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 متهيد

تشػػ ؿ اسا ػػش ابشػػميب خاصةػػش ايمػػش اػػا ابصدتص ػػيت ابصتعاصػػش سابءيصةػػش   ػػ   ػػا  ػػسا    س بػػؾ     
 م  ـ اباميئص ابطمة ةش ابتا ةتصتع مهي سابتا تتةح به ابعاسة     اب س ش ابءشطش .

إف خاصةػػش ابشػػميب ستػػفيةسل اػػا اب ةػػية ايدتصي ةػػش اػػا اء  ػػيم ب دصػػه اػػا ابصدتصػػع   سابػػ   ةصيػػؿ 
  ااةي ساح ي   سمػ س  ػءه ء ػمةي سابػ   ة تمػس اصتػااا ب ص ػتعمؿ   اػلف خ  ػف ابت ي ػؿ ص ػه   يعال

ستسدةهػػه ممػػسسة خاحػػؿ  ػػيف  بػػؾ خا ػػ  بال ػػتعساس اػػا ابصدتصػػع   خصػػي إ ا تػػسؾ سشػػفءه اسف تسدةػػه 
ا ػػػتتءي  ه ابتةػػػيسات ابصات  ػػػش   سةمػػػمح ءهمػػػي ب مػػػساع سابالصمػػػيية   سة عػػػا ابصدتصػػػع إ ػػػا  طي يتػػػه 

 بسئة ةش .ا
سابمػػسسة اب يصػػػش  ػػػف ابشػػػميب اائصػػػي ت تء هػػػي مػػػسسة  ػػ مةش اهػػػـ إصػػػي صمػػػاس ب ع ػػػؽ سابصتي ػػػب خس اػػػـ 
ابصتي ػػػب ء  ػػػهي  سخءهػػػـ ار يػػػس ت ةةػػػسا ستداةػػػاا   مػػػاااع ابتعػػػاـ سابصسحػػػش .سب ػػػف اػػػ ا ي ةء ػػػا خءهػػػـ 

 ص تعمؿ ابمالا س ستهي .
  ت ػؾ اب يدػيت ءيم ػش صػف ت سةءػه ابء  ػا  سب شميب  يديته ابصات  ش ابتا ة صؿ اسصي   ػ  إشػمي هي

ساب ع ػػا سبمةسبػػسدا سايدتصػػي ا   ساػػ ا ابت ػػسةف ةصء ػػه ابصسسءػػش ابتػػا ت ػػي ال اػػا  ص ةػػيت ابت ةػػؼ 
صػػع ابصسا ػػؼ ابصات  ػػش سايءػػاصيج سابصشػػيس ش مف مػػ  ابطي ػػيت ابتػػا ةص ػػف خف ة تصػػا   ةهػػي ابصدتصػػع 

 اا ت عةؽ تط  يته .
ب ػيبـ  ءيةتهػي سس يةتهػي ميبشػميب   اػ ل ابشػسة ش ابتػا تتصةػ  مصصةػ ات سبعا سدهت ص ظػـ ابػاسؿ اػا ا

تات ؼ  ف غةساي صف ابشسائح ابصسدساة اػا ابصدتصػع  سامسمػي اسؿ اب ػيبـ ابييبػث سصءهػي ابد ائػس 
ابتا تسبا ااتصيصي ايمي ميبشميب اا دصةع صءي ا اب ةية ب تع ةؿ صػف  ػاة ابصشػ الت ابتػا ت يءةهػي 

 ا ل ابشسة ش.
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 : خصائص مةحمة الشباب  01

مصػػي خف صس  ػػش ابشػػميب اػػا  يبػػش ء  ػػةش صمػػي مش تصػػس مييء ػػيف ستتصةػػ  ميب ةسةػػش سابءشػػيط   سخ يػػس 
 (03-51)صسا ػػؿ اب صػػس ط مػػي ب ت ةةػػس سابتطػػسس   س ػػؿ صػػي اػػس داةػػا   ايبشػػميب تتػػساسح خ صػػيساـ مػػةف 

بتػا ت  ػم بءػي صةػسؿ سا تةيدػيت  ءش سب بؾ اصف ابحسسس  ص ساش اميئص ت ؾ ابصس  ػش اب صسةػش ا
 ابشميب . 

: إف ءعطش ابمااةش اا ت سؿ اب سا صف صس  ش ابط سبش إب  ابشميب اػا ابم ػسغ الخصائص الجسمية  -1
سة ػػتااـ باشػػيسة إبػػ  ابصظػػياس اب ة ةسبسدةػػش ب ءحػػت ابدء ػػا   ستتصةػػ  اػػ ل ابصس  ػػش مظهػػسس ص ػػيبـ 

ابمءػػيت   سابءي ةػػش ابد ػػصةش تتصةػػ  ميي ػػتصساس اػػا د ػػصةش سا ػػةسبسدةش ص ةءػػش  ػػسا   ءػػا ابمءػػةف خس 
ابءصػػػس ء ػػػس ابءحػػػسج اب يصػػػؿ صػػػع ابػػػتا ص صػػػف اياػػػتالؿ اػػػا ابتسااػػػؽ اب حػػػ ا اب مػػػما    صػػػي خف 
ابصءي  ش حا ارصػسا  اب حػسةش اباطةػسة ت ػسف اػا اػ ل ابصس  ػش خ ػس  صءهػي اػا ابصسا ػؿ اراػس   

دػػ ا  ابد ػػـ ابصات  ػػش   ةػػث تم ػػا خسج ءحػػدهي سةػػ ااا ابطػػسؿ سابػػس ف ستت ةػػس ء ػػب اب ال ػػيت مػػةف خ
ستءحت  سة ابد ـ   ست يسؿ اب سائ  ابت مةس  ف ء  ػهي ميضحػياش إبػ  ابت ةػسات اراػس  اػا ابشػ ؿ 

   1سابمست سابطي ش ابتا ةتصتع مهي اضء يف.
مصظهػػسل سشػػ مةته سص ػػتعم ه سصة ػػه ب دػػءم  ل ابصس  ػػش  ةػػث ةهػػتـ ابشػػميب اػػا اػػ االهتماااب بااالم  ة: *

 اآلاس , سات يع  ال يته ايدتصي ةش.
ابتػػا ت ءػػا شػػاة   ي ػػةش ابشػػميب ايء  يبةػػش ابصات  ػػش , س بػػؾ ءتةدػػش ب ت ةةػػسات ابد ػػصةش  الةهافااة:* 

 اب سة ش ابتا ةصس مهي اا خسؿ ا ل ابصس  ش , سياتالؿ ات اءه اب اا  ابااا ا .
اب ءػػػػؼ سي ة ػػػػتطةع ابػػػػت  ـ اػػػػا  ةػػػػث ةيػػػػسس رت ػػػػه ار ػػػػميب , سة دػػػػف ي ػػػػتاااـ  الحاااااة نال  اااا :* 

      2ابصظياس ابايسدةش ب يبته ايء  يبةش .
ابص فبش ابدساسةش خيءي  صس  ش ابشميب اػا ابتػستس مػةف ابػ ات سابصدتصػع ساػا : الخصائص ال فسية -2

ت ؾ ابصس  ش تصةؿ ابشػميف سابشػيميت إبػ   مػسؿ ت سة ػيت صدػتص هـ  ػءهـ مػفءهـ صتصػساةف ساػيسمةف صػف 
صصتي ػةف ,ستت عػا اب ال ػش مػةف ابعػػةـ ابص ػااة ادتصي ةػي سابشػميب , ستت ػـ  مػيبء سس سابمػػساع ابصاس ػش س 

 س اـ  مسؿ ابسا ع ايدتصي ا اا  يةس صف ار ةيف .

                                                 
1
  .421 -422ص ص -5555 –االضكُذرٚح  –انًكرة انجايعٙ انحذٚس  -االجتماػٍحانقٍم انذٌىٍح نهشثاب مه متطُر انخذمح  –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
2
  .04ص  -4332 –عًاٌ  –دار انشرٔق  – َانقٍم فً ػانم متغٍر انشثاب –ياجذ انسٕٚد  
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سة ػػػياح ابشػػػميب ب ػػػا ة ػػػاا صياةتػػػه , ستءتيمػػػه خةحػػػي  ػػػاا صػػػف ابصشػػػي س صيػػػؿ اب  بػػػش س ػػػاـ ابسا  ةػػػش 
يدتصػػػػػي ا سابشامػػػػػا , ساػػػػ ل ابصشػػػػػي س تءمػػػػػع صػػػػػف ساب ػػػػاط س ػػػػػاـ ايستمػػػػػيط ميب ػػػػيبـ ابظػػػػػياس  سا

 اض  يم ابء  ا م اـ ابتسااؽ مةف اب ات ساب يبـ .
س ا تسدع صشي س ابع ؽ سابتستس ا ل إب  ابصس  ش ابتا ةتاطياػي مػةف اض ػااا ب ػاسس سابعةػيـ مػه , سصػي 

 ةمي ب  بؾ صف ااتةيسات  ا ت س    ةه سي تالئصه خس ةطيبمهي س ا ي تساتةه . 
ةسدع   صي  ابء م صشي ؿ ابشميب ار ي ةش اا ا ل اب تسة إب  خ صش اب ةػيف , اهػس ةسةػا اي ػتعالؿ س 

ستف ةا  اته , سب ءه ي ة تطةع  بؾ ي تصيال     ساباةه ا تصياا  مةسا اا ابءسا ا ابصيبةػش , س ػ بؾ 
ي ةع ػؿ صػف ا ػتعالبهـ ا تصياا  مةسا اػا ابءػسا ا ابصيبةػش , س ػ بؾ ا تصػيا ابشػميب   ػ  ابصدتصػع , سصػ

    1اب اتا إب   ا م ةا , سبه ا ةءظس م   اب  صي  إب  صس  ش ابشميب مي تميساي صس  ش ابصتءي حيت 
ةشػػػ س ابشػػػميب اػػػا ت ػػػؾ اب تػػػسة ميب لمػػػش سايءطػػػسا  ساب ةػػػسة , ص ػػػيسي مػػػ بؾ  ػػػتـ اء  ييتػػػه  الكآباااة:* 

 سصشي سل صف ابص ةطةف مه.  ت  ي ةيةس ءعااـ سبسصهـ .
 ةػػث ةءػػااع ابشػػميب سسا  اء  ييتػػه , م ػػ س ةيت شػػاةاة ابتهػػسس ساب ػػس ش , س ػػا  لت اانة ناال قاا  :ا* 

ة ػػـس ء  ػػه م ػػا خاائهػػي , ستمػػاس  الصػػش صػػف  الصػػيت  ػػ ادته ابمسةئػػش اػػا ابصسا ػػؼ اب مػػمةش ابتػػا بػػـ 
ةفب هػػي صػػف  مػػؿ , سخةحػػي مػػسسة صػػف مػػسس ت عةػػؽ شػػاة ابصس ػػؼ ابص ػػةط مػػه سس ػػة ش بتهائػػش ابتػػستس 

 ابء  ا اا صيؿ ا ل ابصسا ؼ اب سةمش   ةه .
ةال ػظ  بػؾ  ػةف ةعػع ابشػميب اػا صس ػؼ ااتةػيس ,  ةػث ءدػال اػا صػا   مػةس  التقماب نالتببابب:* 

 ب ساي ت ػالـ سمػةف اب ػاط سابسحػي ةتع ب اا اء  ييتػه سةت مػ ب اػا  ساساتػه ايء  يبةػش , مػةف اب حػ
  2سا  ةش . ساا   هي صظياس بع عه س اـ ا تعساسل ابء  ا . سمةف اضةييس سارءيءةش , سمةف ابصييبةش ساب

  :الخصائص ال قمية -3
 مطػيمع اباةػيؿ سابدػسخة سابص ػيصسة ةصةؿ ابشميب اا ا ل ابصس  ػش ء ػس ابءصػس اب  ػس  ساب ع ػا صػع تصةػ ل 

ةػػش سة تػػ  ابشػػميب مت  ةػػسل صػػع ابعيم ةػػش باة ػػي  اػػا م ػػ  ار ةػػيف , ستتصةػػ  اػػ ل ابصس  ػػش مةعظػػش  ع 
 مةػػسة ايبشػػميب ة تػػيج ب سةػػش  ع ةػػش سةصةػػؿ إبػػ  اب مػػسؿ   ػػ  ص  سصػػيت سيةعػػش صػػف صمػػياس صسيػػسؽ 

 مهي .

                                                 
1
 .425 -424ص ص –ضاتك يرجع  –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   

2
 04ص-ضاتك .يرجع  –ياجذ انسٕٚد   
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سةصتػػػي  ابءصػػػس اب ع ػػػا ايء  ػػػيبا اػػػا اػػػ ل ابصس  ػػػش مفءػػػه ءتػػػيج ابتدػػػيسب سابت ي ػػػؿ سابءصػػػس اب ػػػيمؽ اػػػا 
ل ابصس  ػػػػش ابصسا ػػػػؿ ارسبػػػػ  صػػػػف اػػػػ ل ابصس  ػػػػش صػػػػع ابصػػػػذيسات ابصات  ػػػػش مػػػػيراساا   سبهػػػػ ا تتصةػػػػ  اػػػػ 

 1 ميياتالؼ اب مةس مةف اراساا ساا اسديت ءصساـ ابء  ا ساب ع ا سابماءا .
سصس  ػػػش ابشػػػميب صس  ػػػػش  ات امػػػيئص صصةػػػػ ة تتشػػػ ؿ خيءي اػػػػي  ػػػةـ ابشػػػػميب سص تعااتػػػه   ستتحػػػػح 

  شامةته صف االؿ ت اةا ص ظـ صةسبه ساتديايته اا اب ةية . 

 

اػػ ل ابصس  ػػش ميبعيم ةػػش سابعػػاسة اب مةػػسة   ػػ  ابت ةػػس  : ةتمػػؼ ابشػػميب اػػاالخصااائص االجتماةيااة  -4
 -سابءصس  صي ةتصة  مػ:

ف  ػػػيف ي ة تمػػػس  ػػػيئاا مةػػػءهـ س  صػػػي  ايدتصػػػيع  ساػػػس ت  ػػػةس ةشػػػةع مػػػةف امػػػسا  ابتسمةػػػشةة: اااااالتح -1  سا 
ستعػػـس س ة تػػه ار ي ػػةش   ػػ  خف اب مػػيس صاطئػػسف  ءػػاصي ة تسحػػسف خف بػػاةهـ ابامػػسة اب ياةػػش بتسدةػػه 

يب , سخءهـ ة ت  سف صسا  اـ اا اب  طش بتعةةا ت عيئةش ابشميب , ساـ ةتمءسف تعيبةاا بـ ت ػا تالئػـ ابشم
  2اب مس ابداةا ساـ ةء سسف ص ساش ص يءش اب ميس س ت  ابصسااعش ابص يمسة . 

