لمشبا  اإلجتماغية
 ككيفية أمامه المتاحة كالفرص لمختمفةالقنكات ا غمى التػرؼ غمى الشبا  تساغد مػمكماتية منظكمة إنشاء  - 

 من ا. االستفاد 
 لمشبا . الحياتية الم ارات كتنمية تطكير - ج
 نفس كل ا األخرػ  الفئات مساكية لكالة المجتمع لى كفئة مػ ـ التػامل يتـ بأف لمشبا  الفرصة إغطاء  -د

 .خطر مصدر أك غ ء كأن ـ ليسكا الكاجبات  نفس كغمي ا الحقكؽ 
 لدػ اإلنتماء نخمق حتى كذلؾ الرأؼ كالتػبير  حرية بأهمية جماهيرؼ  كلكر كغو كبناء الشابه ألطرا إغداد - ق

 (ٚ  ٕ٘ٓٓالصاكؼ   )  .الشبا 
أف برامج تمكيف الشبا  االجتماغو يج  أف تككف متنكغة كبأسالي  مختمفة لتجذ  الشبا  غمى  يتبيفكبذلؾ  

الرغـ مف اختبلؼ اتجاهات ـ كرغبات ـ  كما يج  أف يشارؾ الشبا  أنفس ـ لو إدار  كتنفيذ مختم  األنشطة  
 ليشػركا أف ل ـ دكر حقيقو لو المشاركة  كأف هناؾ اتجا  حقيقو لتمكين ـ كتفػيل دكرهـ كمشاركت ـ.

 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.haworthpress.com/web/COM&usg=ALkJrhjCgUpoxogldjDd_NqrXQXsLOuKRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.haworthpress.com/web/COM&usg=ALkJrhjCgUpoxogldjDd_NqrXQXsLOuKRg
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 :لمشباب القتصادى التمكيف-4-2
 كبالتالو الػمل  سكؽ  دخكؿ غمى قادريف ليككنكا المناس   الم نو كالتدري  اإلغداد غمى الشبا  حصكؿكيػنو 
 المبذكؿ الج د مع يتناس  بما  المجتمع لو ب ا يقكممكف  التو غماؿاأل غف المناس  التػكيض غمى حصكل ـ
 غمي ـ تػكد كاقتصادية غممية بمشاريع لمقياـ المجاؿ أمام ـ كيفتح غاؿ   مػيشة مستكػ  ل ـ يممف ما كهك إلنجازها 
   .كالمادؼ الػممو بالنفع
 كالة تمالر غمى الػمل لإف لمنطمقا هذا كمف .االهتمامات كأكلكية رأس غمى االقتصادػ التمكيف كيأتى  

 هنا ي قصدكال . الػمل سكؽ  لو خاصة الشبا  ل ا يتػرض التو التحديات لمكاج ة قصكػ  مركر  أصبح الج كد
 كهك المقترحة  الحمكؿ أحد مجرد ألنه الصغير   بالمشركغات الشبا  قياـ غمى التركيز لقط االقتصادػ بالتمكيف

ا لي ا التفكير يج  التى االستف اـ ماتغبل بػض يشكبه حل ذاته حد لى  . غمي ا االغتماد قبل جيدا
 مع التػامل وتػن ال اقتصادياا  تمكين ـ سبيل كلو الػمل سكؽ  لو الشبا  تػكؽ  التو التحديات مكاج ة إف    

 كالجمػيات الخاص كالقطاع كالحككمة الشبا  كهى األصػد  مف غدد غمى الػمل وتػن كلكف حس  ل الشبا 
 :الطرؽ لتمكيف الشبا  اقتصادياا هو بػض يمى كليما . كاإلغبلـ هميةاأل
 أك الحككمة لى التػييف مركر  مف غاـ بشكل الشبا  لدػ التقميدية الػمل ثقالة تغيير غمى الػمل -4-2-1

 ػملال أك مؤقتة بػقكد الكظائ  لقبكؿ جديد  ثقالة كنشر  .الػمر طكاؿ دائمة ككظيفة لقط المؤهل حس  كظيفة
 . م ارات ـ كتنمية الكظيفى مستقبم ـ تنمية غمى (Part time jobs) كأثر  أهميتهتكميح ك  كالتطكع المنزؿ مف
ف  كالتنالسية الػمل لى كالم نية الكفاء  ثقالة نشر-ٕ-4-2  الحالو غصرنا لى الػمل كاستمراريته يممف ما كا 
 .اا حالي الكظائ  نالسيةت ظل لى الكفاء  كالم نية مف مستكػ  أغمى غمى الحفاظ هك
 يحتاج ا التى الم ارات غمى الشبا   درّ ي   أف يكفى لبل  الشبا  لدػ غمل غف البحث م ارات تنمية -4-2-3

 كي  تكظي   مقاببلت ف يجرك  كي  الذاتية  سيرت ـ ف يكتبك  كي  ندرب ـ أف يج  البداية لى كلكفل  الػم سكؽ 
 بغض السكؽ  ينقص الذػ والحقيق االحتياج كيكتشفكا غمل غف حثكايب أف يمكف خبلل ا مف التى لمقنكاتف يصمك 
 ظل لى الػمل لى تكالرها المطمك  خبلقياتاأل غمى الشبا  تدري  ـيتّ  أف  ـمال مف كذلؾ. مؤهم ـ غف النظر
 . الػمل كأخبلقيات كالم نية التنالسية اغتبارات إال تحكمه ال مفتكح كبيرو دكل سكؽ 

 تغيير غمى متكازػ  بشكل نػمل أف دكف   للمػم التقميدية الشبا  نظر  تغيير غمى لنػم أف يمكف ال -ٗ-4-2
 األدكار تبادؿ أك لمبػض المنزؿ مف الػمل لكر  قبكؿ لى األغماؿ رجاؿ يبدأ أف ليج  . ل ا األغماؿ رجاؿ نظر 

  الشبا  ب ا عيتمتّ  لتىا الخبر  مف كجزء احتسابه ـيتّ  بحيث التطكع لمف ـك األغماؿ رجاؿ نظر  تغيير -4-2-5
 م ارات تنمية لى مباشر غير بطريق سيساغد وكبالتال الشبا  لدػ التطكع ثقالة كيشجع وينم سكؼ ما كهك

 . الػممى الميداف لى خبرت ـ كصقل الشبا 
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 الكبرػ  الشركات تقـك أف دكف  يتـ ال ما كهك الػمل سكؽ  ل ا يحتاج التى الم ارات غمى الشبا  تدري  -4-2-6
 . الكقت نفس لى كمنتظـ منظـ بشكل ذلؾ غمل كيتـ  التخرج حديث الشبا  بتدري  األغماؿ رجاؿك 
 ليس كالتى بالفػل السكؽ  يحتاج ا التى االحتياجات خريطة بدراسة كذلؾ الصغير  المشركغات تشجيع -4-2-7
 الصناغات إقامة إمكانية بدراسة جديد  غمل لرص خمقك   لممنالسة كاقػو تحميل كغمل  قكؼ  منالس لي ا لدينا

 (ٚ٘-٘٘  ٕٙٓٓ. )رحاؿ  التكميمية
إف تمكيف الشبا  اقتصادياا بحاجة إلى التنسيق كالتػاكف بيف القطاع الخاص كالػاـ  لتكلير لرص الػمل المناسبة 
لمشبا   كالتغم  غمى المشاكل التو تق  حائبلا دكف تمكيف الشبا  االقتصادؼ  كمف أهـ هذ  الحمكؿ تكلير 

لتدري  الم نو البلـز لمشبا  لمدخكؿ إلى سكؽ الػمل  كتمكين ـ مف القياـ بالمشركغات الصغير  التو تػكد ا
 بالمنفػة المادية غمي ـ  كتنمو كتطكر مجتمػ ـ اقتصادياا.   

 : لمشباب التمكيف التكنولوجي-4-3
 التػميمية لتقنياتكا التقنية كاألدكات التكنكلكجية كالػمكـ المػارؼ غمى الشبا  حصكؿ يػنو التمكيف التكنكلكجو:

 لو كاجبات ـ تحقيق لو يخدم ـ بما كالمتطكر الجديد تكاك  بحيث التػميمية  الػممية تخدـ حاسكبية برامج كاستخداـ
 .الػممو كالبحث الدراسة غمميتو
 لدػ الم مة ادرالمص أحد أصبح لاالنترنت المجاالت  مف الػديد لو سياسية أدا  االنترنت استخداـأصبح   

 كسػت االنترنت  غمى المػمكمات ـتقدّ  التو االلكتركنية المكاقع انتشرت كقد .المػمكمات غمى لمحصكؿ الشبا 
 لمستخدمو المػمكمات تقدـ الكتركنية مكاقع إلنشاء األبحاث كمراكز المدنو المجتمع كمؤسسات كاألحزا  الحككمات
 .االنترنتة شبك غمى اإلخبارية خدمات ا لتقديـ من ا المطبكغة خاصة يةالتقميد اإلغبلـ كسائل كماسػت االنترنت 

 بيف كالحكار نظرهـ كج ات غف التػبير لرصة ل ـ كتتيح لمشبا   لفّػالةا المشاركة أدكات إحدػ االنترنت لكيمثّ  
 هذا كيساهـ اركةلممش ةالتقميدي األطر مف كالحرية الس كلة مف أكبر بدرجة المختمفة القمايا حكؿ البػض بػم ـ
 كاإلحساس الػامة  بالقمايا اهتمام ـ درجة مف كيزيد لمشبا   السياسية كالبلمباال  االغترا  ظاهر  مف الحد لو

 االنترنت غمى اا اغتماد الفئات أكثر هـ الشبا  أف إلى الدكلية اإلحصاءات كتشير .المجتمع تجا  ليةك بالمسؤ 
 لككن ـ ك المػمكمات  غمى الحصكؿ لو سرغة كاألكثر تكمفة األقل كاتاألد إحدػ باغتبارها  لممػمكمات كمصدر

 كطاقات ـ كلكرهـ  لإبداغات ـ  كبالتالو المختمفة  كتطبيقات ا الحديثة لمتكنكلكجيات الرئيسيكف دلكف المست  هـ
 (ٖٚ-ٖ٘  ٕٓٔٓ)تاج الديف  . هذاالمجاؿ لو التطكر تدلع التو هو كالخدمات األدكات هذ  الستخداـ

كقد تنب ت الحككمة السكرية إلى مركر  التركيز غمى نشر التكنكلكجيا لمحصكؿ غمى ألمل الفكائد الػممية مف   
التطكرات كالكصكؿ إلى مستكػ تنمكؼ جيد  لذلؾ كمػت سكرية إستراتيجية كطنية لتكنكلكجيا المػمكمات 

كتممنت هذ  اإلستراتيجية برنامجيف  (ٕ٘ٓٓ)كاالتصاالت بالتػاكف مع برنامج األمـ المتحد  اإلنمائو لو الػاـ 
هما: "برنامج إغاد  هيكمة قطاع االتصاالت كبرنامج قطاع تكنكلكجيا المػمكمات ي دلاف إلى إيصاؿ تكنكلكجيا 
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المػمكمات إلى الجميع كمف ممف أكلكيات هذ  اإلستراتيجية مسألة تطكير القدرات البشرية كالم ارات الستخداـ 
دماج قمايا المرأ  لو السياسات الكطنية الخاصة بتكنكلكجيا المػمكمات" )األمـ المتحد   تكنكلكجيا المػمك  مات كا 

ٕٓٓ٘  ٕٓ.) 
كتجدر اإلشار  هنا إلى أف سياسات الحككمة السكرية لـ تقتصر لقط غمى تطكيع تكنكلكجيا المػمكمات لخدمة   

كماتية كالتقنيات الحديثة كقد نفذت بػض المشاريع بل غمى تدري  المرأ  غمى اكتسا  م ارات المػم  قمايا المرأ 
تحقيقاا لئلستراتيجية الكطنية لممػمكماتية من ا مشركع "شبكة المػرلة الريفية" ي دؼ إلى محك األمية المػمكماتية لو 

ى لمتدري  غم بل الري  السكرؼ كما تـ بمكج  البرنامج الكطنو الجامػو لممػمكماتية خمكع أغداد كبير  مف الط
 (.ٕٔٔ-ٔٔٔ  ٕٙٓٓ)الجابو   الحكاسي  
كم ارات ـ  مػارل ـ كزياد  الشبا  مع لمتكاصل هائمة إمكانيات يكلرتمكيف الشبا  تكنكلكجياا  إف القكؿ يمكف كأخيراا 

 لو هاـ دكر القكمية المؤسسات غاتق غمى يقعكما  التطكرات المػرلية ال ائمة  لو كدمج ـكزياد  خبرت ـ   
 لػمية مشاركة إلى االنترنت مكاقع غمى لمشبا  االلترامية المشاركة تحكيل ككذلؾ لبلنترنت م ااستخدا تطكير
 .الكاقع أرض غمى
 التمكيف التعميمي لمشباب :-4-4
هك مجمكع الفػاليات الػممية كتشمل كل ما يقكـ به الشبا  مف  بحث غممو كمشاركة لو األنشطة الػممية   

 ى المجتمع غامة. مكغيرها  مما يػكد بالفائد  غمي ـ كغالمختمفة مف مؤتمرات ندكات 
الن كض بأكماع الشبا   كتأميف المساكا  ليما بين ـ مرتبط ارتباطاا كثيقاا بحقكؽ اإلنساف  كشرط حيكؼ ل  

لتحقيق الػدالة االجتماغية. كال ينبغو النظر إليه بكصفه حقكقاا خاصة بفئة دكف االخرػ بالمجتمع  بل التػامل 
ـ قابل ه بكصفه السبيل األساسو إلى الرقو بشريحة الشبا  كتحقيق مطالب ـ مف أجل بناء مجتمع غادؿ  كمتقدّ مػ

بل إف تحقيق المساكا  بيف لئات المجتمع المختمفة كلتح ابكا  التػميـ بيف  .لبلستمرار  كالتجديد الػصرؼ اإليجابو
تدلع المجتمع إلى سقكط   ساس التبػية التوأ الذؼ يػدّ  مية كالج لص مف األجل الرقو كالتخمّ أكالة شرائحه مف 

كالدلع ب ـ لو غجمة التنمية   جل تمكيف الشبا أسمك  الديمقراطو لو التػميـ مف لو بكتقة التخم  كاتباع األ
شرط مركرؼ لتحقيق  ألنهالديمقراطية لو التػميـ  كأهمية غمى مركر  لذلؾ يج  التأكيد .كالن كض بمجتمػات ـ

 (     ٖ  ٕٛٓٓ)أبك بكر  .ف اإلنسانو كاالجتماغو كاالقتصادؼ كالثقالو لممجتمعاألم
 كلكو يتمكف الشبا  مف القياـ بدكرهـ  ل ذا يحتاج إلى مراغا  مايمو:

خيارات مقنػة لو زمف سريع التغير  خيارات لو مجاؿ التػميـ الذؼ يكلر امكانيات لمػمل تنسجـ  -ٔ-ٗ-ٗ
الشبا  قطاغاا مشاركاا لو غممية التنمية كالبناء  خيارات تراغو الحاجة لبلنثى  كحاجات المجتمع  تجػل مف

 .كالذكر دكف تحيز
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كالفقر بمػنا  الشمكلو  كاألميةالشبا  بحاجة إلى برامج تنمكية مناسبة تست دؼ استئصاؿ التخم   -ٕ-ٗ-ٗ
 .ممف استراتيجية كطنية شمكلية

 تػمل اك كالتقكقع الخكؼ تػانو ال دينامية شبابية داللة ذات تػبيرية مؤسسات إلى بحاجة الشبا  -ٖ-ٗ-ٗ
 .االجنبو برغاية تحظى اك مػينة  ةج  لمصمحة

الشبا  بحاجة إلى ثقالة مدنية تكلر ل ـ الحصانة كتمكن ـ مف تحدؼ الثقالات الدخيمة" ثقالة الػكلمة" -ٗ-ٗ-ٗ
 .كاالستقكاء غمى الفقر المػكلـ

مكانة يشارككف مف خبلل ا لو صناغة القرار كالمشاركة ليه كال سيما لو  الشبا  بحاجة إلى  -٘-ٗ-ٗ 
 .المؤسسات التػميمية المختمفة

ال ثقالة بدكف » الشبا  بحاجة إلى هكية كطنية مستقر  تػزز قيـ المكاطنة الصالحة كالديمقراطية  النه -ٙ-ٗ-ٗ
ة راسخة  كال غمـ بدكف حرية مػرلية  كال هكية حمارية  بدكف نتاج لكرؼ نقدؼ  كال لكر بدكف مؤسسات غممي
 »مػرلة كال تكاصل كال تأثير بدكف لغة قكمية تستكغ  الػصر بكل تداغياته

التػميـ خيار اساسو ممف مجمكغة الخيارات التو تقاس مف خبلل ا مستكيات التنمية البشرية -ٚ-ٗ-ٗ
درات  كالمستكػ الثانو تكظي  هذ  القدرات التو المستدامة  كهنا يتـ تناكؿ التػميـ ممف مستكييف االكؿ بناء الق

 (ٕٛٔ  ٕ٘ٓٓ) تقرير التنمية البشرية  .تـ بناؤها
تػميمياا تحتاج إلى ج كد جبار  مف كالة مؤسسات الدكلة كاأللراد لو جميع المكاقع   شبا تمكيف ال قمية  إف 

يـ  كالتػميـ هك الذؼ سيفتح أبكا  الحيا  غف طريق التػم ق إالّ لف يتحقّ    الشبا التغيير اإليجابو لو حياألف 
لو شتى  ـغمى إثبات ذات  الشبا  كيساغد الشبا  كالمجتمع الت جديد  غمى أدكار السمطة كالقك  بيف خل تحكّ دلي  

 ـالتو تتمثل لو تمكين  ـإلى حقكق  يصمكف  المجاالت االقتصادية كالسياسية كالثقالية كالتكنكلكجية كالصحية كهكذا
دماج   لو غممية التنمية البشرية. ـكا 

 التمكيف السياسي لمشباب :-4-5
 لؤلحزا  كاالنتسا  المشاركة كمركر  ككاجبات ـ بحقكق ـ الشبا  كغو مستكػ  رلع ي قصد بالتمكيف السياسو: 

 تػبيركال رأي ـ إلبداء أمام ـ المجاؿ كلسح كالتأييد كالرلض النقاش لو لي ا دكرهـ كممارست ـ المشركغة  السياسية
 القرار اتخاذ لو المشاركة لرصة ل ـ يتاح حتى البلزمة الكسائل تكلير"   كما يػنوبحرية السياسو لكرهـ غف

  ٕٚٓٓغبد الستار  )".كالػمل كالتػميـ الكغو تنمية طريق غف النفس غمى االغتماد خبلؿ مف المكارد لو كالتحكـ
٘ٛٗ .) 
حيا  السياسية  كقد منحت ـ الفرصة لممشاركة لو الترشيح كالحككمة السكرية تدغـ إدماج الشبا  لو ال  

كاالنتخابات الكطنية طالما تكلرت لدي ـ  الشركط القانكنية  كذلؾ  لما يمكف أف يؤديه الشبا  مف دكر رئيسو لو 
اج المجتمع كالمساهمة لو غممية التنمية الشاممة لو كطف التنمية البشرية كاالقتصادية  كمجتمع التقدـ كاالنت
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كالػممو كلو مسير  التطكير كالتحديث  كالمرتبطة أساساا لو أف يككف لمشبا  الدكر األساسو لي ا )اتحاد  المػرلو
 (٘  ٕٕٔٓ شبيبة الثكر  

 لديمقراطية األساسية المطال  أحد يػد لـ الرسمية كغير الرسمية السياسية ال يئات لو المسؤكلية الشبا  ءتبك  إف
مف ل مصالح ـ  غف كلػمو حقيقو تػبير هو السياسية مشاركت ـ أف لو ذلؾ ػيتػدّ  بللحس   السياسو النظاـ
 المجتمع لئات بيف كالكاجبات الحقكؽ  لو مساكا  غف الحديث يمكف ال لإنه لػالة  مشاركة الشبا  مشاركة دكف 

 مجمل غمى جكهرية تغييرات إجراء يتطم  ذلؾك  التنمكية  الػممية لو الفاغمة المشاركة يممف المختمفة كبما
 االتفاقيات غمى التصديق مف بدّ  ال ذلؾ جان  إلى. الشبا  مشاركة تطكر مف تحدّ  التو كالقكانيف التشريػات
 الشبا  رغاية قانكف  مشركع المحمية مثل القكانيف غمى انػكاسات مف ذلؾ يرالق بالشبا  كما المتػمقة الدكلية
 ( ٕٗ  ٕٙٓٓ)رحاؿ  .اتجاه ـ االيجابو التمييز مبدأ مف الصمة انطبلقاا ذات القكانيف مف كغيرها

 كتحديث تغيير كالمستقبل كغمى الحامر لى التحديات مكاج ة غمى قادر  هائمة بشرية ثرك  الشبا  كالخبلصة أفّ ,
 األمنه الحيا  حقّ  ـل  لالشبا .كاجبات أيماا ـ غمي  كما حقكؽ  ـل  ٓ نػيش ا التى الظركؼ ظل لى المجتمع
 بداءإ لى الحقّ  ـكل  كاالنتاج كالػمل كالتػميمية جتماغيةكالثقاليه كاال الصحية الخدمات جميع غمى كالحصكؿ

  الحرّ  كاالختيار االنتخا  حق مثل كالقانكف  الدستكر يكفم ا حقكقاا  ل ـ أفّ  كما  القرار اتخاذ لى كالمشاركة ؼالرأ
 لى المشاركه  ـغمي تحتـ كاجبات الشبا  غمى فّ إل رخاآل الجان  كغمى .الكطف قمايا كتف ـ كالمشاركة السياسية

 الحيا  لى السمبية كاالستغبلؿ كالممارسات الفساد ألكجهؼ كالتصد كالسياسية كاالقتصادية االجتماغية التنمية
 ٓ الػممية

 اتجاىات حوؿ تمكيف الشباب: -5
 ة  كالمدرسة النفػية  كالمدرسة النخبكية.هو المدرسة المثالي  الشبا  تمكيف مكمكع الى النظر لى ثبلث مدارس ّثمة
  :المثالية المدرسة -5-1

إطار  لى يأتى الشبا  تمكيف لإف كبالتالى المجتمع  مشاكل هى الشبا  مشاكل أفتنطمق هذ  المدرسة مف 
 مجرد الَػَرض هك الشبا  بيف المشاركة مستكػ  انخفاض لإف المدرسة هذ  نظر كلى .المجتمع تمكيف

(symptom)  نقاذ ل ك المرض أما  "سياد  تأخر مستكػ تطكر المؤسسات السياسية كهشاشة مؤسسات صنع كا 
 النظر  لإف هذ  كحس  .القرار كاتخاذ السياسة صنع كغممية السمطة بناء لو مستكػ الحكمانية تدنى  أؼ"القانكف 

ا كأف تكتش  لـ (potential) قدر  الشبا   البيئة تغيرت ما إذا الن مة   كرياد االنطبلؽ غمى قادر الشبا  جيدا
 النخ  بيف تتردد هذ  النظر  أف لبلنتبا  بالشبا  كالممفت المحيط المناخ أؼ قدراته  كتفػيل لسمككه الحاكمة
 المشكمة هو "الداخمية البيئة "أف األخير  مختم  لتقكؿ بغرض السكاء كلكف غمى المػارمة كالنخ  الحاكمة
 المكارد نقص (مشكمةال هو "الخارجية" البيئة أف األكلى تقكؿ بينما السياسات( انيف السياسية القك  )اإلراد :مثبل
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  ٕٙٓٓ( .) رحاؿ  الكطنو األمف ت دد خارجية كاستراتيجية مخاطر اقتصادية إقميمية تحديات الكطنية  الطبيػية
ٖٙ) 
 "اإليجابو التمييز" تسمى التو طةاألنش غف الديمقراطية بالحديث "حصحصة" المركرؼ  غير مف أنه ترػ  المدرسة كهذ 
 احتراـ خبلؿ مف جيد   لتككف  الحكـ  مؤسسات إصبلح هك األهـ إف الػاممة بل لمطبقة أك الدينية لؤلقميات مثبل أك لممرأ 
  .الشفالية كمبادغ القانكف  سياد 

 :النفعية المدرسة -5-2
 الحكـ بمستكػ  مباشر  ترتبط ال ن االمجتمع كأ مشاكل غف تختم  الشبا  مشاكل أف هذ  المدرسة كترػ 
 بناء أك كالريامية الترلي ية األنشطة لمشبا  مثل المكج ة لمخدمات األكلكية إغطاء النظر  تمؾ غمى كيترت .الجيد
 بطريقة األحزا  إلى االنمماـ كليس الػمل سكؽ  إلى االنمماـ يريد الشبا  بأف الشبا  كالقكؿ مساكف

 كيترت !( قراراتو حكؿ كبلمؾ يؤثر لمف الصيد تتػمـ لف الصيد كطالما لو لمشاركةبا تػبأ سمكة لبل سأغطيؾ:)
 لو المفاممة إلى كسياسية تمطر  غممية مػممة سيكاجه المرء أف الشبا  لتمكيف النفػية النظر  هذ  غمى

صبلح اقتصادية مشكمة باغتبارها البطالة مكاج ة بيف الشبا  بشأف الػامة السياسات أكلكيات  سكؽ  آليات كا 
دارية سياسية مشكمة باغتبارها الػمل  باغتبار كالمشاركة الحريات مف "ميق" ب امش القبكؿ يتـ الحالة هذ  كلى .كا 
 لتمبية البلزمة المالية المكارد تكالر كغند االقتصادية المشكمة حد  انخفاض بػد يتسع سكؼ ال امش هذا أف

  .الخدمات لو بالتقدـ الحريات لو النقص تبرر لثقالة التركيج كيتـ الخدمات  مف الشبا  احتياجات
 :النخبوية المدرسة-5-3
 حتى ا ةتثقال لتغيير أكال حتاجي الشبا  ألف  "التمكيف قبل التغيير"ك الديمقراطية  مف يكفى ما أنه يكجد ترػ 

 كقد .القياد  مكاقع لىإ الكصكؿ لرصة له تتاح لكو التمكيف كيستأهل كالحريات الديمقراطية مساحة زياد  يستكغ 
 تػميمياا أمية الػربية الشػك  كأف  "هذا مف أكثر يستحق ال الشبا " أف لفكر  بالتركيج المدرسة هذ  رأػ يتطرؼ
 النظر  كهذ  ".الشػك  هذ  لو الشبا  كهكذا لمديمقراطية  تصمح كال كغصبية  قبمية لتقاليد كتخمع كسياسياا 
ا  راطيةتكنكق تككف  ما غالباا النخبكية  تمكيف مف ـك تػري  بإغاد  لتقـك  "كالتػييف التمكيف" بيف ترادؼ ألن ا أيما
 الشبا  مف كزراء بمػة تػييف بأف الزغـ مثل النكغية  الحالة غمى -غالباا  دالة غير- كمية مؤشرات إلى الشبا 
 غمى يؤكد السياسو ا الخط" بأف القكؿ ككل أك لمشبا  السياسو التمكيف تحقيق غمى كقاطػة كالية داللة
 بػد ألحد يحق كال لمشبا  مجمس إنشاء تـ" أك  "الخطا  هذا يستكغ  ال الذؼ ل ك المجتمع أما الشبا  مشاركة
 (ٗ-ٖ  ٕ٘ٓٓ)الصاكؼ   ."الشبا  باسـ الحديث ذلؾ

راسية  يتمح مماسبق  أف المدارس الثبلث تسػى إلى تمكيف الشبا  مف خبلؿ إلغاء تسّيس الػمـ كالمناهج الد
كنظـ التػميـ كذلؾ مف خبلؿ حرية الحصكؿ غمى المػمكمات  كانفتاح المؤسسات السياسية  كأج ز  صنع القرار 
أماـ الشبا  غمى أساس مػرلته بالحقائق  كمف ّثـ تكلير البدائل المختمفة ليستطيع أف يحكـ غمى األمكر بنفسه  
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تاحة الفرص ة أماـ الشبا  لبلنخراط لو األحزا  كالمجتمػات إمالةا إلى مركر  رلع حكاجز المشاركة كا 
  كيمكن ـ مف المشاركة المجتمػية بشكل الناتج غف اإلحباط لدػ الشبا  المدنية مما يقّمل مف الميل إلى الػزلة

 .المنشكدكالّتطكر  التنمية مػدؿ لبمكغلّػاؿ 

 المشاركة المجتمعية: -ثالثاا 
  لمجتمػه كاإلجتماغية السياسية الحيا  لو دكراا  خبلل ا مف الفرد ؤدؼي التو الػممية هو المجتمػية المشاركة  

نجاز  األهداؼ لتحقيق الكسائل ألمل ككذلؾ  الػامة األهداؼ كمع لو يشارؾ ألف الفرصة لديه كتككف   كهذا. هاكا 
 إشباع ول المجتمع مسؤكلية كبالمقابل مجتمػات ـ تنمية لو المساهمة لو كالجماغاتد األلرا مسؤكلية يػنو

 كيقدر ذات ا لو كسيمة يػدها كالباحثيف الدراسييف بػض لإف المجتمػية المشاركة ألهمية كنظراا . ألراد  احتياجات
 بمكغ نحك حركته لو قيادؼ دكر له يككف  أف مف المجتمع لتمكيف الرئيسة الكسائل إحدػ تصبح ما بقدر لاغميت ا
 (ٓٚ  ٖٜٛٔ  كآخركف  تحول) كالتقدـ النمك مع أهداله
 بالتأثير أكمػنييف مكظفيف يككنكا أف دكف  بدكرهـ األلراد قياـ" :أن ا غمى المجتمػية لمشاركةا إلى النظر كيمكف   
 United)كمستكيات مختمفة"  أشكاالا  تأخذ بأن ا غمما المحمية الحاجات لسد التػاكف  كلو الحككمية الخدمات لو

Nation, 1962, 33) ّالحقكؽ  ارتباط غمي ا يرتكز التو المبادغ أهـ مف جتماغيةاإل المسؤكلية مبدأ . كيػد 
 أهالو مساهمة بمدػ يرتبط أف بدّ  ال اإلشباع هذا أف حيث  المشكبلت كحل االحتياجات إلشباع كالكاجبات
 المجتمع تنظيـ ج كد نجاح أف ذلؾ(. إمالةا إلى ٜٕٔ  ٜٗٚٔ حسانيف ) المبذكلة الج كد لو كاشتراك ـ المجتمع
 .الػممية هذ  خطكات لولراد األ مشاركة دػبم رهف

 :المجتمعية المشاركة مفيـو-1
 لتمكيف الرئيسية الكسائل إحدػ تصمح ما بقدر لاغميت ا كبقدر ذات ا حد لو كسيمة هو لمجتمػيةا المشاركة فّ إ    

 كالتقدـ النمك مف أهداله بمكغ نحك حركته لو قيادؼ دكر له يككف  أف مف المجتمع
األج ز  الرسمية كغير الرسمية لرلع  مع لمػمل كتنظيم ا كجماغته المجتمع ألراد ج كد تػبئة :المجتمػية المشاركة

 (٘٘  ٕٙٓٓخطي  مجتمع اقتصادياا كاجتماغياا. ) ال
 صنع لو الناس لمساهمة مركر   نالؾ  لالمجتمع تنظيـ لو أساسو كمف ـك المجتمػية المشاركة مف ـك كيػد

 طريق غف يتـ المجتمػو الػمل لو الناس كمساهمة  غمي ا كالسيطر  بمجتمػات ـ تجرؼ  لتوا ال امة التغييرات
 يتـ أف المستحيل مف كليس  مجتمػات ـ كينظمكا المشتركة أهدال ـ تحقيق غمى تػمل التو التنظيمات تككيف
 بػض إلى بالنظر يهأهم له يصبح التغير إحداث لو السكاف مشاركة أف إال المجتمع إلى الرجكع بدكف  التػبير

 :ال امة االغتبارات
 .لمديمقراطية مػنى هنالؾ يصبح ال كمشاركت ـ السكاف مساهمة بدكف  -ٔ-ٔ
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 . كالمشاكل كالسمبية االنػزاؿ إلى يؤدؼ المساهمة غيا  -ٕ-ٔ
 .الشخصو بكيانه إحساسه نمك إلى تؤدؼ حياته تكجيه لو اإلنساف مساهمة أف -ٖ-ٔ
 مف أطكؿ تدـكأن ا  كما أهميه ذات لي ا يشترككف  أك أنفس ـ المكاطنكف  ب ا يقـك والت التغييرات تصبح -ٗ-ٔ

 .غمي ـ المفركمة التغييرات
مكانية متكامل ل ـ إلى تؤدؼ المشاركة أف -٘-ٔ  أصحا  هـ األلراد أف ذلؾ المشكبلت مع التػامل لو كبير  كا 

 لو يشترككا أف المنطقو مف لإنه ثـ كمف حيات ـ اجهتك  التو المشاكل بحقيقة يشػركف  الذيف كهـ الحقيقة المصمحة
 . حم ا
 كبالتالو كمقاكمته رلمه إلى يؤدؼ لراداأل غمى التغيير كلرض التغيير كنجاح استمرار تممف المشاركة أف-ٙ-ٔ
 (ٖٛ  ٕٔٓٓ)الشيخمو   .المشكبلت لػبلج حاد  ج كد أؼ لشل
 : أهم ا غد  نكاح   لو المشاركة دحدّ ت   أف فكيمك 
 .كاالحتياجات المطال  تحديد لو المشاركة •
 ) تقييـ  اقتراح أسالي  مكاج ه( لمبرامج التخطيط لو المشاركة •
 . تنفيذها غمى كالرقابة كمتابػت ا كالبرامج الخطط تنفيذ لو المشاركة •
 (Abott.J,1997, 9). المنفذ  كالبرامج الخطط مف االستفاد  لو المشاركة •
مما يػكد بالمنفػة   شاركة المجتمػية تساغد غمى إحداث التغييرات لو المجتمع بشكل إيجابونجد أف المكهكذا   

ليحس إنه غمك لاغل لو المجتمع لرلع سكيته اقتصادياا    كغمى المجتمع مف ج ة أخرػ غمى الفرد مف ج ة
 كاجتماغياا.

 أىداؼ المشاركة المجتمعية:-2
 مف الثانو النص  مف بدءاا  كاإلدار  التخطيط رجاؿ بيف كالتداكؿ تشاراإلن لو المجتمػية المشاركةأخذ مف كـ   

 الحيا  ألف هدؼ ل و ة ككسيم هدؼ المجتمػية المشاركةل  كالػالمو القكمو المستكييف غمى كذلؾ  الػشريف القرف 
 ألنه كسيمة كهو  مجتمػ ـ أجل مف كالػمل التفكير مسؤكليات المكاطنيف إشراؾ غمى ترتكز السميمة الديمقراطية

 جزء كتصبح غادات ا لي ـ كتتأصل كأساليب ا طرق ا كيمارسكف  أهميت ا الناس يتذكؽ  المشاركة مجاالت طريق غف
 لو ليتمثّ  م ماا  دكراا  التنمكية الػممية لو المجتمػية المشاركة كتؤدؼ( ٚٗ  ٜٗٛٔكثقالت ـ )دمحم   سمكك ـ مف

 لمػالجة السياسات رسـ لو يس ل مما السكاف حيا  تكاجه التو كالمشكبلت الصػكبات تحديد لو المساغد 
 التخطيطية بالػممية الػبلقة ذات االطراؼ مختم  بيف كالتنسيق التػاكف  أكجه كزياد  كالصػكبات المشكبلت
 .التنمكية

 أهم ا: األهداؼ مف مجمكغة تحقق المجتمػية المشاركة فإ القكؿ فيمك كغمكما 
 .محموال المجتمع تماسؾ تزايد -ٔ-ٕ
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كساب ـ   األلراد قدر  زياد  -ٕ-ٕ  .ر مؤثّ  قك  إلى كتحكيمه اإلنساف دكر لتفػيل جديد  م ارات كا 
 لو مباشر تأثير ل ا التو التجار  كاتجا  ل ا مكف يتػرّ  التو الػممية لممحاكا  جهتتّ  األلراد شخصية نمك -ٖ-ٕ

 .حيات ـ
 كالتداغو التفكؾ غف يككف  ما دأبػ كتجػمه المجتمع ترابط تدغـ األلراد مساهمة -ٗ-ٕ
 (ٖ-ٕ  ٕٛٓٓ)قدكمو   .الديمقراطية مف اا كمزيد ل ـ تمكيناا  دتػّ  األلراد مساهمة-٘-ٕ

لمجتمػية الػديد مف األهداؼ  كتؤدؼ دكراا م ماا لو تنمية كتطكير المجتمع المحميكذلؾ المشاركة ا تحقق كبذلؾ
 مف أجل إحداث التغيير المطمك .مف خبلؿ تفػيل دكر األلراد لممشاركة لو المجتمع 

 :أسس المشاركة المجتمعية -3
 :أهم ا سساأل مف مجمكغة غمى المجتمػية المشاركه ترتكز

ا المركرؼ  مف: العقالنية-3-1  الناحية مف كدقيقاا  ة النظري الناحية مف مػمناا  الناجح الػمل يككف  أف جدا
 قبل مف مبلئـ بشكل  تنفيذ إلى دغت التو األسبا مكمحاا   ةكمتماسك منطقية محمةبك  بتركيبه كمميزاا  األكاديمية
 .ككثير  غديد  ج ات

 أكسع إطار ممف الػممية كمع غمى القدر  م يتطّ  المجتمػية المساهمة تحميل فإ  :والمضموف  المحتوى -3-2
 له م ماا  بلا مغا تػدّ   التو المادية البيئة مع كبير بشكل متكاممة تصبح التطكير لػممية كمنطقيه  متماسكة بطريقة
 غمى تقتصر لاألكلى  كالمحيط ةبيئال بيف ما التفريق يج   لذلؾ. المجتمػية المساهمة غمميه غمى كبير تأثير
 .أشمل حاله لكص  يستخدـ لإنه المحيط مف ـك أما المادية ةئالبي
 لو غمل لكل  الػممية ذالتنفي استراتيجيه إيجاد غف لهؤك مس المجتمػية المساهمة : إفالعممي التنفيذ-3-3

 :المحدد  المفاهيـ مف ةمجمكغ هذا غف نتج كقد .المساهمة مف الجان  هذا يخاط  أف يج  المجتمػية المساهمة
 يتػامل أف حدأ بمقدر  ليس أنه غير  مجتمع إدار  مف ـك كاآلف  سياسو تفكيض ثـ كمف مجتمػو  تطكير أكل ا
 كامل المفاهيـ هذ  مف ال مف ـك أف إلى يػكد كالسب   كالتطبيق ظريةالن مف تنشأ التو األساسية المػكقات مع
 .األكسع بالمحيط ترتبط ال ألن ا  لنفسه

 بقدر  ميسل  األخير المػيار هك كهذا  لمتطبيق قاببلا  نمكذج أؼ يككف  أف المركرؼ  مف :قلمتطبي القابمية-3-4
 كص  إذا أنه: القائل المبدأ األكؿ  البدائل مف أسمكباف هناؾ ذلؾكل .المػيار هذا لتحقيق القائمة المفاهيـ مف أؼ

 :الثانو كاألسمك   المجتمػية المساهمة لو القائمة المفاهيـ كتكحيد شرح غمى يساغد لذلؾ  برمته الػمل نمكذج
 .(Abott.J,1997,12) أساسو كػنصر ةمجتمػي ةمساهم يحتكؼ  جيد بشكل مكثقة دراسات ةحال إلى يتطمع
المشاركة المجتمػية قائمة غمى أسس غممية كدقيقة  كأف تقتصر غمى البنية المادية  كأف أف تككف  يج كبذلؾ   

لو تنمية كتطكير   تككف مسؤكلة غف استراتيجية التنفيذ الػممية  كأخيراا أ  تككف قابمة لمتنفيذ لتككف ناجحة كلّػالة
 المجتمع المحمو.
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 متطمبات المشاركة المجتمعية: -4
 :من ا متطمباتتأميف  غمى المجتمػية شاركةالم تػتمد
نما   كاحد طبيػة مف أناس بيف تنحصر  اأنّ  أؼ  األلقو البػد غمى المجتمػية المشاركة تقتصر الأ -ٔ-ٗ  كا 

 .المختمفة اإلدارية المستكيات لو كالمنظمات كالمؤسسات كال يئات السكاف بيف أؼ  الرأسو البػد تشمل
  بمفردها الصفك  لقط تزاكله ال أف يج  المجتمػية المشاركة غممية لو األكلكيات يدكتحد القرارات اتخاذ -ٕ-ٗ
نّ   يخدـ طريق لو التنمية تكجيه ـيتّ  ال حتى  ذلؾ لو المختمفة الشػبية كالمؤسسات ال يئات اشتراؾ مف بدّ  ال ماكا 

 . غيرها دكف  الفئات هذ  مصالح
 ة المست دل كالمجمكغة المحمييف السكاف كرغبات اتحاج كالتنمية التخطيط غمميات تػكس أف يج -ٖ-ٗ

 يتبلءـ بما تطكيػ ا بػد إالّ   مستكردّ  تنمكية نماذج تطبيق يج  كال ة كأهمي كاقػيه الػمميات تككف  أف بمػنى
 السائد  الثقالية السياسية  اإلجتماغية  االقتصادية  كاألكماع

 : كهذا يتطم  مراغا  األمكر اآلتية
 .المسؤكلية تحمل غمى القيادات كتشجيع بالمسؤكلية اإلحساس كتنمية دغـ -
 .المجتمػية االحتياجات لمقابمة بفاغميه هميهكاأل الحككمية الج كد تكظي  -
 .كاألهمية الحككمية األج ز  خبلؿ مف المكاطنيف مف المشاركة لتحقيق المناسبةاآلليات  تنميه -
-ٛٙ  ٜٗٛٔ. ) خاطر المجتمع تنميه غمميات لو لممشاركة  اراتالم ذكؼ  المدربيف الػامميف مف األطر تكلير-
ٜٙ) 

اركة المجتمػية يػتمد غمى تحديد األكلكيات  كمشاركة األلراد كال يئات المختمفة لو شكهكذا لإف تحقيق الم
ناس  المناسبةمف ج ة  كتكلير التدري  الم نو كاألكاديمو المطر المجتمع لتككف لّػالة  كهذا يتطم  تكلير األ

مف ج ة أخرػ لممشاركة لو تنمية المجتمع كتطكير   كمف هنا تأتو أهمية المشاركة المجتمػية لو  طرل ذ  األ
 المناس  لتطكير المجتمعالتغيير غممية 

 أساليب المشاركة المجتمعية: -5
 يقكمكف  التو األغماؿ كتحديد  األلراد ب ا يقـك التو المساهمة أشكاؿ باختبلؼالمجتمػية  المشاركة أسالي  تختم 
 :أهم ا كأسالي  طرؽ   بػدّ  المشاركة تحديد هذ  كيمكف  ب ا
 :المباشرة المشاركة-5-1
 يتػمق ما كل لو الحككمية لمسمطات مست دله منتظمة جماغات أك هيئات أك المختمفة الشػ  لئات مشاركةهو   

 :أهم ا  ا غد أشكاالا  المشاركة مف النكع هذا كيأخذ التنمكية  بالػممية
 .الػامة المؤتمراتت  المقاببل االجتماغات خبلؿ مف المست دلة كالمجمكغات األهالو استشار  -ٔ-ٔ-٘
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 .المحمو اإلدارؼ  المستكػ  غمى تخطيط كهيئات مؤسسات إيجاد لو تتمثل كالتو اإلداريه البلمركزيه -ٕ-ٔ-٘
 التطكغية ال يئات النفس  غمى االغتماد جببرام من ا يتػمق ما كخصكصاا  المحمو المجتمع تنميه برامج -ٖ-ٔ-٘

 .اإلرشاد كمكظفو
 .المختمفة اإلغبلـ كسائل -ٗ-ٔ-٘
 .المختمفة كالدراسات االستبياف -٘-ٔ-٘
 (ٛٚٔ  ٕٔٓٓ)غنيـ  .مػينه قمايا أك قميه حكؿ الػاـ االستفتاء -ٙ-ٔ-٘

  كتػزيز التفاغل المتبادؿ بين ما  كدغـ إف المشاركة المباشر  مسؤكلية اجتماغية لمتػاكف كتػبئة المكارد البشرية
ج كد كمكارد كالة قكػ المجتمع كمؤسساته كالتنسيق بين ما  لتنمية الػبلقات االجتماغية مماناا لتحسيف مستكػ 
األداء كجكد  المخرجات كبذلؾ تككف المشاركة المجتمػية مركر   ل و التو تمدنا بالطاقة الم ّمالة  التو نستطيع 

اجتياز الصػكبات الراهنة  كالقماء غمى الفجك  بيف المكارد المتاحة كالطمكحات ال ائمة التو يج  مف خبلل ا 
 تحقيق ا كذلؾ يّتـ مف خبلؿ المشاركة غير المباشر .

 :مباشرةال غير المشاركة -5-2
 غمى اجدا  كبير بشكلة  كتػتمد ذاتي بدكالع أك ةمػين ج ات مف كبتكمي  يفمػين أشخاص طةاسبك  تحدث    

 لو السب  كيػكد change Agents).)التغيير كسطاء باسـ تػرؼ التو األهمية كالجمػيات الشػبية الفػاليات
 أيماا  كهو  ليه تػيش الذؼ لممجتمع كبير دّ ح إلى الممثمة هو كالجمػيات الفػاليات هذ  اغتبار  إلى التسمية هذ 
 مف تنبع أف يج  كالتغيير التخطيط غمميه أفّ  تؤكد التو الفكر  يدغـ كهذا ليه التغيير إحداث بدكر تقـك التو

)غنيـ   المساغد الػامل بدكر يككف  ما أشبه ل ك التخطيط لريق دكر لإف .ذاتيه الػممية تككف  أؼ  المجتمع
ٕٓٓٔ  ٔٚٛ) 

 ظ كر ئدالزا االهتماـ هذا جهنتي ككاف  كالحككمات الدكؿ قبل مف كبير باهتماـ المجتمػية المشاركة كلذلؾ حظيت
 غف له تميزاا (Down- Top planning) أغمى إلى أسفل مف بالتخطيط يػرؼ ما أك بالمشاركه التخطيط مف ـك

ة  حيث تّتـ مشاركة الدكلة كالمجتمع المدنو بكالة مؤسساته كشركاته الخاصة  إيماناا بأنه مشارك دكف  التخطيط
دارات مف إدار  الخدمات الػامة بشكل دقيق  لالمشاركة بدكف المشاركة الفّػالة مف أدنى إلى أغمى لف تتمكف اإل

المجتمػية مركر  إليجاد المساءلة داخل مؤسسات المجتمع كما يزيد الحكار كالنقاش بيف مؤسسو القطاع  
 .كمديرؼ اإلدارات المحمية مف درجة الشفالية  كالتنسيق بيف القطاغيف الػاـ كالخاص

 ية التخطيط:دور المشاركة المجتمعية في عمم -6
ا دكراا التخطيطية الػممية لو المجتمػية لممشاركة إف  ة:االتي بالنكاحو يتمثل م ما
 يساغد بدكر  كهذاأللراد ا حيا  تكاجه التو كالمشكبلت الصػكبات تحديد لو تساغد المجتمػية المشاركة إف -ٔ-ٙ
 .كالمشكبلت الصػكبات لمػالجة السياسات رسـ لو
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  التخطيطية بالػممية ترتبط التو األطراؼ بيف كالتنسيق التػاكف  أكجه زياد  غمى لمجتمػيةا المشاركة تػمل -ٕ-ٙ
 الخطة إلغداد المركرية الخطكات كاستػماؿ لبدء البلزمة التكالي  خفض لو المجتمػية المشاركة تساهـ -ٖ-ٙ

 . التنمكية
 .متػاكنة كلةمسئ شخصيه كخمق النفس غمى االغتماد المجتمػية المشاركة زتػزّ  -ٗ-ٙ
 .كاالقتصادية اإلجتماغية الطبقية الفكارؽ  تقميل غمى المجتمػية المشاركة تػمل  -٘-ٙ
 .بالمجتمع الديمقراطية مف ـك تدغيـ لو المجتمػية المشاركة تساغد -ٙ-ٙ
 . غن ا كالدلاع تنفيذها غمى كالػمل بالمشاركة تتـ التو القرارات قبكؿ -ٚ-ٙ
 .ذلؾ غير تحكؿ التو المػكقات مف الحد غمى كالػمل التغير لتقبل نفسياا السكاف ت يئة-ٛ-ٙ
-ٙ .المشكبلت هذ  غمى لمتغم  حمكؿ إليجاد كذلؾ المتكلر  كاإلمكانيات بمشكبلت ـ األلراد كغو تػزيز -ٜ-ٙ
 السياسات كانت لك أكثر مطكر  آراء إلى يؤدؼ مما التنمكية كالسياسات القرارات تصكي  غمميه تػزيز-ٓٔ
 (ٓٗٔ  ٜٙٛٔ)صقكر   .التخطيط لجاف غف الناجمة التنمكية قراراتكال

مما سبق  نبلحع أهمية المشمركة المجتمػية لؤللراد كالمؤسسات لمتغم  غمى المشكبلت كاتخاذ  القرارات المناسبة 
 ما يػكد بالمنفػة غمى الفرد كالمجتمع.  بلممشاركة كالػمل لو المجتمع بشكل لّػاؿ 

 :ومّعوقاتيا ثرة في المشاركة المجتمعيةالعوامل المؤ  -7
 : كهو المجتمػية المشاركة لو مؤثر  غكامل غد  هناؾ
 .التنمكية بالمسائل من ا يتػمق ما كخصكصا المجاالت بكالة كالتفكير كالتػبير الرأؼ حرية -ٔ-ٚ
 .التنميةك  التخطيط غمميه لو المشاركة ركدك   بأهمية كلةؤ المس السمطات كاهتماـ إيماف مدػ -ٕ-ٚ
 جان  مف كلةؤ المس الج ات كبيف لمؤسسات ا هذ  مف المنتفػيف السكاف بيف مفتكحة اتصاؿ قنكات تكلير-ٖ-ٚ
 .آخر
 إلى كامتد الكغو ارتفع مستكػ  لكمما المجتمع سكاف بيف كالسياسو كاالجتماغو الثقالو الكغو انتشار-ٗ-ٚ

 .كبرأك  لاغميه أكثر المشاركة غمميه ةأهمي كانت أكثر مجاالت
 باحتياجات التنمكية السياسية اهتمت لكمما المجتمع ول. المتبػة كاالقتصادية اإلجتماغية التنمية سياسة-٘-ٚ

 .كالتنمية التخطيط قمايا لو المجتمػية المشاركة نسبه تزداد المجتمع
 المشاركة محتكػ ك  كاتجا  . كطبيػة شكل لو المشاركة لو المؤثر  الػكامل أهـ تشكل بحيث الحكالز مبدأ-ٙ-ٚ

 (ٜٚ  ٜٗٛٔ خاطر ) .حجمه لو لقط كليس
  :ل و المجتمػية المشاركة مػكقات غفأّما 
 .كالتنمية التخطيط غممية لو المشاركة بمركر  إيمان ا حيث مف ؤكلةالمس السمطات حيز لو المػ  -أ
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 مستكيات ـ غف رالنظ بغض كاؼ بشكل المجتمع ألراد لجميع الرأؼ كحرية التػبير غمى القدر  غدـ - 
 .كاالجتماغية االقتصادية

 النطاؽ محدكدية بسب  كذلؾ المجتمػو الػمل مراحل إحدػ لو لمساهمة الكالية الفرصة إتاحة غدـ-ج
 .االقتصادؼ

 ج ة مف أللرادكا ج ة مف لي ا كالػامميف التنمكية المجتمع مؤسسات لو القرار أصحا  بيف الكاسػة الفجك  -د
 .أخرػ 
 .الدكلة مف كالتشجيع التحفيز ساتسيا غيا  -ق
 (ٖٛ  ٜٗٛٔ)حمبو   .كظركل ا كمتطمبات ا لممشاركة كل م ـ مشاركت ـ لحدكد الػامميف مػرلة غدـ-ك

  مركر  تكالر الكغو كحرية التػبير كالتحفيز لؤللراد  كاالهتماـ بالسياسات كهكذا تقتمو المشاركة المجتمػية
. غمى الفجك  الكاسػة المكجكد  بيف أصحا  القرار كالمؤسسات كالػامميف لي االتنمكية كالتخطيط ال ادؼ  لمتغم  

غمى مػكقات المشاركة المجتمػية مف خبلؿ تكالر الػكامل المشجػة كالمحفز  لممشاركة الفّػالة  ءكبالتالو القما
 لتنمية كتطكير المجتمع.

 أىمية الشباب في المشاركة المجتمعية: -8
ػية تساغد غمى مكاج ة األزمات كاالستقبللية لو إدار  الشؤكف الخاصة  كالمركنة لو إف المشاركة المجتم  

تطبيق التشريػات المنظمة لمػمل  كتفكيض لو اتخاذ القرارات التو تممف سير الػمل كجكد  األداء  كمشاركة 
 لو تحمل المسؤكلية.

المدنو كحّل المشاكل  كيس ل أيماا سبل  إف مف كـ المشاركة المجتمػية يجمع مابيف تنمية الشبا  كالنشاط  
 .بػم ـ البػض لصالح مجتمع ألمل جديد  ليػمل الشبا  كالبالغكف مع

كتػّد المشاركة المجتمػية لمشبا  كاسػة كيمكف أف تشمل خدمة المجتمع مف خبلؿ الػمل لو المنظمات الصحية 
 (Hendrixson, 2004, 34 .)كالتػميمية كالخيرية 

ف كبلا مف الشبا  كالمنظمات أك المؤسسات المجتمػية التو تخدـ المجتمع المدنو تستفيد مف كهذا يػنو أ  
 مجاؿ لو ناشئاا  مجاالا  المجتمػية الشبا  مشاركة كتػدّ  كاألنشطة التو يمطمع ب ا الشبا .مجمكغة التصرلات 

 لو المتنكغة االجتماغية لتحدياتا لدلع كاغد  استراتيجية كهو الػالمية الساحة غمى المػرلة كتطكير الممارسات
 (٘  ٕٔٔٓسكجيتا  ) .المتغير سياق ا
 : هو كاسػة مراحل بثبلث رتمّ  المجتمع لو الشبا  مشاركة: " أفّ  إلى /هارت ركدجر/ كيشير

 غمى الحصكؿ دكف  مف المشاريع غمى إطبلغ ـ أك بالشبا  بالتبلغ  كصف ا يمكف التو المشاركة غدـ - أ
 .مساهمت ـ
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 غمى حقيقو تأثير دكف  مف كلكف صكت ـ  كبإسماع باالستماع لػمياا  الشبا  يبدأ حيث لرمزيةا المشاركة -  
 .المكاطنيف كسمطة القرارات

 (ٙ ٕٔٔٓ  سكجيتا).كاألنشطة القرارات غمى كالتأثير الفاغمة بالمشاركة الشبا  يقكـ حيث الفاغمة المشاركة - ج
 : أّن ا غمى كصف ا مف البدّ ك  هامة الحقيقّية الشبا  مشاركة أف ذلؾ كل مف يتمح

 .لردؼ بشكل كليس مػاا  األنشطة يديركف  كالبالغكف  الشبا : جماعية-1
 . كالبالغيف الشبا  أكساط لو غنه نمكذجاا  كتػدّ  الترابط األنشطة تجسد: مترابطة-2
 .األنشطة خبلؿ مف المحركة القك  الشبا  صكت ليشكّ : تمكينّية-3
 . مختمفة مقاربات اغتماد م تتطّ  مختمفة خمفيات لمشبا  فبأ البالغكف  يػترؼ: متساوية-4
 . النتائج حكؿ مبلئـ بشكل نشطةاأل تتمحكر: مرّكزة-5
 تسّكؼ  التو األسالي  مف كغيرها الرأؼ  غف كالتػبير االحتراـ  مع االتفاؽ غدـ مثل ئلامس تندرج :سميمة-6

 .النشاط صميـ لو كالبالغيف الشبا  بيف الفركقات
 .تغيير غكامل ليصبحكا كاألدكات المػرلية الم ارات الشبا  يكتس  :ّيةتعميم-7
 .كتفكيرهـ كنتائج ـ كبأغمال ـ بػماا  بػم ـ بأحبلـ كالبالغكف  الشبا  يػترؼ :متبادلة منفعة ذات-8 
 .الشبا  لحيا  األنشطة تستجي حيث : صمة ذات-9

 .استدامت ا كيؤمنكف  تجاك ك  بمسؤكلية ؼالتصر  غمى قدرت ـ كالبالغكف  الشبا  يطكرحيث : مسؤولة-10
 .غاـ بشكل كالمجتمع كالمجتمػات كالمنظمات األلراد لو تؤثر بطريقة كالنتائج األنشطة تصميـ يّتـ :جوىرية-11
  (ٓٔ-ٜ  ٕٔٔٓ غفيفو .) المشاركةلو  بالرغبة الشبا  يشػر :محّفزة-12

 اقتراح تـ الشبا  مع بالشراكة الػمل تجربة إلى استناداا ك  الشبا  مشاركة حكؿ المتنكغة األدبيات إلى كباالستناد
 :  هوالتمكينّية الػكامل مف مستكيات ةثبلث غمى يركز الشبا  مشاركة أجل مف التمكينّية لمصفات نمكذج

 صفات خاصة بسياؽ المجتمع: - أ
 إلى تسػى ال الذؼ عالمجتم أغماء غمى االجتماغية الػدالة انػداـ كآثار  المجتمع حاجات المجتمع سياؽ يشمل 
 غمى كأيماا  الشبا   إلى بالنسبة قمق مصدر ليشكّ  كالذؼ القائمة الدكلة بنى أك  االجتماغية المؤسسات هحمّ 
 يج  كما الباحثيف  أك المستفتيف مع شراكة إلقامة  مستػدّ  المجتمػية المنظمات تككف  أف يج  المجتمع كػ تمس
 .الشبا  لتنمية كقت ـ لتخصيص مستػديف يككنكا كأف مساهمت ـ  ركاقدّ كي الشبا  المجتمع لو البالغكف  يدغـ أف
 :صفات خاصة بالمشروع المجتمعي - ب

 يثبت أف أك جذاباا  المشركع يككف  أف ليج   ذاته بحد المشركع حكؿ  التمكينّية الػكامل مف المستكػ هذا  يتمحكر
 األنشطة لو جدّياا  لممشاركة لرصة الشبا  يػطو كأف االجتماغية  الػدالة كانػداـ الحاجات غمى الّرد غمى قدرته

 .محترميف شركاء بصفت ـ
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 التي يحققيا الشباب ألنفسيـ والمجتمع : المنافع -ج
 لبناء لرص إلى النفاذ خبلؿ مف كالطكيل القصير المدػ غمى الشبا  من ا يستفيد منالع لممشركع يككف  أف يج 
 منالع أيماا  المشركع يثبت أف كيج  القرارات اتخاذ غمى لقدر كا االستقبلؿ يػزز الذؼ التدري  غبر قدرات ـ
 كأغماء األهل سّيما كال لآلخريف بالنسبة قيمة اذ يككف  كأف مػه الشبا  يتماثل كأف لممجمكغات  محتممة
 لسحة لمشبا  تؤمف أف كغمي ا  مممكسة كالتقييـ الذات مراجػة غف الناجمة المنالع تككف  أف كيج  المجتمع 

 مثل حكل ـ مػيفة مجمكغات تفيد  اأن غمى اآلخركف  إلي ا ينظر أف يج  كما الخاصة  هكيت ـ تنمية/ ءلبنا
 (ٔٔ  ٕٔٔٓ  غفيفو) .األطفاؿ

لفو مكء تزايد االهتماـ بالشبا  الػربو بشكل غاـ كالشبا  السكرؼ بشكل خاص  بصفته مف أكلكيات السياسية 
كاألبحاث حكؿ المكمكع  غير أف غدد قميل مف األبحاث ركز غمى لو المنطقة  أ جرؼ غدد كبير مف الدراسات 

ل ـ االتجاهات كالكقع الناتج  غف مختم  التجار  لو مجاؿ المشاركة المجتمػية لمشبا  التو أطمقت ا الحككمات 
  ٕٔٔٓ  لةكالثقا كالػمـ لمتربية المتحد  األمـ منظمةكالمجتمع المدنو كالمدارس كالجامػات لو المنطقة الػربية. )

 ( كجزء مف برنامج التحكالت االجتماغية.ٕٔ
 :كهما المنطقة لو الشبا  يكاج ما أساسييف تحدييف مابيف الربط لو الخبراء بحث كقد
 تكصيات صياغة تكتمّ   (أخرػ  ج ة مف االقتصادية كالمشاركة ج ة مف المتغير االقميمو السياؽ لو المشاركة)

 مركر  ال أّنه غمى المشارككف  كأجمع المتغّير  االقميمو السياؽ لو لمشبا  دغماا  كاألبحاث  بالسياسات خاصة
 (ٚ-ٙ  ٕٔٔٓ)سكجيتا  .المنطقة تػرل ا التو كالّتحكالت التغيرات لمكاج ة" كجرؼء مبتكر"  بشكل لمتصرؼ

  لي ـإ بالنسبة جّذا  المشركع بأفّ  شػركا متى مجتمػو مشركعأؼ  لو يشارؾ سكؼ أف الشبا مما سبق يتمح 
 قدرت ـ بناء المشاريع لو الشبا  مشاركة كستتيح القائـ الكمع تغيير غمى قادر كأنه مػه  يتجاك  السياؽ كبأفّ 
 .  مجتمػ ـ تفيدك 
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 :مقدمة -

 اختيارها كطريقة البحث لػينة كصفاا  كيشمل البحث  لو المتبع لممن ج تكميحياا  غرماا  الفصل هذا يتممف
جراءات بنائ ا كآلية البحث كأدكات جراءات البحث متغيراف غف لمبلا  كثبات ا  صدق ا مف التأكد كا   التطبيق كا 
 . الفرميات كدراسة البحث لو المطركحة األسئمة غف لئلجابة المستخدمة اإلحصائية كاألسالي  الميدانو

 منيج البحث: -أولا    
  كالحقػػائق كهػػك المػػن ج الػػذؼ يسػػتخدـ لجمػػع البيانػػات الخاصػػة الكصػػفو التحميمػػو  المػػن جى غمػػ ةحثػػاالب تاغتمػػد   
تبكيب ػػػا بػمػػػق مػػػف أجػػػل اسػػػتخبلص تػميمػػػات ذات لائػػػد  لكاقػيػػػة كالمػمكمػػػات غػػػف الظػػػاهر  المدركسػػػة كتصػػػنيف ا ك ا

 .لممػرلة
كص  أكماع ألراد الػينة  كتجمى ذلؾ مف خبلؿ ل مناسبةا أكثر المناهج  نهكاستخدمت الباحثة هذا المن ج أل 

مػمكمات  استخداـ األسالي  اإلحصائية المتناسبة مع أدا  البحث )مػيار التحميل االستبانة( لو الحصكؿ غمى
كما اغتمدت  .لمشبا  لى الػبلقة بيف المتغيرات كالتمكيفإؼ مف كج ة نظرهـ  كالتػرّ كاقع تمكيف الشبا  حكؿ 

 الدراسة هذ  مثل لو غنه غنى ال الذؼ الػممو البحث أسالي  مف أسمكباا الباحثة غمى من ج تحميل المممكف كهك 
 أك أسمك  هك المممكف  تحميل))  أف غمى كينّص  / حسيف دمحم سػيد/  الدكتكر أكرد  الذؼ التػري  إلى كاستناداا 
   اإلغبلـ غمـ لو األخص كغمى   متنكغة بحثية مجاالت لو الباحثكف  يستخدمه أف يمكف  الػممو لمبحث أدا 

 أك   كالمممكف  الشكل حيث مف تحميم ا المراد اإلغبلمية لمماد  الصريح كالمممكف  الظاهر المحتكػ  لكص 
 أف بشرط كذلؾ   اإلغبلمية الرسالة من ا تنبع التو الػقائدية أك السياسية أك الثقالية أك يةالفكر  الخمفية الكتشاؼ

 غممية لو الباحث يستند كأف   مكمكغّية كمػايير من جية أسس ككلق   منتظمة بصيغة التحميل غممية تّتـ
 (   ٓٓٔ   ٜٜٙٔ   حسيف).(( أساسية بصفة الكّمو األسمك  غمى   كتحميم ا كتبكيب ا البيانات كجمع التحميل
 كالكّمو كالمنتظـ المكمكغو لمكص  ت دؼ التو الػممو البحث أسالي  أحد بأنه لممممكف  تػريفاا  برلسكف  كقّدـ

 ( .  ٓٚ  ٕٗٓٓ   طػيمة)  االتصاؿ مكاد مف لماد  الظاهر لممممكف 
 تممنت كقد   كّمياا  كصفاا  المممكف  غناصر كص  إلى تسػى التو المممكف  تحميل كحدات تحديد تـ كقد

 . التالية الكحدات مف كحد  بكل الخاصة الػناصر
 غبد) مػيف مف ـك أك مػيف مػنى غف مػبر  الكممة تككف  حيث   التحميل كحدات أصغر كتّػد:  الكممة كحد  -

 ( . ٕٓٔ  ٖٜٛٔ   الحميد
 لكر  أك بسيطة جممة المكمكع يككف  كقد   المستكػ  تحميل كحدات أهـ مف كتّػد:  الفكر  أك المكمكع كحد  -

 أك الفردؼ االتصاؿ مكمكغات مف كانت أك   غيرها أك اجتماغية أك كانت سياسية  محدد  قمية حكؿ تدكر
 .  التحميل ثبات مف التحقق غند كبير ج د إلى تحتاج المكمكع كحد  أف هنا األساسية كالمشكمة   الجماغو



 

73 

 ككت    التاريخية كالكت  كالركايات القصص دراسة غند تحميل ككحد  الشخصيات تستخدـ:  الشخصية كحد  -
  ٕٖٔ   ٕٗٓٓ   طػيمة) التحميل كحدات أس ل مف كهو كاأللراد الشخصيات بػض تتناكؿ التو   الذاتية السير 
ٖٕٕ . ) 
 جم كر إلى تقّدـ التو المتكاممة الماد  كهو   لمتحميل الطبيػية بالكحد  أحياناا  كتسمى:  المفرد  كحد  -

 متطمبات كلق كحد  كل الباحث يقّسـ حيث  الرسكـ  بأنكاغ ا البرامج  القصة  الفمـ  الكتا  لو كما المستقبميف
 ( ٕٓٔ  ٜٜٙٔ  الشماس) .كغيرها إخبارية  اجتماغية  سياسية إلى مثبلا  التمفزيكنية البرامج لتقسـ التحميل

 غدد يحس  كأف التحميل مكمكع يشغم ا التو ساحةالم تقدير تست دؼ:  كالزمف المساحة مقاييس كحد  -
   المكمكع يستغرقه الذؼ الزمف حسا  تست دؼ قد أك  المكمكع يشغم ا التو السطكر أك الصفحات أك األغمد 
 كحد  أستخداـ كيشيع  المذيػيف أحد يقدمه الذؼ البرنامج أك المسئكليف أحد كممة تستغرقه الذؼ الزمف ي حس  كأف

 ( . ٖٕٖ  ٕٗٓٓ  طػيمة)الخصكص كجه غمى كاالقتصادية السياسية الدراسات لو زمفكال المساحة
 الدغامات غف تػبر ل و   إلاد  التحميل كحدات أكثر تّػد ككن ا المكمكع أك الفكر كحد  غمى الباحثة كاغتمدت
 . القيمة تحميل لو األساسية

 :      التحميل فئات -2
 .أساسو محكر لو التحميل سار كب ذا الباحثة ب ا تقكـ التو الفصائل أك تالتصنيفا أك الفئات مف مجمكغة كهو
 التمفزيكف  لو الشبا ا برامج تممنت ا التو التربكية القيـ استخراج تـ المحكر هذا كممف:  قيل ماذا محكر -ٔ

 كهو أساسية يلتسج كحدات إلى/  المحممة المكاد/  تقسيـ غمى الغتماد كذلؾ   الفمائية القنا  السكرؼ  الػربو
 غمى نحصل كبذلؾ التحميل مػيار لو تصنيف ا جرػ  التو القيـ ممف/ الفكر/ هذ  تصني  ثـ كمف/ الفكر/

 لو كذلؾ التحميل مػيار لو المحدد  التربكية القيـ مجمكغات تكرارات مجمكع كغمى  التربكية القيـ تكرارات مجمكع
 . حدػ غمى البحث غينة برامج مف برنامج كل
 حدود البحث:  -اا نيثا
  كيػػػكد التابػػػة لجامػػػة دمشػػق الػمميػة كالنظريػػة تطبيػػق أدا  البحػػث لػػو الكميػػات : تػػـّ والبشػػرية المكانيػػةالحػػدود  

  كتّمـ شرائح شبابية الػممية لو الجامػات السكرية ختصاصاتاال غالبيةتشمل تقريباا  ان ألاختيار جامػة دمشق 
 مف لئات المجتمع السكرؼ كالة.

