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 منظمات المجتمع المدني ركيزة فاعلة 
 للشباب  التطوعية  في المشاركة 

 

 أ.م. د / نيرفانا حسين محمد الصبري 
   رئيس قسم االجتماع بالمعهد العالي للغاتــــ  

 

 المبحث األول االطار المنهجي للدراسة 

 مقدمة 
يجـ  ن  يررص لليهـا المجتمه  و نداا الشــــــــــــــبـاب ألدوار ة اال تمـا يـة ولمليـة   التيمن األمور الهـامـة      

المشـــــــار ة تمثن نوع من تنيية الرياا اال تما ية ر فهة مرتبشة امنيشـــــــة االنســـــــا  للة األر  ألنها ترتب   
معنة  االعملية االنتا ية وترتب  االرياا االقتصــــــــــادية ةتة ن   لمة المشــــــــــار ة نضــــــــــي    لة  لمة التنمية ر ا

فتصــــــب     ،  يعمن بها النا   تر  من ترو  لجلة التنمية التيالتنمية التة يشــــــار  فيها النا  وليم التنمية  
انـية متعلـقة بنو ـية الرـياا ر األولة متعلـقة ـاالثروا واالنـتاا والـثة مـادـية وـقاامـة معنوـ ةالتنمـية لهـا ـقاامـتا  ئ ـقاامـ

 (1. )ن سها
 في المقام األول ر  طنيةو مســـيولية مشـــتر ة و   يفت عين المشـــار ة ألفراد المجتمه لموما وللشـــباب  صـــوصـــا  

ــتثماركذلك   ــلية    اسـ ــبابية وتو يهها التو يل السـ ــامن    يالشاقات الشـ ــمن  ةداي التغير الشـ ــلرة وطنية ت ـ مصـ

 
   املشاركة السياسية لطلبة اجلامعات وعالقتها ابلتنمية السياسية ، جامعة الدول العربية ، معهد   عماد حممد أبو اجلداين :  (1)                                    

 .104، ص    2010الدراسات والبحوث العربية ، قسم الدراسات االجتماعية ،                                       
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  الوطنية لتعميق الوالا واالنتما و ة وامســـــيرا التنمية الوطنية الشـــــاملة وترســـــيخا لمبدن الشـــــراكة التنم في  والنولي
(2) 

ــات المجتمه       ــســـ ــرا ا ن ما المدنيومن  نا  ا  البد ن  ييهر ا تمام مؤســـ ــه   والنية التربو ة المعاصـــ يوســـ
و عمق ناعاد ا ســـواا  ا   لك من  ال المؤســـســـات التعليمية    للشـــباب نشاق المشـــار ة اال تما ية امجاالتها  

 واإللامية دا لها و ار ها والمؤسسات الرزبية والنقابية
 الدراسة موضوع

 المصـــر  لمجتمه معرفة  وان  المشـــار ة اال تما ية التشو ية للشـــباب في اينبثق موضـــوع الدراســـة من واقه  
اليوم ف  لترقيق االنتماا  ةمجتمعهل  م انية اســــــــترداي تغيير وتنمية مســــــــتدامة في  من  ال المجاالت المختل ة

الخاصــــة ا ن مجتمه   الهو ةتبرز ن مية العاقة بين االنتماا والمواطنة  وبين المشــــار ة من ن ن الر اى للة  
ا عف في نغل  الين    المصر  المجتمه    فيوقد اتسم  المشار ة اال تما ية    .من ن شار  يهددهفي ظن ما  

ــباب   اال تمالي والتشوليالثقافة والولة  ز منذ مراةن مب را للة القيادا تر    فالعملية التعليمية ال رلدى الشـــــــ
 الجمنيات واألةزاب والنقااات ر  ما  المدنيمؤســــــســــــات المجتمه   فيون مية االنخراط    التشوليوتنمية ال كر 
ن  التيافية  يجد التغشية االلامية الك  ن  الشباب ال اال تما ية  نهة من المشار ة  الولة وتم    ذا  من رفه   لتم  

 الهادفة والبن ااا اأنششتها المختل ة
كمشروع وطني  يش ن قشالا ةيو ا في مجمن سياق البنية اال تما ية للدولةر واي ا  ننلوأل مية الشباب       

وقومي تتردد من  الل مام  الراضـر والمسـتقبن ر  ذلك أل ميتل اقتصـادياي ةيع يعتبر لنصـرا نسـاسـيا في 
 العملية التنمو ة نماا" وإنماا" وبل نرى مستقبن الوطن. 

ــباب تشو يا االتبار ن  الدافه ل ــار ة الشـ ــة الميدانية للة سيا  مد  مشـ ــار وقد قام  الدراسـ  ة انتماا  و مشـ
ــباب و  ــ ا  المجتمه  الشـــــــــ ــ ات الذى يمثن ةجر الزاو ة  وةثهة  ســـــــــ ــ ين   فيللة التعاو  لموا هة المشـــــــــ تشـــــــــ

 .المعشيات السلو ية االمشار ة المجتمنية والسياسية 
 اشكالية الدراسة  

ــباب      ــة الرالية للة ن مية الشــــــــــ لعمن اآلونة األ يرا اال تمامات القومية ل فيةيع تزايدت   ي تؤ د الدراســــــــــ
فمن تغيير المســـــــــــتقبنر    فيتســـــــــــا ة   التي نتاا المادا واألفكار العلمية تتمثن في     ودا التعليةالتشولي. وأل   

ــا  في  ــة اي ـ ــرور  ا  تتسـ ــة  ال ـ ــصـ ــ التي لداد الك ااات المتخصـ نرو    له امهام التنمية ودلة اتجا اتهاش  ت ـ
ــمية العمن التشولي من  ال ــمية وغير الرســـــ مواطن نشـــــــ  مدر  لإللداد فا. منيمات المجتمه المدني الرســـــ

 
   170، ص1996أمحد عبد هللا : حقوق االنسان حق املشاركة وواجب احلوار ، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان ،  (2)                                      
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تكو ن   فيضمن االلتبارات القومية والقيمية    تعتبر  االنتمااتأصين روح   ي و  فيللوا باتل وةقوقل ومسيولياتل  
 ( 3)ق  اتل وم انتل. ييتعلق برؤ ة ال رد و هوده لترق  ن ما فيو عنة تأكيد ةق الوطن  رالشباب 

وقد ا تارت الدراســـــــــــــة نما ا من المنيمات الرســـــــــــــمية وغير الرســـــــــــــمية تتمثن في االةزاب والنقااات المهنية  
  والجمنيات اال لية

 ئ  للي ما يلي اإل ااة  فيالدراسة تساؤالت لذلك تتمثن  
 لتشو ية من  ال مؤسسات المجتمه المدني؟ امشار ة ايجابية في المجاالت ا ن يقوم الشباب  1 
 الي ا  مد  يشير الواقه المجتمعي مستو  المشار ة التشو ية للشباب في الررا  2 
 ؟السياسي واال تمالي وتأثير  لك للي دلة االنتماا  