اب يبصةػش اػا ديءػب إ ةػي  ابتػساث  إف شػسة ش ابشػميب اػا ابشػسة ش  ات اب ي  ةػشالتقميا نالتغيية:  -2
تدػػيس  ايءهةػػيس , اعػػا ت  ػػب اسساػػي اػػا اػػس  ايءهةػػيس  ةءصػػي ت تػػسب بت ػػتس ب  ةصػػي غسةمػػش   ػػ  س 

تسايهػػػي , ة ػػػاث  بػػػؾ ت ػػػت سطػػػفة صة هػػػي إبػػػ  ابت ةةػػػس سابتداةػػػا ستطػػػسةس ابصدتصػػػع , س ػػػا ت  ػػػب اػػػ ل 
 ابشسة ش اسساي اا  ص ةش اض ةي  خس ابم سة خس ابتداةا صف اااػؿ ابتػساث ب سءهػي ار يػس  ػاسة   ػ 
ابم ث سابت ةةس , سرءهي ار ؿ ابت اصي مصي اس  يئـ سصتساسث اػا اب يحػس, سصػف يػـ ام يهػي اػا ابتػساث 

 3سم يهي بم    ءيمسل بةم إي ءس ي صف ابتداةا .
س ا تصة ت  س ش إ ةي  ابتساث ميبطمة ش ابشميمةش   ا يبمةش خ حي  دصي يتهي صػف ابشػميب  سابشػميب 

يءػب صءػه إبػ   ػسف ابشػميب اػـ ابشػسة ش اب صسةػش ابتػا تصةػؿ  ػياة إبػ  ابصت  ـ    ا ةسدع  بؾ اا د
ابتداةػػػا سابت ةةػػػس رف سسامطهػػػي مػػػيبسا ع ابص ػػػيأل سااةػػػش ساشػػػش .سرف ابشػػػميب اػػػـ خ يػػػس امػػػسصش صػػػع 

 4ابسا ع سارشا ساحي به   ب سءهـ ار يس ص يءية صف  اـ إشميع  يديتهـ ار ي ةش.
ص ػػت  صيت ابت ةػس   سخ يػس ائػيت ابصدتصػع  ػاسة   ػش اب طػػي   سصػف اءػي  ػيف ابشػميب خ يػس تديسمػي صػع

يمػػػيت ابعػػػاسة   ػػػ  ت صػػػؿ ابص ػػػذسبةش سةػػػس   ػػػسب  خف ابشػػػميب ةسادػػػه  اب ػػػاا مهػػػاؼ ت عةػػػؽ ابػػػ ات سا 
                                                 

1
 .413ص  -يرجع ضاتك –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   

2
 . 504ص  – 4333 –دار انٕفاء نهطثاعح ٔانُشر  –ذرجًح ٚحٙ يرضٙ عٛذ تذر  – انشثاب فً مجتمغ متغٍر –فرد يٛهطٌٕ   
3
 .  15ص  – 4331 –اإلضكُذرٚح  –انًكرثح انًصرٚح نهطثاعح ٔانُشر ٔانرٕزٚع  – ج انتغٍٍر مه داخم انتراثرادانشثاب انؼرتً َ –عهٙ نٛهح   
4
 .523ص  –َفص انًرجع انطاتك  –عهٙ نٛهح   
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اب يةػػس صػػف مػػسس اب ػػساؾ  تػػ  ةمػػمح صساطءػػي صءػػاصدي اػػا صدتص ػػه  ةػػث ةءتعػػؿ صػػف  يبػػش اي تصػػيا 
 صػػػف صس  ػػػش ابت  ػػػةـ إبػػػ   ػػػسؽ اب صػػػؿ يبشػػػميب ةءتع ػػػسف   ػػػ  اب ةػػػس إبػػػ   يبػػػش اي ػػػتعالؿ ابء ػػػما   ا

 سةءتع سف صف ابصء ؿ إب  ابمةئش ابايسدةش   س  بؾ صف ابص ةشش صع ار سة إب  ت سةف خ سة ص تع ش .
سابشػػميب ابدػػيص ا ايمػػش طصػػسح ب ت ةػػس س ػػياس   ػػ  اب س ػػش سابتظػػياس سةسغػػب اػػا ابتصةػػ    سةفصػػؿ 

 ف ص يف صءي ب     اسةطش اباسبش .اا اب صؿ   سةسامؿ ابءعا سةم ث به  
ساػػا اػػ ل ابصس  ػػش اب صسةػػش ةصة ػػسف إبػػ  ايستمػػيط ميبشػػميب اآلاػػس ابصءتصػػا إبػػ   ةيءػػيت ادتصي ةػػش    

سيعياةػػش ص ػػيةسة بهػػـ   سة ةػػا اػػا اػػ ل ابصس  ػػش ابتحػػيصف اػػا ابدصي ػػيت سابصءظصػػيت ابشػػميمةش اراػػس  
 يت س صةش . سا   يف ابتحيصف ص ععي اا دصي يت م ةسة خـ تءظةص

ايبدصي يت صف خاـ ابس ػيئؿ ابصػذيسة اػا  ص ةػش ابتءشػئش ايدتصي ةػش ب شػميب   سةصةػؿ ابشػميب اػا    
ا ل ابصس  ػش إبػ  ايءتصػي  إبػ  دصي ػيت  مةػسة   ساػس ةحػ ا صػف خدػؿ دصي ػش ارمػا ي   سةت ػيء  

س   ػػػ  ابشػػػميب  اػػا  ػػػمةؿ ايءتصػػي  إبػػػ  دصي تػػػه    ةػػث خف ابدصي ػػػش بهػػي تػػػفيةس ي ة يابػػػه خ  تػػفية
اهػػػػػا ت ػػػػػاا ص ػػػػػتعم ه سةتس ػػػػػؼ   ةهػػػػػي ءصػػػػػسل ايدتصػػػػػي ا   سصس  ػػػػػش ابشػػػػػميب  ات  ػػػػػصيت ايمػػػػػش 
سامػػيئص صصةػػػ ة تتشػػ ؿ خيءي اػػػي ص تعػػاات ابشػػػميب س ةصػػه ستس ػػػف خا ػػيسل   ستءصػػػس يعياتػػه  ستت ػػػسف 

 صةسبه ساتديايته اا اب ةية .
بدءػش سابءػيس سابػ ءب سابتسمػش سابم ػث سابا ػسا  ستماخ ابةعظش اباةءةش سابداؿ ابػاةءا   سصءي شػش خا ػيس ا   

سابعحػػي  سابعػػاس ساب سةػػش اب ساةػػش سةتطػػسس ابشػػؾ ابػػاةءا صػػف اب مػػياات إبػػ  اب عةػػاة  اتهػػي   سةمػػاخ اػػا 
 1صساد ش  ال ته ميبعةـ اب يئاة سابص يةةس ابعيئصش س ال ته ميب سف   ه.

 ـصػػسف   ػػ  دصةػػع تمػػسايتهـ س ػػ س ي تهػػايب مػػيس اائصػػي ة ص ػػسف   ػػ  إااءػػش ابشػػميب سة   اإلاا ااة: -3
 مفءهي غةس صسحةش سخف   س هـ غةس  سةـ .

إف ابشػػػػميب اػػػػا اػػػػ ل ابصس  ػػػػش ص سساػػػػسف مطػػػػسا  صالم ػػػػهـ سطسةعػػػػش تمػػػػ ةؼ شػػػػ سساـ : الخاااان  -4
سةصة سف إب  ابتدصع ص ي , سميبتيبا مصييمػش خ ػاا  بصدتصػع اب مػيس , سم ػمب سذةػش ابشػميب خ ي ػي اػا 

تءشف تم ي ب بؾ صتط ميت ابحػمط ايدتصػي ا , ايب مػيس ةساحػسف ابت ةػس سابتداةػا حس  ابتهاةا الءهي 
 سةصة سف ماسدش  مةسة إب  تس ع  مسؿ ابشميب آلسائهـ اسف ءعا .

ساػس شػا  ص صػسم ةص ػف سذةتػه سصال ظتػه مػةف ابسابػاةف ابػ ةف ة هصػسف دةػاا التسااه  نالتساام :  -5
, سب ػػءهـ ي ةػػاس سف خف بػػاةهـ سظة ػػش ابمػػاؽ سمص ءػػ   سظة ػػش اب ػػب ابػػ   ةسدػػا بػػاةهـ تدػػيل خمءػػيئهـ

                                                 
1
 .422-421ص ص -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ  
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آاس اصف ابصص ف خف ة طساـ خصػف اب يط ػش ابييمتػش , سب ػءهـ ي ةشػد سف ابتءظػةـ ابػ اتا ابػ   ةص ػف 
 ارمءي  صف صسادهش صهيـ  ةيتهـ .

ع " إءءػا خ ػب خف خس  ابشػميب ة ػػتصت سف م ةػيتهـ " سص ءػ   بػؾ خءءػا خ ػػتصت االساتمتا  نالتةفيا : -6
م ةػػيتا صػػف اػػالؿ ا ػػتصتي هـ , ساػػ ل اب ػػصش ت ػػةطس   ػػ  طسةعػػش ت  ةػػس م ػػ  اب مػػيس  ءػػا ت ػػيص هـ 
صػع ار ػػؿ  ػءي , س  ػػمصي سخةءػي اػػلف " صػيت ا " ة تعػػا خف اءػيؾ ت ياصػػي حػصءةي مػػةف ابصء ػساةف ار ػػااث 

 1 سابت يطؼ صع ايء ساؼ با  اب  يف   ؿ .
   -ب اةصي ة ا:سةص ف ت اةص خاـ اباميئص ايدتصي ةش ب شمي

 ابشميب صتصسا ب ءه سةيصي ةتده إب  ابسغمش اا اب  طش ابحيمطش . -
 ابشميب غةس سا  ب ءه ةتده إب  ابت عؿ اا ابءعا اب اتا . -
 إماا  ابسغمش اا اضمالح , يـ ايتديل ء س صصيس ش اضمالح ء  ه . -
 ا .ابسغمش اا ابتسسةت اب اتا يـ ايءتعيؿ إب  ابتسسةت ايدتصي  -
 ابت  ةس اب صةؽ اا ابصهءش يـ صصيس تهي . -
 ابت  ةس اا ار سة ابداةاة يـ ابص ذسبةيت ايدتصي ةش . -
ابشميب ةتصة  ميب ةسةش سابءشيط سبه اسدش  يبةش صف اب س ػش سابصسسءػش تم ػا  سستهػي اػا ت ػؾ اب تػسة  -

 صف اب صس .
ص ػػت  صيت ابت ةػػس سخ يػػس ائػػيت ابصدتصػػع  ابشػػميب بػػه ابعػػاسة   ػػ  ابت ةةػػس سابءصػػس سخ يػػس تديسمػػي صػػع -

   2 اسة     اب طي  اب اا مهاؼ ت عةؽ اب ات سايميت ابعاسة     ت صؿ ابص ذسبةش . 
سةش س ابشميب مػفف بػاةهـ  عػسؽ خ ػؿ صػف اب مػيس اػا اتاػي   ػساسات اااػؿ ابصدتصػع ابػ   ة ةشػسف    

ةهػػػػي , سبػػػػ بؾ ةشػػػػ سسف ميبع ػػػػش اةػػػػه خس اػػػػا خ ػػػػساـ خس اػػػػا ابدصي ػػػػيت ايدتصي ةػػػػش ابتػػػػا ةءحػػػػصسف إب
   3ميبصعيسءش ميب ميس سة تمسسف  بؾ حا ا تساـ  عس هـ س سةيتهـ  صساطءةف . 

ء تا ص صف  بؾ خف صس  ش ابشميب بة ت صس  ش ءصس ص ػيد  سب ػف اػا صس  ػش اءتعيبةػش ت ػمعهي    
صي ةػش  سصػف يػـ صس  ش ابط سبش ابصم سة ابتا تذيس اةهػي مشػ ؿ صميشػس صػف اػالؿ  ص ةػش ابتءشػئش ايدت

اهػا صس  ػػش بهػي صعسصيتهػػي ابء  ػةش سابد ػػصةش ساب ع ةػش سايدتصي ةػػش , سخف اهػـ اػػ ل ابصس  ػش سطمة تهػػي 

                                                 
1
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2
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تص ءءػػػػي صػػػػف ابت ػػػػسؼ   ػػػػ  اي تةيدػػػػيت اب عةعةػػػػش ب شػػػػميب ساب صػػػػؿ   ػػػػ  إشػػػػمي هي ت ياةػػػػي ب صشػػػػي ؿ 
 ابص تعم ةش . 

 حاجات الشباب :  -02
صةػ ات ابد ػصةش سايء  يبةػش ساب ع ةػش سايدتصي ةػش اػا صس  ػش م ا ابتطسؽ إب  خاـ اباميئص سابص   

ابشميب ,  ء يسؿ ابت س  إب  خاـ خ يم ميبء مش باسا ش ابشميب ي ةعػؿ خاصةػش  ػف  ػيمعه سةتصيػؿ 
اا  يديت ابشميب  سا   يءت د صةش خس ء  ػةش خس ادتصي ةػش ابتػا ةءم ػا ابت ػسؼ   ةهػي ساسا ػتهي 

 سخا اي م ةف اي تميس .
 يديت ابشميب بة ت صدسا خ ساؿ د صةش سء  ةش ةش س مهي اب سا ا  ب , مؿ اا اػا ابس ػت س    

ء  ػػه اسااػػع ب  ػػ سؾ , مص ءػػ  خءهػػي  ػػسة ااا ػػش س يص ػػش   ػػ  اب صػػؿ سابءشػػيط سمػػ ؿ ابدهػػا ضشػػمي هي 
سحيئهي .  سا 

  صػؿ  فءهي خف تاا ػه إبػ  ابم ػث  ػفا يدش ابشميب إب  اي تعالؿ اي تميا   ف ساباةه صػف شػ   
س يدتػػه إبػػ  ابص يءػػش ايدتصي ةػػش صػػف شػػفءهي خف تاا ػػه إبػػ  ابظهػػسس مصظهػػس يئػػؽ اػػا ص م ػػه ساػػا 

  م  صػي ةص ػؾ صػف ابدهػا اػا اسا ػته تمسايته , س يدته إب  ابءديح صف شفءهي خف تاا ه إب  م ؿ خ
بظهػػسس  سا ػ ا ةص ػف ابعػسؿ ميبء ػمش بدصةػػع  يدػيت ابشػميب ابتػا  ػء  ساي , اػػاااع ابدػسع صػيال ةصهػا

اب يدػػػش إبػػػ  ابط ػػػيـ , سابػػػاااع ابدء ػػػا ةصهػػػا بظهػػػسس اب يدػػػش إبػػػ  ابدػػػءم ...إ ا صػػػي ت ػػػسؾ ابػػػاااع 
سظهػػست اب يدػػش ابصعيم ػػش بهػػ ا ابػػاااع الءػػه صػػف غةػػس شػػؾ  ػػتظهس ابسغمػػش اػػا  ػػؿ صػػي صػػف شػػفءه خف 
ةسحػػا اػػ ل اب يدػػش سةشػػمع  بػػؾ ابػػاااع , اسغمػػيت ابشػػاص ت مػػس  ػػياة  ػػف  يديتػػه , اهػػس ةسغػػب 

 اػػا ت عةػػؽ ارصػػف , سابتعػػاةس ساب سةػػش سابص يءػػش ايدتصي ةػػش سابءدػػيح سابمػػاا ش ساست ػػيع ابػػااؿ صػػيال
 رءه ص تيج إب   ؿ ا ل ارصسس .