طمبػػة جامػػػة اختيػػار    كتػػـٖٕٔٓ –ٕٕٔٓالدراسػػو ػػػاـلالمػػداكمكف لػػو الػػو جامػػػة دمشػػق  الشػػبا  ختيػػار ا تػػـّ ك 
 ة الرابػة.ندمشق مف الس

  رامج الفمائية السكريةبلو  )التمفزيكف( اإلغبلـ المرئو دكر غمى لبحثا عك مكم قتصرا :الموضوعية الحدود 
  مشاركة المجتمػية ؟مل مكيف الشبا لػربو السكرؼ لو ت"( لو التمفزيكف اشبا  ات  بصم"جيمنا كأغمى شبا (

 : ـّ  الحدود الزمنية  :غمى الدراسة تطبيق ت
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 .ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓلو الػاـ الدراسو    دمشق جامػة طمبة غينة مف -ٔ
(   لمد  ثبلثة "(شبا ات بصم  جيمنا كأغمى شبا حمقات غدد مف برامج الفمائية السكرية ) تحميل مممكف  - 2

 .ٖٕٔٓ/٘/ٖٓكتنت و لو  ٖٕٔٓ/ٖ/ٔ أش ر تبدأ مف
 وعينتو:  لبحثا مجتمع -اا ثالث
 المجتمع األصمي لمبحث:  -1

 يتككف مجتمع البحث مف: 
  (شبا  بصمات-أغمى شبا ك  جيمنا) برامج الشبا  لو التمفزيكف الػربو السكرؼ "القنا  الفمائية السكرية" -ٔ-ٔ
( كبػد الرجكع إلى جداكؿ ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓـ الدراسو )الطمبة المسجميف لو كميات جامػة دمشق لمػا -ٕ-ٔ

مديرية اإلحصاء كالتخطيط  تبيف أف مجمكع الطمبة المسجميف لو كميات جامػة دمشق خبلؿ هذا الػاـ 
 ( كمية انسانية كغممية. ٖٕ( مكزغيف غمى )ٜٙٓٛٙٔ)

 عينة البحث:  -2
 برامج الشباب :تحميل عينة  -2-1

/ حمقات كل ش ر لو كل برنامج  ٗبمػدؿ / أش ر ثبلثة لمد  (شبا  اتبصم-ا شب أغمىك  جيمنا( برامجحمقات 
 أش ر ثبلثة مدت ا برامجية دكر  ربع لو السكرية الفمائية القنا  غمى  م قدمة / حمقةٖٙليككف المجمكع لو حدكد /

  ٖٕٔٓ/٘/ٖٓلو  كتنت و ٖٕٔٓ/ٖ/ٔ مف تبدأ
  جيمنا:برنامج 

مد  الحمقة ساغة   مساء بتكقيت دمشق مسجبلا ( ٖٓ:ٙالى ٖٓ:٘) مف الساغةبرنامج تمفزيكنو يبث يكـ السبت 
لمكممة كالذؼ ي قصد  يتناكؿ البرنامج بالحكار أشخاص ينتمكف إلى هذا الجيل ليس بالمػنى الػمرؼ ( دقيقة  ٓٙ)

 يستمي حيث جيمنا )اإلنساف القادر غمى الػطاء(.ب ليه الشبا   إنما بالدالالت اإليجابية التو تحمم ا كممة
البرنامج مكاميع  يناقشلكن ـ يقدمكف ما يخص الشبا  ك  )الشبا (أغمارها مرحمة برنامج شخصيات تجاكزت لا

بالتالو البرنامج يقدـ مادته ممف مستكييف حكار  بصيغة مباشر  أك غير مباشر . غامة تمس حيا  الشبا 
ذا كاف لمبرنامج  شخصية أك حكار مكمكع. حمقاته  األستكديك لإنه يتجه لو الكثير مفالخاص ممف طابػه كا 

كقد تـ تسجيل حمقة   مشاريع كقمايا كاهتمامات كمشاكل ليككف أقر  لما لدػ الشبا  مفاالستكديك   خارجإلى 
  .حمقة (ٕٔ)مف كل أسبكع غمى مدار ثبلثة أش ر لكاف مجمكع الحمقات 

 :  أغمى شباببرنامج  -ب
بتكقيػت دمشػق غمػى ال ػكاء مباشػر  لػو مػظػـ   (صػباحاا ٕٔالػى  ٔٔمف الساغة )برنامج تمفزيكنو يبث يكـ السبت 

مػػا يخػػص  يقػػدـ( دقيقػػة  ك ٓٙ( مػػف لنػػدؽ الػػداما ركز بالتػػػاكف مػػع اتحػػاد شػػبيبة الثػػكر   مػػد  الحمقػػة سػػاغة )األكقػػات
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و مػا يغّطػك بصػيغة مباشػر  أك غيػر مباشػر . حيػا  الشػبا  تمػّس  كخاصة  البرنامج مكاميع غامة ناقشكي  الشبا 
مشػػاريع كقمػػايا  لػػدػ الشػػبا  مػػفيكػػكف البرنػػامج أقػػر  لمػػا بالتػػالو ك   لػاليػػات كنػػدكات كمػػؤتمرات خاصػػة بالشػػبا 

 . قةحم (ٕٔ)تسجيل حمقة مف كل أسبكع غمى مدار ثبلثة أش ر لكاف مجمكع الحمقات  كقد تـّ   كاهتمامات كمشاكل
 :   بصمات شباببرنامج  -ج

 برنػػامج    كهػػكبػػػد الظ ػػر(مػػف السػػاغة الكاحػػد  إلػػى السػػاغة الكاجػػد  كالنصػػ  )لثبلثػػاء برنػػامج تمفزيػػكنو يبػػث يػػـك ا
ـ مادتػػه مػػمف المػ ػػد الػػػالو لمفنػػكف المسػػرحية  كيقػػدّ  البرنػػامج مجمكغػػة مػػف الشػػبا  خريجػػومسػػجل  يستمػػي  

ـّ  .مستكػ حكار شخصو  ليبػرز أهػـ مػا قػاـ بػه الشػبا  مػف مشػاركات كأغمػاؿ سػكاء كانػت لنيػة أك شخصػية كقػد تػ
 حمقة. (ٕٔ)تسجيل حمقة مف كل أسبكع غمى مدار ثبلثة أش ر لكاف مجمكع الحمقات 

كالجدكؿ التالو يكمح تكزيع البػرامج مػف حيػث غػدد الحمقػات التػو تػـ بث ػا خػبلؿ ثبلثػة أشػ ر  كالمػد  الزمنيػة لكػل 
 حمقة كالمجمكع الػاـ ل ا .

 توزيع حمقات برامج عينة الدراسة (1جدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 

 **ُسجمت ىذه البرامج مف قبل الباحثة 

 عينة طمبة جامعة دمشق: -2-2
 :تحديد حجـ العينة -2-2-1

مجتمع األصمو جكان  كأبػاد الألن ا الطريقة األكثر تمثيبلا لغمى مراحل   الطبقيةاغتمدت الباحثة الطريقة ا
إلى تمثيل يكالا تكزيع ألراد المجتمع األصمو بحس  الخصائص  كالمتغيرات المختمفة التو المتػدد  بحيث يصل 

كزع الطبل  لو المرحمة الجامػية األكلى لو الكميات المختمفة لو جامػة راست ا كتحميم ا. كذلؾ كلقاا لتّ ت دتمّ 
ـّ تحديد حجـ الػينة بػد المركر بمجمكغة مف المراحل مبينة كمايمو:  دمشق  بحس  لركغ ا المختمفة. كقد ت

 مراحل اختيار العينة: -2-2-2
مع  مقصكد طبقية   ة( كمية بطريقٖٕامػة دمشق البالغ غددها )قامت الباحثة بسح  أربع كميات مف ج - أ

ف إنسانيتاف ككميتاهو )الػمـك  ال ندسة المدنية(   غمميتاف كميتاف من امراغا  تكزع الكميات الػممية كاإلنسانية   
ـّ قامت الباحثة بتحديد أغداد طمبة السنة الرابػة لو كل كمية مف هذ   الكميات  مف خبلؿ هما )التربية  الحقكؽ(. ث

المجموع الزمني  المدة الزمنية لمحمقة عدد الحمقات برنامجاسـ ال
 لمحمقات/ساعات

 ساغةٕٔ=ٕٓٚ د ٓٙ ٕٔ برنامج جيمنا
 ساغةٕٔ= ٕٓٚ د ٓٙ ٕٔ برنامج أغمى شباب

 ساغةٙ= ٖٓٙ د ٖٓ ٕٔ شباب اتبرنامج بصم

 ساغةٕٗ/ٕٕٓ٘ د ٓٛٔ ٖٙ المجموع
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( يبيف أغداد الطمبة لو ٕالػكد  إلى جداكؿ شؤكف الطبل  الخاصة بكل كمية مف هذ  الكميات األربع . كالجدكؿ )
 . األصمو لممجتمع تمثيم ا كنسبة الكميات  السنة الرابػة لكل كمية مف هذ 

 ( توزع أفراد المجتمع األصمي عمى كميات جامعة دمشق2الجدوؿ )

 الكمية
 مجتمع األصموال

 المئكية النسبة                 الػدد
 %ٜٚ.ٜٗ ٛٓٙ٘ الحقكؽ 
 %ٖٙ.٘ٔ ٗ٘ٚٔ التربية
 %ٛٙ.ٕٚ ٖٚٓٔ الػمـك

 %ٕٚ.ٙ ٗ٘ٚ ال ندسة المدنية
 %ٓٓٔ ٖٕٕٔٔ المجمكع

 2013المصدر : إحصائيات جامعة دمشق لمعاـ  *
ابػة لو هذ   الكميات  كبػذلؾ بمػغ الػػدد اإلجمػالو % مف غدد الطمبة المسجميف لو السنة الر ٓٔتـ سح  نسبة  -

(يبػيف تػكزع ٗكرقػـ ) (ٖتكّزغػكا غمػى الكميػات كمػا لػو الجػدكؿ رقػـ ) ( طالبػاا كطالبػةا ٖٕٔٔلمػينة كلق هذ  النسػبة )
  الػينة بحس  الجنس كالتخصص الدراسو.

 كمية كل بحسب األصمي والمجتمع العينة أفراد(  3) جدوؿ
 النسبة المئوية العينة صمي لمكميةالمجتمع األ الكمية

 العدد العدد
 %ٓٔ ٔٙ٘ ٛٓٙ٘ الحقكؽ 
 %ٓٔ ٘ٚٔ ٗ٘ٚٔ التربية

 %ٓٔ ٖٔٔ ٖٚٓٔ الػمكـ
 %ٓٔ ٘ٚ ٗ٘ٚ ال ندسة المدنية

 %ٓٔ ٕٕٔٔ ٖٕٕٔٔ المجمكع

 
 الدراسي والتخصص الجنس بحسب العينة أفراد توزع( 4) جدوؿ

 المجموع إنساني عممي عوامل المتغير
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %52.58 590 %55.84 411 %46.37 179 ذكور
 %47.42 532 %44.16 325 %53.63 207 إناث

 %100 1122 %100 736 %100 386 المجموع
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 أداة البحث:  -اا رابع
 بناء أدوات البحث :

 است خدمت األدكات التالية : 
 . ("ٕ"ممحق رقـ ) ت كحدات التحميل  كلئات التحميل((ار  تحميل المممكف ))تممنّ استم -ٔ
مػيار لتحميل برامج الشبا  لو القنا  الفمائية السكرية تـّ تصميمه مف قبل الباحثة  كدليل لمتحميل  كاغت ِمَد  -ٕ

 ( "  ٗبػد تحكيمه. "ممحق رقـ)
مشق حكؿ دكر اإلغبلـ المرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة استبانة الستطبلع آراء الشبا  مف طمبة جامػة د -  

 ( "   ٙالمجتمػية. "ممحق رقـ)
 استمارة تحميل المضموف:-ٔ

ـّ استخدام ا بػد مشاهد  حمقات كل برنامج غمى ٕتممّنت كحدات التحميل كلئات التحميل"ممحق رقـ ) ("   كت
ـّ استخراج  كمف ثـّ تصنيف ا ممف أبػاد  كتحميم ا إلى لكر مجالبرنا مفالجمل حد   كتفريغ ا بشكل كتابو  ث

التمكيف كالبنكد التو جرػ تصنيف ا لو مػيار التحميل  كأخيراا حسا  تكرارات هذ  البنكد لو كل برنامج لتككف 
  جاهز  لمتطبيق االحصائو.

 معيار تحميل برامج الشباب في التمفزيوف العربي السوري )القناة الفضائية السورية(:-2
 القنا  لو التمفزيكف  برامج بػض لو المتممنة المجتمػية المشاركة أبػاد مػيار بناء:  األداة مف اليدؼ-2-1

: التمكيف االجتماغو  التمكيف مف التمكيف هو خمس مجمكغات غبار  غف منظكمة تمـّ    كهكالسكرية الفمائية
 .ياسواالقتصادؼ  التمكيف التكنكلكجو  التمكيف التػميمو  كالتمكيف الس

 المجتمػية المشاركة أبػاد مػيار بناء إجراءات تممنت :المجتمعية المشاركة أبعاد معيار بناء إجراءات-2-2
 :التالية الخطكات

 هذ  تصنيفات غمى كاإلطبلع بمكمكع البحث  المتػمقة السابقة كالدراسات التربكؼ  األد  إلى الػكد  -ٔ-2-2
 المشاركة أبػاد غدد لكاف مجمكغات ا  ممف جاءت كما المجتمػية كةالمشار  أبػاد ترتي  ثـّ  كمف الدراسات 
 التمكيف االقتصادؼ  التمكيف االجتماغو  التمكيف: )هو أساسية مجمكغات خمس لذلؾ كلقاا  األساسية المجتمػية
 ( السياسو التمكيف التػميمو  التمكيف التكنكلكحو 

 تممنت كالتو أساسية مجمكغة كل ممف اغتمادها تـسي التو الفرغية باألبػاد اكلية قائمة كمع -ٕ-2-2
 (٘) الجدكؿ لو مبيف هك كما أساسية مجمكغات( ٘) غمى مكزع لرغو بػد( ٕٜ)
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 المجتمعية المشاركة أبعاد معيار في األساسية األبعاد عمى األولي بشكميا الفرعية المجتمعية المشاركة أبعاد توزع( 5) الجدوؿ

ية أبعاد المشاركة المجتمع
 األساسية

التمكيف 
 الجتماعي

التمكيف 
 القتصادي

التمكيف 
 التكنولوجي

التمكيف 
 التعميمي

التمكيف 
 السياسي

المجموع 
 الكمي

 ٕٜ ٙٔ ٕ٘ ٛ ٕٔ ٖٔ أبعاد المشاركة المجتمعية الفرعية
 أغمػػاء السػػاد  مػػف مجمكغػػة غمػػى األدا  هػػذ  الباحثػػة غرمػػت: المجتمعيػػة المشػػاركة أبعػػاد معيػػار صػػدؽ-2-3

 الصػدؽ مػف التأكػد  ب ػدؼ (ٔ) رقػـ الممحػق لػو أسػماؤهـ كالمبينػة دمشػق بجامػػة التربيػة كميػة لو التدريسية ال يئة
 لؤلبػػػاد كانتمائ ػػا الفرغيػػة األبػػػاد تمثيػػل كمػػدػ األكليػػة  المجتمػيةبصػػكرت ا المشػػاركة أبػػػاد مػيػػار لقائمػػة المنطقػػو
 .البحث لو المػتمد  األساسية

 بػض حذؼ :منيا المقترحة التعديالت بعض أجريت واقتراحاتيـ، ومالحظاتيـ المحكميف ادةالس آراء عمى وبناء
 التصػػنيفات لػػو تػػرد لػػـ التػػو البنػػكد بػػػض كإلمػػالة اآلخػػر  بػمػػ ا الفرغيةكتػػػديل المجتمػيػػة المشػػاركة أبػػػاد بنػػكد

 اآلتػػو كالجػػدكؿ  بنػػد ( ٕٜ) افكػػ أف لرغياابػػػد بػػػداا ( ٘٘) غمػػى لؤلبػػػاد الن ػػائو الػػػدد اسػػتقر ذلػػؾ كبػػػد السػػابقة 
 بػض البنكد المحذكلة.  يكمح

 المعدلة واألبعاد المحذوفة األبعادبعض ( 6) جدوؿ
 أبعاد المشاركة المجتمعية الفرعية

 األبعاد بعد التعديل األبعاد المعدلة األبعاد المحذوفة
 تطوعنشر مبادئ ال نشر مبادئ التطوع ومفاهيمه إعطاء الفرص المناسبة للشباب

 االجتماعية العاداتو القيم الشباب إكساب اإلعداد االجتماعي لألطر الشابة
 الجيدة

 االجتماعية العادات الشباب إكساب
 الجيدة

 مشاركة خالل من الحقوق في المساواة بناء الوعي الجماهيري

 الفاعلة الشباب

 الحقوق في المساواة

 -- - انتاج المعرفة وتطويرها

الذؼ قامت به الباحثة بناءا غمى آراء الساد  المجكميف  ظ رت قائمة مػيار أبػاد المشاركة  كنتيجة لمتػديل
 اآلتو: ( كما يكمح الجدكؿ٘٘المجتمػيةبصكرها الن ائية )

 .األساسية ةالمجتمعي المشاركة أبعاد معيار في األساسية األبعاد عمى النيائي بشكميا الفرعية المجتمعية المشاركة أبعاد توزع( 7) الجدوؿ
التمكيف  أبعاد المشاركة المجتمعية األساسية

 الجتماعي
التمكيف 
 القتصادي

التمكيف 
 التكنولوجي

التمكيف 
 التعميمي

التمكيف 
 السياسي

المجموع 
 ٘٘ ٛ ٙٔ ٘ ٚ ٜٔ أبعاد المشاركة المجتمعية الفرعية الكمي

 خطة التحميل :   -2-4
برامج الشبا  المػنية بالبحث )جيمنا  أغمى شبا   مسػاء الخيػر تـّ رصد  تييئة عينات التحميل : -2-4-1

حيث قامت الباحثة بتسجيل الحمقات التمفزيكنية ( ٖٕٔٓ/٘/ٖٓ – ٖٕٔٓ/ٖ/ٔ) سكرية  بصمة شبا ( خبلؿ لتر 
  مػػع تسػػجيل تػػاريخ كػػل حمقػػة مػػف البػػرامج  مػػع إمػػالة حمقػػات ترميميػػة لمبػػرامج الثبلثػػة CDلمبػػرامج غمػػى أقػػراص 
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ـ خػػبلؿ لتػػر  التسػػجيل )المحػػدد  لػػو حػػدكد البحػػث( بحيػػث أصػػبح غػػدد الحمقػػات غػػف الحمقػػات التػػو لػػـ تقػػدّ  تػكيمػػاا 
 / حمقة لكل برنامج مف البرامج المشمكلة لو غينة البحث .  ٖٙالمسجمة /

( ٕبػد اغتماد الفكر  ككحد  لمتحميل كتصميـ االستمار  البلزمة لػممية التفريغ ممحق رقـ )التحميل:  -2-4-2
 تّمت غممية التحميل كلق الخطكات التالية:

مشاهد  كل حمقة مف كل برنامج مف البرامج الثبلثة )غينة التحميل( غمى حد   )مف خبلؿ ج از الكمبيكتر(  -1
 لتحديد كحدات التحميل )الفكر( لو كل حمقة .

 نامج غمى حد  .ر غن ا كذلؾ لو كل بر تصني  هذ  )الفكر( كلق بنكد مػيار التحميل التو تػبّ  -2
 تصني  )الفكر( كحدات التحميل لو كل برنامج غمى حد   . -3
جمع التكرارات التو حصل غمي ا كل بند منفرد لو كل برنامج غمى حد   مع حسا  النسبة المئكية كالرتبة  -4

 التو جاءت لي ا . 
كل برنامج غمى حد   مع  جمع التكرارات التو حصمت غمي ا كل مجمكغة مف مجمكغات أبػاد التمكيف لو -٘

 حسا  النسبة المئكية كالترتي  لكل من ا لو كل برنامج غمى حد  .
تطبيق المػالجة اإلحصائية المناسبة لبياف أؼ البنكد كاف التركيز غمي ا أكثر مف غيرها ممف البرنامج الكاحد  -ٙ

 لتقديـ غدد مف المقترحات كالتكصيات البلزمة . 
 تو : صدؽ التحميل وثبا-2-4-3
مف تكالر غنصػرؼ /الصػدؽ  كلتحقيق هذ  الصفة ال بدّ   المميز  لتحميل المممكف  اتالصفمف تّػد المكمكغية    

كالثبات/ أؼ الصدؽ لو غمميػة التحميػل نفسػ ا أكالا  كالثبػات لػو نتائج ػا ثانيػاا  كالثبػات يػنػو الحصػكؿ غمػى نتػائج 
غيد التحميل  سكاء مػف قبػل الباحػث نفسػه  أك مػف قبػل محّمػل صحيحة كثابتة بنسبة غالية  كتككف نفس ا لو حاؿ أ 

 آخر .
كلتحقيق غنصر الصدؽ  تّمت غممية اختيار الػينة بحيث تككف ممثمة لممجتمع األصمو مكمكع الدراسة  كمف    

 ( كحػػد  لمتسػػػجيل ألن ػػا تناسػػ  البحػػث  كتػػػـالفكػػر بػػرامج الشػػبا  الداخمػػة لػػػو حػػدكد البحػػث  كمػػا حػػػّددت الػبػػار  )
( كحػػػد  لفكػػػر مػػػمف مجمكغػػػات محػػػّدد   ككػػػاف سػػػب  اختيػػػار )ا تصػػػنيف اكصػػػ  مسػػػبق لمقػػػيـ المػػػراد اسػػػتخراج ا ك 

لمتسجيل  يػكد إلى إن ػا أكثػر دّقػة لػو التػبيػر غػف الفكػر  المطركحػة لػو ثنايػا البرنػامج مػف ج ػة  كأكثػر تكالقػاا مػع 
لشػػػبا  لػػػو التمفزيػػػكف الػربػػػو السػػػكرؼ"القنا  ممػػػمكف الرسػػػالة اإلغبلميػػػة التػػػو يجػػػرػ غمي ػػػا البحػػػث كهػػػو )بػػػرامج ا

  الفمائية السكرية"( مف ج ة أخرػ  يماؼ إلى ذلؾ س كلة التػامل مػ ػا لػو تصػني  النتػائج كترتيب ػا كتفسػيرها
  كتـّ غرض االستمار  كالمػيار غمى محكميف.

 لية:أّما مف أجل تحقيق الثبات لو صّحة النتائج  لقد سار البحث كلق الخطكات التا   



 

81 

مػػف كػػل برنػػامج  كذلػػؾ كلػػق  ( حمقػػات بمػػػدؿ حمقتػػيفٙغػػددها )اختيػػار غينػػة غشػػكائية مػػف بػػرامج غينػػة البحػػث  -أ
 مػيار التحميل الذؼ صممته الباحثة كاغتمدته لو بحث ا .

    ك قػاـ باحثػاف آخػراف ل مػا خبػر يػار المحّكػـػكلػق المقامت الباحثة بتحميل الػينة مػرتيف بفػارؽ ثبلثػة أسػابيع  - 
البحػػث أهػػداؼ غمػػى  ا  كذلػػؾ بػػػد اطبلغ مػػ((ٕ)ممحػػق رقػػـ ) لػػو تحميػػل الممػػمكف بتحميػػل الػينػػة السػػابقة نفسػػ ا

 .بشكل غاـ  كمػيار التحميل المػتمد كخطكات غممية التحميل  ككاف غمل كل محّمل منفصبلا غف اآلخر
سػػػ  م ػامػػػل التػػػرابط بػػػيف نتػػػائج تحميمػػػو  ( ثػػػـ بػػػيف نتػػػائج تحميػػػل ٜٜ.ٓلبمػػػغ) ةيػػػكالثان ىالباحثة األكلػػػمشػػػاهد كقػػػد ح 

( كمػا ح سػ  م ػامػل التػرابط بػيف نتػائج ٜ٘.ٓالمحمل األكؿ حيث بمغ ) مشاهد  كنتائج تحميل ةالباحثة الثانيمشاهد 
( كػذلؾ ح سػ  م ػامػل التػرابط ٜٜ.ٓ  حيث بمغ )مشاهد  المحمل الثانوكنتائج تحميل  ةالباحثة الثانيمشاهد  تحميل 
  .(ٜٙ.ٓالمحمل الثانو حيث بمغ )مشاهد  المحمل األكؿ كنتائج   هدمشا بيف نتائج

 ( ثبات معيار تحميل برامج التمفزيوف 8جدوؿ )
 
 
 
 
 
 

كصػػالحاا  لػػى أن ػػا غاليػػة كمتقاربػػة  كغميػػه يمكػػف اغتبػػار مػيػػار التحميػػل ثابتػػاا تشػػير مػػػامبلت التػػرابط لػػو الجػػدكؿ إ
 البحث. ػتمد لو تحميل غينةلبلستخداـ بشكل مكمكغو  كي  

 :الرأي انةاستب-3

حدػك  الكصفو  المن ج أدكات ػحدإ  بكصف ا ميدانية بحث كأدا  االستبانة ةحثاالب تاستخدم  الحصكؿ كسائل ا 
 لو األلراد مف مجمكغة آراء غف تػبر التو اإلجابة لتػرؼ م مة أدا  كهو نفسه  المفحكص مف المػمكمات غمى

 (.ٜ٘ٔ  ٕٚٓٓ الخم  ) بحرية آرائ ـ غف رالتػبي لرصة ل ـ كتتيح الدراسة  مكمكع
 لىإ ؼالتػرّ  أجل مف دمشق جامػة طمبة إلى تكجي  ا ب دؼ االستبانة صممت : الستبانة مف اليدؼ-3-1

 . المجتمػية لممشاركة تمكين ـ لو المرئو اإلغبلـ دكر حكؿ آرائ ـ

 : التالية طكاتبالخ المركر خبلؿ مف االستبانة بناء تـّ : الستبانة بناء خطوات-3-2

 . السابقة الدراسات مف االستفاد : األولى الخطوة-3-2-1
 تناكلت التو السابقة الدراسات مف مجمكغة غمى بػد اطبلغ ا بالبحث  خاصة استبانة بناء إلى الباحثة غمدت

 باستشار  تقام ثـّ  االستبانة  كبنكد أسئمة صياغة كيفية لو من ا لبلستفاد  الحالو البحث مف قريبة مكمكغات

 الترابط مجموع الفكر المحمل مجموع الفكر المحمل
 0.99 755 مباحثة المشاىدة الثانية ل 744 ى لمباحثةاألولالمشاىدة 

 0.97 776 المحمل األوؿ 775 المشاىدة الثانية لمباحثة

 0.99 776 المحمل الثاني 775 المشاىدة الثانية لمباحثة

 0.96 776 المحمل الثاني 776 المحمل األوؿ
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 أهداؼ لتحقيق مبلئمة أدا  إلى الكصكؿ بغية اإلغبلمو  النفس كغمـ التربية لو التدريسية ال يئة أغماء بػض
  االستبانة  بناء لو الفائد  غظيـ كمبلحظات ـ األساتذ  آلراء كاف كقد البحث 

 :قسميف إلى ق ِسمت لبلستبانة األكلو التصميـ كلو مرحمة
 : البيانات الذاتيةالستبانة و  ىدؼ :القسـ األوؿ-1
إلى آرا الطمبة حكؿ دكر اإلغبلـ المرئو لو  صفحة التػميمات كتممّنت ال دؼ مف االستبانة كهك التػّرؼ -ٔ

 تمكين ـ لممشاركة المجتمػية 
 الجنس -: كهو لمطمبة الذاتية البيانات -ٕ

 . الدراسو التخصص -                               
 المرئو اإلغبلـ دكر حكؿ الشبا  بآراء المتػمقة دمشق جامػة طمبة آراءيتمّمف البنكد غف  : انيالث القسـ -ٕ

 لممشاركة الشبا  تمكيف لو )برامج التمفزيكف لو القنا  الفمائية السكرية "جيمنا  أغمى شبا   بصمات شبا "(
  .السكرية الفمائية القنا  لو التمفزيكف  رامجب تحميل مػيار قائمة اغتماداا غمى القسـ هذا بناء تـّ  كقدْ  المجتمػية

 :الستبانة بنود صياغة :الثانية الخطوة -3-2-2
احثة بأخذ بنكد مػيار المشاركة المجتمػية الفرغية المتممنة لو األبػاد األساسية كصياغت ا غمى شكل بقامت ال 

(" كبػد ٔينة أسماؤهـ لو "الممحق رقـ)غمى مجمكغة مف الساد  المحكميف المب ترمغ   ثـّ أسئمة مكج ة لمشبا   
جراء التػديبلت البلزمة ظ رت قائمة بنكد أبػاد المشاركة المجتمػية الفرغية كما  األخذ بمبلحظات ـ كاقتراحات ـ كا 

( بنداا مكزغة غمى خمس مجمكغات ٘٘  ليصبح غدد البنكد التو يتممن ا القسـ الثانو ) (ٙيبيف الممحق رقـ )
 كة المجتمػية هو: مف أبػاد المشار 

 (.ٜٔ-ٔ( بنداا هو البنكد ذات األرقاـ )ٜٔالتمكيف االجتماغو : كاشتمل غمى ) -
 (.ٕٙ-ٕٓ( بنكد هو البنكد ذات األرقاـ )ٚالتمكيف االقتصادؼ : كاشتمل غمى ) -
 (.ٖٔ -ٕٚ( بنكد هو البنكد ذات األرقاـ )٘التمكيف التكنكلكجو : كاشتمل غمى ) -
 (.ٚٗ -ٕٖ( بنداا هو البنكد ذات األرقاـ )ٙٔمو : كاشتمل غمى )التمكيف التػمي -
 (.٘٘ -ٛٗ( بنكد هو البنكد ذات األرقاـ )ٛالتمكيف السياسو : كاشتمل غمى ) -

ـّ تدريج هذ  البنكد كلق سمـ )ليكرت( الخماسو لتقدير درجة دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكيف الشبا   حيث ت
المجتمػية مف كج ة نظر طمبة جامػة دمشق كقد أغطيت أكزاف االستجابات غمى  الجامػو السكرؼ لممشاركة

 النحك التالو: 
 ( أوزاف الستجابات عمى بنود الستبانة9جدوؿ )

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  درجات المكالقة
 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ القيمة الرقمية المقابمة لمػبار 
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 صدؽ األداة:-ٗ
بمغ ذات خصائص غينة البحث األساسية  تبانة تـ تطبيق ا بدايةا غمى غينة استطبلغية ل المتأكد مف صدؽ االس

تكزغكا غمى الكميات التو اغتمدت ليطبق   لو جامػة مشق الرابػةالسنة  مبةطالباا كطالبة مف ط( ٓ٘غددها )
 لي ا غمى النحك التالو: البحث

ـّ التطبيق فييا( توزع طمبة العينة الستطالعية عمى الكمي10جدوؿ )  ات التي ت
 المجموع العموـ اليندسة المدنية الحقوؽ  التربية الكمية

 ٓ٘ ٓٔ ٜ ٛٔ ٖٔ عدد الطالب
  SPSSجمػت الباحثة االستبانات كأجريت التحميبلت اإلحصائية المناسبة باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية 

 لمتحقق مف صبلحية األدا  لمتطبيق  
 استخداـ ثبلثة أنكاع مف الصدؽ  كهو:   بانة تـّ لمتحقق مف صدؽ االست

 ( محكميفٙ)غمى (( ٘) ممحق رقـ )( بنداا ٕٜالمؤلفة مف )تـ غرض االستبانة  ػ الصدؽ الوصفي )المحكميف(:1
مػػػف ذكؼ الخبػػػر  كاالختصػػػاص لػػػو التربيػػػة كذلػػػؾ لبلسػػػتفاد  مػػػف خبػػػرت ـ لػػػو الحكػػػـ غمػػػى صػػػحة االسػػػتبانة كمػػػدػ 

 ف رأي ـ بمايمو: ك د أبدػ المحكم  كق/ (ٔأنظر الممحق )/  مبلئمت ا ل دؼ البحث
 ب ا الخاص المجاؿ أك لمبػد الػبارات مبلئمة مدػ . 

 ككمكح ا الػبار  صكغ سبلمة غمى الحكـ. 

 الصدؽ مف مزيداا  االستبانة يكس  بما غبار  أؼ حذؼ أك تػديل أك إمالة . 

 البنكد هذ  لبػض المغكية الصياغة تػديل . 

حثػػػة بػػػإجراء التػػػػديبلت المقترحػػػة بمػػػا يتناسػػػ  مػػػع أهػػػداؼ البحػػػث كذلمػػػؾ لتكػػػكف صػػػالحة إلجػػػراء تطبيػػػق قامػػػت البا
كقد كالػق مػظػـ المحكمػيف ( " يبػيف الصػكر  الن ائيػة لبلسػتبياف.ٙاستطبلغو قبل التطبيػق الن ػائو كالممحػق " رقػـ )

 غمى بنكد االستبانة كلكف مع تقديـ بػض التػديبلت كهو: 
 الشبا مجاالت حكؿ تمكيف  ةارتأػ مػظـ المحكميف تػديل مجاالت االستبانة مف سبػخارجي: ػ الشكل ال1ػ1

مجاالت كهو:  ةخمس)الػممو ػ الصحو ػ اإلدارؼ ػ التكنكلكجو ػ السياسو ػ االجتماغو ػ االقتصادؼ ػ الثقالو( إلى 
 األكثر شمكالا  مجاالتالت هو لككف هذ  المجاال)االجتماغو  االقتصادؼ  التكنكلكجو  التػميمو  السياسو( 

 اا.( بندٕٜ( بنداا بدالا مف )٘٘كلكف تـ تػديل البنكد لتتناس  مع المجاالت الجديد  بحيث أصبحت )
تػػػديل بػػػض البنػػكد غمػػى الشػػكل تػػـ ك   تػػـ حػػذؼ البنػػكد التػػو ال تتناسػػ  مػػع مجػػاالت االسػػتبانةػػػ المضػػموف: 2ػػػ1

 اآلتو:
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 ة وفقاا آلراء المحكميف( تعديل بنود الستبان11جدوؿ )
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقـ العبارة

 التطكع مبادغ نشر غمى المرئو اإلغبلـ يػمل ٛ
 كمفاهيمه

 التطكع مبادغ نشر غمى المرئو اإلغبلـ يػمل

 القيـ الشبا  إكسا غمى يػمل اإلغبلـ المرئو  ٘ٔ
 الجيد  االجتماغية الػاداتك 

الشبا  الػادات  إكسا المرئو غمى يػمل اإلغبلـ 
 مف الحقكؽ  لو المساكا يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى  ٓ٘ االجتماغية الجيد .

 الفاغمة الشبا  مشاركة خبلؿ
 المساكا  لو الحقكؽ يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية 

( بنػداا  كأصػبحت ٘٘ك)مجػاالت  ةخمسػكبػد األخذ بآراء المحكميف أصبحت أدا  البحث غبار  غػف اسػتبانة ذات   
 جاهز  لمتطبيق غمى الػينة االستطبلغية. 

يقػػـك الصػػدؽ التمييػػز لػػؤلدا  غمػػى قيػػاس قػػدر  االسػػتبانة غمػػى التمييػػز بػػيف الػػدرجات الػاليػػة صػػدؽ التمييػػزي: الػػػ 2
دنػػػى كالػػدرجات المنخفمػػة بحيػػث نأخػػذ مػػثبلا الربػػع األغمػػى مػػػف الػػدرجات )درجػػات ألػػراد الػينػػة( كيقػػارف بػػالربع األ

 كبداللة الداللة اإلحصائية نستدؿ غمى صدؽ االستبانة. 
كقامت الباحثة بحسا  الدرجة الكمية إلجابات كل لرد مف ألراد الػينة االستطبلغية ثـ ترتيب ا تصاغدياا  ثـ أخذت 

 % مػػف أغمػػى درجػػات إجابػػات ألػػراد الػينػػة االسػػتطبلغية )أؼٕ٘مجمكغتػػاف مػػف الػػدرجات المجمكغػػة األكلػػى تمثػػل 
 ٖٔ% مف أدنى درجات إجابات ألراد الػينة االستطبلغية )أؼ ادنى ٕ٘درجة(  كالمجمكغة الثانية تمثل  ٖٔأغمى 

لحسا  متكسطات درجػات المجمػكغتيف لمكقػكؼ غمػى الداللػة  spssدرجة(  كتـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية 
ات كلػق درجػة تحقػق بنػكد االسػتبانة كالدرجػة داللة الفركؽ لو المتكسػطب« ت ستيكدنت» حسا  قيمة باإلحصائية 

 الكمية كما لو الجدكؿ التالو:
 دللة الفروؽ في متوسطات درجات إجابات أفراد العينة وفق درجة تحقق بنود مجالت الستبانة والدرجة الكمية( 12جدوؿ )

النحراؼ  المتوسط العينة المجالت مجالت الستبانة
 المعياري 

ت ستودنت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الجتماعي
 ٚٛٚ.ٕ ٗ٘.ٔٗ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٕٔ.ٓٗٛ ٓ.ٓٓٓ 
 ٘ٔٔ.ٕ ٘ٛ.ٜٕ ٖٔ المجمكغة األدنى

 القتصادي
 ٜٙٙ.ٕ ٙٗ.ٖ٘ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٔٓ.ٕٖٚ ٓ.ٓٓٓ 
 ٕٖ٘.ٕ ٕٜ.ٕٗ ٖٔ المجمكغة األدنى

 التكنولوجي
 ٓٙٙ.ٕ ٛٓ.ٖٖ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٕٔ.ٛٚ٘ ٓ.ٓٓٓ 
 ٕ٘ٚ.ٓ ٖٕ.ٖٕ ٖٔ جمكغة األدنىالم

 التعميمي
 ٓٙٓ.ٕ ٕٜ.ٖٓ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٕٔ.ٓٛٓ ٓ.ٓٓٓ 
 ٜٛٛ.ٔ ٗ٘.ٕٔ ٖٔ المجمكغة األدنى

 السياسي
 ٚٚ.ٕ ٖ٘.ٕٖ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٕٔ.ٜٕ ٓ.ٓٓٓ 
 ٕٜ.ٔ ٛ٘.ٕٔ ٖٔ المجمكغة األدنى

 الدرجة الكمية
 ٕ٘.ٖٔ ٖ٘.ٖٚٔ ٖٔ المجمكغة األغمى

ٕٔ.ٜٔٔ ٓ.ٓٓٓ 
 ٖٜٙ.ٛ ٕٔ.ٕٔٔ ٖٔ المجمكغة األدنى
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بيف إجابات المجمكغػة ذات الػدرجات الػميػا كالمجمكغػة  اا أف هناؾ لركق نتبيفكبالنظر إلى القيـ لو الجدكؿ السابق 
ذات الػػػدرجات الػػػدنيا غمػػػى مجػػػاالت االسػػػتبانة الفرغيػػػة كالدرجػػػة الكميػػػة  كنتبػػػيف أف درجػػػة الداللػػػة لكػػػل مجػػػاؿ مػػػف 

( كهػذا يشػير إلػى كجػكد ٘ٓ.ٓ( كهو أصغر مف مسػتكػ الداللػة )ٓٓٓ.ٓاالستبانة كلمدرجة الكمية بمغت )مجاالت 
 ا يدؿ غمى تمتع االستبانة بالقدر  التمييزية  أؼ يدؿ غمى الصدؽ التمييزؼ لؤلدا .لركؽ بيف المجمكغتيف ممّ 

ت الداخميػػة مػػدػ تػػرابط غبػػارات كػػل يقػػيس صػػدؽ االرتباطػػا ػػػ صػػدؽ الرتباطػػات الداخميػػة )التسػػاؽ الػػداخمي(:3 
محػػكر أك مجػػاؿ لبلسػػتبانة مػػع بػمػػ ـ الػػبػض. كلمحصػػكؿ غمػػى صػػدؽ االرتباطػػات الداخميػػة تػػـ تطبيػػق االسػػتبانة 
غمى الػينة االستطبلغية  ثػـ قامػت الباحثػة بحسػا  مػػامبلت ارتبػاط بيرسػكف بػيف الدرجػة الكميػة لكػل مجػاؿ كبػيف 

 جدكؿ التالو: الدرجة الكمية لبلستبانة  كما ال
 ( الرتباطات الداخمية بيف كل مجاؿ مف المجالت لبنود الستبانة والدرجة الكمية باستخداـ معامل الرتباط  بيرسوف 13جدوؿ )
 التمكيف السياسي التمكيف التعميمي التمكيف التكنولوجي التمكيف القتصادي التمكيف الجتماعي 

 معامل الرتباط معامل الرتباط ل الرتباطمعام معامل الرتباط معامل الرتباط
 ٖٓٛ.ٓ**  ٜٗ٘.ٓ** ٜٗٛ.ٓ** ٕٜٙ.ٓ** ٜٔٚ.ٓ**  الدرجة الكمية

 ٖٚٚ.ٓ**  ٘ٚٚ.ٓ** ٖ٘ٛ.ٓ**  ٓٛٛ.ٓ**  المتمكيف الجتماعي
 ٓٚٙ.ٓ**  ٖٗٛ.ٓ** ٙٛٚ.ٓ**    لتمكيف القتصاديا

 ٜ٘٘.ٓ** ٕٜٛ.ٓ**    التمكيف التكنولوجي
 ٕ٘ٙ.ٓ**     التمكيف التعميمي

 (  0.01** داؿ إحصائياا عند مستوى الدللة )  

كبالتدقيق بالجدكؿ السابق نجد أف مػامبلت ارتباط درجات كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية   
أؼ أف مجاالت االستبانة  (ٔٓ.ٓ)( كهو مػامبلت ارتباط جيد   مستكػ الداللة ٕٜٛ.ٓػ ٜ٘٘.ٓتتراكح بيف )

 بصدؽ االرتباطات الداخمية أؼ تتمع باتساؽ داخمو.  تتمتع
 : األداة ثبات-5

يشير ثبات األدا  غمى اتساق ا كقدرت ا غمى إغطاء نفس اإلجابات ليما لك طبقت غمى الػينة نفس ا مرتيف. كقد 
 : الطرؽ اآلتيةاستخدمت الباحثة لمتأكد مف ثبات استبانة البحث 

 ػ الثبات بالتجزئة النصفية:1
حسا  التجزئة النصفية لبلستبانة بتجزئت ا إلى نصفيف متكالئيف إما باإلغتماد غمى األغداد الفردية كالزكجية تـ كي

حسا  الثبات بالتجزئة النصفية باالغتماد غمى برنامج اإلحصاء كتـ أك غف طريق تقسيـ البنكد إلى قسميف  
(spss  كباستخداـ قانكف سبيرماف ػ براكف )الو: الجدكؿ الت كلق 
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 نتائج التجزئة النصفية لالستبانة ( 14)الجدوؿ                                           
التمكيف  معامل الثبات

 الجتماعي
التمكيف 
 القتصادي

التمكيف 
 التكنولوجي

التمكيف 
 التعميمي

التمكيف 
 السياسي

لدرجة ا
 الكمية

سيبرماف ػ 
 براوف 

ٓ.ٜٖٗ ٓ.ٜٓ٘ ٓ.ٜٕٛ 
 

ٓ.ٜٙٚ 
 

ٓ.ٜٖ٘ ٓ.ٜٛٓ 

( درجة  كمػامل ٕٜٛ.ٓػ ٜ٘ٓ.ٓكيبيف الجدكؿ السابق أف مػامبلت الثبات لسبيرماف ػ براكف تتراكح بيف )  
درجة  كهو درجات مرتفػة ( ٖٜٗ.ٓ -ٖ٘ٛ.ٓ)يتراكح بيف  (Guttman Split-Half Coefficient )جيتماف

 تدؿ غمى التماسؾ الداخمو لبنكد االستبانة أؼ ثبات االستبانة.
 الثبات بالتساؽ الداخمي )معامل ألفا كرونباخ(: ػ 2

كيػبر الثبات باالتساؽ الداخمو غف ارتباط البنكد ببػم ا البػض كالدرجة الكمية  كيحس  باستخداـ برنامج 
(spss :غف طريق مػامل الثبات ألفاكركنباخ  كما الجدكؿ التالو ) 

 نتائج ثبات معامل ألفا كرونباخ (15الجدوؿ )
 الدرجة الكمية التمكيف السياسي التمكيف التعميمي التمكيف التكنولوجي التمكيف القتصادي التمكيف الجتماعي ثباتمعامل ال

 ٘ٗٛ.ٓ ٜٚٙ.ٓ ٖ٘ٚ.ٓ ٕٗٛ.ٓ ٙٗٛ.ٓ ٖٜ٘.ٓ ألفا كرونباخ

( كمػامػػل ٜٚٙ.ٓػػػ ٖ٘ٚ.ٓنتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابق أف مػامػػل الثبػػات ألفاكركنبػػاخ لممجػػاالت يتػػراكح بػػيف )    
( كهػو مػػامبلت مرتفػػة تػدؿ غمػى االتسػاؽ الػداخمو لبنػكد االسػتبانة أؼ ٘ٗٛ.ٓبات ألفا كركنباخ لمدرجة الكميػة )ث

 أف االستبانة تتمتع بدرجة غالية مف الثبات. 
 بػد أف تـ التأكد مف صدؽ االستبانة كثبات ا أصبحت االستبانة جاهز  لمتطبيق  كهو مؤلفة مف قسميف: كأخيراا   
 تمـ كما اإلجابة  ككيفية المػمكمات سرية غمى تأكيد االستبانة هدؼ حكؿ مقدمة يتممف: وؿاأل  القسـ -

 (. الدراسو التخصص – الجنس) الدراسة متغيرات
مجاالت يمثل كل مجاؿ  خمسة( بنداا مكزغة غمى ٘٘كيمـ بنكد االستبانة كالتو بمغ غددها ) القسـ الثاني: -

 كهو غمى الشكل التالو:  الجامػو السكرؼ لممشاركة المجتمػية تمكيف الشبا من ا جان  مف جكان  
 (.ٜٔ-ٔ( بنداا هو البنكد ذات األرقاـ )ٜٔالتمكيف االجتماغو : كاشتمل غمى ) -
 (.ٕٙ-ٕٓ( بنكد هو البنكد ذات األرقاـ )ٚالتمكيف االقتصادؼ : كاشتمل غمى ) -
 (.ٖٔ -ٕٚد ذات األرقاـ )( بنكد هو البنك ٘التمكيف التكنكلكجو : كاشتمل غمى ) -
 (.ٚٗ -ٕٖ( بنداا هو البنكد ذات األرقاـ )ٙٔالتمكيف التػميمو : كاشتمل غمى ) -
( يبيف االستبانة ٙ(.كالممحق رقـ )٘٘ -ٛٗ( بنكد هو البنكد ذات األرقاـ )ٛالتمكيف السياسو : كاشتمل غمى ) -

 بصكرت ا الن ائية.
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 الثبات بإعادة التطبيق: -3
احثة تطبيق االستبانة مّر  أخرػ غمى الػية االستطبلغية ذات ا بػد ممو أسبكغيف غمى التطبيق األكؿ  أغادت الب

كبػد استرداد جميع االستبانات ر صدت غبلمات التطبيقيف  كاست خِرَج مػامل االرتباط كلقاا لقانكف بيرسكف 
(Person( كتبيف أف مػامل االرتباط بمغ )ٓ.ٜٜ كتػد هذ  الدر )كما لو كلة إحصائياا ألغراض البحثجة مقب  

 الجدكؿ اآلتو:
 الثبات بإعادة التطبيق( نتائج 16الجدوؿ )

 معامل الرتباط التطبيق الثاني التطبيق األوؿ أبعاد المشاركة المجتمعية
 الترتيب النسبة الدرجة  الترتيب النسبة الدرجة  )بيرسوف(

ٓ.ٜٜ 

 ٔ ٕٖ ٕ٘ٚ٘ ٔ ٜٕ.ٕٖ ٜٖٕ٘ التمكيف الجتماعي
 ٕ ٖٛ.ٕٛ ٕٖٕٓ ٕ ٓٗ.ٖٓ ٕٕ٘٘ التمكيف التعميمي
 ٖ ٚٚ.ٚٔ ٖٓٗٔ ٖ ٕٕ.ٙٔ ٖٕٓٔ التمكيف السياسي

 ٗ ٙٚ.ٔٔ ٜٚٗ ٗ ٛٔ.ٕٔ ٖٜٓ التمكيف القتصادي
 ٘ ٗٙ.ٜ ٙٚٚ ٘ ٜٔ.ٛ ٔٙٙ التمكيف التكنولوجي

  %ٓٓٔ ٛٗٓٛ  %ٓٓٔ ٚٔٗٚ المجموع 

 سادساا تطبيق أدوات البحث: 
 اب :برامج الشب -1

بػد تحديد برامج الشبا  غمى النحك الذؼ كص  لو إجراءات المجتمع األصػمو تػـ  تسػجيل بػرامج الشػبا  )غينػة 
 مشاهدت ا مف قبل الباحثة كتحميم ا إلى ِلَكر حس  مػيار التحميل المػد مف قبل الباحثة. تـّ ك  البحث(

 الستبانة: -2
إجػػراءات المجتمػػع األصػػمو كالػينػػة قامػػت الباحثػػة كبمسػػاغد  اد الػينػػة غمػػى النحػػك الػػذؼ كصػػ  لػػو بػػػد تحديػػد ألػػر 

ـّ تكزيػػع )ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓبػػػض األصػػدقاء بػػاجراءات التطبيػػق لػػو الفصػػل الدراسػػو الثػػانو لمػػػاـ  ( ٖٙٗٔ  حيػػث تػػ
( بحسػػ  الكميػػات كبمػػا يشػػكل ٕاسػػتبانة غشػػكائياا غمػػى ألػػراد الػينػػة كبصػػكر  تتناسػػ  مػػع تػػكزغ ـ لػػو الجػػدكؿ رقػػـ )

يػة لتبللػو ال ػدر الػذؼ يمكػف أف يحػدث  كبػػد ذلػؾ تػـ جمػع االسػتبانات كاسػتبػاد االسػتبانات غيػر %( لكل كمٓٔ)
( طالبػاا كطالبػة كمػكزغيف بحسػ  متغيػرات ٕٕٔٔالصالحة لمتفريغ االحصائو كالتكق  غنػد الػػدد المحػدد لمػينػة  )

  .البحث 
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 الفصل الثاين
 وتفسرياته برانمج جيلنا نتائج حتليل مضمون 

 .........................................................................مقدمة -

 ..................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ............................. -أولا 

 ....النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني......................................... -ثانياا 

 ....نتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.........................................ال -ثالثاا 
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 : مقدمة
التو تمت ب ا المػالجة  (SPSS) بػد االنت اء مف جمع البيانات كتحميم ا باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية 

نتائج مّتػدد   كليما يمو كص  ل ذ  النتائج  تـ التكصل إلى  مناسبة لكل سؤاؿ مف أسئمة البحثاإلحصائية ال
 كالبيانات اإلحصائية كالتحقق مف صحة الفرميات الخاصة ب ذ  األسئمة .

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ-أولا 
 .مف بنكد المػيار المػتمد اا / بند٘٘/ كحد  مكزغة غمى /ٖٕٓٔبمغ مجمكع كحدات التحميل لو برنامج جيمنا /    

/ تكراراا لبند ٗٗٔرتّبت هذ  التكرارات كلق البنكد التو تنتمو إلي ا ممف سّمـ تكزيع تنازلو انحصر مابيف /كغندما 
الحد مف ظاهر  لبند) ر كاحدتكراك الذؼ جاء لو المرتبة األكلى  ( تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ)

/ ٕ.ٖٛير   كبػد حسا  متكسط التكرارات كالبالغ // كاألخ٘٘الذؼ جاء لو المرتبة / (البلمباال  السياسية لمشبا 
/ بنداا تحت المتكسط   مّما يكحو ٖٔ/ بنداا لحس  كانت سائد  لكؽ المتكسط   بينما كاف /ٕٗتكراراا لكحع أف /

  .بأّف هناؾ تركيزاا غمى بنكد دكف أخرػ 
  رنامج جيمنا()في ب وفق تكرارات وحدات التحميل ونسبتيا المئويةترتيب البنود  (17جدوؿ )

تكرار وحدات  المجموعة البند الرقـ
 التسجيل

النسبة 
% 

 الترتيب

 ٔ ٘ٛ.ٙ ٗٗٔ اجتماغية تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ  ٔ
 ٕ ٖٕ.ٗ ٜٛ اجتماغية االجتماغيةاالحساس بالمسؤكلية   ٕ
 ٖ ٗٓ.ٗ ٘ٛ اجتماغية حرية أكبر لممشاركة ٖ
 ٗ ٗ ٗٛ اجتماغية القدر  غمى المشاركة الفاغمة ٗ
 ٘ ٔٚ.ٖ ٛٚ اقتصادية تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية ٘
 ٙ ٔٙ.ٖ ٙٚ اجتماغية اتخاذ القرارات  ٙ
 ٚ ٕٗ.ٖ ٕٚ سياسية تػزيز قيـ المكاطنة  ٚ
 ٘.ٛ ٖٕ.ٖ ٛٙ اجتماغية تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا   ٛ
ة كاإلبداغية دغماا التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمي ٜ

 لمتفكؽ كالتميز.
 ٘.ٛ ٖٕ.ٖ ٛٙ ةتػميمي

 ٓٔ ٗٔ.ٖ ٙٙ اجتماغية إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد  ٓٔ
 ٔٔ ٗٓ.ٖ ٗٙ تػميمية ربط التػميـ بالػمل. ٔٔ
 ٕٔ ٜ.ٕ ٔٙ سياسية االغتزاز بال كية الكطنية ٕٔ
 ٖٔ ٘ٛ.ٕ ٓٙ اجتماغية ثقالة االبداع االجتماغو  ٖٔ
 ٗٔ ٔٚ.ٕ ٚ٘ تػميمية التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا ٗٔ
 ٘ٔ ٕٙ.ٕ ٘٘ اجتماغية تشجيع الػمل الجماغو   ٘ٔ
 ٙٔ ٚ٘.ٕ ٗ٘ اجتماغية التنالسية  ٙٔ
 ٚٔ ٚٗ.ٕ ٕ٘ اجتماغية نشر مبادغ التطكع   ٚٔ
 ٛٔ ٖٛ.ٕ ٓ٘ اجتماغية تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا   ٛٔ
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 ٜٔ ٖٖ.ٕ ٜٗ اجتماغية شبا  لو تقبل آراء اآلخريفمساغد  ال  ٜٔ
 ٕٓ ٜٕ.ٕ ٛٗ اجتماغية حرية الرأؼ كالتػبير ٕٓ
 ٕٔ ٕٗ.ٕ ٚٗ اجتماغية التصدؼ ألكجه الفساد ٕٔ
 ٕٕ ٗٔ.ٕ ٘ٗ سياسية االنتماء لمكطف ٕٕ
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى   ٖٕ

 المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع
 ٖٕ ٜٓ.ٕ ٗٗ ماغيةاجت

 ٕٗ ٜ٘.ٔ ٔٗ اقتصادية إغداد الطاقة الشبابية الػاممة. ٕٗ
 ٘.ٕ٘ ٔٛ.ٔ ٖٛ اجتماغية كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا .  ٕ٘
 ٘.ٕ٘ ٛ.ٔ ٖٛ تػميمية اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  ٕٙ
 ٕٚ ٙٚ.ٔ ٖٚ اقتصادية خمق لرص غمل جديد . ٕٚ
 ٕٛ ٚ٘.ٔ ٖٖ تكنكلكجية ع الشبا امكانية التكاصل م ٕٛ
 ٘.ٜٕ ٕ٘.ٔ ٕٖ اجتماغية تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح   ٜٕ
 ٘.ٜٕ ٕ٘.ٔ ٕٖ تػميمية بناء القدرات كتكظيف ا ٖٓ
 ٖٔ ٖٖ.ٔ ٕٛ اجتماغية تقبل التغيير االجتماغو.   ٖٔ
 ٕٖ ٕٛ.ٔ ٕٚ تػميمية تبادؿ الخبرات كالمػارؼ ٕٖ
 ٘.ٖٖ ٗٔ.ٔ ٕٗ اقتصادية اـ بالمشركغات الصغير التشجيع غمى القي  ٖٖ
 ٘.ٖٖ ٗٔ.ٔ ٕٗ اقتصادية التدري  غمى كيفية استثمار الكقت  ٖٗ
 ٖ٘ ٜٓ.ٔ ٖٕ تػميمية إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  ٖ٘
 ٖٙ ٗٓ.ٔ ٕٕ سياسية المساكا  لو الحقكؽ  ٖٙ
 ٘.ٖٚ ٜ٘.ٓ ٕٓ صاديةاقت مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. ٖٚ
 ٘.ٖٚ ٜ٘.ٓ ٕٓ تػميمية تكالؤ الفرص ٖٛ
 ٜٖ ٙٛ.ٓ ٛٔ اقتصادية تنمية م ارات البحث غف غمل. ٜٖ
تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية  ٓٗ

 التربكية
 ٓٗ ٔٛ.ٓ ٚٔ تػميمية

 ٘.ٔٗ ٙٚ.ٓ ٙٔ ةتكنكلكجي تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. ٔٗ
 ٘.ٔٗ ٙٚ.ٓ ٙٔ تكنكلكجية التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت. ٕٗ
مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات  ٖٗ

 ٘.ٖٗ ٚ٘.ٓ ٕٔ تكنكلكجية كاالتصاالت بفاغمية 

 ٘.ٖٗ ٚ٘.ٓ ٕٔ تػميمية المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة ٗٗ
 ٘ٗ ٛٗ.ٓ ٓٔ تكنكلكجية تدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا .تكلير ال ٘ٗ
 ٘.ٙٗ ٖٛ.ٓ ٛ تػميمية محاربة األمية كالتخم   ٙٗ
 ٘.ٙٗ ٖٛ.ٓ ٛ تػميمية تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو ٚٗ
 ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ تػميمية تحدؼ ثقالة الػكلمة. ٛٗ
 ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ تػميمية التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية ٜٗ
 ٓ٘ ٕٗ.ٓ ٘ تػميمية تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا ٓ٘
 ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ تػميمية التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات ٔ٘
 ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ سياسية التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات ٕ٘
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 ٖ٘ ٗٔ.ٓ ٖ سيةسيا دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو ٖ٘
 ٗ٘ ٔ.ٓ ٕ سياسية المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٗ٘
 ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ سياسية الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٘٘
  %ٓٓٔ ٖٕٓٔ  المجمكع 

لكؽ  اا ( بندٙٔظ رت لو المرتبة األكلى  إذ كانت )التمكيف االجتماغو كيبلحع مف الجدكؿ السابق أف مجمكغة 
مجمكغة بنكد مف كما نبلحع مف الجدكؿ ثبلثة ((  ٚٔ)جدكؿ) ( بنداا لممجمكغةٜٔمف أصل ) المتكسط خط

التشجيع غمى  -ربط التػميـ بالػمل -التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف اكهو ) / بندٙٔالتمكيف التػميمو مف أصل /
 تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز(.

 -االغتزاز بال كية الكطنية -)االنتماء لمكطفكهوالتمكيف السياسو مجمكغة بنكد مف نبلحع مف الجدكؿ ثبلثة  كما
 لممجمكغة. / بنكدٛمف أصل /تػزيز قيـ المكاطنة الصالحة(  

 مالكؽ خط المتكسط كه بنكد/ ٚكغددها / مف بنكد  مجمكغة التمكيف االقتصادؼ ( بنديف) كما يبلحع ظ كر
التمكيف التكنكلكجو لمـ أما مجمكغة    (تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية -إغداد الطاقة الشبابية الػاممة)  بالترتي

 .لكؽ خط المتكسطيظ ر من ا أؼ بند 
التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية  – تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا ) نداب ػ تساك  كقد 

  (٘.ٛحيث جاءا لو المرتبة ) تكراراا لكل بند /ٛٙمف حيث غدد التكرارات/ (فكؽ كالتميزكاإلبداغية دغماا لمت
مف حيث غدد التكرارات  اإلبداع كالتصميـ كالكفاء ( -كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا ) بندا ػ كتساك 
بناء  -جاهات التو تدغـ التسامحتشجيع االت) بندا ػ كيبلحع تساك . (٘.ٕ٘لو المرتبة ) تكراراا لكل من ما /ٖٛ/

 ابند ا  كتساك (٘.ٜٕ  حيث جاءا لو المرتبة )/ تكراراا لكل من مإٖ( مف حيث غدد التكرارات /القدرات كتكظيف ا
 /ٕٗ( مف حيث غدد التكرارات /التدري  غمى كيفية استثمار الكقت -التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير )

تكالؤ  -)مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل بندا ػ كما يبلحع تساك . (٘.ٖٖلو المرتبة)   كجاءاماتكراراا لكل من 
التشجيع )بندا  ا. كتساك (٘.ٖٚ  كجاءا لو المرتبة )/ تكراراا لكل من مإٓمف حيث غدد التكرارات /الفرص( 

مف حيث  (السميمةتكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية  -الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت
 . (٘.ٔٗ  كجاءا لو المرتبة )بندلكل  تكراراا  /ٙٔغدد التكرارات /

المشاركة   -مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية) ػ بنداكيبلحع أيما تساك  
كما نبلحع  .(٘.ٖٗرتبة )كلو الم بندلكل  تكراراا  /ٕٔ/ تمف حيث غدد التكرارا(لو المؤسسات التػميمية المختمفة

/ ٛ( مف حيث غدد التكرارات /تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو -محاربة األمية كالتخم ) ابند ػ تساك 
التػمـ المستمر لجميع  -تحدؼ ثقالة الػكلمة) ابند ػ كتساك   (٘.ٙٗ  كقد جاءا لو المرتبة )تكرارات لكل من ما
كأخيراا تساكػ بندا  .(٘.ٛٗكجاءا لو المرتبة ) بندتكرارات لكل  /ٙ/ ت( مف حيث غدد التكراراالفئات الػمرية
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الترشيح كاالنتخابات( مف حيث غدد التشجيع غمى المشاركة لو  -التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات)
 .(٘.ٔ٘ا  كجاءا لو المرتبة ) متكرارات لكل من /ٗالتكرارت /
 (مربع كاؼ) التكالق قانكف  الباحثة استخدمت المطركحة  البنكد غمى راراتالتك تكزيع لو التكالق مدػ مف كلمتأكد
 ٗ٘)كذلؾ غند درجة حرية  (٘ٓ٘.ٚٙ) النظرية مربع كاؼ مف أكبر (ٜٔٛ.ٓٓٗ٘) المحسكبة مربع كاؼ لكانت
 .(٘ٓ.ٓ) كمستكػ داللة( 

 في برنامج جيمنا مضموف بحسب نتائج تحميل الفي ترتيب بنود المعيار  )حساب قيمة) كاي مربع (18جدوؿ ) 

كاي مربع  ؾ ف عدد البنود )ف( مج ؾ
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

3102 55 38.2 5400.981 67.505 54 0.05 
 جامػة طمبة كهذا يجي  غمى السؤاؿ مامممكف الرسالة اإلغبلمية المكج ة لمشبا  )  أؼ أف الفرؽ جكهرؼ 

 بأف ؟(السكرية الفمائية القنا ) السكرؼ  الػربو التمفزيكف  لو ل ـ المػّد  البرامج خبلؿ مف( البحث غينة دمشق 
 غمى تركيزاا  هناؾ أف يثبت كهذا متفاكتة بنس  كلكف المجتمػية المشاركة مػيار بنكد جميع يتممف جيمنا برنامج
 لو غادؿ غير المجتمػية لممشاركة الشبا  تمكيف مػيار لو البنكد كتكزيع  جيمنا برنامج لو أخرػ  دكف  بنكد
 .جيمنا برنامج
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني -ثانياا 
 السورية؟ الفضائية القناة في الشباب برامج عمييا تركز التي التمكيف مجموعات ماىي
يجػة غمػى ككانػت النتبحسػ  التكػرارات مجمكغات التمكيف لو برنامج جيمنا تكرارات كحدات التحميل لو  كزغت    

 الشكل التالو : 
%( مػػػػف مجمػػػػكع ٜ٘.٘٘ظ ػػػػرت مجمكغػػػػة التمكػػػػيف االجتمػػػػاغو لػػػػو المرتبػػػػة األكلػػػػى بحصػػػػكل ا غمػػػػى نسػػػػبة )    

%( مػػػف مجمػػػكع التكػػػرارات  ثػػػـ ٛٚ.ٛٔالتكػػػرارات  تمت ػػػا مجمكغػػػة التمكػػػيف التػميمػػػو لػػػو المرتبػػػة الثانيػػػة كبنسػػػبة )
%( مػػف مجمػػكع التكػػرارات  ثػػـ ٔ٘.ٔٔحصػػمت غمػػى نسػػبة )مجمكغػػة التمكػػيف االقتصػػادؼ بالمرتبػػة الثالثػػة حيػػث 

%( مػػػف مجمػػػكع التكػػػرارات  ثػػػـ مجمكغػػػة التمكػػػيف ٜٛ.ٜمجمكغػػػة التمكػػػيف السياسػػػو لػػػو المرتبػػػة الرابػػػػة بنسػػػبة )
 %( مف مجمكع التكرارات . ٗٔ.ٗالتكنكلكجو  لو المرتبة الخامسة كاألخير  كبنسبة )

 الترتيب ( –النسبة المئوية  –) عدد التكرارات نا التمكيف في برنامج جيم مجموعات (19)جدوؿ 
 الترتيب النسبة % عدد التكرارات مجموعات التمكيف الرقـ
 1 55.59 1169 مجموعة التمكيف الجتماعي 1
 2 18.78 395 مجموعة التمكيف التعميمي 2
 3 11.51 242 مجموعة التمكين االقتصادي 3
 4 9.98 210 مجموعة التمكيف السياسي 4
 5 4.14 87 مجموعة التمكيف التكنولوجي 5

  %100 3102 المجموع 
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المرتبػػة األكلػػى إلػػى اهتمػػاـ المسػػؤكليف غػػف إغػػداد برنػػامج د سػػب  مجػػوء المجمكغػػة االجتماغيػػة لػػو كربمػػا يػػػك     
س جيمنػػا  بػػالتمكيف االجتمػػاغو .ألنػػه مػػف أهػػداؼ اإلغػػبلـ المرئػػو لػػو بػػرامج الشػػبا  تمكػػيف الشػػبا  مػػف االحسػػا

مػػػركر  كحاجػػػة  بكصػػػف ا  كتشػػػجيػ ـ غمػػػى المشػػػاركة الفاغمػػػة  كاتخػػػاذ القػػػرارات  كغيرهػػػا  االجتماغيػػػة بالمسػػػؤكلية
 كليككنكا قادريف غمى المشاركة الفاغمة لو المجتمع لو جميع النكاحو.    أساسية لمشبا  لمتػبير غف أنفس ـ

سػة كاألخيػػر   كهػذا يػدؿ غمػػى إهمػاؿ القػائميف غمػػى أمػا مجمكغػة التمكػيف التكنكلػػكجو لقػد جػاءت لػػو المرتبػة الخام 
لػو  مجمكغػةإلى أهمية هػذ  الالتكنكلكجيا المػمكماتية  إمالة الجان  الم ـ كال سيما نحف لو غصر  ذ  لالبرنامج 

  إغداد الشبا  كتطكيرهـ كتدريب ـ لممشاركة المجتمػية الفّػالة
 جيمنافي برنامج  التمكيف( مجموعات 1شكل رقـ )

 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث -الثاا ث
كزغػػت تكػػرارات كحػػدات التحميػػل مػػمف كػػل مجمكغػػة مػػف مجمكغػػات التمكػػيف المحػػدد  سػػابقاا كذلػػؾ لػػو برنػػامج    

 جيمنا ككانت النتائج غمى الشكل التالو : 
 :   مجموعة التمكيف الجتماعي -3-1
  الػذؼ (تػزيز قدر  الشبا  غمى الحػكار ال ػادؼ)تكراراا لبند (  ٗٗٔتراكحت تكرارات ا ما بيف )  اا / بندٜٔتمـ /   

كبػػػد   الػػذؼ جػػاء لػػو المرتبػػة األخيػػر  (تقبػػل التغييػػر االجتمػػاغو)/ تكػػراراا لقػػط لبنػػد ٕٛ  ك /ىاحتػػل المرتبػػة األكلػػ
 / بنػكد مػف بنػكد مجمكغػة التمكػيف االجتمػاغو جػاءت لػكؽ ٚأف /نبلحػع   /٘.ٔٙبالغ/حسا  متكسط التكرارات كال
 كما لو الجدكؿ اآلتو: / بنداا تحت المتكسط.ٕٔخط المتكسط  بينما جاء /
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 لبنود مجموعة التمكيف الجتماعي في برنامج جيمنا(تكرارات وحدات التحميل 20جدوؿ )
 الترتيب النسبة % تكرار وحدات التسجيل البند الرقـ
 ٔ ٕٖ.ٕٔ ٗٗٔ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ  ٔ
 ٕ ٔٙ.ٚ ٜٛ االجتماغيةالحساس بالمسؤكلية ا  ٕ
 ٖ ٕٚ.ٚ ٘ٛ حرية أكبر لممشاركة ٖ
 ٗ ٜٔ.ٚ ٗٛ القدر  غمى المشاركة الفاغمة ٗ
 ٘ ٓ٘.ٙ ٙٚ اتخاذ القرارات  ٘
 ٙ ٕٛ.٘ ٛٙ تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  ٙ
 ٚ ٗٙ.٘ ٙٙ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد . ٚ
 ٛ ٖٔ.٘ ٓٙ لة االبداع االجتماغوثقا  ٛ
 ٜ ٔٚ.ٗ ٘٘  تشجيع الػمل الجماغو   ٜ
 ٓٔ ٔٙ.ٗ ٗ٘ التنالسية  ٓٔ
 ٔٔ ٘ٗ.ٗ ٕ٘ نشر مبادغ التطكع   ٔٔ
 ٕٔ ٕٛ.ٗ ٓ٘ تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا   ٕٔ
 ٖٔ ٜٔ.ٗ ٜٗ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف  ٖٔ
 ٗٔ ٔٔ.ٗ ٛٗ حرية الرأؼ كالتػبير ٗٔ
 ٘ٔ ٕٓ.ٗ ٚٗ التصدؼ ألكجه الفساد ٘ٔ
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى   ٙٔ

 المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع
ٗٗ ٖ.ٚٙ ٔٙ 

 ٚٔ ٕ٘.ٖ ٖٛ كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا .  ٚٔ
 ٛٔ ٗٚ.ٕ ٕٖ تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح   ٛٔ
 ٜٔ ٓٗ.ٕ ٕٛ  قبل التغيير االجتماغو.ت   ٜٔ
  %ٓٓٔ ٜٙٔٔ المجمكع 
مػػمف مجمكغػػة  / تكػػرار ٗٗٔبػػػ / لقػػد احتػػل بنػػد ) تػزيػػز قػػدر  الشػػبا  غمػػى الحػػكار ال ػػادؼ( المرتبػػة األكلػػى    

  كيتفق مع لكػر  تشػجيع الشػبا  غمػى الحػكار ال ػادؼ ليككنػكا كلكؽ خط المتكسط كهذا طبيػوالتمكيف االجتماغو 
دليػل كامػح غمػى اهتمػاـ كبيػر مػف قبػل مػػدؼ برنػامج جيمنػا ب ػذا البنػد  كمػا أف كهك ماء لاغميف لو المجتمع  أغ

 لذلؾ كاف مف المركرؼ تشجيع الشبا  كحث ـ غمى الحكار ال ادؼ.  البرنامج يػتمد غمى الحكار مع الشبا 
يػدؿ كهػذا / تكػرار  ٜٛيػة حيػث حصػل غمػى /( لو المرتبػة الثاناالجتماغية كما جاء بند )االحساس بالمسؤكلية    

غمى االهتماـ االكبير  مف قبل المسؤكليف غف برنامج جيمنا لو تػميـ الشبا  مركر  االحساس بالمسؤكلية ليككنػكا 
 قادريف غمى مكاج ة الػكائق التو تق  أمام ـ لو كالة النكاحو .

غمػى لقػط حيػث حصػل / قبػل األخيػر   ٛٔبػة /المرت( لجػاء لػو تشجيع االتجاهات التػو تػدغـ التسػامحأما بند )    
لمشػػبا   تػػهغمػػى الػػرغـ مػػف أهميالجانػػ  المسػػؤكليف غػػف البرنػػامج  ب ػػذا  قّمػػة اهتمػػاـيػػدؿ غمػػى  كهػػذا   / تكػػرارٕٖ/

  لػذلؾ مػف المػركرؼ االهتمػاـ ب ػذا البنػد كالػة شػرائحهبكخاصة لو الظركؼ الراهنة التو يػيش ا المجتمع السػكرؼ 
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ألف يكػكف متسػامحاا لنػتمكف مػف تجػاكز مػانمر بػه مػف مشػاكل كغقبػات ألف الشػبا  هػـ   كتشػجيػه كتكجيه الشػبا 
 الشريحة األهـ لو المجتمع.