 المنيمات التنمو ة التشو ية لتر يز مشار ة الشباب؟  برامجما مدى ما تسا ة  3 
 أهمية الدراسة 

  المشار ة التشو ية ظا رالموا هة  الشباب  ف للة المقترةات المقدمة من قبنيتة التعر  -أ
والدور المتوقه لكن من  مشــــــار ة الشــــــباب  في  المصــــــر  لمؤســــــســــــات المجتمه   ال عليمعرفة الدور   - ب

 األةزاب السياسية ( ر النقااات  الجمنيات اال ليةر)  مصر في المدنيومؤسسات المجتمه  منيمات 
 ؟  ةداي تنمية وتقدم للمجتمه فيواالنتماا التشو ية العاقة بين المشار ة  ما  ي -ا

 اهداف الدراسة
تؤدى الة العزوف لن   وفق المتغيرات المســــــــــتردثة في المجتمه المصــــــــــر  التياألســــــــــباب  معرفة  -1

يز د من  م انية    مجتمعيللة ترديد  طار   يعمن ةاليا   المصـــــر    فالمجتمه  اال تما ية والتشو يةرالمشـــــار ة 
من ن داف ةتة  التشو ية  ترققل المشار ة   ر لذلك من األ مية التعرف للة ما  ورنسيا    نفقيا    اال تماليالررا  

 .لنصن الة تعميق االنتماا لن المشار ة الشباب ام نتم ن من معرفة االسباب المؤدية الة  ةج
طاب  اصــــة من واالنتماا  التعرف للة البرامج التنمو ة ومعوقاتها ولاقتها امســــتو ات المشــــار ة  -2

تقدم الخش  والبرامج الدالمة  والتيالمجتمه الرســــــــمية ومــــــــبل الرســــــــمية  فيالجامعة ر فالمؤســــــــســــــــات القاامة  
ــار ة  ــار ة   اةتياا ي فيللمشـــ ــتشيه  ذبهة الة المشـــ ــباب لتقيية  ذه البرامج للة نرو تســـ ــر ا بين الشـــ الة نشـــ
 االنتماام هوم ومن ثة نز د بها اال تما ية 

 مفاهيم الدراسة 
ت تر  المشـــار ة و ود قنوات يتم ن النا  من  الها من التأثير في اتخا  القرارات   -ئ  المشــاركة التطوعية

للة قدٍر  بير من المشــــــــــــــار ة   تنشو  ن     ينبغية الســــــــــــــو ة بين الدولة والمجتمه  التي تمم ةـياتهة ر فالعاـق

 

 ، بتصرف 2009مارس    9التنشئة السياسية لدى الشباب ، منتدى ثقايف ، األربعاء    ( مركز املعلومات :3) 
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ــار ـة الســــــــــــــلمـية المنتيمـة  للمواطنين وتنييمـاتهة في اتخـا  القرارات ر و لمـا ألفراد المجتمه في  ازدادت المشــــــــــــ
  (4)المجتمه وتشلعاتل .الشؤو  العامة  لما  ا   لك دليا  للة  و  الدولة تعبر تعبيرا  نمينا  لن تو هات 

ــة  تصـــور للم هوم  وفة ضـــوا ما ــه الدراسـ ــبق ت ـ المشـــار ة لملية   -ئ  التاليللمشـــار ة للة النرو    النير  سـ
 فيلملية تشو ية   . و يلقدراتل الشــخصــية وإم اناتل المادية  فردية نو  ما ية يقوم بها نفراد المجتمه  ن تبعا  

من القية    و ذلك  ي   هات رســــــــــمية نو غير رســــــــــمية يشــــــــــار  بها  ميه فيات المجتمه وباأل   الشــــــــــباب 
 . ميه المراةن العمر ة فييج  ن  تتصن امؤسسات التربية والتعلية  التياإليجابية 
م هوم االنتمــاا ننــل مــــــــــــــعور الجمــالــة اــالوةــدا واالرتبــاط الوثيق ر   في اال تمــاليو يهر البعــد    -االنتمـا   

توةد نل ــاا الجمالة وا تمامهة امصــالرهة المشــتر ة ومــعور ة ااالنتماا  ن ل  ر الة  فيوتتجلة ميا ره  
 ( 5 ان   ةساسهة االهدف المشتر )

ينيش  فهو  مجتمهر   في ا  فردا    ا   الكيا  اال تماليكما يعرف اأنل  ةســـــــــــــا  ال رد اأنل  زا ال يتجزن من  
  (6)و عتنق نيديولو يتل و متثن لثقافتل و مسك بها.  ت النو و تعامن 

 -  التاليلالنتما  على النحو  النظري سبق يمكن أن تضع الدراسة المفهوم  وفى ضو  ما
االنتماا يعنة االرتباط و و ةالة فردية نو  ما ية تتأصــــن اعمق فة مــــخصــــية اإلنســــا  منذ الصــــغر نثناا   -

 التنشية اال تما ية .
تعدين اتجا ات ال رد وســـــــــلو ل للة نرو يجعلل مقبوال من المريشين ال ر لذلك البد ن    فيلانتماا ن مية    -

مســـــــالدا النشا للة االرتباط امجتمعهة و لك    في المجتمه المدني  مؤســـــــســـــــات منيمات و تررص لليل دور 
لليهة من وا بات نرو   والتعبير لن آرااهة لمعرفة مالهة من ةقوق وماللمشـــار ة التشو ية  االممارســـة ال علية  
 وطنهة ومجتمعهة.

 االجرا ات الميدانية للدراسة 
ــةأ.   لترقيق الموضـــــو ية لن واقه المشـــــار ة واالنتماا لدى طاب    ئ تعد الدراســـــة وصـــــةية ترليليةنوع الدراسـ

ــار ة واالنتماا .    منهج  ب.  الجامعة وإيجاد العاقات العلمية بين المتغيرات اال تما ية والبييية وبين المشـــــــــ
الرصول للة ةقااق دسيقة لن  في ئ استخدم  الدراسة منهج المس  اال تمالي االعينة و لك لقدرتل   الدراسة

ــاع القاامة و راول  األ ــتنباطوضـــــ ــعة لل  روا لاقات بين الي  اســـــ ــول للة بيانات ت يد  رالقاامة و ذلك يســـــ صـــــ

 

(4) Samuel P.  Huntington and  Joan M. Nelson, 1976. No Easy Choice: Political Participation in Developing 
Countries “ Cambridge, MA: Harvard University  Press, P. 3. 