 الءه إصػي ةػءدح اػا ت عةػؽ خغساحػه  ساب سا  ءا  ةيصه م  سؾ ا تديمش باساا ه اا  يديته سسغميته   
ه , سا  ا اشػػؿ الءػػه ةمػػاخ باةػػه ابمػػساع ابء  ػػا إصػي خف ة شػػؿ ر ػػميب ايمػػش مػػه خس ميبمةئػػش ابص ةطػػش مػػ

ستمػػػاخ تظهػػػس   ػػػ   ػػػ س ه ستمػػػسايته خ ػػػسا   ػػػس  ابت ةػػػؼ ابء  ػػػا ابتػػػا  ػػػا تفاػػػ  خشػػػ يي صات  ػػػش 
تات ؼ   ب طمة ش ابصدتصع اب   ة ةأل اةه , س ا ة ػسف صػف مػةف خ ػسا  اػ ا اب شػؿ خس اض مػيط 

س اب دػػس  إبػػ  اب ةػػؿ ابالشػػ سسةش  يب مػػت ايءطػػسا    ػػ  ابػػء م سابتػػستس ابء  ػػا سابشػػ سس مػػيبءعص خ
 سابتمسةس سابت سة  ساض عيط سغةساي , س بؾ بص يسبش ابتا ةؼ صف  اة ابتستس ابءيتت  ف اب شؿ . 
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السحي  اب يديت  ءا ابشميب ة ي ا     ت عةػؽ ابت ةػؼ ابء  ػا ساب ػ ياة سابمػ ش ابء  ػةش س ػاـ 
 ػف إ ا  ػ صءي مهػ ل اب عةعػش الءػه ةمعػ    ةءػي خف اضسحي  اس  مب اء ساايت ابشػميب سصشػي  هـ , سء

شمي هي .    ء  ـ محسسسة ابت سؼ      يديت ابشميب يـ ص ي اتهـ     إسحيئهي سا 
 -ستء مس  يديت ابشميب اا ابءعيط ابتيبةش :

سة تيج ابشميب إبػ  اب ػسص ابصءي ػمش ب ت مةػس  ءهػي   اصػف اػالؿ  -:البتكاةي االحاجة إلى الت بية  -1
طش ابيعياةش صيؿ  تيمػش ابص ػس ةيت خس ابعمػص   خس  ػف طسةػؽ اب ءػسف ابةاسةػش  ... ةػث ةدػا ارءش

ص يءػػيتهـ سابت مةػس  ػف آسائهػـ ساتدياػيتهـ مػؿ ابت مةػػس  ابشػميب اب اةػا صػف اب ػسص ي ػتيصيس  ػاساتهـ سا 
    1  ف  ساتهـ سخء  هـ سم بؾ ةشم سف  يديتهـ إب  اضمااع سايمت يس.

ساػػ ل اب يدػػش ةػػتـ إشػػمي هي  ػػف طسةػػؽ ابدصي ػػيت ابصات  ػػش ابتػػا ةءت ػػب  -: تمااا الحاجااة إلااى اال  -2
إبةهػػػػي ابشػػػػػميب   سصذ  ػػػػػيت س يةػػػػػش ابشػػػػميب ت تمػػػػػس دصي ػػػػػيت ارءشػػػػػطش ابتػػػػا ةػػػػػتـ ت سةءهػػػػػي اااػػػػػؿ 
ابصذ  ػػيت صػػف خاػػـ ابدصي ػػيت ضشػػميع اب يدػػش إبػػ  ايءتصػػي     ةػػث خءهػػي دصي ػػيت مػػ ةسة صءظصػػش 

 صصش امسمي بصعيم ش ت ؾ اب يديت .بهي خاااؼ صس سصش سخءشطش صم

سةتـ إشميع ا ل اب يدش صف االؿ دصي ش ارءشطش خةحي   ايرءشطش  -:الحاجة إلى الم افسة  -3
2ابسةيحةش سابيعياةش ساب ءةش ةتءيام اةهي ابشميب صف االؿ ابصةسؿ سابهساةيت ابصات  ش .

 

 

ة ػػػب ابءػػػيم سة ػػػ   إبػػػ  اػػػاصتهـ إف اضء ػػػيف اةػػػس م طستػػػه    -: الحاجاااة إلاااى خاماااة ا خاااةي  -4
سةشػػػ س ميب ػػػ ياة اب مةػػػسة ساػػػس ةػػػذا  ت ػػػؾ اباػػػاصيت   سبػػػ بؾ ءدػػػا ابشػػػميب ةشػػػتس سف اػػػا دصي ػػػيت 
ابااصش اب يصش ابتا ةح سف اةهي مس تهـ سدهااـ اا  ػمةؿ ااصػش اآلاػسةف   سصػي دصي ػيت ابااصػش 

همػػسف بص ػػي اة اآلاػػسةف اب يصػػش سابص ياظػػش   ػػ  ابمةئػػش اةػػس صيػػيؿ   ػػ   بػػؾ    ةػػث ءػػس  ابشػػميب ة
اػػا  يةػػس صػػف ابظػػسسؼ ابتػػا ةط ػػب اةهػػي ابص ػػي اة    صػػي خف ابدصي ػػيت ابتػػا تػػ سس ابصسحػػ  اػػا 
ابص تشػػػػ ةيت   سابصػػػػاءةةف اػػػػا ابصذ  ػػػػيت اب عيمةػػػػش خصي ػػػػش خاػػػػس    ػػػػ   بػػػػؾ  اهػػػػـ ةعػػػػاصسف ابهػػػػااةي 

آيصهػػػـ   ب صسحػػػ  سابص ػػػيدةف سةد  ػػػسف ص هػػػـ اب ػػػي يت ابطسة ػػػش ب تا ةػػػؼ  ػػػءهـ سصشػػػيس تهـ اػػػا 
 .  3ساا ء م ابس ت ة تيج ابشميب إب  ااصيت اآلاسةف بهـ مصي ةش ساـ ميياتصيـ سابتعاةس

 

                                                 
1
 414ص ص -جع ضثك ركرِير –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
2
 .410ص -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
3
 .453ص  -يرجع ضثك ركرِ –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
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 ػػؿ ابشػػميب ةشػػ سسف ميب يدػػش ب  س ػػش سابءشػػيط    ةػػث خءهػػـ اػػا  -:الحاجااة إلااى الحةكااة نال شاااق  -5
صػػف  اػػ ل ابصس  ػػش ةشػػ سسف مت ةةػػسات  مةػػسة اػػا شػػت  دساءػػب شامػػةتهـ   سصشػػ سءسف مشػػ ءش  مةػػسة

ابطي ػػش ابتػػا ي مػػا صػػف إاساغهػػي   سارءشػػطش ابصات  ػػش تتػػةح بهػػـ اب ػػسص ابصءي ػػمش ضاػػساغ ت ػػؾ ابطي ػػش 
 ػػف طسةػػؽ اب س ػػش سابءشػػيط    ةػػث خف اب س ػػش سابءشػػيط اػػا ابطسةػػؽ إبػػ  ابءصػػس ابد ػػصا سابء  ػػا 

 1ساب ع ا   سدصةع خءشطش س يةش ابشميب تاطط ستمصـ بت عةؽ ا ا ابهاؼ .
ب  ت سةف اء  ييت س ساطؼ  اب يدش إب  -6 ت عةؽ ايت اف ايء  يبا سابت ةؼ ابء  ا اب  ةـ سا 

ساتديايت اةديمةش سصعمسبش صف ابصدتصع اب   ة ةأل اةه ابشيب   ا ل اب يدش تماس صي ش ميبء مش 
 ب يةس صف ابشميب.

ؽ ابءحػت سةتس ؼ   ػ  إسحػي  اػ ل اب يدػش ت عػ -: الحاجة إلى تحقي  استق   ةاقفي م  األسةة -7
ايدتصػػي ا اب يصػػؿ ابػػ   ي ص ػػيف اةػػه ب  ػػ سؾ ابط  ػػا سي ب اػػسؼ صػػف صسا ػػؼ اب ةػػية خة صػػف ت صػػؿ 
ابص ػػػذسبةيت ايدتصي ةػػػش   سابشػػػميب ابػػػ   ة شػػػؿ اػػػا ت عةػػػؽ ا ػػػتعالبه ابء  ػػػا  ػػػف خمسةػػػه اػػػا اػػػ ل 

اػػػا ابصس  ػػػش الءػػػه بػػػف ة ععػػػه اػػػا ابص ػػػتعمؿ ساػػػس سدػػػؿ ساشػػػا   صػػػي خءػػػه غيبمػػػي صػػػي ة شػػػؿ اػػػا  سادػػػه س 
 ال يتػػه ايدتصي ةػػػش   سبػػ ا ةدػػػب   ػػػ  اآلمػػي  خف ة ػػػي اسا خمءػػي اـ صػػػف ابشػػػميب   ػػ  ت عةػػػؽ اػػػ ل 
اب يدػػش    ػػف طسةػػؽ إ طػػيئهـ شػػةئي صػػف اب سةػػش اػػا إااسة شػػذسءهـ ابايمػػش   ساػػا اتاػػي  ابعػػساسات 
ابصتمػػػػ ش م ةػػػػيتهـ   سبػػػػة  ـ اآلمػػػػي  خف خمءػػػػي اـ  ة ةشػػػػسف اػػػػا  مػػػػس ةات ػػػػؼ اػػػػا  ةصػػػػه س يااتػػػػه 

مػػيت اب ةػػية اةػػه  ػػف  مػػساـ   سطمة ػػا خف اػػ ا اي ػػتعالؿ ابء  ػػا  ػػف ار ػػسة ةدػػب خف ةػػتـ سصتط 
ميبتاسةت م ا ءهيةش ابط سبش ارسب  صميشسة يػـ ة ػتصس ميبتػاسةت  تػ  ةت عػؽ اي ػتعالؿ ابتػيـ اػا آاػس 

 صس  ش ابشميب خس اا خسؿ صس  ش ابسشا   سةدب ص ي اتهـ      بؾ طم ي.
اباسس اب   ةءتظػسل  سدػؿ س ػ سج سسب خ ػسة  سابػ  إ ػااا ء  ػهـ بهػ ل  -: انةالحاجة إلى قبن  ال -8

اراساس ايدتصي ةش ابصءتظسة, س  بؾ ميبء مش ب  تية الءهي ت تيج إب   مسؿ اسساي   يصسخة اا ابصدتصػع 
ب  إ ااا ء  هي به ل اراساس ايدتصي ةش ابصءي مش بطمة تهي .  س  سدش سخـ ميب ش اا ابص تعمؿ سا 

س عس ػػػػه   ساهػػػػـ ابصشػػػػي ؿ ايدتصي ةػػػػش  -:الحاجااااة إلااااى ف ااااب ناجبااااات المااااناق  ال ةبااااي الصااااال   -9
ب  ا ت يب ابص يسؼ سابصهيسات سايتديايت ابال صػش  ساي تمياةش ساب ةي ةش اا ابصدتصع اب سما   سا 

  2 ب   ي ة ابصاءةش سايدتصي ةش .

                                                 
1
 .453ص  -يرجع ضثك ركرِ –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
2
 501-502ص ص -يرجع ضثك ركرِ -انشٛثاَٙ ٙعًر يحًذ انرٕ ي 
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سةص ػف إسحػي  اػ ل اب يدػش  -:لجا نحب ال م  الحاجة إلى ت مية الش نة بالمسؤنلية نت مية ةنح ا -18
  ف طسةؽ إتي ش اسص ت صؿ ابص ذسبةش سابتاسب   ةهي   ساتاي  ابعساسات ساب صؿ ابصيصس ابمءي .

بػػ   -: الحاجااة إلااى تكااني  شاا نة اي ااي قااني -11 ة عػػؽ ابشػػميب اػػا ظ ػه ارصػػف ساب ػػالـ اب ع ةػػةف   سا 
سشا   س ه سةسدهه اا اتاي  خ  يصه س ساساته   سة ػسف مءي  ءظيـ ص  ـ صف ابصميائ سابعةـ ابا عةش ة

ف طسةػػػػؽ ابتسمةػػػػش اباةءةػػػػش بػػػػه مصييمػػػػش ا  ػػػػ ش اػػػػا اب ةػػػػية   سة ػػػػسف ت عةػػػػؽ إسحػػػػي  اػػػػ ل اب يدػػػػش  ػػػػ
   .ابم ة ش

ابال صػػش بال ػػت صيؿ اب  ػػةـ ابصءػػتت رس ػػيت  -:الحاجااة إلااى ت ميااة الم اااةات نالمياان  ناالتجاهااات  -12
اب يدػػػش  ػػف طسةػػؽ ابءشػػيط ابصاس ػػػا ابصت يصػػؿ   س ػػف طسةػػؽ ت صػػػةـ  اب ػػساغ   سة ػػسف إسحػػي  اػػ ل

ابص تمػػيت ابصاس ػػةش سابص تمػػيت اب يصػػش   س ػػف طسةػػؽ خسدػػه ابءشػػيط ابصيصػػس ابتػػا تهةػػ  بهػػي صءظصػػيت 
 1ابشميب سصذ  يت س يةتهـ.

ا ساا صف خاـ اب يديت اضء يءةش ب شػميب اػا ت ػؾ ابصس  ػش ابتػ -:الحاجة إلى الش نة باألهمية  -13
ةشػػػ سسف اػػػا مػػػااةتهي مصشػػػ الت خ صػػػش ابهسةػػػش ابتػػػا  ػػػفؿ اةهػػػي  ػػػؿ شػػػيب صػػػف خءػػػي  سةػػػتـ إشػػػميع ت ػػػؾ 

 اب يدش صف االؿ ارءشطش ابتا ةفا  ابشيب اسسا اةهي   ةش س صف االبهي مفءه ايـ س س  ةصش .
ةس  "ءيأل" خف اءيؾ امػسات داةػاة ةدػب   ػ  اضء ػيف خف  -: الحاجة إلى مماةسة خبةات جاياة -14

ساب ػ ياة   ساػا مصييمػش مػصيـ ارصػيف  ؼةت  صهي   سةصيس هي سةم ػث  ءهػي ب ػا ةصػا  ةيتػه ميضشػسا
 2اب   ةا ص اضء يف صف ابح سط اب ممةش سابء  ةش ابتا مي مت ابتطسس اب حيس . 

 
 اب اااامشك ت الشب -03

ابشميب اتتط ب ء ءا مصشي ؿ ابشميب صي ةشصؿ ابصسا ؼ سابص يئؿ اب سدش ابص ةسة ابتا تساده 
صءهـ  ال   سصي ةشصؿ ايء ساايت سايحطساميت سارصسا  ابد صةش سابء  ةش ابتا ةت س  بهي 
ءتيدهـ ساسدش ت ة ه صع خء  هـ سصع  ابشميب ات اث بهـ حةعي س تع ؿ صف  ةسةتهـ ساي  ةتهـ سا 

 ابصدتصع اب   ة ةشسف اةه .