 يػدؿ غمػىل  / تكػرارٕٛاألخير  حيػث حصػل غمػى // ك ٜٔأما بند )تقبل التغيير االجتماغو( لجاء لو المرتبة /    
غمى الرغـ مف أهمية البند   تقبل التغيير االجتماغوكيفية الشبا  المسؤكليف غف برنامج جيمنا لو تػميـ قّمة اهتماـ 

الجتماغيػػة كخاصػػة لػػو الكقػػت لمشػػبا  ليككنػػكا قػػادريف غمػػى التكيػػ  مػػع جميػػع التغيػػرات التػػو تطػػرأ غمػػى حيػػات ـ ا
با  مجتمػنػػا بالػديػػد مػػف التغيػػرات االجتماغيػػة االيجابيػػة كالسػػمبية التػػو يجػػ  ت يئػػة جيػػل الشػػ حيػػث يمػػرّ الػػراهف  
 كيككف قكياا ليق  لو كجه السمبو كالمار من ا.  ليتقبم ا
 مربػع كػاؼ قيمػة مف أكبر كهو( ٗٓ.ٕ٘ٓ) تساكؼ  المحسكبة مربع كاؼ أف( مربع كاؼ) اختبار أثبت كقد هذا    

 (٘ٓ.ٓ) داللة كمستكػ  (ٛٔ) حرية درجة غند كذلؾ( ٙٛ.ٕٛ)تساكؼ  التو النظرية
 بنود مجموعة التمكيف الجتماعي في برنامج جيمنافي ترتيب  (حساب قيمة ) كاي مربع ( 21جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

1169 19 61.5 205.04 28.86 18 0.05 
ػية لو برامج الشبا  ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتم السؤاؿ غمى كيجي  جكهرؼ  الفرؽ  أف يػنو كهذا

 بنكد بيفلو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف االجتماغو مكجكد  جميػ ا لو برنامج جيمنا لكف التكزيع 
 .       جيمنا برنامج لو االجتماغو التمكيف مجمكغة بنكد تكزيع بيف إيجابية غبلقة تكجد ال كأنه   غادالا  ليس المجمكغة

 : مكيف القتصاديالتمجموعة  – 3-2
( تكراراا لبند )تنمية الم ارات كالكفػاء  الم نيػة( ٛٚ/ بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف)َٚظ ر مف هذ  المجمكغة /    

األخيػر   كبػػد ( تكراراا لبند )تنمية م ارات البحث غػف غمل(الػذؼ جػاء لػو المرتبػة ٛٔالذؼ احتل المرتبة األكلى ك)
 ( بنكد لممجمكغة.ٚ( بنكد جاءت لكؽ المتكسط مف أصل )ٖلكحع أف )  /٘.ٖٗحسا  المتكسط البالغ /

 لمجموعة التمكيف القتصادي في برنامج جيمناتكرارات وحدات التحميل لقيـ  (22جدوؿ )
 الترتيب النسبة % تكرار وحدات التسجيل   البند الرقـ
 ٔ ٖٕ.ٕٖ ٛٚ تنمية الميارات والكفاءة المينية ٔ
 ٕ ٜٗ.ٙٔ ٔٗ شبابية العاممة.إعداد الطاقة ال ٕ
 ٖ ٜٕ.٘ٔ ٖٚ خمق فرص عمل جديدة. ٖ
 ٘.ٗ ٕٜ.ٜ ٕٗ التشجيع عمى القياـ بالمشروعات الصغيرة  ٗ
 ٘.ٗ ٕٜ.ٜ ٕٗ التدريب عمى كيفية استثمار الوقت  ٘
 ٙ ٕٙ.ٛ ٕٓ مشاركة الشباب في سوؽ العمل. ٙ
 ٚ ٗٗ.ٚ ٛٔ تنمية ميارات البحث عف عمل. ٚ
  %ٓٓٔ ٕٕٗ المجموع 
كلكؽ خط المتكسط كهذا يػكد  تكرار  /ٛٚالمرتبة األكلى بػ /احتل )تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية(  لكحع أف بند

 كتشدهـ لمتابػة هذ  البرامج.لو حيات ـ اليكمية إلى كغو مػدؼ برنامج جيمنا باألغراض التو ت ـ الشبا   
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يػدؿ  كهػذا  / تكػرارٔٗالثانيػة حيػث حصػل غمػى /لػو المرتبػة  لقد جاء( أما بند )إغداد الطاقة الشبابية الػاممة     
اي ـ الشػبا  غمى االهتماـ مف قبل المسؤكليف غف برنامج جيمنػا بإغػداد الشػبا  كت يئػت ـ لمػمػل لكغي ـ بػأف هػذا مػ

 لمدخكؿ لو سكؽ الػمل  كهك مرتبط ببند تنمية الم ارات كالكفا  الم نية.
ف مجوء بند )خمق ل     )كلكؽ خط المتكسػط( يػدؿ غمػى  / تكرار ٖٚلمرتبة الثالثة كبػ / رص غمل جديد ( لو اكا 

محاكلػػػة مػػػف مػػػػدؼ البػػػرامج تػمػػػيـ الشػػػبا  كيفيػػػة التفاغػػػل مػػػع سػػػكؽ الػمػػػل كبػػػذؿ الج ػػػد لمكصػػػكؿ إلػػػى غمػػػل مػػػا 
غير ( كبنػد كتشجيػ ـ غمى ممارسة أغماؿ كمشاريع جديد .أما مجوء بندؼ )التشجيع غمى القيػاـ بالمشػركغات الصػ

ز مػف قبػػل غمػى غػدـ التركيػ رل ػك مؤشػػ  / تكػرارٕٗلمرتبػة الرابػػة كبػػ /)التػدري  غمػى كيفيػة اسػتثمار الكقػت( لػػو ا
لشػػبا  لمبػػدء بالقيػػاـ بمشػػركغات صػػغير   ممػػا يسػػاغدهـ غمػػى االنخػػراط لػػو سػػكؽ الػمػػل مػػػدؼ البرنػػامج لػػو دلػػع ا

كيفيػػة اسػػتثمار الكقػػت  غمػػى الػػرغـ مػػف أهميتػػه لػػو تػمػػيـ بسػػرغة أكبػػر  ككػػذلؾ لػػـ يركػػز مػػػدؼ البرنػػامج غمػػى بنػػد 
  إمػالةا الرتباطػه بالم ػارات كالطاقػة الشػبابية الشبا   كيفية استثمار الكقت سكاء لػو الػمػل أك لػو الحيػا  اليكميػة

   كاستثمارها.
يػػػدؿ غمػػػى ممػػػا  / تكػػػرار ٕٓالمرتبػػػة السادسػػػة ك  /ككػػػذلؾ جػػػاء بنػػػد )مشػػػاركة الشػػػبا  لػػػو سػػػكؽ الػمػػػل( لػػػو     

مػػػ  تركيػػز مػػػدؼ البرنػػامج غمػػى هػػذا البنػػد غمػػى الػػرغـ مػػف أهميتػػه بالنسػػبة لمشػػبا . ككػػذلؾ بنػػد )تنميػػة م ػػارات 
  كهذا يدؿ غمى مػ  تركيػز مػػدؼ / تكرار لقطٛٔػ /البحث غف غمل( لقد جاء لو المرتبة السابػة كاألخير   كب

إلى زيػاد  االنتػاج كتطػكير ؾ الشبا  لو سكؽ الػمل يؤدؼ إشرا ألف البرنامج غمى هذا البند غمى الرغـ مف أهميته
  المجتمع اقتصادياا.

كمػػػا نبلحػػػع مػػػف الجػػػدكؿ إف مػػػدػ التكزيػػػع بػػػيف المرتبػػػة األكلػػػى )تنميػػػة الم ػػػارات كالكفػػػاء  الم نيػػػة( كالمرتبػػػة       
كف آخػر  األمػر الػذؼ األخير  )تنمية م ارات البحث غف غمل( كبير  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببنػد د

تنميػػة يظ ػػر مػػػ  التكالػػق لػػو تػػكزع بنػػكد هػػذ  المجمكغػػة  كالسػػّيما أن ػػا متداخمػػة كمترابطػػة ليمػػا بين ػػا كمػػا لػػو )
(مػػػف ج ػػػة ك)التشػػػجيع غمػػػى القيػػػاـ بالمشػػػركغات .تنميػػػة م ػػػارات البحػػػث غػػػف غمػػػل)ك (الم ػػػارات كالكفػػػاء  الم نيػػػة

كيػّد تصدر بند )تنمية الم ارات كالكفاء  الم نيػة( بػيف بنػكد  الصغير ( ك)خمق لرص غمل جديد ( مف ج ة أخرػ.
المجمكغة  أمراا طبيػياا ألف هذا البند هك  األساس لو ت يئة الشبا  لمدخكؿ لو سكؽ الػمل  كلكّننػا نجػد بالمقابػل 
ف مػػػ  التػػرابط بػػيف البنػػكد األخػػرػ مػػمف المجمكغػػة كبشػػكل خػػاص بين ػػا كبػػيف بنػػدؼ )تنميػػة م ػػارات البحػػث غػػ

 غمل( 

كبند )مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل( التو تػد غناصر أساسية لتمكيف الشبا  مف المشاركة االقتصادية لو 
كهذا ينطبق غمى بندؼ )التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير ( كبند )التدري  غمى كيفية استثمار .المجتمع

ر  كنؤهمه لمقياـ بذلؾ سيككف لديه قدر  غمى تنظيـ الكقت( لػندما نشجع الشا  غمى القياـ بالمشركغات الصغي
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كقته كاستثمار  بما هك نالع كمفيد له كلمجتمػه  كهذا يشير إلى غدـ تكامل البنكد ممف مجمكغة التمكيف 
 االقتصادؼ  األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع بنكدهذ  المجمكغة . 

(كهو أكبر مف قيمة كاؼ مربع ٙ.ٙٚربع المحسكبة تساكؼ )هذا كقد أثبت اختبار) كاؼ مربع( أف كاؼ م     
 ( ٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٙ( كذلؾ غند درجة حرية )ٕٜ٘.ٕٔالنظرية التو تساكؼ )

 بنود مجموعة التمكيف القتصادي في برنامج جيمنافي ترتيب (حساب قيمة ) كاي مربع  (23جدوؿ )
كاي مربع  ؾ ف عدد البنود)ف( مج ؾ

 المحسوبة
ربع كاي م

 مستوى الدللة درجة الحرية النظرية

242 7 34.58 76.6 12.592 6 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  جي  غمى السؤاؿ: كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ  كي

 بيف بنكدا لكف التكزيع مكجكد  جميػ ا لو برنامج جيمن قتصادؼلو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف اال
 االقتصادؼ لو برنامج جيمنا.      كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيفالمجمكغة ليس غادالا 

 :مجموعة التمكيف التكنولوجي -3-3
/ تكػػراراا لبنػد )امكانيػػة التكاصػػل مػػع الشػبا ( الػػذؼ احتػػل المرتبػػة ٖٖكيمػـ خمػػس بنػػكد انحصػرت تكرارات ػػا مػػابيف /

اء لػػو المرتبػػة الخامسػػة / تكػػرارات لبنػػد )تػػكلير التػػدري  غمػػى األج ػػز  االلكتركنيػػة لمشػػبا ( الػػذؼ جػػٓٔاألكلػػى ك /
نبلحع أف /بنػد كاحػد لقػط/ مػف بنػكد مجمكغػة التمكػيف  / تكرارٗ.ٚٔكاألخير   كبػد حسا  متكسط التكرار البالغ /
 كما لو الجدكؿ اآلتو: ت المتكسط./ بنكد تحٗ/ تالتكنكلكجو جاء لكؽ خط المتكسط  بينما جاء

 تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف التكنولوجي في برنامج جيمنا (24جدوؿ )
تكرار وحدات  البند الرقـ

 التسجيل
النسبة 

% 
 الترتيب

 ٔ ٖٜ.ٖٚ ٖٖ امكانية التواصل مع الشباب 1
 ٘.ٕ ٜٖ.ٛٔ ٙٔ التشجيع الحصوؿ عمى المعمومات عف طريق النترنت. 2
 ٘.ٕ ٜٖ.ٛٔ ٙٔ توظيف النترنت في النواحي الفكرية والثقافية السميمة. 3
 ٗ ٓٛ.ٖٔ ٕٔ مساعدة الشباب في توظيف تكنولوجيا المعمومات والتصالت بفاعمية 4
 ٘ ٜٗ.ٔٔ ٓٔ توفير التدريب عمى األجيزة اللكترونية لمشباب. 5
  %ٓٓٔ ٚٛ المجموع 
%( لبند امكانية التكاصل مع الشبا  الذؼ ٖٜ.ٖٚ  أف نس  التكرارات تراكحت مابيف)يبلحع مف الجدكؿ أغبل    

%( لبند تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا  الػذؼ جػاء لػو المرتبػة ٜٗ.ٔٔجاء  لو المرتبة األكلى ك)
 األخير  .
امكانيػة التكاصػل مػع الشػبا ( حيػث  لكحع أنه بند كاحد مف هذ  المجمكغة كاف لكؽ خط المتكسط كهػك بنػد )كما 

/ تكػػراراا كهػػذا يػػدؿ غمػػى إدراؾ مػػػدؼ البرنػػامج لؤلهميػػة هػػذ  هػػذا البنػػد  ألف البرنػػامج لػػو األسػػاس يقػػكـ ٖٖسػػجل /
غمى التكاصل مع لئة الشبا  لذلؾ كاف مف المػركرؼ التركيػز غمػى هػذا البنػد.كمف خػبلؿ متابػػة البرنػامج نبلحػع 
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اصل بالبرنامج غف طريق االنترنيت مف خبلؿ كجكد أكثر مف غنكاف لمبريد االلكتركنػو أنه يشجع الشبا  غمى التك 
 لمتكاصل مع الشبا .

كجاء كل مف بندؼ )التشجيع غمى الحصػكؿ غمػى مػمكمػات غػف طريػق االنترنيػت( كبنػد تكظيػ  االنترنيػت لػو    
كهػػذا مؤشػػر غمػػى غػػدـ ( تكػػراراا  ٙٔن مػػا )حيػػث سػػجل كػػل مالنػػكاحو الفكريػػة كالثقاليػػة السػػميمة( لػػو المرتبػػة الثانيػػة 

اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذيف البنديف غمى الرغـ مف أهميت ا لو تمكيف الشػبا  لػو الحصػكؿ غمػى المػمكمػات غػف 
 طريق االنترنيت كبالتالو إئراء حصيمت ـ الػممية كالثقالية. 

المرتبػػة الرابػػػة ك   ( جػػاء لػػوالت بفاغميػػةمسػػاغد  الشػػبا  لػػو تكظيػػ  تكنكلكجيػػا المػمكمػػات كاالتصػػاأمػػا بند)    
مما يدؿ غمى غدـ تركيز مػدؼ البرنامج غمى هػذا البنػد غمػى الػرغـ مػف أهميتػه لػو مسػاغد  الشػبا   / تكرار ٕٔ/

 ليككنكا لاغميف لو جميع النكاحو.
كاألخيػػػر  كبػشػػػر امسػػػة لقػػػد جػػػاء لػػػو المرتبػػػة الخ (تػػػكلير التػػػدري  غمػػػى األج ػػػز  االلكتركنيػػػة لمشػػػبا  )أمػػػا بنػػػد    

  كهذا مؤشر غمى قمة اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذا البند  كقد يككف مف منطمق أف جميع الشبا  لػدي ـ تكرارات لقط
 الخبر  لو استخداـ األج ز  االلكتركنية.

يػػر  امكانيػػة التكاصػػل مػػع الشػػبا ( كالمرتبػػة األخدػ التكزيػػع بػػيف المرتبػػة األكلػػى )كمػػا نبلحػػع مػػف الجػػدكؿ إف مػػ    
كبير جداا  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر   (تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا )

 . بنكدهذ  المجمكغة األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع
مػػف ( كهػػو أكبػػر ٔٓ.ٜٔكػػاؼ مربػػع المحسػػكبة تسػػاكؼ ) ةكهػػذا مػػا أ ثبػػت غنػػد حسػػا  ) كػػاؼ مربػػع( لكانػػت قيمػػ    
 (٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٗ( كذلؾ غند درجة حرية )ٛٛٗ.ٜالنظرية التو تساكؼ )كاي مربع قيمة 

 بنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج جيمنافي ترتيب (حساب قيمة ) كاي مربع  (25جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

87 7 17.4 19.01 9.488 4 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ: 
 بيف بنكدمكجكد  جميػ ا لو برنامج جيمنا لكف التكزيع  التكنكلكجولو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف 

 التكنكلكجو لو برنامج جيمنا.       كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيفالا المجمكغة ليس غاد
 :  مجموعة التمكيف التعميمي-3-4
التشػػجيع غمػػى تنميػػة قػػدرات الشػػبا  الػقميػػة / تكػػراراا لبنػػد )ٛٙكتمػػـ سػػت غشػػر  بنػػداا تراكحػػت تكرارات ػػا مػػابيف /    

التػػدري  غمػػى حػػل المشػػكبلت )بنػػد/ تكػػرارات لٗلػػو المرتبػػة األكلػػى ك/ ذؼ جػػاءلػػ( اكاإلبداغيػػة دغمػػاا لمتفػػكؽ كالتميػػز.
( بنػكد ٙلػكحع أف ) /ٙ.ٕٗ  كبػد حسا  متكسػط التكػرارات كالبػالغ /لو المرتبة األخير  الذؼ جاء( كاتخاذ القرارات

 .( بند لممجمكغةٙٔجاءت لكؽ المتكسط مف أصل )
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 عة التمكيف التعميمي في برنامج جيمنالبنود مجمو تكرارات وحدات التحميل ( 26)جدوؿ 
تكرار وحدات  البند الرقـ

 التسجيل  
 الترتيب النسبة %

 ٔ ٕٕ.ٚٔ ٛٙ التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز. ٔ
 ٕ ٕٓ.ٙٔ ٗٙ ربط التػميـ بالػمل. ٕ
 ٖ ٖٗ.ٗٔ ٚ٘ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا ٖ
 ٗ ٕٙ.ٜ ٖٛ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  ٗ
 ٘ ٓٔ.ٛ ٕٖ بناء القدرات كتكظيف ا ٘
 ٙ ٗٛ.ٙ ٕٚ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ ٙ
 ٚ ٕٛ.٘ ٖٕ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  ٚ
 ٛ ٙٓ.٘ ٕٓ تكالؤ الفرص ٛ
 ٜ ٖٓ.ٗ ٚٔ تربكيةتمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية ال ٜ
 ٓٔ ٖٓ.ٖ ٕٔ المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة ٓٔ
 ٘.ٔٔ ٖٓ.ٕ ٛ محاربة األمية كالتخم   ٔٔ
 ٘.ٔٔ ٖٓ.ٕ ٛ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو ٕٔ
 ٘.ٖٔ ٕ٘.ٔ ٙ تحدؼ ثقالة الػكلمة. ٖٔ
 ٘.ٖٔ ٕ٘.ٔ ٙ التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية ٗٔ
 ٘ٔ ٕٚ.ٔ ٘ مية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف اتن ٘ٔ
 ٙٔ ٔٓ.ٔ ٗ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات ٙٔ
  %ٓٓٔ ٜٖ٘ المجمكع 

احتل المرتبػة األكلػى  (التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز)لكحع أف بند ك    
مما يدؿ غمى اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذا البند كهذا أمر طبيػو  / تكرار ٛٙكيف التػميمو   /التم ممف مجمكغة

كيتفػق مػع الكاقػع الػذؼ نػػيش ليػػه لجميػع الج ػات المسػؤكلة تػمػل غمػى هػػذا األمػر كتػدغك لمقيػاـ بفػاليػات لتشػػجيع 
 الشبا  غمى التفكؽ كالتميز.

كهػذا يػدؿ غمػى كغػو مػػدؼ البرنػامج ب ػذا  / تكػرار ٗٙرتبة الثانية بػ /الم أما بند )ربط التػميـ بالػمل( لقد جاء لو
 البند ألهميته لو إغداد الشبا  لمدخكؿ إلى سكؽ الػمل كذلؾ خبلؿ مراحل التػميـ المختمفة.

كهػػذا يػػدؿ   / تكػػرارٚ٘/ ىكلػػو المرتبػػة الثالثػػة جػػاء بنػػد ) الػػتػمـ كاكتسػػا  المػرلػػة كتكظيف ػػا( حيػػث حصػػل غمػػ    
هتمػػاـ بتػمػػيـ الشػػبا  لمحصػػكؿ غمػػى المػػػارؼ المختمفػػة كاسػػتخدام ا لػػو مجػػاالت الحيػػا  كلػػو األمػػكر التػػو غمػى اال

 تمر مػ ـ ليككنكا قادريف غمى المشاركة الفّػالة لو المجتمع.
ف مجوء بنػد )اإلبػداع كالتصػميـ كالكفػاء (      كهػذا يػدؿ غمػى الػكغو بأهميػة  / تكػرار ٖٛلػو المرتبػة الرابػػة  /كا 
البند كخاصة بػد احتكاؾ الشبا  مع كسػائط الػكلمػة الثقاليػة كاحتكػاؾ الشػبا  مػع الكسػط المحػيط ممػا يجػػل  هذا

يػه تالشا  مجرد متمقو كتبػد  غف االنجاز كاإلبتكار لدرجة أنه يفقد القػدر  غمػى اإلبػداع  ذلػؾ بػأف كػل شػو بػات يأ
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لمكمػػػكغات السػػػطحية التػػػو تػرمػػػ ا القنػػػكات غمػػػى طبػػػق مػػػف الفمػػػة كبكػػػبس األزرار  إمػػػالة إلػػػى أف البػػػرامج كا
الفمائية التو قد تزيد مف مآلة الػمل كسطحية التفكير  كتؤدؼ إلى انحراؼ التفكير مما يقتل ركح الػمـ كالمػرلػة 

 كاإلبداع لدػ الشبا . 
مػػدؼ البرنػامج ممػا يػدؿ غمػى اهتمػاـ   / تكرارٕٖبػ / .كقد جاء بند )ابناء القدرات كتكظيف ا( لو المرتبة الخامسة 

ب ذا البند كذلؾ ألف الشبا  هـ أساس المجتمع كمػف المػركرؼ تكظيػ  قػدرات ـ لػو المجتمػع لتطػكير  كبنػاء  غمػى 
 أكمل كجه..

( بند لقد جاءت دكف خط المتكسط كهذا يدؿ غمى غدـ اهتمػاـ مػػدؼ ٔٔأما بقية بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو )
 ف أهميت ا لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية.البرنامج ب ذ  البنكد غمى الرغـ م

التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى         
كبير جداا  كلو  (التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات)األخير  كالمرتبة  (كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز

. ؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر  األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغةذل
كاي (كهو أكبر مف قيمة ٛٔ.ٖٓ٘المحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع

  ( ٘ٓ.ٓلة )( كمستكػ دال٘ٔ( كذلؾ غند درجة حرية  )ٜٜٙ.ٕٗالنظرية التو تساكؼ)مربع 
 بنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج جيمنافي ترتيب  (حساب قيمة ) كاي مربع  (27جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

مستوى  درجة الحرية
 الدللة

395 16 24.6 530.18 24.996 15 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج مى السؤاؿ كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كهذا يجي  غ

بيف مكجكد  جميػ ا لو برنامج جيمنا لكف التكزيع  التػميموالشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف 
 رنامج جيمنا.     التػميمو لو ب   كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيفالمجمكغة ليس غادالا  بنكد
 :  مجموعة التمكيف السياسي 3-5
/ تكراراا لبند )تػزيز قيـ المكاطنػه الصػالحة( الػذؼ ٕٚ/ بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف /ٛتمـ هذ  المجمكغة /    

ا ( الػػػذؼ جػػػاء لػػػو المرتبػػػة احتػػػل المرتبػػػة األكلػػػى  كتكػػػرار كاحػػػد لبنػػػد )الحػػػد مػػػف ظػػػاهر  البلمبػػػاال  السياسػػػية لمشػػػب
/ بنػػكد جػػاءت لػػكؽ المتكسػػط مػػف أصػػل ٖ/ تكػػرار  لػػكحع أف /ٕ.ٕٙخيػػر   كبػػػد حسػػا  متكسػػط التكػػرار البػػالغ /األ
 / بنكد لممجمكغة.ٛ/
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 مجموعة التمكيف السياسي في برنامج جيمنا لبنودتكرارات وحدات التحميل  (28جدوؿ )
تكرار وحدات  البند الرقم

 التسجيل

 الترتيب النسبة %

 ٔ ٕٛ.ٖٗ ٕٚ مكاطنةتػزيز قيـ ال 1
 ٕ ٘ٓ.ٜٕ ٔٙ االغتزاز بال كية الكطنية 2
 ٖ ٖٗ.ٕٔ ٘ٗ االنتماء لمكطف 3
 ٗ ٛٗ.ٓٔ ٕٕ المساكا  لو الحقكؽ  4
 ٘ ٜٓ.ٔ ٗ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات 5
 ٙ ٖٗ.ٔ ٖ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو 6
 ٚ ٜ٘.ٓ ٕ سيةالمشاركة لو اتخاذ القرارات السيا 7
 ٛ ٛٗ.ٓ ٔ الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  8
  %ٓٓٔ ٕٓٔ المجمكع 

ف بنػػػد )تػزيػػػز قػػػيـ المكاطنػػػة الصػػػالحة( احتػػػل المرتبػػػة األكلػػػى مػػػمف مجمكغػػػة التمكػػػي فأ نبلحػػػع مػػػف الجػػػدكؿ    
كهػذا أمػر طبيػػو كمػركرؼ    مما يدؿ غمى اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ػذا البنػد / تكرارٕٚالسياسو  كحصل غمى /

كخاصة لػو ظػل الظػركؼ التػو يمػر ب ػا المجتمػع لػو اآلكنػة األخير  لػذلؾ كػاف مػف الم ػـ التركيػز غمػى أهميػة قػيـ 
المكاطنة مف قبل كسائل اإلغبلـ لتمكيف الشبا  سياسياا ليككنكا قادريف غمى تخطو الظركؼ الصػبة كبناء سػكرية 

 المستقبل.
كهػػذا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ  / تكػػرار ٔٙالمرتبػػة الثانيػػة بػػػ / ال كيػػة الكطنيػػة( لقػػد جػػاء لػػوأمػػا بنػػد )االغتػػزاز ب    

البرنػػامج ب ػػذا البنػػد ألهميتػػه  كلمػػركر  تػزيػػز  لػػو نفػػكس الشػػبا  لتمكػػيف الشػػبا  مػػف مكاج ػػة األخطػػار التػػو ت ػػدد 
 تماسك ـ.

  ممػػا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ / تكػػرار٘ٗ/ ىكجػػاء بنػػد )االنتمػػاء لمػػكطف( لػػو المرتبػػة الثالثػػة حيػػث حصػػل غمػػ    
كخاصػػة لػػو ظػػػل  البرنػػامج ب ػػذا البنػػد لمػػػا لػػه مػػف أهميػػة لػػػو لػػو جػػػل الشػػػبا  يتمسػػككف بقيمػػة االنتمػػاء لمػػػكطف 

الظركؼ التو نػيش ا مما يساغد الشبا  غمى القدر  غمى المشاركة السياسية كيككنكا لػاغميف لػو المجتمػع لتخطػو 
  الظركؼ الصػبة التو نػيش ا.

المسػػػػاكا  لػػػػو ) / بنػػػػكد لقػػػػد جػػػػاءت تحػػػػت المتكسػػػػط كهػػػػو٘أمػػػػا بقيػػػػة بنػػػػكد مجمكغػػػػة التمكػػػػيف السياسػػػػو كغػػػػددها /
المشػاركة لػو اتخػاذ القػرارات ) / تكرارات(ٗ/ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات) / تكراراا(ٕٕ/الحقكؽ 
كهػذا يػدؿ غمػى غػدـ اهتمػاـ المػػديف  (/تكرار كاحد/با الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمش/تكراريف/( )السياسية

يككف غدـ االهتماـ ب ذ  البنكد إلى نكغية البرنامج  حيث يسػى البرنػامج  ب ذ  البنكد  غمى الرغـ مف أهميت ا  كقد
لو أغم  حمقاته إلى مػالجة المشاكل التو تػترض الشبا  لو المجاؿ الػممو كاالجتمػاغو أكثػر مػف التطػرؽ إلػى 

ألمكر السياسية  كحتى إف تـ التطرؽ إلي ا يككف التطرؽ بشكل مئيل مف خبلؿ بػض الحكارات الجانبيػة البػيػد  ا
 غف مكمكع الحمقة األصمو. 
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كالمرتبة األخير     كما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى)تػزيز قيـ المكاطنه الصالحة(      
  السياسية لمشبا ( كبير جداا  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر  )الحد مف ظاهر  البلمباال

 .األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغة 
كهو أكبر مف قيمة  (ٙٗ.ٕٕٙالمحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع     

 (٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٚ( كذلؾ غند درجة حرية )ٚٙٓ.ٗٔ)النظرية التو تساكؼ كاي مربع 
 بنود مجموعة التمكيف السياسي في برنامج جيمنافي ترتيب ( (حساب قيمة ) كاي مربع 28)جدوؿ 

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

مستوى  درجة الحرية
 الدللة

210 8 26.2 226.46 14.067 7 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج هذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كهذا يجي  غمى السؤاؿ ك 

بيف مكجكد  جميػ ا لو برنامج جيمنا لكف التكزيع  التمكيف السياسوالشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد 
 السياسو لو برنامج جيمنا.        بنكد مجمكغة التمكيف   كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيعالمجمكغة ليس غادالا  بنكد
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 الفصل الثالث
 وتفسرياته برانمج أغلى شبابمضمون حتليل نتائج 

 ...............................................األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج -أولا 

 .............................................الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج -ثانياا 

 .............................................الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج -ثالثاا 
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 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ -أولا 
بنكد المػيار  مف / بند٘٘/ كحد  مكزغة غمى /ٜٖٖٚ/أغمى شبا بمغ مجمكع كحدات التحميل لو برنامج   

/ ٓٓ٘كغندما رتّبت هذ  التكرارات كلق البنكد التو تنتمو إلي ا ممف سّمـ تكزيع تنازلو انحصر مابيف / .المػتمد
التشجيع غمى المشاركة لو لبند)جاء لو المرتبة األكلى كتكرار كاحد ( الذؼ  نشر مبادغ التطكع تكراراا لبند )

/ تكراراا ٜ.ٚٙ/ كاألخير   كبػد حسا  متكسط التكرارات كالبالغ /٘٘رتبة /الذؼ جاء لو الم( الترشيح كاالنتخابات
  مّما يكحو بأّف / بنداا تحت المتكسطٖٔينما كاف // بنداا لحس  كانت سائد  لكؽ المتكسط   ب٘ٔلكحع أف /

 .هناؾ تركيزاا غمى بنكد دكف أخرػ 
 (شباب أغمى مجبرنا في) التحميل وحدات تكرارات وفق البنود ترتيب( 30) جدوؿ

تكرار وحدات  المجموعة البند الرقـ
 التسجيل

 الترتيب النسبة %

 ٔ ٖٚ.ٖٔ ٓٓ٘ اجتماغية نشر مبادغ التطكع   ٔ

التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا  ٕ
 ٕ ٖٙ.ٜ ٖٓ٘ تػميمية لمتفكؽ كالتميز.

 ٖ ٖ٘.ٛ ٕٖٔ غيةاجتما تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا   ٖ
 ٗ ٘ٔ.ٗ ٘٘ٔ اجتماغية تشجيع الػمل الجماغو   ٗ
 ٘ ٛٗ.ٖ ٖٓٔ اجتماغية كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا .  ٘
 ٙ ٖٗ.ٖ ٕ٘ٔ تػميمية تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو ٙ
 ٚ ٕٔ.ٖ ٕٓٔ اجتماغية ثقالة االبداع االجتماغو  ٚ
 ٛ ٓٚ.ٕ ٔٓٔ اجتماغية االجتماغية الجيد .إكسا  الشبا  الػادات  ٛ
 ٜ ٔٗ.ٕ ٜٓ اجتماغية تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ  ٜ
 ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ اقتصادية مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. ٓٔ
 ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ تػميمية تبادؿ الخبرات كالمػارؼ ٔٔ
 ٕٔ ٗٔ.ٕ ٓٛ سياسية االنتماء لمكطف ٕٔ
 ٖٔ ٔٔ.ٕ ٜٚ سياسية ة الكطنيةاالغتزاز بال كي ٖٔ
 ٗٔ ٔٓ.ٕ ٘ٚ اقتصادية خمق لرص غمل جديد . ٗٔ
 ٘ٔ ٚٛ.ٔ ٓٚ اجتماغية حرية أكبر لممشاركة ٘ٔ

كاالتصاالت  ا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكماتمساغد  الشب ٙٔ
 ٙٔ ٜٚ.ٔ ٚٙ تكنكلكجية بفاغمية

 ٚٔ ٚٚ.ٔ ٙٙ تػميمية اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  ٚٔ
 ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ اجتماغية االجتماغيةالحساس بالمسؤكلية ا  ٛٔ
 ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ سياسية تػزيز قيـ المكاطنة  ٜٔ
 ٕٓ ٖٙ.ٔ ٔٙ اجتماغية القدر  غمى المشاركة الفاغمة ٕٓ
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 ٕٔ ٚٗ.ٔ ٘٘ تػميمية إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  ٕٔ
 ٕٕ ٕٗ.ٔ ٖ٘ اجتماغية لتسامح تشجيع االتجاهات التو تدغـ ا  ٕٕ
 ٖٕ ٜٖ.ٔ ٕ٘ تػميمية  محاربة األمية كالتخم   ٖٕ
 ٕٗ ٖٚ.ٔ ٔ٘ اجتماغية اتخاذ القرارات  ٕٗ
 ٕ٘ ٖٗ.ٔ ٓ٘ اجتماغية تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا   ٕ٘
 ٕٙ ٖٔ.ٔ ٜٗ تػميمية التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا ٕٙ
 ٕٚ ٕٛ.ٔ ٛٗ تػميمية ؤسسات التػميمية المختمفةالمشاركة لو الم ٕٚ
 ٕٛ ٖٕ.ٔ ٙٗ سياسية دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو ٕٛ
 ٜٕ ٛٔ.ٔ ٗٗ اقتصادية تنمية م ارات البحث غف غمل. ٜٕ
 ٖٓ ٜٓ.ٔ ٔٗ تػميمية تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا ٖٓ
 ٖٔ ٗٓ.ٔ ٜٖ اجتماغية آلخريفمساغد  الشبا  لو تقبل آراء ا  ٖٔ
 ٕٖ ٕٓ.ٔ ٖٛ تػميمية ربط التػميـ بالػمل. ٕٖ
 ٖٖ ٜٜ.ٓ ٖٚ تػميمية التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات ٖٖ
 ٖٗ ٜٙ.ٓ ٖٙ تكنكلكجية امكانية التكاصل مع الشبا  ٖٗ
 ٖ٘ ٙٛ.ٓ ٕٖ اجتماغية حرية الرأؼ كالتػبير ٖ٘
 ٖٙ ٓٛ.ٓ ٖٓ اجتماغية .تقبل التغيير االجتماغو   ٖٙ

التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة   ٖٚ
 ٘.ٖٚ ٘ٚ.ٓ ٕٛ اجتماغية الفػمية غمى أرض الكاقع

 ٘.ٖٚ ٘ٚ.ٓ ٕٛ تكنكلكجية التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت. ٖٛ
 ٜٖ ٕٚ.ٓ ٕٚ تػميمية تحدؼ ثقالة الػكلمة. ٜٖ
 ٓٗ ٓٚ.ٓ ٕٙ اجتماغية ةالتنالسي  ٓٗ
 ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ اقتصادية التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير   ٔٗ
 ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ تػميمية  بناء القدرات كتكظيف ا ٕٗ
 ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ اقتصادية التدري  غمى كيفية استثمار الكقت  ٖٗ

تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية  ٗٗ
 ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ تػميمية يةالتربك 

 ٘ٗ ٕٙ.ٓ ٖٕ تػميمية التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية ٘ٗ
 ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ اقتصادية تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية ٙٗ
 ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ سياسية المساكا  لو الحقكؽ  ٚٗ
 ٛٗ ٔ٘.ٓ ٜٔ تػميمية تكالؤ الفرص ٛٗ
 ٜٗ ٛٗ.ٓ ٛٔ تصاديةاق إغداد الطاقة الشبابية الػاممة. ٜٗ
 ٓ٘ ٖٗ.ٓ ٙٔ تكنكلكجية تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. ٓ٘
 ٔ٘ ٓٗ.ٓ ٘ٔ تكنكلكجية تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . ٔ٘
 ٕ٘ ٕٖ.ٓ ٕٔ اجتماغية التصدؼ ألكجه الفساد ٕ٘
 ٖ٘ ٔ.ٓ ٗ ةسياسي المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٖ٘
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 ٗ٘ ٘ٓ.ٓ ٕ سياسية الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٗ٘
 ٘٘ ٖٓ.ٓ ٔ سياسية التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات ٘٘
  %ٓٓٔ ٖٖٛٚ  المجمكع 

ؽ لك  كد( بنٛكيبلحع مف الجدكؿ السابق أف مجمكغة التمكيف االجتماغو ظ رت لو المرتبة األكلى  إذ كانت )
كما نبلحع مف الجدكؿ ثبلثة بنكد مف مجمكغة التمكيف التػميمو  اا لممجمكغة ( بندٜٔمف أصل )خط المتكسط 
 التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميزكهو ) اا لممجمكغة / بندٙٔمف أصل /

 (.تبادؿ الخبرات كالمػارؼ- تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو -
 -لمكطف)االنتماء ماكه لممجمكغة / بنكدٛمف مجمكغة التمكيف السياسو مف أصل / بنديفكما نبلحع مف الجدكؿ 
 (  االغتزاز بال كية الكطنية

/ بنكد لكؽ خط المتكسط كهو ٚكما يبلحع ظ كر بنديف  مف بنكد  مجمكغة التمكيف االقتصادؼ  كغددها /
أما مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لمـ يظ ر  ركة الشبا  لو سكؽ الػمل خمق لرص غمل جديد (مشابالترتي  )

 من ا أؼ بند لكؽ خط المتكسط.
( مف حيث غدد التكرارات تبادؿ الخبرات كالمػارؼ -مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل) ابند ػ كما يبلحع تساك 

تػزيز قيـ  -)االحساس بالمسؤكلية  ابند ػ كقد تساك  ./٘.ٓٔحيث جاءا لو المرتبة / / تكراراا لكل من ما/ٙٛ/
)التشجيع  ابند ػ   كتساك (٘.ٛٔ  لقد جاءا لو المرتبة )/ تكراراا لكل بندٗٙمف حيث غدد التكرارات/ (المكاطنة

التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات  -غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع
كيبلحع  .(٘.ٖٚ  كقد جاءا لو المرتبة )/ تكراراا لكل من مإٛ( مف حيث غدد التكرارات /االنترنتغف طريق 

/ ٕ٘( مف حيث غدد التكرارات /بناء القدرات كتكظيف ا -التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير ) ابند ػ تساك 
تمكيف الشبا  مف -ية استثمار الكقت )التدري  غمى كيفا بند ػ   كتساك (٘.ٔٗ  لو المرتبة )تكراراا لكل من ما

  كجاءا لو / تكراراا لكل من مإٗ( مف حيث غدد التكرارات /التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية
 . (٘.ٖٗالمرتبة )

 (كلمتأكد مف مدػ التكالق لو تكزيع التكرارات غمى البنكد المطركحة  استخدمت الباحثة قانكف التكالق )كاؼ مربع
 (ٗ٘)ذلؾ غند درجة حرية ك  (٘ٓ٘.ٚٙ)النظرية كاؼ مربع  أكبر مف (ٔٓ.ٜٖٜ٘)المحسكبةكاؼ مربع كانت ل

 .(٘ٓ.ٓ) كمستكػ داللة
 أغمى شبابحساب قيمة) كاي مربع ( في ترتيب بنود المعيار بحسب نتائج تحميل المضموف في برنامج  (31جدوؿ )

عدد البنود  مج ؾ
 )ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

مربع كاي 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

ٖٖٜٚ ٘٘ ٙٚ.ٜ ٜٖٜ٘.ٓٔ ٙٚ.٘ٓ٘ ٘ٗ ٓ.ٓ٘ 

مامممكف الرسالة اإلغبلمية المكج ة لمشبا  ) طمبة جامػة أؼ أف الفرؽ جكهرؼ  كهذا يجي  غمى السؤاؿ   
فمائية السكرية(؟ بأف دمشق  غينة البحث( مف خبلؿ البرامج المػّد  ل ـ لو التمفزيكف الػربو السكرؼ )القنا  ال
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كهذا يثبت أف هناؾ تركيزاا يتممف جميع بنكد مػيار المشاركة المجتمػية كلكف بنس  متفاكتة  أغمى شبا برنامج 
البنكد لو مػيار تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية غير   كتكزيع أغمى شبا دكف أخرػ لو برنامج بنكد  غمى

 .أغمى شبا غادؿ لو برنامج 
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني -ثانياا  

 السورية؟ الفضائية القناة في الشباب برامج عمييا تركز التي التمكيف مجموعات ماىي
ككانػػت النتيجػػة  أغمػػى شػػبا لػػو برنػػامج  بحسػػ  التكػػرارات مجمكغػػات التمكػػيفتكػػرارات كحػػدات التحميػػل لػػو  كزغػػت

 غمى الشكل التالو : 
%( مػػػػف مجمػػػػكع ٙٗ.ٔ٘اغو لػػػػو المرتبػػػػة األكلػػػػى بحصػػػػكل ا غمػػػػى نسػػػػبة )ظ ػػػػرت مجمكغػػػػة التمكػػػػيف االجتمػػػػ    

%( مػػػف مجمػػػكع التكػػػرارات  ثػػػـ ٛٗ.ٕٛالتكػػػرارات  تمت ػػػا مجمكغػػػة التمكػػػيف التػميمػػػو لػػػو المرتبػػػة الثانيػػػة كبنسػػػبة )
%( مف مجمكع التكػرارات  ثػـ مجمكغػة ٜٔ.ٚبالمرتبة الثالثة حيث حصمت غمى نسبة ) السياسومجمكغة التمكيف 

%( مػف مجمػكع التكػرارات  ثػـ مجمكغػة التمكػيف التكنكلػكجو  ٔٛ.ٚلػو المرتبػة الرابػػة بنسػبة ) قتصػادؼكػيف االالتم
 . %( مف مجمكع التكراراتٖٖ.ٗلو المرتبة الخامسة كاألخير  كبنسبة )

 الترتيب ( –النسبة المئوية  –) عدد التكرارات أغمى شبابمجموعات التمكيف في برنامج  (32جدوؿ )
 الترتيب النسبة % عدد التكرارات مجموعات التمكيف الرقـ

 1 51.46 1924 مجموعة التمكيف الجتماعي 1
 2 28.48 1065 مجموعة التمكيف التعميمي 2
 3 7.92 296 مجموعة التمكيف السياسي 3
 4 7.81 292 مجموعة التمكيف القتصادي 4
 5 4.33 162 مجموعة التمكيف التكنولوجي 5

  %100 3739 المجموع 

المرتبػػة األكلػػى إلػػى اهتمػػاـ المسػػؤكليف غػػف إغػػداد برنػػامج د سػػب  مجػػوء المجمكغػػة االجتماغيػػة لػػو كربمػػا يػػػك     
جيمنػػا  بػػالتمكيف االجتمػػاغو .ألنػػه مػػف أهػػداؼ اإلغػػبلـ المرئػػو لػػو بػػرامج الشػػبا  تمكػػيف الشػػبا  مػػف االحسػػاس 

مػػػركر  كحاجػػػة  بكصػػػف امػػػة  كاتخػػػاذ القػػػرارات  كغيرهػػػا    كتشػػػجيػ ـ غمػػػى المشػػػاركة الفاغاالجتماغيػػػة بالمسػػػؤكلية
 كليككنكا قادريف غمى المشاركة الفاغمة لو المجتمع لو جميع النكاحو.     أساسية لمشبا  لمتػبير غف أنفس ـ

أمػػا مجمكغػػة التمكػػيف التكنكلػػكجو لقػػد جػػاءت لػػو المرتبػػة الخامسػػة كاألخيػػر   كهػػذا يػػدؿ غمػػى إهمػػاؿ القػػائميف غمػػى 
لػو  المجمكغػة إلى أهمية هػذ التكنكلكجيا المػمكماتية  إمالة ج ل ذ  الجان  الم ـ كال سيما نحف لو غصر البرنام

 إغداد الشبا  كتطكيرهـ كتدريب ـ لممشاركة المجتمػية الفّػالة 
 
 
 



 

117 

 أغمى شباب( مجموعات التمكيف في برنامج 2شكل رقـ )

 
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث -ثالثاا 
حػػيف كزغػػت تكػػرارات كحػػدات التحميػػل مػػمف كػػل مجمكغػػة مػػف مجمكغػػات التمكػػيف المحػػدد  سػػابقاا كذلػػؾ لػػو     

 ككانت النتائج غمى الشكل التالو :  أغمى شبا برنامج 
 مجموعة التمكيف الجتماعي :  -3-1
ار ال ػػادؼ  الػػذؼ ( تكػػراراا لبنػػد تػزيػػز قػػدر  الشػػبا  غمػػى الحػػك ٓٓ٘/ بنػػد تراكحػػت تكرارات ػػا مػػا بػػيف )ٜٔتمػػـ /   

كبػػد حسػا      الذؼ جاء لو المرتبة األخير ألكجه الفساد  التصدؼ / تكراراا لقط لبندٕٔ  ك /ىاحتل المرتبة األكل
/ بنػػػكد مػػػف بنػػػكد مجمكغػػػة التمكػػػيف ٘( أف /ٖٖ/ نبلحػػػع مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ )ٕ.ٔٓٔمتكسػػػط التكػػػرارات كالبػػػالغ/

 اآلتو:كما لو الجدكؿ   تحت المتكسط   اا / بندٗٔاالجتماغو جاءت لكؽ خط المتكسط  بينما جاء /
 شباب أغمى برنامج في الجتماعي التمكيف مجموعة لبنود التحميل وحدات تكرارات (33) جدوؿ

تكرار وحدات  البند الرقـ
 التسجيل  

 الترتيب النسبة %
 1 25.98 500 نشر مبادئ التطوع   1
 2 16.22 312 تطوير وتنمية الميارات الحياتية لمشباب  2
 3 8.06 155 تشجيع العمل الجماعي   3
 4 6.75 130 وحدة العادات واألفكار والمشاعر بيف الشباب.  4
 5 6.24 120 ثقافة البداع الجتماعي  5
 6 5.25 101 إكساب الشباب العادات الجتماعية الجيدة. 6
 7 4.68 90 تعزيز قدرة الشباب عمى الحوار اليادؼ  7

51.46 
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 8 3.64 70 أكبر لممشاركة حرية 8
 9 3.33 64 الجتماعيةالحساس بالمسؤولية   9
 10 3.17 61 القدرة عمى المشاركة الفاعمة 10
 11 2.76 53 تشجيع التجاىات التي تدعـ التسامح   11
 12 2.65 51 اتخاذ القرارات  12
 13 2.60 50 تنمية كفايات التواصل الجتماعي عند الشباب 13
 14 2.03 39 مساعدة الشباب في تقبل آراء اآلخريف  14
 15 1.67 32 حرية الرأي والتعبير 15
 16 1.55 30 تقبل التغيير الجتماعي.   16
التشجيع عمى النتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى   17

 المشاركة الفعمية عمى أرض الواقع
28 1.45 17 

 18 1.35 26 التنافسية 18
 19 0.62 12 الفساد التصدي ألوجو 19
  %100 1924 المجموع 

( المرتبة األكلى مػمف مجمكغػة التمكػيف االجتمػاغو كلػكؽ خػط المتكسػط الػذؼ نشر مبادغ التطكعلقد احتل بند ) 
ف  التطكع( كهذا طبيػو   كيتفق مع لكر  تشجيع الشبا  غمى ٕ.ٔٓٔهك ) ليككنكا أغماء لاغميف لو المجتمع  كا 

أغمػى دليػل كامػح غمػى اهتمػاـ كبيػر مػف قبػل مػػدؼ برنػامج  / تكػرار ٓٓ٘المرتبػة األكلػى بػػ /مجوء هذا البند لػو 
حيث نػمـ أف اتحاد شبيبة الثكر  منظمة أغماؤها ب ذا البند   شبا  )ال يئة الػامة بالتػاكف مع اتحاد شبيبة الثكر (

جػة األكلػى  لػذلؾ مػف الطبيػػو أف مف الشبا  كتطمق لػاليات متػدد  ت ػدؼ غمػى حػث الشػبا  غمػى التطػكع بالدر 
 يأتو هذا البند لو المرتبة األكلى لو البرنامج.

ف / تكرارٕٖٔ( لو المرتبة الثانية حيث حصل غمى /تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا كما جاء بند )      كا 
أغمػػى شػػبا  لػػو غػػف برنػػامج بنػػد لػػو المرتبػػة الثانيػػة يػػدؿ غمػػى االهتمػػاـ االكبيػػر  مػػف قبػػل المسػػؤكليف هػػذا الكركد 

تطػػكير م ػػارات الشػػبا  الحياتيػػة كذلػػؾ ألهميػػة هػػذا البنػػد لػػو تمكػػيف الشػػبا  مػػف المشػػاركة االجتماغيػػة الفّػالػػة لػػو 
 المجتمع.

  كهذا يدؿ غمى اهتماـ مػدؼ البرامج ب ذا / تكرار٘٘ٔالػمل الجماغو( بػ /كلو المرتبة الثالثة جاء بند )تشجيع   
البرنػامج لػو طبيػتػه يقػكـ غمػى رصػد لػاليػات جماغيػة لمشػبا   كمػا أف الػمػل الجمػاغو لمشػبا  البند  كذلػؾ ألف 

يسػػاغد غمػػى انجػػاز األغمػػاؿ المطمكبػػة لػػو كقػػت أقػػل  إمػػالة إلػػى أف الشػػبا  بطبيػتػػه يػػكلو اهتمػػاـ لمتػػػاكف مػػع 
 اآلخرينبحكـ أن ـ اليستطيػكف الػيش منػزليف غف المجتمع كاآلخريف .

كهذا يدؿ  / تكرار ٖٓٔ( لو المرتبة الرابػة كبػ /كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا ) دكما جاء بن   
غمى االهتماـ ب ذا البند مف قبل مػدؼ البرنامج   كذلؾ ألهميته لو التكحيد بيف آراء الشبا  كالكارهـ ليككنكا يداا 

 الػكلمة الذؼ يػيشكف ليه. كاحد  كقادريف غمى مكاج ة كل التحديات التو تكاج  ـ لو غصر
  مما يدؿ غمى كغو المسؤكليف غف / تكرارٕٓٔ( بػ /ثقالة االبداع االجتماغوكلو المرتبة الخامسة جاء بند )   

بمػنى االستقبللية كالثقة بالنفس كاإليجابية كالتػاكف  الشبا تكغية البرنامج ب ذا البند  كذلؾ ألهمية هذا البند لو 
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لو كالة كبالتالو تمكيف الشبا  مف  المشاركة المجتمػية  ار لتحقيق الن مة المجتمػية السريػةكالتكامل لو األدك 
 النكاحو االجتماغية. 

اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذ  البنكد  قّمة/ بند لقد جاءت تحت المتكسط  كهذا يدؿ غمى ٗٔأما بقية البنكد كهو /  
 اغو لممشاركة المجتمػية.غمى الرغـ مف أهميت ا لو تمكيف الشبا  االجتم

التصدؼ ) كالمرتبة األخير  (نشر مبادغ التطكعكما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى )       
  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف آخر  األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق جداا  كبير (ألكجه الفساد

 بينها كالسّيما أن ا متداخمة كمترابطة ليمالو تكزع بنكد هذ  المجمكغة  

( كهو أكبر مف قيمة كاؼ ٖٔٗ.ٕٛٛٗهذا كقد أثبت اختبار) كاؼ مربع( أف كاؼ مربع المحسكبة تساكؼ )    
 (٘ٓ.ٓ)كمستكػ داللة  (ٛٔ)( كذلؾ غند درجة حرية ٜٙٛ.ٕٛمربع النظرية التو تساكؼ)

 د مجموعة التمكيف الجتماعي في برنامج أغمى شباب( حساب قيمة ) كاي مربع (في ترتيب بنو 34جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

1924 ٜٔ ٔٓٔ.ٕ ٕٗٛٛ.ٖٗٔ ٕٛ.ٜٛٙ ٔٛ ٓ.ٓ٘ 

برامج الشبا   ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لوكهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ 
لكف التكزيع  أغمى شبا لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف االجتماغو مكجكد  جميػ ا لو برنامج 

بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا   كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف االجتماغو لو برنامج 
 .       أغمى شبا 

 لقتصادي: مجموعة التمكيف ا – 3-2
( تكراراا لبند )تنمية الم ارات كالكفػاء  الم نيػة( ٛٚ/ بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف)َٚظ ر مف هذ  المجمكغة /    

كبػػد  ( تكراراا لبند )تنمية م ارات البحث غػف غمل(الػذؼ جػاء لػو المرتبػة األخيػر .ٛٔالذؼ احتل المرتبة األكلى ك)
 ( بنكد لممجمكغةٚ( بنكد جاءت لكؽ المتكسط مف أصل )ٖ) أف/ لكحع ٚ.ٔٗحسا  المتكسط البالغ /

 أغمى شباب(تكرارات وحدات التحميل لقيـ لمجموعة التمكيف القتصادي في برنامج 35جدوؿ )
 الترتيب النسبة % تكرار وحدات التسجيل   البند الرقـ
 ٔ ٘ٗ.ٜٕ ٙٛ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. 1
 ٕ ٛٙ.ٕ٘ ٘ٚ خمق لرص غمل جديد . 2
 ٖ ٚٓ.٘ٔ ٗٗ تنمية م ارات البحث غف غمل. 3
 ٗ ٙ٘.ٛ ٕ٘ التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  4
 ٘ ٕٕ.ٛ ٕٗ التدري  غمى كيفية استثمار الكقت  5
 ٙ ٘ٛ.ٙ ٕٓ تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية 6
 ٚ ٚٔ.ٙ ٛٔ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة. 7
  %ٓٓٔ ٕٜٕ المجمكع 
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كهذا يػػكد إلػى كغػو مػػدؼ برنػامج  / تكرار ٙٛبػ / ( المرتبة األكلىمشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل)بنداحتل قد ل 
أغمػػى شػػبا   بأهميػػة دخػػكؿ الشػػبا  لػػو سػػكؽ الػمػػل  ألنػػه يجػػ  أف يكػػكف الشػػبا  أغمػػاء لػػاغميف لػػو المجتمػػع 

 .ة المجتمع كبالتالو زياد  انتاجه اقتصادياا لتطكير كتنمي لتمكين ـ مف المشاركة اإلقتصادية الفّػالة لو المجتمع
يػػدؿ غمػػى  ممػػا  ر/ تكػػرا٘ٚ( جػػاء لػػو المرتبػػة الثانيػػة حيػػث حصػػل غمػػى / خمػػق لػػرص غمػػل جديػػد أمػػا بنػػد )    

بإغداد الشبا  كت يئت ـ لمػمل لكغي ـ بأف هػذا مػاي ـ الشػبا   أغمى شبا االهتماـ مف قبل المسؤكليف غف برنامج 
  كخاصػة لػو الكقػت الحػالو نجػد مػظػـ الشػبا  قػد أن ػكا دراسػت ـ الجامػيػة كغػاطميف غػف للمدخكؿ لو سكؽ الػمػ

 الػمل.لذلؾ مف المركرؼ خمق لرص غمل جديد  ل ؤالء الشبا  ليتمكنكا مف الدخكؿ كالمشاركة لو سكؽ الػمل. 
ف مجػوء بنػد )     يػػدؿ غمػى محاكلػة مػػف   / تكػرارٗٗ( لػو المرتبػة الثالثػػة كبػػ / تنميػة م ػػارات البحػث غػف غمػػلكا 

مػػػل مػػػا كتشػػػجيػ ـ غمػػػى لمكصػػػكؿ إلػػػى غ تنميػػػة م ػػػارات ـ كمػػػكاهب ـ كصػػػقم ا مػػػػدؼ البػػػرامج تػمػػػيـ الشػػػبا  كيفيػػػة 
 جديد .ممارسة أغماؿ 

 رل ػػك مؤشػػ / تكػػرار ٕٗالمرتبػػة الرابػػػة كبػػػ /أمػػا مجػػوء بنػػدؼ )التشػػجيع غمػػى القيػػاـ بالمشػػركغات الصػػغير ( لػػو   
مػػدؼ البرنػامج لػو دلػع االشػبا  لمبػدء بالقيػاـ بمشػركغات صػغير   ممػا يسػاغدهـ غمػى  غمى غدـ التركيز مػف قبػل

  االنخراط لو سكؽ الػمل بسرغة أكبر 
مػػدؼ  غػدـ اهتمػاـ  لو المرتبة الخامسة   كهذا يػدؿ غمػى بند )التدري  غمى كيفية استثمار الكقت(كذلؾ جاء ك    

لرغـ مػف أهميتػه لػو تػمػيـ الشػبا   كيفيػة اسػتثمار الكقػت سػكاء لػو البرنامج غمى بند كيفية استثمار الكقت  غمى ا
 الػمل أك لو الحيا  اليكمية.   

ممػػا يػػدؿ غمػػى  / تكػػرار ٕٓلمرتبػػة السادسػػة ك  /( لػػو اتنميػػة الم ػػارات كالكفػػاءات الم نيػػةككػػذلؾ جػػاء بنػػد )    
إغػػداد الطاقػػة لمشػػبا . ككػػذلؾ بنػػد )مػػػ  تركيػػز مػػػدؼ البرنػػامج غمػػى هػػذا البنػػد غمػػى الػػرغـ مػػف أهميتػػه بالنسػػبة 

لقط   كهذا يػدؿ غمػى  كرار/ تٛٔ( لقد جاء لو المرتبة السابػة كاألخير  )كدكف خط المتكسط( كبػ /الشبابية الػاممة
ألنػه ال يػتـ دخػكؿ الشػبا  إلػى سػكؽ الػمػل مػ  تركيػز مػػدؼ البرنػامج غمػى هػذا البنػد غمػى الػرغـ مػف أهميتػه. 

مػف خػبلؿ التػػاكف بػيف القطػاع الػػامخ كالخػاص   ارات ـ الم نية مف خػبلؿ التػدري  الم نػوكتنمية م  دكف تمكين ـ
 الستثمار طاقات الشبا  بشكل إيجابو.

( كالمرتبػػة مشػػاركة الشػػبا  لػػو سػػكؽ الػمػػلكمػػا نبلحػػع مػػف الجػػدكؿ إف مػػدػ التكزيػػع بػػيف المرتبػػة األكلػػى )      
ر  كلػو ذلػؾ داللػة كامػحة غمػى االهتمػاـ ببنػد دكف آخػر  األمػر الػذؼ ( كبيػإغداد الطاقػة الشػبابية الػاممػةاألخير  )

تنميػػة يظ ػػر مػػػ  التكالػػق لػػو تػػكزع بنػػكد هػػذ  المجمكغػػة  كالسػػّيما أن ػػا متداخمػػة كمترابطػػة ليمػػا بين ػػا كمػػا لػػو )
(مػػػف ج ػػػة ك)التشػػػجيع غمػػػى القيػػػاـ بالمشػػػركغات .تنميػػػة م ػػػارات البحػػػث غػػػف غمػػػل)ك (الم ػػػارات كالكفػػػاء  الم نيػػػة

 ج ة أخرػ  الصغير ( ك)خمق لرص غمل جديد ( مف
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الشبا  غنصر أساسو ( بيف بنكد المجمكغة  أمراا طبيػياا ألف مشاركة الشبا  لو سكؽ الػملكيػّد تصدر بند )
لو اإلس اـ لو سكؽ الػمل كالمشاركة ليه كذلؾ ال يتـ إال مف خبلؿ التدري  الم نو كاستثمار طاقات الشبا  بما 

لو ت يئة الشبا  لمدخكؿ  ميم ـ غمى استثمار الكقت لمقياـ بالمشركغات التو تفيدهـ كتطكر مجتم ػـهك مفيد  كتػ
لو سكؽ الػمل  كلكّننا نجد بالمقابل مػ  الترابط بيف البنكد األخرػ ممف المجمكغة كبشكل خاص بين ا كبيف 

)مشاركة الشبا  لو سكؽ  د األخرػ غمى الرغـ مف ارتباط ا ببقية البنك بندؼ )تنمية م ارات البحث غف غمل( 
كهذا ينطبق غمى بندؼ .الػمل( التو تػد غناصر أساسية لتمكيف الشبا  مف المشاركة االقتصادية لو المجتمع

)التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير ( كبند )التدري  غمى كيفية استثمار الكقت( لػندما نشجع الشا  غمى 
كنؤهمه لمقياـ بذلؾ سيككف لديه قدر  غمى تنظيـ كقته كاستثمار  بما هك نالع كمفيد له القياـ بالمشركغات الصغير  

ممف مجمكغة التمكيف االقتصادؼ  األمر الذؼ يظ ر مػ   بنكدكلمجتمػه  كهذا يشير إلى غدـ تكامل ال
 . هذ  المجمكغة التكالق لو تكزيع بنكد

(كهو أكبر مف قيمة كاؼ مربع ٙ.ٕٔٔالمحسكبة تساكؼ ) هذا كقد أثبت اختبار) كاؼ مربع( أف كاؼ مربع     
 (٘ٓ.ٓ)كمستكػ داللة  (ٙ)( كذلؾ غند درجة حرية ٕٜ٘.ٕٔالنظرية التو تساكؼ )
 أغمى شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف القتصادي في برنامج ((حساب قيمة ) كاي مربع 36جدوؿ )
عدد  مج ؾ

 البنود)ف(
كاي مربع  ؾ ف

 المحسوبة
ربع كاي م

 النظرية
 مستوى الدللة درجة الحرية

ٕٜٕ ٚ ٗٔ.ٚ ٕٔٔ.ٙ ٕٔ.ٜٕ٘ ٙ ٓ.ٓ٘ 

ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ: 
لكف التكزيع  شبا أغمى لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف االقتصادؼ مكجكد  جميػ ا لو برنامج 

أغمى بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف االقتصادؼ لو برنامج 
 .    شبا 

 مجموعة التمكيف التكنولوجي: -3-3
مػمكمػات مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيػا ال/ تكراراا لبند )ٚٙكيمـ خمس بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف /  

لبنػػػد )تػػػكلير التػػػدري  غمػػػى األج ػػػز  االلكتركنيػػػة  / تكػػػراراا ٘ٔ( الػػػذؼ احتػػػل المرتبػػػة األكلػػػى ك /كاالتصػػػاالت بفاغميػػػة
 لمشبا ( الذؼ جاء لو المرتبة الخامسة كاألخير  .

 بنػكد هػذ  المجمكغػة كػاف لػػكؽ مػػف / تكػػرار لػكحع أنػه )بنػديف( لقػط ٗ.ٕٖكبػػد حسػا  متكسػط التكػرار البػالغ /    
   مما يكحو بأف هناؾ تركيز غمى بنكد دكف أخرػ.( بنكد لممجمكغة٘  مف أصل )خط المتكسط
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 أغمى شباب( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف التكنولوجي في برنامج 37جدوؿ )
تكرار وحدات  البند الرقـ

 التسجيل  
 الترتيب النسبة %

المػمكمات كاالتصاالت مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا  1
 بفاغمية 

ٙٚ ٗٔ.ٖٙ ٔ 
 ٕ ٕٕ.ٕٕ ٖٙ امكانية التكاصل مع الشبا  2
 ٖ ٕٛ.ٚٔ ٕٛ التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت. 3
 ٗ ٛٛ.ٜ ٙٔ تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. 4
 ٘ ٕٙ.ٜ ٘ٔ تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . 5
  %ٓٓٔ ٕٙٔ المجمكع 

مسػػاغد  الشػػبا  لػػو تكظيػػ  %( لبنػػد ٖٙ.ٔٗيبلحػػع مػػف الجػػدكؿ أغػػبل  أف نسػػ  التكػػرارات تراكحػػت مػػابيف)    
%( لبنػػد تػػكلير التػػدري  غمػػى ٕٙ.ٜلػػو المرتبػػة األكلػػى ك)الػػذؼ جػػاء  تكنكلكجيػػا المػمكمػػات كاالتصػػاالت بفاغميػػة

 ء لو المرتبة األخير  .األج ز  االلكتركنية لمشبا  الذؼ جا
/ ٚٙ/ سػجل (مسػاغد  الشػبا  لػو تكظيػ  تكنكلكجيػا المػمكمػات كاالتصػاالت بفاغميػةبنػد ) أف نبلحع مف الجػدكؿ

تكراراا كهذا يدؿ غمػى إدراؾ مػػدؼ البرنػامج لؤلهميػة هػذ  هػذا البنػد  ألف البرنػامج لػو األسػاس يقػكـ غمػى التكاصػل 
التركيػػز غمػػى هػػذا البنػػد.كمف خػػبلؿ متابػػػة البرنػػامج نبلحػػع أنػػه يشػػجع  مػػع لئػػة الشػػبا  لػػذلؾ كػػاف مػػف المػػركرؼ 

غمى اسػتخداـ الشػبا  لؤلج ػز  االلكتركنيػة  كالحصػكؿ غمػى المػمكمػات مػف االنترنػت  كخاصػة أننػا نػػيش الشبا  
غػػػف طريػػػق حصػػػكؿ غمػػػى المػرلػػة يػػػتـ بكػػػل سػػ كلة اليػػـك لػػػو غصػػػر تطػػكرت ليػػػه تكنكلكجيػػػا المػمكمات كأصػػبح ال

 رنت. االنت
  كهذا يدؿ غمػى اهتمػاـ القػائميف غمػى / تكرارٖٙلتكاصل مع الشبا ( بػ /كلو المرتبة الثانية جاء بند )امكانية ا   

  البرنامج ب ذا البند  ألف البرنامج لو أساسه يقـك غمى التكاصل مع الشبا   كيشجػ ـ غمى التكاصل مع اآلخريف
ات كاالتصاالت بفاغمية ليستخدم ا الشػبا  بشػكل مسػتمر  ممػايكلر كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تكظي  تكنكلكجيا المػمكم
 .إمكانية التكاصل كاالتصاؿ مع الشبا  اآلخريف

 /ٕٛ/حيث سجل الثالثةكجاء بند )التشجيع غمى الحصكؿ غمى مػمكمات غف طريق االنترنيت( لو المرتبة        
محصػكؿ ل أهميتػه لػو تمكػيف الشػبا لبنػد غمػى الػرغـ مػف ب ػذا ااهتمػاـ مػػدؼ البرنػامج  قّمػةكهذا مؤشر غمى   تكراراا 

  إمالةا إلى ارتباطه بشكل كبير مع غمى المػمكمات غف طريق االنترنيت كبالتالو إئراء حصيمت ـ الػممية كالثقالية
 . البنديف السابقيف

ممػا / تكػرار  ٙٔ/ ػابػػة كبػ( جػاء لػو المرتبػة الر تكظي  االنترنػت لػو النػكاحو الفكريػة كالثقاليػة السػميمةأما بنػد)    
لتكظيػ  االنترنػت يدؿ غمى غدـ تركيز مػدؼ البرنامج غمى هذا البند غمى الػرغـ مػف أهميتػه لػو مسػاغد  الشػبا  

 .لمحصكؿ غمى كل ماهك م ـ كمفيد ل ـ
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 تكػرار/ ٘ٔ/ػلقد جاء لو المرتبة الخامسة كاألخير  كب (تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا  )أما بند    
ة اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذا البند  كقد يككف مف منطمػق أف جميػع الشػبا  لػدي ـ الخبػر    كهذا مؤشر غمى قمّ  لقط

 لو استخداـ األج ز  االلكتركنية.
مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى )    

  كلػػو ذلػػؾ داللػػة كبيػػر (تػػكلير التػػدري  غمػػى األج ػػز  االلكتركنيػػة لمشػػبا )( كالمرتبػػة األخيػػر  الت بفاغميػػةكاالتصػػا
غمػى الػرغـ مػف ارتبػاط جميػع بنػكد المجمكغػة مػع بػمػ ا لػبل يػتـ تحقيػق بنػد  كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر

 يع بنكدهذ  المجمكغة .  األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكز دكف االهتماـ بالبند اآلخر
( كهػػو أكبػػر مػػف ٚ٘.٘٘كػػاؼ مربػػع المحسػػكبة تسػػاكؼ ) ةكهػػذا مػػا أ ثبػػت غنػػد حسػػا  ) كػػاؼ مربػػع( لكانػػت قيمػػ    
 (٘ٓ.ٓ) كمستكػ داللة (ٗ)( كذلؾ غند درجة حرية ٛٛٗ.ٜالنظرية التو تساكؼ )كاي مربع قيمة 

 أغمى شبابمكيف التعميمي في برنامج في ترتيب بنود مجموعة الت(حساب قيمة ) كاي مربع  (38جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

ٕٔٙ ٘ ٖٕ.ٗ ٘٘.٘ٚ ٜ.ٗٛٛ ٗ ٓ.ٓ٘ 

ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ: 
لكف التكزيع  أغمى شبا نا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف التكنكلكجو مكجكد  جميػ ا لو برنامج لو الق

أغمى بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لو برنامج 
 .       شبا 

 مجموعة التمكيف التعميمي: -3-4
التشػجيع غمػى تنميػة قػدرات الشػبا  الػقميػة / تكػراراا لبنػد )ٖٓ٘تراكحػت تكرارات ػا مػابيف / بنداا  ة غشر كتمـ ست    

لػػو  الػػذؼ جػػاء( تكالؤ الفػػرصلبنػػد) / تكػػراراا ٜٔلػػو المرتبػػة األكلػػى ك/ الػػذؼ جػػاء( كاإلبداغيػػة دغمػػاا لمتفػػكؽ كالتميػػز
( بنػػكد جػػاءت لػػكؽ المتكسػػط ٗ) / لػػكحع أف٘.ٙٙ/كبػػػد حسػػا  متكسػػط التكػػرارات كالبػػالغ  .األخيػػر / ك ٙٔ/المرتبػة 

 ( بند لممجمكغة.ٙٔمف أصل )
 أغمى شباب( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج 39جدوؿ )

تكرار  البند الرقـ
وحدات 

 التسجيل  

 الترتيب النسبة %

اا لمتفػػػكؽ التشػػػجيع غمػػػى تنميػػػة قػػػدرات الشػػػبا  الػقميػػػة كاإلبداغيػػػة دغمػػػ 1
 كالتميز.