 . 162ر ص   1995ع ئ قامو  للة اال تماع ر القا را ر الهيية المصر ة للكتاب ر  مرمد لاطف غي  ( 5) 
 2010ر  لية اآلداب ر  امعة المنيا ر    الباقيمر ز المعلومات ئ االنتماا فة المجتمه المعاصر ر صابر نةمد لبد    ( 6) 
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ـياـنات ـقد تكشــــــــــــــف لن التشورات نو اليروف نو ب ـما ن   ـذه ال  والمســــــــــــــتقبلـيةراليروف الرـالـية    فيالـباةـع 
 (7) االتجا ات نو األةداي المرتملة نو المقبلة

ــلوب ايتـيار العيـنةا.   )  ور واـناي( من مختلف   ئ تة ا تـيار العيـنة اشر ـقة لشــــــــــــــوااـية من الشـــــــــــــــباب   أســـــــ
التخصـصـات الدراسـية )كليات للمية ونير ة( ومن  امعات  ات متغيرات ا تما ية وفكر ة وفة وسـاا  بييية  

ــار ـة اال تمـا لتعرف للة ا  من ن ـنمختل ـة    اـلذين يمثلو  الغـالبـيةطاب الجـامعـات  ـية واالنتمـاا واقه المشــــــــــــ
 . العيمي من الكيا  اال تمالي للمجتمه

ســـوف تســـتخدم أل راا الدراســـة وفق المنهج المســـتخدم والعينة   التيئ ةددت الدراســـة األدوات   د. أداة الدراســة
 .  ئ استمارا االستبيا   يالمختارا ر ومن  نا  ان  األدوات المستخدمة 

 
 المبحث الثاني 

 المشاركة التطوعية 
   مقدمة  

يعتبر موضـــــــوع المشـــــــار ة المجتمنية التشو ية من ن ة الموضـــــــولات التي تشـــــــغن اال للماا اال تماعي      
ــياســـــــية التي يمر بها المجتمه  ــادية والســـــ وللموضـــــــوع ن ميتل األكاديمية في ظن اليروف اال تما ية واالقتصـــــ

عي يزـ د من  مـ انـية المصــــــــــــــر  اآل ر مه األ ـذ في االلتـبار ن  المجتمه يعـمن ةـالـيا للة ترـدـيد  طـار مجتم
الررا  اال تمالي نفقيا  ورنســيا  و راول ن  يوفر قنوات المشــار ة التشو يةر و علها وا   وطني لكن طوااف 

 
 307، ص 1971،    31أصول البحث االجتماعي ، ج   عبد الباسط حممد حسن :  (7
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وفيات المجتمه في العموم والشـــباب للة و ل الخصـــوص ر ألنل يعتبره مســـتقبن األمة وة ـــارتها في تقدمها 
 وتنميتها.

  المشاركة التطوعية  
ــمينيؤكد   ــم الى قسـ ــاركة التطوعية تنقسـ ما يم ن تســـــميتل االمشـــــار ة    -ئ  االولئ    علما  االجتماع ان المشـ

ــها لن طر ق  ــمية و م ن سياسـ ــبل الرسـ ــمية ومـ ــات الرسـ ــسـ ــشة المؤسـ ــار ة في ننشـ التشو ية النيامية و ة المشـ
 الع و ة والمسا مة  في انششتها سواا االرن  نو المال نو الجهد ..

مشـــــــــار ة التشو ية غير النيامية والتي ال تخ ـــــــــه لع ـــــــــو ة نو برنامج معين وإنما تقوم للة ال -ئ  والثاني 
العاقات اال تما ية المتبادلة وت الن ال رد وتعاملل مه نفراد مجتمعل وفقا لســماتل الشــخصــية والعقلية والتنشــية  

 (   8اال تما ية واليروف المريشة ال من لوامن بييية واقتصادية وثقافية.)
ولما  ا  من المتعارف لليل ن  المشـار ة المجتمنية مبدن نسـاسـي من مبادل التنميةي ةيع تأ ذ صـورا لديدا 
ترتب  امراةـن التنمـية وطبيعـة بـناـال اال تمـالير فت ت  مـيادين  ـدـيدا للخـدمـات التشو ـية واألنشــــــــــــــشـة التنموـ ة  

انها تقوم بدور الرقااة وال ـــــــب    وتز د من الولة اال تمالي لشبقات الشـــــــع  و اصـــــــة الشـــــــبابر ااإلضـــــــافة
 لمسالدا الر ومة للة اكتشاف نقاط 

 ال عف وموا هة المش ات.
 المشاركة التطوعية في األحزاب 

اتجه  الدراســـة الرالية الة المؤســـســـات والتنييمات الرســـمية ومـــبل الرســـمية الممثلة في االةزاب والجمنيات  
اال لية والنقااات المهنيةر والتي ااســـتشالتها ضـــة الشـــباب اليها لتكو  دافعة لمشـــار تهة في البرامج والخدمات 

ــار ة فيها وقد  التنمو ة التشو ية لتشو ر ورقة المجتمهي و لك للتعرف للة مد  ى  سبالهة نو االةجام لن المشــ
( ما تقوم ال مؤســــــــســــــــات المجتمه المدني تجاه تد ية المشــــــــار ة المجتمنية  3-1نوضــــــــر  الجداول التالية )

الوق  الرا ن.  والجدول التالي  يفللشــــــباب وتعميق االنتماا لديهةر ااإلضــــــافة الة الدور المتوقه لها  اصــــــة 
ن  الشباب ن  يشار  فيها. يوض  المؤسسات التي ي   

 المؤسسات التي يفّضل ان يشارك فيها الشباب (1 دول )                
 %  العدد  ما المؤسسات التي تشارك فيها ؟ 

 12.3 37 نمار  في ةزب 

 25.7 77 نمار  في  منية ن لية 

 18 54 نمار  في االتراد العام للشاب 

 53 195 ال نمار 
 100 300 اإل مالي 

 

 141افة السياسية ، مرجع سبق ذكره ، صقأمحد حيىي عبد احلميد : حماضرات خمتارة يف الث (8)
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لها الشباب لن ارت اع النسبة  1نمارت نتااج البيانات الميدانية لجدول ) %ةول  53( في المؤسسات التي ي   
)لدم المشار ة( في نى من مؤسسات المجتمه المدني ر و لك يثير التساؤل ةول  ذا اإلةجام ر  ال ننل  مؤمر  

ها ل قدا  الثقة ةول  دوى المشار ة  يؤ د و ود اضشراب ةقيقي في م هوم المشار ة المجتمنية والعزوف لن
في  ذه المؤسسات . فإ ا  ا  الشباب  ة لماد ترديع وتقدم ن  مجتمه فإ   ةجامهة لن المشار ة يعنة  

 ( المؤسسات التي تشارك فيها وفقا للموطن2جدول رقم )   فقدا  التجديد والتغيير في المجتمه.
 اإل مالي  موطن ما المؤسسات التى تشارك فيها ؟ 

 ة ر  ر ف
 %  ع %  ع %  ع

 12.3 37 10.8 19 14.5 18 نمار  في ةزب 
 25.7 77 25 44 26.6 33 نمار  في  منية ن لية 

 18 54 20.5 36 14.5 18 نمار  في االتراد العام للشاب 
 53 159 53.4 94 52.4 65 ال نمار 

 100 300 100 176 100 124 اإل مالي 

   التعرف للة اال تافات بين الر ف والر ر لمن اال ميةر ةيع تأثير الثقافات المتعددا والم تسبة من  
اليات ننششتها ر وقد امارت البيانات  البيية اال تما ية فة انجذاب الشباب الة  ذه المؤسسات والمشار ة فة فع 