                                                 
1
 503-502ص ص -يرجع ضثك ركرِ -انشٛثاَٙ ٙعًر يحًذ انرٕ ي 
2
 .421ص  -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
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ي ساسدػػش مػػ سمتهي س ػػاتهي ساطسستهػػي   ستات ػػؼ ابصشػػ الت ابتػػا ةسادههػػي ابشػػميب صػػف  ةػػث ءس هػػ
اهءػػػػيؾ صشػػػػ الت تت  ػػػػؽ مػػػػيبءصس ابد ػػػػصا سابمػػػػ ش ابد ػػػػصةش   سصشػػػػ الت تت  ػػػػؽ مػػػػيبء م ساب ةػػػػية 

 اب يط ةش  سخاس  تت  ؽ ميب ةية ار سةش ساب ةية ابصاس ةش ....
سصػػػف دهػػػش خاػػػس  اػػػلف اءػػػيؾ صشػػػ الت مػػػ ةسة م ػػػةطش ة ػػػتطةع ابشػػػيب   هػػػي مء  ػػػه خس مص ػػػي اة 

ب  س ػت طسةػؿ صػف ابشػيب م ةطش ص صف  سبه   سخاس   مةسة ساطةسة ص عاة ت تيج إب  دها  مةس سا 
ء  ه   سخ ةيءي إب   الج طسةؿ سص ي اة صف  مػؿ ارطمػي  ارامػيئةةف ابء  ػيءةةف سايدتصػي ةةف   
 صػي خف اءػيؾ صشػػ الت  يسحػش سصذ تػش   سخاػػس  صال صػش بصػػاة طسة ػش خس اائصػش تػػالـ  ابشػيب طة ػػش 

 سي ةص ؾ إ ا اي إي خف ةت ةؼ ص هي. ةيته 
س ؿ شيب اا ا ل اب ةية ي ما خف تميااه م   ابصش الت سايحطساميت سابصحػيةعيت اػا  ةيتػه 
  رءػػػػه ي ةص ػػػػف ر  إء ػػػػيف خف ة عػػػػؽ دصةػػػػع  يديتػػػػه سخااااػػػػه سصطيص ػػػػه ميبطسةعػػػػش ابتػػػػا ةسةػػػػااي 

ء مةش ي سدسا ب صط عةش ساب صػيؿ ابتػيـ سةستحةهي   ساب  ياة سابم ش ابد صةش سابء  ةش     هي خصسس 
 ابءيم مػاسديت صت يستػش اػا ابءدػيح اةهي   ساب ةية ء  هي اا     ش صف ابصش الت ة  هي ابشيب خس 

 1سي سدسا ب ةية ماسف صشي ؿ.
 
ستتس   ص ظـ صش الت ابشميب ابء  ةش  سؿ صش الت ابءصػس ايء  ػيبا  -:المشكاا ت ال فسية  -5

ي ػػت ااا ب سشػػا ست صػػؿ ابص ػػذسبةش ساي ػػتعالؿ  ػػف ار ػػسة   س ػػؿ اػػ ل ابظػػسسؼ بصس  ػػش ابصسااعػػش سا
تػػذيس   ػػػ  ابمػػػ ش ابء  ػػػةش سابءشػػػيط اب ع ػػػا ساتدياػػػيت ابشػػػميب س يااتػػػه ابصات  ػػػش سةظهػػػس  بػػػؾ اػػػا 

 ش سس ابشيب ميرسؽ سابت ب ساي تئيب سابمساع سابء ةيف س اـ ابعاسة     حمط ابء م.
  ػػةش صتميةءػػش صيػػؿ ابمػػساع مػػةف اب يدػػش إبػػ  اضشػػميع ابدء ػػا سمػػةف سابشػػيب ة ػػيءا صػػف مػػسا يت ء

 2ابتعيبةا اباةءةش سايدتصي ةش سمساع ابعةـ.
ايبم ث اا صسحػسع ابعػةـ بػا  ابشػميب حػسسسةش سي صػش   ػ  ابص ػتسةةف اب ػسا  سابدصػي ا   ا  ػ  

إبػ  ء ػؽ ب ص ػيةةس ابص تسب  اب سا  ءدا خف ابصس  م يدش صي ػش اػا ت يص ػه صػع ابصسا ػؼ ساب يدػيت 
سابعػػةـ ت صػػؿ مصييمػػش صسدهػػيت ب ػػ س ه   سمػػاةها خءػػه إ ا غيمػػت صيػػؿ اػػ ل ابعػػةـ   خس تحػػيسمت   اػػلف 

                                                 
1
 .522ص  -يرجع ضثك ركرِ –عًر يحًذ انرٕيٙ انشٛثاَٙ   
2
 .413ص  -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ  

ٛح ٔاالجرًاعٛرح ثشُراء انحرذٚس عرٍ ةراْرج ا َررٕيٙ * ٚعرثرر يفٓرٕو اررال ان رٛى يرٍ انًفراْٛى انحذٚصرح َطرثٛا ت حٛرس ذًرد االفرارج ينٛرّ فرٙ شُاٚرا ا تحراز انُفطر

 )اناليعٛارٚح( فٙ كراتاخ كم يٍ ايٛم دٔركاٚى تٔذانكٕخ تارضَٕست ٔرٔترخ يٛرذٌٕ .)ثَظر يرجع ياجذ انسٕٚد(.
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ابشػػميب ة تػػسب  ػػف  اتػػه س ػػف صدتص ػػه   سة عػػا اساا ػػه ب  صػػؿ سةعػػؿ اءتيدػػه سةحػػطسب   خصػػي   ػػ  
بصسدػػػساة بػػػا  ابص ػػػتس  ابدصػػػي ا اػػػلف خ  تءظػػػةـ م يدػػػش إبػػػ  ء ػػػؽ  ةصػػػا ةشػػػمه ارء ػػػيؽ ابعةصةػػػش ا

اراساا ةحصءه خااااه سصي ه اب  ةػي سا  ا تحػيسمت خس بػـ تتحػح   ا ػس يف صػي ة ػاث ابمػساع ابعةصػا 
 اب    ا ةااع ميبتءظةـ ايدتصي ا إب  ابت  ؾ سايءهةيس .

     ابعةـ ابصشتس ش مػةف خاساااػي  صي خف ابصدتص يت اضء يءةش اا ت يصؿ مءةتهي ايدتصي ةش ت تصا    
  صػػػي ات ػػػع صػػػاااي مةػػػءهـ   ا ااات س ػػػاة صدتص ػػػيتهـ  ػػػسة ستصي ػػػ ي   اػػػا  ػػػةف تحػػػ ؼ ت ػػػؾ سابتػػػا 

ابس اة   صي اء  ػس صػا  ت ػؾ ابعػةـ مةػءهـ   مةءصػي  ػا ةػذا  ابتءػياس ساياػتالؼ اػا ابعػةـ إبػ  مػساع 
بػػ  مػػ سمش ابسمػػسؿ إبػػ  ات ػػيؽ اػػا  مػػةف خ حػػي   بػػؾ  بػػؾ ابصدتصػػع   غيبمػػي صػػي ةعػػسا إبػػ  ت   ػػه سا 

  1ابصهصش .ارصسس 
سة يءا ابشميب خةحي صف مساع ابص تعمؿ س ااتةيس اب صػؿ خس ابسظة ػش خس ابصهءػش   سءتةدػش بػ بؾ    

ةت ػػـ ابشػػميب ميبصةػػؿ إبػػ  ابتطػػسؼ   س يػػسة ايءػػاايع ابػػت صم   ساب صػػؿ   ػػ  ت عةػػؽ ابعمػػسؿ بػػه صػػف 
 دصي يت ار ساف ساياتصيـ م حسةش ابدصي يت سابتدص يت سارب يب ابدصي ةش.

 صي ت يس با  ابشميب خ الـ ابةعظش ءظسا ب يسة ت  ةساـ اا ابص ػتعمؿ سابص ػذسبةيت ابتػا تءتظػساـ    
بت سةف  ةية ص تعم ةش   سخ الـ ابةعظش تءشف  ف اب سا اا صس  ش ابشميب ب هسسب صف ابسا ع ساب دػس  

ي ت ػػػا صحػػػة ش  ػػػسؼ اةهػػػي الءهػػػإبػػػ   ػػػيبـ اباةػػػيؿ ابػػػ   ة عػػػؽ اةػػػه صػػػي ةمػػػمس إبةػػػه سةتصءػػػيل   سا  ا خ
.ب س ت

 -ة ا : سصف خاـ صش الت ابشميب ابء  ةش خةحي صي 2
تصيػػػؿ خ صػػػش ابت مةػػػس بػػػا  م ػػػ  ابشػػػميب ص ػػػسسا سئة ػػػةي بصشػػػ الته   اػػػء ف ي  -: ةااااا* أتماااة الت بي

ء ػػػتطةع خف ء ػػػاا ار ػػػميب اب عةعةػػػش سسا  م ػػػ  صظػػػياس  ػػػ س هـ خس ءحػػػع خةػػػاةءي   ػػػ  ابص ػػػيسس 
  صؿ   ػ  ت اةػا صطػيبمهـ ساساا هػـ شيمؾ اا تش ةؿ م   اتديايتهـ ستابسئة ةش ابتا  ا تتااؿ ستت

سب ػػؿ اب ػػمب اػػا  بػػؾ خف م ػػ  ابشػػميب  ػػا ي ةدػػاسف صدػػيي ة تمػػسف صػػف االبػػه صػػي ة تعاسءػػه   خس 
 يتمػػيؿ اب عةعةػػش ابتػػا صػػف االبهػػي ة مػػسسف اةػػه  صػػي ةشػػ سسف   خس خءهػػـ ة تعػػسسف إبػػ  سدػػسا  ءػػسات ا

اسءهي   س ػػا ة ػػسف اب ػػمب اػػا  ػػؿ  بػػؾ مػػاااع تػػساا اب ػػالصش    ةػػث ة  ءػػسف  ػػف صشػػ التهـ سة ػػا
اي ػػتصيع إبػػ  ابصشػػ الت سابشػػ يس   ػػا ي ةدػػا ا ت  ػػيءي  ءػػا ابػػم     خس اءػػيؾ صػػف ةػػس  حػػسسسة 

                                                 
1
 .535-55ص ص  -يرجع ضثك ركرِ –ياجذ انسٕٚد   
2
 .414ص  -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
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ايبت اـ معسؿ اباةس ساضشياة م ؿ شػا   س إي ايبمػصت خاحػؿ صػف ابت مةػس ابشػي ا ابػ    ػا ةدػسح 
 ت مب.سده ابص ذسؿ  ف ابش س  خس ابص

صف اءي تءشف خ صش ابت مةس بػا  م ػ  ابشػميب   الصػي ابمػصت خس ابتطػسؼ س الاصػي شػس    ةػث    
خف س ػػة ش ابت يصػػؿ صػػع ابشػػميب يمػػا سخف ت تصػػا   ػػ  اب دػػش ساض ءػػيع سابصءي شػػش ابصسحػػس ةش ابسا ةػػش 

طػسؼ   مصش التهـ .س ا ةعػيؿ خف صػي ءشػياال ابةػـس بػا  م ػ  ابشػميب صػف تمػسايت ةمػاس   ةهػي ابت
ءصي صسال خءءي بـ ءعيم ػه ميبصءي شػش ساض ءػيع   سب ػف  سمػؿ ميبت ػ ط سابعصػع م ةػث  ػا ةعػس  اػ ا اب  ػس  سا 
ابصتطػػػسؼ ابص تصػػػا   ػػػ  خا ػػػيس سااةػػػش   ػػػ  صػػػا  اب ػػػءةف   رف طسةعػػػش ساحػػػه  يءػػػت ت تصػػػا   ػػػ  

ب ظػػػيت ابحػػػ ط سابعصػػػع   اػػػا  ػػػةف خف صعيسصتػػػه ميض ءػػػيع سابصءي شػػػش  ػػػيف ةص ػػػف ابعحػػػي    ةػػػه اػػػا 
 1ص اساات . 

  2س ػػمب  بػػؾ ابم ػػا  ػػف يعياػػش ارصػػش ستسايهػػي ستعيبةػػااي س عةػػاتهي -: اباااا* افتقاااا ال نيااة الباتيااة لمشب
ايبشػػميب ت ػػسال  يبػػش صػػف  ػػاـ ابسحػػي مصػػي ةدػػس  بشػػذسف اةءػػه   سسمصػػي بشػػذسف اءةػػيل   ساػػ ل صعاصػػش 

ت يظـ بةممح   عػؿ سدساةػي ةتاػ  صػف تصها به ستا ؽ به إطيسا تءصس اةه صشي س ابتستس سابع ؽ اب   ة
ابتساث صسحس ي بتفص ه   سصف ابطمة ا خف ةس ا تفصؿ ابسدسا اب اتا إبػ  تفصػؿ ابسدػسا ايدتصػي ا   
سابسدػػسا اب ػػسءا ب م ػػث اػػا شػػسسس اب ػػيبـ   سابظػػسسؼ ابااا ػػش إبةهػػي   ساػػا ء ػػم ابس ػػت ابم ػػث  ػػف 

 3طسةؽ ب اسسج صف  يبـ شسةس خس ميرمح طسةعي ب االص .
سمػػػ سمش ت ةػػػؼ ابشػػػميب صػػػع اػػػ ل ابصشػػػ  ش   س ػػػاـ سدػػػسا ابتسمةػػػش ابدء ػػػةش  -: ثاااااا* مشاااكمة الج 

ابم ة ش   ستسدع ا ل ابصش  ش إب  اب  س ابصستمط ميي تالؿ   سابص هسصػيت ابص  سطػش  ػف ابدػءم 
م ػس   سسظة ته اا اب ةية   سابصيةسات ابايسدةش   ساب عميت ابتػا تسحػع خصػيـ ابشػميب اػا ابػ ساج ابص

ساب ػػساغ اب  ػػس  ساب ع ػػا ساب ػػيط ا سابسةيحػػا   ستػػساس خ ػػميب ايء ػػساؼ بػػا  ابشػػميب سخاةػػسا  ػػاـ 
 4ابعةيـ س د  صءتاةيت ابشميب  ف خاا  اسساي.

م خف اب ػس  ار ي ػا صػف تسمةػش إصةػؿ خف خ  صػه emihe" اػا  تيمػه مإصةػؿ  جاا  جاار ةنسانسةعسؿ "
خف خيمػػػت  ساط ػػػه سخ سا ػػػه   سخف خصءػػػع شػػػهساته اػػػا  ةػػػؼ ةشػػػ س سة ػػػب ابدصػػػيؿ اػػػا  ػػػؿ خشػػػ يبه   س 

 ايتديل ء س ابس ة ش   ال ا ت عؽ  بؾ سدا إصةؿ طسةعه إب  اب  ياة.....