ٖ٘ٓ ٖٕ.ٛٙ ٔ 

 ٕ ٗٚ.ٔٔ ٕ٘ٔ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو 2
 ٖ ٛٓ.ٛ ٙٛ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ 3
 ٗ ٕٓ.ٙ ٙٙ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  4
 ٘ ٙٔ.٘ ٘٘ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  5
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 ٙ ٛٛ.ٗ ٕ٘ محاربة األمية كالتخم   6
 ٚ ٓٙ.ٗ ٜٗ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا 7
 ٛ ٔ٘.ٗ ٛٗ المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة 8
 ٜ ٘ٛ.ٖ ٔٗ تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا 9
 ٓٔ ٚ٘.ٖ ٖٛ ربط التػميـ بالػمل. 10
 ٔٔ ٚٗ.ٖ ٖٚ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات 11
 ٕٔ ٗ٘.ٕ ٕٚ .تحدؼ ثقالة الػكلمة 12
 ٖٔ ٖ٘.ٕ ٕ٘ بناء القدرات كتكظيف ا 13
 ٗٔ ٕ٘.ٕ ٕٗ تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية 14
 ٘ٔ ٙٔ.ٕ ٖٕ التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية 15
 ٙٔ ٛٚ.ٔ ٜٔ تكالؤ الفرص 16
  %ٓٓٔ ٘ٙٓٔ  المجمكع 

احتػل  (التشجيع غمػى تنميػة قػدرات الشػبا  الػقميػة كاإلبداغيػة دغمػاا لمتفػكؽ كالتميػزبند )دكؿ نبلحع أف مف الج    
ممػا يػدؿ غمػى اهتمػاـ مػػدؼ البرنػامج ب ػذا البنػد  / تكػرار ٖٓ٘/ ػالمرتبة األكلى ممف مجمكغة التمكيف التػميمو ب

المسػؤكلة تػمػل غمػى هػذا األمػر كتػدغك لمقيػاـ كهذا أمػر طبيػػو كيتفػق مػع الكاقػع الػذؼ نػػيش ليػه لجميػع الج ػات 
  كما أف برنامج أغمى شبا  يقػكـ برصػد جميػع الفػاليػات التػو تػدغـ بفػاليات لتشجيع الشبا  غمى التفكؽ كالتميز

التفكؽ كالتميز لو جميع المجاالت الػممية كاألدبيػة  سػكاء كانػت لػاليػات لرديػة كخاصػة  أـ لػاليػات بالتػػاكف مػع 
 بة الثكر .اتحاد شبي
كهػذا يػدؿ غمػى كغػو   / تكػرارٕ٘ٔ( لقد جاء لو المرتبة الثانية بػ /تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػمموأما بند )

غػػف ليككنػػكا قػػادريف غمػػى اإلبػػداع كالتميػػز مػػف خػػبلؿ البحػػث مػػػدؼ البرنػػامج ب ػػذا البنػػد ألهميتػػه لػػو إغػػداد الشػػبا  
 البحث الػممو لتمكين ـ غممياا بالشكل الصحيح. األمكر بطريقة غممية صحيحة  باتباع خطكات

  كهػػذا يػػدؿ غمػػى / تكػػرارٙٛ/ ى( حيػػث حصػػل غمػػتبػػادؿ الخبػػرات كالمػػػارؼكلػػو المرتبػػة الثالثػػة جػػاءت بنػػد )     
مفػػة كاسػػتخدام ا لػػو مجػػاالت الحيػػا   كتبادل ػػا مػػع األخػػريف االهتمػػاـ بتػمػػيـ الشػػبا  لمحصػػكؿ غمػػى المػػػارؼ المخت

ليككنػػكا قػػادريف غمػػى اسػػتخداـ هػػذ   ى خبػػر  حقيقيػػة تمكػػن ـ مػػف المشػػاركة الفّػالػػة لػػو المجتمػػعليحصػػل الشػػبا  غمػػ
  كمػػا أف برنػػامج أغمػػى الخبػػرات كالمػػػارؼ لػػو البحػػث الػممػػو كبالتػػالو تػػكجي  ـ باشػػكل الصػػحيح ليككنػػكا متفػػكقيف
ادؿ الخبػػرات كالمػػػارؼ شػػبا  يقػػكـ لػػو طبيػتػػه أيمػػاا غمػػى استمػػالة مجمكغػػة مػػف الشػػبا   كالتحػػاكر مػ ػػـ كتبػػ

 مػ ـ  لذلؾ لإف التركيز غمى هذا البندأمر طبيػو.
ف مجوء بند )اإلبداع كالتصميـ كالكفاء ( لو المرتبة الرابػة  /     كهذا يدؿ غمى الكغو بأهمية هذا  / تكرارٙٙكا 

محػػيط ممػػا يجػػػل البنػػد كخاصػػة بػػػد احتكػػاؾ الشػػبا  مػػع كسػػائط الػكلمػػة الثقاليػػة كاحتكػػاؾ الشػػبا  مػػع الكسػػط ال
يػه تالشا  مجرد متمقو كتبػد  غف االنجاز كاإلبتكار لدرجة أنه يفقد القػدر  غمػى اإلبػداع  ذلػؾ بػأف كػل شػو بػات يأ
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غمػػػى طبػػػق مػػػف الفمػػػة كبكػػػبس األزرار  إمػػػالة إلػػػى أف البػػػرامج كالمكمػػػكغاتى السػػػطحية التػػػو تػرمػػػ ا القنػػػكات 
تفكير  كتؤدؼ إلى انحراؼ التفكير مما يقتل ركح الػمـ كالمػرلػة الفمائية التو قد تزيد مف مآلة الػمل كسطحية ال

 كاإلبداع لدػ الشبا . 
هتماـ مػدؼ قّمة ا ( بند لقد جاءت دكف خط المتكسط كهذا يدؿ غمى ٕٔأما بقية بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو )

لممشاركة  التػميمو يف الشبا لو تمك كارتباط ا مع بػم ا بػماا  البرنامج ب ذ  البنكد غمى الرغـ مف أهميت ا
 المجتمػية.

الشبا  الػقمية كاإلبداغية  راتالتشجيع غمى تنمية قدكما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى 
(كبير جداا  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف تكالؤ الفرصكالمرتبة األخير  ) ( دغماا لمتفكؽ كالتميز.

 الق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغة.ألمر الذؼ يظ ر مػ  التك أخر  ا
(كهو أكبر مف قيمة ٖٜ٘.ٗ٘ٗٔالمحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع     

 (٘ٓ.ٓكمستكػ داللة )( ٘ٔ) ( كذلؾ غند درجة حريةٜٜٙ.ٕٗالنظرية التو تساكؼ)كاي مربع 
 أغمى شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج (مربع (حساب قيمة ) كاي 40جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

ٔٓٙ٘ ٔٙ ٙٙ.٘ ٔٗ٘ٗ.ٜٖ٘ ٕٗ.ٜٜٙ ٔ٘ ٓ.ٓ٘ 
ممشاركة المجتمػية لو برامج ما أبػاد تمكيف الشبا  لكهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كهذا يجي  غمى السؤاؿ 

لكف  أغمى شبا الشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف التػميمو مكجكد  جميػ ا لو برنامج 
بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو لو برنامج التكزيع 

    أغمى شبا .
 ة التمكيف السياسي: مجموع 3-5
( الػذؼ احتػل المرتبػة االنتماء لمكطف/ تكراراا لبند )ٓٛ/ بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف /ٛتمـ هذ  المجمكغة /    

كبػػد ( الػذؼ جػاء لػو المرتبػة األخيػر . التشجيع غمػى المشػاركة لػو الترشػيح كاالنتخابػاتاألكلى  كتكرار كاحد لبند )
( بنػػػػكد ٛ( بنػػػػكد جػػػػاءت لػػػػكؽ خػػػػط المتكسػػػػط  مػػػػف أصػػػػل )4أف ) /  لػػػػكحعٖٚالغ /حسػػػػا  متكسػػػػط التكػػػػرارات كالبػػػػ

 لممجمكغة
 أغمى شباب( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف السياسي في برنامج 41جدوؿ )

تكرار وحدات  البند الرقـ
 التسجيل  

 الترتيب النسبة %
 ٔ ٖٓ.ٕٚ ٓٛ االنتماء لمكطف ٔ
 ٕ ٜٙ.ٕٙ ٜٚ كطنيةاالغتزاز بال كية ال ٕ
 ٖ ٕٙ.ٕٔ ٗٙ تػزيز قيـ المكاطنة ٖ
 ٗ ٗ٘.٘ٔ ٙٗ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو ٗ
 ٘ ٙٚ.ٙ ٕٓ المساكا  لو الحقكؽ  ٘
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 ٙ ٖ٘.ٔ ٗ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٙ
 ٚ ٚٙ.ٓ ٕ الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٚ
 ٛ ٖٗ.ٓ ٔ و الترشيح كاالنتخاباتالتشجيع غمى المشاركة ل ٛ
  %ٓٓٔ ٜٕٙ المجمكع 

( احتػػل المرتبػػة األكلػػى مػػمف مجمكغػػة التمكػػيف السياسػػو  كحصػػل االنتمػػاء لمػػكطفبنػػد ) فأنبلحػػع مػػف الجػػدكؿ    
  مما يدؿ غمػى اهتمػاـ مػػدؼ البرنػامج ب ػذا البنػد  كهػذا أمػر طبيػػو كمػركرؼ كخاصػة لػو ظػل / تكرارٓٛغمى /

االنتمػاء لمػكطف كحػ  لذلؾ كاف مػف الم ػـ التركيػز غمػى أهميػة  مر ب ا المجتمع لو اآلكنة األخير  الظركؼ التو ي
مف قبل كسائل اإلغبلـ لتمكيف الشػبا  سياسػياا ليككنػكا قػادريف غمػى تخطػو الظػركؼ الصػػبة كبنػاء سػكرية  الكطف

 المستقبل.
كهػػذا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ   / تكػػرارٜٚالثانيػػة بػػػ /أمػػا بنػػد )االغتػػزاز بال كيػػة الكطنيػػة( لقػػد جػػاء لػػو المرتبػػة     

البرنػػامج ب ػػذا البنػػد ألهميتػػه  كلمػػركر  تػزيػػز  لػػو نفػػكس الشػػبا  لتمكػػيف الشػػبا  مػػف مكاج ػػة األخطػػار التػػو ت ػػدد 
 تماسك ـ.

دؼ   ممػا يػدؿ غمػى اهتمػاـ مػػ/ تكرارٗٙ/ ى( لو المرتبة الثالثة حيث حصل غمتػزيز قيـ المكاطنةكجاء بند )    
كخاصة لػو ظػل الظػركؼ التػو   بالقيـ الكطنيةالبرنامج ب ذا البند لما له مف أهمية لو لو جػل الشبا  يتمسككف 

نػيشػػ ا ممػػا يسػػاغد الشػػبا  غمػػى القػػدر  غمػػى المشػػاركة السياسػػية كيككنػػكا لػػاغميف لػػو المجتمػػع لتخطػػو الظػػركؼ 
 الصػبة التو نػيش ا. 

كهػذا ذليػل غمػى االهتمػػاـ  / تكرارٙٗلنظػاـ السياسػػو/ بػػ /الشػبا  لػو إطػار اكلػو المرتبػة الرابػػة جػاء بنػد /دمػػج   
ب ػػذا البنػػد  كخاصػػة أف برنػػامج أغمػػى شػػبا  يرصػػد لػاليػػات يقػػـك ب ػػا الشػػبا  لممسػػاغد  لػػو الخػػركج مػػف األزمػػة ) 

 ( الكغو كالثقالة إلى جميع الشبا حمبلت المصالحة الكطنية  كالمساغد  لو نشر 
المسػػػػاكا  لػػػػو ) / بنػػػػكد لقػػػػد جػػػػاءت تحػػػػت المتكسػػػػط كهػػػػوٗمكغػػػػة التمكػػػػيف السياسػػػػو كغػػػػددها /أمػػػػا بقيػػػػة بنػػػػكد مج

الحػػػد مػػػف ظػػػاهر  البلمبػػػاال  السياسػػػية / )/ تكػػػراراتٗ/المشػػػاركة لػػػو اتخػػػاذ القػػػرارات السياسػػػية) / تكػػػراراا ٕٓ/الحقػػػكؽ 
اهتماـ المػديف  قّمةيدؿ غمى  كهذا /تكرار كاحد/ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات) /تكراريف/لمشبا 

يككف غدـ االهتماـ ب ذ  البنكد إلى نكغية البرنامج  حيث يسػى البرنػامج  ب ذ  البنكد  غمى الرغـ مف أهميت ا  كقد
لو أغم  حمقاته إلى مػالجة المشاكل التو تػترض الشبا  لو المجاؿ الػممو كاالجتمػاغو أكثػر مػف التطػرؽ إلػى 

إف تـ التطرؽ إلي ا يككف التطرؽ بشكل مئيل مف خبلؿ بػض الحكارات الجانبيػة البػيػد   األمكر السياسية  كحتى
 غف مكمكع الحمقة األصمو. 

التشجيع كالمرتبة األخير   ) ( االنتماء لمكطفكما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى)        
  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر  األمر ( كبير جداا غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات

 كالق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغة.الذؼ يظ ر مػ  الت
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كهو أكبر مف قيمة  (ٛٛ.ٕٕٗالمحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع     
 (٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٚ)( كذلؾ غند درجة حرية ٚٙٓ.ٗٔالنظرية التو تساكؼ)كاي مربع 

 أغمى شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف السياسي في برنامج ( (حساب قيمة ) كاي مربع 42جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

ٕٜٙ ٛ ٖٚ ٕٕٗ.ٛٛ ٔٗ.ٓٙٚ ٚ ٓ.ٓ٘ 

ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج ذا يجي  غمى السؤاؿ كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كه
لكف  أغمى شبا الشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف السياسو مكجكد  جميػ ا لو برنامج 

لسياسو لو برنامج بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف االتكزيع 
 .  أغمى شبا 
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 الرابعالفصل      

 وتفسرياته برانمج بصمات شباب مضموننتائج حتليل 

 ..................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ....................................... -أولا 

 ................................................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني........ -ثانياا 

 ......النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.................................................. -ثالثاا 
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 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ -أولا 
مف بنكد المػيار  اا / بند٘٘غة غمى // كحد  مكز ٔٚٚٔ/بصمات شبا بمغ مجمكع كحدات التحميل لو برنامج 

/ ٕٔٔكغندما رتّبت هذ  التكرارات كلق البنكد التو تنتمو إلي ا ممف سّمـ تكزيع تنازلو انحصر مابيف / .المػتمد
التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح لبند) ر كاحد( الذؼ جاء لو المرتبة األكلى كتكرااتخاذ القرارات )تكراراا لبند
/ تكراراا لكحع أف ٕ.ٕٖ/ كاألخير   كبػد حسا  متكسط التكرارات كالبالغ /٘٘الذؼ جاء لو المرتبة / (كاالنتخابات

  مّما يكحو بأّف هناؾ تركيزاا / بنداا تحت المتكسطٖ٘  بينما كاف /داا لحس  كانت سائد  لكؽ المتكسط/ بنٕٓ/
  لو برنامج بصمات شبا . غمى بنكد دكف أخرػ 

 (شباب بصمات برنامج في) التحميل وحدات تكرارات وفق ودالبن ترتيب( 43) جدوؿ

تكرار وحدات  المجموعة البند الرقـ
 الترتيب النسبة % التسجيل 

 ٔ ٜٔ.ٔٔ ٕٔٔ اجتماغية اتخاذ القرارات 1
 ٕ ٜٚ.ٗ ٛٛ اجتماغية حرية أكبر لممشاركة 2
 ٖ ٖٗ.ٗ ٚٚ اجتماغية االحساس بالمسؤكلية 3
 ٗ ٖٛ.ٖ ٛٙ ػميميةت ربط التػميـ بالػمل. 4
 ٘ ٛٚ.ٖ ٚٙ اجتماغية تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ 5
 ٙ ٜٖ.ٖ ٓٙ سياسية االنتماء لمكطف 6
 ٚ ٔٔ.ٖ ٘٘ اجتماغية القدر  غمى المشاركة الفاغمة 7
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ اجتماغية التصدؼ ألكجه الفساد 8
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ جيةتكنكلك  تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . 9

 ٓٔ ٕٛ.ٕ ٓ٘ اجتماغية تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  10
 ٔٔ ٘ٙ.ٕ ٚٗ اجتماغية ثقالة االبداع االجتماغو 11
 ٘.ٕٔ ٗ٘.ٕ ٘ٗ تكنكلكجية امكانية التكاصل مع الشبا  12

مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت  13
 بفاغمية

 تكنكلكجية
ٗ٘ ٕ.٘ٗ ٕٔ.٘ 

 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ اجتماغية نشر مبادغ التطكع 14
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ اجتماغية تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  15
 ٙٔ ٕ٘.ٕ ٓٗ تػميمية التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا 16
 ٚٔ ٛٓ.ٕ ٖٚ تكنكلكجية تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. 17
 ٛٔ ٖٓ.ٕ ٖٙ تػميمية تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو 18
 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ تػميمية تبادؿ الخبرات كالمػارؼ 19
 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ سياسية االغتزاز بال كية الكطنية 20
 ٕٔ ٘ٚ.ٔ ٖٔ اجتماغية حرية الرأؼ كالتػبير 21
 ٕٕ ٖٙ.ٔ ٜٕ تػميمية بكيةتمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التر  22
 ٖٕ ٕ٘.ٔ ٕٚ اجتماغية مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 23
 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ اجتماغية تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح 24
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 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ تػميمية بناء القدرات كتكظيف ا 25
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ اجتماغية تشجيع الػمل الجماغو 26
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ اجتماغية ادات االجتماغية الجيد .إكسا  الشبا  الػ 27
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ اجتماغية كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . 28

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ تكنكلكجية التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت. 29

التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ  30
 كالتميز.

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ تػميمية

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ سياسية تػزيز قيـ المكاطنة 31
 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ اجتماغية تقبل التغيير االجتماغو. 32
 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ تػميمية اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  33

34 
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية 

 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ غيةاجتما غمى أرض الكاقع

 ٖ٘ ٖٔ.ٔ ٕٓ تػميمية تكالؤ الفرص 35
 ٖٚ ٕٓ.ٔ ٛٔ اجتماغية التنالسية 36
 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ تػميمية إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد 37
 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ تػميمية محاربة األمية كالتخم  ٖٛ
 ٜٖ ٔ ٙٔ اقتصادية التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  39
 ٓٗ ٘ٛ.ٓ ٘ٔ اقتصادية التدري  غمى كيفية استثمار الكقت 40
 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ اقتصادية مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. 41
 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ تػميمية المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة 42

 ٖٗ ٖٚ.ٓ ٖٔ تػميمية التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية 43
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ اقتصادية ارات كالكفاء  الم نيةتنمية الم  44
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ تػميمية .تحدؼ ثقالة الػكلمة 45

 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ سياسية  المساكا  لو الحقكؽ  46
 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ اقتصادية تنمية م ارات البحث غف غمل. 47
 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ اقتصادية خمق لرص غمل جديد . 48
 ٜٗ ٙ٘.ٓ ٓٔ اقتصادية مة.إغداد الطاقة الشبابية الػام 49
 ٓ٘ ٓ٘.ٓ ٜ تػميمية تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا ٓ٘

 ٔ٘ ٘ٗ.ٓ ٛ تػميمية التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات ٔ٘
 ٕ٘ ٕٛ.ٓ ٘ سياسية دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو ٕ٘

 ٖ٘ ٚٔ.ٓ ٖ سياسية الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٖ٘
 ٗ٘ ٔٔ.ٓ ٕ سياسية المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٗ٘
 ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ سياسية التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات ٘٘

  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ  المجمكع 
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لكؽ  كد( بنٓٔكيبلحع مف الجدكؿ السابق أف مجمكغة التمكيف االجتماغو ظ رت لو المرتبة األكلى  إذ كانت )
 تكنكلكجوبنكد مف مجمكغة التمكيف ال أربػةكما نبلحع مف الجدكؿ   اا لممجمكغة( بندٜٔمف أصل )خط المتكسط 
مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت )كهو لممجمكغة / بنكد٘مف أصل / لكؽ المتكسط

تكظي  االنترنت لو  ز  االلكتركنية لمشبا   امكانية التكاصل مع الشبا  تكلير التدري  غمى األج  بفاغمية
 النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة(.

  اا لممجمكغة/ بندٙٔ/لكؽ خط المتكسط مف أصل مجمكغة التمكيف التػميمو مف ظ كر أربػة بنكد  كما يبلحع
لشبا  غمى البحث تبادؿ الخبرات كالمػارؼ  التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا تنمية قدر  اكهو بالترتي  )

 الػممو ربط التػميـ بالػمل(
لممجمكغة / بنكد ٛمف أصل / لكؽ المتكسط مف مجمكغة التمكيف السياسو بنديفظ كر كما نبلحع مف الجدكؿ 

لمـ يظ ر من ا أؼ بند لكؽ خط االقتصادؼ أما مجمكغة التمكيف  االغتزاز بال كية الكطنية( -لمكطف)االنتماء ماكه
 المتكسط.
 مف حيث غدد )التصدؼ ألكجه الفساد  تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا ( ابند ػ اك كقد تس

مساغد  الشبا  لو تكظي  ) ابند ػ كيبلحع تساك ( ٘.ٛ( تكراراا لكل بند  حيث جاءا لو المرتبة )ٖ٘التكرارات )
/ تكراراا لكل ٘ٗف حيث غدد التكرارات /( مامكانية التكاصل مع الشبا   تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية

( نشر مبادغ التطكع  تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا ) ابند ػ   كتساك (٘.ٕٔكقد جاءا لو المرتبة ) من ما/
تبادؿ الخبرات ) ابند ػ . كتساك (٘.ٗٔحيث جاءا لو المرتبة )/ تكراراا لكل من ما ٕٗمف حيث غدد التكرارات /

.كما  (٘.ٜٔ  لو المرتبة )/ تكراراا لكل من ماٖٖ( مف حيث غدد التكرارات /زاز بال كية الكطنيةكالمػارؼ  االغت
/ ٕ٘( مف حيث غدد التكرارات /بناء القدرات كتكظيف ا)تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح   ابند ػ يبلحع تساك 

  إكسا  الشبا  الػادات الػمل الجماغو تشجيع)ا بند ػ كتساك  ( ٘.ٕٗ  حيث جاءا لو المرتبة )تكراراا لكل من ما
التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االجتماغية الجيد   كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا   

. كما يبلحع (٘.ٕٛ  كلو المرتبة )تكراراا لكل بند /ٕٗ( مف حيث غدد التكرارات /االنترنت  تػزيز قيـ المكاطنة
  التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية غمى التغيير االجتماغو تقبلكل مف ) ػ تساك 

   (ٖٖ)   كلو المرتبةا/ تكراراا لكل من مٕٕأرض الكاقع  اإلبداع كالتصميـ كالكفاء ( مف حيث غدد التكرارات /
إكسا  الشبا  القدر  غمى   التنالسية) لكل من ـ تكراراا / ٛٔكما تساكت البنكد التالية مف حيث غدد التكرارات /

 (.ٖٚ  حيث جاءت لو المرتبة )  محاربة األمية كالتخم (التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد
 (كلمتأكد مف مدػ التكالق لو تكزيع التكرارات غمى البنكد المطركحة  استخدمت الباحثة قانكف التكالق )كاؼ مربع

حيث كذلؾ غند درجة حرية  (٘ٓ٘.ٚٙ) النظريةكاؼ مربع  أكبر مف ( ٜ٘ٓ.ٗ٘ٙٔ) المحسكبةكاؼ مربع لكانت 
 (٘ٓ.ٓ) كمستكػ داللة (ٗ٘)



 

122 

 بصمات شبابحساب قيمة) كاي مربع ( في ترتيب بنود المعيار بحسب نتائج تحميل المضموف في برنامج  (44جدوؿ ) 

عدد البنود  مج ؾ
 )ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

ستوى م درجة الحرية
 الدللة

1771 55 32.2 1654.905 67.505 54 0.05 
مامممكف الرسالة اإلغبلمية المكج ة لمشبا  ) طمبة جامػة أؼ أف الفرؽ جكهرؼ  كهذا يجي  غمى السؤاؿ 

دمشق  غينة البحث( مف خبلؿ البرامج المػّد  ل ـ لو التمفزيكف الػربو السكرؼ )القنا  الفمائية السكرية(؟ بأف 
كهذا يثبت أف هناؾ يتممف جميع بنكد مػيار المشاركة المجتمػية كلكف بنس  متفاكتة  بصمات شبا  برنامج

البنكد لو مػيار تمكيف الشبا  لممشاركة   كتكزيع بصمات شبا دكف أخرػ لو برنامج بنكد  تركيزاا غمى
 برنامج.الالمجتمػية غير غادؿ لو 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني -ثانياا  
 السورية؟ الفضائية القناة في الشباب برامج عمييا تركز التي التمكيف مجموعات ماىي

ككانػت النتيجػة بحسػ  التكػرارات  بصمات شبا مجمكغات التمكيف لو برنامج كزغت تكرارات كحدات التحميل لو 
 غمى الشكل التالو : 

%( مػػػػف مجمػػػػكع ٜ٘.ٖ٘ى نسػػػػبة )ظ ػػػػرت مجمكغػػػػة التمكػػػػيف االجتمػػػػاغو لػػػػو المرتبػػػػة األكلػػػػى بحصػػػػكل ا غمػػػػ    
%( مػػػف مجمػػػكع التكػػػرارات  ثػػػـ ٜٙ.ٕٔالتكػػػرارات  تمت ػػػا مجمكغػػػة التمكػػػيف التػميمػػػو لػػػو المرتبػػػة الثانيػػػة كبنسػػػبة )

%( مػػف مجمػػكع التكػػرارات  ثػػـ ٔ٘.ٔٔبالمرتبػػة الثالثػػة حيػػث حصػػمت غمػػى نسػػبة ) التكنكلػػكجومجمكغػػة التمكػػيف 
%( مػػػف مجمػػػكع التكػػػرارات  ثػػػـ مجمكغػػػة التمكػػػيف ٜٔ.ٚػػػػة بنسػػػبة )لػػػو المرتبػػػة الراب السياسػػػومجمكغػػػة التمكػػػيف 

 %( مف مجمكع التكرارات . ٖٓ.٘لو المرتبة الخامسة كاألخير  كبنسبة )  القتصادؼا
 الترتيب ( –النسبة المئوية  –) عدد التكرارات بصمات شبابمجموعات التمكيف في برنامج  (45جدوؿ )

 الترتيب النسبة % تعدد التكرارا مجموعات التمكيف الرقـ
 ٔ ٜ٘.ٖ٘ ٜٜٗ مجمكغة التمكيف االجتماغو ٔ
 ٕ ٜٙ.ٕٔ ٜٖٛ مجمكغة التمكيف التػميمو ٕ
 ٖ ٔ٘.ٔٔ ٕٗٓ مجمكغة التمكيف التكنكلكجو ٖ
 ٗ ٜٔ.ٚ ٓٗٔ مجمكغة التمكيف السياسو ٗ
 ٘ ٖٓ.٘ ٜٛ مجمكغة التمكيف االقتصادؼ ٘
  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ المجمكع 

جػػػوء المجمكغػػػة االجتماغيػػػة بالمرتبػػػة األكلػػػى إلػػػى اهتمػػػاـ المسػػػؤكليف غػػػف إغػػػداد برنػػػامج كربمػػػا يػػػػكد سػػػب  م    
االحسػػاس  تشػػجيع الشػػبا  غمػػى مػػركر   بػػالتمكيف االجتمػػاغو .ألنػػه مػػف أهػػداؼ اإلغػػبلـ المرئػػو بصػػمات شػػبا 

أساسػية لمشػبا  مػركر  كحاجػة  بكصػف ابالمسؤكلية  كتشجيػ ـ غمػى المشػاركة الفاغمػة  كاتخػاذ القػرارات  كغيرهػا  
 كليككنكا قادريف غمى المشاركة الفاغمة لو المجتمع لو جميع النكاحو.     لمتػبير غف أنفس ـ
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لقػػد جػػاءت لػػو المرتبػػة الخامسػػة كاألخيػػر   كهػػذا يػػدؿ غمػػى إهمػػاؿ القػػائميف غمػػى  القتصػػادؼأمػػا مجمكغػػة التمكػػيف ا
بقمايا شخصية تمس الشبا  بجان  دراست ـ كحيات ـ ككف البرنامج ي تـ البرنامج ل ذ  الجان  الم ـ  إمالة إلى 

لممشػػػاركة  الم نػػػو لػػػو إغػػػداد الشػػػبا  كتطػػػكيرهـ كتػػػدريب ـ كبيػػػر  أهميػػػةالّشخصية كالسػػػيّما أف هػػػذ  المجمكغػػػة ل ػػػا 
  المجتمػية الفّػالة

 بصمات شباب( مجموعات التمكيف في برنامج 3شكل رقـ )

 
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث -ثالثاا 
حػػيف كزغػػت تكػػرارات كحػػدات التحميػػل مػػمف كػػل مجمكغػػة مػػف مجمكغػػات التمكػػيف المحػػدد  سػػابقاا كذلػػؾ لػػو     

 ككانت النتائج غمى الشكل التالو :  بصمات شبا برنامج 
 مجموعة التمكيف الجتماعي :  -3-1
/ ٛٔ  ك /ىؼ احتل المرتبة األكلػ  الذاتخاذ القرارات( تكراراا لبند ٕٔٔ/ بند تراكحت تكرارات ا ما بيف )ٜٔتمـ /   

 (ٙٗالذؼ جاء لو المرتبة األخير  كما لو الجدكؿ رقـ )االتنالسية  تكراراا لقط لبند
جػػاءت لػػكؽ خػػط  المجمكغػػة/ بنػػكد مػػف بنػػكد ٚ/ نبلحػػع أف /ٜ.ٜٗكبػػػد حسػػا  متكسػػط التكػػرارات كالبػػالغ/      

 .تحت المتكسط ها/ بند مف بنكدٕٔالمتكسط  بينما جاء /
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 شباب بصمات برنامج في الجتماعي التمكيف مجموعة لبنود التحميل وحدات تكرارات(46) جدوؿ

ار وحدات تكر  البند الرقـ
  التسجيل 

 الترتيب النسبة %
 ٔ ٖٕ.ٕٕ ٕٔٔ اتخاذ القرارات  1
 ٕ ٕٚ.ٜ ٛٛ حرية أكبر لممشاركة 2
 ٖ ٔٔ.ٛ ٚٚ االحساس بالمسؤكلية   3
 ٗ ٙٓ.ٚ ٚٙ ى الحكار ال ادؼتػزيز قدر  الشبا  غم  4
 ٘ ٓٛ.٘ ٘٘ القدر  غمى المشاركة الفاغمة 5
 ٙ ٜ٘.٘ ٖ٘ التصدؼ ألكجه الفساد 6

 ٚ ٕٚ.٘ ٓ٘ تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا   7
 ٛ ٜ٘.ٗ ٚٗ ثقالة االبداع االجتماغو  8
 ٘.ٜ ٖٗ.ٗ ٕٗ نشر مبادغ التطكع   9
 ٘.ٜ ٖٗ.ٗ ٕٗ لحياتية لمشبا تطكير كتنمية الم ارات ا  10
 ٔٔ ٕٚ.ٖ ٖٔ حرية الرأؼ كالتػبير 11
 ٕٔ ٗٛ.ٕ ٕٚ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف  12
 ٖٔ ٗٙ.ٕ ٕ٘ تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح   13
 ٘ٔ ٖ٘.ٕ ٕٗ تشجيع الػمل الجماغو   14
 ٘ٔ ٖ٘.ٕ ٕٗ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد . 15
 ٘ٔ ٖ٘.ٕ ٕٗ كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا .  16
 ٘.ٚٔ ٖٔ.ٕ ٕٕ تقبل التغيير االجتماغو.   17

التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى   18
 المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع

ٕٕ ٕ.ٖٔ ٔٚ.٘ 

 ٜٔ ٜٓ.ٔ ٛٔ التنالسية  19
  %ٓٓٔ ٜٜٗ المجمكع 

    كهػذا طبيػػومػمف مجمكغػة التمكػيف االجتمػاغو / تكػرار ٕٔٔبػػ / ( المرتبة األكلىاتخاذ القرارات احتل بند )  
دليػػل كامػػح غمػػى اهتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػل مػػػدؼ هػذا   ك اتخػػاذ قػػرارات ـ بأنفسػػ ـكيتفػق مػػع لكػػر  تشػػجيع الشػػبا  غمػػى 

 بصمات شبا  ب ذا البند.برنامج 
يػدؿ غمػى االهتمػاـ  كهػذا  / تكػرارٛٛالمرتبة الثانية حيث حصل غمػى / ( لوحرية أكبر لممشاركةكما جاء بند )   

بصمات شبا  لو تشجيع الشبا  خريجػو المػ ػد الػػالو لمفنػكف المسػرحية مف قبل المسؤكليف غف برنامج  االكبير
اجحيف لػو غمى المشاركة باألغماؿ بحرية أكبر  ليككنكا قادريف غمى التػبير غػف أنفسػ ـ بحريػة  كبالتػالو يككنػكا نػ

 .كقادريف غمى اتخاذ القرارات المناسبة أغمال ـ
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  كهػػذا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ البػػرامج ب ػػذا / تكػػرارٚٚسػػاس بالمسػػؤكلية( بػػػ /كلػو المرتبػػة الثالثػػة جػػاء بنػػد )االح  
   كبالتػالو يجػ  أف يكػكف إيصػاؿ رسػالة إلػى المجتمػعالبرنػامج مسػؤكليف غػف البند  ألهميته  حيث أف الشػبا  لػو 

مف خػبلؿ حػريت ـ لػو  غندهـ احساس كبير بالمسؤكلية ليتمكنكا مف إيصاؿ الرسالة إلى الجم كر بالشكل المطمك 
 .المشاركة لو األغماؿ الدرامية كقدرت ـ غمى اتخاذ القرار لو األغماؿ التو يقّدمكن ا

  كهذا يدؿ غمى / تكرارٚٙ/ لمرتبة الرابػة كبػتػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ( لو ا) كما جاء بند   
اتخاذ ألهميتة لو تشجيع الشبا  غمى الحكار البناء الذؼ يساغد غمى ا البند مف قبل مػدؼ البرامج  االهتماـ ب ذ

 .القرار بحرية أكبر كيػزز االحساس بالمسؤكلية
ب ذا البند دؿ غمى االهتماـ كهذا ي / تكرار ٘٘المرتبة الخامسة كبػ /( لو القدر  غمى المشاركة الفاغمةكجاء بند )  

  ألهميته لو تشجيع الشبا  غمى المشاركة الفػالة إليصاؿ الرسالة المطمكبة غمى أكمل مف قبل مػدؼ البرنامج
  التو تساغد غمى مع إغطائ ـ الحرية لممشاركة يحدث إال مف خبلؿ المشاركة الحقيقية كالصادقة كجه كهذا ال

 ل ـ.تحقيق النتائج المطمكبة لو أغما
  مما يدؿ غمى كغو المسؤكليف غف / تكرارٖ٘( بػ /التصدؼ ألكجه الفسادكلو المرتبة السادسة جاء بند )   

الفساد كجكانبه  ليككنكا قادريف غمى مكاج ة األخطار بمػنى  الشبا تكغية لو  البند  ألهميتهالبرنامج ب ذا 
 الناجمة غنه. 

كلكؽ خط  / تكرار ٓ٘( بػ /ايات التكاصل االجتماغو غند الشبا تنمية كفكلو المرتبة االسابػةجاء بند )  
المتكسط كهذا يدؿ غمى االهتماـ ب ذا البند  ألف الشبا  لو البرنامج قادريف غمى تنمية هذ  الكفايات كتطكيرها 

ا بقية أممف خبلؿ األغماؿ المسرحية أك الدرامية بشكل كبير لتمكيف الشبا  مف المشاركة االجتماغية الفاغمة.
/ بند لقد جاءت تحت المتكسط  كهذا يدؿ غمى غدـ اهتماـ مػدؼ البرنامج ب ذ  البنكد غمى الرغـ ٕٔالبنكد كهو /

 مف أهميت ا لو تمكيف الشبا  االجتماغو لممشاركة المجتمػية.
 (التنالسية) خير كالمرتبة األ (اتخاذ القراراتكما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى )       
  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف آخر  األمر الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزع بنكد جداا  كبير

 .بينها هذ  المجمكغة  كالسّيما أن ا متداخمة كمترابطة ليما

ف قيمة كاؼ ( كهو أكبر مٕٗٛٓ.ٜ٘ٙهذا كقد أثبت اختبار) كاؼ مربع( أف كاؼ مربع المحسكبة تساكؼ )    
 (٘ٓ.ٓ)كمستكػ داللة  (ٛٔ)( كذلؾ غند درجة حرية ٜٙٛ.ٕٛمربع النظرية التو تساكؼ)

 بصمات شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف الجتماعي في برنامج (( حساب قيمة ) كاي مربع 47جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 لدللةمستوى ا درجة الحرية

949 19 49.9 695.0842 28.869 18 0.05 
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ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ 
لكف التكزيع  بصمات شبا لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف االجتماغو مكجكد  جميػ ا لو برنامج 

المجمكغة ليس غادالا   كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف االجتماغو لو برنامج بيف بنكد 
 .       بصمات شبا 

 مجموعة التمكيف القتصادي:  – 3-2
( تكراراا لبند )تنمية الم ارات كالكفػاء  الم نيػة( ٛٚ/ بنكد انحصرت تكرارات ا مابيف)َٚظ ر مف هذ  المجمكغة /    
 ( تكراراا لبند )تنمية م ارات البحث غف غمل(الذؼ جاء لو المرتبة األخير . ٛٔاحتل المرتبة األكلى ك)الذؼ 

/ بنكد لممجمكغة  مما ٚ/ بنكد جاءت لكؽ المتكسط مف أصل /ٖ/ / لكحع أفٚ.ٕٔكبػد حسا  المتكسط البالغ /
 يكحو بأف هناؾ تركيز غمى بنكد دكف أخرػ.

 بصمات شبابلتحميل لقيـ لمجموعة التمكيف القتصادي في برنامج تكرارات وحدات ا (48جدوؿ )
 الترتيب النسبة %  ار وحدات التسجيل تكر  البند الرقـ
 ٔ ٜٛ.ٚٔ ٙٔ التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير   1
 ٕ ٘ٛ.ٙٔ ٘ٔ التدري  غمى كيفية استثمار الكقت  2
 ٖ ٖٚ.٘ٔ ٗٔ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. 3
 ٗ ٛٗ.ٖٔ ٕٔ نمية الم ارات كالكفاء  الم نيةت 4
 ٘.٘ ٖٙ.ٕٔ ٔٔ تنمية م ارات البحث غف غمل. 5
 ٘.٘ ٖٙ.ٕٔ ٔٔ خمق لرص غمل جديد . 6
 ٚ ٕٗ.ٔٔ ٓٔ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة. 7
  %ٓٓٔ ٜٛ المجمكع 

  / تكػرارٙٔبػػ / المرتبػة األكلػى ( احتػلالتشػجيع غمػى القيػاـ بالمشػركغات الصػغير )أف بنػد  نبلحع مػف الجػدكؿ:   
بصمات شبا   بأهمية قياـ الشيا  بالمشركغات الصغير   ألنه يج  أف يككف كهذا يػكد إلى كغو مػدؼ برنامج 

الشبا  أغماء لاغميف لو المجتمػع لتمكيػن ـ مػف المشػاركة اإلقتصػادية الفّػالػة لػو المجتمػع  كمػف المػركرؼ قيػاـ 
ذ  المشػػركغات مػػف خػػبلؿ القيػػاـ باألغمػػاؿ سػػكاء كانػػت مسػػرحية أك دراميػػة  ممػػا يػػػكد ب ػػ( الشػػبا  )غينػػة البرنػػامج 

 بالمنفػة غمي ـ  كغمى المجتمع. 
ف / تكػػرار٘ٔحيػػث حصػػل غمػػى /( جػػاء لػػو المرتبػػة الثانيػػة  التػػدري  غمػػى كيفيػػة اسػػتثمار الكقػػتأمػػا بنػػد )       كا 

 مػف أهميػة ب ػذا البنػد لمػا لػهبرنػامج القبػل المسػؤكليف غػف  كركد هذا البند لو المرتبة الثانية يػدؿ غمػى االهتمػاـ مػف
كألهميتػػػػه أيمػػػػاا لػػػػو القيػػػػاـ  لػػػػو تػمػػػػيـ الشػػػػبا   كيفيػػػػة اسػػػػتثمار الكقػػػػت سػػػػكاء لػػػػو الػمػػػػل أك لػػػػو الحيػػػػا  اليكميػػػػة

 . بالمشركغات الفنية التو يقكمكف ب ا
  كهػذا يػدؿ غمػى / تكرارٗٔغمى /لثالثة حيث حصل )مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل( لو المرتبة ا كما جاء بند 

 ـ دراست ـ الجامػية.هميته لمشبا   كخاصة بػد إن ائ االهتماـ ب ذا البند مف قبل المسؤكليف غف هذا البرنامج أل
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ممػا يػكحو بػػدـ   / تكػرارٕٔلػو المرتبػة الرابػػة حيػث حصػل غمػى/ (تنميػة الم ػارات كالكفػاء  الم نيػة)كجاء بنػد   
ف قبل القائميف غمى البرنػامج  غمػى الػرغـ مػف أهميتػه لمشػبا  غينػة البرنػامج نفسػه  حيػث أنػه االهتماـ ب ذا البند م

مف المركرؼ  تنمية م ارات هؤالء الشبا  كرلع كفاءات ـ الم نية  ليككنكا غمى المستكػ الفنػو المطمػك  لممارسػة 
 .كالمشاركة الفّػالة لو سكؽ الػمل أغمال ـ الفنية

 مػدؼ البرنػامج غدـ اهتماـ    كهذا يدؿ غمى/ تكرارٔٔلمرتبة الخامسة  بػ /ف غمل( لو ا)تنمية م ارات البحث غ
مػػػل مػػػا كتشػػػجيػ ـ غمػػػى ممارسػػػة أغمػػػاؿ لمكصػػػكؿ إلػػػى غ تنميػػػة م ػػػارات ـ كمػػػكاهب ـ كصػػػقم ا تػمػػػيـ الشػػػبا  كيفيػػػة 

ق لرص غمل جديد  ( لو )خمبند كذلؾ جاء ك جديد   غمى الرغـ مف أهمية هذا البند لمشبا  غينة البرنامج نفسه. 
ـ مػػف أهميتػػه ة اهتمػػاـ المسػػؤكليف غػػف هػػذا البرنػػامج ب ػػذا البنػػد غمػػى الػػرغالمرتبػػة الخامسػػة أيمػػاا  ممػػا يػػدؿ غمػػى قّمػػ

 إيجاد لرص غمل  كبالتالو دخكؿ سكؽ الػمل.لمشبا  ليتمكنكا مف 
  كهذا يدؿ غمى لقط ت/ تكرارآٔكبػ / ير بػة كاألخلو المرتبة السالقد جاء ( إغداد الطاقة الشبابية الػاممةبند ) أما

ألنػه ال يػتـ دخػكؿ الشػبا  إلػى سػكؽ الػمػل مػ  تركيػز مػػدؼ البرنػامج غمػى هػذا البنػد غمػى الػرغـ مػف أهميتػه. 
 .لمػملدكف تمكين ـ مف ذلؾ مف خبلؿ إغداد الشبا  كت يئت ـ 

يع غمػػى القيػػػاـ بالمشػػػركغات الصػػػغير ( كمػػا نبلحػػػع مػػػف الجػػدكؿ إف مػػػدػ التكزيػػػع بػػػيف المرتبػػة األكلػػػى )التشػػػج    
  بػػالبنكد جميػ ػػا  كلػػو ذلػػؾ داللػػة كامػػحة غمػػى االهتمػػاـ صػػغير( إغػػداد الطاقػػة الشػػبابية الػاممػػةكالمرتبػػة األخيػػر  )

تنميػة األمر الذؼ يظ ر التكالق لو تكزع بنكد هذ  المجمكغة  كالسػّيما أن ػا متداخمػة كمترابطػة ليمػا بين ػا كمػا لػو )
(مػػػف ج ػػػة ك)التشػػػجيع غمػػػى القيػػػاـ بالمشػػػركغات .تنميػػػة م ػػػارات البحػػػث غػػػف غمػػػل)ك (لكفػػػاء  الم نيػػػةالم ػػػارات كا

 ج ة أخرػ  الصغير ( ك)خمق لرص غمل جديد ( مف
  كما أن ا تػد غناصر أساسية لتمكيف الشبا  مف المشاركة االقتصادية لو المجتمعحيث أف جميع هذ  البنكد 

ممف مجمكغة التمكيف االقتصادؼ  األمر  بنكدكهذا يشير إلى تكامل ال . اجميػ ا مترابطة كمتداخمة ليما بين
 .  هذ  المجمكغة الذؼ يظ ر التكالق لو تكزيع بنكد

كهو أكبر مف قيمة كاؼ مربع  (ٖٗ.ٕهذا كقد أثبت اختبار) كاؼ مربع( أف كاؼ مربع المحسكبة تساكؼ )     
 (٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٙ)ة ( كذلؾ غند درجة حريٕٜ٘.ٕٔالنظرية التو تساكؼ )

 بصمات شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف القتصادي في برنامج  ((حساب قيمة ) كاي مربع 49جدوؿ )
عدد  مج ؾ

 البنود)ف(
كاي مربع  ؾ ف

 المحسوبة
كاي مربع 

 النظرية
 مستوى الدللة درجة الحرية

89 7 12.7 2.43 12.592 6 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ:  غير كهذا يػنو أف الفرؽ 

لكف  بصمات شبا الشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف االقتصادؼ مكجكد  جميػ ا لو برنامج 
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االقتصادؼ لو برنامج  بيف بنكد المجمكغة غادالا  كأنه تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيفالتكزيع ك 
 .   بصمات شبا 

 مجموعة التمكيف التكنولوجي: -3-3
)تػػكلير التػػدري  غمػػى األج ػػز  االلكتركنيػػة لمشػػبا (  / تكػػراراا لبنػػدٖ٘كيمػػـ خمػػس بنػػكد انحصػػرت تكرارات ػػا مػػابيف /

الػذؼ  ت(االنترنػ ؿ غمى المػمكمات غف طريق)التشجيع غمى الحصك لبند  / تكراراا ٕٗالذؼ احتل المرتبة األكلى ك /
 جاء لو المرتبة الخامسة كاألخير  .

بنكد هػذ  المجمكغػة كػاف لػكؽ خػط مف / تكرار لكحع أنه ثبلثة بنكد ٛ.ٓٗكبػد حسا  متكسط التكرار البالغ /    
 /بنكد لممجمكغة.٘المتكسط مف أصل /

 بصمات شباب ( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف التكنولوجي في برنامج50جدوؿ )
تكرار وحدات  البند الرقـ

 التسجيل  
 الترتيب النسبة %

 ٔ ٜٛ.ٕ٘ ٖ٘ تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . 1
 ٘.ٕ ٙٓ.ٕٕ ٘ٗ امكانية التكاصل مع الشبا  2
 ٘.ٕ ٙٓ.ٕٕ ٘ٗ مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية  3
 ٗ ٗٔ.ٛٔ ٖٚ نترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة.تكظي  اال 4
 ٘ ٙٚ.ٔٔ ٕٗ الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت.غمى تشجيع ال 5
  %ٓٓٔ ٕٗٓ المجمكع 

%( لبنػػػد تػػكلير التػػػدري  غمػػى األج ػػػز  ٜٛ.ٕ٘يبلحػػع مػػف الجػػػدكؿ أغػػبل  أف نسػػػ  التكػػرارات تراكحػػػت مػػابيف)    
التشجيع غمى الحصكؿ غمى المػمكمػات غػف  ( لبند%ٙٚ.ٔٔلذؼ جاء  لو المرتبة األكلى ك)االلكتركنية لمشبا  ا
 الذؼ جاء لو المرتبة األخير  . طريق االنترنيت
/ تكػػػراراا كهػػػذا يػػػدؿ غمػػػى إدراؾ مػػػػدؼ ٖ٘/ )تػػػكلير التػػػدري  غمػػػى األج ػػػز  االلكتركنيػػػة لمشػػػبا ( بنػػػدحيػػػث سػػػجل 

لبرنػػامج لػػو األسػػاس يقػػـك غمػػى التكاصػػل مػػع لئػػة الشػػبا  لػػذلؾ كػػاف مػػف البرنػػامج لؤلهميػػة هػػذ  هػػذا البنػػد  ألف ا
غمػػى اسػػتخداـ الشػػبا  المػػركرؼ التركيػػز غمػػى هػػذا البنػػد.كمف خػػبلؿ متابػػػة البرنػػامج نبلحػػع أنػػه يشػػجع الشػػبا  

لؤلج ػػز  االلكتركنيػػة  كالحصػػكؿ غمػػى المػمكمػػات مػػف االنترنػػت  كخاصػػة أننػػا نػػػيش اليػػـك لػػو غصػػر تطػػكرت ليػػه 
 غف طريق االنترنت. حصكؿ غمى المػرلة يتـ بكل س كلة لكجيا المػمكمات كأصبح التكنك 
  كهذا يدؿ غمػى اهتمػاـ القػائميف غمػى / تكرار٘ٗكاصل مع الشبا ( بػ /كلو المرتبة الثانية جاء بند )امكانية الت   

 ػ ـ غمى التكاصل مع اآلخريف.البرنامج ب ذا البند  ألف البرنامج لو أساسه يقـك غمى التكاصل مع الشبا   كيشج
و المرتبػػة الثانيػػة لػػ(مسػػاغد  الشػػبا  لػػو تكظيػػ  تكنكلكجيػػا المػمكمػػات كاالتصػػاالت بفاغميػػة)كمػػا جػػاء أيمػػاا بنػػد 

   مما يدؿ غمى االهتماـ ب ذا البند لمركرته لتمكيف الشبا  تكنكلكجياا./ تكرار٘ٗبػ/
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ممػا   / تكػرارٖٚ/ ػ( جػاء لػو المرتبػة الرابػػة كبػلثقاليػة السػميمةتكظي  االنترنػت لػو النػكاحو الفكريػة كاأما بنػد)    
لتكظيػ  االنترنػت يدؿ غمى غدـ تركيز مػدؼ البرنامج غمى هذا البند غمى الػرغـ مػف أهميتػه لػو مسػاغد  الشػبا  

 .لمحصكؿ غمى كل ماهك م ـ كمفيد ل ـ
قػػد جػػاء لػػو المرتبػػة الخامسػػة كاألخيػػر  أمػػا بند)التشػػجيع غمػػى الحصػػكؿ غمػػى مػمكمػػات غػػف طريػػق االنترنيػػت( ل    
غمػى الػرغـ  ة اهتمػاـ مػػدؼ البرنػامج ب ػذا البنػددكف خػط المتكسػط  كهػذا مؤشػر غمػى قّمػ ككاف  لقط تكرار/ ٕٗػ/كب
محصػػكؿ غمػػى المػمكمػػات غػػف طريػػق االنترنيػػت كبالتػػالو إئػػراء حصػػيمت ـ الػمميػػة ل أهميتػػه لػػو تمكػػيف الشػػبا مػػف 

 كالثقالية. 
  )تكلير التدري  غمػى األج ػز  االلكتركنيػة لمشػبا (ع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى كما نبلح    

  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى نترنيت( كبيركالمرتبة األخير  )التشجيع غمى الحصكؿ غمى مػمكمات غف طريق اال
 .هذ  المجمكغةتكالق لو تكزيع بنكداالهتماـ ببند دكف أخر  األمر الذؼ يظ ر مػ  ال

( كهػػو أكبػػر مػػف ٚ٘.٘٘كػػاؼ مربػػع المحسػػكبة تسػػاكؼ ) ةكهػػذا مػػا أ ثبػػت غنػػد حسػػا  ) كػػاؼ مربػػع( لكانػػت قيمػػ    
 (٘ٓ.ٓ)كمستكػ داللة  (ٗ)( كذلؾ غند درجة حرية ٛٛٗ.ٜالنظرية التو تساكؼ )كاي مربع قيمة 

 عميمي في برنامج بصمات شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف الت حساب قيمة ) كاي مربع ( (51جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

204 5 40.8 11.76 9.488 4 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج الشبا  كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كيجي  غمى السؤاؿ: 

لكف التكزيع  بصمات شبا مائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف التكنكلكجو مكجكد  جميػ ا لو برنامج لو القنا  الف
بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لو برنامج 

 .       بصمات شبا 
 مجموعة التمكيف التعميمي: -3-4
لػػو المرتبػػة  الػػذؼ جػػاء( ربػػط التػمػػيـ بالػمػػل/ تكػػراراا لبنػػد )ٛٙتراكحػػت تكرارات ػػا مػػابيف / بنػػداا   كتمػػـ سػػتة غشػػر     

كبػػد  األخيػر  ./ ك ٙٔ/لو المرتبة  الذؼ جاء( التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القراراتلبند) / تكراراا ٛاألكلى ك/
/ بنػػد ٙٔلػػكؽ خػػط المتكسػػط  مػػف أصػػل // بنػػكد كانػػت ٙ/ / لػػكحع أفٖٔ.ٕٗحسػػا  متكسػػط التكػػرارات كالبػػالغ /

 لممجمكغة.
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 بصمات شباب( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج 52جدوؿ )

تكرار وحدات  البند الرقـ
 التسجيل  

 الترتيب النسبة %

 ٔ ٛٗ.ٚٔ ٛٙ ربط التػميـ بالػمل. 1
 ٕ ٕٛ.ٓٔ ٓٗ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا 2
 ٖ ٕ٘.ٜ ٖٙ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو 3
 ٗ ٛٗ.ٛ ٖٖ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ 4

5 
تمكػػػػيف الشػػػػبا  مػػػػف التػبيػػػػر غػػػػف أنفسػػػػ ـ كشػػػػركاء لػػػػو 

 ٘ ٙٗ.ٚ ٜٕ الػممية التربكية

 ٙ ٖٗ.ٙ ٕ٘ بناء القدرات كتكظيف ا 6

التشػػػجيع غمػػػى تنميػػػة قػػػدرات الشػػػبا  الػقميػػػة كاإلبداغيػػػة  7
 لمتفكؽ كالتميز.دغماا 

ٕٗ ٙ.ٔٚ ٚ 

 ٛ ٙٙ.٘ ٕٕ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  8
 ٜ ٗٔ.٘ ٕٓ تكالؤ الفرص 9
 ٘.ٓٔ ٖٙ.ٗ ٛٔ محاربة األمية كالتخم   10
 ٘.ٓٔ ٖٙ.ٗ ٛٔ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  11
 ٕٔ ٙ.ٖ ٗٔ المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة 12
 ٖٔ ٖٗ.ٖ ٖٔ التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية 13
 ٗٔ ٛٓ.ٖ ٕٔ .تحدؼ ثقالة الػكلمة 14
 ٘ٔ ٖٔ.ٕ ٜ تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا 15
 ٙٔ ٙٓ.ٕ ٛ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات 16
  %ٓٓٔ ٜٖٛ المجمكع 

/ ٛٙ/ ػاحتػل المرتبػة األكلػى مػمف مجمكغػة التمكػيف التػميمػو بػ ػميـ بالػمل()ربط التبند مف الجدكؿ نبلحع أف   
ذا البنػػد كهػػذا أمػػر طبيػػػو كيناسػػ  الشػػبا  غينػػة البرنػػامج لمػػف ممػػا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ البرنػػامج ب ػػ تكػػرار 

  حقة.المركرؼ ربط كل ما تػممك  لو مرحمة الّدراسة بأغمال ـ الفنية البّل 
  كهػػذا يػػدؿ غمػػى االهتمػػاـ ب ػػذا / تكػػرارٓٗلمػرلػػة كتكظيف ػػا( بػػػ /يػػة جػػاء بنػػد )الػػتػمـ كاكتسػػا  اكلػػو المرتبػػة الثان  

 البند لمف المركرؼ تكظي  المػرلة التو اكتسب ا الشبا  خبلؿ الّدراسة لو أغمال ـ التو سيقكمكف ب ا.
/ تكػرار  ممايػدؿ غمػى ٖٙثػة بػػ /كما نبلحع مجوء بند )تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممػو( لػو المرتبػة الثال  

ليككنػكا قػادريف غمػى البحػث غػف األمػكر مػدؼ البرنامج ألهميته لو إغداد الشػبا   مف قبل  التركيز غمى هذا البند
 بطريقة غممية صحيحة  باتباع خطكات البحث الػممو لتمكين ـ غممياا بالشكل الصحيح.

كهػذا يػدؿ غمػى االهتمػاـ بتػمػيـ   ار/ تكػر ٖٖلخبػرات كالمػػارؼ(  /أما لو المرتبة الرابػة لقد جاء بند )تبػادؿ ا    
مفػػة كاسػػتخدام ا لػػو مجػػاالت الحيػػا   كتبادل ػػا مػػع األخػػريف ليحصػػل الشػػبا  الشػػبا  لمحصػػكؿ غمػػى المػػػارؼ المخت

 شبا  يقكـ لػو طبيػتػه أيمػاا  بصماتغمى خبر  حقيقية تمكن ـ مف المشاركة الفّػالة لو المجتمع  كما أف برنامج 
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لتنميػة قػدرت ـ غمػى البحػث  غمى استمػالة مجمكغػة مػف الشػبا   كالتحػاكر مػ ػـ كتبػادؿ الخبػرات كالمػػارؼ مػ ػـ
   لذلؾ لإف التركيز غمى هذا البندأمر طبيػو.الػممو كبالتالو يككنكا قادريف غمى التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا

/ ٜٕو المرتبػة الخامسػة بػػ/لػ( كشػركاء لػو الػمميػة التربكيػةتمكيف الشبا  مػف التػبيػر غػف أنفسػ ـ كما جاء بند )  
مى التركيز غمى هذا البنػد  ألهميتػه مػف تمكػيف الشػبا  لػو التػبيػر غػف مػاتػممك  ككػأن ـ شػركاء غمما يدؿ   تكرار

 لو الػممية التربكية.
غمػػى االهتمػػاـ ب ػػذا البنػػد   كهػػذا يػػدؿ / تكػػرارٕ٘قػػدرات كتكظيف ػػا( بػػػ /كلػػو المرتبػػة السادسػػة جػػاء بنػػد )بنػػاء ال   
 ميته لو تمكيف الشبا  مف المشاركة الفّػالة لو المجتمع   هأل

اهتماـ مػدؼ  قّمةد لقد جاءت دكف خط المتكسط كهذا يدؿ غمى ك ( بنٓٔأما بقية بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو )
 تمػية.البرنامج ب ذ  البنكد غمى الرغـ مف أهميت ا لو تمكيف الشبا  لممشاركة المج

التدري  غمى )كالمرتبة األخير   )ربط التػميـ بالػمل(كما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى 
كبير جداا  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر  األمر الذؼ ( حل المشكبلت كاتخاذ القرارات

 يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغة . 
(كهو أكبر مف قيمة ٖٔٛ.ٖٛٔالمحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع     

 (٘ٓ.ٓكمستكػ داللة ) (٘ٔ)( كذلؾ غند درجة حرية  ٜٜٙ.ٕٗالنظرية التو تساكؼ)كاي مربع 
 بصمات شباب في ترتيب بنود مجموعة التمكيف التعميمي في برنامج (حساب قيمة ) كاي مربع  (53جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

389 16 24.31 138.813 24.996 15 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كهذا يجي  غمى السؤاؿ 

لكف  بصمات شبا السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف التػميمو مكجكد  جميػ ا لو برنامج الشبا  لو القنا  الفمائية 
بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غبلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو لو برنامج التكزيع 

        بصمات شبا .
 مجموعة التمكيف السياسي:  3-5
( الػذؼ احتػل المرتبػة االنتماء لمكطف/ تكراراا لبند )ٓٙكد انحصرت تكرارات ا مابيف // بنٛتمـ هذ  المجمكغة /    

كبػػد ( الػذؼ جػاء لػو المرتبػة األخيػر . التشجيع غمػى المشػاركة لػو الترشػيح كاالنتخابػاتاألكلى  كتكرار كاحد لبند )
/ بنػػػكد ٛط مػػػف أصػػػل // بنػػػكد كانػػػت لػػػكؽ خػػػط المتكسػػػٖأف / /  لػػػكحع٘.ٚٔحسػػػا  متكسػػػط التكػػػرارات كالبػػػالغ /

 لممجمكغة 
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 بصمات شباب( تكرارات وحدات التحميل لبنود مجموعة التمكيف السياسي في برنامج 54) جدوؿ 
تكرار وحدات  البند الرقـ

 التسجيل  
 الترتيب النسبة %

 ٔ ٙٛ.ٕٗ ٓٙ االنتماء لمكطف ٔ
 ٕ ٚ٘.ٖٕ ٖٖ االغتزاز بال كية الكطنية ٕ
 ٖ ٗٔ.ٚٔ ٕٗ تػزيز قيـ المكاطنة ٖ
 ٗ ٚ٘.ٛ ٕٔ المساكا  لو الحقكؽ  ٗ
 ٘ ٚ٘.ٖ ٘ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو ٘
 ٙ ٗٔ.ٕ ٖ الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٙ
 ٚ ٖٗ.ٔ ٕ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٚ
 ٛ ٕٚ.ٓ ٔ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات ٛ
  %ٓٓٔ ٓٗٔ المجمكع 

( احتػل المرتبػة األكلػى مػمف مجمكغػة التمكػيف السياسػو  كحصػل االنتمػاء لمػكطفبنػد ) فأنبلحع مف الجدكؿ     
مما يدؿ غمػى اهتمػاـ مػػدؼ البرنػامج ب ػذا البنػد  كهػذا أمػر طبيػػو كمػركرؼ كخاصػة لػو ظػل   / تكرارٓٙغمى /

االنتمػاء لمػكطف كحػ  مػف الم ػـ التركيػز غمػى أهميػة الظركؼ التو يمر ب ا المجتمع لػو اآلكنػة األخير  لػذلؾ كػاف 
 تحدؼ الصػكبات التو تػترم ـ.مف قبل كسائل اإلغبلـ لتمكيف الشبا  سياسياا ليككنكا قادريف  الكطف
كهػػذا يػػدؿ غمػػى اهتمػػاـ مػػػدؼ   / تكػػرارٖٖأمػػا بنػػد )االغتػػزاز بال كيػػة الكطنيػػة( لقػػد جػػاء لػػو المرتبػػة الثانيػػة بػػػ /    

ا البنػػد ألهميتػػه  كلمػػركر  تػزيػػز  لػػو نفػػكس الشػػبا  لتمكػػيف الشػػبا  مػػف مكاج ػػة األخطػػار التػػو ت ػػدد البرنػػامج ب ػػذ
 تماسك ـ.

ممػا يػدؿ غمػى اهتمػاـ مػػدؼ   / تكرارٕٗ/ ى( لو المرتبة الثالثة حيث حصل غمتػزيز قيـ المكاطنةكجاء بند )    
كخاصة لػو ظػل الظػركؼ التػو   بالقيـ الكطنيةككف البرنامج ب ذا البند لما له مف أهمية لو لو جػل الشبا  يتمس

يككنػػكا لػػاغميف لػػو المجتمػػع لتخطػػو الظػػركؼ الصػػػبة التػػو السياسػػية لنػيشػػ ا ممػػا يسػػاغد الشػػبا  غمػػى المشػػاركة 
 نػيش ا. 

المسػػػػاكا  لػػػػو ) / بنػػػػكد لقػػػػد جػػػػاءت تحػػػػت المتكسػػػػط كهػػػػو٘أمػػػػا بقيػػػػة بنػػػػكد مجمكغػػػػة التمكػػػػيف السياسػػػػو كغػػػػددها /
المشػػػػاركة لػػػػو اتخػػػػاذ القػػػػػرارات )/ تكػػػػػرارات( ٘/دمػػػػج الشػػػػبا  لػػػػػو إطػػػػار النظػػػػاـ السياسػػػػو)  راا / تكػػػػرإٔ/الحقػػػػكؽ 
التشػػجيع غمػػػى المشػػاركة لػػػو )  / تكػػراراتٖ/الحػػػد مػػف ظػػاهر  البلمبػػػاال  السياسػػية لمشػػػبا )  / تكػػراريفٕ/السياسػػية

د  غمػػػى الػػػرغـ مػػػف أهميت ػػػا  اهتمػػػاـ المػػػػديف ب ػػػذ  البنػػػك  قّمػػػةكهػػػذا يػػػدؿ غمػػػى  /تكػػػرار كاحػػػد/ الترشػػػيح كاالنتخابػػػات
حػكار مػع مجمكغػة غدـ االهتماـ ب ذ  البنكد إلى نكغية البرنامج  حيث يسػى البرنامج لو أغمػ  حمقاتػه إلػى كيػكد

مف الشبا  خريجو المػ د الػالو لمفنكف المسرحية حكؿ حيات ـ الشخصية كمسيرت ـ خبلؿ الدراسػة كبػػد التخػرج  
مف التطرؽ إلى األمكر السياسية  كحتى إف تـ التطػرؽ إلي ػا يكػكف التطػرؽ بشػكل  لذلؾ يككف مف الطبيػو اإلقبلؿ

 مئيل مف خبلؿ بػض الحكارات الجانبية البػيد  غف مكمكع الحمقة األصمو. 
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التشجيع كالمرتبة األخير   ) ( االنتماء لمكطفكما نبلحع مف الجدكؿ إف مدػ التكزيع بيف المرتبة األكلى)        
( كبير جداا  كلو ذلؾ داللة كامحة غمى االهتماـ ببند دكف أخر  األمر كة لو الترشيح كاالنتخاباتغمى المشار 

 .الذؼ يظ ر مػ  التكالق لو تكزيع بنكد هذ  المجمكغة 
كاي كهو أكبر مف قيمة  (ٔ.ٔٚٔالمحسكبة تساكؼ )كاي مربع   أف قيمة(هذا كقد أثبت اختبار ) كاؼ مربع  

 (٘ٓ.ٓ( كمستكػ داللة )ٚ( كذلؾ غند درجة حرية )ٚٙٓ.ٗٔساكؼ)النظرية التو تمربع 
 بصمات شبابفي ترتيب بنود مجموعة التمكيف السياسي في برنامج ( حساب قيمة ) كاي مربع  (55جدوؿ )

عدد  مج ؾ
 البنود)ف(

كاي مربع  ؾ ف
 المحسوبة

كاي مربع 
 النظرية

 مستوى الدللة درجة الحرية

140 8 17.5 171.1 14.067 7 0.05 
ما أبػاد تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية لو برامج كهذا يػنو أف الفرؽ جكهرؼ كهذا يجي  غمى السؤاؿ 

لكف  بصمات شبا الشبا  لو القنا  الفمائية السكرية؟ بأف أبػاد التمكيف السياسو مكجكد  جميػ ا لو برنامج 
بلقة بيف تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف السياسو لو برنامج بيف بنكد المجمكغة ليس غادالا  كأنه ال تكجد غالتكزيع 

 .بصمات شبا 
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 ام الفصل اخل

 ثالثةاملقارنة بني نتائج حتليل مضمون الربامج ال

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع
 

 ...........................الثالثة البرامج في البنود توزيع بيف المقارنةالنتائج المتعمقة ب-أولا 
 

 .....…………… الثالثة البرامج في التمكيف مجموعات بيف المقارنةالنتائج المتعمقة ب-ثانياا 
 

 .....................الثالثة البرامج في المجموعات بنود بيف المقارنةالنتائج المتعمقة ب -ثالثاا 
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 الثالثة:المقارنة بيف نتائج تحميل مضموف البرامج 
 :ثالثةالمقارنة بيف توزيع البنود في البرامج الالنتائج المتعمقة ب – ولا أ
إال أنػػه ظ ػػرت اختبللػػات لػػو نسػػ   ثبلثػػةأظ ػػرت نتػػائج التحميػػل أف  بنػػكد المػيػػار جميػ ػػا  ظ ػػرت لػػو البػػرامج ال 

 تكرارات ا كترتيب ا مف برنامج إلى آخر.
ذا أخذت هذ  البنكد لو إطار تكّزغ ا الػاـ  كلو  االختبلؼ لو ترتيب ا يػكس  نجد أفالبرامج األربػة مػاا  كا 

أكلكيات كّل من ا  لقد كانت بنكد مجمكغة التمكيف االجتماغو أكثر ظ كراا لو البرامج األربػة  إاّل أّف كل بند 
ج اختم  ترتيبه لو كل برنامج غمى حد   تمت ا بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو  كاختم  ترتيب ا لو كل برنام

 أيماا.

لفو برنامج جيمنا  كانت بنكد مجمكغة التمكيف االجتماغو األكثر ظ كراا / كتشجيع االتجاهات التو تدغـ  
 .التسامح  االحساس بالمسؤكلية حرية أكبر لممشاركة القدر  غمى المشاركة الفاغمة/ 

  /كنشر مبادغ كلو المقابل ظ رت بنكد مف مجمكغة التمكييف االجتماغو لو برنامج أغمى شبا   
 التطكع االحساس بالمسؤكلية  تشجيع الػمل الجماغو  تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا /

أما لو برنامج بصمات شبا  نبلحع أنه كانت بنكد التمكيف االجتماغو األكثر ظ كراا كهو / اتخاذ القرارات  
لشبا  غمى الحكار ال ادؼ  القدر  غمى المشاركة حرية أكبر لممشاركة  االحساس بالمسؤكلية  تػزيز قدر  ا

 الفاغمة.
 (جيمنا، أغمى شباب، بصمات شباب)بيف برنامج  لبنودالمقارنة بيف توزيع ا( 56جدوؿ )

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا البند
 

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ ٕ٘ ٕٖ.ٓ ٕٔ ٕٔ  ٕٗ.ٕ ٚٗ التصدؼ ألكجه الفساد

 ٕ ٜٚ.ٗ ٛٛ ٘ٔ ٚٛ.ٔ ٓٚ ٖ  ٗٓ.ٗ ٘ٛ حرية أكبر لممشاركة
 ٖ ٖٗ.ٗ ٚٚ ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ ٕ  ٖٕ.ٗ ٜٛ االحساس بالمسؤكلية  

 ٚ ٔٔ.ٖ ٘٘ ٕٓ ٖٙ.ٔ ٔٙ ٗ   ٗ ٗٛ القدر  غمى المشاركة الفاغمة
 ٔ ٜٔ.ٔٔ ٕٔٔ ٕٗ ٖٚ.ٔ ٔ٘ ٙ   ٔٙ.ٖ ٙٚ اتخاذ القرارات 
تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند  

 الشبا 
ٙٛ ٖ.ٕٖ ٛ.٘ ٘ٓ ٔ.ٖٗ ٕ٘ ٘ٓ ٕ.ٕٛ ٔٓ 

 ٔٔ ٘ٙ.ٕ ٚٗ ٚ ٕٔ.ٖ ٕٓٔ ٖٔ   ٘ٛ.ٕ ٓٙ ثقالة االبداع االجتماغو 
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٔ ٖٚ.ٖٔ ٓٓ٘ ٚٔ ٚٗ.ٕ ٕ٘ نشر مبادغ التطكع  
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٖ ٖ٘.ٛ ٕٖٔ ٛٔ  ٖٛ.ٕ ٓ٘ تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  

 ٕٔ ٘ٚ.ٔ ٖٔ ٖ٘ ٙٛ.ٓ ٕٖ ٕٓ  ٜٕ.ٕ ٛٗ حرية الرأؼ كالتػبير
 ٘ ٛٚ.ٖ ٚٙ ٜ ٔٗ.ٕ ٜٓ ٔ  ٘ٛ.ٙ ٗٗٔ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ 
 ٖٕ ٕ٘.ٔ ٕٚ ٖٔ ٗٓ.ٔ ٜٖ ٜٔ   ٖٖ.ٕ ٜٗ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 
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 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٕٕ ٕٗ.ٔ ٖ٘ ٘.ٜٕ   ٕ٘.ٔ ٕٖ لتسامح تشجيع االتجاهات التو تدغـ ا 
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٗ ٘ٔ.ٗ ٘٘ٔ ٘ٔ   ٕٙ.ٕ ٘٘ تشجيع الػمل الجماغو  

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٛ ٓٚ.ٕ ٔٓٔ ٓٔ  ٗٔ.ٖ ٙٙ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .
كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف  

 الشبا .
ٖٛ ٔ.ٛٔ   ٕ٘.٘ ٖٔٓ ٖ.ٗٛ ٘ ٕٗ ٔ.ٖٙ ٕٛ.٘ 

 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٖٙ ٓٛ.ٓ ٖٓ ٖٔ  ٖٖ.ٔ ٕٛ تقبل التغيير االجتماغو.  
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية  

 إلى المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع
ٗٗ ٕ.ٜٓ   ٕٖ ٕٛ ٓ.ٚ٘ ٖٚ.٘ ٕٕ ٔ.ٕٗ ٖٖ 

 ٖٚ ٕٓ.ٔ ٛٔ ٓٗ ٓٚ.ٓ ٕٙ ٙٔ  ٚ٘.ٕ ٗ٘ التنالسية 
 ٜٖ ٔ ٙٔ ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ ٘.ٖٖ   ٗٔ.ٔ ٕٗ بالمشركغات الصغير التشجيع غمى القياـ  
 ٓٗ ٘ٛ.ٓ ٘ٔ ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ ٘.ٖٖ   ٗٔ.ٔ ٕٗ التدري  غمى كيفية استثمار الكقت 

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ ٘.ٖٚ   ٜ٘.ٓ ٕٓ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ ٘  ٔٚ.ٖ ٛٚ تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية
 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٜٕ ٛٔ.ٔ ٗٗ ٜٖ   ٙٛ.ٓ ٛٔ تنمية م ارات البحث غف غمل.