المشار ة العزوف لن  اشأ   النس   في  بينهما  التقارب  الر ف   الميدانية  فة  النسبة  فكان   المؤسسات  لهذه 
% ر وقد ير ه ن  الشباب ال يجد نلماال تردد ا لل  ذه المؤسسات ليشار  فيهار  53.4% وفة الر ر  52.4

نو ن  الشباب يشعر انل ال طاان من مشار تل في  ذه المؤسسات  ال ا  الجمنيات التشو ية االر ر ي  ن  
وإ   ا  لألةزاب ك الرت اع لدد ا وا تاف انوالها .   ف وقد ي و   لالشباب المشار ة بها نسبة الي الر 

السياسية دورا  في تد ية االنتماا وتأ ين ال ااها للقيام اأدوار ة التنمو ة والتشو ية و اصة في الدول الناميةر  
 ة المجتمنية. مشار تهوالمتوقعة لتد ية ( رؤ ة الشباب لألسباب المر ز ا لديهة 3الجدول التالي) لنا يوض 

 االنتما  إلى حزب سياسي  في الرغبة( أسباب  3جدول رقم )                         
 %  العدد ما أسباب الرغبة في انتما ك إلى حزب سياسى ؟ 

 27.7 83 ألننة نمعر ن   ذا وا بة الوطني 

 19.7 59 لخدمة ن الي الرة الذى نس ن فيل 

 6.3 19 واالنرياز لها بدلة الر ومة ألنل يرية

 28.3 85 ألمار  فة القرارات التي تخ  مجتمعي 
 35 105 لممارسة ةقي في الديمقراطية 

 7 21 نقلد زمااي في ترقيق  اتي
 2 6 ال  نرغ  في االنتماا أل  ةزب 

 100 215 تنتس   لي
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تعد االةزاب  ةدى التنييمات الســــــــــياســــــــــية المنوط لها تد ية االنتماا ولها من البرامج التي تخدم المجتمعات 
تنيية الخدمات اال تما ية وإتاةة العمن  فيوالشــباب مثن مراسبة الر ومة واالصــاح الســياســير  ذلك دور ا  

( رؤ ة الشــباب ألســباب  3يدانية لجدول )وقد نمــارت البيانات الم  الديمقراطي ووضــه برامج للتدر   الســياســي.
ــبة ــة الديمقراطية( بنسـ ــتجااة)ةق ممارسـ ــية  ان  في اسـ ــياسـ ــباب 35انتمااهة الة االةزاب السـ % االمقارنة لألسـ

اال رى ر و و األمر الذى يشــير الرةبة واالســتعداد في ممارســة الرقوق الســياســية والديمقراطية  اصــة لندما  
ــا ــية  قصـــ ــبابر  ما نمـــــارت البيانات الميدانية الة التقارب فة النســـــ  ما بين  تعمدت الر ومات الماضـــ ا الشـــ

% ر و و ما قد يعشة  28.3% وبين )المشــــــار ة في القرارات المجتمنية(  27.7)الشــــــعور اأنل وا   وطني(  
مؤمـرا  لن رؤ ة الشـباب لدور ة في التوا د السـياسـي لتعميق االنتماا والمشـار ة  اصـة في ظن األزمات التي 
ــافة الي ضــــرورا ترقيق   ــاديا وا تما يار ااإلضــ يوا ها المجتمه المصــــر  مثن ازمة  وفيد  رونا وتأثير ا اقتصــ
الـعداـلة اال تـما ـية ل ـيات المجتمه واـلذى التبروه مشلـبا و ـدـفا لهة و و ـما يشــــــــــــــعره بترقيق  اـتل والمشــــــــــــــارـ ة  

 ال عا لة وااليجابية 
 اب الســـــــــــياســـــــــــية لدلة االنتماا ر فعلة الجان  اآل ر  نا  منوإ ا  ا  للشـــــــــــباب رؤ تل في ن مية الة االةز 
    يوضرل ذا االنتماا و ذا ما  فياالسباب ال رور ة من يجعلهة غير راغبين 

 ( أسباب عدم انتما ك ألى حزب4جدول )                                      
 %  العدد ما هي أسباب عدم انتما ك ألى حزب ؟ 

 8.7 26 وق  لذلك  ليم لدى

 14 42 ألنني غير مقتنه بدور األةزاب اآل 

 7.7 23 لسيشرا فية مرددا للة المناص  دو  الشباب

 5 15 برامجها ال تشبه اةتيا اتي المنيشية 
 14.3 43 تصارلها ولدم ن ميتها في تغيير القرارات والقوانين االدولة 

 100 215 تنتس   لي

في نســباب  ةجامهة لن االنتماا لألةزاب والمشــار ة في برامجها   الشـبابمــارت الدراســة الميدانية الي اتجاه  ا
 و لـدم االقتنـاع بـدور ـا في المجتمه  ـاصـــــــــــــــة في الوقـ  الرا ن من واقه لـدم تـأثير ـا في القرارات والقوانين 

 االدولةر ومن منشلق لدم و ود الوق  الكافي لديهة.
ــور   ــه تصـ ــة الميدانية وضـ ــباب في التعرف للة الدور المتوقه لذلك  ا  من األ مية للدراسـ ورؤ ة من قبن الشـ

ــار ة التشو ية وتعميق م هوم  ــر لت عين دور ة للمشـــــ من االةزاب ونثر التغ يرات واليروف المجتمنية في مصـــــ
                                 -ة والذى يوضرل الجدول التاليئالمواطنة واالنتماا لديه

  دور المتوقع لألحزاب لتفعيل المشاركة واالنتما  عند الشباب( ال5جدول رقم )             
ما الدور المتوقع أن تقوم به األحزاب لتفعيل المشاركة  

 واالنتما  عند الشباب من وجهة نظرك ؟ 

 %  التكرار
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 46 138 مراسبة الر ومة في اإلصاح السياسي

 35 105 الدفاع لن الرقوق والمواطنة 

 46.3 139 الشباب للرياا السياسيةتأ ين وتدر   

 55.3 166 االست ادا من طاقات الشباب من  ال 
 47 141 ترقيق مصلرة الوطن للة المصلرة الشخصية 

 100 300 اإل مالي 

اسـتنادا الة نير ة التنييمات والتي تتردي لن النسـق اال تمالي ولاقاتل ا ن من نسـقة الشـخصـية والثقافة 
االتبار ما م ونين نسـاسـيين لل عن اال تمالير فإ  نسـق الثقافة  م  و  لل عن نجد ا  النسـق اال تمالي يوفره 

يتعلق بنسـق الشـخصـية نجده يقدم  مـبالا لمعية   من  ال الت الن السـااد في  طاره الرموز الثقافية ر نما فيما
ةا ات االفراد من  ال لملية التنشـية اال تما يةر فإ ا  ان  فامـلة فيصـن الة نتيجتينئ و ة نشـأا السـلو  