                                                 
1
 .53-35ص ص-4335-ان اْرج  –انذار انًصرٚح انهثُاَٛح  -رـــــــــح انتؼثٍـــــاب َأزمـــانشث –ضٛذ اثحٙ   
2
 .54ص  -يرجع ضثك ركرِ –فرد يٛهطـٌٕ   
3
 .13ص  -يرجع ضثك ركـــــرِ –عهٙ نٛهــــح   
4
 .54ص-َفص انًرجع –فرد يٛهطـٌٕ  
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ستتفيس صةسؿ اب سا تفيةسا  مةسا ميبصةسؿ اب يئاة اػا ار ػسة   س ػا ةصةػؿ اب ػسا بهساةػيت تت ػيس  صػع    
 ػ  صسااعػش ار ػسة سصػا  تشػدة هي بػه   ا ػةم صةسؿ خاساا خ ػسته   إي خف تءصةػش صةسبػه اػ ل تتس ػؼ  

صف ابحسسس  خف ت سف اساةػيت خاػساا ار ػسة صتشػيمهش   مػؿ ة  ػا خف تسدػا اػا ار ػسة صةػسؿ ظػياسة 
 ء س صصيس ش ابهساةيت   سصف اءي تءشف صش  ش اب ساغ.

 -با ميب ابتيبةش :تت ي ـ صش  ش اب ساغ    -:ةاغ ااا* مشكمة الف
 بصةسؿ شميمهي ء س ابعسا ة س اـ تساةس اب تب . اـ إييسة ار سة  -
  اـ تشدةع ار سة خمءي اي بالشتساؾ اا ابءساا  ابسةيحةش سصسا   ابشميب . -
  اـ تشدة هـ     ايمت يس ساضمااع . -
ش ارمءػػػي  س ػػػؿ صشػػػ التهـ اءشػػػ يؿ اراػػػؿ اػػػا اب صػػػؿ طػػػساؿ ابةػػػـس   صصػػػي ةءػػػتت  ءػػػه  ػػػاـ صتيم ػػػ -

 ابء  ةش.
بد ػػةـ اػػا تسمةػػش ارمءػػي  خس ابتءػػي   ساب م مػػش اػػا ص يص ػػش ارمءػػي  مػػةف ابع ػػسة سابحػػ ؼ اضاصػػيؿ ا -

 سابشاة ساب ةف .
ساػػػية خ ػػػا ابسابػػػاةف خس   ةهصػػػي صصػػػي ةػػػذا  إبػػػ      ػػػش اي ػػػتعساس اب ػػػيئ ا سشػػػ سس ارمءػػػي  مػػػيب ساغ  -

 اب يط ا .
 .  ش اراميئةةف اا صديؿ س يةش ابشميب سابتسدةه ابء  ا سابصهءا  -
  اـ تساةس صة اءةش صءي مش بمساصت ابتسسةح  ف ابشميب . -
   ش اسس اب س  اب ةءصيئةش سابص س ةش ابهيااش سابصءي مش ر صيس ابشميب سابصةسؿ سايتديايت. -
  ػػػػش ابص ػػػػيس  اب ءةػػػػش سابيعياةػػػػش   ساياتصػػػػيـ ميبصهسديءػػػػيت ابسةيحػػػػةش سابصس ػػػػةعةش ابتػػػػا ةصػػػػا مهػػػػي  -

 ابشميب س ت اساغه.
  ػػؿ صشػػ التهـ ابء  ػػةش سايدتصي ةػػشسة ابصدػػالت سابمػػ ؼ ابتػػا ت ءػػ  مشػػذسف ابشػػميب ستهػػتـ مءػػا -

 1 س  ش  اا ابص تميت اب يصش .
ةسمط م     صي  ابء م مةف اب اساءةش سابدءم   سةعسبسف بءػي خف اء ػااـ ابص ػيصسات  -: انا يةاااا* ال 

صػػف طصفءةءػػش   إءصػػي ةتسا ػػب صػػع امػػسط اب اساءةػػش صػػف  ةػػية ابشػػميب م ػػمب صػػي ت   ػػه بهصػػي اب حػػيسة 
ابص ػػتس  ابدء ػػا صػػف  ةػػث ابسغمػػش سابعػػاسة   ػػ  ابصصيس ػػش   سةذ ػػا بءػػي خسبئػػؾ اب  صػػي  خف اضء ػػيف 

                                                 
1
 .24-01ص ص -5541 –انكٕٚد  –يُشٕراخ راخ انطالضم  – راؽـــــــاب َانفــــــانشث –ثحًذ عثذ هللا ثحًذ انعهٙ   
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ابعاةـ  يف ةصيسم ابدءم ساس اا  يبش صف اب اساءةش   س ػيف ابدػءم ءس ػي صػف ابعػءص   مػؿ سخ يػس 
 1ابصسخة ب دءم سبا ؿ اا ء م ابس ت.صف  بؾ  ايبدءم  يف صستمطي مف ؿ ب ـ ابمشس ا يف ب ـ 

* سصف خاطس ابصش الت ابء  ةش ابتا تديمه ابشميب اا ا ا اب مس اا اض  ػيم محػ ؼ اآلمػي  
ساات ا  ص ػيءتهـ اػا ار ػسة   ا  ػ  ابػسغـ صػف خف اب يةػس صػف ابشػميب ة ءػسف ابتعػاةس ساب ػب آلمػيئهـ 

صػي آبػت إبةػه ار ػسة اب اةيػش ابتػا ةءتصػسف إبةهػي سخصهيتهـ الءهـ ة تصسف اا   سمهـ اب يةس صف ار   ب
سةءحػػػصسف ت ػػػػت بسائهػػػي م ػػػػا  ػػػساتهـ إبػػػػ  س يمهػػػػي  ػػػؿ ةػػػػـس   سصشػػػ  ش ابشػػػػميب تمػػػاخ ابشػػػػميب تمػػػػاخ 
ميبش س  صف خءهـ ي ة ياسف ةتعيم سف صع اآلمػي  رءهصػي اػا اب صػؿ خس اػا ص ػيف آاػس. سميبتػيبا صػي ا 

س ا اصتػا مػه اب صػس إبػ  ابشػميب   إءػه ي ة ػتطةع خف ةءدـ  ف صيؿ ا ل ارسحيع اا ء  ةش ابط ؿ 
استه سخاساتػه ء ػم ابشػا   ة م ميبسي  ر ا   افمسل صيؿ خ  سدؿ آاس   سخصه  ف  اصسخة خاس   سا 
  اػػيبدصةع اػػا ءظػػسل  ػػسا    سدصػػة هـ ي ةستمطػػسف سدػػااءةي مع مػػه   إءػػه ي ة ػػمهـ س ػػا ي ة ػػساهـ   

 ػػـ ميبالصمػػيية   ساػػؿ اءػػيؾ صس ػػؼ ء  ػػا ادتصػػي ا خساا صػػف سبػػ ا اػػلف صس  ػػه صػػف دصةػػع ابءػػيم ةت
    2صس ؼ ابالصميية مةف ابءيم .

 
اي تئػػيب اػػس  ػػس  ابسدػػسا اضء ػػيءا   سايمػػةش صتفمػػ ش اةػػه   سخف اضء ػػيف ة ػػيءا  -: ابااااااالكتئ*

ي اػس اي تئيب سة يمال   سب ف ماسديت تتمػيةف متمػيةف صػي اػس ء  ػا سصػي اػس سسايػا سصػي اػس  ع ػا سصػ
ادتصػػػي ا   سخف اي تئػػػيب  ػػػا ةظهػػػس مسمػػػ ه ت مةػػػسا  ػػػف اةمػػػش ارصػػػؿ ساض مػػػيط اػػػا اب ةػػػية ساعػػػااف 

 ابصسحسع ابص مسب .
ساي تئػػيب  ص هػػـس ء  ػػا ةصيػػؿ خسحػػةش م ػػث صشػػتسؾ بص ظػػـ اب  ػػـس اضء ػػيءةش سخف   صػػي  ابػػء م    

ات ػػػاات ت سة يتػػػه ستءس ػػػت   سابطػػػب ابء  ػػػا سابعةػػػيم ابء  ػػػا  ػػػا تءػػػيسبسا ابص هػػػـس ميباسا ػػػش سابت  ةػػػؿ
سب ػػف سغػػـ اػػ ا ابت ػػاا سابتءػػسع اػػا ابعمػػا صػػف اي تئػػيب اءػػيؾ ت سةػػؼ صس ػػا " اي تئػػيب احػػطساب 
سدػػااءا   ػػ  ابص ػػتس  ابء  ػػا   سخءػػه احػػطساب  ع ػػا   ػػ  ابص ػػتس  ابػػ ايءا رف اضء ػػيف  ػػيئف 

ا ااا هػػػي   ػػػ   حػػػس  ء  ػػػا ادتصػػػي ا"  ساي تئػػػيب ةعمػػػا مػػػه " ايبتمػػػيؽ ميبػػػ ات سابتشػػػسءؽ اػػػ
  ػػػيب ابسا ػػػع اباػػػيسدا  ةػػػث ة يمػػػا ابص تئػػػب ابشػػػ سس مييءعمػػػي  سابةػػػفم ساب ػػػ ف اب صةػػػؽ سابػػػ ءب  

                                                 
1
 .55ص  –ضاتك يرجع  –ضٛذ اثحٙ  
2
 .44-43ص ص – 4335-ان اْرج  –رٚة نهطثاعح ٔانُشر دار غ -ًــــــــر انىفســــاب َانتُتـــــــانشث -ٕٚضف يٛخائٛــم ثضعذ  
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سساف اي تديمش ب س ش اب ةية سابش سس ميضدهيا ساب ةأل ءهمػي بت سة ػيت ابػ ا سة سابسا ػع   س ػا ةػاااع 
 1 ياس."ابص تئب  صي ة يءةه مص اج صسح   سم س ش ي ت سؼ ابتس ؼ ستسات ا س   

ايبشميب  ا ةش س ميب ءب ستفءةب ابحػصةس ايمػش ابػ ةف خ مطػت  يدػيتهـ اػا اػ ل ابصس  ػش   س ػا 2
ةشػػ س ابػػم   ميي تئػػيب سايشػػصئ ا  سحػػ ؼ ابيعػػش سابصةػػؿ إبػػ  ابةػػفم سابتشػػيـذ   ست تمػػس صشػػ الت 

 ابءحت ايء  يبا      صش  يئصش ابصش الت ابء  ةش ميبء مش باءيث.
اضاصيف ظياسة إء يءةش بةم بهي خس  خس سطف ص ةف اهػا تسدػا  ةػث تسدػا اب ساصػؿ  -اإلامااااا  :*

  سصػػف يػػـ اهػػا ظػػياسة صت ػػااة  يابصهةئػػش يءتشػػيساي ء  ػػةي سادتصي ةػػي سا تمػػياةي س ػػ س ةي ساةصسدسااةػػ
 ارم يا يسةش اا ص تسااي صف  ةث  ساةي ابسذةي إبةهي .

يس ص ػػةف خس  عػػي ةس ص ةءػػش   سخف اػػ ا اي ػػت صيؿ ساضاصػػيف  ػػ سؾ ااا ػػا ةهةػػ  اب ػػسا ي ػػت صيؿ  عػػ
ةمػػي مه ت ةػػسات ء  ػػةش سادتصي ةػػش سد ػػصةش   سخف اء ػػ يب اب عػػيس ةػػذا  إبػػ   ص ػػش صػػف ار ػػسا  

 3تتميةف متميةف ءسع اب عيس.
سة ػػسؼ اضاصػػيف مفءػػه " ابت ػػيطا ابصت ػػسس ب صػػساا ابء  ػػةش    ةػػث ةػػذا  إبػػ   يبػػش ء  ػػةش س حػػسةش 

ع ابصػػياة ابصاػػاسة باسدػػش ةصةػػؿ اةهػػي ابصػػاصف إبػػ   ةػػياة دس ػػش ابصػػياة ابصت يطػػية  ءيتدػػش  ػػف ابت ي ػػؿ صػػ
ست ػػػةطس   ةػػػه سغمػػػش  هسةػػػش  ػػػا تسغصػػػه   ػػػ  ص يسبػػػش اب مػػػسؿ   ػػػ  ابصػػػياة ابء  ػػػةش ابصط سمػػػش مػػػف  

 4طسةعش ".
صػف ابمػااةيت اػا ت  ػةس  ػ سؾ اضاصػيف    ةػث ت ةػا  (5512)لكن غة ست تمس ءظسةش ا   ابتستس    

ضاصػػػػيف ة صػػػػؿ   ػػػػ  ا ػػػػ  ابتػػػػستس ابءيشػػػػ   ػػػػف ابحػػػػ سطيت ايدتصي ةػػػػش سابمةئةػػػػش   اتءػػػػيسؿ مػػػػفف ا
ابصااسات به خيس تااةس  ةع ؿ صف ابع ؽ سابتػستس اة صػؿ  ػيبت  ة  اب ػ ما ابػ   ةءهػا اربػـ   خصػي صػي 

صػف خف اب  ػسؿ ي تا ػا ابتػستس مػؿ اب  ػم ت ػمب اي تئػيب  (5534)دي ت مه اسا ش  يمؿ سآاسةف 
 5ؽ .سابع 

ساضاصػػػػيف ةػػػػتـ ميبصاػػػػاسات ابسئة ػػػػةش ابتػػػػا ة ػػػػي  ا ػػػػت صيبهي اػػػػا اب ػػػػسؽ اب يبصةػػػػش   ساػػػػا اراةسءػػػػيت 
ساب س ػػػيةةف ساب شػػػةأل سارص ةتيصةءػػػيت   ساػػػ ل ابصاػػػاسات ةمػػػاس سحػػػ هي ص ػػػتعسا إبػػػ   ػػػا  مةػػػس اػػػا 

                                                 
1
 . 432-431ص ص  -دخ –ان اْرج  –يكرثح زْراء انشرق  – حــــــــــاخ انشثاب انىفسٍــــأزم –يحًذ اتراْٛى عٛذ  
2
 .425ص  -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ   
3
 .553-551ص ص –َفص انًرجع انطاتك  –يحًذ اتراْٛى عٛذ   
4
 .53ص -5552 –انكٕٚد  –ضهطهح عانى انًعرفح  – رج تكامهٍحـــوظ –ذراخ َانمجتمغ ــــانمخ –يصطفٗ ضٕٚف   
5
 .4335-االياراخ انعرتٛح  –دار انكراب انجايعٙ  –م األسرج َانمجتمغ ـــُكً نمشاكـــانؼالج انسه –ف عثذ انْٕاب ثتٕ حًٛذاٌ ٕٚض  
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ف  ػيف اب شػةأل ةءتشػس م ػػس ش بػم   ابس ػت   ب ءػه ة ػسا إبػ  اي ػػ تعساس  ػءسات ارب ةػش ابييبيػش   سا 
 اا خغ ب ارس يت .