 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٗٔ ٔٓ.ٕ ٘ٚ ٕٚ    ٙٚ.ٔ ٖٚ خمق لرص غمل جديد .
 ٜٗ ٙ٘.ٓ ٓٔ ٜٗ ٛٗ.ٓ ٛٔ ٕٗ   ٜ٘.ٔ ٔٗ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة.

التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق 
 االنترنت.

ٔٙ ٓ.ٚٙ ٗٔ.٘ ٕٛ ٓ.ٚ٘ ٖٚ.٘ ٕٗ ٔ.ٖٙ ٕٛ.٘ 

تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية 
 السميمة.

ٔٙ ٓ.ٚٙ   ٗٔ.٘ ٔٙ ٓ.ٖٗ ٘ٓ ٖٚ ٕ.ٓٛ ٔٚ 

 ٘.ٕٔ ٗ٘.ٕ ٘ٗ ٖٗ ٜٙ.ٓ ٖٙ ٕٛ    ٚ٘.ٔ ٖٖ امكانية التكاصل مع الشبا 
تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية 

 لمشبا .
ٔٓ ٓ.ٗٛ   ٗ٘ ٔ٘ ٓ.ٗٓ ٘ٔ ٖ٘ ٖ ٛ.٘ 

مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا 
 المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية 

ٕٔ ٓ.٘ٚ   ٖٗ.٘ ٙٚ ٔ.ٜٚ ٔٙ ٗ٘ ٕ.٘ٗ ٕٔ.٘ 

 ٖ٘ ٖٔ.ٔ ٕٓ ٛٗ ٔ٘.ٓ ٜٔ ٘.ٖٚ    ٜ٘.ٓ ٕٓ تكالؤ الفرص
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٜٖ ٕٚ.ٓ ٕٚ ٘.ٛٗ    ٜٕ.ٓ ٙ تحدؼ ثقالة الػكلمة.

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٕٚ ٕٛ.ٔ ٛٗ ٘.ٖٗ    ٚ٘.ٓ ٕٔ لمختمفةالمشاركة لو المؤسسات التػميمية ا
 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٖٕ ٜٖ.ٔ ٕ٘ ٘.ٙٗ   ٖٛ.ٓ ٛ محاربة األمية كالتخم  

 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ ٘.ٜٕ   ٕ٘.ٔ ٕٖ بناء القدرات كتكظيف ا

 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ ٕٖ   ٕٛ.ٔ ٕٚ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ

 ٗ ٖٛ.ٖ ٛٙ ٕٖ ٕٓ.ٔ ٖٛ ٔٔ   ٗٓ.ٖ ٗٙ ربط التػميـ بالػمل.

التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية 
 كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز.

ٙٛ ٖ.ٕٖ ٛ.٘ ٖ٘ٓ ٜ.ٖٙ ٕ ٕٗ ٔ.ٖٙ ٕٛ.٘ 

 ٛٔ ٖٓ.ٕ ٖٙ ٙ ٖٗ.ٖ ٕ٘ٔ ٘.ٙٗ    ٖٛ.ٓ ٛ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو
 ٙٔ ٕ٘.ٕ ٓٗ ٕٙ ٖٔ.ٔ ٜٗ ٗٔ ٔٚ.ٕ ٚ٘ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا

 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٕٔ ٚٗ.ٔ ٘٘ ٖ٘ ٜٓ.ٔ ٖٕإكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو 
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 كالتػمـ غف بػد
 ٖٗ ٖٚ.ٓ ٖٔ ٘ٗ ٕٙ.ٓ ٖٕ ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية

تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية 
 كتكظيف ا

٘ ٓ.ٕٗ ٘ٓ ٗٔ ٔ.ٜٓ ٖٓ 
ٜ ٓ.٘ٓ ٘ٓ 

 ٔ٘ ٘ٗ.ٓ ٛ ٖٖ ٜٜ.ٓ ٖٚ ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات
تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ 

 كشركاء لو الػممية التربكية
ٔٚ ٓ.ٛٔ ٗٓ ٕٗ ٓ.ٙٗ ٖٗ.٘ ٕٜ ٔ.ٖٙ ٕٕ 

 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٚٔ ٚٚ.ٔ ٙٙ ٘.ٕ٘ ٛ.ٔ ٖٛ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء 
 ٗ٘ ٔٔ.ٓ ٕ ٖ٘ ٔ.ٓ ٗ ٗ٘ ٔ.ٓ ٕ خاذ القرارات السياسيةالمشاركة لو ات

التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح 
 كاالنتخابات

ٗ ٓ.ٜٔ ٘ٔ.٘ ٔ ٓ.ٖٓ ٘٘ ٔ ٓ.ٓ٘ ٘٘ 

 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ ٖٙ ٗٓ.ٔ ٕٕ المساكا  لو الحقكؽ 
 ٖ٘ ٚٔ.ٓ ٖ ٗ٘ ٘ٓ.ٓ ٕ ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا 

 ٕ٘ ٕٛ.ٓ ٘ ٕٛ ٖٕ.ٔ ٙٗ ٖ٘ ٗٔ.ٓ ٖ مج الشبا  لو إطار النظاـ السياسود
 ٙ ٜٖ.ٖ ٓٙ ٕٔ ٗٔ.ٕ ٓٛ ٕٕ ٗٔ.ٕ ٘ٗ االنتماء لمكطف

 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٖٔ ٔٔ.ٕ ٜٚ ٕٔ ٜ.ٕ ٔٙ االغتزاز بال كية الكطنية
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ ٚ ٕٗ.ٖ ٕٚ تػزيز قيـ المكاطنة

  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ  %ٓٓٔ ٖٖٛٚ  %ٓٓٔ ٖٕٓٔ مج

كنتيجة االختبللات الظاهرية لو ترتي  بنكد المػيار  قامت الباحثة بإجرار المقارنة بيف كل برنامجيف غمى حد  
 لمػرلة التكامل لو تكزيع البنكد بيف البرامج.

 :شباب أغمى وبرنامج جيمنا برنامج بيف المقارنة -1

ند)تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ( جاء لو ( تبيف أف بٚ٘مف خبلؿ المقارنة بيف البرنامجيف مف جدكؿ )
المرتبة األكلى لو برنامج جيمنا  بينما جاء لو المرتبة التاسػة لو برنامج أغمى شبا   كاحتل بند ) الحد مف 

 / لو أغمى شبا .ٗ٘ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا ( المرتبة األخير  لو برنامج جيمنا مقابل المرتبة /
لو المرتبة األكلى لو برنامج أغمى شبا  مقابل المرتبة السابػة جاء بند )نشر مبادغ التطكع(  جد أفّ بينما ن 

غشر  لو برنامج جيمنا  كاحتل بند )التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات( المرتبة األخير  لو برنامج 
  / لو برنامج جيمنا.٘.ٔ٘أغمى شبا   مقابل المرتبة /

/ تكراراا لكل ٕٗيمفت النظر  أّف بند /التدري  غمى كيفية استثمار الكقت/ لو البرنامجيف بتكرار كاحد /ا كلكف م
/ ٙٔمن ما  كما ظ ر بند /تكظي  االنترنيت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة/ لو البرنامجيف بتكرار كاحد /

 .تكرار لكل من ما
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 أغمى شبابجيمنا و بيف برنامج  دلبنو المقارنة بيف توزيع ا( 57جدوؿ )
 برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا البند

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار
 ٕ٘ ٕٖ.ٓ ٕٔ ٕٔ  ٕٗ.ٕ ٚٗ التصدؼ ألكجه الفساد

 ٘ٔ ٚٛ.ٔ ٓٚ ٖ  ٗٓ.ٗ ٘ٛ حرية أكبر لممشاركة
 ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ ٕ  ٖٕ.ٗ ٜٛ االحساس بالمسؤكلية  

 ٕٓ ٖٙ.ٔ ٔٙ ٗ   ٗ ٗٛ المشاركة الفاغمةالقدر  غمى 
 ٕٗ ٖٚ.ٔ ٔ٘ ٙ   ٔٙ.ٖ ٙٚ اتخاذ القرارات 
 ٕ٘ ٖٗ.ٔ ٓ٘ ٘.ٛ ٖٕ.ٖ ٛٙ تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  
 ٚ ٕٔ.ٖ ٕٓٔ ٖٔ   ٘ٛ.ٕ ٓٙ ثقالة االبداع االجتماغو 
 ٔ ٖٚ.ٖٔ ٓٓ٘ ٚٔ ٚٗ.ٕ ٕ٘ نشر مبادغ التطكع  
 ٖ ٖ٘.ٛ ٕٖٔ ٛٔ  ٖٛ.ٕ ٓ٘ ارات الحياتية لمشبا تطكير كتنمية الم  

 ٖ٘ ٙٛ.ٓ ٕٖ ٕٓ  ٜٕ.ٕ ٛٗ حرية الرأؼ كالتػبير
 ٜ ٔٗ.ٕ ٜٓ ٔ  ٘ٛ.ٙ ٗٗٔ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ 
 ٖٔ ٗٓ.ٔ ٜٖ ٜٔ   ٖٖ.ٕ ٜٗ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 
 ٕٕ ٕٗ.ٔ ٖ٘ ٘.ٜٕ   ٕ٘.ٔ ٕٖ تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح  
 ٗ ٘ٔ.ٗ ٘٘ٔ ٘ٔ   ٕٙ.ٕ ٘٘ تشجيع الػمل الجماغو  

 ٛ ٓٚ.ٕ ٔٓٔ ٓٔ  ٗٔ.ٖ ٙٙ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .
 ٘ ٛٗ.ٖ ٖٓٔ ٘.ٕ٘  ٔٛ.ٔ ٖٛ كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . 
 ٖٙ ٓٛ.ٓ ٖٓ ٖٔ  ٖٖ.ٔ ٕٛ تقبل التغيير االجتماغو.  
غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية غمى أرض  التشجيع 

 الكاقع
ٗٗ ٕ.ٜٓ   ٕٖ ٕٛ ٓ.ٚ٘ ٖٚ.٘ 

 ٓٗ ٓٚ.ٓ ٕٙ ٙٔ  ٚ٘.ٕ ٗ٘ التنالسية 
 ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ ٘.ٖٖ   ٗٔ.ٔ ٕٗ التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  
 ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ ٘.ٖٖ   ٗٔ.ٔ ٕٗ التدري  غمى كيفية استثمار الكقت 

 ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ ٘.ٖٚ   ٜ٘.ٓ ٕٓ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.
 ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ ٘    ٔٚ.ٖ ٛٚ تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية
 ٜٕ ٛٔ.ٔ ٗٗ ٜٖ   ٙٛ.ٓ ٛٔ تنمية م ارات البحث غف غمل.

 ٗٔ ٔٓ.ٕ ٘ٚ ٕٚ    ٙٚ.ٔ ٖٚ خمق لرص غمل جديد .
 ٜٗ ٛٗ.ٓ ٛٔ ٕٗ   ٜ٘.ٔ ٔٗ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة.

 ٘.ٖٚ ٘ٚ.ٓ ٕٛ ٘.ٔٗ ٙٚ.ٓ ٙٔ التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت.
 ٓ٘ ٖٗ.ٓ ٙٔ ٘.ٔٗ   ٙٚ.ٓ ٙٔ تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة.

 ٖٗ ٜٙ.ٓ ٖٙ ٕٛ    ٚ٘.ٔ ٖٖ امكانية التكاصل مع الشبا 
 ٔ٘ ٓٗ.ٓ ٘ٔ ٘ٗ   ٛٗ.ٓ ٓٔ تركنية لمشبا .تكلير التدري  غمى األج ز  االلك

 ٙٔ ٜٚ.ٔ ٚٙ ٘.ٖٗ   ٚ٘.ٓ ٕٔ مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية 
 ٛٗ ٔ٘.ٓ ٜٔ ٘.ٖٚ    ٜ٘.ٓ ٕٓ تكالؤ الفرص

 ٜٖ ٕٚ.ٓ ٕٚ ٘.ٛٗ   ٜٕ.ٓ ٙ تحدؼ ثقالة الػكلمة.
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 ٕٚ ٕٛ.ٔ ٛٗ ٘.ٖٗ   ٚ٘.ٓ ٕٔ المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة
 ٖٕ ٜٖ.ٔ ٕ٘ ٘.ٙٗ  ٖٛ.ٓ ٛ محاربة األمية كالتخم  
 ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ ٘.ٜٕ  ٕ٘.ٔ ٕٖ بناء القدرات كتكظيف ا
 ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ ٕٖ   ٕٛ.ٔ ٕٚ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ
 ٕٖ ٕٓ.ٔ ٖٛ ٔٔ   ٗٓ.ٖ ٗٙ ربط التػميـ بالػمل.

 ٕ ٖٙ.ٜ ٖٓ٘ ٘.ٛ ٖٕ.ٖ ٛٙ ية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز.التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقم
 ٙ ٖٗ.ٖ ٕ٘ٔ ٘.ٙٗ  ٖٛ.ٓ ٛ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو

 ٕٙ ٖٔ.ٔ ٜٗ ٗٔ ٔٚ.ٕ ٚ٘ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا
 ٕٔ ٚٗ.ٔ ٘٘ ٖ٘ ٜٓ.ٔ ٖٕ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد

 ٘ٗ ٕٙ.ٓ ٖٕ ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ ـ المستمر لجميع الفئات الػمريةالتػم
 ٖٓ ٜٓ.ٔ ٔٗ ٓ٘ ٕٗ.ٓ ٘ تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا

 ٖٖ ٜٜ.ٓ ٖٚ ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات
 ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ ٓٗ ٔٛ.ٓ ٚٔ تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية

 ٚٔ ٚٚ.ٔ ٙٙ ٘.ٕ٘ ٛ.ٔ ٖٛ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء 
 ٖ٘ ٔ.ٓ ٗ ٗ٘ ٔ.ٓ ٕ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية

 ٘٘ ٖٓ.ٓ ٔ ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات
 ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ ٖٙ ٗٓ.ٔ ٕٕ المساكا  لو الحقكؽ 
 ٗ٘ ٘ٓ.ٓ ٕ ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ اال  السياسية لمشبا الحد مف ظاهر  البلمب

 ٕٛ ٖٕ.ٔ ٙٗ ٖ٘ ٗٔ.ٓ ٖ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو

 ٕٔ ٗٔ.ٕ ٓٛ ٕٕ ٗٔ.ٕ ٘ٗ االنتماء لمكطف

 ٖٔ ٔٔ.ٕ ٜٚ ٕٔ ٜ.ٕ ٔٙ االغتزاز بال كية الكطنية

 ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ ٚ ٕٗ.ٖ ٕٚ تػزيز قيـ المكاطنة

  %ٓٓٔ ٖٖٛٚ  %ٓٓٔ ٖٕٓٔ مج

 ترتي  بيف الترابط مػامل مػ  نكغيت ا لو أك البنكد  ترتي  لو الظاهرية االختبللات هذ  نتيجة مف افكك  
 التكامل مامدػ(: السؤاؿ غمى يجي  كهذا  /ٚٗ.ٓ/ إلى انخفض بحيث شبا   كأغمى جيمنا برنامجو لو البنكد
 تكزيع لو تكامل يكجد ال بأنه (سة؟الدرا مكمكع البرامج لو المجتمػية المشاركة غف المقدمة المكمكغات لو
 .شبا  كأغمى جيمنا برنامجو بيف البنكد

 :شباب بصمات وبرنامج جيمنا برنامج بيف المقارنة -2
( تبيف أف بند)تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ( جاء لو ٛ٘مف خبلؿ المقارنة بيف البرنامجيف مف جدكؿ )

شبا   كاحتل بند ) الحد مف  بصماتلو برنامج  خامسةاء لو المرتبة الالمرتبة األكلى لو برنامج جيمنا  بينما ج
 شبا . بصمات/ لو ٖ٘المرتبة األخير  لو برنامج جيمنا مقابل المرتبة /(ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا 
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لو  السادسةشبا  مقابل المرتبة  بصمات( لو المرتبة األكلى لو برنامج اتخاذ القراراتبينما نجد أنه جاء بند ) 
شبا   كاحتل بند )التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات( المرتبة األخير  لو برنامج  بصماتبرنامج 
 / لو برنامج جيمنا. ٘.ٔ٘شبا   مقابل المرتبة / بصمات
 لكل من ما.يف / ظ ر لو البرنامجيف بتكرار المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسيةا يمفت النظر  أّف بند /كلكف م

 بصمات شبابو جيمنابيف برنامج  لبنودالمقارنة بيف توزيع ا (58جدوؿ )
 برنامج بصمات شباب برنامج جيمنا البند

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار 
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ ٕٔ ٕٗ.ٕ ٚٗ التصدؼ ألكجه الفساد
 ٕ ٜٚ.ٗ ٛٛ ٖ ٗٓ.ٗ ٘ٛ حرية أكبر لممشاركة

 ٖ ٖٗ.ٗ ٚٚ ٕ ٖٕ.ٗ ٜٛ ؤكلية االحساس بالمس 
 ٚ ٔٔ.ٖ ٘٘ ٗ ٗ ٗٛ القدر  غمى المشاركة الفاغمة

 ٔ ٜٔ.ٔٔ ٕٔٔ ٙ ٔٙ.ٖ ٙٚ اتخاذ القرارات 
 ٓٔ ٕٛ.ٕ ٓ٘ ٘.ٛ ٖٕ.ٖ ٛٙ تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  
 ٔٔ ٘ٙ.ٕ ٚٗ ٖٔ ٘ٛ.ٕ ٓٙ ثقالة االبداع االجتماغو 
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٚٔ ٚٗ.ٕ ٕ٘ نشر مبادغ التطكع  
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٛٔ ٖٛ.ٕ ٓ٘ تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  

 ٕٔ ٘ٚ.ٔ ٖٔ ٕٓ ٜٕ.ٕ ٛٗ حرية الرأؼ كالتػبير
 ٘ ٛٚ.ٖ ٚٙ ٔ ٘ٛ.ٙ ٗٗٔ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ 
 ٖٕ ٕ٘.ٔ ٕٚ ٜٔ ٖٖ.ٕ ٜٗ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 
 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٘.ٜٕ ٕ٘.ٔ ٕٖ ت التو تدغـ التسامح تشجيع االتجاها 
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘ٔ ٕٙ.ٕ ٘٘ تشجيع الػمل الجماغو  

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٓٔ ٗٔ.ٖ ٙٙ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘.ٕ٘ ٔٛ.ٔ ٖٛ كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . 
 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٖٔ ٖٖ.ٔ ٕٛ تقبل التغيير االجتماغو.  
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية غمى  

 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٖٕ ٜٓ.ٕ ٗٗ أرض الكاقع

 ٖٚ ٕٓ.ٔ ٛٔ ٙٔ ٚ٘.ٕ ٗ٘ التنالسية 
 ٜٖ ٔ ٙٔ ٘.ٖٖ ٗٔ.ٔ ٕٗ التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  
 ٓٗ ٘ٛ.ٓ ٘ٔ ٘.ٖٖ ٗٔ.ٔ ٕٗ التدري  غمى كيفية استثمار الكقت 

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٘.ٖٚ ٜ٘.ٓ ٕٓ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘ ٔٚ.ٖ ٛٚ تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية
 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٜٖ ٙٛ.ٓ ٛٔ تنمية م ارات البحث غف غمل.

 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٕٚ ٙٚ.ٔ ٖٚ خمق لرص غمل جديد .
 ٜٗ ٙ٘.ٓ ٓٔ ٕٗ ٜ٘.ٔ ٔٗ .إغداد الطاقة الشبابية الػاممة

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘.ٔٗ ٙٚ.ٓ ٙٔ التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت.
 ٚٔ ٛٓ.ٕ ٖٚ ٘.ٔٗ ٙٚ.ٓ ٙٔ تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة.

 ٘.ٕٔ ٗ٘.ٕ ٘ٗ ٕٛ ٚ٘.ٔ ٖٖ امكانية التكاصل مع الشبا 
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 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ ٘ٗ ٛٗ.ٓ ٓٔ لكتركنية لمشبا .تكلير التدري  غمى األج ز  اال
 ٘.ٕٔ ٗ٘.ٕ ٘ٗ ٘.ٖٗ ٚ٘.ٓ ٕٔ مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية 

 ٖ٘ ٖٔ.ٔ ٕٓ ٘.ٖٚ ٜ٘.ٓ ٕٓ تكالؤ الفرص
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ تحدؼ ثقالة الػكلمة.

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٘.ٖٗ ٚ٘.ٓ ٕٔ المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة
 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٘.ٙٗ ٖٛ.ٓ ٛ محاربة األمية كالتخم  
 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٘.ٜٕ ٕ٘.ٔ ٕٖ بناء القدرات كتكظيف ا
 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٕٖ ٕٛ.ٔ ٕٚ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ
 ٗ ٖٛ.ٖ ٛٙ ٔٔ ٗٓ.ٖ ٗٙ ربط التػميـ بالػمل.

 دغماا لمتفكؽ كالتميز. التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية
ٙٛ ٖ.ٕٖ ٛ.٘ ٕٗ ٔ.ٖٙ ٕٛ.٘ 

 ٛٔ ٖٓ.ٕ ٖٙ ٘.ٙٗ ٖٛ.ٓ ٛ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو
 ٙٔ ٕ٘.ٕ ٓٗ ٗٔ ٔٚ.ٕ ٚ٘ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا

 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٖ٘ ٜٓ.ٔ ٖٕ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد
 ٖٗ ٖٚ.ٓ ٖٔ ٘.ٛٗ ٜٕ.ٓ ٙ ميع الفئات الػمريةالتػمـ المستمر لج

 ٓ٘ ٓ٘.ٓ ٜ ٓ٘ ٕٗ.ٓ ٘ تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا
 ٔ٘ ٘ٗ.ٓ ٛ ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات

 ٕٕ ٖٙ.ٔ ٜٕ ٓٗ ٔٛ.ٓ ٚٔ تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية
 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٘.ٕ٘ ٛ.ٔ ٖٛ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء 

 ٗ٘ ٔٔ.ٓ ٕ ٗ٘ ٔ.ٓ ٕ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية
 ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ ٘.ٔ٘ ٜٔ.ٓ ٗ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات

 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٖٙ ٗٓ.ٔ ٕٕ المساكا  لو الحقكؽ 
 ٖ٘ ٚٔ.ٓ ٖ ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ با الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمش
 ٕ٘ ٕٛ.ٓ ٘ ٖ٘ ٗٔ.ٓ ٖ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو

 ٙ ٜٖ.ٖ ٓٙ ٕٕ ٗٔ.ٕ ٘ٗ االنتماء لمكطف
 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٕٔ ٜ.ٕ ٔٙ االغتزاز بال كية الكطنية

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٚ ٕٗ.ٖ ٕٚ تػزيز قيـ المكاطنة
  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ   ٖٕٓٔ مج

مػامل الترابط بيف ترتي   ارتفاعبللات الظاهرية لو ترتي  البنكد  أك لو نكغيت ا ككاف مف نتيجة هذ  االخت  
 . كهذا يجي  غمى السؤاؿ:يفبرنامجال/ بيف ٜ٘.ٓإلى / بحيث ارتفع شبا   بصماتالبنكد لو برنامجو جيمنا ك 

 بأنه يكجد تكامل  مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البرامج مكمكع الدراسة؟
 شبا . بصماتنامجو جيمنا ر لو تكزيع البنكد بيف بمقبكؿ 

 المقارنة بيف برنامج أغمى شباب وبرنامج بصمات شباب: -3
)نشر مبادغ التطكع(  جاء لو المرتبة األكلى لو  ( تبيف أف بندٜ٘مف خبلؿ المقارنة بيف البرنامجيف مف جدكؿ )

شبا   كاحتل بند )التشجيع غمى  بصماتلو برنامج  /٘.ٗٔ/رتبة بينما جاء لو الم أغمى شبا  برنامج 
 كبل البرنامجيف.المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات( المرتبة األخير  لو 
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/ لو ٕٗ/شبا  مقابل المرتبة  بصمات( لو المرتبة األكلى لو برنامج اتخاذ القراراتبينما نجد أنه جاء بند ) 
  .شبا برنامج أغمى 

/ ظ ر لو البرنامجيف بتكرار كاحد تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا ت النظر  أّف بند /ا يمفكلكف م
/ تكراراا لكل ٕ٘/ لو البرنامجيف بتكرار كاحد /بناء القدرات كتكظيف ا/ تكرار لكل من ما  كما ظ ر بند /ٓ٘/

 ار كاحد لو كبل البرنامجيف.بتكر )التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات( كظ ر بندمن ما.
 بصمات شبابأغمى شباب وبيف برنامج  لبنودالمقارنة بيف توزيع ا( 59جدوؿ )

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب البند
 

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ ٕ٘ ٕٖ.ٓ ٕٔ التصدؼ ألكجه الفساد

 ٕ ٜٚ.ٗ ٛٛ ٘ٔ ٚٛ.ٔ ٓٚ حرية أكبر لممشاركة
 ٖ ٖٗ.ٗ ٚٚ ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ االحساس بالمسؤكلية  

 ٚ ٔٔ.ٖ ٘٘ ٕٓ ٖٙ.ٔ ٔٙ القدر  غمى المشاركة الفاغمة
 ٔ ٜٔ.ٔٔ ٕٔٔ ٕٗ ٖٚ.ٔ ٔ٘ اتخاذ القرارات 
 ٓٔ ٕٛ.ٕ ٓ٘ ٕ٘ ٖٗ.ٔ ٓ٘ تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  
 ٔٔ ٘ٙ.ٕ ٚٗ ٚ ٕٔ.ٖ ٕٓٔ ثقالة االبداع االجتماغو 
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٔ ٖٚ.ٖٔ ٓٓ٘ نشر مبادغ التطكع  
 ٘.ٗٔ ٖٚ.ٕ ٕٗ ٖ ٖ٘.ٛ ٕٖٔ تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  

 ٕٔ ٘ٚ.ٔ ٖٔ ٖ٘ ٙٛ.ٓ ٕٖ حرية الرأؼ كالتػبير
 ٘ ٛٚ.ٖ ٚٙ ٜ ٔٗ.ٕ ٜٓ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ 
 ٖٕ ٕ٘.ٔ ٕٚ ٖٔ ٗٓ.ٔ ٜٖ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 
 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٕٕ ٕٗ.ٔ ٖ٘ تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح  
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٗ ٘ٔ.ٗ ٘٘ٔ تشجيع الػمل الجماغو  

 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٛ ٓٚ.ٕ ٔٓٔ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘ ٛٗ.ٖ ٖٓٔ كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . 
 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٖٙ ٓٛ.ٓ ٖٓ تقبل التغيير االجتماغو.  
التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة  

 الفػمية غمى أرض الكاقع
ٕٛ ٓ.ٚ٘ ٖٚ.٘ ٕٕ ٔ.ٕٗ ٖٖ 

 ٖٚ ٕٓ.ٔ ٛٔ ٓٗ ٓٚ.ٓ ٕٙ التنالسية 
 ٜٖ ٔ ٙٔ ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  
 ٓٗ ٘ٛ.ٓ ٘ٔ ٘.ٖٗ ٗٙ.ٓ ٕٗ ي  غمى كيفية استثمار الكقتالتدر  

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية
 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٜٕ ٛٔ.ٔ ٗٗ تنمية م ارات البحث غف غمل.

 ٘.ٚٗ ٕٙ.ٓ ٔٔ ٗٔ ٔٓ.ٕ ٘ٚ خمق لرص غمل جديد .
 ٜٗ ٙ٘.ٓ ٓٔ ٜٗ ٛٗ.ٓ ٛٔ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة.
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 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘.ٖٚ ٘ٚ.ٓ ٕٛ التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت.
 ٚٔ ٛٓ.ٕ ٖٚ ٓ٘ ٖٗ.ٓ ٙٔ تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة.

 ٘.ٕٔ ٗ٘.ٕ ٘ٗ ٖٗ ٜٙ.ٓ ٖٙ امكانية التكاصل مع الشبا 
 ٘.ٛ ٖ ٖ٘ ٔ٘ ٓٗ.ٓ ٘ٔ تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا .

مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات 
 كاالتصاالت بفاغمية 

ٙٚ ٔ.ٜٚ ٔٙ ٗ٘ ٕ.٘ٗ ٕٔ.٘ 

 ٖ٘ ٖٔ.ٔ ٕٓ ٛٗ ٔ٘.ٓ ٜٔ تكالؤ الفرص
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٜٖ ٕٚ.ٓ ٕٚ تحدؼ ثقالة الػكلمة.

 ٘.ٔٗ ٜٚ.ٓ ٗٔ ٕٚ ٕٛ.ٔ ٛٗ التػميمية المختمفة المشاركة لو المؤسسات
 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٖٕ ٜٖ.ٔ ٕ٘ محاربة األمية كالتخم  
 ٘.ٕٗ ٔٗ.ٔ ٕ٘ ٘.ٔٗ ٚٙ.ٓ ٕ٘ بناء القدرات كتكظيف ا
 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٘.ٓٔ ٖٓ.ٕ ٙٛ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ
 ٗ ٖٛ.ٖ ٛٙ ٕٖ ٕٓ.ٔ ٖٛ ربط التػميـ بالػمل.

الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا التشجيع غمى تنمية قدرات 
 لمتفكؽ كالتميز.

ٖ٘ٓ ٜ.ٖٙ ٕ ٕٗ ٔ.ٖٙ ٕٛ.٘ 

 ٛٔ ٖٓ.ٕ ٖٙ ٙ ٖٗ.ٖ ٕ٘ٔ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو
 ٙٔ ٕ٘.ٕ ٓٗ ٕٙ ٖٔ.ٔ ٜٗ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا

 ٖٚ ٔٓ.ٔ ٛٔ ٕٔ ٚٗ.ٔ ٘٘ إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد
 ٖٗ ٖٚ.ٓ ٖٔ ٘ٗ ٕٙ.ٓ ٖٕ التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية

 ٓ٘ ٓ٘.ٓ ٜ ٖٓ ٜٓ.ٔ ٔٗ تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا
 ٔ٘ ٘ٗ.ٓ ٛ ٖٖ ٜٜ.ٓ ٖٚ التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات

تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية 
 يةالتربك 

ٕٗ ٓ.ٙٗ ٖٗ.٘ ٕٜ ٔ.ٖٙ ٕٕ 

 ٖٖ ٕٗ.ٔ ٕٕ ٚٔ ٚٚ.ٔ ٙٙ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء 
 ٗ٘ ٔٔ.ٓ ٕ ٖ٘ ٔ.ٓ ٗ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية

 ٘٘ ٘ٓ.ٓ ٔ ٘٘ ٖٓ.ٓ ٔ التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات
 ٘ٗ ٚٙ.ٓ ٕٔ ٘.ٙٗ ٖ٘.ٓ ٕٓ المساكا  لو الحقكؽ 
 ٖ٘ ٚٔ.ٓ ٖ ٗ٘ ٘ٓ.ٓ ٕ البلمباال  السياسية لمشبا الحد مف ظاهر  

 ٕ٘ ٕٛ.ٓ ٘ ٕٛ ٖٕ.ٔ ٙٗ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو
 ٙ ٜٖ.ٖ ٓٙ ٕٔ ٗٔ.ٕ ٓٛ االنتماء لمكطف

 ٘.ٜٔ ٙٛ.ٔ ٖٖ ٖٔ ٔٔ.ٕ ٜٚ االغتزاز بال كية الكطنية
 ٘.ٕٛ ٖٙ.ٔ ٕٗ ٘.ٛٔ ٔٚ.ٔ ٗٙ تػزيز قيـ المكاطنة

  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ  %ٓٓٔ ٖٖٛٚ مج

ككاف مف نتيجة هذ  االختبللات الظاهرية لو ترتي  البنكد  أك لو نكغيت ا مػ  مػامل الترابط بيف ترتي    
مامدػ يجي  غمى السؤاؿ: /  كهذا ٓٗ.ٓ  بحيث انخفض إلى /بصمات شبا ك  البنكد لو برنامجو أغمى شبا 

امج مكمكع الدراسة؟ بأنه ال يكجد تكامل لو التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البر 
 .كبصمات شبا  تكزيع البنكد بيف برنامجو أغمى شبا 
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 :الثالثة البرامج في التمكيف مجموعات بيف المقارنةالنتائج المعمقة ب -ثانياا 
ـّ اسػػتػراض نتػػائج تح ـّ المقارنػػة بػػيف كػػل برنػػامجيف غميػػل الممػػمكف لكػػل برنػػامج غمػػى حػػد   بػػػد أف تػػ مػػى كمػػف ثػػ

  الثبلثػةالمقارنات البلزمػة بػيف كػل مجمكغػة مػف هػذ  المجمكغػات لػو البػرامج  يمكننا اآلف إجراء لقد تـ إجراءحد  
 غمى النحك التالو.

 المقارنة بيف المجموعات بحسب عدد التكرارات:  -ا
ـّ ترتي  بنكد المجمكغات بحس  تكرارات ا كنسب ا ل و البرامج األربػة كما بالػكد  إلى نتائج تحميل كل مجمكغة  كت

 لو الجدكؿ التالو:   
 لثالثةاالمحددة،في البرامج  التمكيفعدد التكرارات والنسبة المئوية والرتبة لكل مجموعة مف مجموعات  (60جدوؿ )

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا مجموعات التمكيف
 الرتبة النسبة التكرار ةالرتب النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

 ٔ ٜ٘.ٖ٘ ٜٜٗ ٔ ٙٗ.ٔ٘ ٕٜٗٔ ٔ ٜ٘.٘٘ ٜٙٔٔ التمكيف الجتماعي
 ٘ ٖٓ.٘ ٜٛ ٗ ٔٛ.ٚ ٕٜٕ ٖ ٔ٘.ٔٔ ٕٕٗ التمكيف القتصادي
 ٖ ٔ٘.ٔٔ  ٕٗٓ ٘ ٖٖ.ٗ ٕٙٔ ٘ ٗٔ.ٗ ٚٛ التمكيف التكنولوجي

 ٕ ٜٙ.ٕٔ  ٜٖٛ ٕ ٛٗ.ٕٛ   ٘ٙٓٔ ٕ ٛٚ.ٛٔ ٜٖ٘ التمكيف التعميمي
 ٗ ٜٔ.ٚ ٓٗٔ ٖ ٕٜ.ٚ ٜٕٙ ٗ ٜٛ.ٜ ٕٓٔ لسياسيالتمكيف ا 

  %ٓٓٔ ٔٚٚٔ  %ٓٓٔ ٜٖٖٚ  %ٓٓٔ ٕٖٓٔ مج

حيػػث حصػػمت غمػػى نسػػبة  ثبلثػػةمجمكغػػة /التمكػػيف االجتمػػاغو/ لػػو المرتبػػة األكلػػى لػػو البػػرامج ال جػػاءت :1-1
غمػػػى نسػػػبة / تكراراا بينمػػا حصػػػمت ٜٙٔٔ%( مػػف تكػػػرارات كحػػػدات التحميػػػل لػػو برنػػػامج  جيمنػػػا كالبالغػػػة /ٜ٘.٘٘)
/ تكراراا كمػػػا حصػػػمت هػػػذ  ٕٜٗٔ%( مػػػف تكػػػرارات كحػػػدات التحميػػػل لػػػو برنػػػامج أغمػػػى شػػػبا   كالبالغػػػة /ٙٗ.ٔ٘)

%( مػػف تكػػرارات كحػػدات التحميػػل لػػو البرنػػامج كالبالغػػة ٜ٘.ٖ٘المجمكغػة لػػو برنػػامج /بصػػمة شػػبا / غمػػى نسػػبة )
 / تكراراا. ٜٜٗ/
  كالتفكؽ الكبير لبرنامج /أغمى شبا / ثبلثةلمجمكغة لو البرامج الكيبلحع هنا التقار  بيف نسبة تكرارات هذ  ا   

/جيمنػا  بصػمات شػبا   / مػف حيػث نسػبة تكػرارات هػذ  المجمكغػة  كربمػا يػػكد السػب  لػو تفػكؽ  يفامجنغمى البر 
و برنػػامج /أغمػػى شػػبا / " بػػػرض هػػذ  المجمكغػػة مػػف البنػػكد  إلػػى إدراؾ مػػػدؼ هػػذا البرنػػامج ألهميػػة هػػذ  البنػػكد لػػ

تمكيف الشبا  االجتماغو لو المجتمع مف خبلؿ التشجيع غمى القياـ ب ذ  البنكد  إمالة إلى ككف البرنامج يػتمػد 
غمػػى القيػػاـ ب ػػذ  المجمكغػػة مػػف البنػػكد بشػػكل كبيػػر مػػف خػػبلؿ تشػػجيع الفػاليػػات االجتماغيػػة لتمكػػيف الشػػبا  مػػف 

 المشاركة االجتماغية بشكل لّػاؿ.
كػػػػيف االقتصػػػػادؼ/ لػػػػو المرتبػػػػة الثالثػػػػة لػػػػو برنػػػػامج /جيمنػػػػا/ بحصػػػػكل ا غمػػػػى نسػػػػبة مجمكغػػػػة /التم جػػػػاءت :1-2
/ تكػػػراراا  كمػػػا جػػػاءت هػػػذ  المجمكغػػػة لػػػو ٕٕٗ%( مػػػف تكػػػرارات كحػػػدات التحميػػػل لػػػو البرنػػػامج كالبالغػػػة /ٔ٘.ٔٔ)

لبرنػامج %( مف تكرارات كحدات التحميل لو أٛ.ٚالمرتبة الرابػة لو برنامج /أغمى شبا / بحصكل ا غمى نسبة )
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/ تكػػراراا بينمػػا جػػاءت هػػذ  المجمكغػػة لػػو المرتبػػة الخامسػػة لػػو برنػػامج /بصػػمات شػػبا / حيػػث لػػـ ٕٜٕكالبالغػػة /
 / تكراراا . ٜٛ%( مف تكرارات كحدات التحميل لو البرنامج كالبالغة /ٖٓ.٘تحصل إال غمى نسبة )

برنػػامج /بصػػمات شػػبا /  كهػػذا يػػدؿ  كيبلحػػع مػػف خػػبلؿ غػػدد تكػػرارات هػػذ  المجمكغػػة  تػػدنو غػػدد تكرارات ػػا لػػو  
ذيف مػػػأغمػػػى شػػػبا  ( ال)جيمنػػػا  البرنامجيفغمػػػى مػػػػ  االهتمػػػاـ ب ػػػذ  المجمكغػػػة  لػػػو هػػػذا البرنػػػامج بالمقارنػػػة مػػػع 

 اهتماماا أكبر ب ذ  المجمكغة التمكينية ال امة.   ياأبد
رتبػػػة الخامسػػػة لػػػو برنػػػامج أمػػػا مجمكغػػػة /التمكػػػيف التكنكلػػػكجو/ ليبػػػيف الجػػػدكؿ السػػػابق أن ػػػا جػػػاءت لػػػو الم :1-3

/ تكػػراراا  بينمػػا ٚٛ%( مػػف تكػػرارات كحػػدات التحميػػل لػػو البرنػػامج كالبالغػػة /ٗٔ.ٗ/جيمنػػا/ بحصػػكل ا غمػػى نسػػبة )
%( ٖٖ.ٗجاءت هذ  المجمكغػة لػو المرتبػة الخامسػة أيمػاا لػو برنػامج /أغمػى شػبا / حيػث حصػمت غمػى نسػبة )

/ تكػػراراا  ككانػػت هػػذ  المجمكغػػة لػػو المرتبػػة الثالثػػة لػػو ٕٙٔغػػة /مػػف تكػػرارات كحػػدات التحميػػل لػػو البرنػػامج كالبال
%( مػػف تكػػرارات كحػػدات التحميػػل لػػو البرنػػامج كالبالغػػة ٔ٘.ٔٔبرنػػامج /بصػػمات شػػبا /  بحصػػكل ا غمػػى نسػػبة )

    / تكراراا ٕٗٓ/
/جيمنا/ حصمت غمى   لفو برنامج لثبلثةجاءت لو المرتبة الثانية مجمكغة /التمكيف التػميمو/ لو البرامج ا :4–1

/ تكراراا  بينما لو برنامج /أغمى شبا / ٜٖ٘البالغة /رات كحدات التحميل لو البرنامج ك %( مف تكراٛٚ.ٛٔنسبة )
/ تكػراراا  كحصػمت هػذ  ٘ٙٓٔ%( مف تكرارات كحدات التحميل لػو البرنػامج كالبالغػة /ٛٗ.ٕٛحصمت غمى نسبة )

%( مػف تكػرارات كحػدات التحميػل لػو البرنػامج كالبالغػة ٜٙ.ٕٔ)المجمكغة لو برنامج /بصمات شبا / غمى نسبة 
  ./ تكراراا ٜٖٛ/
  كالتفػكؽ الكبيػر لبرنػامج /أغمػى شػبا / ثبلثةكيبلحع هنا التقار  بيف نسبة تكرارات هذ  المجمكغة لو البرامج ال  

السػػب  لػػو تفػػكؽ  / مػػف حيػػث نسػػبة تكػػرارات هػػذ  المجمكغػػة  كربمػػا يػػػكدالبرنػػامجيف /جيمنػػا  بصػػمات شػػبا غمػػى 
برنػػامج /أغمػػى شػػبا / " بػػػرض هػػذ  المجمكغػػة مػػف البنػػكد  إلػػى إدراؾ مػػػدؼ هػػذا البرنػػامج ألهميػػة هػػذ  البنػػكد لػػو 
تمكيف الشبا  التػميمو لو المجتمع مػف خػبلؿ التشػجيع غمػى القيػاـ ب ػذ  البنػكد  إمػالة إلػى كػكف البرنػامج يػتمػد 

 شبيبة الثكر   لتغطية هذ  الفػاليات. غمى هذ  المجمكغة مف خبلؿ تػاكنه مع اتحاد
كيبلحع أيماا أف مجمكغة /التمكيف السياسو/ جاءت لو المرتبة الرابػة لو برنػامج /جيمنا/بحصػكل ا غمػى  :1-5

/ تكػراراا  بينمػا جػاءت هػذ   المجمكغػة ٕٓٔ%( مف تكػرارات كحػدات التحميػل لػو البرنػامج ك البالغػة /ٜٛ.ٜنسبة )
%( مػف تكػرارات كحػدات التحميػل لػو ٕٜ.ٚو برنامج /أغمى شبا / حيث حصمت غمػى نسػبة )لو المرتبة الثالثة ل
/ تكػػػراراا  ككانػػػت هػػػذ  المجمكغػػػة لػػػو المرتبػػػة الرابػػػػة لػػػو برنػػػامج /بصػػػمات شػػػبا / حيػػػث ٜٕٙالبرنػػػامج كالبالغػػػة /
كيبلحػع هنػا  اا./ تكػرار ٓٗٔ%( لقط مف تكرارات كحدات التحميػل لػو البرنػامج كالبالغػة /ٜٔ.ٚحصمت غمى نسبة )

  .الثبلثةالتقار  الكبير بيف نسبة تكرارات لو هذ  المجمكغة لو البرامج 
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كغمى الرغـ مف االختبللات الظاهرية لو ترتي  مجمكغات التمكيف  لإّف الػبلقة التكاممّية مكجػكد  بػيف مجمكغػات 
ف لػو برنػامج /جيمنػا/ كبرنػامج /أغمػى   حيث بمػغ مػامػل االرتبػاط بػيف مجمكغػات التمكػيثبلثةالتمكيف لو البرامج ال

بيف البرنامجيف /جيمنا كأغمى شبا /لو ترتي  مجمكغػات التمكػيف  اا قكي اا ( كهذا يػنو أف هناؾ ارتباطٜ.ٓشبا / )
مامػػػدػ التكامػػػل لػػػو المكمػػػكغات المقدمػػػة غػػػف المشػػػاركة المجتمػيػػػة لػػػو البػػػرامج ) :السػػػؤاؿ غػػػفكبالتػػػالو يجيػػػ  
 تكامل لو تكزيع المجمكغات بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا  بأنه يكجد (؟مكمكع الدراسة

( كهػػػو نسػػػبة متكسػػػطة تؤكػػػد الػبلقػػػة ٙ.ٓكبمػػغ مػامػػػل االرتبػػػاط بػػػيف برنػػػامج /جيمنػػػا/ كبرنػػػامج /بصػػػمات شػػػبا / )
 / لػو ترتيػ  مجمكغػات التمكػيفالتكاممية المكجكد  بيف مجمكغات التمكػيف لػو البرنػامجيف /جيمنػا كبصػمات شػبا 

مامػػػدػ التكامػػػل لػػػو المكمػػػكغات المقدمػػػة غػػػف المشػػػاركة المجتمػيػػػة لػػػو البػػػرامج ) :السػػػؤاؿ فيجيػػػ  غػػػكبالتػػػالو 
 بأنه يكجد تكامل مقبكؿ لو تكزيع المجمكغات بيف برنامج جيمنا كبرنامج بصمات شبا . ؟(مكمكع الدراسة

ة مرتفػػة تؤكػد الػبلقػة ( كهػو نسػبٚ.ٓأما لو برنامجو /أغمى شبا  / ك/بصمات شبا  لقد بمغ مػامل االرتباط )
 لػػػو ترتيػػػ  مجمكغػػػات التمكػػػيفالتكامميػػػة بػػػيف مجمكغػػػات التمكػػػيف لػػػو البرنػػػامجيف)أغمى شػػػبا   بصػػػمات شػػػبا ( 

مامػػػدػ التكامػػػل لػػػو المكمػػػكغات المقدمػػػة غػػػف المشػػػاركة المجتمػيػػػة لػػػو البػػػرامج ) :السػػػؤاؿ فكبالتػػػالو يجيػػػ  غػػػ
 .أغمى شبا  كبرنامج بصمة شبا ات بيف برنامج بأنه يكجد تكامل لو تكزيع المجمكغ ؟(مكمكع الدراسة

 المقارنة بحسب متوسط التكرارات: -2
إذا كاف االختبلؼ محدكداا لو ترتي  المجمكغػات بحسػ  تكرارات ا لإّنػه كػاف أكثػر كمػكحاا لػو ترتيب ػا بحسػ      

 .امل لو ترتي  مجمكغات البرامج الثبلثةمتكسط التكرارات  حيث طرأ تغيير شبه ك
 ثالثةفي البرامج الالتمكيف ومتوسط التكرارات والرتبة لكل مجموعة مف مجموعات  البنودعدد  (61) جدوؿ

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا مجموعات التمكيف
 الرتبة المتوسط البنود الرتبة المتوسط البنود الرتبة المتوسط البنود

 ٔ ٜ.ٜٗ ٜٔ ٔ ٕ.ٔٓٔ ٜٔ ٔ ٘ٓ.ٔٙ ٜٔ التمكيف الجتماعي
 ٘ ٚ.ٕٔ ٚ ٕ ٚ.ٔٗ ٚ ٕ ٚ٘.ٖٗ ٚ التمكيف القتصادي
 ٕ ٛ.ٓٗ ٘ ٗ ٗ.ٕٖ ٘ ٘ ٗ.ٚٔ ٘ التمكيف التكنولوجي

 ٖ ٖٔ.ٕٗ ٙٔ ٘ ٘.ٙٙ ٙٔ ٗ ٛٙ.ٕٗ ٙٔ التمكيف التعميمي
 ٗ ٘.ٚٔ ٛ ٖ ٖٚ ٛ ٖ ٕ٘.ٕٙ ٛ التمكيف السياسي 

   ٘٘   ٘٘   ٘٘ مج

لػػػو برنػػػامج جيمنػػػا  تغيػػػر ترتيػػػ  مػظػػػـ المجمكغػػػات باسػػػتثناء مجمكغػػػة  يبلحػػػع مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابق أف -2-1
التمكػػيف االجتمػػاغو التػػػو حالظػػت غمػػػى مكقػ ػػا لػػػو المرتبػػة األكلػػى  كمجمكغػػػة التمكػػيف التكنكلػػػكجو لػػو المرتبػػػة 
 الخامسػػة  أمػػا مجمكغػػة التمكػػيف االقتصػػادؼ لقػػد صػػػدت مػػف المرتبػػة الثالثػػة إلػػى المرتبػػة الثانيػػة  كنزلػػت مجمكغػػة
التمكػيف التػميمػػو مػػف المرتبػػة الثانيػػة إلػػى المرتبػػة الرابػػة  كصػػػدت مجمكغػػة التمكػػيف السياسػػو مػػف المرتبػػة الرابػػػة 

 إلى المرتبة الثالثة.
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أّما لو برنامج أغمى شبا   لقد تغير ترتي  المجمكغات باستثناء مجمكغة التمكػيف االجتمػاغو لقػد بقيػت  -ٕ-ٕ
مكػيف السياسػو حيػث بقيػت لػو المرتبػة الثالثػة  أمػا مجمكغػة التمكػيف االقتصػادؼ لو المرتبػة األكلػى  كمجمكغػة الت

لقد صػدت مف المرتبة الرابػة إلى المرتبة الثانية  كصػدت مجمكغة التمكيف التكنكلكجو مف المرتبة الخامسة إلى 
 بة الخامسةالمرتبة الرابػة  أما مجمكغة التمكيف التػميمو لقد نزلت مف المرتبةالثانية إلى المرت

كلو برنامج بصمات شػبا  حالظػت ثبلثػة مجمكغػات غمػى مكقػ ػا  كهػو مجمكغػة التمكػيف االجتمػاغو  -ٖ-ٕ 
لػػو المرتبػػة األكلػػى  كمجمكغػػة التمكػػيف االقتصػػادؼ لػػو المرتبػػة الخامسػػة  كمجمكغػػة التمكػػيف السياسػػو لػػو المرتبػػة 

بػػة الثالثػػة إلػػى المرتبػػة الثانيػػة  كمجمكغػػة التمكػػيف الرابػػػة  أمػػا مجمكغػػة التمكػػيف التكنكلػػكجو لقػػد صػػػدت مػػف المرت
 التكنكلكجو نزلت مف المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة.

  حيػث بمػغ مػامػل االرتبػاط بػيف ؼ مػامػل االرتبػاط بػيف البػرامج الثبلثػةككاف مف نتيجة هذ  االختبللات اختبل    
بػػػيف  اا قكيػػػ اا ( كهػػػذا يػنػػػو أف هنػػػاؾ ارتباطػػػٜ.ٓبا / )مجمكغػػػات التمكػػػيف لػػػو برنػػػامج /جيمنػػػا/ كبرنػػػامج /أغمػػػى شػػػ

مامػػدػ ) :السػػؤاؿ فكبالتػػالو يجيػ  غػػ البرنػامجيف /جيمنػػا كأغمػػى شػبا / لػػو ترتيػػ  متكسػػطات مجمكغػات التمكػػيف 
بأنػػه يكجػػد تكامػػل لػػو  (؟التكامػػل لػػو المكمػػكغات المقدمػػة غػػف المشػػاركة المجتمػيػػة لػػو البػػرامج مكمػػكع الدراسػػة

 بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا بالنسبة لممتكسطات  تكزيع المجمكغات
غدـ كجكد غبلقة تؤكد  مػدكمة( كهو نسبة ٓكبمغ مػامل االرتباط بيف برنامج /جيمنا/ كبرنامج /بصمات شبا / )
 / لػو ترتيػ  متكسػطات مجمكغػات التمكػيفتكاممية بيف مجمكغات التمكيف لػو البرنػامجيف /جيمنػا كبصػمات شػبا 

مامػػػدػ التكامػػػل لػػػو المكمػػػكغات المقدمػػػة غػػػف المشػػػاركة المجتمػيػػػة لػػػو البػػػرامج ) :السػػػؤاؿ فغػػػكبالتػػػالو يجيػػػ  
بػػػيف برنػػػامج جيمنػػػا كبرنػػػامج  بالنسػػػبة لممتكسػػػطات يكجػػػد تكامػػػل لػػػو تكزيػػػع المجمكغػػػاتال بأنػػػه  ؟(مكمػػػكع الدراسػػػة
 بصمات شبا .

تؤكػػد  منخفمػػة( كهػػو نسػػبة ٔ.ٓلقػػد بمػػغ مػامػػل االرتبػػاط ) /أمػػا لػػو برنػػامجو /أغمػػى شػػبا  / ك/بصػػمات شػػبا 
لػػػػو ترتيػػػػ  الػبلقػػػػة التكامميػػػػة بػػػػيف مجمكغػػػػات التمكػػػػيف لػػػػو البرنػػػػامجيف)أغمى شػػػػبا   بصػػػػمات شػػػػبا ( مػػػػػ  

مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية : )السؤاؿ فكبالتالو يجي  غ مجمكغات التمكيف
أغمػػى بػػيف برنػػامج  بالنسػػبة لممتكسػػطات ل لػػو تكزيػػع المجمكغػػاتيكجػػد تكامػػال بأنػػه  ؟(لػػو البػػرامج مكمػػكع الدراسػػة
 .شبا  كبرنامج بصمة شبا 
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 :لثالثةالمجموعات في البرامج االمقارنة بيف بنود النتائج المتعمقة ب -ثالثاا 
بػد أف تـ غرض نتائج التحميل لكػل مجمكغػة غمػى حػد  )مػف حيػث غػدد تكػرارات كػل بنػد كنسػبت ا كترتيب ػا مػمف 

تّمػػػت جمكغػػة( كذلػػؾ لػػػو كػػل مػػػف البػػرامج األربػػػػة" جيمنػػا  أغمػػى شػػػبا   بصػػمة شػػػبا   مسػػاء الخيػػػر سػػكرية " الم
  لػػو البػػرامج األربػػػة المػػذككر   ب ػػدؼ الكشػػ  غػػف البنػػكد التػػو حظيػػت باهتمػػاـ برنػػامج دكف المقارنػػة  بػػيف البنػػكد

ج مػف هػذ  البػرامج " الكشػ  غػف درجػة آخر  كلمكش  كذلؾ غػف البنػكد التػو لػـ تحػَع باهتمػاـ يػذكر لػو كػل برنػام
 االهتماـ بكل بند لو البرامج األربػة المذككر  " كمف ثـ الكصكؿ إلى المقترحات المناسبة ب ذا الخصكص.

 :بنود مجموعة التمكيف الجتماعي -3-1
رتي  بػد ت( ٕٙ)نبلحع مف الجدكؿ جميػ ا  ك / بند ظ رت لو البرامج ٜٔجتماغو/تممنت مجمكغة التمكيف اال

جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أف التطابق مػدكـ لو ترتيب ا  ماغدا بند حرية الرأؼ كالتػبير لقد جاء  هذ  البنكد كا 
/ لو ٗٔ/ لو برنامج بصمات شبا   كالمرتبة /ٔٔمقابل المرتبة /  / لو برنامجو أغمى شبا ٘ٔمرتبة /لو ال

 حيث جاء لو المرتبة الثامنة لو برنامجو جيمنا كبصمات شبا   كبند )ثقالة اإلبداع االجتماغو( برنامج جيمنا 
بند )تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكارال ادؼ( لو المرتبة  قد جاءك / لو برنامج أغمى شبا   ٘مقابل المرتبة /

 شبا .ة الرابػة لو برنامج بصمات األكلى لو برنامج جيمنا مقابل المرتبة السابػة لو برنامج أغمى شبا   كالمرتب
/ لو برنامج ٔٔكما جاء بند )نشر مبادغ التطكع( لو المرتبة األكلى لو برنامج أغمى شبا  مقابل المرتبة /

  / لو برنامج بصمات شبا .٘.ٜمرتبة/جيمنا  كال
كنبلحع مجوء بند |)اتخاذ القرارات( لو المرتبة األكلى لو برنامج بصمات شبا   مقابل المرتبة الخامسة لو 

 ثانية غشر  لو برنامج أغمى شبا .منا  كالمرتبةالبرنامج جي
أما بند )تشجيع الػمل الجماغو( لقد جاء لو المرتبة التاسػة لو برنامج جيمنا  كالمرتبة الثالثة لو برنامج أغمى 

 شبا   كلو المرتبة الخامسة غشر  لو برنامج بصمات شبا .
 ()جيمنا، أغمى شباب، بصمات شباب الثالثةعي في البرامج امجموعة التمكيف الجتما بنود( المقارنة بيف 62جدوؿ )

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا البند
 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

 ٙ ٜ٘.٘ ٖ٘ ٜٔ ٕٙ.ٓ 12 ٘ٔ ٕٓ.ٗ 47 التصدؼ ألكجه الفساد

 ٕ ٕٚ.ٜ ٛٛ ٛ ٗٙ.ٖ 70 ٖ ٕٚ.ٚ 85 حرية أكبر لممشاركة
 ٖ ٔٔ.ٛ ٚٚ ٜ ٖٖ.ٖ 64 ٕ ٔٙ.ٚ 89 االحساس بالمسؤكلية  

 ٘ ٓٛ.٘ ٘٘ ٓٔ ٚٔ.ٖ 61 ٗ ٜٔ.ٚ 84 القدر  غمى المشاركة الفاغمة
 ٔ ٖٕ.ٕٕ ٕٔٔ ٕٔ ٘ٙ.ٕ 51 ٘ ٓ٘.ٙ 76 اتخاذ القرارات 
تنميػػة كفايػػات التكاصػػل االجتمػػاغو غنػػد  

 ٚ ٕٚ.٘ ٓ٘ ٖٔ ٓٙ.ٕ 50 ٙ ٕٛ.٘ 68 الشبا 

 ٛ ٜ٘.ٗ ٚٗ ٘ ٕٗ.ٙ 120 ٛ ٖٔ.٘ 60 ثقالة االبداع االجتماغو 
 ٘.ٜ ٖٗ.ٗ ٕٗ ٔ ٜٛ.ٕ٘ 500 ٔٔ ٘ٗ.ٗ 52 نشر مبادغ التطكع  
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 تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  
50 ٗ.ٕٛ ٕٔ 312 ٔٙ.ٕٕ ٕ ٕٗ ٗ.ٖٗ ٜ.٘ 

 ٔٔ ٕٚ.ٖ ٖٔ ٘ٔ ٚٙ.ٔ 3 2 ٗٔ ٔٔ.ٗ 48 حرية الرأؼ كالتػبير
   الشبا  غمى الحكار ال ادؼتػزيز قدر 

144 ٕٔ.ٖٕ ٔ 90 ٗ.ٙٛ ٚ ٙٚ ٚ.ٓٙ ٗ 

 ٕٔ ٗٛ.ٕ ٕٚ ٗٔ ٖٓ.ٕ 39 ٖٔ ٜٔ.ٗ 49 مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف 

 ٖٔ ٗٙ.ٕ ٕ٘ ٔٔ ٙٚ.ٕ 53 ٛٔ ٗٚ.ٕ 32 تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح  

 ٘ٔ ٖ٘.ٕ ٕٗ ٖ ٙٓ.ٛ 155 ٜ ٔٚ.ٗ 55 تشجيع الػمل الجماغو  
كسػػػػػػػا  الشػػػػػػػبا  الػػػػػػػػادات االجتماغيػػػػػػػة إ

 الجيد .
66 ٘.ٙٗ ٚ 101 ٘.ٕ٘ ٙ ٕٗ ٕ.ٖ٘ ٔ٘ 

كحػػػد  الػػػػادات كاأللكػػػار كالمشػػػاغر بػػػيف  
 الشبا .

38 ٖ.ٕ٘ ٔٚ 130 ٙ.ٚ٘ ٗ ٕٗ ٕ.ٖ٘ ٔ٘ 

 ٘.ٚٔ ٖٔ.ٕ ٕٕ ٙٔ ٘٘.ٔ 30 ٜٔ ٓٗ.ٕ 28 تقبل التغيير االجتماغو.  
التشػػػػجيع غمػػػػى االنتقػػػػاؿ مػػػػف المشػػػػاركة  

ى المشاركة الفػمية غمػى أرض النظرية إل
 الكاقع

44 ٖ.ٚٙ ٔٙ 28 ٔ.ٗ٘ ٔٚ ٕٕ ٕ.ٖٔ ٔٚ.٘ 

 ٜٔ ٜٓ.ٔ ٛٔ ٛٔ ٖ٘.ٔ 26 ٓٔ ٔٙ.ٗ 54 التنالسية 
  %ٓٓٔ    ٜٜٗ %ٓٓٔ 1924  %ٓٓٔ 1169 مج

( ٖ٘.ٓمػامػل االرتبػاط )  ذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيػث بمػغككاف ل
  كهذا يػنو أف االرتباط قكؼ مما يدؿ ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٓٚ.ٓبيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)

يكجػػػػد تكامػػػػل لػػػػو تكزيػػػػع بنػػػػكد مجمكغػػػػة التمكػػػػيف  غمػػػػى الػبلقػػػػة التكامميػػػػة القكيػػػػة بػػػػيف البرنػػػػامجيف  كبالتػػػػالو لإنػػػػه
ا كهػػذ ( بػػيف برنػػامج أغمػػى شػػبا  كبصػػمات شػػبا ٛٔ.ٓك)   االجتمػػاغو بػػيف البرنػػامجيف )جيمنػػا كبصػػمات شػػبا (

مامػدػ التكامػل ) :السػؤاؿ فكبالتػالو يجيػ  غػ يدؿ غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هػذ  البنػكد لػو البػرامج مػػاا 
بنػكد يكجد تكامل لو تكزيع البأنه  ؟(لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البرامج مكمكع الدراسة

 ة التمكيف االجتماغو بيف البرامج.مجمكغ
 بنود مجموعة التمكيف القتصادي: -3-2

بػد  (ٖٙ)نبلحع مف الجدكؿ / بنكد ظ رت لو البرامج األربػة جميػ ا  ك ٚتممنت مجمكغة التمكيف االقتصادؼ/
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أف التطابق مػدكـ لو ترتيب ا  الطاقة الشبابية  ماغدا بند )إغداد ترتي  هذ  البنكد كا 

لمرتبة الثانية لو مقابل ا  الػاممة( لقد جاء لو المرتبة السابػة لو كل مف برنامجو )أغمى شبا   بصمات شبا (
جاء بند )تنمية الم ارات كالكفاءات الم نية( لو المرتبة األكلى لو برنامج جيمنا  مقابل المرتبة ك برنامج جيمنا 

 . امج بصمات شبا كالمرتبة الرابػة لو برنالسادسة لو برنامج أغمى شبا   
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كما جاء بند )مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل( لو المرتبة األكلى لو برنامج أغمى شبا  مقابل المرتبة السادسة 
 ة الثالثة لو برنامج بصمات شبا .لو برنامج جيمنا  كالمرتب

المرتبة األكلى لو برنامج بصمات شبا    كنبلحع مجوء بند ) التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير ( لو
 مقابل المرتبة الخامسة لو برنامج جيمنا  كالمرتبةالرابػة لو برنامج أغمى شبا .

 (شباب بصمات شباب، أغمى جيمنا،) ثالثةال البرامج في قتصاديال التمكيف مجموعة بنود بيف المقارنة (63جدوؿ )

 امج بصمات شباببرن برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا البند
 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

التشػػجيع غمػػى القيػػاـ بالمشػػركغات  
 ٔ ٜٛ.ٚٔ ٙٔ ٗ ٙ٘.ٛ ٕ٘ ٘.ٗ ٕٜ.ٜ ٕٗ الصغير 

التػػػػػػػدري  غمػػػػػػػى كيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتثمار  
 ٕ ٘ٛ.ٙٔ ٘ٔ ٘ ٕٕ.ٛ ٕٗ ٘.ٗ ٕٜ.ٜ ٕٗ الكقت

 ٖ ٖٚ.٘ٔ ٗٔ ٔ ٘ٗ.ٜٕ ٙٛ ٙ ٕٙ.ٛ ٕٓ مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.
 تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية

ٚٛ ٖٕ.ٕٖ ٔ ٕٓ ٙ.ٛ٘ ٙ ٕٔ ٖٔ.ٗٛ ٗ 

 ٘.٘ ٖٙ.ٕٔ ٔٔ ٖ ٚٓ.٘ٔ ٗٗ ٚ ٗٗ.ٚ ٛٔ تنمية م ارات البحث غف غمل.
 ٘.٘ ٖٙ.ٕٔ ٔٔ ٕ ٛٙ.ٕ٘ ٘ٚ ٖ ٜٕ.٘ٔ ٖٚ خمق لرص غمل جديد .

 ٚ ٕٗ.ٔٔ ٓٔ ٚ ٚٔ.ٙ ٛٔ ٕ ٜٗ.ٙٔ ٔٗ إغداد الطاقة الشبابية الػاممة.
  %ٓٓٔ ٜٛ  %ٓٓٔ ٕٜٕ  %ٓٓٔ ٕٕٗ مج

-مػامل االرتباط )  ذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغل ككاف
يف برنامج ( بٕٔ.ٓك)  ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٕ٘.ٓ-( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)٘ٙ.ٓ
 مػاا لثبلثةيدؿ غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج ا كهذا .ا  كبصمات شبا أغمى شب

مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البرامج ) :السؤاؿ فكبالتالو يجي  غ
 صادؼ بيف البرامج األربػة.بنكد مجمكغة التمكيف االقتيكجد تكامل لو تكزيع البأنه  ؟(مكمكع الدراسة

 بنود مجموعة التمكيف التكنولوجي: -3-3
جراء جميػ ا  ك  ثبلثة/ بنكد ظ رت لو البرامج ال٘تممنت مجمكغة التمكيف التكنكلكجو/ بػد ترتي  هذ  البنكد كا 

الشبا ( لقد جاء بند )امكانية التكاصل مع  المقارنة ليما بين ا  تبيف أنه يكجد تطابق لو ترتي  بنكد المجمكغة 
  مقابل المرتبة الثانية لو برنامج أغمى شبا   كالمرتبة الثانية المرتبة األكلى لو برنامج جيمنا لقد جاء لو

 كالنص  لو برنامج بصمات شبا . 
( لو المرتبة األكلى لو مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغميةكما جاء بند )

 .لو برنامج بصمات شبا  قابل المرتبة الرابػة لو برنامج جيمنا  كالمرتبة االثانية كالنص برنامج أغمى شبا  م
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( لو المرتبة األكلى لو برنامج بصمات تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا كنبلحع مجوء بند )
 رنامج جيمنا  كبرنامج أغمى شبا .شبا   مقابل المرتبة الخامسة لو ب

 (شباب بصمات شباب، أغمى جيمنا،) ثالثةال البرامج في لتكنولوجيا التمكيف جموعةم بنود بيف المقارنة (64) جدوؿ

 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب برنامج جيمنا البند
 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

التشػػػػجيع الحصػػػػكؿ غمػػػػى المػمكمػػػػات غػػػػف 
 ٘ ٙٚ.ٔٔ ٕٗ ٖ ٕٛ.ٚٔ ٕٛ ٘.ٕ ٜٖ.ٛٔ ٙٔ نترنت.طريق اال

تكظيػػػػػػ  االنترنػػػػػػت لػػػػػػو النػػػػػػكاحو الفكريػػػػػػة 
 كالثقالية السميمة.

ٔٙ ٔٛ.ٖٜ ٕ.٘ ٔٙ ٜ.ٛٛ ٗ ٖٚ ٔٛ.ٔٗ ٗ 

 ٘.ٕ ٙٓ.ٕٕ ٘ٗ ٕ ٕٕ.ٕٕ ٖٙ ٔ ٖٜ.ٖٚ ٖٖ امكانية التكاصل مع الشبا 
تػػػكلير التػػػػدري  غمػػػى األج ػػػػز  االلكتركنيػػػػة 

 ٔ ٜٛ.ٕ٘ ٖ٘ ٘ ٕٙ.ٜ ٘ٔ ٘ ٜٗ.ٔٔ ٓٔ لمشبا .