 الهدام الذى يت من ال عن العدواني نو  تيا  نفعال لها آثار ضارا االنسبة ل  ر ن . 
وللة    ـفاـلدور اـلذى يتوقعـل الشـــــــــــــــباب من االةزاب ن  ـتأتي برامجهـا في صــــــــــــــورا  يجـابـية إلةـداي التغيير  

ــباب الة االنتماا اليهار و ذا ما نكدتل البيانات الميدانية في  دول ) ( ن  ن مية  5والتشور للمجتمه وتدلو الشــــ
ــباب( ةيع ارت ع  الن ــتغال طاقات الشــــ ــية في )اســــ ــياســــ ــف العينة  دور االةزاب الســــ ــبة الة نكثر من نصــــ ســــ

% ر و و األمر الذى قد نمار اليل  ثير من للماا اال تماع واالقتصاد ا  لماد الترديع والتنمية ألى  55.3
مجتمه من المجتمعات يتوقف للة وفرا الموارد البشـــــر ة قبن الموارد االقتصـــــاديةر واليا ر من االةصـــــاايات  

و اصـــة الشـــباب ما يؤ لها الة الرداثة والتنمية لندما تســـتغن طاقات  ا  مصـــر لديها من قوا الموارد البشـــر ة
 ؤالا الشـــــــــــباب وتو يها تو يها  يجابيا نرو المشـــــــــــار ة المجتمنية في ميادين التنميةر  ما امـــــــــــارت البيانات  
ــية(  ــلرة الشـــخصـ ــلرة الوطن وليســـ  المصـ ــة االنير الة )مصـ الميدانية الة تقارب النســـ  في االدوار الخاصـ

% ر و و األمر الذى يشير ا  الشباب لديل 46% و)مراسبة الر ومة في اإلصاح السياسي( بنسبة  47  بنسبة
الرةبة االعمن في اإلصـــــــاح الســـــــياســـــــي واال تمالي طبقا لتغيرات وظروف المجتمه المصـــــــر  اريع ترقق  

لة  العدالة اال تما ية والنيش ا رامة وةر ة ر وتشبيقها في المؤســــســــات  ات الصــــلة الرســــمية االدولة ةتة تع 
مصـــلرة الوطن وبما ال يدع مجاال للصـــرالات الســـياســـية والتشـــت  في اال داف لتعلو مصـــلرة الوطن .   ما 
ــية( بنســـــبة   ــياســـ ــباب للة الرياا الســـ نمـــــارت البيانات الميدانية في )ضـــــرورا سيام االةزاب بتأ ين وتدر   الشـــ

تأ يلل للمشــار ة المجتمنية ولديل االســتعداد في % و و ما يوضــ  ا  الشــباب يعانة من تهميشــل ولدم  46.3
تو يهل واأل ذ بيده الة مرفأ الولة واالدرا  االم اهية المشــار ة التشو ية في  العمن الســياســي ر وفة دراســة 
ــباب القوى الكامنة  ــار الة ا  لدى الشـ ــة العامةي نمـ ــياسـ ــباب فة السـ ــية للشـ ــياسـ ــار ة السـ ــي واوى اعنوا  المشـ مـ
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تعددا التي يم ن ا  يردث و ا و ذا الخبرات التي يم ن  كســــــــــــابها من  ال الممارســــــــــــة الميدانية  والتأثيرات الم
 (9)والتي تم ن هة اعد  لك من االلتماد لليهة فيما اعد 

 
 
 
 

                                   
 المبحث الثالث                                   

 المشاركة التطوعية في النقابات المهنية                    
 

المدني في العمن اال تمالي والتشولي والذى يسـا ة في   هالنقااات المهنية نةد مؤسـسـات نو تنييمات المجتم
ت عين دور الشــباب للمشــار ة االنقااات المهنية ةيع تعتبر من الوســاا  الغير مبامــرا والتي تســا ة في تعميق  
ــي واال تمالي فيما  ــياســـ ــخامة نلداد ا ودور ا الســـ االنتماا. والنقااات المهنية تعتبر من التنييمات الهامة ل ـــ

ــاـيا اـلدا لـية والخـار ـية . ـفإ ايتعلق   ـا   ـنا  العـدـيد من العوامـن التي ترـدد ناعـاد العمـن اال تمـالي    ـاالق ــــــــــــ
ومسـتواه دا ن المجتمه في  طار السـياسـة اال تما يةي فإ  ميا ر  لك تبدن من االرتقاا امسـتوى بناا ووظي ة  

ــاف  الي  ان  العمن اال تمالي  تنييمات المجتمه المدنير لذلك ةيي  اعض النقااات ااأل مية لندما ا ضـــ
التشولي ةماية المهنة وتلبية ةا ات نل ـااها الة العمن السـياسـي واال تمام االق ـايا السـياسـية والقومية التي 
ــر  نجد ن  النقااات المهنية في  ــااها فيها لتد ية االنتماار وبالنير الة المجتمه المصـ ــار ة نل ـ تقود الي مشـ

 زبي المبامر وبين النشاط اال تمالي الخدمي بيية وسيشة بين العمن الر
 ( واقع الرغبة فى االنضمام إلى النقابة المهنية وفقا للنوع6جدول رقم )        

هل ترغب فى االنضمام إلى النقابة  
المهنية التى تخصك لتفعيل دورك فى 

 المشاركة ؟ 

 اإل مالي  النوع

  ناي   ور
 %  ع %  ع %  ع

 67.7 203 63.1 70 70.4 133 نعة
 16 48 20.7 23 13.2 25 ال

 16.3 49 16.2 18 16.4 31  لة ةد ما

 100 300 100 111 100 189 اإل مالي 

 
9 ) Chekwoay Barry: yoth Participation In Puplic Policy At The Muunicipal Level , Us, 
University Of Michigan Journal Of Children And Yoth Services Vo 127 Oct ,2005 
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( الة ن  الغالبية العيمة من الشباب  يرغبو  في االن مام الة  6 دول )  قد امارت البيانات الميدانية فة
%ر و و األمر الذى يشير الة رةبة الشباب في التعرف  67.7ة لتخصصاتهة العلمية بنم النقااات المهنية التااع

والمشار ة   للة ننششة النقااات ألنل يأمن المسالدا االنهو  بدور النقااات لييهر تأثير دور ا دا ن المجتمه
التشو ية في تن يذ برامجها التي ترقق النه ة.   ما امارت البيانات الميدانية الة تماثن النس  وانخ اضها  

% وبيا  سلبيتهة )الة ةد ما( فة االن مام  16في )رفض العينة من الشباب الة االن مام الة النقااة( بنسبة  
اب للة للة اما  ا  يردي للنقااات في السنوات األ يرا  %ر و و األمر الذى يشير ن  الشب16.3اليها بنسبة  

ر فقد تعرض  من  ان  األنيمة المتعاسبة الة معارضة مديدا قيدت دور ا وةر اتها مما  علها تتنازل لن 
الكثير من لملها اال تمالي والسياسي ر  ذلك اليروف االقتصادية التي تمر بها مصر والتي ترد من تن يذ  