 
سب ف ا ا ي ة ءا خف ابشميب ي ة ػيءا صشػ  ش إ ػي ة ا ػت صيؿ ابمػيسمةتةسسات س عػي ةس ابه س ػش      

( سب ءهػػػي بػػػـ ت ػػػا صاػػػاسا سئة ػػػةي اػػػا 53-34اػػػيرسب   يءػػػت حػػػصف ابصاػػػاسات ابسئة ػػػةش اػػػا  عمػػػش )
صي  عػي ةس ابه س ػش اظ ػت   ػ   يبهػي ارب ةش ابييبيش   رف ابصاصءةف اا  يدش خ يس إب  ابتءشةط   خ

مي تميساي صااس ابع ػش ابػ ةف ةءتصػسف إبػ  ابطمعػيت اب  ةػي خس اب ءػيءةف خس ابشػميب ابػ ةف ةمت ػاسف  ءهػي 
 1 ءاصي ةاا سف صس  ش ابءحت اب يصؿ .

سابشميب  ا ةت يط  خ يس صف صياة سا اة   إصي بة ةا ص  سؿ صياة ت ػسا   ةهػي   سبػـ ة ػا ص  سبهػي    
ةػػي  يب ػػيمؽ   خس ب ػػاـ تساساػػي   خس مػػاااع ابتدسةػػب ساب حػػسؿ سصدػػيساة ابساػػيؽ   خس بتا ةػػؼ تػػفيةس  س 

صحػػػيا صيػػػؿ صػػػاصف ابصءسصػػػيت ابػػػ   ة ػػػتااـ ابصءسصػػػيت بػػػةال بة ػػػتةعظ اػػػا ابمػػػميح بة ةػػػؿ ابشػػػ سس 
 2ميب  ؿ سابء يم . 

 تػب ارصػـ ابصت ػاة ءشست ارصـ ابصت اة     صس  هي اا ايءتسءةت تعسةػس ص 4331ساا  متصمس    
ابص ءػػا ميبصاػػاسات سابدسةصػػػش  ػػف ابسحػػع اب ػػػيبصا بالتدػػيس غةػػس ابصشػػػسسع ميب عػػي ةس ابصاػػاسة ب ػػػيـ 

 4332سمػػةف ابتعسةػػس خف ت اةػػا  ػػاا صت ػػيطا اب عػػي ةس ابصاػػاسة  ػػف اب ػػاا ابصيمػػت اػػا تعسةػػس  4331
اب ػيبـ ابػػ ةف  ميبصئػش صػف  ػاا  ػ يف1ص ةػسف شػاص سةصيػؿ اػ ا اب ػاا  433 ةػث سمػؿ اب ػاا إبػ  

 3 ءش . 22-51تتساسح خ صيساـ مةف 
 
 ص ةش تتحصف سسؽ ابتما اا خ  مسسة صف مػسسل اهػس امػتالع ااػيف  ػياف ص صػؿ  -  :ااااااالتاخي*

صس ػب س خاػـ اػ ل ابصس مػيت سابصػساا اػا ابءة ػستةف  133م اة صس ميت  ةصةيئةػش م ػا  ػاااي  ػسابا 
سةش سابصس مػػيت ابءةتسسدةءةػش  سصػػع خف ص ظػػـ اػػ ل سغػي  خ  ػػةا اب سمػػسف   س صػ  ار صػػي  اب حػػ

 ابصساا  يصش سخشااي حسسا صف م حهي ة مب اب سطيف .
اي تعػيا مػفف ابتػااةف سدسبػش  –اضاصػيف   ػ  ابءة ػستةف  –ابت ػ   ميي تءشػيؽ  -نم  انافا  التااخي  :

ا تمػيسل  –اب حػب استميط ابتااةف مصسا ػؼ سصءي ػميت ص ةءػش   سا تعػيا ابشػميب ميستميطػه مصسا ػؼ  –
                                                 

1
 .45-43ص ص-4335-انرٚاض  –يركس انذراضاخ ٔانثحٕز  -دَر مؤسساخ انمجتمغ انمذوً فً خفض انطهة ػهى انمخذراخ –يحًذ فرحٙ عٛذ  
2
 .42ص -5544-انكٕٚد  –انًجهص انٕطُٙ نهص افح ٔانفٍُ  -ضهطهح عانى انًعرفح – ان مظاٌري َػالجًــــــــــاإلدم –عادل انذيــــرداظ  
3
 .34ص -4331 -انرٚاض –يركس انذراضاخ ٔانثحٕز  – ذراخـــــَانمخ ــــاباإلرٌ –يحًذ فرحٙ عٛذ   
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 س ة ش بعتؿ ابس ػت سص ػ   -ساعي  اب س  –ص يءش ادتصي ةش سصظهس صف صظياس اب مسةش سابت حس 
 اب ساغ.

سصف اب ساصؿ ابتا ت ػياـ اػا تػسسط ابشػميب اػا  ػياة ابتػااةف اػا  ػهسبش اب مػسؿ   ػ  اب ػةديسة 
 1ابتصسا سص يسبش إيميت اب ات. – ب اي ت الؿ  –

سخاػػـ صشػػ  ش اػػا ءظػػس   صػػي  ابػػء م اب  بػػش ابتػػا تتستػػب   ػػ  حػػ  ه خصػػيـ  -: ةابااااة ناالغتاااا* ال تل
صدتصػػع صػػءظـ  ػػػس   ػػياس   ساػػا   بػػػش ي  ػػمةؿ إبػػ    هػػػي اػػا تمػػسس اػػػذي  إي مت عةػػؽ ءػػسع صػػػف 
ابس ػػػاة اب عةعةػػػش ابعيئصػػػش   ػػػ  " اب ػػػب سابت ػػػيطؼ سابت ػػػيسف مػػػةف ابءػػػيم"غةس خف اػػػ ل ابس ػػػاة تمػػػاس 

ط ابصدتصع     ابءيم   ساا هـ إب  ابص يةسة سايءمػةيع   ساػس اتدػيل ي ص ت ة ش ميبءظس إب  ح 
ةذا  اعط إب  اب ة سبش اسف ت عةؽ س اة  عةعةش مػةف ابءػيم   س إءصػي ةت ػمب خةحػي اػا ت سةػؽ ءصػس 
صةػػسؿ اب ػػب ساضمػػااع بػػاةهـ   ساػػ ا تطػػسس صسحػػا ةت ػػمب اػػا  يةػػس صػػف ايء سااػػيت اػػا ابصدتصػػع 

 اب اةث . 
 س ةش م ةطش سايصش اا ابس ت ء  ػه ـ  ف اغتساب ابشميب اب سما اا حس   عةعش صسحسةص ف ابت  

ساػػػا خف شػػػم ش اب ال ػػػيت سابتءظةصػػػيت ايدتصي ةػػػش ابتػػػا ةستمطػػػسف مهػػػي ي تعػػػـس   ػػػ  خ ػػػيم تعػػػاةس 
ص يءةػػيتهـ   سي ة ػػةس اب صػػؿ اةهػػي م ةػػث ة عػػؽ صمػػيب هـ  صسحػػس ا  ػػ ةـ بظػػسساهـ سااتصيصػػيتهـ سا 

 .سةسحا طصس يتهـ 
ايب صػػػػؿ ابػػػػ   ةتػػػػيح ب شػػػػميب ي ة تعػػػػا اػػػػا خغ ػػػػب ار ةػػػػيف صػػػػع ا ػػػػت ااااتهـ سامػػػػساتهـ سصةػػػػسبهـ    

ستط  ػػػيتهـ مػػػؿ س ػػػا ةت ػػػيس  ص هػػػي   سصػػػف يػػػـ ةمػػػمح اب صػػػؿ ءشػػػيطي يعػػػةال  ػػػف ابػػػء م غسةمػػػي  ءهػػػي 
ةصيس ه ابشاص صسغصي اعط صف خدؿ خف ة ةأل ي صف خدؿ خف ة تصتع مه   سة دػ  صيػؿ اػ ا ابءػسع 

صػػػؿ اػػػا ص ػػػي اة اضء ػػػيف اػػػا ت ػػػتح إص يءةيتػػػه ست عػػػؽ ص  يتػػػه   مػػػؿ خءػػػه ةػػػااع اةػػػه إ  ي ػػػي صػػػف اب 
 ميب  مةش تديل ابسا ع ساتدياي ميبالصميية.

سمهػػػ ا ارصػػػس ابصػػػاصس ب  صػػػؿ   ػػػ   ال ػػػيت ابشػػػاص مػػػيآلاسةف اة  بػػػه  ػػػءهـ مػػػؿ سةحػػػة ه حػػػااـ  
 2ؼ .سةحة هـ حال   سا ا صي ةا ؽ باةه ءسع صف  اـ ابت ةؼ سايء سا

سبعػػا سمػػؼ " صةستػػسف" خءػػساع ابت ةػػؼ سايء ػػساؼ   ساػػا اباسا ػػش ابتػػا  ػػيسؿ خف ةعػػاـ اةهػػي صػػااال 
ء ػػػػعةي ب صمػػػػياس ايدتصي ةػػػػش سابيعياةػػػػش ب  ػػػػ سؾ ابصء ػػػػسؼ    ةػػػػث  ػػػػيف اااػػػػه ارسؿ صء مػػػػسا اػػػػا 

                                                 
1
  -4334 -االضركُذرٚح -انًكررة انجرايعٙ انحرذٚس – ُنحــــــال األسـرج َانطفـــــــمج ح انخذمـح االجتماػٍـح فـًــــممارس –عثذ انًُصف حطرٍ عهرٙ رفرٕاٌ   

 .52-51ص ص
2
 .31-32ص ص  -5541 –انكٕٚد  -انًجهص انٕطُٙ نهص افح ٔانفٌُٕ –ضهطهح عانى انًعرفح  – ً َمشكالتًـــــانشثاب انؼرت –عسخ حجاز٘   
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ا تشػػػيؼ  ةػػػؼ تصػػػيسم م ػػػ  ابمءػػػي ات ايدتصي ةػػػش حػػػ طي   ػػػ  خشػػػايص ص ةءػػػةف اػػػا ابصدتصػػػع 
اب  سؾ غةس ابصديس  خ يس صف اب  سؾ ابصديس    ساءي تءػيسؿ صةستػسف ارءػسصا   يبػش  بالشتساؾ اا

تشةس ب صس ؼ ابػ   ت ػسف اةػه اراػااؼ ابص ػااة يعياةػي غةػس صتسائصػش صػع ابس ػيئؿ ابصتة ػسة سابصتي ػش 
بت عةعهػػي   س  ػػ  ء ػػس صػػي ةػػابؿ صةستػػسف " ةءصػػس ارءػػسصا خس ابالص ةيسةػػش اػػا صيػػؿ اػػ ا ابصس ػػؼ إبػػ  

 ش  ػسا   ػيف صشػسس ي خس غةػس صشػسسع  ا اب   ةممح اةه اضدسا  ار يس تػفيةسا صػف ابءي ةػش ابء  ػةاب
  1سةممح ص حال ءصطةي     اب  سؾ ابص اا ءظيصةي .

س ػػػةف تتهػػػيس  خ ػػػالـ ابشػػػميب سطصس يتػػػه  ػػػفسساؽ شػػػدسة خاس هػػػي اسةػػػؼ  يمػػػؼ م ػػػا  صػػػس دػػػا    
ب ػيبـ اب مػيس   س ػا ةمػؿ مهػـ ارصػس إبػ   ػا  مةس   ا ةم غسةمي خف ةعػؼ م حػهـ صس  ػي ص يسحػي 

 - ػيبـ ابشػميب –ابتصسا   ةه سابيػسسة حػال سخف ةم يػسا  ػف ابت ػسة  ساب ػ س  اػا  ػيبصهـ اباػيص 
 2ة ععسف اةه  ساتهـ   سة ةشسف اةه اب ةية     ء س ةسحةهـ .

 -سصف خاـ اب صيت ابصصة ة ب شميب اب ةف باةهـ صشي ؿ ء  ةش اا :
اباشػػػةش صػػػف ابصسا ػػػؼ  –ءعػػػص ابيعػػػش اػػػا ابػػػء م  – ػػػاـ ابءحػػػت ايء  ػػػيبا  –ائػػػاة اب  ي ػػػةش اب   -

 –تس ػػع  ػػسااث  ػػةئش  –ءعػػص ابصهػػيسات ايدتصي ةػػش  -ابصاػػيسؼ ابصسحػػةش غةػػس ابسا  ةػػش –ابداةػػاة 
 -ابعيم ةػػػػش ابصست  ػػػػش بالء  ػػػػيج –شػػػػ سس غػػػػيصس مػػػػيبءعص س ػػػػاـ اب  ػػػػي ة  –اباػػػػسؼ صػػػػف ايصت يءػػػػيت 

 –ابشػػػ سس ميبت ي ػػػش  –ت ػػػاا ابشػػػ يس  ابد ػػػصةش  -ابص  دػػػش ساب ػػػسامةم ار ػػػالـ –احػػػطساب ابءػػػـس 
                                3 س  ابم ش ابد صةش. –ابمااع  -ابس يسم–اب ممةش سابتستس 

 المشك ت االجتماةية:  -2
سف خف ابصشػػي ؿ ايدتصي ةػػش اػػا ابتمػػيةف خس ابتءػػي   مػػةف صػػي اػػس صسدػػسا اػػا ستػػةصسمػػست ةعػػسؿ س    

   4ابصدتصع   سمةف صي تسغب صدصس ش ايصش صف ا ا ابصدتصع ممسسة  اةش خف ة سف مه .
إف آصػيؿ ابشػػميب خءهػػـ ةتط  ػسف مشػػ ؼ إبػػ  ابتصتػع مػػف     ػػاس صػف ابت  ػػةـ ابػػ   تػساسل اباسبػػش س بػػؾ 
بالبت ػػيؽ م صػػؿ صءي ػػب يػػـ ابػػ ساج ست ػػسةف خ ػػسة سصػػي ةتط مػػه  بػػؾ صػػف اب يػػسس   ػػ  ص ػػ ف ستفيةيػػه  

 ػػت اػػ ل ابصشػػ الت اػػػا ابصشػػ الت ايدتصي ةػػش ب شػػميب , مػػػؿ خءهػػـ ةتط  ػػسف إبػػ  ابتصتػػػع سب ػػف بة
ميبص يءش ايدتصي ةش ساب  ايءاساط اا ص تسؾ اب ةية ايدتصي ةش ساب ةي ةش ساي تمػياةش  سمػي تساؼ 