مسػػػػػاغد  الشػػػػػبا  لػػػػػو تكظيػػػػػ  تكنكلكجيػػػػػا 
 ٘.ٕ ٙٓ.ٕٕ ٘ٗ ٔ ٖٙ.ٔٗ ٚٙ ٗ ٓٛ.ٖٔ ٕٔ المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية 

  %ٓٓٔ ٕٗٓ  %ٓٓٔ ٕٙٔ  %ٓٓٔ ٚٛ مج

( ٖٛ.ٓمػامل االرتباط )  ذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغل ككاف
( بيف برنامج أغمى ٕٔ.ٓ-ك)  ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٘ٗ.ٓ-بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)

كبالتالو  مػاا  ثبلثةيدؿ غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج ال كهذاشبا  كبصمات شبا   
المشاركة المجتمػية لو البرامج مكمكع مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف ) :السؤاؿ فيجي  غ
 الثبلثة.بنكد مجمكغة التمكيف التكنكلكجو بيف البرامج يكجد تكامل لو تكزيع البأنه  ؟(الدراسة

 بنود مجموعة التمكيف التعميمي: -3-4
جراء ك ة جميػ ا  / بند ظ رت لو البرامج الثبلثٙٔمو/تممنت مجمكغة التمكيف التػمي بػد ترتي  هذ  البنكد كا 

ليما غدا البند األخير )اإلبداع كالتصميـ  مقارنة ليما بين ا  تبيف أنه اليكجد تطابق لو ترتي  بنكد المجمكغة ال
مقابل المرتبة الثامنة كاألخير   كالكفاء ( حيث جاء لو المرتبة الرابػة لو كل مف برنامجو )جيمنا كأغمى شبا  (

تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ  التشجيع غمى  كما جاء بند )بصمات شبا برنامج  لو
سابػة لو برنامج بصمات ( لو المرتبة األكلى لو كل مف برنامجو جيمنا كأغمى شبا   مقابل المرتبة الكالتميز.
  مقابل برنامج أغمى شبا كما نبلحع أنه جاء بند )تحدؼ ثقالة الػكلمة( لو المرتبة الثانية غشر  لو . شبا 
 .رتبة الثالثة غشر  كالنص  لو برنامج جيمنا  كالمرتبة الرابػة غشر  لو برنامج بصمات شبا الم

( لو المرتبة األكلى لو برنامج بصمات شبا   مقابل المرتبة الثانية لو ربط التػميـ بالػملكنبلحع مجوء بند )
 .تبة الػاشر  لو برنامج أغمى شبا كالمر  برنامج جيمنا 
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/ لو برنامج جيمنا  كالمرتبة السادسة لو برنامج ٘.ٔٔ( لقد جاء لو المرتبة /.األمية كالتخم محاربة أما بند )
 / لو برنامج بصمات شبا .٘.ٓٔأغمى شبا   كلو المرتبة /

 (شباب، بصمات شباب، أغمى جيمنا،) ثالثةال البرامج في تعميميال التمكيف جموعةم بنود بيف المقارنة (65) جدوؿ

 البند
 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب يمنابرنامج ج

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار
 ٜ ٗٔ.٘ ٕٓ ٙٔ ٛٚ.ٔ ٜٔ ٛ ٙٓ.٘ ٕٓ تكالؤ الفرص

 ٗٔ ٛٓ.ٖ ٕٔ ٕٔ ٗ٘.ٕ ٕٚ ٘.ٖٔ ٕ٘.ٔ ٙ .تحدؼ ثقالة الػكلمة

المشاركة لو المؤسسات التػميمية 
 ٕٔ ٙ.ٖ ٗٔ ٛ ٔ٘.ٗ ٛٗ ٓٔ ٖٓ.ٖ ٕٔ المختمفة

 ٘.ٓٔ ٖٙ.ٗ ٛٔ ٙ ٛٛ.ٗ ٕ٘ ٘.ٔٔ ٖٓ.ٕ ٛ محاربة األمية كالتخم 
 ٙ ٖٗ.ٙ ٕ٘ ٖٔ ٖ٘.ٕ ٕ٘ ٘ ٓٔ.ٛ ٕٖ بناء القدرات كتكظيف ا
 ٗ ٛٗ.ٛ ٖٖ ٖ ٛٓ.ٛ ٙٛ ٙ ٗٛ.ٙ ٕٚ تبادؿ الخبرات كالمػارؼ
 ٔ ٛٗ.ٚٔ ٛٙ ٓٔ ٚ٘.ٖ ٖٛ ٕ ٕٓ.ٙٔ ٗٙ ربط التػميـ بالػمل.
تنمية قدرات الشبا  التشجيع غمى 

 ٚ ٚٔ.ٙ ٕٗ ٔ ٙٛ.ٕٖ ٖٓ٘ ٔ ٕٕ.ٚٔ ٛٙ الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ كالتميز.

 ٖ ٕ٘.ٜ ٖٙ ٕ ٗٚ.ٔٔ ٕ٘ٔ ٘.ٔٔ ٖٓ.ٕ ٛ تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو

 ٕ ٕٛ.ٓٔ ٓٗ ٚ ٓٙ.ٗ ٜٗ ٖ ٖٗ.ٗٔ ٚ٘ التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا

ػمـ الذاتو إكسا  الشبا  القدر  غمى الت
 ٘.ٓٔ ٖٙ.ٗ ٛٔ ٘ ٙٔ.٘ ٘٘ ٚ ٕٛ.٘ ٖٕ كالتػمـ غف بػد

 التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية
ٙ ٔ.ٕ٘ ٖٔ.٘ ٕٖ ٕ.ٔٙ ٔ٘ ٖٔ ٖ.ٖٗ ٖٔ 

تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية 
 ٘ٔ ٖٔ.ٕ ٜ ٜ ٘ٛ.ٖ ٔٗ ٘ٔ ٕٚ.ٔ ٘ كتكظيف ا

التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ 
 ٙٔ ٙٓ.ٕ ٛ ٔٔ ٚٗ.ٖ ٖٚ ٙٔ ٔٓ.ٔ ٗ القرارات

تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ 
 ٘ ٙٗ.ٚ ٜٕ ٗٔ ٕ٘.ٕ ٕٗ ٜ ٖٓ.ٗ ٚٔ كشركاء لو الػممية التربكية

 ٛ ٙٙ.٘ ٕٕ ٗ ٕٓ.ٙ ٙٙ ٗ ٕٙ.ٜ ٖٛ اإلبداع كالتصميـ كالكفاء 

  %ٓٓٔ ٜٖٛ  %ٓٓٔ ٘ٙٓٔ  %ٓٓٔ ٜٖ٘ مج

( ٙٚ.ٓمػامل االرتباط ) غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغ  ذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  تأثيرككاف ل
بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا  ممايدؿ غمى الػبلقة التكاممية القكية لو تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو 

المقدمة مامدػ التكامل لو المكمكغات  كبالتالو يجي  غمى السؤاؿ .لو كل مف برنامجو جيمنا كبصمات شبا 
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بنكد مجمكغة التمكيف التػميمو بأنه يكجد تكامل لو تكزيع  غف المشاركة المجتمػية لو البرامج مكمكع الدراسة
 بيف برنامجو جيمنا كبصمات شبا .

يف برنامج أغمى شبا  كبصمات ( بٖٔ.ٓ)بمغ ك  ( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا  ٖٙ.ٓ)كبمغ مػامل االرتباط 
 فكبالتالو يجي  غ مػاا  ثبلثةلػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج اليدؿ غمى ا كهذا .شبا 
بأنه  ؟(مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البرامج مكمكع الدراسة) :السؤاؿ
 .ثبلثةبنكد مجمكغة التمكيف التػميمو بيف البرامج اليكجد تكامل لو تكزيع ال
 مجموعة التمكيف السياسي: بنود -3-5

 بػد( ٙٙ) الجدكؿ مف نبلحعجميػ ا  ك  ثبلثة/ بنكد ظ رت لو البرامج الٛتممنت مجمكغة التمكيف السياسو/
جراء البنكد هذ  ترتي  حيث جاء بند  المجمكغة  بنكد بػض ترتي  لو تطابق يكجد أنه تبيف بين ا  ليما المقارنة كا 

لمرتبة الثانية لو البرامج األربػة مػاا  كجاء بند )المشاركة لو اتخاذ القرارات )االغتزاز بال كية الكطنية( لو ا
  مقابل المرتبة السادسة لو برنامج أغمى (شبا السياسية( لو المرتبة السابػة لو كل مف برنامجو )جيمنا كبصمة 

رتبة الثامنة لو كل مف كما جاء أيماا بند )التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات( لو الم  شبا 
كجاء بند )المساكا  لو الحقكؽ(   مقابل المرتبة الخامسة لو برنامج جيمنا  برنامجو أغمى شبا  كبصمات شبا 

مقابل المرتبة الخامسة لو برنامج  المرتبة الرابػة لو )برنامج جيمنا بالتساكؼ أيماا مع برنامج بصمات شبا ( لو
( لو المرتبة األكلى لو كل مف برنامجو أغمى شبا  كبصمات شبا   ماء لمكطفاالنتكما جاء بند )أغمى شبا   

  .مقابل المرتبة الثالثة لو برنامج جيمنا
( لو المرتبة األكلى لو برنامج بصمات شبا   مقابل المرتبة الثانية لو ربط التػميـ بالػملكنبلحع مجوء بند )
 شبا .بة الػاشر  لو برنامج أغمى برنامج جيمنا كالمرت

  مقابل المرتبة الثالثة لو كل مف برنامج جيمنالقد جاء لو المرتبة األكلى لو  (تػزيز قيـ المكاطنةأما بند )
 برنامجو أغمى شبا  كبصمات شبا 

 (شباب بصمات شباب، أغمى جيمنا،) ثالثةال البرامج في لسياسيا التمكيف مجموعة بنود بيف المقارنة (66) جدوؿ
 برنامج بصمات شباب برنامج أغمى شباب منابرنامج جي البند

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار
 ٚ ٖٗ.ٔ ٕ ٙ ٖ٘.ٔ ٗ ٚ ٜ٘.ٓ ٕ المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية

التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح 
 ٛ ٕٚ.ٓ ٔ ٛ ٖٗ.ٓ ٔ ٘ ٜٓ.ٔ ٗ كاالنتخابات

 ٗ ٚ٘.ٛ ٕٔ ٘ ٙٚ.ٙ ٕٓ ٗ ٛٗ.ٓٔ ٕٕ الحقكؽ المساكا  لو 
الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية 

 لمشبا 
ٔ ٓ.ٗٛ ٛ ٕ 

ٓ.ٙٚ 
ٚ ٖ ٕ.ٔٗ ٙ 

 ٘ ٚ٘.ٖ ٘ ٗ ٗ٘.٘ٔ ٙٗ ٙ ٖٗ.ٔ ٖ دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو
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 ٔ ٙٛ.ٕٗ ٓٙ ٔ ٖٓ.ٕٚ ٓٛ ٖ ٖٗ.ٕٔ ٘ٗ االنتماء لمكطف

 ٕ ٚ٘.ٖٕ ٖٖ ٕ ٜٙ.ٕٙ ٜٚ ٕ ٘ٓ.ٜٕ ٔٙ االغتزاز بال كية الكطنية

 ٖ ٗٔ.ٚٔ ٕٗ ٖ ٕٙ.ٕٔ ٗٙ ٔ ٕٛ.ٖٗ ٕٚ تػزيز قيـ المكاطنة

  %ٓٓٔ ٓٗٔ  %ٓٓٔ ٜٕٙ  %ٓٓٔ ٕٓٔ مج

( ٕٚ.ٓمػامل االرتباط )  ذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغككاف ل
( بيف برنامج أغمى شبا  ٜٙ.ٓ)  كبيف برنامج جيمنا كبصمات شبا  (ٗٚ.ٓبيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)

مما يدؿ غمى كجكد غبلقة تكاممية قكية بيف البرامج الثبلثة )جيمنا  أغمى شبا   بصمات شبا (  كبصمات شبا  
كع مامدػ التكامل لو المكمكغات المقدمة غف المشاركة المجتمػية لو البرامج مكم كبالتالو يجي  غمى السؤاؿ

بنكد مجمكغة التمكيف السياسو بيف البرامج الثبلثة)جيمنا  أغمى شبا   بأنه يكجد تكامل لو تكزيع  الدراسة
 بصمات شبا (
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 سادسال الفصل
 نتائج الستبانة وتفسرياهتا لربامج الشباب

 
 .....................................................................مقدمة -

 ........................................وتفسيرىا نتائج الستبانةعرض  -أولا 

 ......................................................الخامسنتائج السؤاؿ  -1

 ....................................................سادسنتائج السؤاؿ ال -2

 ....................................................بعانتائج السؤاؿ الس -3

 ....................................................الستنتاجات العامة -ثانياا 
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 : مقدمة
ـّ تفريػغ االسػتبانة المكج ػة  بػد االنت اء مف تحميل مممكف برامج الشبا  لو التمفزيكف )القنا  الفمائية السػكرية( تػ

ـّ تػػـ تحميم ػػا باسػػتخداـ البرنػػامج االحصػػائو لمشػػبا  السػػتطبلع آ رائ ػػـ حػػكؿ بػػرامج الشػػبا  لػػو التمفزيػػكف  كمػػف ثػػ
(SPSS.كتمت المػالجة االحصائية المناسبة لكل سؤاؿ  إلتماـ االجابة غمى بقية أسئمة البحث  )  
 :وتفسيرىا نتائج الستبانةعرض  -أولا  
 : خامسنتائج السؤاؿ ال -ٔ

 ؟ مج الفضائية السورية ودورىا في تمكيف الشباب لممشاركة في المجتمعما آراء الشباب في برا
 (ٚٙرقـ ) جدكؿال لو هك كما المػيارية  كاالنحرالات الحسابية المتكسطات استخراج تـ السؤاؿ  هذا غف كلئلجابة

و لممشاركة الجامػ الشبا  دكر كسائل اإلغبلـ المرئية لو تمكيف حكؿ الػينة ألراد استجابات مبلحظة غند   
لبند )يسػى اإلغبلـ المرئو إلى محاربة األمية درجة ( ٕٕٔٗدرجات ا تراكحت مابيف ) أف تبيف المجتمػية 
( درجة لبند )يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تػزيز حرية الرأؼ كالتػبير( كتكزغت البنكد غمى النحك ٓٙ٘ٔكالتخم ( ك)

ثـ جاءت البنكد  ( ٘ٚ.ٖ) حسابو بمتكسط ة األمية كالتخم (ى محارب)يسػى اإلغبلـ المرئو إل بند جاء التالو:
( كهو )يشجع اإلغبلـ المرئو التػميـ المستمر لجميع ٜٙ.ٖاألربػة التالية لو المرتبة الثانية بمتكسط حسابو )

الفئات ت الػمرية  يػمل اإلغبلـ المرئو غمى دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو يػمل اإلغبلـ غمى تمكيف 
لشبا  مف المشاركة المجتمػية مف خبلؿ تدغيـ االنتماء لمكطف  يحث اإلغبلـ المرئو غمى االغتزاز بال كية ا

 الكطنية  يػزز اإلغبلـ المرئو قيـ المكاطنة الصالحة.(
ذلؾ يػكد إلى كغو الشبا  الجامػو بأهمية التػميـ بجميع مراحمه لتمكين ـ مف المشاركة الفّػالة لو  كلػل

إمالة إلى كغو الشبا  بالجان  السياسو مف خبلؿ تدغيـ االنتماء لمكطف كتػزيز قيـ المكاطنة  المجتمع 
بالشػكر بمركر   السكرؼ  الشبا  بدأ التو المسؤكلية بمركر  تحمل  الصالحة  كهذا يدؿ غمى كغو الشبا 

مع  النتيجة هذ  كبير  كاتفقتنتيجة الظركؼ الراهنة لما يترت  غمي ـ مف مسؤكليات  تقكيت ا كتمكين ا كتػزيزها
 مف تمكن ـ ال قد كأزمات اجتماغية تناقمات مف يػيشكنه كما الشبا  غمى تركز التو ( ٜٕٓٓ)  دراسة أبك لكد 

 .صحيح بشكل دكرهـ ممارسة
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اإلعالـ المرئي في  الشباب )طمبة جامعة دمشق( حوؿ دور وسائل إلستجابات المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات( 67جدوؿ )
 تمكينيـ لممشاركة المجتمعية.

مجموع  العبارة الرقـ
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري 

 الرتبة

 ٔ ٜٖ.ٔ ٘ٚ.ٖ ٕٕٔٗ يسػى اإلغبلـ المرئو إلى محاربة األمية كالتخم  ٔ
 ٗ ٗ.ٔٓ ٜٙ.ٖ ٓٗٔٗ السياسو النظاـيػمل اإلغبلـ المرئو غمى دمج الشبا  لو إطار  ٕ
يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية مف خبلؿ تدغيـ  ٖ

 االنتماء لمكطف
ٗٔٗٓ ٖ.ٜٙ ٔ.ٗٓ ٗ 

 ٗ ٓٗ.ٔ ٜٙ.ٖ ٓٗٔٗ يحث اإلغبلـ المرئو غمى االغتزاز بال كية الكطنية ٗ
 ٗ ٓٗ.ٔ ٜٙ.ٖ ٓٗٔٗ يػزز  اإلغبلـ المرئو قيـ المكاطنة الصالحة ٘
 ٗ ٓٗ.ٔ ٜٙ.ٖ ٓٗٔٗ لمرئو غمى التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمريةيشجع اإلغبلـ ا ٙ
 ٚ ٖٚ.ٔ ٛٔ.ٖ ٖٖٙ٘ يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو ٚ
 ٛ ٖٚ.ٔ ٚٔ.ٖ ٖٖ٘٘ تشجع برامج اإلغبلـ المرئو المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية ٛ
 ٜ ٕٖ.ٔ ٗٔ.ٖ ٕٖٔ٘ ع الػمل الجماغويػمل اإلغبلـ المرئو غمى  تشجي ٜ
 ٘.ٓٔ ٖٗ.ٔ ٔٔ.ٖ ٖٙٛٗ إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .يػمل اإلغبلـ المرئو غمى  ٓٔ
 ٘.ٓٔ ٖ٘.ٔ ٔٔ.ٖ ٖٗٛٗ يشجع اإلغبلـ المرئو غمى  تكالؤ الفرص لو التػميـ ٔٔ
 ٘.ٕٔ ٖ٘.ٔ ٛٓ.ٖ ٖٗ٘ٗ اتيحث اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخاب ٕٔ
 ٘.ٕٔ ٖٚ.ٔ ٛٓ.ٖ ٖٗ٘ٗ يحث اإلغبلـ المرئو غمى التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . ٖٔ
 ٘ٔ ٖ٘.ٔ ٚٓ.ٖ ٖٙٗٗ يحث اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا ٗٔ
 ٘ٔ ٖ٘.ٔ ٚٓ.ٖ ٖٙٗٗ ينمو اإلغبلـ المرئو االحساس بالمسؤكلية ٘ٔ
 ٘ٔ ٓٗ.ٔ ٚٓ.ٖ ٖٙٗٗ يكلر اإلغبلـ المرئو امكانيات هامة لمتكاصل مع الشبا  ٙٔ
 تسػى برامج اإلغبلـ المرئو إلى حل مشكبلت الشبا  كمساغدت ـ غمى اتخاذ القرارات ٚٔ

ٖٖٗ٘ ٖ.ٓٙ ٔ.ٖٜ ٔٚ 

 ٛٔ ٓٗ.ٔ ٘ٓ.ٖ ٖٕٖٗ يسػى اإلغبلـ المرئو مف خبلؿ برامجه إلى تبادؿ الخبرات كالمػارؼ ٛٔ
 ٜٔ ٖٓ.ٔ ٗٓ.ٖ ٖٛٓٗ يشجع اإلغبلـ المرئو القدر  غمى المشاركة الفاغمة ٜٔ
 ٕٓ ٖٓ.ٔ ٖ ٖٖ٘ٙ يػطو اإلغبلـ المرئو الشبا  حرية أكبر لممشاركة ٕٓ
 ٕٔ ٖٛ.ٔ ٜٚ.ٕ ٖٖٖٓ يقـك اإلغبلـ المرئو بتشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح ٕٔ
 ٕٕ ٜٕ.ٔ ٜٗ.ٕ ٖٖٗٓ ة الػاممة.ي تـ اإلغبلـ المرئو بإغداد الطاقة الشبابي ٕٕ
 ٖٕ ٘ٓ.ٔ ٜٛ.ٕ ٕٖٓٗ تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼيػمل اإلغبلـ المرئو غمى   ٖٕ
 ٕٗ ٙ٘.ٔ ٛٛ.ٕ ٕٕٖٙ الفساد ألكجه التصدؼ المرئو اإلغبلـ برامج ت دؼ ٕٗ
ى أرض يشجع اإلغبلـ المرئو االنتقاؿ مف المشاركة النظرية إلى المشاركة الفػمية غم ٕ٘

 ٕ٘ ٖٔ.ٔ ٙٛ.ٕ ٕٖٛٓ الكاقع

 ٕٙ ٔٓ.ٔ ٘ٛ.ٕ ٕٖٔٓ يحث اإلغبلـ المرئو مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. ٕٙ
 ٘.ٕٚ ٖٛ.ٔ ٗٛ.ٕ ٖٚٛٔ مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريفيػمل اإلغبلـ المرئو غمى   ٕٚ
 ٘.ٕٚ ٜٖ.ٔ ٗٛ.ٕ ٖٚٛٔ ةتنمية الم ارات الػممية كالكفاء  الم نييؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية  ٕٛ
 ٜٕ ٗٔ.ٔ ٕٛ.ٕ ٖٔٙٔ يػزز اإلغبلـ المرئو ثقالة االبداع االجتماغو ٜٕ
 ٖٓ ٖٛ.ٔ ٜٚ.ٕ ٖٖٖٔ يػمل اإلغبلـ المرئو تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. ٖٓ
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 التػمـ غف بػدتػمل برامج اإلغبلـ المرئو غمى إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو ك  ٖٔ
ٖٜٓ٘ ٕ.ٚٙ ٔ.ٖٛ ٖٔ 

يػمل اإلغبلـ المرئو غمى مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت  ٕٖ
 ٕٖ ٗ٘.ٔ ٘ٚ.ٕ ٜٖٓٓ بفاغمية

 ٖٖ ٖٚ.ٔ ٕٚ.ٕ ٖٖ٘ٓ يشارؾ اإلغبلـ المرئو لو المؤسسات التػميمية المختمفة ٖٖ
 ٖٗ ٕٓ.ٔ ٓٚ.ٕ ٖٖ٘ٓ تغيير االجتماغو.يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية  تقبل ال ٖٗ
 ٖ٘ ٜٗ.ٔ ٚٙ.ٕ ٜٜٕ٘ يساغد اإلغبلـ المرئو لو مػرلة لرص الػمل لو المجتمع. ٖ٘
 ٘.ٖٙ ٗ٘.ٔ ٘ٙ.ٕ ٜٕٙٚ يشجع اإلغبلـ المرئو القياـ بالمشركغات  الصغير  ٖٙ
 ٘.ٖٙ ٕٖ.ٔ ٘ٙ.ٕ ٜٕ٘ٚ يشجع اإلغبلـ المرئو الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت ٖٚ
 ٖٛ ٗ٘.ٔ ٕٙ.ٕ ٖٜٕ٘ .الػكلمة ثقالة تحدؼيشجع اإلغبلـ المرئو غمى  ٖٛ
 ٜٖ ٔ٘.ٔ ٔٙ.ٕ ٖٖٜٕ يفتح اإلغبلـ المرئو أمامو لرص غمل جديد . ٜٖ
 ٓٗ ٔٔ.ٔ ٚ٘.ٕ ٕٔٛٛ يػمل اإلغبلـ المرئو غمى بناء القدرات المػرلية كتكظيف ا ٓٗ
 ٔٗ ٛ٘.ٔ ٙ٘.ٕ ٕٛٚٛ كاصل االجتماغو غند الشبا يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تنمية كفايات الت ٔٗ
 ٕٗ ٛٗ.ٔ ٗ٘.ٕ ٕٕ٘ٛ يمغو اإلغبلـ المرئو ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  ٕٗ
 ٖٗ ٕٖ.ٔ ٔ٘.ٕ ٕٕٔٛ يػمل اإلغبلـ المرئو غمى  تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  ٖٗ
 ٗٗ ٚ٘.ٔ ٛٗ.ٕ ٜٕٚٚ لمغات األجنبية كتكظيف ايحث اإلغبلـ المرئو غمى تنمية قدر  الشبا  لتػمـ ا ٗٗ
 ٘ٗ ٚٗ.ٔ ٚٗ.ٕ ٕٕٚٚ يشجع اإلغبلـ المرئو اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  ٘ٗ

 
 
 
 
 
 

 ٘.ٙٗ ٚٗ.ٔ ٘ٗ.ٕ ٕٗٗٚ يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية المساكا  لو الحقكؽ  ٙٗ
 ٘.ٙٗ ٛٗ.ٔ ٘ٗ.ٕ ٕٗٗٚ كالتميز.التشجيع غمى تنمية قدرات الشبا  الػقمية كاإلبداغية دغماا لمتفكؽ  ٚٗ
 ٛٗ ٙٗ.ٔ ٖٛ.ٕ ٜٕٙٙ يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى مركر  كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . ٛٗ
 ٜٗ ٔ٘.ٔ ٖ٘.ٕ ٕٓٗٙ يشجع اإلغبلـ المرئو غمى ربط التػميـ بالػمل مف خبلؿ برامجه المكج ة  لمشبا . ٜٗ

الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية  يساغد اإلغبلـ المرئو غمى  تمكيف ٓ٘
 التربكية

ٕٜٜ٘ ٕ.ٖٕ ٔ.ٗٚ ٘ٓ 

 ٔ٘ ٓ٘.ٔ ٖٔ.ٕ ٕٚٛ٘ يشجع اإلغبلـ المرئو التنالسية ٔ٘
 ٕ٘ ٔٗ.ٔ ٜٙ.ٔ ٜٕ٘ٔ يشجع اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى اتخاذ القرارات ٕ٘
 ٖ٘ ٕٛ.ٔ ٖٛ.ٔ ٕٛٗٓ يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية تػمـ كيفية استثمار الكقت ٖ٘
 ٗ٘ ٖٓ.ٔ ٕ٘.ٔ ٙٓٚٔ يػمل اإلغبلـ المرئو غمى  نشر مبادغ التطكع ٗ٘
 ٘٘ ٔٓ.ٔ ٜٖ.ٔ ٓٙ٘ٔ حرية الرأؼ كالتػبيريػمل اإلغبلـ المرئو غمى تػزيز  ٘٘

 برزأ كمف لمشبا  محدد  بدائل إلى كااللتقار االجتماغية  كقيكد الحرية المتاحة  الػمل لرص ندر ) :لبنكداـ أه أما
 غدـ بأف ليه شؾ ال ماك  (كالرما القناغة قيـ كتزايد الػمل  لسكؽ  المبكر كالخركج   ال جر  لمخارج  :البدائل هذ 

 تظ ر غمي ـ  سمبية اجتماغية جانبية تأثيرات ل ا كالمسكف الػمل مجاؿ لو لمشبا   األساسية تمبية االحتياجات
 السكرؼ  المجتمع كمستقبل مستقبم ـ غمى بالمركر  سيؤثر ؼالذ االستقرار كغدـ اإلحباط  كالػن   زياد  لو
 كالتكاصل الحكار غمى قدرت ـ كتػزيز كالمستمر  الذاتو لمتػمـ السكرؼ  الشبا  حاجة يفسر مدػ ذلؾ كلػل

 المدنو  كالمجتمع الكطنو  كالتحرر الػكلمة  أهم ا كبرػ  بقمايا قماياهـ الحالو  كارتباط الكمع لمكاج ة
 لو األجياؿ حكار كحس  النكع حس  اا ألقي القمايا هذ  انفصاؿ كغدـ كالتطبيع  كالػن   السبلـ كثقالة كالتبػية 
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 كال يمنة كالػكلمة  كاالتصاالت  كالتنمية  كالديمقراطية  الحريات بأنه قرف  نف مه الذؼ كالػشريف  الحادؼ القرف 
 .األمريكية

غبلـ المرئو غمى تػزيز حرية الرأؼ كالتػبير بمتكسط حسابو يػمل اإلالبنكد كركداا:  هذ  أقل كانت حيف لو 
(  يؤكد االغبلـ المرئو غمى ٕ٘.ٔ) حسابو بمتكسط يػمل اإلغبلـ المرئو غمى نشر مبادغ التطكع ( ثـٜٖ.ٔ)

 ( يشجع اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى اتخاذ القراراتٖٛ.ٔأهمية تػمـ كيفية استثمار الكقت بمتكسط حسابو)
 (.ٖٔ.ٕ) حسابو بمتكسط يشجع االغبلـ المرئو التنالسية  كأخيراا   (ٜٙ.ٔابو)حس بمتكسط
ف كجدت ك حتى   ب ذ  األمكر ي ّتـيرػ أف اإلغبلـ المرئو السكرؼ ال  السكرؼ  الشبا  بأف ذلؾ تفسير كيمكف ا 

امج الشبا  يػمل كهذا ال يتفق مع نتائج تحميل المممكف  حيث أكدت النتائج أف لو بر  .ل و لو المرات  األخير 
اإلغبلـ المرئو غمى نشر مبادغ التطكع كيػمل غمى تػزيز حرية الرأؼ كالتػبير  كيؤكد غمى أهمية تػمـ كيفية 

 استثمار الكقت  كما يشجع غمى اتخاذ القرارات. 
ا تبثه مف كمائل اإلغبلـ المرئية المحمية كقد يػكد السب  لو ذلؾ إلى النظر  السمبية لمشبا  السكرؼ تجا  كس   

غمى الشبا   قد يصل إلى الشؾ ليما حكله  كبالتالو  اا سمبي اا باإلمالة إلى ما تبّثه مف برامج  تحمل تأثير برامج  
يصبح غير قادر غمى اتخاذ  القرارات  كالتػبير غف الرأؼ بحرية مطمقة  إمالة إلى غدـ ثقة الشا  السكرؼ 

 ي تمكف ب ذ  القنكات كبالبرامج التو تػرم ا.لدرجة أن ـ ال  .جمائية السكرية كماتقدمه مف برامبالقنكات الف
 (:ٛٙكلمتحقق مف صحة النتائج تـ استخداـ اختبار )ت( ستيكدنت كما يبيف جدكؿ )

 ( يبيف نتائج اختبار )ت( ستيكدنت لداللة الفركؽ بيف متكسطات اجابات الشبا ٛٙجدكؿ )
النحراؼ  المتوسط العدد  

 المعياري 
درجة 

 يةالحر 
 القرار قيمة الدللة قيمة ت المحسوبة

 غير داؿّ  ٖٚٗ.ٓ ٜٓٗ.ٓ ٕٓٔٔ ٙٓ.ٖٔ ٖٔ.ٗ٘ٔ ٖٖٔٔٚٔ مجموع البنود

كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية  (ٜٓٗ.ٓهو ) المحسكبة أف قيمة )ت( ستيكدنت يتبيفمف الجدكؿ السابق 
طمبة جامػة دمشق )غينة درجات آراء لركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط  نقكؿ بأنه ال تكجدلذا  (ٜٓٙ.ٔ)

دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكين ـ لممشاركة المجتمػية  كيفسر اختبلؼ المتكسطات تبػاا لكل حكؿ  البحث(
لرد مف ألراد الػينة  كرأيه لو المكمكع بحس  منحى تفكير   بحس  جنسه أك تخصصه  كسنرػ تفصيبلا لذلؾ 

 .غند اإلجابة غمى بقية األسئمة
 : التمكيف تمجموعا بحسب السؤاؿ نتائج -

جاءت مجمكغة التمكيف االجتماغو لو المرتبة األكلى حس  آراء الشبا  )غينة البحث( بمتكسط حسابو 
(  أما مجمكغة ٖٙ.٘ٗ( ثـ جاءت مجمكغة التمكيف التػميمو لو المرتبة الثانية بمتكسط حسابو )ٖٜ.ٜٗ)

(  كلو المرتبة الرابػة جاءت مجمكغة ٜٜ.ٕ٘ثالثة بمتكسط حسابو)التمكيف السياسو لقد جاءت بالمرتبة ال
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(  كأخيراا مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لو المرتبة الخامسة ٜٖ.ٛٔالتمكيف االقتصادؼ بمتكسط حسابو )
 (ٖ٘.ٗٔكبمتكسط حسابو )

 شق( بالنسبة لمجموعات التمكيفالشباب )طمبة جامعة دم إلستجابات المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات( 69جدوؿ )
 الترتيب النحراؼ المعياري  المتوسط  النسبة المئوية الدرجة الخاـ مجموعة التمكيف
 ٔ ٖ٘.ٙ ٖٜ.ٜٗ %ٖٙ.ٕٖ ٜٕٓٙ٘ التمكيف االجتماغو
 ٕ ٜٛ.ٚ ٖٙ.٘ٗ %ٚ٘.ٜٕ ٜٜٔٔ٘ التمكيف التػميمو
 ٖ ٛٔ.ٛ ٜٜ.ٕ٘ %٘ٛ.ٙٔ ٜٕٔٙٔ التمكيف السياسو
 ٗ ٓٛ.ٖ ٜٖ.ٛٔ %ٕٜ.ٔٔ ٕٔٗٙٓ دؼالتمكيف االقتصا

 ٘ ٗ٘.ٗ ٖ٘.ٗٔ %ٖٓ.ٜ ٔٓٔٙٔ التمكيف التكنكلكجو
    %ٓٓٔ ٖٖٔٔٚٔ المجمكع

تفػػق مػػع نتػػائج تحميػػل ممػػمكف بػػرامج الشػػبا  لػػو التمفزيػػكف السػػكرؼ حيػػث جػػاءت هػػذ  المجمكغػػات   النتػػائج تكهػػذ
ياسػػػػية المرتبػػػػة األكلػػػػى مػػػػف درجػػػػات بمػنػػػػى احتمػػػػت البػػػػرامج الس بػػػػنفس ترتيػػػػ  المجمكغػػػػات لػػػػو تحميػػػػل البػػػػرامج 

 ( التػػػػو تكصػػػمت إلػػػػى أفٜٜٛٔ) جبػػػرمػػػػع نتػػػائج دراسػػػػة  النتػػػائج   كاتفقػػػػتب ػػػػذا النػػػكع مػػػػف البػػػرامج الشػػػبا اهتمام
    ثػػـ المكامػػيع االقتصػػاديةمج الشػػبا  لػػو التمفزيػػكف األردنػػوالمكامػػيع االجتماغيػػة تحتػػل المرتبػػة األكلػػى لػػو بػػرا

 .المكاميع التػميمية ك 
ف يػكد السب  لػو مجػو مجمكغػة التمكػيف االجتمػاغو لػو المرتبػة األكلػى يػػكد إلػى كغػو الشػبا  بأهميػة كيمكف أ

هػػذ  المجمكغػػة  ككغػػي ـ بأهميػػة دكر كسػػائل اإلغػػبلـ لػػو تمكيػػن ـ لممشػػاركة االجتماغيػػة مػػف خػػبلؿ البػػرامج التػػو 
 تػرم ا.

 :سادسالسؤاؿ النتائج  -2
 تمكيف في المرئي اإلعالـ وسائل دور في بآرائيـ يتعمق فيما شقدم جامعة طمبة إجابات بيف اختالؼ يوجد ىل

  ؟ الجنس لمتغير تعزى  المجتمعية لممشاركة الشباب
 كبينت النتائج ما يمو: لئلجابة غمى السؤاؿاستخدمت الباحثة اختبار )ت( ستيكدنت 

 استجابات بيف ٘ٓ.ٓ مستكػ ال غند إحصائية داللة ذات لركؽ  تكجدال أنه (ٓٚ) جدكؿ لو الكارد  النتائج تشير
 الجنس  إلى تػزػ   دكر كسائل اإلغبلـ المرئية لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية حكؿجامػة دمشق  طمبة
 االستجابات متكسط بمغ ك  (ٜٓٙ.ٔكهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية ) (ٜٓٗ.ٓت( المحسكبة )(كانت حيث
 .اثاإلن لدػ( ٜٙ.ٗ٘ٔ) مقابل (ٜٙ.ٖ٘ٔ) الذككر لدػ
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جامعة دمشق دور وسائل اإلعالـ طمبة استجابات بيف لمفروؽ  ت اختبار ونتائج المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(70)رقـ جدوؿ
 .الجنس إلى تعزى  المرئي في تمكيف الشباب الجامعي

مجمكع  الػدد الجنس
 االجابات

المتكسط 
 الحسابو

االنحراؼ 
 المػيارؼ 

درجة 
 الحرية

ت قيمة 
 المحسكبة

مستكػ 
 الداللة

 القرار

 ٕٕ.ٖٔ ٜٙ.ٖ٘ٔ ٖٜ٘ٛٓ ٜٓ٘ ذكور
 ٜٛ.ٕٔ ٜٙ.ٗ٘ٔ ٜٕٕٙٛ ٕٖ٘ إناث غير داؿّ  ٕٜٓ.ٓ ٜٓٗ.ٓ- ٕٓٔٔ

 ٙٓ.ٖٔ ٖٔ.ٗ٘ٔ ٖٖٔٔٚٔ ٕٕٔٔ المجموع
 لو متساكيف الجميع ككف   بحس  الجنس لسكرؼ ا الجامػو الشبا  بيف لرؽ  ال بأنه النتيجة تمؾ تفسير كيمكف
كما أف كسائل االغبلـ بجميع أنكاغ ا  كالسياسو  كاالقتصادؼ  االجتماغو  كالػمل كالتكظي   بالتػميـ  الحقكؽ 

 متاحة لمطرليف.
كلمػرلة ليما إذا كانت ثمة لركؽ بيف متكسطات آراء طمبة جامػة دمشق بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف بحس  

)ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات إجابات ار( يبيف نتائج اختبٔٚمتغير الجنس  لإف الجدكؿ )
 طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 

( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لبياف دللة فروؽ بيف متوسطات إجابات طمبة جامعة دمشق المتعمقة بتحديدىـ لمجموعات التمكيف 71جدوؿ )
 الجنس تبعاا لمتغير

 
الداللة  مستكػ  غند إحصائية  داللة ذات لركؽ  تكجد ال أنه إلى(  ٔٚ) رقـ الجدكؿ لو الكارد  النتائج تشير -آ
التمكيف زيكف )التمف برامج لو التمكيف لمجمكغات دهـبتحدي المتػمقة دمشق جامػة طمبة متكسطات بيف (٘ٓ.ٓ)

  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٗٔٔ.ٔاالجتماغو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

مجموعات 
 التمكيف

 إناث ذكور
درجة 
 الحرية

  )ت(قيمة
 المحسوبة

مستوى 
الدرجة  العدد القرار الدللة

 الخاـ
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري 

الدرجة  العدد
 الخاـ

المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري 

التمكيف 
 الجتماعي

 غير داؿّ  ٜٜٛ.ٓ ٗٔٔ.ٔ ٕٓٔٔ ٖٓ.ٙ ٔٚ.ٜٗ ٕٛٗٗٙ ٕٖ٘ ٓٗ.ٙ ٗٔ.ٓ٘ ٜٕٔٛ٘ ٜٓ٘

التمكيف 
 القتصادي

 غير داؿّ  ٔٚٔ.ٓ ٜٖٛ.ٕ- ٕٓٔٔ ٕٚ.ٖ ٖٚ.ٛٔ ٜٜٚٙ ٕٖ٘ ٘ٛ.ٖ ٜٓ.ٛٔ ٗٚٙٓٔ ٜٓ٘

التمكيف 
 التكنولوجي

 داؿّ  ٓٓٓ.ٓ ٕٕٓ.٘ ٕٓٔٔ ٜٓ.ٖ ٘ٙ.ٖٔ ٕٙٚٚ ٕٖ٘ ٜٛ.ٗ ٜٛ.ٗٔ ٓٗٛٛ ٜٓ٘

التمكيف 
 التعميمي

 داؿّ  ٓٓٓ.ٓ ٖٚٚ.ٕ ٕٓٔٔ ٔ٘.ٛ ٜ٘.ٗٗ ٖٜٖٕٔ ٕٖ٘ ٕٗ.ٚ ٕ٘.ٙٗ ٕٕٙٛٚ ٜٓ٘

التمكيف 
 السياسي

 داؿّ  ٓٓٓ.ٓ ٘٘ٗ.ٜ ٕٓٔٔ ٕٜ.٘ ٜٙ.ٖٕ ٕ٘ٓٙٔ ٕٖ٘ ٖٖ.ٜ ٙٓ.ٕٛ ٙ٘٘ٙٔ ٜٓ٘



 

162 

 غمى االجتماغية  لمحيا  ل م ـ بزياد  اإلغبلـ كسائل ألهمية الذككر الطمبة إدراؾ إلى ذلؾ لو السب  يػكد كقد
 باإلمالة كالثقالية  الحياتية لحاجات ـ قرباا  كأكثرها تأثيراا  المصادر أكثر مف المرئية غبلـاإل كسائل أف اغتبار
 سمككه تحسيف غمى الشبا  تساغد كاجتماغية لكرية مكاق  ممامين ا لو تحكؼ  التو البرامج مف الكثير لكجكد
 .االجتماغية الحيا  متطمبات مع يتناس  بما
(  إلى أنه ال تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ٔٚلجدكؿ رقـ )تشير النتائج الكارد  لو ا-ب
( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف ٘ٓ.ٓ)

   (ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٜٖٛ.ٕاالقتصادؼ( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
 الكسائل أكثر مف اغتبارها غمى اإلغبلـ  كسائل ألهمية كالذككر اإلناث الطمبة إدراؾ إلى ذلؾ لو السب  يػكد كقد
 الجان  لو الشبا  تمكيف غمى تساغد أبػاداّ  ممامين ا لو تحكؼ  التو البرامج مف الػديد ككجكد   تأثيراا 

 .المجتمع لو لّػاؿ بشكل لممشاركة كا غدادهـ االقتصادؼ 
(  إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ٔٚكما تشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) -ج
التمكيف ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔقيمة )ت( الجدكلية ) ( كهو أكبر مفٕٕٓ.٘التكنكلكجو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
المتكسطيف الحسابييف لكل مستكػ مف مستكيو متغير الجنس لو هذ  المجمكغة  يبلحع أف المتكسط الحسابو 

( كبالتالو لإف ٘ٙ.ٖٔ( كهك أكبر مف المتكسط الحسابو لمطمبة اإلناث كالذؼ بمغ )ٜٛ.ٗٔلمطمبة الذككر قد بمغ )
 صالح الذككر.الفرؽ لو هذ  المجمكغة ل

 ل ـ ريكل مما األسر   إطار خارج كقت ـ مف كبيراا  جزءاا  يقمكف  الذككر الطمبة أف إلى ذلؾ لو السب  يػكد كقد
 .اإلناث مف أكبر بشكل التكنكلكجية كسائط مع كالتػامل اآلخريف  مع االجتماغو التكاصل لرص
ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة (  إلى كجكد لركؽ ٔٚكتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - د
( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف )التمكيف ٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٖٚٚ.ٕالتػميمو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
المجمكغة  يبلحع أف المتكسط الحسابو  ػ مف مستكيو متغير الجنس لو هذ المتكسطيف الحسابييف لكل مستك 

( كبالتالو لإف ٜ٘.ٗٗكهك أكبر مف المتكسط الحسابو لمطمبة اإلناث كالذؼ بمغ ) (ٕ٘.ٙٗلمطمبة الذككر قد بمغ )
 الفرؽ لو هذ  المجمكغة لصالح الذككر.

 لمشبا  التػميمو التمكيف لو المرئو اإلغبلـ سائلك  بأهمية الذككر الطمبة كغو إلى ذلؾ لو السب  يػكد كقد
 لو الةالفػّ  المشاركة غمى تساغدهـ تػميمية أبػاداا  ممامين ا لو كتحكؼ  تػرم ا التو البرامج خبلؿ مف الجامػو
 .المجتمع
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إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ( ٔٚكتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - ق
التمكيف ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )٘٘ٗ.ٜالسياسو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
حع أف المتكسط الحسابو المتكسطيف الحسابييف لكل مستكػ مف مستكيو متغير الجنس لو هذ  المجمكغة  يبل

( كبالتالو لإف ٜٙ.ٖٕكهك أكبر مف المتكسط الحسابو لمطمبة اإلناث كالذؼ بمغ ) (ٙٓ.ٕٛلمطمبة الذككر قد بمغ )
 الفرؽ لو هذ  المجمكغة لصالح الذككر.

 ا لمشب السياسو التمكيف لو المرئو اإلغبلـ كسائل بأهمية الذككر الطمبة كغو إلى ذلؾ لو السب  يػكد كقد
 السياسية المشاركة غمى تساغدهـ سياسية أبػاداا  ممامين ا لو كتحكؼ  تػرم ا التو البرامج خبلؿ مف الجامػو
 .اإلناث مف أكثر السياسية بالمكاميع ي تمكف  الذككر ككف  إلى إمالة. المجتمع لو الفػالة

 : بعالسؤاؿ السانتائج  -3
 تمكيف في المرئي اإلعالـ وسائل دور في بآرائيـ عمقيت فيما دمشق جامعة طمبة إجابات بيف اختالؼ يوجد ىل

  ؟ الدراسي التخصص لمتغير تعزى  المجتمعية لممشاركة الشباب
 كبينت النتائج ما يمو: لئلجابة غمى السؤاؿاستخدمت الباحثة اختبار )ت( ستيكدنت 

 استجابات بيف ٘ٓ.ٓ ستكػ الم غند إحصائية داللة ذات لركؽ  تكجدال أنه (ٕٚ) جدكؿ لو الكارد  النتائج تشير
 إلى تػزػ   دكر كسائل اإلغبلـ المرئية لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية حكؿجامػة دمشق  طمبة
حيث بمغت )ت(  إحصائيا  دالة غير كهو( ٘ٓ.ٓ) أكبر مف اإلحصائية الداللة كانت حيث  تخصصال

طبل   لدػ االستجابات هذ  متكسط بمغ حيث ( ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف )ت( الجدكلية )ٜٖٗ.ٓالمحسكبة)
 .طبل  الكميات النظرية لدػ( ٕٗ.ٗ٘ٔ) مقابل (ٜٓ.ٗ٘ٔ) الكميات التطبيقية

جامعة دمشق دور وسائل اإلعالـ  طمبة استجابات بيف لمفروؽ  ت اختبار ونتائج المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(72) جدوؿ
 .التخصص الدراسي إلى تعزى  المرئي في تمكيف الشباب الجامعي

التخصص 
 الدراسي

مجموع  العدد
 الجابات

المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 القرار

 12.45 154.09 59480 386 تطبيقي
 ٖٛ.ٖٔ ٕٗ.ٗ٘ٔ 113651 ٖٙٚ نظري  غير داؿّ  0.457 0.394- 1120

 ٙٓ.ٖٔ ٖٔ.ٗ٘ٔ ٖٖٔٚٔ ٕٕٔٔ المجموع
بأف الطمبة غمى اختبلؼ اختصاصات ـ يػكف تأثير كسائل اإلغبلـ المرئية  كتأثيرات ا  النتيجة تمؾ تفسير كيمكف

 .ذات ا المختمفة  حيث أف الطمبة مف كبل االختصاصيف هـ غرمة لتأثير كسائل اإلغبلـ المرئية
امػة دمشق بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف بحس  كلمػرلة ليما إذا كانت ثمة لركؽ بيف متكسطات آراء طمبة ج

( يبيف نتائج اختبار)ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات ٖٚ  لإف الجدكؿ )الّدراسو متغير التخصص
 إجابات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 
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ف دللة فروؽ بيف متوسطات إجابات طمبة جامعة دمشق المتعمقة بتحديدىـ لمجموعات التمكيف تائج اختبار )ت( ستيودنت لبيان( 73جدوؿ )
 التخصص الدراسيتبعاا لمتغير ا

 
أنه ال تكجد لركؽ ظاهرية ذات داللة إحصائية  غند مستكػ  (  إلىٖٚتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - أ

( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) ٘ٓ.ٓالداللة )
  (ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصغٜٕٙ.ٓالتمكيف االجتماغو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

يدرسكف مكاداا تحكؼ لو ممامين ا أبػاداا تحكؼ لسب  لو ذلؾ إلى طبيػة الدراسة التو يدرسكن ا  حيث كقد يػكد ا
  مما يشكل لدي ـ لكر  كامحة غف االجتماغو تساغد لو تمكيف الشبا  لو الجان  بػاداا أتمـ لو ممامين ا 

 حدث لو المجاالت المختمفة. يجػم ـ أكثر اهتماماا كادراكاا لمتغيرات التو تك تأثير كسائل اإلغبلـ  
(  إلى أنه تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ٖٚتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) -  
التمكيف ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٓٓٙ.ٕبة )االقتصادؼ( حيث بمغت قيمة )ت( المحسك 
لو هذ  المجمكغة  يبلحع أف المتكسط  تخصصالمتكسطيف الحسابييف لكل مستكػ مف مستكيو متغير ال

كهك أصغرمف المتكسط الحسابو لطمبة التخصص النظرؼ  (ٓٛ.ٛٔالحسابو لطمبة التخصص التطبيقو قد بمغ )
 كبالتالو لإف الفرؽ لو هذ  المجمكغة لصالح طمبة التخصص الػممو.( ٛٔ.ٛٔكالذؼ بمغ )

كقد يػكد السب  لو ذلؾ طبيػة الدراسة التو  يدرس ا طبل  التخصص الػممو حيث يدرسكف مكاداا تحكؼ لو 
 تمكيف الشبا  لو الجان  االقتصادؼ  كا غدادهـ لممشاركة بشكل لّػاؿ لو المجتمع. لوممامين ا أبػادّا تساغد 

(  إلى غدـ كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ ٖٚكما تشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - ت
التمفزيكف ( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج ٘ٓ.ٓالداللة )

(  ٜٓٙ.ٔقيمة )ت( الجدكلية ) ( كهو أصغر مفٜٓٗ.ٗالتمكيف التكنكلكجو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة ))

درجة  نظرؼ  تطبيقو مجموعات التمكيف
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

مستكػ 
 الداللة

 القرار

الدرجة  الػدد
 الخاـ

المتكسط 
 الحسابو

االنحراؼ 
 المػيارؼ 

 الدرجة الػدد
 الخاـ

المتكسط 
 الحسابو

االنحراؼ 
 المػيارؼ 

 غير داؿّ  ٚٚٙ.ٓ ٜٕٙ.ٓ- ٕٓٔٔ ٓٗ.ٙ ٕٓ.ٓ٘ ٕٕٜٔٔ ٖٙٚ ٕٛ.ٙ ٚٚ.ٜٗ ٖٚٔٛٙ ٖٙٛ التمكيف الجتماعي
 غير داؿّ  ٖٖٙ.ٓ ٓٓٙ.ٕ 1121 ٕٛ.ٖ ٛٔ.ٛٔ ٕٖٖٛٔ ٖٙٚ ٗٚ.ٖ ٓٛ.ٛٔ ٕٛ٘ٚ ٖٙٛ التمكيف القتصادي
 داؿّ  ٓٓٓ.ٓ ٜٓٗ.ٗ- 1121 ٓٛ.ٗ ٘ٚ.ٗٔ ٕٕٗ٘ ٖٙٚ ٜٔ.ٖ ٛ٘.ٖٔ ٜ٘ٛٓٔ ٖٙٛ التمكيف التكنولوجي
 داؿّ  ٔٓٓ.ٓ ٓٙ٘.٘ 1121 ٚٓ.ٛ ٕٚ.ٗٗ ٕٔٛٛٔ ٖٙٚ ٕ٘.ٚ ٖٙ.ٚٗ ٜٕٖٛٔ ٖٙٛ التمكيف التعميمي
 داؿّ  ٓٓٓ.ٓ ٙٙٙ.ٚ- 1121 ٜ٘.ٛ ٙٔ.ٕٚ ٜٜٜٗٔ ٖٙٚ ٜٛ.٘ ٗٚ.ٖٕ ٜٚٙٔ ٖٙٛ التمكيف السياسي
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إدراؾ طمبة التخصص اإلنسانو بالتأثير القكؼ الذؼ تتركه كسائل اإلغبلـ غمى  كقد يػكد السب  لو ذلؾ إلى
 سمككيات ـ  لكسائل اإلغبلـ تػتبر مصدر لمػديد مف اآلراء كاأللكار التو يتأثر ب ا الطمبة

كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة (  إلى ٖٚكتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - ث
التمكيف ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٓٙ٘.٘التػميمو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
ف لكل مستكػ مف مستكيو متغير التخصص الدراسو لو هذ  المجمكغة  يبلحع أف المتكسط المتكسطيف الحسابيي

كهك أكبر مف المتكسط الحسابو لمطمبة اإلناث كالذؼ بمغ  (ٖٙ.ٚٗالحسابو لطمبة التخصص التطبيقو قد بمغ )
 ( كبالتالو لإف الفرؽ لو هذ  المجمكغة لصالح طمبة التخصص التطبيقو.ٖٚ.ٗٗ)

ذلؾ إلى اهتماـ طمبة التخصص التػميمو بالتػميـ كالتػمـ  كحب ـ لممػرلة كمتابػت ـ لمبرامج سب  لو كقد يػكد ال
 التػميمية

( إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ٖٚكتشير النتائج الكارد  لو الجدكؿ رقـ ) - ج
)التمكيف  التمكيف لو برامج التمفزيكف  ( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات٘ٓ.ٓ)

(  كبمقارنة ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٙٙٙ.ٚ-السياسو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )
المتكسطيف الحسابييف لكل مستكػ مف مستكيو متغير التخصص الدرايسو لو هذ  المجمكغة  يبلحع أف 

كهك أكبر مف المتكسط الحسابو لطمبة  (٘ٚ.ٖٕهك قد بمغ )المتكسط الحسابو لطمبة التخصص التطبيقو 
 ( كبالتالو لإف الفرؽ لو هذ  المجمكغة لصالح طمبة التخصص النظرؼ.ٚٔ.ٕٚالتخصص النظرؼ كالذؼ بمغ )
إذ أف ماتحكيه مف ألكار تخص كسائط  التو يدرسكن ا الدراسية إلى طبيػة المقراراتكقد يػكد السب  لو ذلؾ 

يـ مف ج ة أخرػ قد يشكل لدي ـ  لكر  كامحة غف تأثيرات كسائط الػكلمة كمن ا كسائل اإلغبلـ الػكلمة  كالق
دراكاا لمتغيرات التو تحدث لو المجاالت المختمفة نتيجة لتيار الػكلمة  المرئية  األمر الذؼ يجػم ـ أكثر اهتماماا كا 

 .كخاصة لو المجاؿ السياسو
 الستنتاجات العامة -ثانياا 
لو التمفزيكف الػربػو السػكرؼ )القنػا  الفمػائية  الشبا  دؼ األساسو مف هذا البحث هك رصد كاقع برامج كاف ال  

 كلػذلؾ تػـّ   غف طريق تحميل مممكف هذ  البرامج   دكرها لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػيةالسكرية( لمػرلة 
أبػػاد تكصػمت إلي ػا  كذلػؾ لمػرلػة مػدػ كمػكح  إجراء مقارنة بيف نتائج تحميل مممكف هػذ  البػرامج كالنتػائج التػو

المشاركة المجتمػية المتممنة لو البرامج لصػكغ المقترحػات المفيػد  لػو تحسػيف كتطػكير البػرامج المػركمػة كرلػع 
 مستكاها كاألخذ ب ا نحك األلمل .
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ا متقاربػة مػف بػمػػ ا ككانػػت النتػائج لي ػ  جميػع أبػػػاد التمكػيف  المحػدّد  لػو البحػث   ثبلثػةتمػمنت البػرامج ال -ٔ
  كلػو برنػامج / تكػراراا ٖٕٓٔلػو برنػامج جيمنػا / لقػد كػاف غػدد تكػرارات الفكػر /كحػدات التحميػل/.لو البػرامج الثبلثػة
 ./ تكراراا ٔٚٚٔرنامج بصمات شبا  // تكراراا  كلو بٜٖٕٚأغمى شبا  /

( ٚٗ.ٓرنػامج جيمنػا كأغمػى شػبا  )مػامػل التػرابط بػيف ب ككاف مف نتيجة اختبلؼ ترتيػ  البنػكد لػو كػل برنػامج أف
( ٓٗ.ٓ(   كبيف برنامج أغمػى شػبا  كبرنػامج بصػمات شػبا  )ٜ٘.ٓكبيف برنامج جيمنا كبرنامج بصمات شبا  )

برنامج جيمنا كبرنامج كهذ  النس  تشير إلى أف التكالق بيف مممكنات برنامج جيمنا كبرنامج بصمات شبا  كبيف 
 ثبلثػػةغمػػى أف االرتبػػاط مػػػي  كال يكجػػد تكامػػل بػػيف البنػػكد لػػو البػػرامج ال   مػػع أف جميػػع النسػػ  تػػدؿأغمػػى شػػبا 
 مجتمػة.

 مجمكغات التمكيف الخمس المحدّد  لو البحث غمى الشكل التالو:  ثبلثةتممنت البرامج ال -2
ة حيػث حصػمت غمػى نسػػبة المرتبػة األكلػػى لػو البػرامج الثبلثػجػاءت لػو  :مجموعػة /التمكػيف الجتمػاعي/ -2-1
%( مػف تكػرارات ٙٗ.ٔ٘بينمػا حصػمت غمػى نسػبة )  كحػدات التحميػل لػو برنػامج  جيمنػا %( مف تكراراتٜ٘.٘٘)

كمػػػا حصػػػمت هػػػذ  المجمكغػػػة لػػػو برنػػػامج /بصػػػمة شػػػبا / غمػػػى نسػػػبة   ات التحميػػػل لػػػو برنػػػامج أغمػػػى شػػػبا كحػػػد
 . تحميل%( مف تكرارات كحدات الٜ٘.ٖ٘)
رتبػػػة الثالثػػػة لػػػو برنػػػامج /جيمنػػػا/ بحصػػػكل ا غمػػػى نسػػػبة جػػػاءت لػػػو الممجموعػػػة /التمكػػػيف القتصػػػادي/:  -2-2
  كمػا جػاءت هػذ  المجمكغػة لػو المرتبػة الرابػػة لػو برنػامج رارات كحدات التحميػل لػو البرنػامج%( مف تكٔ٘.ٔٔ)

بينمػػػا جػػػاءت هػػػذ  ميػػػل لػػػو البرنػػػامج  %( مػػػف تكػػػرارات كحػػػدات التحٔٛ.ٚ/أغمػػػى شػػػبا / بحصػػػكل ا غمػػػى نسػػػبة )
%( مػػػف ٖٓ.٘الخامسػػػة لػػػو برنػػػامج /بصػػػمات شػػػبا / حيػػػث لػػػـ تحصػػػل إال غمػػػى نسػػػبة )المجمكغػػػة لػػػو المرتبػػػة 

 تكرارات كحدات التحميل لو البرنامج. 
بيف أن ا جاءت لو المرتبػة الخامسػة لػو برنػامج /جيمنػا/ بحصػكل ا لتأما مجموعة /التمكيف التكنولوجي/:  -2-3

/ تكػراراا  بينمػا جػاءت هػذ  المجمكغػة ٚٛكالبالغػة /%( مف تكرارات كحدات التحميل لو البرنامج ٗٔ.ٗغمى نسبة )
رارات كحػػدات %( مػػف تكػػٖٖ.ٗلػػو المرتبػػة الخامسػػة أيمػػاا لػػو برنػػامج /أغمػػى شػػبا / حيػػث حصػػمت غمػػى نسػػبة )

  ككانت هذ  المجمكغة لو المرتبة الثالثة لو برنػامج /بصػمات شػبا /  بحصػكل ا غمػى نسػبة التحميل لو البرنامج
 .كحدات التحميل لو البرنامج رارات%( مف تكٔ٘.ٔٔ)
  لفػو برنػامج /جيمنػا/ حصػمت ثبلثػةجػاءت لػو المرتبػة الثانيػة لػو البػرامج المجموعة /التمكيف التعميمػي/: -2-4

  بينمػا لػو برنػامج /أغمػى شػبا / حصػمت غمػى التحميػل لػو البرنػامج %( مػف تكػرارات كحػداتٛٚ.ٛٔغمى نسبة )
  كحصمت هذ  المجمكغة لو برنامج /بصمات شبا / يل لو البرنامجرارات كحدات التحم%( مف تكٛٗ.ٕٛنسبة )

   رارات كحدات التحميل لو البرنامج%( مف تكٜٙ.ٕٔغمى نسبة )
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جػػػػاءت لػػػػو المرتبػػػػة الرابػػػػػة لػػػػو برنػػػػامج /جيمنا/بحصػػػػكل ا غمػػػػى نسػػػػبة  مجموعػػػػة /التمكػػػػيف السياسػػػػي/: -5-ٕ
جػاءت هػذ   المجمكغػة لػو المرتبػة الثالثػة لػو برنػامج   بينمػا رارات كحدات التحميػل لػو البرنػامج%( مف تكٜٛ.ٜ)

  ككانػػػت هػػػذ  ت التحميػػػل لػػػو البرنػػػامج%( مػػػف تكػػػرارات كحػػػدإٜ.ٚ/أغمػػػى شػػػبا / حيػػػث حصػػػمت غمػػػى نسػػػبة )
%( لقػط مػف تكػرارات ٜٔ.ٚالمجمكغة لو المرتبة الرابػة لو برنػامج /بصػمات شػبا / حيػث حصػمت غمػى نسػبة )

  كحدات التحميل لو البرنامج.
ة  كلـ يكف االتفاؽ إاّل ثبلثكاف االختبلؼ كامحاا غمى غدد كبير مف البنكد ممف كّل مجمكغة مف البرامج ال -3

 لو غدد قميل من ا:
بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   ظ رت لو البرامج الثبلثة اا / بندٜٔتممنت مجمكغة التمكيف االجتماغو/ -3-1

جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أف ال إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا   تطابق مػدكـ لو ترتيب اكا 
كهو نس  منخفمة  (ٖ٘.ٓ -ٛٔ.ٓمابيف ) مػامل االرتباط تراكح تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث 

( كهو ٓٚ.ٓ -ٗٗ.ٓبيف )  كما ة مػاا ثبلثبنكد المجمكغة لو البرامج ال غمى الػبلقة التكاممية المػيفة بيف تؤكد
 نس  مرتفػة تؤكد غمى الػبلقة التكاممية القكية بيف بنكد المجمكغة.

بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   ثبلثةد ظ رت لو البرامج الك / بنٚ/قتصادؼتممنت مجمكغة التمكيف اال-3-2
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أف التطابق مػدكـ لو ترتيب ا    االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا إاّل أّف هذ .كا 

مما يدؿ غمى  (ٕٔ.ٓ -٘ٔ.ٓ-) مابيف مػامل االرتباط تراكحتأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث 
  ة مػاا.ػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج الثبلثالػبلقة التكاممّية الم

بػد ترتي  هذ  البنكد ك ة جميػ ا  الثبلثالبرامج ا د ظ رت لوك / بن٘/تكنكلكجوتممنت مجمكغة التمكيف ال -3-3
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أن إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد    بنكد المجمكغة تطابق لو ترتي ه يكجد كا 

هو نس  ( ك ٖٛ.ٓ -ٕٔ.ٓ-مابيف ) مػامل االرتباطتراكح كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث 
( كهو نس  مرتفػة تدؿ غمى ٕٛ.ٓ -٘.ٓمنخفمة تؤكد الػبلقة التكاممية المػيفة بيف بنكد المجمكغة  كبيف )

 .بنكدالالػبلقة التكاممية القكية بيف 
بػد ترتي  هذ  البنكد ك / بند ظ رت لو البرامج األربػة جميػ ا  ٙٔ/تػميموتممنت مجمكغة التمكيف ال -3-4

جراء المقارنة لي إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية   بنكد المجمكغة تطابق لو ترتي ه اليكجد ما بين ا  تبيف أنكا 
مما  (ٔٗ.ٓ -ٖٔ.ٓمابيف ) مػامل االرتباط تراكحلمبنكد  كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث 
 .يدؿ غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج

 البنكد هذ  ترتي  بػدك د ظ رت لو البرامج األربػة جميػ ا  ك / بنٛ/السياسوتممنت مجمكغة التمكيف  -3-5
جراء  بال كية االغتزاز) بند جاء حيث  المجمكغة بنكد بػض ترتي  لو تطابق يكجد هأن تبيف بين ا  ليما المقارنة كا 
  مػاا  ةثبلثال البرامج لو الثانية المرتبة لو( الكطنية
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مػامل  تراكح  إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث
غبلقة تكاممية قكية بيف البنكد لو البرامج التو كانت لي ا  مما يدؿ غمى كجكد  (ٜٙ.ٓ -ٕٚ.ٓ) مابيف االرتباط

غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج  مما يدؿ( ٜٖ.ٓ -ٖٗ.ٓ-النسبة مرتفػة  كتراكح بيف )
 الثبلثة )جيمنا  أغمى شبا   بصمات شبا ( 

لو غرمه ألبػاد التمكيف غمى تفكؽ برنامج)أغمى شبا (   مف نتائج تحميل مممكف البرامج الثبلثةكبػد نجد     
( الػذؼ جػاء لػو بصػمات شػبا لمػكاد كغمػى برنػامج )الذؼ جاء لو المرتبة الثانية لو غرمػه ل ػذ  ا )جيمنا( برنامج

 .المرتبة الثالثة
( أن ػا أهممػت بػػض بنػكد المػيػار. ثبلثػة )جيمنػا  أغمػى شػبا   بصػمات شػبا كما لكحع غنػد تحميػل البػرامج ال    

ككانت تغطيت ا لبػض البنكد األخػرػ ناقصػة كغيػر كاليػة  كبػػض البنػكد كانػت غيػر كامػحة كغاممػة. كلػـ يكػف 
 ؾ تكامبلا بيف البنكد التو غرمت ا البرامج أثناء التحميل.هنا
  تتفػق ة )جيمنا  أغمى شبا   بصمات شبا ( الثبلثكبذلؾ لإف بنكد مػيار التمكيف الناتجة غف تحميل البرامج     

ئات ػا  مع البنكد التو حددها البحث غمى الرغـ مف التكامل المػي  ليما بين ا  كهذا بسب  االختبللات لو غػدد ل
 أك لو نكغّية بنكدها كتكّزغ ا الترتيبو .

كهػػذا يػنػػو أّنػػه ال يكجػػد غبلقػػة تبادلّيػػة تكاممّيػػة بػػيف ممػػمكنات البػػرامج األربػػػة  كهػػذا مػػرّد  اخػػتبلؼ الج ػػات     
المسػػؤكلة غػػف إغػػداد هػػذ  البػػرامج. حيػػث تػمػػل كػػل ج ػػة كلػػق أسػػس كمػػػايير تتفػػق مػػع سياسػػة كلمسػػفة خاصػػة ب ػػا 

 امج.كب دؼ البرن
طمبة جامػة دمشق كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات آراء  بينت نتائج االستبانة غدـ -4

ت( المحسكبة (كانت حيث دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكين ـ لممشاركة المجتمػية.حكؿ  )غينة البحث(
لركؽ ذات داللة إحصائية بيف  تكجدنقكؿ بأنه ال لذا   (ٜٓٙ.ٔكهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية ) (ٜٓٗ.ٓ)

دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكين ـ لممشاركة حكؿ  طمبة جامػة دمشق )غينة البحث(متكسط درجات آراء 
 المجتمػية 

جاءت مجمكغة التمكيف االجتماغو لو المرتبة األكلى حس  آراء الشبا  )غينة البحث( بمتكسط حسابو  -5
(  أما مجمكغة ٖٙ.٘ٗتمكيف التػميمو لو المرتبة الثانية بمتكسط حسابو )( ثـ جاءت مجمكغة الٖٜ.ٜٗ)

(  كلو المرتبة الرابػة جاءت مجمكغة ٜٜ.ٕ٘التمكيف السياسو لقد جاءت بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابو)
(  كأخيراا مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لو المرتبة الخامسة ٜٖ.ٛٔالتمكيف االقتصادؼ بمتكسط حسابو )

 (ٖ٘.ٗٔبمتكسط حسابو )ك 
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دكر كسائل  حكؿجامػة دمشق  طمبة استجابات بيف (٘ٓ.ٓ) المستكػ  غند إحصائية داللة ذات لركؽ  تكجدال -6
 قيمة )ت( ستيكدنت كانت حيث الجنس  إلى  تػزػ   اإلغبلـ المرئية لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية

  .(ٜٓٙ.ٔدكلية )كهو أصغر مف قيمة )ت( الج (ٜٓٗ.ٓ-هو ) المحسكبة

أما بالنسبة  لمفركؽ بيف متكسطات آراء طمبة جامػة دمشق بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف بحس  متغير الجنس  
لقد يبينت نتائج اختبار )ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات إجابات طمبة جامػة دمشق المتػمقة 

 بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 
( بيف متكسطات ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى أنه ال تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -ٔ-ٙ

طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االجتماغو( حيث بمغت 
أشارت النتائج إلى أنه -2-6-6 .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٗٔٔ.ٔقيمة )ت( المحسكبة )

متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة  ( بيف٘ٓ.ٓال تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة )
-بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االقتصادؼ( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

 (ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصغٜٖٛ.ٕ
( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -ٖ-ٙ

جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف التكنكلكجو( حيث بمغت قيمة 
  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٕٕٓ.٘)ت( المحسكبة )

( بيف ٘ٓ.ٓ  غند مستكػ الداللة )لصالح الذككر أشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية -ٗ-ٙ
متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف )التمكيف التػميمو( حيث 

 (ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٖٚٚ.ٕبمغت قيمة )ت( المحسكبة )
( بيف ٘ٓ.ٓ  غند مستكػ الداللة )لصالح الذككر أشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية -٘-ٙ

التمكيف السياسو( حيث لتمكيف لو برامج التمفزيكف )متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات ا
 .(ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أكب٘٘ٗ.ٜبمغت قيمة )ت( المحسكبة )

طمبة جامػة  استجابات بيف ٘ٓ.ٓ المستكػ  غند إحصائية داللة ذات لركؽ  التكجد أنه أشارت النتائج إلى -ٚ
 حيث التخصص  إلى دكر كسائل اإلغبلـ المرئية لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية   تػزػ  دمشق حكؿ

( كهو ٜٖٗ.ٓبمغت )ت( المحسكبة) إحصائيا  حيث دالة غير ( كهو٘ٓ.ٓ) أكبر مف اإلحصائية الداللة كانت
  ( ٜٓٙ.ٔأصغر مف )ت( الجدكلية )

كقد بينت نتائج اختبار)ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات إجابات طمبة جامػة دمشق المتػمقة 
 بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 
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( بيف متكسطات طمبة جامػة ٘ٓ.ٓلة )ال تكجد لركؽ ظاهرية ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الدال -ٔ-ٚ
دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االجتماغو( حيث بمغت قيمة )ت( 

  .(ٜٓٙ.ٔغر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصٜٕٙ.ٓالمحسكبة )
( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓ) أشارت النتائج إلى أنه تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة -ٕ-ٚ

جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االقتصادؼ( حيث بمغت قيمة 
  .(ٜٓٙ.ٔبر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أكٓٓٙ.ٕ)ت( المحسكبة )

( بيف متكسطات ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى غدـ كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -ٖ-ٚ
طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف التكنكلكجو( حيث بمغت 

 . (ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصغٜٓٗ.ٗ-قيمة )ت( المحسكبة )
  غند مستكػ قولصالح طمبة التخصص التطبي أشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية -ٗ-ٚ

( بيف متكسطات طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) ٘ٓ.ٓالداللة )
  .(ٜٓٙ.ٔبر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أكٓٙ٘.٘التمكيف التػميمو( حيث بمغت قيمة )ت( المحسكبة )

( بيف متكسطات ٘ٓ.ٓغند مستكػ الداللة ) كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية غدـ أشارت النتائج إلى  -7-5
طمبة جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف    )التمكيف السياسو( حيث بمغت 

  .(ٜٓٙ.ٔغر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصٙٙٙ.ٚ-قيمة )ت( المحسكبة )
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 :مقدمة -
إف مف أهـ دكاغو هذا الدليل ما يتسـ به الػصر الحامر مف تغيرات بالغة الخطكر   كذلؾ لما تحممه بيف طيات ا 

ة كاجتماغية كما يصاحب ا مف ثكرات غممية كتكنكلكجية كمػمكماتية كاتصالية  حيث مف مماميف كتكج ات سياسي
ما إلى  تؤثر هذ  التغيرات بتأثيرات متسارغة كمتبلحقة لو كل كالة المجاالت االقتصادية كالسياسية  إمالة 

شبا  لممشاركة تكصمت إليه الدراسة مف نتائج لو الجان  الميدانو حكؿ دكر اإلغبلـ المرئو لو تمكيف ال
تصحيح مسار مف خبلؿ لتمكيف الشبا  مف المشاركة المجتمػية   اا مقترح اا المجتمػية  كمػت الباحثة تصكر 

اد المشاركة المجتمػية  كمفاهيم ا الجديد   بما يتكالر مف ػبرامج الشبا   لمػرلة كيفية التػامل مع مؤشرات كأب
ية  كاالقتصادية  كالتكنكلكجية  كالتػميمية  كالسياسية ل ذ  المفاهيـ  أمكاء لمتػبير غف المككنات الفػمية االجتماغ

ؤكلة غف إغداد الشبا  كتمكين ـ التو ينبغو تجسيدها كاألخذ ب ا مف كالة المؤسسات التربكية األخرػ المس
 األسر   الجامػة  كسائل اإلغبلـ  النكادؼ  الجمػيات  المنظمات الرسمية  كالمجتمع .....()
غمى أف تمكيف الشبا  ينبغو أف يتجاكز التجميل الرمزؼ الذؼ يسمح بصػكد بػض ػتمد الدليل المقترح يك    

غممياا   الشبا  إلى مكاقع قيادية لو المجتمع  بل يمتد إلى تمكيف القاغد  الػريمة مف الشبا  لو المجتمع كالة
ت ـ الػددية ليشكمكا بالتالو صكت قكؼ البد مف كسياسياا كاقتصادياا كثقالياا كتكنكلكجياا كهذا يس ـ بزياد  نسب

  .سماغه
 لماذا ىذا الدليل: -أولا 

أصبح مف المسمـ به  أّف غممية االتصاؿ هو غممية اجتماغية  أؼ أّن ا تتكّجه إلى جم كر غريض مف الناس  
 يف كاتجاهات ـ.كهو ذات مممكنات )ثقالية  تربكية  اجتماغية( الغرض من ا إحداث تغييرات لو سمكؾ المتمق
ات ا التقانية كتفّجرات ا كبما أف غصرنا الحالو يتسـ باّنه غالـ القرية الككنية  لو ظل هذ  المػطيات الػصرية بثكر 

المػرلية لبل بد مف االهتماـ بتمكيف الشبا   ليككف قادراا غمى اإلبداع كاالبتكار  كالػمل غمى حل مشكبلته التو 
الػمل التػاكنو كالمبادأ  كالحكار كالمناقشات ككيفية تحمل المسؤكلية  كحرية التػبير يكاج  ا  كاالهتماـ بتنمية 

كاحتراـ رأؼ اآلخريف  كيتجمى ذلؾ باتباع استراتيجيات تمكينّية تساغد الشبا  غمى المشاركة المجتمػية الفاغمة  
 لتطكير كتنمية المجتمع.