ية ألل ااها  عن الشباب ال يشعرو  االنقااات المهنية نو اأ مية دور ا في المجتمه المعاصر  البرامج الخدم
نو استرداي برامج لمشار ة الشباب واالن مام اليها. والشباب قد يررص للة االنتماا للنقااات المهنية بنسبة  

شار ة نل اا النقااةر لذلك الجدول كبيرا وقد ييهر نثر  لك من  ال العاقة بين ارتباط  تشور المهنة وبين م
  ةجام لن االن مام الة النقااات  التالي يوض  األسباب التي تجعن الشباب في  سبال نو

 م الرغبة فى االنضمام إلى النقابة( أسباب عد7جدول رقم )                   

 %  العدد ما أسباب عدم رغبتك فى االنضمام إلى النقابة ؟ 

 13.3 40 مجبر لليها وال نستشيه العمن بدونها  ألننة    

 27.3 82 اها اشئ فة تلبية اةتيا ات األل ااادا   ندا

 22.3 67 يتها  لة ةد ما للسلشة الراكمةت   تبع

 31.7 95 مؤثرا في قرارات الدولة غير    غ

 
ئ للة الرغة من ن  الشباب قد ي و  لديل الرةبة لان مام دا ن النقااات بنس  ضني ة ومت اوتة    يالصة األمر

ر  ال ن  رؤ تل لألسباب قد تجعلل غير ةر   للة  لكي وقد ةصر ا في ننل ال يشعر بدور ا دا ن المجتمه  
 ة ةا ة نل ااها .      نتيجة ننها غير مؤثرا في قرارات الدولة وقوانينها مما يجعلها اشيية في تلبي 

ــمام  ليهاي يج  األ ذ في  ــباب الة االن ـــ ومن اال مية اعد التعرف للة المعوقات التي ترول دو  رةبة الشـــ
االلتبار توضـــــــــــــي  رؤ ة الشـــــــــــــباب للبرامج المتوقعة للنقااات المهنية في ظن التغيرات واالوضـــــــــــــاع المريشة 

مصــــر    فينقابات المهنية  ( الدور المتوقع لل8جدول رقم )االمجتمه المصــــــر   اصــــــو في ظن ازمة  ورونا  
 دعم االنتما  للشبابل المشاركة التطوعيةلتفعيل 

ما الدور المتوقع للنقابات المهنية فى مصر لتفعيل المشاركة  
 التطوعية في دعم االنتما  للشباب ؟

 %  العدد

 41 123 ن  ي و  لها مواقف سياسة تجاه الر ومة
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 46.7 140 برامج التنمية  تستشيه المشار ة فة

 54.7 164 تقدم  دمات واقنية وةلوال لمش ات نل ااها 

 38.3 115 برامجها تتوافق مه المتشلبات المعاصرا  
 100 300 اإل مالي 

 
( ن  المشــار ة التشو ية للشــباب تتوقف للي ما تقدمل النقااات من 8قد نمــارت البيانات الميدانية في  دول )

و دمات متشورا تتناســـ  مه ســـوق العمن والخدمات التنمو ة والمشـــرولات الريو ة التي تشلبها المرةلة  برامج  
الرا نة للمجتمه المصــــــــــــر ي اريع تكو   دماتها اصــــــــــــورا واقنية وفع الة لرن المشــــــــــــ ات التي يعانة منها 

ــرولات تنمو ة مؤثرا لدى الر ومة  ــار ة نو من ذا في  لك برامج ومشـــــــــ ــبابر ومنشـــــــــ ومرققة لاةتيا ات  الشـــــــــ
 المعاصرا للشباب .

 
 المبحث الثالث                                          

 المشاركة التطوعية في جمعيات المجتمع المدني                        
  
ترقيق التنمية الشاملة لن طر ق تراا  لملل وتكاملل مه  هود الدولة  فيلع  المجتمه المدني دور ا مهم ا      

ــتدامةر و و يؤثر  يجابي ا للة المجتمه  والقشاع الخاصر اريع تســـعة القشالات من ن ن ترقيق التنمية المسـ
ــ ــواطــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــ ــمــــــــــــــــــــــــــاا   لومــــــــــــــــــــــــ االنــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــ ــة  ــد ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــي 

والجمالات إلةداي التنمية   مرور نســــاســــير  و تعبية  هود األفراد  فيوتســــا ة الجمنيات األ لية في مصــــر 
ــال  المواطنينر وةن مشـــــــ اتهةر   ــانية   في هود الدولة  مه  تكامن والفي المجتمه لصـــــ تلبية االةتيا ات اإلنســـــ

ــ افيةر الذ   ــاالة والشـــ ــمانا للمســـ ــاديةر  ما للمجتمه المدني ندوار رقابيةر ةيع ي و  ضـــ واال تما ية واالقتصـــ
 (10).الدولة فييدلة الديمقراطية 

في تقدية الخدمات وقد بلغ لدد العديد من االدوار  الجمنيات األ لية في مصــر منذ نشــأتها    وقد قدم   •
مجال ةيو  لمسـتقبن مصـر وللي سـبين المثال   17ميادين العمن التي تعمن بها الجمنيات األ لية في مصـر 

 
 م  2018يونيو  28سارة ساويرس :  دور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، الدستور ،   )10(
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لتنمية في مصـر من ةيع التصـد  لمشـ ات الز ادا السـ انية وما ترملل من تهديد  شير ألوضـاع و هود ا .
 انخ ا  متوس  د ن ال ردر وانخ ا  مستوى التعلية وغيره من الخدمات العامة األ رى.

 لل تيات المسا مة في مجاالت م افرة األميةر و ذلك المسا مة في تشو ر ننششة التعلية والتثقيف  •
  لق فرص العمن من  ال مساندا المشرولات الصغيرا وننششة التشغين الذاتي. المسا مة في •
 يمثن نشاط رلاية األسرا واألمومة والش ولة و و  االةتيا ات الخاصة نةد ن ة  •

لن سية الخير والتكافن والتماســــك اال تمالي    المجاالت التي يتميز فيها العمن األ لي في مصــــر اشــــ ن يعبر
 المجتمه المصر .التي تسود 

ــات التي من  • ــتوى الولي البييي لدى نفراد المجتمه وفي الرقااة للة الممارســــــ ــا مة في رفه مســــــ المســــــ
 مأنها اإلضرار االبيية وفي ن ذ مبادرات لترسين األوضاع البييية.