                                                 
1
 .45ص-4332 -اإلضكُذرٚح -انًكرثح انًصرٚح نهطثاعح ٔانُشر ٔانرٕزٚع – رابـــــــــــــــــــــــُنُجٍح انؼصٍان َاالغتــــتاح  -عهٙ فرا  
2
 .32ص  -ضاتكيرجع  –عسخ حجاز٘   
3
 .23ص  -4334 –اإلضكُذرٚح  –دار انًعرفح انجايعٛح  – حــــــــــــــــــــانمراٌق –ياٚطـــــح ثحًذ انُٛــــال   
4
 .42ص -4330 –ا زارٚطح  –دار انًعرفح انجايعٛح  – الخ االجتماػٍحــــــــانمشك -عهٙ ضعذ يحًذ عاطف غٛس ٔ اضًاعٛم  
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ابصدتصػػع مهػػـ سا تػػساصهـ ستعػػاةس آسائهػػـ س مػػسبهـ  ف حػػي  ءػػيا ةف ,  صػػي ةسغمػػسف اػػا ت عةػػؽ ابشػػ سس 
ييءتصػػي  إبػػ  ابصدتصػػع سبا ػػسة صػػع إتي ػػش اب سمػػش خصػػيصهـ ب ت مةػػس  ػػف ابػػ ات مػػيبطسؽ ابصشػػسس ش م

سابصعمسبػػػش ا عةػػػي سادتصي ةػػػي , سة تػػػيدسف إبػػػ  تءصةػػػش  ػػػاساتهـ سا ػػػت ااااتهـ سصػػػساامهـ , ساػػػا ابس ػػػت 
ب اب يحس بـ ة ػا صعمػسي خف صدتصػع صػف ابصدتص ػيت ةظػؿ ص  عػي   ػ  ء  ػه اػيف شػميمءي سيشػؾ ةسغػ

اػػػػا ايء تػػػػيح   ػػػػ  ابيعياػػػػيت ارسسمةػػػػش ابص يمػػػػسة ,  ػػػػسا  اػػػػا شػػػػ ؿ س ػػػػالت خس  ةػػػػيسات ب  صػػػػؿ خس 
ايطػػالع   ػػ   ءيمػػس اػػ ل ابيعياػػيت , ب ػػا ةءهػػؿ صػػف صءيا هػػي سةتػػ سا م اااػػي , ةطصػػح ابشػػميب اػػا 

 ابش سس ميي تعساس ابء  ا سايطصئءيف إب  ةسصه سغال ساب  ابءظسة ابصت يئ ش اةه . 
سمطمة ػػش اب ػػػيؿ ي ة ػػػيءا ميبحػػػسسسة  ػػػؿ شػػػيب صػػف م ػػػ  خس  ػػػؿ ابصشػػػي ؿ , اهءػػػيؾ يشػػػؾ صػػػف ي 

  1ة يءا صءهي , ساءيؾ صف ة يءا صف م حهي ماسديت صت يستش , سصف ا ل ابصشي ؿ صي ة ا: 
 المشك ت األسةية :  -1

 ػػػتعساس اػػػا تذ ػػػا اسا ػػػيت  اةػػػاة سدػػػسا  ال ػػػش  سةػػػش مػػػةف ابتسااػػػؽ خس ابت ةػػػؼ صػػػف دهػػػش سمػػػةف اي   
اب ال ػػػيت ار ػػػسةش صػػػف دهػػػش خاػػػس  , سبػػػ بؾ تسدػػػه اباسا ػػػيت ابايمػػػش مصشػػػ الت ار ػػػسة ااتصيصػػػي 
ص  سظي مصشػ الت تسااػؽ ابشامػةش مػاي صػف  سءهػي ءظػيـ ةعػـس   ػ  ابحػمط ايدتصػي ا ساب ال ػيت 

ي  ايدتصي ةػػػش... سبػػػ بؾ ة تمػػػس  ػػػاـ ابتسااػػػؽ سابمػػػسا يت ار ػػػسةش شػػػ ال صػػػف ابت ي ػػػؿ مػػػةف ار حػػػ
 ابساشاةف اا ار سة .

سةمػػاس خف  ال ػػش ابشػػميب اب سمػػػا مف ػػسته تمػػؿ إبػػػ  ءعطػػش  سدػػش اػػػا مااةػػش ابشػػميب , ي بت ةػػػس    
ةػػسسف  اظػسسؼ ار ػسة ميبحػسسسة , سب ػف رف ارمػسةف صػف دهػػش , سارمءػي  صػف دهػش خاػس  , خمػم س 

مػػفف آمػػيئهـ سمعةػػش   ال ػش  ػػؿ طػػسؼ مػػيآلاس صػػف سدهػػيت ءظػػس صات  ػػش , مصػػي ةد ػػؿ ابشػػميب ةشػػ سسف
خاساا ار سة بـ ة ساسا ة هصسف  صي  يءسا صف  مؿ , م ا خف ت ةس ابشميب ساسدػسا صػف صس  ػش ابط سبػش 
سخمػػػمح بهػػػـ ت  ةػػػساـ اباػػػيص مهػػػـ , س مػػػاخسا ةءط عػػػسف إبػػػ  اي ػػػتعالؿ  ػػػف ار ػػػسة سةيػػػسسسف   ػػػ  

   2سة ت مؿ مةءهـ .اب  طش ارمسةش , س ؿ صف ةصي سف اب  طش , م ا خف خممح اءيؾ اسة  مة
ايب ال ش مػةف اآلمػي  سارمءػي  إ ا ات ػصت ميبت ػ ط ساب ػةطسة غةػس ابصسءػش صػف ديءػب اآلمػي  ,  ػيأل    

ايمػػػف إ  ي ػػػي م عػػػااف ارصػػػف سابيعػػػش مػػػيبء م , سص يسبػػػش ا ػػػتعميؿ اػػػ ا ابت ػػػ ط مػػػيبتصسا ساب مػػػةيف خس 
 سميبتػيبا اااػؿ صدتص ػه خ ػسته ,  اب  مةش , سةء  م اػ ا   ػه   ػ  تسا ءػه ايدتصػي ا سابء  ػا اااػؿ

                                                 
1
 .23 -22ص ص  -5554 –يصر  –انذار انجايعٛح  -ً انمؼاصرـــــمشكالخ انشثاب انؼرت  –عثذ انرحًٍ يحًذ انعٛطٕ٘   
2
 .033-032ص ص  –يرجع ضثك ركرِ  –يحًٕد انًٓذنٙ   



                                                                                                                                                                                          
 الشــباب                                                                                     الفصل الثالث

 

 
98 

ساػػس غةػػس  ػػياس   ػػ  تصيػػؿ  ػػاسا سص ػػيةةس ص ػػتسةيت اب ػػ سؾ , سصػػف يػػـ ةاػػت ط ارصػػس   ةػػه م ةػػث 
    1ةءصس ص تعاا ابعاسة     ت صؿ اي ميطيت ستح ؼ  سال ايدتصي ةش بصعيسصش خ  اء ساؼ .

ءػي خف ءػساس بهػـ صػي  دػ ت ار ػسة ا  االايت ار سةش خيسا ميب ي اا سدسا ابصشي ؿ با  ابشميب س  ة
  ػػػ  ت عةعػػػه صػػػف إشػػػميع بهػػػـ صػػػف  يدػػػيت خ ي ػػػةش ,  ػػػسا   يءػػػت د ػػػصةش خس ء  ػػػةش خس يعياةػػػش خس 
ادتصي ةش  ءتيج بسا ع ادتصي ا ا تمػيا  ت يةشػه ار ػسة اػا إطػيس ظػسسؼ ادتصي ةػش خشػصؿ اا ػت 

ي صػػف ارءشػػطش ضشػػميع ابشػػميب  ػػؿ ابس ػػت م ةػػاا  ػػف س يةػػش س صيةػػش ار ػػسة , س تػػ  تصػػيسم خءسا ػػ
   2 يديته صف خدؿ ابمعي  صع اآلاسةف سابت ةؼ ص هـ اال ةت س  ب اطس ساب سصيف ساي ت الؿ .

   ساب عس  ءال اييت صت ااة صءهي : الفقة: -2
ساػػس ي ة ءػػا  ػػاـ ابص ػػيساة اي تمػػياةش ابءيتدػػش  ػػف ءعػػص ابػػااؿ سابصصت  ػػيت * الفقااة االجتماااةي: 

ءصػػػػػي ةشػػػػػصؿ خةحػػػػػي  ػػػػػاـ ابص ػػػػػيساة ايدتصي ةػػػػػش سابشػػػػػ سس مػػػػػيبءعص ساءا ػػػػي  ص ػػػػػتس  ابص ةشػػػػػ ش , سا 
 ساي ت الؿ .

 ساءي ة سف اب عس ء مةي ي ةعيم مص تس  ص ةف صف ابااؿ خس  دـ ابص  ةش .
ائػػػش صػػػف ابءػػػيم غةػػػس ابعػػػياسةف   ػػػ  تف ةػػػا سدػػػسااـ   ػػػ  ابص ػػػتس   سةعمػػػا مػػػه* ال ااانت نالحاجاااة : 

خ  ص ػػػي اات ايسدةػػػش اػػػا خ  س ػػػت صػػػف ارس ػػػيت , اهػػػس  ابتع ةػػػا  ابػػػ   ة تمػػػس خاءػػػ  ص ػػػتس  اسف
ة ػػاا ابص ػػتس  اراءػػ  ابػػ   ةػػذا  ميضء ػػيف إبػػ  ابهيسةػػش  صػػي ة ػػاا ءصس دػػي ب  ال ػػيت ايدتصي ةػػش 

 ابتا تشةس إب  صف اـ ابص تيدةف اب ةف ةط مسف ابص ي اة سصف اب   ة ي ااـ .
خس اػا خ ػا دصي تػه اب س ةػش , سةشػةس اػ ا  ة اا ص يءه اا ء ؽ ابعػةـ اػا ابصدتصػع* الفقة األخ قي: 

بػػػػػ  ابص يءػػػػش ابتػػػػػا ةشػػػػ  هي اب عةػػػػػس ست ػػػػػسؿ اسف  ابص ءػػػػ  إبػػػػػ  خ ا صػػػػي  ػػػػػيف اب عػػػػس صعمػػػػػسي خاال ةػػػػي سا 
   3.ا تصتي ه

ساب عػػػس   ػػػ  اب صػػػـس ة ءػػػا مفءػػػه ص ػػػتس  ص ةشػػػا صػػػءا   ي ة ػػػا ميي تةيدػػػيت ابمػػػ ةش سابص ءسةػػػش 
ش صف اراساا , سميبتيبا اهس اب يبش ابتا ة سف اةهي ابشػيب سابصتم ش ميي تساـ اب اتا ب سا خس صدصس 

   4 يد ا  ف ابساي  متساةس صتط ميت اب  ا  , ابص مم , ابصفس  ابحسسس  بء  ه . 

                                                 
1
 . 434ص  -433 –اإلضكُذرٚح  –انًكرثح انًصرٚح  –ً انمخذراخ ــــال َتؼاطــــاألطف – ضحر عثذ انغُٙ  
2
 . 21ص  – 4334 –اإلضكُذرٚح  –يؤضطح حٕرش انذٔنٛح نهُشر ٔانرٕزٚع  –اب َانفراؽ َمستقثم انثحج انؼهمً ــــــانشث –خانذ انسٔأ٘   
3
 . 45ص  – 4334 –ان اْرج  –دار انفجر نهُشر ٔانرٕزٚع  –ر فً انمجتمغ انجسائري ـــــــانؼىف َانفق –ته اضى ضالطُٛح ٔضايّٛ حًٛذٖ   
4
 . 40ص  –َفص انًرجع  -ضالطُٛح ته اضى   
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سء ػتطةع ابعػػسؿ خف اب عػػس اػػس  ػػمب  ػؿ ابصشػػي ؿ , اعػػا ةػػذا  إبػػ  اب ػس ش ابتػػا اػػا  ػػ سؾ ة مػػس    
اسا ػش شامػةش اب ػسا سطػسؽ ت سةءهػي , ساػا إصػي  ف  يدش ء  ةش , سةص ف ابت ػسؼ   ةػه اػا حػس  

س ػػػة ش ضيمػػػيت ابػػػ ات سسمصػػػي ت ػػػسف ت مةػػػسا ب تص ػػػؾ ساي ػػػتصتيع مػػػيبعسة , س ػػػا ت ػػػسف مػػػسسة صػػػف مػػػسس 
 اضحساب ابء  ا .

سابػػاااع ب  ػػس ش اػػس اب سصػػيف ابػػ   ة ػػيءا صءػػه م ػػ  ابشػػميب صػػف خشػػةي  بػػةم مصعػػاسساـ اب مػػسؿ 
ي ة ػتطة سف إشػمي هي , اةػاا هـ  بػؾ إبػ  اب ػس ش صهصػي  يءػت   ةهي م مب اب عس , خس  يدػش ص  ػش 

ف  يف ابعتؿ ة عؽ ا ل اب يدش .     1 ت  سا 
دػسائـ -سابعتؿ صف خاطس دسائـ اي تاا      ابء م , خس صي تط ؽ   ةه ابعساءةف ابدءيئةش اب اةيش   

اػيؽ ابػسسح صػف مؿ اس خ م  صي ةمؿ إبةه اي تاا    ػ  ابػء م صػف اطػسسة , ساػس إ   -ارشايص
خدؿ اب مسؿ     ابصػيؿ )صػيال( سبػ بؾ اعػا  سصتػه دصةػع ابشػسائع اب ػصيسةش صءهػي سابسحػ ةش   ػاةصي 

 س اةيي ساسحت به  عسميت ميسصش .
س صي   ءي  يمعي خف اسااع ابعتؿ  ا ت سف خيءي  صسسس ابشميب م ائعش صيبةش سابهاؼ اس اب مػسؿ   ػ  

   2ابصيؿ , ايءتعيـ ...
 
 ت الاةاسية: المشك  -3

سا  ا ءظسءي إب  ابصش الت اباسا ةش ابتا ة ػيءا صءهػي ابشػميب , ا ػءدا بهػي اطػسسة سخاصةػش ي تعػؿ    
 ف غةساي صف خءساع ابصش الت اراس  ,  ةث خف ابصاس ش صي اا إي صدتصػع مػ ةس ء ػتطةع صػف 

, س بػػؾ  ػػف طسةػػؽ  االبػػه خف ء ػػا ابشػػميب ب هػػـ ا  ػػ ش ابصدتصػػع اب مةػػس سابت ػػيسف اػػا ت عةػػؽ خااااػػه
ت ػػيسف اراػػساا ستحػػيصءهـ اااػػؿ ابصدتصػػع ابصاس ػػا   ػػ  خ ػػم سطةػػاة صػػف اب ال ػػيت اضء ػػيءةش ابتػػا 
ت ػػ   ابصاس ػػش إبػػ  ت سةءهػػي مػػةف ابشػػميب م حػػهـ ابػػم   , سمػػةف ابشػػميب سصاس ػػةهـ س ءائػػ  ةشػػب 

 ابت صة  سةممح صساطءي ميب ي ص ت اا ب تحيصف سابت يسف اااؿ ابصدتصع اب مةس .
سب ػػػف  يةػػػسا صػػػي ءدػػػا ابشػػػميب ة ػػػيءسف صػػػف خءػػػساع صات  ػػػش صػػػف ابصشػػػ الت اباسا ػػػةش ابتػػػا  ػػػا ت ػػػسؽ 

   3ا ت ياتهـ ابت  ةصةش ابتا تعاصهي بهـ ابصاس ش , مؿ  ا ت سؽ تسااعهـ صع ابصدتصع .