التصكرات لو المحيط التربكؼ مف خبلؿ بػض كهذا الدليل محاكلة لكمع بػض اإلجراءات الػممية ك 
الفاغمة  كالتو يج  أف تأخذ بػيف  االستراتيجيات التو يمكف مف خبلل ا تشجيع الشبا  غمى المشاركة المجتمػية

االغتبار مف قبل المسؤكليف  كخاصة المسؤكليف غف برامج الشبا   كما يمكف أف يساغد هذا الدليل لو كيفية 
 برنامج أك لمماد  التو ت قدـ لمشبا   لكو تقكـ غمى أسس تربكية كمكمكغية.كمع خطكط أكلية لم
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 بعض التوجيات لممسؤليف عف برامج الشباب:  -ثانياا 
 كسائل اإلغبلـ لمتػرؼ غمى مشاكل الشبا  كالػمل غمى إيجاد حمكؿ ل ا مف خبلؿ: استثمار

من ما كمسؤكلياته دكف االنحياز ألؼ غمل كسائل اإلغبلـ غمى تكميح م اـ الرجل كالمرأ  كحقكؽ كل  -ٔ
 من ما. 

الػمل غمى تحقيق التكامل بيف المؤسسات التربكية )األسر   كالمدرسة  كالنكادؼ.... الخ( لمقياـ بػممية التنشئة  -ٕ
 االجتماغية السميمة التو تػطو كل ذؼ حق حقه لو الكاجبات كتكامل األدكار القائمة غمى التنالس.

مية خطط تمطمع بػمميات التكجيه كاإلرشاد لمشبا  كالػمل غمى تطكير قدرات ـ كمع المؤسسات اإلغبل -ٖ
 بشكل غاـ مع التكجه لمشبا  لو الجامػة بشكل خاص  كتنفيذ هذ  الخطط لو ظل التغيرات المستمر . 

كسائل اإلغبلـ غمى تقديـ الشبا  بصفته مؤثراا لو تنمية المجتمػات ككػمك لاغل لو  اإلس اـ لو حثّ  -ٗ
 جتمع.الم
المؤسسات التربكية الدينية كالتػميمية غمى مركر  استخداـ أسمك  الحكار كالمناقشة مع الشبا  لو إدار   حث -٘

 شؤكف األسر  كالمجتمع. 
دمج مشكبلت الشبا  لو الجامػة ممف خطة البرامج التمفزيكنية كاإلذاغية  كالػمل غمى إيصاؿ صكت ـ  -ٙ

الذؼ يقكمكف به كغمى قدرت ـ لمقياـ ب ذا الػمل كاستبلـ مناص  إدارية لو لممسؤكليف  كالتأكيد غمى أهمية الدكر 
 المجتمع. 

لتح قنا  تمفزيكنية تػميمية يشارؾ لي ا الشبا  مف كالة شرائح المجتمع بتقديـ برامج متنكغة لمشبا  كالة  مما  -ٚ
 غبلمو.يمكف أف يػتبرها الشبا  لرصة إلثبات قدرت ـ غمى النجاح كالتفكؽ لو الػمل اإل

شراؾ المؤسسات األخرػ لو غمميات التغيير تجنباا لمتػارض. -ٛ  إّطبلع المسؤكؿ غمى كل ماهك جديد كا 
  إغطاء الفرصة  كالحرية لمشبا  ألف يػبر غف رأيه بصراحة.  -ٜ

 مضموف الدليل: -ثالثاا 
كالة   حيث أصبحت لقد تردد صدػ الدغك  لبلهتماـ بالشبا  لو الكقت الحامر  لو كل بقاع األرض

المؤسسات التربكية م تميف بمشاكل الشبا   التو تظ ر ممف مجتمػنا  كما يػانو منه مف كثر  النزاغات 
 كالػن  لو كل مكاف.

مـ كلق مجمكغة مف االستراتيجيات لتمكيف الػامميف لو التمفزيكف     كي ػتبر هذا الدليل برنامجاا لمشبا   ألنه ص 
مع أيدي ـ غمى التخطيط المناس  لتقديـ األلكار كالمكاميع كالقيـ لمشبا   كالمسؤكليف غف برامج الشبا   مف ك 

 كلتمكيف الشبا  مف المشاركة االجتماغية الفاغمة لتطكير كتنمية المجتمع  كهذ  االستراتيجيات هو : 
 استراتيجية التمكيف االجتماغو.-ٔ
 استراتيجية التمكيف االقتصادؼ.-ٕ
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 لكجو.التكنك  التمكيف استراتيجية -ٖ
 استراتيجية التمكيف التػميمو.-ٗ
  استراتيجية التمكيف السياسو.-٘
 :الجتماعي التمكيف استراتيجية-1
تزداد الحاجة يكماا بػد يكـ  لمتػامل مع اآلخريف كأصبح اإلنتاج أكثر اغتماداا غمى الم ارات اإلنتاجية كالشخصية  

ر  شريكاا لتحقيق الكفاية اإلنتاجية لو مؤسسات الػمل  كهذا المتكاممة  كهذا يتطم  أف نتػامل مع الشبا  باغتبا
 غمى الػمليػنو التركيز غمى الم ارات التػاكنية كالتنالسية  كالػمل غمى حل المشكبلت التو تػترض الشبا   ك 

 :خبلؿ مف كذلؾ الخاطئة كالمفاهيـ التقاليد غمى القماء
 المجتمع تنمية غممية لو  الشبا  دكر بأهمية المجتمع لرادأ تكغية لو المساهمة اإلغبلمية البرامج تكثي  -ٔ

 . كالثقالو كالمػرلو الػممو الصػيد غمى تأثيراا  الكسائل أكثر هو اإلغبلـ كسائل اغتبار غمى المحمو 
 أؼ إغداد غند االجتماغو  النكع حس  كليس كالقدرات المؤهبلت اغتبارها لو اإلغبلمية المؤسسات أخذ -ٕ

 . الخاص أك الحككمو القطاع سكاء لي ا الشبا  يخص برنامج
 لو الشبا  بدكر لمتػري  االجتماغية كالرغاية التكغية حمبلت بػمل اهتمامات ا بمختم  المؤسسات قياـ -ٖ

 كالتحذير المجتمع  تطكير إلى تؤدؼ كبالتالو تمكينه لو تس ـ التو األنشطة مختم  لو دمجه كمركر  التنمية 
 .المجتمع لو الشبا  ميشت  أمية مخاطر مف
 غمى لمشبا  الداغمة األهمية كالجمػيات الثكر  شبيبة كاتحاد سكرية  لطمبة الكطنو االتحاد خبلؿ مف الػمل -ٗ

 كاالستػانة لمشبا   جديد  مبادرات غرض خبلؿ مف الجامػة لو الشبا  به يقـك الذؼ الدكر أهمية تكميح
 .ماسبق غمى لمتأكيد باإلغبلـ

 الجمػيات خبلؿ مف المجتمع  لو الشبا  لمشاركة لرص خمق خبلؿ مف بالمجتمع  الشبا  دمج غمى الػمل -٘
 .الشبابية كالنكادؼ

 استراتيجية التمكيف القتصادي: -2
كيتـ التركيز غمى التمكيف االقتصادؼ مف خبلؿ تكميح أهمية الػمل لمشبا   حيث أف الػمل هك كل مج كد 

هذا المج كد غقمياا أك جسدياا باستخداـ ألمل الطرؽ لمكصكؿ بالػمل المكم  به إلى يقكـ به الشبا   سكاء كاف 
 لسد شبا لا متطمبات تكلير غمى الػملدرجة مف اإلتقاف كمايتمتع به مف مكاصفات الجكد   إمالة إلى 

 : خبلؿ مف الػممية احتياجاته
ية تساغدها لو تحقيق التمكف االقتصادؼ مػف تقديـ الجامػة كالنقابات التو يتبع ل ا الشبا  تس يبلت اقتصاد -ٔ

خػػبلؿ تقػػػديـ القػػػركض ذات الفكائػػػد البسػػػيطة كالطكيمػػػة األمػػد كالتسػػػ يبلت االقتصػػػادية لػػػدغم ا لػػػو تأسػػػيس مشػػػاريع 
 صغير  ممف اختصاصات ـ الػممية تدّر غمي ـ مردكد مالو.  
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 تأميف السكف المناس  لمشبا  بشركط تتناس  مع كمػه المادؼ. -ٕ
 كة الشبا  لو سكؽ الػمل مف أجل إقامة شراكات مبتكر   كتحقيق الػدالة االقتصادية.دغـ مشار  -ٖ
 ارساء جممة مف المشاريع التػميمية الكفيمة لمماف مشاركة شبابية لو الحيا  االقتصادية  تككف أكثر لاغمية.   -ٗ
 رلع جكد  التػميـ ليككف قادراا غمى التأقمـ مع احتياجات سكؽ الػمل. -٘
 : تكنولوجيالتمكيف الية استراتيج-3

لقد أحدثت الثكر  التكنكلكجية نقمة نكغية لو تطّكر قكػ االنتاج  كرلع إنتاجية الػمل االجتماغو  كأس مت 
منجزات ا لو حل الكثير مف المشكبلت االقتصادية كاالجتماغية التو ألرزت ا متطمبات الحيا  لو الػصر الحالو  

ل ذ  المنجزات كتكظي  تقنياته لو مجاالت شتى  كما أف هناؾ غكامل غّد   كذلؾ كّمه بفمل االستخداـ الكاغو
تس ـ لو ترسيخ منجزات الػمـ كالتكنكلكجيا  كلػّل الػامل الرئيسو هك النشاط اإلبداغو الذؼ يبذله الشبا   كالذؼ 

 التكنكلكجية ي تكظ غمى الػمليتجّمى لو رغبت ـ كاستطاغت ـ كاستػدادهـ لمتػامل مع التقانات الحديثة  ك 
 :خبلؿ مف كذلؾ األمثل تكظي ال
التطكرات التكنكلكجية كالمػرلية لو إكسا  الشبا  م ارات التػمـ الذاتو حتى تمكنه مف  تكظي الػمل غمى  -ٔ

 االستمرار لو التػمـ مدػ الحيا  كتطكير ذاته كمػارله. 
ـ الشبا  كل حس  اختصاصه  كتدريبه تقديـ الدكرات التدريبية المستمر  حكؿ البرامج الحاسكبية التو ت  -ٕ

 .Poster ك  Power pointكبرامج الػركض التقديمية كبرامج  Spssغمى استخداـ البرامج اإلحصائية كبرنامج 
كذلؾ غف طريق تحكيل جزء مف كالكسائل التكنكلكجية الحديثة لخدمة الشيا   اإليجابية الػكلمةمفرزات تخديـ  -ٖ

طمبة إلى تكاصل الكتركنو غبر مكقع أك بريد الكتركنو تشرؼ غميه الجامػة كدراسته كالتكاصل مع الغممه 
 ليخف  مف مغط االلتزاـ بالدكاـ الطكيل داخل الكمية بيف المحامرات كمناقشة الطمبة كحل مشكبلت ـ

ما يشجع الشبا   كيدلػه الستخداـ الكسائل بالػمل غمى تحكيل الكت  الجامػية إلى كت  الكتركنية  -ٗ
كجية الحديثة لو دراسته  كبالتالو تشجع الطمبة غمى الحمكر كالمشاركة كالتفاغل  كيس ـ بنشر الكت  التكنكل

 الجامػية غالمياا. 
الػمل غمى لتح مكاقع الكتركنية لتس يل تكاصل الػمك مع المسؤكليف اإلدارييف لو )الجامػة ككزار  التػميـ  -٘

حيث يخصص المكقع لطرح مشكبلت األغماء الشبا  كتقديـ الػالو  كسائل اإلغبلـ الرسمية كغير الرسمية( ب
 حمكؿ ل ـ بأسرع الطرؽ لتكلير كقت كج د الشبا .

 :التعميمي التمكيف استراتيجية-4
مف كاج  كسائل اإلغبلـ الػمل غمى تحريؾ غممية ترسيخ الػمـ كالتكنكلكجيا الحديثة كأسالي  الػمل الحديثة  مف 

غمى إدخاؿ كّل إنجاز غممو جديد لمصمحة  تساغد لو إحداث الظركؼ المشّجػة  خبلؿ البرامج المتنّكغة التو
 :خبلؿ مف بما الشبا  ب ا يقكـ التو الػممية الفػاليات زياد  غمى الػملاإلنساف  ك 
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تػزيز التفاغل بيف المجتمع المدنو كالمؤسسات اإلغبلمية كالتػميمية مف أجل إسماع صكت الشبا  بشكل  -ٔ
 الػامة.أكبر لو الحيا  

الػمل غمى إيجاد صيغة تكازف بيف الػمل التدريسو كخدمة المجتمع لمشبا  ليككنكا جاهزيف لمػمل مباشر ا  -ٕ
 بػد الدراسة. 

تأسيس مراكز بحثية تػمل غمى تحديد المحاكر األساسية لمبحكث الػممية التو تكجه غمل الشبا  بما يخص  -ٖ
 البحث الػممو لخدمة المجتمع كلقاا الختصاصه.

قد ندكات كمؤتمرات ناطقة بمغات أجنبية لتحسيف المغات األجنبية لمشبا  لو مف خبلؿ الجامػة ككسائل غ -ٗ
 اإلغبلـ المرئية.

 تمبية حاجات الشبا  التػميمية كتطمػات ـ لحيا  ألمل تؤمف ل ـ الكرامة.  -٘
لػامة كتكجيه السياسات االهتماـ بالػمكـ االجتماغية لما ل ا مف دكر لو حل المشاكل المجتمػية كالمصمحة ا -ٙ

حداث التغيير االجتماغو.  كا 
 تشجيع األبحاث الخاصة بسياسات الػمكـ االجتماغية دغماا لمشاركة الشبا  كتمكين ـ.  -ٚ
الػمل غمى إيجاد قنكات تػميمية مجانية حديثة تساغد لو تػميـ الشبا   كالسيما الشبا  الريفو لمقماء غمى  -ٛ

 لؾ باالغتماد غمى التػميـ مف بػد. التخم  كاألمية  كيمكف أف يتـ ذ
الػمل غمى إيجاد أسالي  جديد  تس ـ لو محك األمية كالبرامج اإلذاغية كالتمفزيكنية كأسالي  مساغد  إلى  -ٜ

جان  برامج الجمػيات األهمية الحككمية كالخاصة كالدكلية  ألف لتح المجاؿ أماـ الشبا  لو التػميـ يس ـ لو 
لمطالبة بحقكقه كيقكؼ لديه القدر  غمى المطالبة بحقكقه لمكصكؿ إلى المناص  الػميا لو زياد  كغيه كيساغد  لو ا

 المجتمع. 
تكجيه كزار  التربية كالتػميـ الػالو مػدؼ المناهج التػميمية لتمميف أهمية دكر الشبا  لو كالة مجاالت  -ٓٔ

مف ذلؾ تغيير نظر  الشبا  لنفسه)بأنه الػمل نظراا لقدرته غمى المشاركة لو تمبية احتياجات المجتمع  بحيث يم
غير قادر أك أنه ال يسمح له بفػل كذا ككذا(  كيممف تغيير نظر  الشبا  لنفسه  كالخركج مف قكقػة المجتمع 

 كبالتالو حصكؿ الشبا  غمى لرص المساكا .
كرشات غمل الػمل غمى غرس قيـ المسؤكلية المجتمػية كالكغو بقمايا المجتمع لدػ الشبا  مف خبلؿ -ٔٔ

 تثقيفية مخصصة لذلؾ.
زياد  نس  القبكؿ الجامػو كلتح لركع كاختصاصات غممية تشجع الشبا  غمى دخكؿ الجامػة كالكصكؿ -ٕٔ

 إلى مقاغد الػمل التدريسو لو الجامػة.



 

177 

مف قياـ المؤسسات الحككمية كالخاصة بالػمل الجاد غمى تقديـ برامج تثقيفية لمشبا  الػامميف لو المجتمع -ٖٔ
خبلؿ غقد ندكات كحكارات تتمحكر حكؿ الثقالة المجتمػية التو تساغد الشبا  لو تكجيه غممه لخدمة المجتمع 

 كحل قمايا  السيما ما يخص القمايا ذات الػبلقة بالشبا  لو المجتمع السكرؼ.
 : التمكيف السياسي استراتيجية-5
اـ كسائل اإلغبلـ م اـ كبير  باغتبارها مؤّسسات إف ظركؼ الحيا  المستجّد  كالمتطّكر باستمرار  تمع أم 

لمػمميات الفكرية كاالجتماغية كالسياسية  لذلؾ لإف طرح هذ  الكسائل لمقمايا السياسيةال امة  كالتحميل الجّدؼ 
 : خبلؿ مف كذلؾ السياسو الػمل لو المشاركة محاكر حدأ الشبا  جػلل ا  بالكبلـ الصادؽ كالفكر المنطقو  ك 

 شبا  كالسماح له باالنتسا  لؤلحزا  السياسية المػترؼ ب ا مف قبل الدكلة.دغـ ال -ٔ
 . كالة الػمل غمى إشراؾ الشبا  لو المناص  اإلدارية كالسياسية الػميا لو المجتمع -ٕ
 القياـ بت يئة المناخ االجتماغو كالثقالو الداغـ لتمكيف الشبا   سياسياا.  -ٖ
سساته لتكلير البرامج اإلرشادية كاألنشطة السياسية التو تساهـ لو تكجه المجتمع المدنو كالدينو بكالة مؤ  -ٗ

 تكغية الشبا  بحقكق ـ السياسية. 
 التزاـ األحزا  بالػمل غمى تطبيق الديمقراطية أثناء برامج ا االنتخابية كخاصة ليما يتػمق بالشبا .  -٘
ئل اإلغبلـ( بم ام ا اتجا  الشبا  مف قياـ المؤسسات التربكية )األسر   كالمدرسة  كالنكادؼ  كاألحزا   كسا -ٙ

 خبلؿ غممية التنشئة كالتكغية السياسية. 
ميا.  -7  السماح لمشبا  بالمشاركة لو المؤتمرات الحزبية كالترشح لممناص  الحزبية الػ 

 :تمكيف الشبا لو البدائل  -رابػاا 
كالسياسية كالتربكية النظامية  تحقيق تمكيف الشبا  لو المجتمع  يتطم  تكات  جميع الكسائط االجتماغية إف

كغير النظامية مثل األسر  كالمدرسة كاإلغبلـ كدكر الػباد  كاألحزا  السياسية كالمجتمع المدنو كالجمػيات 
األهمية  كبدايةا الجامػة ككزار  التػميـ الػالو. كيمكف أف نػتبر هذ  المؤسسات هو األدا  الفػالة القادر  غمى 

 ف خبلؿ تنفيذ آليات البدائل كلقاا لما يمو: تحقيق تمكيف الشبا  م
 األسرة مؤسسة تربوية: -1

األسر  هو المؤسسة األكلى التو ينشأ كيتربى ب ا الفرد  يكتس  من ا القيـ المجتمػية كالمساكا  بيف الذككر 
كلى لتحقيق كاإلناث لو المػاممة كمناقشة أحكاؿ كمشكبلت األسر   كلذلؾ يمكف أف نػتبر األسر  هو النكا  األ
 تمكيف الشبا  لو المجتمع كصكالا إلى الجامػة كالتغم  غمى مػكقات تمكينه مف خبلؿ اآلليات اآلتية: 

 التنشئة االجتماغية الصحيحة لؤلبناء التو ال تميز بيف الذكر كاألنثى كالتو تراغو الػدالة بين ما.  -
 لكار. إقامة الحكار داخل األسر  بأسمك  ديمقراطو يسمح بتبادؿ األ -
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حسف مػاممة اآلباء لؤلم ات كالػكس كبخاصة أماـ األبناء  كتجن  الػن  المكجه لؤلم ات كالفتيات مف اآلباء  -
 كاألخك  كالذككر. 

 انتشار مقكمات المكد  كالرحمة بيف ألراد األسر .  -
 مساغد  الشبا  لو تحقيق الثقة بالنفس كالتطمع لممستقبل. -
 كاحترامه كتقدير . تربية األبناء غمى تقبل اآلخر  -
 تكجيه الشبا  إلى أهمية متابػة برامج تمفزيكنية مػينة تغرس لي ـ قيماا اجتماغية سامية. -
تكجيه الشبا  إلى أهمية االبتػاد غف متابػة القنكات الفمائية غير المر غك  ب ا  كالتو تػمل غمى بث  -

 برامج تػمل غمى زغزغة القيـ االجتماغية.
رشادهـ إلى كيفية االستفاد  مف أكقات الفراغ  بما يػزز تكجيه الشبا  إلى مم - ارسة األنشطة االجتماغية  كا 

ثقالت ـ االجتماغية كيكسب ـ السمككيات االجتماغية المرغك  ب ا لو المجتمع  مما يساغد غمى تمكين ـ لممشاركة 
 المجتمػية بشكل لػاؿ.

و مػ ـ  كنبذ الػبلقات التو تقـك غمى الفردية تكجيه الشبا  إلى التػاكف مع اآلخريف كالتفاغل اإليجاب -
 كالمصمحة.

متابػة الناشئة كالشبا  الستخداـ شبكة االنترنت  خاصة ليما يتػمق بالبرامج التو تتػارض مع طبيػة ثقالة  -
 كقيـ المجتمػات الػربية.

صكات ـ لمف يركف ليه المساهمة لو تكغية األبناء سياسياا  كحث ـ غمى المشاركة لو االنتخابات كاإلدالء بأ -
 الصبلحية.

الحكار مع األبناء كالتشاكر مػ ـ ليما يػين ـ غمى القياـ بالمشاركة لو اتخاذ القرار كالحرية لو التػبير كشغل  -
 أكقات الفراغ بما هك نالع كمفيد. 

 المدرسة كمؤسسة تربوية مقصودة:-2
كة الجاد  لو تنمية المجتمع. كتس ـ لو إكساب ـ المدرسة مؤسسة تربكية رسمية تتكلى تربية كتككيف النشء لممشار 

لمشبا  لو المجتمع  المفاهيـ الثقالية التو يرتمي ا المجتمع كيرغب ا  كبالتالو لإف الكصكؿ إلى التمكيف الحقيقو
السكرؼ لف يتـ بدكف الج كد المقصكد  كالمباشر  مف المدرسة  كغمى ذلؾ تتبمكر آليات المدرسة لتحقيق تمكيف 

   ليتمكف المشاركة المجتمػية ليما يمو: الشبا
بناء الذات اإلنسانية لمفرد لو المجتمع السكرؼ  بإكسا  الطبل  المػمكمات كالمػارؼ المتنكغة غف الشبا   -

 كدكر  لو تنمية المجتمع كغف كحد  الجنس البشرؼ كغف مركر  التػاكف بيف الذكر كاألنثى ليستقيـ المجتمع. 
 هات اإليجابية نحك الجنس اآلخر كاحترامه كتقدير . إكسا  األلراد االتجا -
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تنمية م ارات السمكؾ الديمقراطو الذؼ يقكـ غمى المساكا  كاحتراـ حقكؽ اآلخريف لو التػميـ كالتفكير كالتػبير  -
 كالػمل كالمشاركة.

كف كاحتراـ اآلخر إكسا  األلراد مقكمات الحيا  األسرية كاالجتماغية الصحيحة التو تقـك غمى المشاركة كالتػا -
 كتقدير الذات كالثقة لو قدرات اآلخريف. 

 تشكيل كغو األلراد بمكانة كدكر الشبا  لو المجتمع  كمركر  تمتػه بحقه لو القياد  كالرياد  كالػمل المنتج.  -
 تحفيز األلراد لمساند  قمية تمكيف الشبا  لو المجتمع السكرؼ لمقماء غمى كل أشكاؿ التمييز مد .  -
 الجامعة كمؤسسة تربوية في تمكيف الشباب: دور-3
حدػ مؤسسات التنشئة لمشبا   دكراا   تؤدؼ الجامػة بكصف ا إحدػ  المؤسسات الفكرية كاالجتماغية األساسية  كا 

 بارزاا لو إغداد الشبا  الجامػو كتمكين ـ لممشاركة لو الحيا  المجتمػية مف خبلؿ:
ركيز غمى غرس مماميف كقيـ الثقالة االجتماغية بأشكال ا المختمفة لفت أغماء ال يئة التدريسية بأهمية الت -

 أثناء المحامرات النظرية كالدركس الػممية.
االهتماـ باألنشطة الطبلبية ال ادلة التو تنمو القيـ االجتماغية األصيمة لدي ـ  كالتو تػدهـ لمكاج ة  -

ػسكرات كالرحبلت الترلب ية كالدكرات التدريبية  مستجدات الػصر بكل ايجابيات ا كسمبيات ا  كذلؾ مف خبلؿ الم
 كتنفيذ برامج شبابية تؤدؼ إلى استثمار ج كدهـ لو أغماؿ كطنية تنمو قدرات ـ كم ارات ـ.

 تجديد المقررات الدراسية بشكل مستمر  الستئصاؿ مػكقات تمكيف الشبا  لو المجتمع السكرؼ. -
لقمايا كالمستجدات الػالمية التو يتػرض ل ا المجتمع  مثل غقد المؤتمرات كالتدكات بشكل مستمر لمناقشة ا -

 التكغية باآلثار السمبية لمبث المباشر كالدخكؿ إلى شبكات االنترنت  حتى يستطيع الشبا  التػامل مػ ا بكغو.
زياد  الكغو السياسو لدػ الشبا  كتػزيز قيم ـ الكطنية  كتنمية الكالء كاالنتماء لمكطف  كالحرص غمى  -

سة الطبل  الشبا  لحقكق ـ السياسية كالتػبير غف قماياهـ أثناء إجراء انتخابات اتحاد الطبل   كتأكيد ممار 
 أهمية مشاركت ـ لو تنمية المجتمع كتغيير .

تنمية الكغو االقتصادؼ لمشبا  مف خبلؿ اندكات كالمحامرات كتػريف ـ بالنظاـ الػالمو الجديد كالتحديات  -
 ـ  إمالة إلى تكغيت ـ بأهمية االستخداـ األمثل لممكارد كمػايير الجكد .االقتصادية التو تكاج  

الربط بيف برامج الجامػة كمؤسسات المجتمع المدنو كمؤسسات الػمل )صناغية  تجارية( بما ينمو قدرات  -
 الشبا  كيدمج ـ لو المجتمع.

 وسائل اإلعالـ كمؤسسة تربوية مثيرة وجاذبة: -4
نكغت لتشمل التمفزيكف كالمسرح كالصحيفة كالكتا  كالمػرض كالفمائيات كاإلنترنت تػددت كسائل اإلغبلـ كت

كالمكبايل ... كغيرها. كأصبحت تشارؾ بشكل مباشر أك غير مباشر لو تربية اإلنساف  كيمكف لكسائل اإلغبلـ 
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تمكيف الشبا  ليتمكف مف  بأدكات ا المثير  كبرامج ا الجذابة المكج ة لشرائح المجتمع كالةا أف تس ـ بشكل لػاؿ لو
 المشاركة المجتمػية الفاغمة مف خبلؿ اآلتو:

 كالككميديا الدراما خبلؿ مف كاألنثى الذكر بيف الػبلقة غف األلراد لدػ الصحيحة اإليجابية االتجاهات بناء -
 . تقدم ا التو
 . كالػمل التػميـ لو رغوالش حقه مف كتنقص الشبا  قدرات مف تحد التو كالسينمائية المسرحية األغماؿ تجن  -
 لتحقيق األدكار لو كالتكامل كالتػاكف  كاإليجابية بالنفس كالثقة االستقبللية بمػنى كاإلناث الذككر األلراد تكغية -

 .السريػة المجتمػية الن مة
 لو كج كدهـ إبداغات ـ كنشر المختمفة المجتمع قطاغات لو الشبا  مف المشرلة النماذج غمى األمكاء تركيز -
 . المجتمع نميةت
 . كالمسؤكليات كالكاجبات الم اـ كالزكجة الزكج لي ا يتقاسـ التو هو الناجحة األسر  بأف األلراد تكغية -
نتاج تقميدها غف كاالبتػاد األجنبية  البرامج استيراد غف االبتػاد -  كقيمنا ثقالتنا مع تتناس  محمية برامج كا 

 .االجتماغية كغاداتنا
 الػالمية المستحدثات بسمبيات الشبا  كغو مف تزيد التو كالثقالية كاالجتماغية يةالدين البرامج تكثي  -

يجابيات ا   مع تتنالى التو الدخيمة كالقيـ الػادات لمكاج ة كتػدهـ كتقاليدنا  كغاداتنا بقيمنا الشبا  كغو كتنمو كا 
 .االجتماغية كثقالتنا قيمنا
 غف كالبػد ذلؾ أمكف ما االنترنيت شبكات غمى كمكاقع لمائية قنكات مف المستكرد  البرامج غمى الرقابة لرض -

 .السمبية االجتماغية السمككيات كاكتسا  االنحراؼ غمى الشبا  كتشجع االجتماغية القيـ ت دـ التو المثير  البرامج
 .شبابيةال كالنكادؼ كالجمػيات  المنظمات خبلؿ مف المجتمع لو الفاغمة الشبا  لمشاركة  اإلغبلمية التغطية -
 َدور ُدور العبادة كمؤسسة تربوية مقدسة: -5
 الصحيحة القيـ مصدر ل و المجتمع  لو األلراد أمكر مف كثير لو اا كحيكي اا تربكي اا كسيط الدينية المؤسسة تمثل

 يمكف كلذلؾ. كالسمككيات االتجاهات كتػديل كالثقالات األلكار لنشر خص  كمجاؿ التربية  لو الربانية كاألسالي 
 : اآلتو خبلؿ مف المجتمع لو الشبا  تمكيف تحقيق لو تس ـ أف الدينية لممؤسسة

 أسس غمى كالمبنية االجتماغية بالحيا  المرتبطة األمكر أهـ تكميح خبلل ا مف يتـ التو الدينية الحمقات غقد -
حبلؿ الكراهية  غمى كالقماء االنحرالات كمكاج ة كأخبلقياتنا بقيمنا االلتزاـ غمى الشبا  كحث دينية   الح  كا 
 .الػالمية لممستجدات السمبية اآلثار مكاج ة غمى قدرت ـ كتنمية
 الػممو المنبر ككن ا خاص بشكل كالجامػة كالمجتمع األسر  أمكر إدار  لو كالمشاركة التػاكف  قيـ غمى التأكيد -

 . الحو
 . كتقدير  اآلخر الجنس كاحتراـ االختبلؼ كتقبل اآلخر احتراـ نحك اإليجابية االتجاهات تنمية -
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 كالػمل كالتػميـ الػمـ لو حقه مف كتنتقص الشبا  كغمل غقل مف تحد التو البالية التقميدية لؤللكار التصدؼ -
 . المسؤكلية تحمل غمى كقدرته اإلدارية كالقياد 
 . الحيا  لو كالكفاح كالمسؤكلية الػمل ليتقاسمكا كأنثى ذكر مف البشر خمق هللا أف غمى التأكيد -
 شرغو بشكل بين ما الػبلقات تأصيل كمركر  كاألنثى الذكر بيف الصحيحة الدينية بالسمككيات األلراد تكغية -

 . لمطرليف الحقكؽ  يحفع
 شبكات غمى االباحية المكاقع بػض ظ كر مثل الػالمية  التغيرات غف نشأت التو المشكبلت بمناقشة االهتماـ -

 مف ل ا  كالتصدؼ مكاج ت ا بكيفية كالتكغية المباشر  البث طريق غف إلينا الكالد  كالبرامح كاأللبلـ االنترنت 
 التحديات هذ  كمناقشة لمكاج ة الػباد  دكر داخل الندكات تكثي  خبلؿ

 األندية ومراكز الشباب كمؤسسة تربوية فاعمة: -6
 الشبا  مف اا كبير  اا غدد ذ كتجت الجم كرية كقرػ  كمدف محالظات كل لو تنتشر التو الشبا  كمراكز ألندية يمكف
 : اآلتو خبلؿ مف المجتمػية المشاركة مف ليتمكف الشبا  تمكيف لو لاغل بشكل تس ـ أف الجنسيف مف
 كالتحاكر كاستقطاب ا كالػممية كاالجتماغية كالثقالية الريامية المستكيات غمى الشبا  مف المشرلة النماذج إبراز -

 . يفالجنس مف لمشبا  قدك  تككف  حتى مػ ا
 . لمجنس يرجع قد تػص  أؼ غف بػيداا  األلكار كتبادؿ كالنقاش الحكار غمى الجنسيف مف الشبا  تدري  -
 كج ات لتقري  كاالجتماغية كالريامية الثقالية المسابقات خبلؿ مف كاإلناث الذككر بيف التنالس ركح إثار  -

 . بالفػل الشبا  تمكيف كتحقيق النظر
 . المرأ  مد كالتمييز الػن  غمميات لكل ؼالتصد بمركر  الشبا  تكغية -
 األحزاب ونقابة المعمميف كمؤسسات سياسية تربوية: -7

 : اآلتو خبلؿ مف الشبا   تمكيف لو كمؤثر لاغل تربكؼ  بدكر تس ـ أف كالنقابة لؤلحزا  يمكف
 . كالترشيح لمقياد  لشبا  المجاؿ إلساح -
 . برامج ا كل لو مشبا ل الػادلة المشاركة السياسية األحزا  تس ل أف -
 . الشبا  مطال  غمى انفتاحاا  أكثر كالنقابة األحزا  تككف  أف -
 . المجتمع تنمية لو كدكرها الجامػة لو الشبا  غف ندكات كالنقابات األحزا  تقيـ أف -
 المكانيات النظر تسوء التو الجامد  التقميدية األلكار كل برامج ا خبلؿ مف كالنقابات األحزا  تحار  أف -

 . المجتمع بناء لو دكرهـ مف كتقمص الشبا 
 . سياسية تثقيفية كبرامج لمشبا  السياسو المنتدػ كدغـ لمشبا  السياسو التأهيل برامج لو التكسع -
 المحالل لو المساهمة غمى قدرات ـ كدغـ م ارات ـ كصقل كرغايت ـ الشبابية القيادات الكتشاؼ آلية تتكلر أف -

 . كاإلقميمية المحمية
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 لجمعيات األىمية والمجتمع المدني كمؤسسة تربوية اجتماعية: ا-8
 أهدال ا تحديد غمى بقدرت ا المجتمػية التنمية مجاالت لو لػاؿ كمشارؾ األهمية كالمؤسسات الجمػيات دكر يأتو

 : خبلؿ مف المجتمع لو الفّػالة المشاركة مف ليتمكف الشبا  كلمساغد  لممجتمع  حقيقو كشريؾ كبرامج ا
 كالسياسية االقتصادية التغيرات ظل لو لمشبا  الفػمية كالسياسية كاالقتصادية االجتماغية االحتياجات رحص -

 . المػاصر 
 الشبا   بيف األمية مػدالت لي ا ترتفع التو المناطق لو األمية لمحك لصكؿ إلقامة األهمية الجمػيات تشجيع -

 . لي ا كاستمرارهـ الفصكؿ ل ذ   الشبا انمماـ غمى المحفز  كالخدمات األنشطة كتنظيـ
  األخرػ  المؤسسات مع بالتػاكف  كاالجتماغو كاالقتصادؼ الم نو التدري  لو لمشبا  متكاممة برامج تقديـ -
 ( اإلغبلـ كسائل الجامػة )
 حياتػػه أسػػمك  غمػػى كانػكاسػػاته بػػه المحػػيط االجتمػػاغو بالسػػياؽ تكغيتػػه تنميػػة خػػبلؿ مػػف الشػػبا  قػػدرات تنميػػة -

 .األسر  كخارج داخل بأدكار  قيامه كبالتالو كتفكير 
 القػرار اتخػاذ م ػارات تنميػة غمػى كالتركيػز كالسياسػية االجتماغيػة المشػاركة غمػى الشبا  األهمية الجمػيات دغـ -

 . االبتكارؼ  كالتفكير
ع المشػاركة  المشاركة ال تكفو كحدها لمشبا  بل يج  أف يترالق اشراؾ الشبا  مع أنظمػة دغػـ كبنػى تشػجّ كأخيراا 

لػػبل يمكػػف أف يشػػارؾ الشػػبا  بشػػكل لّػػػاؿ إال إذا مػػا كانػػت البنػػى السياسػػية كالثقاليػػة تتػػيح ل ػػـ القيػػاـ بػػذلؾ  كتقتػػرح 
 الباحثة تكالر األمكر التالية لو برامج كسائل اإلغبلـ  لمشاركة الشبا  الفّػالة لو المجتمع:

 كيػدغـ كتقييمه  كتنفيذ  البرنامج تطكير مستكيات كالة مىغ كالتفاغل الفّػالة المشاركة يقبل سياسو مناخ كجكد -
 .المشاركة هذ 
 الفػردؼ الػكغو نشػر الّسػياؽ هػذا يػدغـ بحيػث الشبا   برامج غميه تستند كسياسو كثقالو اجتماغو سياؽ كجكد -

 .كالمجتمػو الفردؼ الرلا  غمى تؤثر كمشاكل مسائل كمناقشة المػرلة كاكتسا  كالجماغو 
 هامة لرصاا  يشكل مما تػترم ـ  التو كالػقبات المشاكل مع التػاطو غمى الشبا  قدر  اإلغبلـ لكسائ تشّجيع -

 .القائـ الكمع لتغيير
 مػف الخػركج غمػى الشػبا  يسػاغد ممػا الػرأؼ  غػف لمتػبيػر لمشػبا  لرص بتأميف المرئية اإلغبلـ كسائل تقكـ أف -

 .رالتغيي غامل دكر لتأدية المجتمع إلى كاالنمماـ يأس ـ
 طػرح إلػى المسػتند التػمػيـ تشػّجيع خػبلؿ مػف الشػبا  لدػ النقدؼ الكغو بتشكيل المرئية اإلغبلـ كسائل تقكـ أف -

 الػالـ إلى ينظركف  لبل ناقد  بشكل ليه يػيشكف  الذؼ الػالـ لو كجكدهـ لف ـ قدرات ـ تطكير إلى يؤدؼ مما مشكمة 
 كالػذؼ االحتػراـ غمػى المبنػو الحػكار يكػكف  كبالتالو دائـ ؿتحك  كلو مستمر تطكر لو كاقع بل جامد  كاقع أنه غمى
 .الػالـ تحكيل غمى قادراا ( ل ـ) نقدؼ كغو غمى المستند الػمل إلى يؤدؼ
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 مسػػتدامة تكػكف  كمشػػّجػة  كايجابيػة بنػػاء  غبلقػات تػػؤمف بيئػات اسػػتحداث يتطمػ  المجتمػػػو الشػبا  تطػكير إف -
 .المجتمػو ا الشب لتطكير كاألقراف البالغيف مع الكقت مع
 لمشػػبا  تتػػيح التػػو الفػػرص مػػف مجمكغػػة تػػأميف غمػػى يسػػاغد ممػػا الشػػبا   كتقػػديم ا باغػػدادها يقػػكـ بػػرامج تقػػديـ -
 .مجتمػ ـ تطكير كلو الخاصة  تنميت ـ لو كشركاء كالمشاركة م ارات ـ بناء
 اتػػػػهحاج تحديػػػػد أجػػػػل مػػػػف كشػػػػغ  كحمػػػػاس بحػػػػـز صػػػػكت ـ اسػػػػتػماؿ غمػػػػى لمشػػػػبا  اإلغػػػػبلـ كسػػػػائل تشػػػػّجيع -

 .كطمكحات ـ
 مسػػػتقبمنا لػػػو القّيمػػػة مشػػػاركت ـ تسػػػّ ل التػػػو الظػػػركؼ كخمػػػق الشػػػبا   صػػػكت بتمكػػػيف اإلغػػػبلـ كسػػػائل تقػػػكـ أف -

 . غمي ا كتشّجع
 بطريقػػة مػ ػا التػامػػل مػف الشػبا  يػػتمكف حتػى أبػادهػػا  بجميػع الػكلمػة مفػػاهيـ الشػبا  بػػرامج تمػميف مػركر  -

 .بسمبيات ا التأثر دكف  اايجابيات  مف االستفاد  مف تمكن ـ غممية
 ب ػا  كاالغتػزاز ال كيػة هػذ  لترسػيخ االنتماء قيمة يػزز ما البرامج تمميف خبلؿ مف الػربية ال كية غمى التأكيد -

 شبابية زيارات كتنسيق مشتركة  غربية شبابية بنشاطات لمقياـ لمشبا  المكج ة البرامج ممف خطة كمع كمركر 
 .يةالػرب الدكؿ بيف كاسع نطاؽ غمى
 مػف كالفرديػة  األنانيػة غػف الشػبا  كتبػػد الجماغيػة  الركح تػزز التو التػاكف  قيـ بغرس الشبا  برامج تقكـ أف -

 كاآلراء الخبػرات كتبػادؿ الجمػاغو  التفكيػر لرصػة ل ػـ تتػاح بحيػث جماغيػة  نشػاطات بإجراء الشبا  تكيي  خبلؿ
 .الجماغو التػاكنو الػمل أثناء
 غمػػػى يسػػػاغد ممػػػا الػممػػػو  كالتفكيػػػر كاالبػػػداع االبتكػػػار غمػػػى تحفػػػز التػػػو األنشػػػطة مػػػىغ اإلغػػػبلـ كسػػػائل تركيػػػز -

 .كمكمكغية غممية بطريقة الػصر متغيرات مع التػامل
 كحػػث ـ كاالجتماغيػػة  الثقاليػػة الػكلمػػة كسػػائط تبث ػػا التػػو الغربيػػة الحمػػار  بقشػػكر الخػػذ بمخػػاطر الشػػبا  تكغيػػة -

 الخاصػػػة الحيػػػا  تطػػػكير لػػػو من ػػػا كاالسػػػتفاد  كالتكنكلكجيػػػة  الػمميػػػة ات ػػػاكانجاز  الحمػػػار  هػػػذ  بجػػػكهر األخػػػذ غمػػػى
 .كالػامة
 شػبكة غمػى( تثقيفيػة تػميميػة ) من ػا خاصػة مكاقػع بإنشػاء كاإلغبلميػة كالشػبابية التربكيػة المؤسسػات مػع التػػاكف  -

 غير األجنبية المكاقع غف بديبلا  كتككف  كالتشكيق بالجاذبية كتتسـ كالشبا  المراهقة لجيل خصيصاا  مكج ة االنترنت
 .المألكلة
مف شأن ا ماالمقترحات التو كهك  البحث هذا لو األخير التساؤؿ غمى أجابت قد الباحثة تككف  لمقرحاتا كبانت اء

 .كالسياسية؟ كالثقالية كالنفسيةتفػيل البرامج المػد  لمشبا  بحيث تككف مرتبطة مع احتياجات ـ االجتماغية 
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 العربية بالمغة لبحثممخص ا
 دور اإلعالـ المرئي في تمكيف الشباب لممشاركة المجتمعية

 مقدمة:
تقنية كر  ثاإلنسانية اليكـ حيث تش د  أدت الثكر  الرقمية كالتكنكلكجية إلى تطكرات هائمة لو المجاؿ التقنو      
يع دائر  الخدمات استخداـ إمكانيات األقمار الصناغية كالة لتكس كتـّ   ـبلػإلغؿ كاالتصاالمة كلو غرػ کب

اإلغبلمية كالتػميمية  كبذلؾ ارتفع غدد القنكات الفمائية  كزاد تطكرها  كتػمق اختصاص ا  كل ذا بدأنا نبلحع 
 كجكد قنكات متخصصة  من ا القنكات التػميمية  أك المكسيقية  أك االقتصادية  أك اإلخبارية. 

تمع أصبح دكراا م ماا   بل أصبح حاجة ماسة يشػر ب ا إف الدكر التربكؼ الذؼ يقـك به اإلغبلـ لو المج    
بمد  كالػالـ  هذا الدكر الذؼ يقـك به اإلغبلـ لو حمل الرسالة  ما أراد تكسيع مػرلته كمتابػة أمكراإلنساف كمّ 
و لـ إلغبلايػّد كما  كبير لو تكلير األمف االجتماغو الذؼ ينشد  المكاطف  دّ  ح ـ إلى المكاطف يس التربكية إلى

ال سّيما بالنسبة   كالجتماغوابيع طلتكاة ػالجتماغيالتنشئة ال امة لو غملية ت اّسساؤلمف امث  يدلحر الػصا
ا ػغ كّ لتنظر النػبػر کبيدكر صبح ل ا ؿ أب  لػمليةذ  الو هر صغيـ مساهّرد مجـ إلغبلؿ اسائد كتػـ للمشبا  ل
ـّ لـ يػّد التمفزيكف كسيمة اتصا.ت اراة تأثيػلاغليك ؿ إغبلمية لحس   بل تجاكز ذلؾ بشكل لػاؿ كمؤثر لو .كمف ث

  ألهمية المجاالت التػميمية  كلو مجاؿ ترسيخ المشاركة المجتمػية لدػ األلراد كخاصة الشبا  غمى نطاؽ كاسع
هذ  المرحمة  التو تػّد نقطة تحكؿ أساسية لو حيا  اإلنساف  كمرحمة م مة تتسـ بالنمائية الجسدية كالػقمية 

ية كالركحية كالػاطفية كاالجتماغية  كتمتاز بالحيكية كالجدية كالتحديات  كتزخر بالطاقات كالقدرات الكبير . كالنفس
كيمّثل البحث لو تمكيف الشبا  أهمّية كبير   انطبلقاا مف المكقع الذؼ تشغمه هذ  الفئة لو بنية المجتمع كالتنظيـ 

 بنى غميه مستقبل األمة كقكت ا.االجتماغو بصكر  غامة  ل و تشّكل األساس الذؼ ي
 :مشكمة البحث -
 ذك كهك لكقت الشبا   ل ك الشاغل  لو الكقت الحامر كسائم ا أهـ بل مف التربية  أحد كسائل اإلغبلـ يػدّ     

 لو يتناكؿ المتغيرات جديداا  نسيجاا  المجتمع مف نفسه كخمق اإلغبلـ صنػه الذؼ الشبا  كميكؿ تكاءـت تأثيرات
 .المدرسة كال لو البيت داخل مف به يسمع لـ مختمفة كرؤػ  جديد  كاؿبأش الحيا 
كمف خبلؿ دراسة كاقع الفمائية السكرية كما تبّثه مف برامج لمشبا   كجدت الباحثة أّف البرامج المكج ة لمشبا    

قط) مثل قميمة  كما أّن ا ترّكز غمى مكمكغات خدمية تخّص لئة مػّينة مف الشبا  كهك الشبا  الجامػو ل
برنامج جيمنا( كرصد لػاليات الشبا  )مثل برنامج أغمى شبا ( كبالتالو لإّف هذ  البرامج ال تػالج قمايا جكهرية 

  التس ـ لو تمكيف الشبا  لممشاركة لو المجتمع لو كالة الجكان .ك   تمّس الشبا 
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كغو الثقالو كالػممو كالتربكؼ لدػ كلذلؾ لإف البحث الحالو يحاكؿ رصد كاقع هذ  البرامج كدكرها لو تشكيل ال
 مشكمة البحث غمى السؤاؿ التالو:  الشبا  لتمكين ـ مف المشاركة الفػالة لو المجتمع.كهكذا ترّكزت

  ؟ممشاركة المجتمعيةل مكيف الشبابفي ت) برامج الفضائية السورية( ما دور اإلعالـ المرئي 
 أىداؼ البحث:

 لو( السكرية الفمائية القنا  برامج) المرئو اإلغبلـ دكر كتػرؼ الشبا  امجبر  مممكف  تحميل إلى البحث هذا ي دؼ
 :التالية األهداؼ خبلؿ مف كذلؾ المجتمػية  لممشاركة الشبا  تمكيف
 القنا  لو ل ـ المػّد  البرامج خبلؿ مف السكرييف لمشبا  المكج ة اإلغبلمية الرسالة مممكف  غف الكش  -ٔ

 . السكرية الفمائية
 السكرية الفمائية القنا  لو لمشبا  المقدمة البرامج لو المتممنة المجتمػية المشاركة أبػاد غف لكش ا  -ٕ
 الدراسة  مكمكع  البرامج لو لمشبا  المجتمػية المشاركة غف المقدمة المكمكغات لو التكامل مدػ غف الكش -ٖ
جراء  البرامج هذ  مممكف  تحميل خبلؿ مف  . جالبرام هذ  بيف مقارنة كا 
 .المجتمع لو لممشاركة الشبا  تمكيف لو كدكرها السكرية الفمائية برامج لو الشبا  آراء غف الكش -ٗ
 تككف  بحيث كالة  المجاالت لو المجتمػية لممشاركة الشبا  تمكيف آليات  لتفػيل مقترح تصكر إلى الكصكؿ-٘

 .القائـ الكاقع مػطيات ممف كالسياسية كالثقالية كالنفسية االجتماغية احتياجات ـ مع مرتبطة
 بابيف أساسييف: كقد ق سـ البحث إلى

غرمت الباحثة لو الفصل األكؿ مشكمة البحث لصكؿ   أربػة: كتممف اختص الباب األوؿ بالدراسة النظرية
 كأهميته  كأسئمته  كمصطمحات اإلجرائية.

اإلغبلـ لو تمكيف الشبا   كالتأثير غرمت الباحثة الدراسات السابقة لو مجاؿ دكر كسائل  وفي الفصل الثاني
 .لي ـ
لػرض مف كـ اإلغبلـ كأهداله  كأهمية كسائل اإلغبلـ  كأهمية التمفزيكف اإلغبلمية  وخصص الفصل الثالث 

 كالتربكية  إمالةا إلى خصائص ككظائ  التمفزيكف.
 كاألهمية  المف ـك  حيث مف كطبيػت ا  الشبا  مرحمةاإلطار النظرؼ المرتبط ب غرض لقد أما الفصل الرابع

مف كـ تمكيف ك تمكيف الشبا  تناكؿ كما  .الشبا  رغاية لو المجتمػية المؤسسات كدكر االجتماغية  الخصائص
أسس التػامل مع مف ـك تمكيف الشبا   أهداؼ تمكيف الشبا   كأبػاد كمؤشرات تمكيف الشبا  ك الشبا   

أهدال ا  أساليب ا  أسس ا  ك  المجتمػية كالمشاركة السياسو(   التكنكلكجو  التػميمو االقتصادؼ)االجتماغو  
 المشاركة المجتمػية  التخطيط  كالػكامل المؤثر  لو كر المشاركة المجتمػية لو غمميةمتطمبات ا  د
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الفصل األكؿ غف إجراءات البحث  لصكؿ  تحدث ستة كتمّمفمدراسة الميدانية لص خ ص: لقد أما الباب الثاني
كالتأكد مف صدق ا كثبات ا بػد المركر بالخطكات   أدكات البحثماتممنته هذ  اإلجراءات مف بناء ك الميدانية  
 التالية:
لممشػاركة  لتمكػيف الشػبا    يتمػمف خمػس أبػػادمػيار لتحميل برامج الشبا  لػو القنػا  الفمػائية السػكرية تصميـ-

كػػػيف التكنكلػػػكجو  التمكػػػيف التػميمػػػو  التمكػػػيف )التمكػػػيف االجتمػػػاغو  التمكػػػيف االقتصػػػادؼ  التم المجتمػيػػػة هػػػو:
 . السياسو(

استبانة الستطبلع آراء الشبا  مف طمبة جامػة دمشػق حػكؿ دكر اإلغػبلـ المرئػو لػو تمكػيف الشػبا  لممشػاركة  -
لممشػػاركة المجتمػيػػة هػػو )التمكػػيف االجتمػػاغو  التمكػػيف  لػػو تمكػػيف الشػػبا    تمػػّمنت خمػػس محػػاكرالمجتمػيػػة

  ( بند٘٘( كتتأل  مف )التمكيف التكنكلكجو  التمكيف التػميمو  التمكيف السياسواالقتصادؼ  
ـّ قامت الباحثة بتحديد مجاؿ الدراسة الميدانية: مف حيث المجتمع األصمو كغينة البحث التو شممت  كمف ث

دكر  برامجية  لو ربع شبا ( اتبصم-جيمنا كأغمى شبا (برامج الشبا  المقدمة غمى القنا  الفمائية السكرية  -
كل  مف/ حمقات كل ش ر ٗأش ر بمػدؿ / ٖٕٔٓ/  ٘/ ٖٓكتنت و لو  ٖٕٔٓ/ٖ/ٔمدت ا ثبلثة أش ر تبدأ مف 

 / حمقة .ٖٙبرنامج  ليككف المجمكع لو حدكد /
)الحقكؽ  التربية  الػمكـ  ال ندسة  ( طالباا كطالبةا مف طبل  جامػة دمشقٖٕٔٔكما شممت غينة البحث )  -

 (. كبينت الباحثة كيفية تطبيق أدا  البحث غمى الػينة المختار .ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓـ الدراسو )لمػا المدنية(
كخصص الفصل الثانو لتحميل مممكف برنامج جيمنا  كالفصل الثالث لتحميل مممكف برنامج أغمى شبا   

البرامج س لممقارنة بيف خام  كخصص الفصل الكالفصل الرابع تناكؿ تحميل مممكف برنامج بصمات شبا   
ـّ تناكؿ الفصل السلثبلثةا نتائج االستبانة كمناقشت ا كتفسيرات ا  كغرض النتائج الػامة  كقد  ادس  مػاا كمف ث

 جاءت النتائج غمى النحك اآلتو:
أغنػػى  أغمػػى شػػبا جميػػع أبػػػاد التمكػػيف  المحػػدّد  لػػو البحػػث  مػػع المبلحظػػة بػػأّف   لثبلثػػةتمػػمنت البػػرامج ا -1

/ ٕٔمتسػاكية  كغػدد كػل من ػا / الثبلثػة  مع أف حمقػات البػرامج امج بصمات شبا  كبرنامج جيمنابرنابتكراراته مف 
 حمقة.

( ٚٗ.ٓمػامل الترابط بيف برنػامج جيمنػا كأغمػى شػبا  )كبػد إجراء المقارنة بيف نتائج تحميل هذ  البرامج  تبّيف أف 
(  ٓٗ.ٓغمػى شػبا  كبرنػامج بصػمات شػبا  )(  كبيف برنامج أ ٜ٘.ٓكبيف برنامج جيمنا كبرنامج بصمات شبا  )

كهذ  النس  تشير إلى أف التكالق بيف مممكنات برنامج جيمنا كبرنامج بصمات شبا  كبيف برنامج جيمنا كبرنامج 
الثبلثػػة أغمػػى شػػبا   مػػع أف جميػػع النسػػ  تػػدؿ غمػػى أف االرتبػػاط مػػػي  كال يكجػػد تكامػػل بػػيف البنػػكد لػػو البػػرامج 

 مجتمػة.
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كغمى الػرغـ مػف االختبللػات الظاهريػة  مجمكغات التمكيف الخمس المحدّد  لػو البحػث لثبلثةامج اتممنت البر  -2
  حيػث بمػغ لثبلثػةلػو البػرامج ا لقّد كاف مػامل الترابّط غالياا بيف ترتي  المجمكغػات لو ترتي  مجمكغات التمكيف 

( كهػػذا يػنػػو أف هنػػاؾ ٜ.ٓى شػػبا / )مػامػػل االرتبػػاط بػػيف مجمكغػػات التمكػػيف لػػو برنػػامج /جيمنػػا/ كبرنػػامج /أغمػػ
( كهو نسػبة ٙ.ٓكبمغ مػامل االرتباط بيف برنامج /جيمنا/ كبرنامج /بصمات شبا / )  ارتباط قكؼ بيف البرنامجيف

أمػا لػو برنػامجو /أغمػى شػبا  /   متكسطة تؤكد الػبلقة التكاممية المكجكد  بيف مجمكغات التمكيف لو البرنامجيف
( كهو نسبة مرتفػة تؤكد الػبلقة التكاممية بيف مجمكغػات التمكػيف ٚ.ٓمػامل االرتباط ) ك/بصمات شبا  لقد بمغ

 لو البرنامجيف
  كلـ يكف االتفاؽ إاّل ثبلثةكاف االختبلؼ كامحاا غمى غدد كبير مف البنكد ممف كّل مجمكغة مف البرامج ال -3

 لو غدد قميل من ا:
بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   ثبلثةظ رت لو البرامج ال اا ند/ بٜٔتممنت مجمكغة التمكيف االجتماغو/ -3-1

جراء المقارنة ليما بين ا  تبيّ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا   أفّ ف كا 
  ا كبصمات شبا ( بيف برنامج جيمنٓٚ.ٓ( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)ٖ٘.ٓمػامل االرتباط ) حيث بمغ

يكجد تكامل لو  كهذا يػنو أف االرتباط قكؼ مما يدؿ غمى الػبلقة التكاممية القكية بيف البرنامجيف  كبالتالو لإنه
( بيف برنامج أغمى ٛٔ.ٓ)بمغ ك  تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف االجتماغو بيف البرنامجيف )جيمنا كبصمات شبا ( 

 مػاا. الثبلثةقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو البرامج مما يدؿ غمى الػبلشبا  كبصمات شبا   
بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   الثبلثةد ظ رت لو البرامج ك / بنٚ/قتصادؼتممنت مجمكغة التمكيف اال-3-2

جراء المقارنة ليما بين ا  تبيّ  رابطية ليما بين ا  االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة التأّف  فكا 
  ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٕ٘.ٓ( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)٘ٙ.ٓمػامل االرتباط ) حيث بمغ

مما يدؿ غمى الػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو ( بيف برنامج أغمى شبا  كبصمات شبا   ٕٔ.ٓك)
  ة مػاا.لثبلثالبرامج ا

بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   لثبلثةد ظ رت لو البرامج اك / بن٘/تكنكلكجوالتمكيف التممنت مجمكغة  -3-3
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أن لقد جاء بند )امكانية التكاصل مع   بنكد المجمكغة تطابق لو ترتي ه يكجد كا 
 انية كالنص امج أغمى شبا   كالمرتبة الث  مقابل المرتبة الثانية لو برنبرنامج جيمناالشبا ( لو المرتبة األكلى لو 

  .لو برنامج بصمات شبا 
( لو المرتبة األكلى لو برنامج بصمات شبا   تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا مجوء بند )كنبلحع 

لمبنكد  كاف ل ا  إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية  برنامج أغمى شبا ك مقابل المرتبة الخامسة لو برنامج جيمنا  
-( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)ٖٛ.ٓمػامل االرتباط ) تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغ
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مما يدؿ غمى  ( بيف برنامج أغمى شبا  كبصمات شبا ٕٔ.ٓ-ك)  ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٘ٗ.ٓ
  مػاا. ثبلثةبرامج الالػبلقة التكاممّية المػيفة بيف هذ  البنكد لو ال

بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   لثبلثةظ رت لو البرامج ا اا / بندٙٔ/تػميموتممنت مجمكغة التمكيف ال -3-4
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أن ليما غدا البند األخير )اإلبداع   بنكد المجمكغة تطابق لو ترتي ه اليكجد كا 
رتبة الثامنة لمرتبة الرابػة لو كل مف برنامجو )جيمنا كأغمى شبا  ( كلو المكالتصميـ كالكفاء ( حيث جاء لو ا

 )بصمات شبا (.  كاألخير  لو برنامج
مػامل االرتباط  إاّل أّف هذ  االختبللات الترتيبية لمبنكد  كاف ل ا تأثير غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغ

مايدؿ غمى الػبلقة التكاممية القكية لو تكزيع بنكد مجمكغة التمكيف ( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا  مٙٚ.ٓ)
( ٖٙ.ٓ)بمغ مػامل االرتباط    حيث   بينما كاف الّترابط مػيفاا بيف البرامج األخرػ التػميمو لو كل مف البرنامجيف
 .ف برنامج أغمى شبا  كبصمات شبا ( بئٖ.ٓك) بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا  

بػد ترتي  هذ  البنكد ك جميػ ا   ثبلثةد ظ رت لو البرامج الك / بنٛ/السياسوكغة التمكيف تممنت مجم -3-5
جراء المقارنة ليما بين ا  تبيف أن حيث جاء بند )االغتزاز بال كية   بػض بنكد المجمكغة تطابق لو ترتي ه يكجد كا 

ركة لو اتخاذ القرارات السياسية( لو المرتبة مػاا  كجاء بند )المشا ثبلثةو المرتبة الثانية لو البرامج الالكطنية( ل
 .(السابػة لو كل مف برنامجو )جيمنا كبصمة شبا 

جيمنا   مقابل المرتبة الثالثة لو كل مف  المرتبة األكلى لو برنامج لقد جاء لو (بند )تػزيز قيـ المكاطنةأما 
 برنامجو أغمى شبا  كبصمات شبا 

مػامل  غمى الػبلقة الترابطية ليما بين ا  حيث بمغكبير ف ل ا تأثير كلـ يلمبنكد  االختبللات الترتيبية  إاّل أّف هذ 
( بيف ٜٙ.ٓ)  ك( بيف برنامج جيمنا كبصمات شبا ٗٚ.ٓ( بيف برنامج جيمنا كأغمى شبا   ك)ٕٚ.ٓاالرتباط )

ثة )جيمنا  أغمى مما يدؿ غمى كجكد غبلقة تكاممية قكية بيف البرامج الثبل برنامج أغمى شبا  كبصمات شبا  
 شبا   بصمات شبا (.

بينت نتائج االستبانة غدـ كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات آراء طمبة جامػة دمشق )غينة  -4
 (ٜٓٗ.ٓت( المحسكبة )(كانت حيث البحث( حكؿ دكر كسائل اإلغبلـ المرئو لو تمكين ـ لممشاركة المجتمػية.