ــا مة في • ــباب للة  المســـــــــــ ــار ة المرنا في العمن التشولي وتر يز الشـــــــــــ العمن اال تمالي  ز ادا مشـــــــــــ
 (11ت) لداد  ين ثاني من نل اا مجالم  دارات االتراد والجمنيا ل ما  مه التأ ين والتدر    التشولير

ــباب قوا التأثير في تغيير وترديع الوطن   ر لذلك فإ  الجامعة اليوم موارد اشــــر ة يرتاا اليها المجتمه   للشــ
ــا ة في ترديع المجتمه وبلورا مامرل ر  ــســـات التي تسـ يها  ذه القوا الهاالة ةيع ينتمة التعد نةد ن ة المؤسـ

قد نكد للة ضــرورا ا  تتي  الدراســة الجامنية للشاب   1998ر وفة مؤتمر التعلية الجامعي لام  من الشــباب 
 اصة وا  ن داف  ؤالا الشاب واةتيا اتهة ال تتة  ال من   يالمشار ة ال ع الةو فرصة تنمية قدراتهة الشخصية  
 (12ياا العامة والتي تبدن نوال من دا ن الجامعة .) ال تد ية مشار تهة في الر

وقد قام  الدراســـــــــة وفق  ذا األمر ووفقا  لميادين العمن االجمنيات اال ليةي اســـــــــتبيا  مد  رةبة المشـــــــــار ة 
ــباب من  ال  ــمن لدا  امعات التشو ية للشــــــــــ ــار ة 9 دول )  بييات ولادات وتقاليد مختل ة ضــــــــــ ( المشــــــــــ

 التشو ية وفقا للجامعة
ا المؤسسات التي تشارك  م

 فيها ؟ 
جامعة عين  

 شمس 
جامعة 

 المستقبل 
جامعة  جامعة األزهر

 المنصورة 
 اإلجمالي 

 
   %    %    %    %    % 

 12.3 37 16.9 12 10.9 10 13.9 10 7.7 5 نمار  في ةزب 
 25.7 77 19.7 14 39.1 36 19.4 14 20 13 نمار  في  منية ن لية 

 18 54 21.1 15 10.9 10 16.7 12 26.2 17 الشاب اتراد نمار  في 
 53 159 50.7 36 50 46 59.7 43 52.3 34 ال نمار 

 100 300 100 71 100 92 100 72 100 65 اإل مالي 

 
 م  2021( البوابة االلكترونية محافظة القاهرة ، الجمعيات االهلية في مصر ، ديسمبر 11)        

 5، ص  2000رائسة اجلمهورية لالحتادات الطالبية ، ج.م.ع. ،  (  12) 
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ــارت الترليات االةصــــــــــــااية فة ( لن لدم و ود فروق بين طاب الجامعات المختل ة في 9 دول ) قد امــــــــــ
البييات اال تما ية والثقافات العلمية والنو يةي ةيع نظهرت البيانات الميدانية ات اق نكثر من نصـــــــــــف العينة  

%ر ونســــــبة  امعة 52.3للة ننهة )ال يشــــــار و  في  ذه المؤســــــســــــات(  فجاات نســــــبة  امعة لين مــــــمم  
% األمر الذى يوضـ  مهما ا تلف 50.7% ونسـبة  امعة المنصـورا  50و امعة األز ر    %ر59.7المسـتقبن  

المجتمه الجامعي نو ا تل   البيية المريشة ال فإ  الشاب لديهة الســــلبية والعزوف ةيع لة يتي  لهة النســــق 
نية ارت اع نســبة  الجامعي تغيير اتجا اتهة نرو  امــتراكهة في  ذه المؤســســات .  ال ا  نظهرت البيانات الميدا

ــار ـة في الجمنـيات األ لـية( لن ـااقي الجـامعـاتر وـقد ير ه األمر ن  طاب 39.1 ـامعـة األز ر % )المشــــــــــــ
 امعة األز ر لديهة الرةبة الرقيقية فة االمــــترا  االجمنيات اال لية ةيع تأثر ة االموروثات الدينية والناةية  

ــلو هة نرو   التعليمية ر نو ألنهة في الغال  وافدو  من الر ف ــهة البعض و و ما نث ر للة ســـــــ ــاند اع ـــــــ فيســـــــ
ــالدا...  التكافن اال تمالي ــ  للمعرفة العلمية فق  بن  ي الوا هة التي ينشلق    لتقدية المســـــــ    الجامعة ليســـــــ

ــبين في  روا المجتمه  ــار ة في ميادين التنمية االمجتمه ر و ة الســـ ــباب الة التأ ين والتدر   للمشـــ منها الشـــ
قتصــــــــــــادية واال تما ية ألنها تعتبر من ن ة االســــــــــــلرة فة موا هة الترد  العلمي والتكنولو ي من نزماتل اال

ــوق العمن المرلة  ــ  مه معشيات وآليات سـ ــا   لدادا يتناسـ ــ وف التقدم أل   لداد االنسـ وتأ ذ االدول الة صـ
  (13)والعالمي يسالد للة المشار ة االيجابية من  ان  الشباب.

 
 الرابع المبحث

 نتائج الدراسة والتوصيات 
 

 استندت الدراسة في نتائجها من واقع تساؤالت الدراسة علي النحو التالي   
المجتمع  ومنظمات  هل يقوم الشـــباب بمشـــاركة ايجا ية في المجاالت التطوعية من يالل مؤســـســـات    1س

  المدني؟ 
التأييد االمشار ة المجتمنية من  ال مؤسسات من الشباب سواا في الر ف او الر ر  لي فق  %  27امار 

% ال يرغبو  االمشـــــــــار ة في ا  من ةزب او االترادات 53المجتمه المدني ) الجمنيات األ لية ( في ةين  
 الشابية اجامعاتهة

و و مؤمـــــــر يؤ د و ود اضـــــــشراب ةقيقي في م هوم المشـــــــار ة المجتمنية والعزوف لنها ل قدا  الثقة ةول  
ــا ــار ة التشو ية و و ما  دوى المشــ ــباب للمشــ ــســــات . فمرتو  البرامج المقدمة ال تثير الشــ ر ة في  ذه المؤســ

 

.136، ص  2003أمحد حيىي عبد احلميد : جملة املنهج العلمي والسلوك ، جامعة طنطا ، كلية اآلداب ، قسم علم نفس ،    (13)  
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يعني و ود قصــــــور ولدم ماامتها للواقنية و و ما اكده ال رضــــــية التاليةر فإ ا  ا  الشــــــباب  ة لماد ترديع 
 وتقدم ن  مجتمه فإ   ةجامهة لن 

 جتمه المشار ة يعنة فقدا  التجديد والتغيير في الم
 ما تساهم به المنظمات  برامجها التنموية التطوعية لتحفيز مشاركة الشباب؟ هيةما  2س
 . األ لية الجمنيات  ر المهنية رالنقااات  األةزاب  ا تيار ا تة التي المنيمات  من

فة لألةزاب   التنمو ة  البرامج  تكو   ا   ضــــــرورا%  55.5  بنســــــبة  الشــــــباب  امــــــار  طاقات  من  االســــــت ادا مســــــتهد 
 في ال ردية  المصـال  للي الدولة مصـلرة  تغل   ا %  47  بنسـبة  الشـباب  امـار  ما ر  و لك  وابدالاتهة الشـباب 
 للي  وتدر بهة  الشــــــباب   بتأ ين  القيام  التنمو ة  البرامج  ا ة  من ا   تنير%  46  نســــــبة  ا   ااإلضــــــافة ر  برامجها
ــياســــية  الرياا % تقدية البرامج والرلول الواقنية 65بنســــبة    الشــــباب  ير    للنقااات   وبالنســــبة.   االنتماا  لدلة  الســ