  .(ٜٓٙ.ٔلية )كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدك 
جاءت مجمكغة التمكيف االجتماغو لو المرتبة األكلى حس  آراء الشبا  )غينة البحث( بمتكسط حسابو  -5
(  أما مجمكغة التمكيف ٖٙ.٘ٗ( ثـ جاءت مجمكغة التمكيف التػميمو لو المرتبة الثانية بمتكسط حسابو )ٖٜ.ٜٗ)

(  كلو المرتبة الرابػة جاءت مجمكغة التمكيف ٜٜ.ٕ٘السياسو لقد جاءت بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابو)
(  كأخيراا مجمكغة التمكيف التكنكلكجو لو المرتبة الخامسة كبمتكسط حسابو ٜٖ.ٛٔاالقتصادؼ بمتكسط حسابو )

(ٔٗ.ٖ٘) 
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دكر كسائل  حكؿجامػة دمشق  طمبة استجابات بيف (٘ٓ.ٓ) المستكػ  غند إحصائية داللة ذات لركؽ  تكجدال -6
قيمة )ت( ستيكدنت  كانت حيث الجنس  متغير إلى  تػزػ   المرئية لو تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػيةاإلغبلـ 

  .(ٜٓٙ.ٔكهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية ) (ٜٓٗ.ٓ-المحسكبة هو )

أما بالنسبة  لمفركؽ بيف متكسطات آراء طمبة جامػة دمشق بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف بحس  متغير الجنس   
يبينت نتائج اختبار )ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات إجابات طمبة جامػة دمشق المتػمقة لقد 

 بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 
( بيف متكسطات ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى أنه ال تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -6-1

التمكيف االجتماغو( حيث بمغت ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )تحديدهـ لمجمكغطمبة جامػة دمشق المتػمقة ب
  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٗٔٔ.ٔقيمة )ت( المحسكبة )

( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى أنه ال تكجد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة )-6-2
قة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االقتصادؼ( حيث بمغت قيمة جامػة دمشق المتػم
  .(ٜٓٙ.ٔقيمة )ت( الجدكلية ) ( كهو أصغر مفٜٖٛ.ٕ-)ت( المحسكبة )

( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -6-3
قة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف التكنكلكجو( حيث بمغت قيمة جامػة دمشق المتػم
 (.ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٕٕٓ.٘)ت( المحسكبة )

( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -6-4
ديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف )التمكيف التػميمو( حيث بمغت قيمة )ت( جامػة دمشق المتػمقة بتح

 .(ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أكبٖٚٚ.ٕالمحسكبة )
( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -6-5

مكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف السياسو( حيث بمغت قيمة )ت( جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمج
 .(ٜٓٙ.ٔر مف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أكب٘٘ٗ.ٜالمحسكبة )

طمبة جامػة  استجابات بيف ٘ٓ.ٓ المستكػ  غند إحصائية داللة ذات لركؽ  التكجد أنه أشارت النتائج إلى  -ٚ
 كانت حيث التخصص  إلى و تمكيف الشبا  لممشاركة المجتمػية   تػزػ دكر كسائل اإلغبلـ المرئية ل دمشق حكؿ

( كهو أصغر ٜٖٗ.ٓإحصائيا  حيث بمغت )ت( المحسكبة) دالة غير ( كهو٘ٓ.ٓ) أكبر مف اإلحصائية الداللة
 (.ٜٓٙ.ٔمف )ت( الجدكلية )

بة جامػة دمشق المتػمقة كقد بينت نتائج اختبار)ت( ستيكدنت لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات إجابات طم   
 بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف غمى النحك التالو: 
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( بيف متكسطات طمبة جامػة ٘ٓ.ٓال تكجد لركؽ ظاهرية ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -7-1
دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االجتماغو( حيث بمغت قيمة )ت( 

  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٜٕٙ.ٓحسكبة )الم
( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓلركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة )كجكد أشارت النتائج إلى  -7-2

جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف االقتصادؼ( حيث بمغت قيمة 
  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٓٓٙ.ٕ))ت( المحسكبة 

( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى غدـ كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -7-3
التمكيف التكنكلكجو( حيث بمغت قيمة ات التمكيف لو برامج التمفزيكف )جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ

  .(ٜٓٙ.ٔ( كهو أصغر مف قيمة )ت( الجدكلية )ٜٓٗ.ٗ)ت( المحسكبة )
( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -7-4

جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغات التمكيف لو برامج التمفزيكف ) التمكيف التػميمو( حيث بمغت قيمة )ت( 
  .(ٜٓٙ.ٔهو أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية )( ك ٓٙ٘.٘المحسكبة )

( بيف متكسطات طمبة ٘ٓ.ٓأشارت النتائج إلى كجكد لركؽ ذات داللة إحصائية  غند مستكػ الداللة ) -7-5
)التمكيف السياسو( حيث بمغت قيمة )ت( ات التمكيف لو برامج التمفزيكف جامػة دمشق المتػمقة بتحديدهـ لمجمكغ

  .(ٜٓٙ.ٔمف قيمة )ت( الجدكلية )( كهو أصغر ٙٙٙ.ٚ-المحسكبة )
 .لتمكيف الشبا   دليل مقترحكقد تناكؿ  سابعكأخيراا الفصل ال
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 ابللغة العربية املراجع
 المصادر: أوالً:
 .القرآف الكريـ -
 المػمكمات كمجتمع المرأ (: ٕ٘ٓٓ()اإلسككا -آسيا لغربو كاالجتماغية االقتصادية المجنة) المتحد  األمـ -
 .نيكيكرؾ(  اإلسككا دكؿ لو المرأ  لتمكيف كاالتصاالت المػمكمات تكنكلكجيا استخداـ)
 . مكرد  دار الػمـ لممبلييف  بيركتالقامكس (: ٕٜٜٔالبػمبكو  منير )  -
 . ٔط دمشق    المدرسو المػجـ(: ٜ٘ٛٔ) التربية كزار  -
 لبناف ركت بي االقميمو  اليكنسكك مكت : ٕ٘ٓٓ البشرية  التنمية تقرير -
 لبناف بيركت  االقميمو  اليكنسكك مكت : ٕٙٓٓالبشرية  التنمية تقرير -
 لبناف بيركت  االقميمو  اليكنسكك مكت : ٖٕٔٓ البشرية  التنمية تقرير -
 .ٔ( : المكسكغة الػربية  دمشق  المجمدٕ٘ٓٓالحاج  لايز ) -
 .ٛية  لبناف  المجمد (  مؤسسة غازؼ جراد الثقالٜٜٜٔدائر  المػارؼ الحديثة ) -
   دار اليمامة   دمشق.مختار الصحاح(: ٜٚٛٔالرازؼ  دمحم بف أبو بكر) -

 (   الطبػة السادسة كالػشريف  دار المشرؽ  بيركتٜٙٛٔالمنجد ) -

 المراجع العربية: :ثانياا 
  التو مشكبلتال ( : التػميـ كتمكيف الشبا  لو المجتمع: رؤية مستقبمة لمتخمص مفٕٛٓٓأبك بكر  زين  ) -

  ghttp://www.nesasy.or ..الشبا  قطاع تكاج ه
 . ٔ(: سيككلكجيا التنشئة االجتماغية  دار المسير  غماف  طٕٕٓٓأبك جادك  صالح ) -
 (: أثر كسائل اإلغبلـ غمى الطفل  دار الشرؽ  غماف  األردف.ٜٜٓٔأبك مػاؿ  غبد الفتاح ) -
 مف الفتر  خبلؿ المنػقد  الػمل كرشة سكريا  لو لمشبا  كطنية راتيجيةاست نحك( : ٕٗٓٓ) الثكر  شبيبة اتحاد-
 . دمشق سكرية  الثكر   شبيبة اتحاد  ٕٗٓٓ/ٜ/ٕٛ-ٕٙ
 مف الفتر  خبلؿ المنػقد  الػمل كرشة سكريا  لو لمشبا  كطنية استراتيجية نحك( : ٕٕٔٓ) الثكر  شبيبة اتحاد -
 . دمشق سكرية  الثكر   شبيبة اتحاد  ٕٕٔٓ/ٜ/ٚ-٘
 أيمكؿ ٚٔ-ٙٔ لو المنػقد  الثانية الػادية الدكر  الداخمو  النظاـ(: ٕٙٓٓ) سكريا لطمبة الكطنو االتحاد -

 .سكرية  ٕٙٓٓ
 ( : مبادغ االتصاؿ كنظريات التأثير  مكتبة الدار الػالمية  القاهر .ٜٜٛٔإسماغيل  محمكد حسف ) -
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 القاهر    مكتبة كمنظماته كخطكاته كأساليبه كتطكر  نشأته مع المجت خدمة من اج ( :ٜٙٛٔ) كامل دمحم بطريق  -
 القاهر . الحديثة 

 .ٛط   (: الصحالة التمفزيكنية  ترجمة أدي  خمكر  المكتبة اإلغبلميةٜٜٓٔبكرتيسكو  أ )  -
 .دمشق التربكؼ  اإلغبلـ لو( ٜ٘ٛٔ) غارؼ الجردؼ  -
 (:  الشبا  كقمايا  المػاصر   الرياض  مكتبة الػبيكاف .ٜٜٗٔالجكير  ابراهيـ مبارؾ ) -
 .القاهر   الثانية الطبػة  الكتا  غالـ"محدداته  مفاهيمه  تػريفاته" المممكف  تحميل(: ٜٜٙٔ)دمحم رسمي  حسيف -
 بيركت. الجامػية  المػرلة دار االجتماغية  التنمية لو محامرات (:ٜٗٛٔغمو) حمبو  -
 لمصرية.ا االنجمك مكتبة المجتمع  تنظيـ لو االجتماغية الخدمة طريقة ( :ٜٗٚٔبكر) أبك سيد حسانيف  -
 .األردف غماف  الطفل  غمى اإغبلـ كسائل تؤثر كي ( ٜٜٗٔ)الرحمف غبد دمحم الحصي   -
 كأصكؿ الخطط كمع – التخطيط – االستراتيجية - السياسة مفاهيـ غمى أمكاء(: ٖٕٓٓ) سػيد   الحّفػار -

 .  دمشق   الػربية المكسكغة هيئة   الثانية الطبػة  /  تطبيقو - نظرؼ /   تنفيذها
 .لبناف  بيركت  لتكزيعكا كالنشر لمطباغة الرسالة مؤسسة  غميه كما ماله التمفزيكف (: ٕٕٓٓ) لامل  حنا -
 الجامػو. المكت  المجتمع  تنظيـ ( :طريقةٜٗٛٔمصطفى ) أحمد خاطر  -
 .  األردفاألسريةالتنمية  برنامج المفتكحة  القدس جامػة  الجماغو الػمل ( :ٕٙٓٓهللا ) غبد خطي   -
   غماف  األردف . أثر كسائل اإلغبلـ غمى الطفل( : ٜٜٛٔالخطي   إبراهيـ كآخركف) -

 . ٔ: األهداؼ كالكسائل  دار الكطف  الرياض  ط تربية الشبا ( : ٕٕٓٓالدركيش  دمحم ) -
 (: دكر التمفزيكف لو تنشئة األطفاؿ  كزار  اإلغبلـ السكرية . ٜٜٔٔدكاؾ  أمل حمدؼ)  -

 . ردفزيع  غماف  األ(: غكلمة التمفزيكف  الطبػة األكلى  دار جرير لمنشر كالتك ٕ٘ٓٓالدليمو غبد الرزاؽ)  -
(: الػبلقات الػامة كاإلغبلـ مف منظكر اجتماغو  المكت  الجامػو الحديث  ٜٚٛٔرشكاف  حسف غبد الحميد)  -

 اإلسكندرية  .
 .(: اإلغبلـ التربكؼ  ) دراسات مقارنة ( دار الفكر الػربوٕٛٓٓرلاغو  غقيل محمكد)  -
 فل  غماف.(: أثر كسائل اإلغبلـ غمى الطٜٜٛٔالزبادؼ  أحمد كرليقا  ) -
 ( : مشكبلت المراهقة كالشبا   دار النفائس  بيركت.ٜٜٚٔالزراد  ليصل )  -
 (: صراع القيـ لدػ الشبا   كزار  الثقالة  غماف .ٜٜٗٔسرحاف  محمكد سػكد قماـ )  -
 ( : صراع األجياؿ  دار المػرلة  االسكندرية.ٜٜٓٔالسيد  السيد غبد الػاطو ) -
 (: لو اإلغبلـ التربكؼ  دمشق.ٕٔٓٓ) السيد  محمكد أحمد -
 المدنية المشاركة الػربو الشبا  كتا  لو ( : الشبا  الػربو السياؽ االقميمو المتغير ٕٔٔٓسكجيتا  سايكك ) -

 .لبناف بيركت  االقميمو  اليكنسكك مكت  كاالقتصادية 
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 .ٔط جامػة مؤته  االدارية  مـككالػ االقتصاد كمية  مقارنة دراسة المحمية االدار  (:ٕٔٓٓالرازؽ) غبد شيخمو  -
 كمناهج ا التربية كميات برامج التربكؼ ممف اإلغبلـ ماد  إدخاؿ (:ٜٜٙٔ) إبراهيـ بف غبد الرحمف الشاغر  -
 .  الخميج لدكؿ الػربو التربية مكت  الػربو  الخميج دكؿ جامػة لو
أقمار  المسرح  –التمفزيكف  –إلذاغة ا –الصحالة (: المدخل إلى كسائل اإلغبلـ )ٜٜٛٔشرؼ  غبد الػزيز)  -

 .لرياضا.   دار الكتا  المصرية  القاهر  ٕ(   طاالتصاالت
 دار(  كسائمه – نظرياته – أسسه) الػصر تغيرات مكء لو المحمو اإلغبلـ(: ٕٚٓٓ) المجيد غبد  شكرؼ  -

 . القاهر   الػربو الفكر
 .كمية التربية شق (: اإلغبلـ التربكؼ  جامػة دمٕٗٓٓالشماس  غيسى )  -
 غماف. الفكر  دار  الري  لو كالتنمية االقميمو التخطيط( : ٜٙٛٔ) دمحم صقكر  -
 . القاهر   الػربو الفكر دار  اإلنسانية الػمكـ لو المحتكػ  تحميل(: ٕٗٓٓ)أحمد رشدؼ  طػيمة -
 .ٔث  األردف  ط( : لو اإلغبلـ كالدغاية كالحر  النفسية  غالـ الكت  الحديٕٙٓٓطكالبة  حسف )  -
   الرياض  .ٕ(: غمـ االتصاؿ المػاصر  ط ٜٜٚٔالطكيرقو  غبد هللا ) -
 (: قامكس غمـ االجتماع  ال يئة المصرية الػامة لمكتا   القاهر ٜٗٚٔغاط   غيث  دمحم ) -
 .الرياض  الشركؽ  دار  اإلغبلـ بحكث لو المحتكػ  تحميل(: ٖٜٛٔ) دمحم  الحميد غبد -
 اهر .الدار الثقالية لمنشر  الق دراسة ميدانية  تأثير الػكلمة غمى ثقالة الشبا  (:ٕٙٓٓ)   محمكدغرابى -
 مكت  كاالقتصادية  المدنية المشاركة الػربو الشبا  كتا  لو تغيير كػامل الشبا (: ٕٔٔٓ) ريما غفيفو  -

 .لبناف بيركت  بيركت  االقميمو  اليكنسكك
 .االسكندرية الفكر دار االجتماغية  التنشئة سيككلكجيا( : ٜ٘ٛٔ) الرحمف غبد الػيسكؼ  -
التربية ككسيمة لمكقاية مف االنحراؼ   جامػة ناي  الػربية لمدراسات :هػ( ٔٓٗٔـ/ٜٓٛٔالػكجو   مصطفى ) -

 .األمنية  الرياض
 .غماف كالتكزيع  لمنشر الصفاء دار كمبادغ  أسس التخطيط( : ٕٔٓٓ) غثماف غنيـ  -
 .الحديث االسكندرية الجامػو المكت  المجتمع  خدمة لو مػاصر  اتجاهات(: ٖٜٛٔ)كآخركف  سامية لتحو  -
 . كالتكزيع كالطباغة  غماف  األردفربو  دار المسير  لمنشر (: الطفل الػٖٕٓٓغبد الحميد  السيد دمحم)  لميه  لاركؽ  -
 .ٛدي  خمكر  المكتبة اإلغبلمية  ط(: التمفزيكف كاألطفاؿ  ترجمة أٜٜٓٔليمتزف  سيسيمياف كآخركف ) -
 كتا  لو(: الحماية االجتماغية كالتكاصل مع الشبا  الػربو الػاطميف غف الػمل كالم مشيف  ٕٔٔٓقبانو  نادر) -

 . لبناف بيركت  بيركت  االقميمو  اليكنسكك مكت  كاالقتصادية  المدنية المشاركة الػربو الشبا 
(: برامج التمفزيكف كالتنشئة التربكية كاالجتماغية لؤلطفاؿ  دار الن مة الػربية  بيركت  ٖٕٓٓكبار   أسامة ظالر) -

  لبناف .
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 سكسكلكجو  تحميل االماراتو الشبا  غمى كانػكاسات ا األسرية التغيرات :(ٕٔٓٓ) غبد هللا سػد الكبيسو  -
 .االمارات االستراتيجية  كالبحكث لمدراسات االمارات مركز
 .ف(: التمفزيكف كاألطفاؿ  دار الجيل  بيركت  لبناٜٛٛٔكـر  جاف جبراف) -
سطايحو  دار الينابيع  (: سكسيكلكجيا االتصاؿ الجماهيرؼ  ترجمة غمو كطفة كهيثـٜٜٗٔ) الزارا  جكرجيت -

 .لمطباغة كالنشر  دمشق
 ممف بحث كاإلغبلمييف  بيف التربكييف لمتػاكف  سمسـ( النمكذجية يا )التح تجربة : (ٜ٘ٛٔياسر) المالح  -
 .ٕ ج الػربو  التربية مكت  لو مف اإلغبلمييف؟ التربكيكف  يريد ماذا :ندك  ئعكقا

تػري  غثماف الػربو  مطابع النظرية اإلغبلمية  دراسة لو بناء   اإلغبلـ كتأثيراته :(ٕٜٜٔ) ماككيل  دنس  -
 .  الرياضالشبل

 .مصر لمكتا   االسكندرية مركز كالمراهقيف  لمشبا  االجتماغية كالقيـ التمفزيكف ( : ٕٕٓٓ) زكريا دمحم  -
 .بيركت المنار  دار الثقالية  كالػكلمة التكنكلكجيا( : ٖٕٓٓ) حكاس محمكد  -
إيداع الرسائل الجامػية  (: الشبا  كالمشاركة السياسية لو المجتمع األردنو  مركز ٜٜٙٔمرغو  جماؿ ) -

 الجامػة األردنية  األردف.
 . اإلغبلمو  مطبػة الداككدؼ  دمشق(: غمـ النفس ٜٛٛٔالمشكط  محمكد غمياف)  -
(: اإلغبلـ كالمجتمع  دراسات لو اإلغبلـ األردنو كالػربو كالدكلو  غماف كزار  ٖٕٓٓالمكسى  غصاـ سميماف)  -

 الثقالة .
 .الجامػو الكتا   االجتماغية التنمية ( :ٜٗٛٔ) كامل سمير  دمحم  -
 ( : الشبا  لو مجتمع متغير  دار ال دػ  االسكندرية.ٕٓٓٓميمسكف  لرد ) -
 ( : أصكؿ التربية كالكغو اإلنسانو  مكتبة الرائد  غماف.ٕٗٓٓناصر  ابراهيـ ) -
 ( مئة سؤاؿ غف اإلغبلـ  دار الفرقاف  غّماف  األردف.ٜ٘ٛٔهماـ  طمػت ) -

 ثالثاا: المجالت:
 مطابع اإلذاغو الفف مجمة  التنشئة غممية لو كدكرهما  كالمسمكع المرئو اإلغبلـ( :  ٕٓٓٓ)  أنكر  الميل أبك -

 . القاهر   األهراـ
 الكاقع السكرية الػربة الجم كرية لو المرأ  تمكيف(: ٕٙٓٓ) ندػ  كهديك  امطانيكس  كمخكؿ صاـغ  خكرؼ  -

  ( ٕٛ) المجمد كالقانكنية  االقتصادية الػمكـ سمسمة الػممية  كالبحكث لمدراسات تشريف جامػة مجمة كاآللاؽ 
 . البلذقية   تشريف جامػة  ( ٕ) الػدد
  الشبا ػبال كية الثقالية لد كغبلقته"التػرض لمقنكات الفمائية األجنبية ( :ٕ٘ٓٓ) سميـ  حناف أحمد -

  .  القاهر يكليك /ديسمبر  الػدد الخامس كالػشركف   المجمة المصرية لبحكث اإلغبلـ   الجامػو
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(: تأػثير الفمائيات األجنبية لو الشبا   دراسة ميدانية غمى طمبة كمية التربية لو ٕ٘ٓٓلشماس  غيسى ) ا -
 .ٕٔ  المجمدٕجامػة دمشق  مجمة جامػة دمشق  الػدد

كهراف  شبا  مدينة ،برامج التمفزيكف الفمائو ك تأثيرها لو الجم كر:(ٕٔٔٓمجاهدؼ  مصطفى ) -
 ز دراسات الكحد  الػربية  بيركت.  مركٜٗنمكذجا  سمسمة أطركحات الدكتكرا   الػدد|

 رابعاا: الرسائل الجامعية:
الجامػييف  (: دكر اإلغبلـ التربكؼ لو تدغيـ االنتماء الكطنو لدػ الطمبةٜٕٓٓأبك لكد   دمحم غطية خميل ) -

لو محالظات غز   رسالة ماجستير لو اإلغبلـ التربكؼ  إشراؼ د.ن مة كماؿ اآلغا  قسـ أصكؿ التربية  كمية 
 التربية  جامػة األزهر  غز . 

WWW.Montada shark alshababi.com 
 كمية االجتماع  غمـ لو ماجستير رسالة األردنو  التمفزيكف  لو الشبا  برامج( :ٜٜٛٔ) أحمد رانية جبر  -

 . األردف األردنية  الجامػة الػميا  الدراسات
  غمـ شكر   غير من( : مشكبلت الشبا  الجامػو ككيفية مػالجت ا  رسالة ماجستيرٜٕٓٓالحقبانو  لائز ) -

 اجتماع  جامػة دمشق.
ينة مف تبلميذ ( : مشاهد  التمفزيكف كغبلقت ا بالتحصيل الدراسو  دراسة ميدانية غمى غٜٕٓٓشبمو  صفكاف )  -

  جامػة شكر التػميـ األساسو  دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير لو غمـ النفس اإلغبلمو رسالة ماجستير غير من
 دمشق  كمية التربية.

الػممية كالتكنكلكجية لدػ الشبا  ( : دكر الػتميفزيكف لو نشر الثقالة ٕٛٓٓمكد غبد الرازؽ)شرؼ  جيبلف مح -
المصرؼ كغبلقته باستخدامات ـ لمتقنيات الحديثة  رسالة دكتكرا   القاهر   قسـ اإلذاغة كالتميفزيكف  كمية اإلغبلـ 

 جامػة القاهر . 
  الثقالة كزار  منشكرات  التربكية لمقيـ تحميمية دراسة  ةسكري لو الطفمية القصة(: ٜٜٙٔ)  غيسى  الشماس -

 .  دمشق
ػ : الخصائص النفسية الفارقة كالمتػمقة بكثالة التػرض لبرامج التمفزيكف الفمائية لد(ٕٗٓٓالفارس  مجدؼ ) -

 القاهر .كمية التربية  جامػة   غير منشكر ماجستير الشبا  الجامػو  رسالة 
(:دكر المشاركة المجتمػية لو تنمية كتطكير المجتمع المحمو  ٕٛٓٓػطو صالح )قدكمو  مناؿ غبد الم -

دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير لو التخطيط الحمرؼ كاالقميمو  رسالة ماجستير منشكر   جامػة النجاح 
  الكطنية  نابمس 

المصرؼ  مػ د الدراسات كالبحكث (: القيـ التربكية لو بػض برامج األطفاؿ بالتمفزيكف ٖٕٓٓكشيؾ  منى يكس )  -
 جامػة القاهر  . رسالة ماجستير غير منشكر   التربكية 
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رسالة  كاقع الثقالة االجتماغية لدػ طمبة جامػة دمشق كالمصادر المككنة ل ا ( :ٕٓٔٓياسيف  بسيـ ) -
  كمية التربية  جامػة دمشق.غير منشكر ماجستير 

 :البحوث والمؤتمراتخامساا: 
الكطنية لممرأ  لو الجم كرية الػربية السكرية  لئلستراتيجية(: التقرير النقدؼ كالتحميمو ٕٙٓٓغاد  ) الجابو  -
 ( /اإلنجازات كالمػكقات/  االتحاد النسائو  دمشق .ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓ)
الندك  الػممية لمركز الدراسات كالبحكث كالخدمات  (: الػكلمة كقمايا المرأ  كالػمل ٖٕٓٓحممو  إحبلؿ ) -
مركز البحكث كالدراسات  جامػة غيف شمس  تحرير غبد الباسط غبد المػطو  مطبكغات -متكاممة بكمية البناتال

  جامػة القاهر   القاهر . -االجتماغية  كمية اآلدا 
شماؿ (: المؤتمر اإلغبلمى الن ائى لمشركع المشاركة المجتمػية لمشبا  بمحالظة ٕٓٔٓشحاته  منصكر) -

 .   القاهر ػاكف سيناء   جريد  الت
(  ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٛ-ٙ( : الشبا  كالحكـ الجيد كالحريات  كرشة الػمل االقميمية الثالثة )ٕ٘ٓٓالصاكؼ  غمو ) -

   UNDP-UNDESA .  برغاية، الرباط  المغر 

 الرابع لمركز (: التمكيف السياسو لممرأ  الػربية بيف الفقر كالتػميـ  المؤتمر السنكؼ ٕٚٓٓغبد الستار  رما ) -
 الفكر الػربو  القاهر  تػميـ الكبار  جامػة غيف شمس باالشتراؾ مع المنظمة الػربية لمتربية كالثقالة كالػمكـ  دار

(  الشبا  الجامػو كالثقالة الكالد  غبر القنكات الفمائية  مؤتمر الشبا  لو غالـ ٕٙٓٓكنػاف  أحمد ) -
 متغير  ال يئة السكرية لشؤكف األسر   حمص.

 المواقع اإللكترونية:سادساا: 
 ( : الشبا  الجامػو : التػري  كالخصائص. ٜٕٓٓجبللة  أيمف ) -

WWW. Annabaa.com 
  لمسطيف.    الشبابية كالنكادؼ كالمشاريع كاألطر المؤسسات ك الشبا ( :ٕٙٓٓرحاؿ  غمر ) -

                              WWW.Montada shark alshababi.com 
 WWW.ahu.edu.jo( : األسر  كالػن  لدػ الشبا   لمسطيف. ٕٛٓٓا  )السػدؼ  رح -
 ( : نحك أجند  جديد  لتمكيف الشبا   لمسطيف.ٖٕٔٓلتياف  رشا رألت ) -

WWW. Annabaa.com   
( : الشبا  الػربو: المشاركة المدنية كاالقتصادية  مكت  ٕٔٔٓمنظمة األمـ المتحد  لمتربية كالػمـ كالثقالة ) -

   ك االقميمو لمتربية لو الدكؿ الػربية  بيركت اليكنسك
- www.unesco.org/beirut 

http://www.unesco.org/beirut
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-Abott. J .(1997) Sharing the City – Earth Scan publication. Ltd, London, 

-  Alsaleh, Mosleh (1999): alshamel Arabic English, Kuwait. 
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- Clarke, v (2004): Students Global Awareness and Attitudes to Internationalism in a 
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http://www.gwu.edu/ smpa/ academics/ jour.cfm                                                                                                     

- Watson, James and Hill Anne (1984); A dictionary of communication and media 

studies.- Edward Arnold publishers LT- London. 

http://www.haworthpress.com/web/COM
http://www.gwu.edu/
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 املالحق
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 ( ٔالممحق رقـ )

 قائمة بأسماء الساد  محكمو مػيار التحميل كاالستبانة
 الختصاص والرتبة العممية كـاسـ المح

 لو قسـ أصكؿ التربية لو كمية التربية/ جامػة  دمشق األستاذ المساغد د. منى كشيؾ
 لو كمية التربية/ جامػة  دمشق غمـ النفسلو قسـ  المدرس جماؿ جرمقانود. 
 لو كمية التربية/ جامػة  دمشق غمـ النفسس لو قسـ المدر  مجدؼ الفارسد. 
 لو كمية التربية/ جامػة  دمشق أصكؿ التربيةالمدرس لو قسـ  منذر خكرؼ . د
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 (ٕالممحق رقـ )

 قائمة بأسماء المحمميف لمبط التحميل
 

 الختصاص والرتبة العممية اسـ المحكـ
 لو قسـ أصكؿ التربية لو كمية التربية/ جامػة  دمشق األستاذ المساغد د. منى كشيؾ

 لو كمية التربية/ جامػة  دمشق أصكؿ التربيةالمدرس لو قسـ  خكرؼ منذر د. 
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 (ٖالممحق رقـ )
 استمار  تحميل المممكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لئة ماذا قيل

 التكرارات البند أبػاد التمكيف كحدات التحميل التسمسل
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 (ٗالممحق رقـ )
 بصورتو األولية الفضائية السوريةتحميل برامج التمفزيوف في القناة معيار 

 إلى السيد الدكتور .......................
 تحية طيبة   كبػد .........

تقـك الباحثة بإغداد رسالة دكتكرا  حكؿ :أبػاد المشاركة المجتمػية المتممنة لو بػض برامج 
 التمفزيكف لو القنا  الفمائية السكرية تحت غنكاف :

 في تمكيف الشباب لممشاركة المجتمعية" " دور اإلعالـ المرئي
 " دراسة تحميمية تقويمية لبعض برامج القناة الفضائية السورية "

ك تػرض الباحثة لو هذ  المصفكلة قائمة مف بنكد المشاركة المجتمػية المفترض تممين ا لو 
 كهو غبار  غف منظكمة تمـّ خمس مجمكغات مفممف مكمكع رسالة الدكتكرا    البرامج 

أبػاد التمكيف لممشاركة المجتمػية هو : التمكيف االجتماغو  التمكيف االقتصادؼ  التمكيف 
 .التكنكلكجو  التمكيف التػميمو  التمكيف السياسو

لذلؾ نرجك مف سيادتكـ كمع إشار  أماـ البند المػركض لو حاؿ مناسبته لو الػمكد  
اإلشار  لو الػمكد المخصص المخصص لذلؾ   ك لو حاؿ ككف البند غير مناس  تكمع 

لخيار /غير مناس / كيمكف إغطاء البديل. ك لو حاؿ ك جكد بنكد أخرػ تـّ إغفال ا لو مكء 
  المتغيرات الجديد   أرجك إمالت ا إلى هذا المػيار

 
 

 ولكـ جزيل الشكر
 
 
 الباحثة
 نيفيف غيسى
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غير  مناسب البند أبعاد المشاركة المجتمعية
 مناسب

   الدمج االجتماغو  -ٔ جتماعيالتمكيف ال
   التصدؼ ألكجه الفساد كاالستغبلؿ -ٕ
   الحد مف ظاهر  االغترا . -ٖ
   رؤية غممية لمكاقع بػيد  المدػ  -ٗ
   حرية أكبر لممشاركة -٘
   التشجيع غمى االهتماـ بالقمايا الػامة. -ٙ
   .االحساس بالمسؤكلية تجا  المجتمع -ٚ
   اركة الفاغمةالقدر  غمى المش -ٛ
   اتخاذ القرارات -ٜ
   نشر ثقالة المكاطنة -ٓٔ
   المسؤكلية االجتماغية لمشبا  -ٔٔ
   ثقالة االبداع االجتماغو -ٕٔ
   نشر مبادغ التطكع كمفاهيمه -ٖٔ
   تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  -ٗٔ
   إغطاء الفرص المناسبة لمشبا  -٘ٔ
   غداد االجتماغو لؤلطر الشابةاإل -ٙٔ
   بناء الكغو الجماهيرؼ  -ٚٔ
   حرية الرأؼ كالتػبير -ٛٔ
   تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ -ٜٔ
   مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف -ٕٓ
   تػزيز قدرات الشبا  لتحقيق الذات لو اإلطار المجتمػو -ٕٔ
   كاصل االجتماغو غند الشبا تنمية كفايات الت -ٕٕ
   تشجيع االتجاهات التو تدغـ التسامح كاالختبلؼ البناء -ٖٕ
   ترسيخ ثقالة الػمل الجماغو  كالتفاغل مع اآلخريف. -ٕٗ
   تكلير قنكات اتصاؿ مفتكحة بيف الشبا   بيف الج ات المسؤكلة . -ٕ٘
   الجيد .إكسا  الشبا  القيـ كالػادات االجتماغية   -ٕٙ
   تيسّير التأثر بالسمكؾ االجتماغو اإليجابو لو الثقالات األخرػ. -ٕٚ
   كحد  الػادات  األلكار كالمشاغر بيف الشبا . -ٕٛ



 

215 

   تغيّير سمكؾ الشبا  نحك األلمل. -ٜٕ 
   تقبل التغيير االجتماغو.  -ٖٓ 

شػاركة الفػميػة غمػى التشجيع غمى االنتقاؿ مف المشػاركة النظريػة إلػى الم -ٖٔ
 أرض الكاقع

  

 
 التمكيف القتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  -ٕٖ
   التدري  غمى كيفية استثمار الكقت -ٖٖ
   مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.-ٖٗ
   تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية-ٖ٘
   التنالسية لو الكظائ  -ٖٙ
   مية م ارات البحث غف غمل.تن-ٖٚ
   التدري  غمى الم ارات التو يحتاج ا سكؽ الػمل -ٖٛ

   التدري  غمى األخبلقيات الم نية لو ظل السكؽ الدكلو المفتكح  -ٜٖ
   خمق لرص غمل جديد . -ٓٗ
   التحكـ لو المكارد المتاحة. -ٔٗ
   الخبير إغداد الطاقة الشبابية الػاممة  كالمؤهمة ك   -ٕٗ
   تطكير نظاـ غادؿ لمتحفيز الستغبلؿ طاقات الشبا  الكامنة -ٖٗ

   التشجيع غمى الحصكؿ غمى المػمكمات كالخبرات غف طريق االنترنت. -ٗٗ التمكيف التكنولودجي
   يساغد االنترنت غمى التقري  بيف كج ات النظر. -٘ٗ
   يساغد االنترنت غمى الحكار ال ادؼ. -ٙٗ
   تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. -ٚٗ
   يكلر االنترنيت امكانيات هامة لمتكاصل مع الشبا  -ٛٗ
   يساغد االنترنيت غمى زياد  المػارؼ لمشبا . -ٜٗ
   تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . -ٓ٘
   المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا  -ٔ٘

   تكالؤ الفرص -ٕ٘ التمكيف التعميمي
   تشجيع البرامج التنمكية لمقماء غمى األمية كالتخم   -ٖ٘
   تكالر الثقالة المدنية لتحدؼ ثقالة الػكلمة. -ٗ٘

   المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة -٘٘
   فقر المػكلـمحاربة األمية كالتخم  كال -ٙ٘
 اكتشاؼ قدرات الشبا  كرغايت ا -ٚ٘
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   بناء القدرات كتكظيف ا -ٛ٘
   تبادؿ الخبرات كالمػارؼ -ٜ٘
   تنمية الكغو بربط التػميـ كالػمل.-ٓٙ

   حث الشبا  غمى التفاغل مع تطكرات الثقالة الػممية -ٔٙ 
إلبداغيػػػػة دغمػػػػاا لمتفػػػػكؽ التشػػػػجيع غمػػػػى تنميػػػػة قػػػػدرات الشػػػػبا  الػقميػػػػة كا -ٕٙ

 كالتميز.
  

   تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو -ٖٙ
   التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا -ٗٙ
   تشجيع التػمـ التفاغمو لممتػمـ -٘ٙ
   تقديـ المػرلة لمشبا  بأسالي  تقنية متطكر   كمّتػدد  الكسائط -ٙٙ
   لقيـ المػاصر  كالكالد تمكيف الشبا  مف التػامل مع ا -ٚٙ
   إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  -ٛٙ
   التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية -ٜٙ
   التركيز غمى نكغية التػميـ لمكاكبة التكسع الكمو -ٓٚ
   انتاج المػرلة كتطكيرها -ٔٚ
   التكظي  الفاغل لؤلنشطة المن جية -ٕٚ
   تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا -ٖٚ
   التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات -ٗٚ
   تمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية -٘ٚ
   اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  -ٙٚ

   السياسية المشاركة لو اتخاذ القرارات -ٚٚ التمكيف السياسي
   القدر  غمى إدماج الشبا  لو الحيا  السياسية  -ٛٚ
   التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات -ٜٚ
   المساهمة لو غممية التنمية الشاممة. -ٓٛ
   تبكء المسؤكليات لو ال يئات الرسمية كغير الرسمية. -ٔٛ
   الشبا  الفاغمةالمساكا  لو الحقكؽ مف خبلؿ مشاركة  -ٕٛ
   التصديق غمى االتفاقيات الدكلية المتػمقة بالشبا   -ٖٛ
   حق الشبا  لو المشاركة السياسية كتف ـ قمايا الكطف -ٗٛ
 تشجيع الشبا  غمى لتح حكارات مػمقة مع المسؤكليف -٘ٛ
 لو الجامػات 

  

   تطكرتػميـ الشبا  كيفية اإليماف بحتمية التغيير كقاغد  لم -ٙٛ

 بناء قدرات الشبا  لمتكي  اإليجابو مع المتغيرات المتسارغة -ٚٛ
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   الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  -ٛٛ

   دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو  -ٜٛ

   االنتماء لمكطف -ٜٓ 
   االغتزاز بال كية الكطنية -ٜٔ
   تػزيز قيـ المكاطنة الصالحة -ٕٜ
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 ( ٘الممحق رقـ )
 بصورتو النيائية معيار لتحميل برامج التمفزيوف في القناة الفضائية السورية

 إلى السيد الدكتور .......................
 تحية طيبة   كبػد .........

ػض برامج تقـك الباحثة بإغداد رسالة دكتكرا  حكؿ :أبػاد المشاركة المجتمػية المتممنة لو ب
 التمفزيكف لو القنا  الفمائية السكرية تحت غنكاف :

 " دور اإلعالـ المرئي في تمكيف الشباب لممشاركة المجتمعية"
 " دراسة تحميمية تقويمية لبعض برامج القناة الفضائية السورية "

لو ك تػرض الباحثة لو هذ  المصفكلة قائمة مف بنكد المشاركة المجتمػية المفترض تممين ا 
كهو غبار  غف منظكمة تمـّ خمس مجمكغات مف ممف مكمكع رسالة الدكتكرا    البرامج 

أبػاد التمكيف لممشاركة المجتمػية هو : التمكيف االجتماغو  التمكيف االقتصادؼ  التمكيف 
 .التكنكلكجو  التمكيف التػميمو  التمكيف السياسو

ػركض لو حاؿ مناسبته لو الػمكد لذلؾ نرجك مف سيادتكـ كمع إشار  أماـ البند الم 
المخصص لذلؾ   ك لو حاؿ ككف البند غير مناس  تكمع اإلشار  لو الػمكد المخصص 
لخيار /غير مناس / كيمكف إغطاء البديل. ك لو حاؿ ك جكد بنكد أخرػ تـّ إغفال ا لو مكء 

  المتغيرات الجديد   أرجك إمالت ا إلى هذا المػيار
 

 
 ولكـ جزيل الشكر

 
 

 باحثةال
 نيفيف غيسى
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غير  مناسب البند أبعاد المشاركة المجتمعية

 مناسب
   التصدؼ ألكجه الفساد -ٔ التمكيف الجتماعي

   حرية أكبر لممشاركة -ٕ
   االحساس بالمسؤكلية  -ٖ
   القدر  غمى المشاركة االجتماغية الفاغمة -ٗ
   اتخاذ القرارات -٘
   صل االجتماغو غند الشبا تنمية كفايات التكا  -ٙ
   ثقالة االبداع االجتماغو -ٚ
   نشر مبادغ التطكع  -ٛ
   تطكير كتنمية الم ارات الحياتية لمشبا  -ٜ
   حرية الرأؼ كالتػبير -ٓٔ
   تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ -ٔٔ
   مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف -ٕٔ
   تجاهات التو تدغـ التسامح تشجيع اال -ٖٔ
   تشجيع الػمل الجماغو  -ٗٔ
   إكسا  الشبا  الػادات االجتماغية الجيد .  -٘ٔ
   كحد  الػادات كاأللكار كالمشاغر بيف الشبا . -ٙٔ
   تقبل التغيير االجتماغو.  -ٚٔ
يػػػة التشػػػجيع غمػػػى االنتقػػػاؿ مػػػف المشػػػاركة النظريػػػة إلػػػى المشػػػاركة الفػم -ٛٔ

 غمى أرض الكاقع
  

   التنالسية -ٜٔ
   التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  -ٕٓ التمكيف القتصادي

   التدري  غمى كيفية استثمار الكقت -ٕٔ
   مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.-ٕٕ
   تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية-ٖٕ
   تنمية م ارات البحث غف غمل.-ٕٗ
   مق لرص غمل جديد .خ -ٕ٘
   إغداد الطاقة الشبابية الػاممة.  -ٕٙ

   التشجيع الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريق االنترنت.-ٕٚ التمكيف التكنولودجي

 تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السميمة. -ٕٛ
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   امكانية التكاصل مع الشبا  -ٜٕ

 غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . تكلير التدري  -ٖٓ
 
 
 

  
   مساغد  الشبا  لو تكظي  تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية  -ٖٔ

 التمكيف التعميمي
 

   تكالؤ الفرص -ٕٖ
   تحدؼ ثقالة الػكلمة.-ٖٖ
   المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة -ٖٗ
   محاربة األمية كالتخم   -ٖ٘
   بناء القدرات كتكظيف ا -ٖٙ
   تبادؿ الخبرات كالمػارؼ -ٖٚ
   ربط التػميـ بالػمل.-ٖٛ
التشػػػجيع غمػػػى تنميػػػة قػػػدرات الشػػػبا  الػقميػػػة كاإلبداغيػػػة دغمػػػاا لمتفػػػكؽ  -ٜٖ

 كالتميز.
  

   تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو -ٓٗ
   التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا -ٔٗ
   ا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد إكس -ٕٗ
   التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية -ٖٗ
   تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا -ٗٗ
   التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات -٘ٗ
   مية التربكيةتمكيف الشبا  مف التػبير غف أنفس ـ كشركاء لو الػم -ٙٗ
   اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  -ٚٗ

   المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية -ٛٗ التمكيف السياسي
   التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات -ٜٗ
   المساكا  لو الحقكؽ  -ٓ٘
   الحد مف ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  -ٔ٘

   إطار النظاـ السياسو  دمج الشبا  لو -ٕ٘
   االنتماء لمكطف -ٖ٘
   االغتزاز بال كية الكطنية -ٗ٘
   تػزيز قيـ المكاطنة  -٘٘
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 ( ٙالممحق رقـ )

 االستبانة بشكم ا األكلو
 استبانة موجية إلى الشباب

 أخوتي الطمبة:
 

المرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة حكؿ دكر اإلغبلـ أمع بيف أيديكـ هذ  االستبانة لمكقكؼ غمى آرائكـ 
 المجتمػية

أماـ كل )×( كلذلؾ نرجك منكـ اإلجابة غمى بنكد االستبياف كم ا بدقة كمكمكغية  كذلؾ بكمع غبلمة     
غبار  لو الخانة أك الخانات التو تركن ا مطابقة لكج ة نظركـ كغدـ ترؾ أؼ بند من ا ببل إجابة ألف آلرائكـ 

كصل إلى النتائج المرجك  مف البحث. غمماا أف المػمكمات التو ستقدمكن ا  سكؼ تكظ  أهمية كبير  لو الت
 األكاديمو لحس .         -ألغراض البحث الػممو

 
 وشكراا لتعاونكـ

 الباحثة                                                                                   
 نيفيف عيسى      
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 أولا: البيانات الذاتية:
 أنثى:                                                         الجنس: ذكر :               

 
 الحقكؽ :                        الكمية : نظرية :  التربية:                              

 الػمـك :                                  تطبيقية : ال ندسة :                        
 :الستبانة بنود: ثانياا 

أبعاد المشاركة 
 المجتمعية

 أبداا  نادرا أحيانا غالبا دائما البند

التمكيف 
 الجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مػػػػػى تمكػػػػػيف الشػػػػػبا  لممشػػػػػاركة غيػمػػػػػل اإلغػػػػػبلـ المرئػػػػػو  -ٔ
 المجتمػية مف خبلؿ تدغيـ النتماء لمكطف

     

يػمػػػػػل اإلغػػػػػبلـ المرئػػػػػو غمػػػػػى تمكػػػػػيف الشػػػػػبا  لممشػػػػػاركة  -ٕ
 المجتمػية مف خبلؿ تدغيـ  الدمج االجتماغو

     

      يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تدغيـ االغتزاز بال كية الكطنية -ٖ
      يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تػزيز قيـ المكاطنة الصالحة -ٗ
      بػيد  المدػ يجسد اإلغبلـ المرئو رؤية غممية لمكاقع   -٘
      يػطو اإلغبلـ المرئو حرية أكبر لممشاركة  -ٙ
      يشجع اإلغبلـ المرئو االهتماـ بالقمايا الػامة.  -ٚ
يقػػػػػػػكؼ اإلغػػػػػػػبلـ المرئػػػػػػػو االحسػػػػػػػاس بالمسػػػػػػػؤكلية تجػػػػػػػا     -ٛ

 المجتمع.
     

      يشجع اإلغبلـ المرئو المشاركة الفاغمة لمشبا  -ٜ
      اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى اتخاذ القرارات يشجع   -ٓٔ
      يػمل اإلغبلـ المرئو غمى نشر ثقالة المكاطنة -ٔٔ
      يػزز اإلغبلـ المرئو المسؤكلية االجتماغية لمشبا  -ٕٔ
      يػزز اإلغبلـ المرئو ثقالة االبداع االجتماغو  -ٖٔ
      لتطكع كمفاهيمهيػمل اإلغبلـ المرئو غمى نشر مبادغ ا-ٗٔ

يػمػػػػل اإلغػػػػبلـ المرئػػػػو غمػػػػى تطػػػػكير كتنميػػػػة الم ػػػػارات   -٘ٔ 
 الحياتية لمشبا 

     

      اإلغداد االجتماغو لؤلطر الشابة -ٚٔ
      بناء الكغو الجماهيرؼ  -ٛٔ
 حرية الرأؼ كالتػبير -ٜٔ
 
 
 
 
 
 
 

     
 تػزيز قدر  الشبا  غمى الحكار ال ادؼ -ٕٓ 
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      مساغد  الشبا  لو تقبل آراء اآلخريف -ٕٔ
تػزيػػػػػػػز قػػػػػػػدرات الشػػػػػػػبا  لتحقيػػػػػػػق الػػػػػػػذات لػػػػػػػو اإلطػػػػػػػار  -ٕٕ

 المجتمػو
     

      تنمية كفايات التكاصل االجتماغو غند الشبا  -ٖٕ
تطػػػكير نظػػػاـ غػػػادؿ لمتحفيػػػز السػػػتغبلؿ طاقػػػات الشػػػبا   -ٕٗ

 الكامنة
     

      تو تدغـ التسامح كاالختبلؼ البناءتشجيع االتجاهات ال -ٕ٘
      ترسيخ ثقالة الػمل الجماغو  كالتفاغل مع اآلخريف. -ٕٙ
تػػكلير قنػػكات اتصػػاؿ مفتكحػػة بػػيف الشػػبا   بػػيف الج ػػات  -ٕٚ

 المسؤكلة .
     

      إكسا  الشبا  القيـ كالػادات االجتماغية الجيد .  -ٕٛ
جتمػػاغو اإليجػػابو لػػو الثقالػػات تيسػّير التػػأثر بالسػػمكؾ اال -ٜٕ

 األخرػ.
     

      كحد  الػادات  األلكار كالمشاغر بيف الشبا . -ٖٓ

      تغيّير سمكؾ الشبا  نحك األلمل. -ٖٔ
      التغيير االجتماغو. -ٕٖ
التشػػػػػػجيع غمػػػػػػى االنتقػػػػػػاؿ مػػػػػػف المشػػػػػػاركة النظريػػػػػػة إلػػػػػػى  -ٖٖ

 المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع
     

التمكيف  -ٔ
 االقتصادؼ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      التشجيع غمى القياـ بالمشركغات الصغير  -ٖٗ
      التدري  غمى كيفية استثمار الكقت -ٖ٘
      مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل.-ٖٙ
      تنمية الم ارات كالكفاء  الم نية-ٖٚ
      التنالسية لو الكظائ  -ٖٛ
      غمل. تنمية م ارات البحث غف-ٜٖ
      التدري  غمى الم ارات التو يحتاج ا سكؽ الػمل -ٓٗ
التدري  غمى األخبلقيات الم نية لو ظػل السػكؽ الػدكلو  -ٔٗ

 المفتكح 
     

      خمق لرص غمل جديد . -ٕٗ
      التحكـ لو المكارد المتاحة. -ٖٗ
      ير إغداد الطاقة الشبابية الػاممة  كالمؤهمة كالخب  -ٗٗ

التمكيف  -ٕ
 التكنكلكدجو

 
 

التشػػجيع غمػػى الحصػػكؿ غمػػى المػمكمػػات كالخبػػرات غػػف  -٘ٗ
 طريق االنترنت.

     

      يساغد االنترنت غمى التقري  بيف كج ات النظر. -ٙٗ
      يساغد االنترنت غمى الحكار ال ادؼ. -ٚٗ
      مة.تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية كالثقالية السمي -ٛٗ



 

214 

      الحد مف ظاهر  االغترا . -ٜٗ

      يكلر االنترنيت امكانيات هامة لمتكاصل مع الشبا  -ٓ٘
      يساغد االنترنيت غمى زياد  المػارؼ لمشبا . -ٔ٘
      تكلير التدري  غمى األج ز  االلكتركنية لمشبا . -ٕ٘
كمػػػػػػات مسػػػػػػاغد  الشػػػػػػبا  لػػػػػػو تكظيػػػػػػ  تكنكلكجيػػػػػػا المػم -ٖ٘

 كاالتصاالت بفاغمية 
     

التمكيف  -ٖ
 التػميمو

 
 
 

 

      الديمقراطية لو التػميـ -ٗ٘
      تشجيع البرامج التنمكية لمقماء غمى األمية كالتخم   -٘٘
      تكالر الثقالة المدنية لتحدؼ ثقالة الػكلمة. -ٙ٘
      المشاركة لو المؤسسات التػميمية المختمفة -ٚ٘
      محاربة األمية كالتخم  كالفقر المػكلـ -ٛ٘
      اكتشاؼ قدرات الشبا  كرغايت ا -ٜ٘
      بناء القدرات كتكظيف ا -ٓٙ
      تبادؿ الخبرات كالمػارؼ -ٔٙ
      تنمية الكغو بربط التػميـ كالػمل.-ٕٙ
      حث الشبا  غمى التفاغل مع تطكرات الثقالة الػممية -ٖٙ
التشػػػجيع غمػػػى تنميػػػة قػػػدرات الشػػػبا  الػقميػػػة كاإلبداغيػػػة  -ٗٙ

 دغماا لمتفكؽ كالتميز.
     

      تنمية قدر  الشبا  غمى البحث الػممو -٘ٙ
      التػمـ كاكتسا  المػرلة كتكظيف ا. -ٙٙ
      تشجيع التػمـ التفاغمو لممتػمـ -ٚٙ

  كمّتػػػػدد  تقػػػديـ المػرلػػػة لمشػػػبا  بأسػػػالي  تقنيػػػة متطػػػكر  -ٛٙ
 الكسائط

     

      تمكيف الشبا  مف التػامل مع القيـ المػاصر  كالكالد  -ٜٙ
      إكسا  الشبا  القدر  غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد  -ٓٚ
      التػمـ المستمر لجميع الفئات الػمرية -ٔٚ
      التركيز غمى نكغية التػميـ لمكاكبة التكسع الكمو -ٕٚ
      انتاج المػرلة كتطكيرها -ٖٚ

      التكظي  الفاغل لؤلنشطة المن جية - -ٗٚ 
      تنمية قدر  الشبا  لتػمـ المغات األجنبية كتكظيف ا -٘ٚ
      التدري  غمى حل المشكبلت كاتخاذ القرارات -ٙٚ
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تمكػػػػيف الشػػػػبا  مػػػػف التػبيػػػػر غػػػػف أنفسػػػػ ـ كشػػػػركاء لػػػػو  -ٚٚ
 الػممية التربكية

     

التمكيف -٘
 السياسو

      المشاركة لو اتخاذ القرارات السياسية -ٛٚ
      القدر  غمى إدماج الشبا  لو الحيا  السياسية  -ٜٚ
      التشجيع غمى المشاركة لو الترشيح كاالنتخابات -ٓٛ
      المساهمة لو غممية التنمية الشاممة. -ٔٛ
      ات الرسمية كغير الرسمية.تبكء المسؤكليات لو ال يئ -ٕٛ
      التصدؼ ألكجه الفساد كاالستغبلؿ -ٖٛ
      المساكا  لو الحقكؽ مف خبلؿ مشاركة الشبا  الفاغمة -ٗٛ
      المشاركة لو التنمية السياسية -٘ٛ
      التصديق غمى االتفاقيات الدكلية المتػمقة بالشبا   -ٙٛ
      ركة السياسية كتف ـ قمايا الكطفحق الشبا  لو المشا -ٚٛ
تشػػجيع الشػػبا  غمػػى لػػتح حػػكارات مػمقػػة مػػع المسػػؤكليف  -ٛٛ

 لو الجامػات
     

تػمػػػػػيـ الشػػػػػبا  كيفيػػػػػة اإليمػػػػػاف بحتميػػػػػة التغييػػػػػر كقاغػػػػػد   -ٜٛ
 لمتطكر

     

بنػػػػاء قػػػػدرات الشػػػػبا  لمتكيػػػػ  اإليجػػػػابو مػػػػع المتغيػػػػػرات  -ٜٓ
 المتسارغة

     

      اهر  البلمباال  السياسية لمشبا الحد مف ظ -ٜٔ
      دمج الشبا  لو إطار النظاـ السياسو  -ٕٜ
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 ( ٚالممحق رقـ )
 االستبانة بشكم ا الن ائو

 استبانة موجية إلى الشباب
 أخوتي الطمبة:

 تحية طيبة.......
 

المرئو لو تمكيف الشبا  لممشاركة حكؿ دكر اإلغبلـ أمع بيف أيديكـ هذ  االستبانة لمكقكؼ غمى آرائكـ 
 المجتمػية

أماـ كل )×( كم ا بدقة كمكمكغية  كذلؾ بكمع غبلمة  انةكلذلؾ نرجك منكـ اإلجابة غمى بنكد االستب    
غبار  لو الخانة التو تركن ا مطابقة لكج ة نظركـ كغدـ ترؾ أؼ بند من ا ببل إجابة ألف آلرائكـ أهمية كبير  

تائج المرجك  مف البحث. غمماا أف المػمكمات التو ستقدمكن ا  سكؼ تكظ  ألغراض لو التكصل إلى الن
 األكاديمو لحس .         -البحث الػممو

 
 
 

 وشكراا لتعاونكـ
 الباحثة                                                                                   

 نيفيف عيسى      
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 أولا: البيانات الذاتية:
 أنثى:                                                         الجنس: ذكر :               

 الحقكؽ :                        الكمية : نظرية :  التربية:                              
 الػمـك :                                تطبيقية : ال ندسة :                          
 :الستبانة بنود -ثانياا 
 

أبعاد 
المشاركة 
 المجتمعية

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  البند

التمكيف 
 الجتماعي
 
 

      الفساد ألكجه التصدؼ المرئو اإلغبلـ برامج ت دؼ -ٔ

      يػطو اإلغبلـ المرئو الشبا  حرية أكبر لممشاركة  -ٕ

      ينمو اإلغبلـ المرئو االحساس بالمسؤكلية  -ٖ

      يشجع اإلغبلـ المرئو القدر  غمى المشاركة الفاغمة  -ٗ

      يشجع اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى اتخاذ القرارات -٘

يػمل اإلغبلـ المرئو غمى تنمية كفايات التكاصل االجتمػاغو -ٙ
 غند الشبا 

     

      إلغبلـ المرئو ثقالة االبداع االجتماغويػزز ا -ٚ
      يػمل اإلغبلـ المرئو غمى  نشر مبادغ التطكع   -ٛ
يػمػػػػػل اإلغػػػػػبلـ المرئػػػػػو غمػػػػػى  تطػػػػػكير كتنميػػػػػة الم ػػػػػارات   -ٜ

 الحياتية لمشبا 
     

      حرية الرأؼ كالتػبيريػمل اإلغبلـ المرئو غمى تػزيز   -ٓٔ
تػزيػػػز قػػػدر  الشػػػبا  غمػػػى رئػػػو غمػػػى  يػمػػػل اإلغػػػبلـ الم  -ٔٔ

 الحكار ال ادؼ
     

مساغد  الشبا  لو تقبل آراء يػمل اإلغبلـ المرئو غمى    -ٕٔ
 اآلخريف

     

يقػػػػػـك اإلغػػػػػػبلـ المرئػػػػػػو بتشػػػػػجيع االتجاهػػػػػػات التػػػػػػو تػػػػػػدغـ  -ٖٔ
 التسامح 

     

      يػمل اإلغبلـ المرئو غمى  تشجيع الػمل الجماغو   -ٗٔ
إكسػػػػػا  الشػػػػػبا  الػػػػػػادات ل اإلغػػػػػبلـ المرئػػػػػو غمػػػػػى يػمػػػػػ -٘ٔ

 االجتماغية الجيد .
     

يؤكد اإلغػبلـ المرئػو غمػى مػركر  كحػد  الػػادات كاأللكػار  -ٙٔ 
 كالمشاغر بيف الشبا .
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      التغيير تقبل  أهمية غمى المرئو اإلغبلـ يؤكد -ٚٔ 

النظريػة إلػى  االنتقػاؿ مػف المشػاركةيشجع اإلغبلـ المرئو   -ٛٔ 
 المشاركة الفػمية غمى أرض الكاقع

     

      يشجع اإلغبلـ المرئو التنالسية -ٜٔ
التمكيف 

 القتصادي
      يشجع اإلغبلـ المرئو القياـ بالمشركغات  الصغير  -ٕٓ

      يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية تػمـ كيفية استثمار الكقت -ٕٔ

      مشاركة الشبا  لو سكؽ الػمل. يحث اإلغبلـ المرئو -ٕٕ
تنميػػة الم ػػارات الػمميػػة يؤكػػد اإلغػػبلـ المرئػػو غمػػى أهميػػة  -ٖٕ

 كالكفاء  الم نية
     

      يساغد اإلغبلـ المرئو لو مػرلة لرص الػمل لو المجتمع.-ٕٗ
      يفتح اإلغبلـ المرئو أمامو لرص غمل جديد .  -ٕ٘

      بإغداد الطاقة الشبابية الػاممة. ي تـ اإلغبلـ المرئو  -ٕٙ
التمكيف 
 التكنولوجي
 

 
 

يشجع اإلغبلـ المرئو الحصكؿ غمى المػمكمات غف طريػق -ٕٚ
 االنترنت.

     

يػمل اإلغبلـ المرئو تكظي  االنترنت لو النكاحو الفكرية  -ٕٛ
 كالثقالية السميمة.

     

      كاصل مع الشبا يكلر اإلغبلـ المرئو امكانيات هامة لمت  -ٜٕ
يحػػػػػػػث اإلغػػػػػػػبلـ المرئػػػػػػػو غمػػػػػػػى التػػػػػػػدري  غمػػػػػػػى األج ػػػػػػػز   -ٖٓ

 االلكتركنية لمشبا .
     

يػمػػل اإلغػػبلـ المرئػػو غمػػى مسػػاغد  الشػػبا  لػػو تكظيػػ   -ٖٔ
 تكنكلكجيا المػمكمات كاالتصاالت بفاغمية 

     

التمكيف 
 التعميمي
 

      تػميـيشجع اإلغبلـ المرئو غمى  تكالؤ الفرص لو ال-ٕٖ
      يشجع اإلغبلـ المرئو غمى تحدؼ ثقالة الػكلمة. -ٖٖ

      يشارؾ اإلغبلـ المرئو لو المؤسسات التػميمية المختمفة -ٖٗ 
      يسػى اإلغبلـ المرئو إلى محاربة األمية كالتخم  -ٖ٘

يػمػػػػػػل اإلغػػػػػػبلـ المرئػػػػػػو غمػػػػػػى بنػػػػػػاء القػػػػػػدرات المػرليػػػػػػة   -ٖٙ
 كتكظيف ا

     

يسػػػػػػى اإلغػػػػػبلـ المرئػػػػػو مػػػػػف خػػػػػبلؿ برامجػػػػػه إلػػػػػى تبػػػػػادؿ  -ٖٚ
 الخبرات كالمػارؼ

     

يشػػػجع اإلغػػػبلـ المرئػػػو غمػػػى ربػػػط التػمػػػيـ بالػمػػػل مػػػف  - -ٖٛ  
 خبلؿ برامجه المكج ة  لمشبا ..
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 دغماا  كاإلبداغية الػقمية الشبا  قدرات تنمية غمى التشجيع -ٜٖ 
 .كالتميز لمتفكؽ  

     

اإلغػػػػبلـ المرئػػػػو غمػػػػى تنميػػػػة قػػػػدر  الشػػػػبا  غمػػػػى يػمػػػػل   -ٓٗ
 البحث الػممو

     

يحث اإلغبلـ المرئو الشبا  غمى التػمـ كاكتسػا  المػرلػة  -ٔٗ
 كتكظيف ا

     

تػمػػػل بػػػرامج اإلغػػػبلـ المرئػػػو غمػػػى إكسػػػا  الشػػػبا  القػػػدر   -ٕٗ
 غمى التػمـ الذاتو كالتػمـ غف بػد 

     

الػػتػمـ المسػػتمر لجميػػع الفئػػات يشػػجع اإلغػػبلـ المرئػػو غمػػى -ٖٗ
 الػمرية

     

يحث اإلغبلـ المرئػو غمػى تنميػة قػدر  الشػبا  لػتػمـ المغػات -ٗٗ
 األجنبية كتكظيف ا

     

تسػػػػى بػػػرامج اإلغػػػبلـ المرئػػػو إلػػػى حػػػل مشػػػكبلت الشػػػبا   -٘ٗ
 كمساغدت ـ غمى اتخاذ القرارات

     

التػبير غف  يساغد اإلغبلـ المرئو غمى  تمكيف الشبا  مف-ٙٗ
 أنفس ـ كشركاء لو الػممية التربكية

     

      يشجع اإلغبلـ المرئو اإلبداع كالتصميـ كالكفاء  -ٚٗ
التمكيف 
 السياسي

تشػػجع بػػرامج اإلغػػبلـ المرئػػو المشػػاركة لػػو اتخػػاذ القػػرارات  -ٛٗ
 السياسية

     

يحػػث اإلغػػبلـ المرئػػو الشػػبا  غمػػى المشػػاركة لػػو الترشػػيح  -ٜٗ
 نتخاباتكاال

     

      يؤكد اإلغبلـ المرئو غمى أهمية المساكا  لو الحقكؽ  -ٓ٘
      يمغو اإلغبلـ المرئو ظاهر  البلمباال  السياسية لمشبا  -ٔ٘
يػمػل اإلغػػبلـ المرئػػو غمػػى دمػج الشػػبا  لػػو إطػػار النظػػاـ  -ٕ٘

 السياسو 
     

 ركةلمرئو غمى تمكيف الشبا  لممشايػمل اإلغبلـ ا -ٖ٘
 المجتمػية مف خبلؿ تدغيـ االنتماء لمكطف

     

      يحث اإلغبلـ المرئو غمى االغتزاز بال كية الكطنية -ٗ٘
      يػزز  اإلغبلـ المرئو قيـ المكاطنة الصالحة -٘٘
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 البحثملخص 
 ابللغة النكليزية 



The summary  

((The role of visual media to empowering youth people for 

community participation)) 

 

Introduction: 

      Led the digital revolution and technological developments enormous in the 

technical field, which is experiencing humanity today revolutionized technology 

major in the globalization of communication and media, has been the use of the 

possibilities of satellite all to expand the circle of media services, education, and 

thus the number of satellite channels, and increased its development, and deepen 

their competence, so we began to note The existence of specialized channels; 

including educational channels, or music, or economic, or newsletter. 

The educational role played by the media in society has become an important 

role, but has become an urgent need felt by the man whenever he wanted to 

expand his knowledge and follow up on things, his country and the world, the 

role played by the media in getting the educational mission to the citizen 

contributes to a large extent in the provision of social security, which sought by 

the citizen; as is the media in the modern era, important institutions in the process 

of socialization and normalization of social, especially for young people is no 

longer the media just a small shareholder in the process, it has become a role 

significant in view of the diversity and effectiveness of Tatheradtha..omen then 

no longer TV and means of communication media, but beyond that efficiently 

and effectively in the fields of education, in the field of establishing community 

participation of individuals, especially the youth on a large scale, the importance 

of this stage, which is a major turning point in human life, and an important stage 

characterized Balnmaúah physical, mental and psychological, spiritual and 

emotional and social, and features a lively and serious challenges, replete with 

large capacities and capabilities. The empowerment of young people in search of 

great importance, on the basis of the site occupied by this group in the structure of 

society and social organization in general, they constitute the foundation upon 

Which to build the future of the nation and its strength 

The research problem: 

Media is a means of education, but of the most important means for the time 

being, it is concern for the time of youth, which is the effects of harmony and 

tendencies of young people who made the media itself, and create a community 



tapestry new deals with the variables in life in new forms and different visions          

unheard of within the home does not at the school              .                      

   It is through the study of the reality of Syrian Satellite and broadcast of 

programs for young people, and the researcher found that youth-oriented 

programs are few, as it focuses on the themes of service belonging to a certain 

class of young people, a young university only (such as the program of our 

generation) and monitoring the activities of young people (such as the most 

expensive youth) and therefore these programs do not address the fundamental 

issues affecting young people, but Atsem in enabling young people to participate 

in  society in all aspects.                           .                                                                                                              

Therefore, the present research tries to capture the reality of these programs and 

their role in shaping the awareness of cultural, scientific and educational for 

young people to enable them to participate effectively in Almojtma.ohecma 

research problem centeredon the following question     

What is the role of visual media (TV programs Syrian) in youth 

empowerment for community participation? 

 

Research objectives: 

Based on the research problem, this research aims to: analysis of the content of 

the youth program and  identify the role of visual media (Syrian satellite channel 

programs) in youth empowerment for community participation from the 

viewpoint of students at the University of Damascus, and through the following 

objectives:                                                                     

1-disclosure about the content of the media message of youth-oriented Syrians 

through programs designed for them in the Syrian television (Syrian Satellite).                                      

2 detect the dimensions of community participation are included in the programs 

offered to young people in the Syrian Satellite Channel. 

3 to determine how the contribution of space programs in the Syrian youth 

empowerment for community participation. 

4-disclosure of the extent of integration in the subjects provided for community 

participation for youth programs in the subject of study by analyzing the content 

of these programs and to make a comparison between these programs.                                                    

5. try to access the recommendations and suggestions would activate programs 

designed for young people so that they are connected with their social, 

psychological, cultural and political data within the existin. 

 



The research is divided into two main components: 

Singled out the door the first theoretical study: included four chapters, the 

researcher presented in the first chapter of the research problem and its 

significance, and questions, and procedural terms. 

In the second chapter offered researcher previous studies in the field of the 

media's role in youth empowerment, and influence them. 

  The third chapter is devoted to present the concept of the media and its 

objectives, and the importance of the media, and the importance of educational 

television and media, in addition to the properties and functions of the TV. 

And then display the fourth chapter the theoretical framework associated with 

the youth stage and nature in terms of the concept, importance, social 

characteristics, and the role of community institutions in the care of youth 

people, And dealt with the concept of youth empowerment, and principles for 

dealing with the concept of youth empowerment, youth empowerment goals, 

and the dimensions and indicators of youth empowerment (social, economic, 

technological, educational, political) , and  deal  with the concept of community 

participation, and objectives, methods, was founded, its requirements, the role 

of community participation in the planning Amlaho, and factors affecting the 

community participation. 

The second section: has been allocated for the field study included eight 

chapters, the first chapter talked about the search field procedures, and these 

procedures Matdmenth of building research tools, and make sure sincerity and 

persistence after passing the following steps:  

-Design Standard for the analysis of youth programs in the Syrian satellite 

channel, includes five dimensions to enable young people for community 

participation are: (social empowerment, economic empowerment, 

empowerment, technological, educational empowerment, political 

empowerment).  

- A questionnaire to solicit the views of young students from the University of 

Damascus on the role of visual media in empowering young people for 

community participation, which included five axes in youth empowerment for 

community participation are (social empowerment, economic empowerment, 

empowerment, technological, educational empowerment, political 

empowerment) and consists of (55) Item. 

Hence, the researcher determine the area of the field study: In terms of the 

original community and the research sample, which included 



Hence, the researcher determine the area of the field study: In terms of the 

original community and the research sample, which included 

- Youth programs provided by the Syrian Satellite Channel), of our generation 

and the most expensive youth-fingerprints Chaabab) in the quarter-cycle 

programmatic period of three months starting from 03/01/2013 and ends on 

05/30/2013 months at a rate / 4 / workshops each month each program, for a 

total in the range of / 36 / loop.   

- Also included a sample of the research (1123) male and female students from 

the University of Damascus (Rights, Education, Science, Civil Engineering) for 

the academic year (2012-2013). The researcher showed how to apply the search 

tool on the selected sample. 

And Chapter II is devoted to the analysis of the content of the program of our 

generation, and the third chapter to analyze the content of the program the most 

expensive youth, and Chapter IV dealt with the analysis of the content of the 

program of the hallmarks of youth, while the fifth chapter devoted of the 

comparison between the three  programs together, and then Chapter VI 

resolution and discuss the results and their interpretation, and presentation of 

the overall results, the results are as follows: 

1 included three programs all dimensions of empowerment, specified in the 

search, with the observation that the program the most expensive youth 

Petkrarath richest program of the hallmarks of the youth program and youth of 

our generation and the most expensive, with episodes of three  programs that 

are equal, and the number of each / 12 /loop. 

After making the comparison between the results of the analysis of these 

programs, it is revealed that the correlation coefficient between the program of 

our generation and the most expensive youth (0.47) and the program of our 

generation and the program of the hallmarks of youth (0.59) and between the 

most expensive and Youth Program fingerprints youth (0.40 ), and these ratios 

indicate that the compatibility between Amadmonat program of our generation 

and the program of the hallmarks of youth and the program of our generation 

and program the most expensive youth, better than it is between the program 

and the program of our generation Syria good evening, with all ratios indicate 

that the correlation is weak and there is no integration between the items in the 

three programs combined. 

2- programs have included groups of empowerment five identified in the 

search, and in spite of the differences apparent in the order of groups of 

empowerment, it was the correlation coefficient high between the order of the 



groups in the three programs, where the correlation coefficient between the 

groups Empowerment Program / our generation / program / most expensive 

youth / (0.9) and this means that there is a strong correlation between the two 

programs, and reached the correlation coefficient between the program / our 

generation / program / fingerprints Youth / (0.6), the proportion of medium-

emphasizes the complementary relationship existing between the groups 

empowerment in the two programs, as was the correlation coefficient between t, 

but in my program / most expensive youth / and / fingerprints of youth has 

reached the correlation coefficient (0.7), a high percentage emphasizes the 

complementary relationship between the groups empowerment in the two 

programs, a high percentage emphasizes the complementary relationship 

existing between the groups in empowerment programs. 

3-The difference was evident on a large number of items within each group of 

four programs, the agreement was not only in a few of them:  

3.1 group included social empowerment / 19 / item appeared in all three 

programs, and after the order of these items and make comparison between 

them, showing that differences ordinal items, have had an impact on the 

correlation between them, where the correlation coefficient (0.35) between 

program of our generation and the most expensive youth, and (0.70) between the 

program of our generation and fingerprints of youth, and this means that the 

correlation strong suggesting complementary relationship strong between the 

two programs, and therefore it is no integration in the distribution of items set 

social empowerment between the two programs (our generation and fingerprints 

of youth, and (0.18) among the most expensive program of youth and 

fingerprints of youth,. Indicating a weak complementary relationship between 

these items in the three programs together. 

3.2-group included economic empowerment / 7 / items appeared in all three 

programs, and after order 

These items and make comparison between them, showing that differences 

ordinal items, have had an impact on the correlation between them, where the 

correlation coefficient (0.65) between the program of our generation and the 

most expensive youth, and (0.25) between the program of our generation and 

fingerprints of youth, and (0.21) among the most expensive program of youth 

and fingerprints of youth, Indicating a weak complementary relationship 

between these items in the three programs together. 

3-3 included a range of technological empowerment / 5 / items appeared in all 

three programs, and after the order of these items and make a comparison 



between them, showing that there is a mismatch in terms of the order of the 

group, came clause (the possibility of communicating with young people) in the 

first rank in all programs of our generation,  against the second most expensive 

in the youth program, and the second half in the program of the hallmarks of 

youth                                  .  

We note the advent of item (providing training on electronic devices for young 

people) in first place in the program of the hallmarks of youth, compared to 

fifth place in the program of our generation, and the most expensive youth 

program. 

However, these differences ordinal items, have had an impact on the correlation 

between them, where the correlation coefficient (0.38) between the program of 

our generation and the most expensive youth, and (-0.45) between the program 

of our generation and fingerprints of youth,  and (-0.12) between the most 

expensive youth and fingerprints of youth. Indicating a weak complementary 

relationship between these items in the three programs together. 

 3-4 included a set of educational empowerment / 16 / item appeared in the 

programs of all, and after ordering these items and make a comparison between 

them, showing that he does not have a match in arranging the terms of the 

group, with the exception of the last item (creativity, design and efficiency), 

where he was in fourth place in each of the programs (the most expensive of 

our generation and youth) and ranked eighth and last in my program (the 

hallmarks of youth. 

However, these differences ordinal items, have had an impact on the correlation 

between them, where the correlation coefficient (0.76) between the program of 

our generation and fingerprints of youth Indicating on the complementary 

relationship strong in the distribution of items set educational empowerment in 

each of the two programs, while the correlation is weak between programs the 

other, where the correlation coefficient (0.36) between the program of our 

generation and the most expensive youth and (0.31) among the program's most 

expensive youth and fingerprints of youth. Indicating a weak complementary 

relationship between these items in the three programs together. 

3-5- included a group of political empowerment / 8 / items appeared in all  

programs, and after the order of these items and make a comparison between 

them, showing that there is a mismatch in the order of some items of the group, 

where the item came (pride of national identity), ranked second in the programs 

the three together, and came clause (participation in political decision-making) 

in seventh place in each of the programs (our generation and fingerprint youth) 



The item (promoting the values of citizenship) came in first place in each of our 

generation programs,  compared to the third place in each of the program's most 

expensive youth and fingerprints of youth However, these differences ordinal 

items, have had an impact on the correlation between them, where the 

correlation coefficient (0.72) between the program of our generation and the 

most expensive youth, and (0.74) between the program of our generation and 

fingerprints of youth, and (0.96) among the program's most expensive youth 

and fingerprints of youth, which indicates the presence of a strong 

complementary relationship between the three programs.  Indicating a weak 

complementary relationship between these items in the three programs.   

4- The results of the questionnaire lack of statistically significant differences 

between the views of the average grades students at the University of Damascus 

(sample) about the role of visual media to enable them to participate in the 

community. Where) t) calculated (0.940), which is smaller than the value (c) 

Tabulated (1.960). 

5- social empowerment group came in first place by the views of young people 

(sample) with a mean (49.93) and then came the educational empowerment 

group in second place with a mean (45.63), while the group's political 

empowerment came in third place with a mean (25.99), and in fourth place 

came the economic empowerment group with a mean (18.39), and finally a set 

of technological empowerment in fifth place and a mean (14.35). 

6- There are no statistically significant differences at the level of (0.05) between 

the responses of students of Damascus University on the role of visual media in 

enabling young people to participate, community, attributed to the sex variable, 

where the value of (v) Student calculated are (-0.940), which is smaller than 

value (c) Tabulated (1.960). 

  As for the differences between the averages of the views of students at the 

University of Damascus empowerment groups designated by the variable 

according to sex, has Apent test results (v) a statement of the Student 

significance of differences between the averages of responses concerning 

Damascus University students designated by the empowerment groups as 

follows: 

6-1- The results indicated that there were no statistically significant differences, 

the significance level (0.05) between the averages of students at the University 

of Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (social empowerment) as the value of (t) calculated (1.114) which is 

smaller than value (c) Tabulated (1.960). 



 6-2-The results indicated that there were no statistically significant differences, 

the significance level (0.05) between the averages of students at the University 

of Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (economic empowerment) as the value of (t) calculated (-2.839) is the 

smallest of the value of (c) Tabulated (1.960). 

 6-3- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (enabling technology) as the value of (t) calculated (5.022) which is 

greater than the value (c) Tabulated (1.960).  

6-4- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in TV programs 

(educational empowerment) as the value of (t) calculated (2.737) which is 

greater than the value (c) Tabulated (1.960). 

6-5- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (political empowerment) as the value of (t) calculated (9.455) which 

is greater than the value (c) Tabulated (1.960). 

 The results indicated that there is no statistically significant differences at the 

0.05 level between the responses of students of Damascus University on the 

role of visual media in enabling young people to participate, community, due to 

specialization, where the statistical significance is greater than (0.05) which is 

not statistically significant, where reached (v) the calculated (0.394) which is 

smaller than (c) Tabulated (1.960).                                                       

7- The test results showed (t) a statement of the Student significance of 

differences between the averages of responses concerning Damascus University 

students designated by the empowerment groups as follows: 

7-1- no morphological differences are statistically significant, the significance 

level (0.05) between the averages of students at the University of Damascus 

relating to groups designated by empowerment in television programs (social 

empowerment) as the value of (t) calculated (0.629), which is smaller than the 

value (t ), spreadsheet (1.960).                                               

7-2- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in television 



programs (economic empowerment) as the value of (t) calculated (2.600) which 

is greater than the value (t) Tabulated (1.960). 

7-3- The results indicated a lack of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (enabling technology) as the value of (t) calculated (4.409), which is 

smaller than the value of the (t) Tabulated (1.960). 

7-4- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in TV programs 

(educational empowerment) as the value of (t) calculated (5.560) which is 

greater than the value (t) Tabulated (1.960).                                       

7-5- results indicated the presence of statistically significant differences, the 

significance level (0.05) between the averages of students at the University of 

Damascus relating to groups designated by empowerment in television 

programs (political empowerment) as the value of (t) calculated (-7.666), which 

is smaller than the value of the (t) Tabulated (1.960). 

Finally, Chapter VII has dealt with a proposed suggested directory to enable 

young people  
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