ــة ا   ــارت الدراســـــ ــمام اليها والتعاو  معها . اما الجمنيات األ لية امـــــ ــباب لان ـــــ % من 25.7والمر زا للشـــــ
الشـــباب ينتمو  متشولين الي اعض الجمنيات ولكن في اوقات مت رقة من الســـنة نيرا ا  برامجها مســـالدات 

 عددا النشاطا تما ية فق  وليس  مت
الي اي مدي يشــير الواقع المجتمعي الي مســتوي المشــاركة التطوعية للشــباب في الحراك الســياســي   3س

 ؟ واالجتماعي وتأثير ذلك علي دعم االنتما 
%  28% فق  ا  مشـــار تل في االةزاب لرغبتل في ممارســـة الرر ة والديمقراطية ثة  35امـــار الشـــباب بنســـبة  

% لخدمة ا الي الري والمجتمهر و ذه النســ  تؤ د 20القرارات المجتمنية للمصــلرة العامةر ثة  للمشــار ة في 
% تقر بـا ال يشــــــــــــــعر بـدور ـا في المجتمه 33لـدم اقتنـالـل اـالبرامج التنمو ـة المقـدمـةر امـا لن النقـااـات فكـا   

لية فكا  من اكثر تأييدا  فأدااها اشئ في تلبية اةتيا ات نل ــااها من  ال نشــاطها. نما لن الجمنيات األ 
% ةيع الموروثات الدينية والتمسك االعادات و و ما نث ر للة سلو هة 66لها الشباب االر ف المصر  بنسبة  

في تقدية المسـالدات االنسـانيةر ولذلك تأ ين وتدر   الشـباب للي المشـار ة التشو ية ينشلق بداية من االسـرا 
ــباب الي ميادين التنمية  ثة الجامعة ألنهما ليم للمعرفة العلم ية والتربو ة فق  بن الوا هة التي ينشلق منها الشــ

ــا    ــادية واال تما ية ر  فإلداد االنســـ ــال المجتمه من نزماتل االقتصـــ ــبين وطوق النجاا النتشـــ االمجتمه ر والســـ
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ــار ة التشو ية من   ــالد للة المشـ ــوق العمن المرلة والعالمي يسـ  ان   لدادا يتناســـ  مه معشيات وآليات سـ
 الشباب.

 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

   التعرف للة ادوار مؤســـــــــــســـــــــــات المجتمه المدني ومرا عة ما يم ن ا  تقدم من برامج تنمو ة وتولو ة     
ــر نية   ــلشاتها القانونية والتشـــ ــا تكاتف ننيمة الدولة اســـ ــباب التشو ية لمن اال ميةر واي ـــ ــار ة الشـــ  ا اة لمشـــ

 ل و ذلك المؤســســات التعليمية  والتن يذية من ال ــرور  لمســالدا  ذه المنيمات للي نداا دور ا للي اكمن و 
والتربو ة مرورا ااألســـــــرا والجامعة ةيع تؤثر الثقافات المتعددا والم تســـــــبة من البيية اال تما ية في اتجا ات  
اليات البرامج واالنشـشةر التولو ة التي تخدم المجتمه والوطن وتدلة   الشـباب الة ثقافة العمن التشولي وفي فع 

غة من تعدد االنشـــــــشة والبرامج والميادين التي تقدمها منيمات ومؤســـــــســـــــات المجتمه االنتماا لديهةر فعلي الر 
المدني نجد ا  توا د الشــباب ييهر بنســ  ضــييلة وربما ير ه  لك الي ضــعف ميزانيتها نو ا  العااد الماد  

المســيولين   الذ  تقدمل للشــباب لند التشوع ال يتناســ  مه المجهود المبذول و ذا األمر يتشل  دراســة من قبن
االدولة مثن وزارا الت ــــامن اال تمالي لتوفير ميزانيات مســــا مة في تقدية مثن  ذه الخدمات او اصــــدار امر  

 تكليف للعمن التشولي لشباب ةديثي التخرا لمسالدا  ذه المؤسسات في تقدية برامجها. 
 

 التوصيات
 

 ب لحوار الفكري والثقافي  ين الشباتشجيع ا*
ــايا   ــات العامة المتبعة مه التأكيد للة سية  ةول ق ـــــ ــياســـــ ــاملة والترديات الدا لية والخار ية والســـــ التنمية الشـــــ

 التعددية وقبول الرن  اآل ر
 
القرارات والقوانين والتأثير في مجرى الرياا السـياسـيةر  ضـافة  لة   ةفي صـياغ  تفعيل دور األحزاب السـياسـية*

لنقااات. وللة ن مية  لادا النير فة ثقافة التنشــــــــــــــية اال تما ية  المشــــــــــــــار ة ال اللة في الجمنيات األ لية وا
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لتجاوز ةالة التناقض بين الســــلبية  -و اصــــة األســــرا  -تتولة القيام بها    التيللوســــاا    المعرفيوتكامن ال كر 
 رفض المشار ة وقبول م هوم االنتماا في
للتصـــد     واال تكار في تدعيم  نا  مجتمع المعرفةاإل داع   مســلوليةل  ســتثمار توجّهات الشــباب نحو تحمّ ا*

للنزلة االةتكار ة والهيمنة التي ت رضـــها القوى واألنيمة المســـيشرا في الدولة . و نا توصـــة الدراســـة ا ـــرورا  
والعمن  صـــــــــــياغة ونشـــــــــــر  شاب ثقافي تعليمي تربو  نرو مجتمه المعرفة  فيترم ن الجامعات مســـــــــــيولياتها  

 التشولي.
 
وربشهة اأ داف التنمية الشـــاملة العامة واألنشــطة التطوعية   ة الشــباب في أنشــطة الخدمةع مســاهمتشــجي*

ــرا والولي الصـــــــــري والتبرع االدم.  ما توصـــــــــة  في  طار برامج مثن مرو األمية وةماية البيية وتنيية األســـــــ
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ــة بو وب توفير منهج تربو  تعليمي تثقي ي للشــــــــــــــبـاب الجـامعي ألدرا  وفهة مـا يرتب  بتلـك   اـالعمـن الـدراســــــــــــ
 التشولي.

 
ــباب ةديثي التخرا في العمن   لن التشـــــــر عات   الجهات المســـــلولة  تكاتف* ــه نيام تكليف مـــــ والقوانين لوضـــــ

 التشولي لد  منيمات المجتمه المدني.
 
ــاعدة منظمات المجتمع المدني* ــيس ميزانية لمســــ ــاهمة من قبل الدولة في تخصــــ في تن يذ برامجها    المســــ

ــنين   ــباب للعمن التشولي مثن الجمنيات المهتمة االمرضـــي المسـ وانشـــشتها و اصـــة في المجاالت الجا اة للشـ
 و و  االةتيا ات واالسرا والش ولة ومشار ه البناا والتعمير.         
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