                                                 
1
 . 544 -543ص ص  – 4334 –اإلضكُذرٚح  –انعهى ٔاإلًٚاٌ نهُشر ٔانرٕزٚع  –ان َترتٍتً ـــــُ اإلوســـــفً وم –ثحًذ عهٙ تذٕٚ٘ يحًذ   
2
 . 421ص  – 4334 –ان اْرج –انذار انذٔنٛح نالضرصًاراخ انص افٛح  –ح ــــــــــػهم انىفس َانجرٌم –اَى يحًذ حطٍ غ  
3
 . 055ص  –يرجع ضثك ركرِ  –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
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سصف ا ل ابصشي ؿ ءدا ح ؼ ابااا ةش ب اسا ش , بػ بؾ ءدػا ابشػميب ابػ ةف بػاةهـ اػ ا ابصشػ ؿ ي    
ف دهاا ةتءي ب صع إص يءيتهـ ستاءا ابت مةؿ ةماخ اا س ت صم س سغيبمي صي ة ااا  ػس ا إ ا بػـ ةم بس 

تػػتـ ص يبدتػػه م ي  ةػػش س ساػػا ابديص ػػيت صػػيال ةمػػمح  يةػػس صػػف ابط مػػش حػػ ة ا ابت مػػةؿ خشايمػػي 
 غةس ص ذسبةف , ي ة ت صسف مصسا ةااـ سةهسمسف صف اباسا ش سةعػاصسف سادمػيتهـ ابصاس ػةش صتػفاسةف ,
خس ي ةعػػػػاصسءهي خمػػػػاا سي ةػػػػذا  شػػػػ سساـ ميض مػػػػيط خس ابمػػػػساع إبػػػػ  ا ػػػػتييستهـ مشػػػػ ؿ اةدػػػػيما ب ػػػػؿ 

    1ابصش  ش مؿ ةذا  إب  ح ؼ اباااع ء س صسادهتهي .
سءدػػا اػػذي  ابشػػميب تت ػػسف بػػاةهـ  ػػياات  ػػةئش   ػػ  ابصػػا  ابم ةػػا ,  ػػسا   ػػيف  ػػيصال , مطػػيي     

 هسب صف ابص ذسبةش سابتسا ؿ ساي تصيا     اب ةس . صت سدي خـ ي , با ؼ ابشاةا اا ابت
ا يةسا صي ءال ظ خف م   ابصسظ ةف ابشميب ةت ءءػسف اػا ابتهػسب صػف ت صػؿ ابص ػذسبةش ابص عػية   ػ  
  يتعهـ , ص تعاةف خف  بؾ ءسع صف اب  ي  , س فف اضاالت صف ابعةيـ ميب صؿ   ب  مةس ساءتميس .

ءمػب خ  ػ   تػ  ي ةت صػؿ ص ػذسبةيت سئي ػةش , خس  ةياةػش خس ساءيؾ صف ة س   ت  ابتس ةش إب  ص
 إشسااةش , ساءيؾ صف ةسا  ابعةيـ مير صيؿ اضحياةش  ت  ت ؾ ابتا ةتعيح   ءهي خدسا إحياةي .

 بساػػػي  ميبص ػػػذسبةش ابص عػػػية   ػػػةهـ سخةحػػػي تت ػػػسف بػػػا  اػػػذي  ابطػػػالب اػػػ ل اب ػػػياة اب ػػػةئش سةساحػػػسف ا
ابتػػ سا مػػيب  ـ , سةهص ػػسف  تػػ  ةتا  ػػسف سةسغصػػسف ار ػػسة   ػػ  خاػػ  ساػػا ا ت ػػيب اب  ػػـ سابص ساػػش س 

    2اباسسم ابامسمةش ابتا تيعؿ  يا هي ست س ؿ صساسااي .
ابت  ةػػػس مػػػيرصسس ابدء ػػػةش , س بػػػؾ ب ػػػاـ ابػػػت  ـ اػػػا ابػػػػاسااع  سصػػػف صشػػػ الت ابشػػػميب اػػػا اباسا ػػػش

 ابدء ةش , سابت  ةس ابص تصس اا ابدءم اآلاس .
ل اباسااع اءتشيس اب ساج اب ساا خس اب س  ساس اب ساج غةس ابصسيؽ سةتـ ملةديب سابتا صف خ ميب ا 

   -س مسؿ مةف ابطساةف اب سج ساب سدش صف االؿ سس ش  ساةش . سخاـ خ ميمه :
 ح ؼ ابشميب خصيـ   طش اب سة ة ابدء ةش . -
  اـ ابت ياذ ايدتصي ا ساي تميا  مةف ص تس  ابشميب . -
 ي ب ملةديس ص عسؿ سماسف صعاـ . اـ تساس ص  ف صء -
   3ابت يبةؼ ابمياظش ب  ساج سابشميب صي  اؿ اا طسس اباسا ش . -

                                                 
1
دار انفكرر نهُشرر  –ّ حًذ٘ ٔ َطرًٛح دأد ذرجًح َسٚ –ذج فٍٍا ــــه َأسانٍة انمساػــــالخ األطفال َانمراٌقٍـــــمشك –ذشارنس فٛـــفر ٔ ْـــٕارد يٛهًاٌ   

 .   123ص  – 4334 –عًاٌ  –ٔانرٕزٚع 
2
 .25 – 24ص ص  –يرجع ضاتك  –مشكالخ انشثاب انؼرتً انمؼاصر  –عثذ انرحًٍ يجًذ انعٛطٕ٘   
3
 . 533ص  –يرجع ضثك ركرِ  –عثذ انًُصف حطٍ عهٙ رفٕاٌ   
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سصػف ابصشػي ؿ خةحػي ابشػسسا سحػػ ؼ ابػ ا سة , ساضدميسةػش اػا اسا ػػش تامػص غةػس صسغػسب مػػه    
س سي ةصةؿ إبةه , س يةسا صي ة شؿ ابشميب اا اسا ش ابتامص ابػ   اػس    ةػه , ساءػي ةءشػف ابشػ س 

ميباةمػػػش سابةػػػفم , س ػػػ بؾ صشػػػ الت اباػػػسؼ سابع ػػػؽ صػػػف ابس ػػػسب س ػػػاـ اب مػػػسؿ   ػػػ  ابػػػاسديت 
ابصط سمػػػش , ابتػػػا ةتستػػػب   ةهػػػي  ػػػاـ اتدػػػيل ابشػػػميب ابسدهػػػش اباسا ػػػةش ابصءي ػػػمش , سصاػػػيسؼ ابس ػػػسب 
سابع ػػؽ   ػػ  ابػػاسديت ة تمػػس صػػف خاػػـ سخ مػػس اب ساصػػؿ ابص ػػممش ب  شػػؿ اباسا ػػا , سبػػ بؾ ي ة ػػػتطةع 

   1ب تف ةا  ساتهـ رف  بؾ ةتس ؼ     ص تس  ابءديح ابصءي ب .ابشمي
سصػػػف ابصال ػػػظ خف ابشػػػميب ي ةدػػػا اػػػا ابصػػػساا اباسا ػػػةش اػػػا ابصػػػااسم سابديص ػػػيت صػػػسااا صشػػػس ش خس 
    ص ممش إب  ء  ه , صصي ةذا  إب  م يهـ  ف خا يس ص تسساة س  سؾ صء سؼ ة تءعسءه .          

اراةػػسة ت ػػام ابشػػميب اػػا ابشػػساسع   سصصيس ػػتهـ ب  ػػس ش ساضاصػػيف اػػا س ػػا اءتشػػس اػػا اآلسءػػش      
 2م   ار ةيف   سي شؾ خف ا ا ءيتت  ف اشؿ ار سة ساشؿ اب ص ةش ابت  ةصةش اا ء م ابس ت .

إف ابمطيبش صش  ش ا تمياةش سادتصي ةػش ت ػيءا صءهػي ص ظػـ ابم ػااف ابءيصةػش سابصتعاصػش  -الة :ااااالبق -4
  سبعػػػػا مػػػػس ت حػػػػصف ابصشػػػػ الت ابتػػػػا ت ػػػػيسؿ اب ةي ػػػػيت ساباطػػػػط اي تمػػػػياةش   ػػػػ   ػػػػا  ػػػػسا  

سايدتصي ةش صسادهتهي سسحع اب  سؿ بهػي   سي تعتمػس آيػيس ابمطيبػش   ػ  ابءػسا ا اي تمػياةش اعػط 
 مؿ تت اااي إب  ابءسا ا ايدتصي ةش ساب ةي ةش .

 -نتكتسب مشكمة البقالة خقنةت ا م  االةتباةات التالية: 
 ءمػس اب صػؿ ةتصةػ   ػػف معةػش  ءيمػس اضءتػػيج مفءػه ةصيػؿ س ػة ش اضءتػػيج ساب يبمػش صءػه اػػا آف  خف -

سا ا  س  ةه ايبمطيبش تصيؿ صف ءي ةش إاااس بصساسا ابصدتصع    صي خءهي ت ػا صػف ءي ةػش خاػس  صذشػسا 
ش ب شػػؿ ابءظػػيـ اي تمػػيا  اػػا إشػػميع ا تةيدػػيت  ػػ يءه   سصػػف يػػـ اػػا ت عةػػؽ ص ػػتس  صست ػػع بساياةػػ

 اب سا .
 إف ابشميب إ ا تسؾ  يطال تتااسس إءتيدةته سةعؿ  صسل اضءتيدا . -
إف ابشػػميب اب يصػػؿ اب يطػػؿ )ابمطيبػػش ابصعء ػػش( ةػػذيس   ػػ  إءتيدةػػش سخم ابصػػيؿ ابمشػػس  سابصػػيا  إ   -

 ةصيسم تساةسا   مةي .
ي ػا ب اسبػش صساػسف تذا  ابمطيبش إب   يةس صف ابصايطس اب ةي ةش سايدتصي ةش   ايي تعساس اب ة -

 مصعاسة اباسبش     ا ؽ اسص  صؿ .

                                                 
1
 . 050ص  –يرجع ضثك ركرِ  –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
2
 .523ص -4334 –االضكُذرٚح  –يؤضطح فثاب انجايعح  – ًـــــراف االجتماػــــــــاالوح –طارق انطٛذ   
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ب مطيبش آييس ادتصي ةش س ةي ةش ي تعؿ اطسستهي  ف اآلييس اي تمياةش  حػ ؼ ابػسي  سايءتصػي   -
  ب صدتصع     بؾ  ةياة ابصش الت ار سةش ساحطساب اب ال يت ايدتصي ةش اااؿ ار سة سايسدهي. 

م ػ  ابػاسؿ تػا س إبػ  اياتصػيـ مي ػت الؿ س ػت اػساغ اب ػيط ةف  ػف إف ظياسة ابمطيبش ابتا تدتػيح 
اب صػػؿ   سحػػسسسة تػػساةس اػػسص اب صػػؿ ابصءي ػػب بهػػـ اشػػةش اء ػػسااهـ اػػا ص ػػيبؾ تػػذا  إبػػ  ابس ة ػػش 
سابدسةصػػش .ساءػػيؾ مطيبػػش  ياةػػش ساػػا  ػػاـ ابعػػاسة   ػػ  تػػساةس اب صػػؿ ب عػػياسةف تتءي ػػب ستاممػػيتهـ 

 1بتمـس صءه .صصي ةاا هـ إب  ابحةؽ ميب صؿ سا
ء ػػػػتطةع اف ء  ػػػػؿ اػػػػا اػػػػ ا ابصدػػػػيؿ ابتا ةػػػػؿ ابػػػػ   سحػػػػح طمة ػػػػش ابت ػػػػسةف ساستميطػػػػه ميبء ػػػػؽ سي 

اي تمػػيا   ةػػث تػػـ اب شػػؼ  ػػف اب ال ػػش مػػةف ابت ػػسةف س ػػسؽ اب صػػؿ سصشػػ الت ابمطيبػػش س ال ػػيت 
بػػش اب صػػؿ سصػػي ةسمطهػػي صػػف ظػػسااس مػػسا ةش صتءس ػػش ساػػ ا بال تعػػيا اب ػػيئا خف تاطػػةط ستءظػػةـ خ  اس 

ةعـس     ابصتيم ػش ابصءظصػش ب صػساسا ابمشػسةش ست ةة هػي ب ظػسسؼ سابص ػتداات ابمةئةػش  اػيبت سةف ابػاائـ 
ةتط ب ت ةةس إدسا ات ابت سةف ابتا ت صح ما ؽ ظسسؼ  صؿ داةاة سابعحي  ءس ي صي   ػ  صشػ ؿ 

 2ابمطيبش . 
 صػي با ػؽ ءػسع صػف ايء ػديـ اسسا سئة ةي     ص ػتس   ػسؽ اب صػؿ مي تمػيسل صة يءة ايبت سةف ة  ب   

 سابتءيغـ مةف ا تةيديت اي تميا صف ابةا اب يص ش سابعياصةف ابداا اب   سؽ اب صؿ .
اػػيبت سةف ة ػػصح ما ػػؽ ابءظػػيـ خ  ءػػسع صػػف ابتػػسا ف مػػةف اب ػػس  اب صػػا ساب ة ػػا اػػا ابةػػا اب يص ػػش    

 ػسا   يءػت  خءسا هػيمػياتالؼ  ابصهصش ابتا تعـس مهي صسا   ابت ػسةف اراساسسابط ب   ةهي ساءي تمس  
 خاصةتهػي   سةش اا ا ل اب ص ةش ايدتصي ةش اي تمػياةش ااػ ةف م ػةف اي تمػيس  خساة ةش تف خسصهءةش 

صػػػػف  ةػػػػث ت ػػػػسةف ابشػػػػميب ابمطػػػػيؿ ست سةػػػػااـ مص ػػػػيسؼ داةػػػػاة تص ػػػػءهـ صػػػػف ايءػػػػاصيج اػػػػا اب ةػػػػية 
 3ايدتصي ةش سص يةسة ستةسة ابتءصةش . 

ء ػمةي  ػ ت إبػ  ت  ػةس ا ػتساتةدةيت ابت ػسةف اػا حػس   ص ةتػي ابتاطػةط  ساءيؾ ص يسيت  اةيػش   
سابتءظػةـ ا عػا ااػتـ مة ػءيس سبةطػيس مت  ةػؿ اب ال ػش مػةف ابت ػسةف ساي تمػيا سخسحػ ي خف ابت ػسةف اػػس 

4 يصؿ ابءصس اي تميا   صي اءه ا تيصيس بتساةس اي تةيديت اي تمياةش.
 

                                                 
1
 .42ص  –يرجع ضثك ركرِ  –ثحًذ عثذ هللا ثحًذ انعهٙ   
2
 - Claud Dubar – La formation professionnelle continue Op-Cit.pp.114-115 
3
 .Cf Goguelin(p)et Léon(A-)La formation continue des adultes P.U.F.Paris.1970نًسٚذ يٍ انًعهٕياخ اَظر   

4
 - Besnard (p) et Lhtard(B)La formation continue- PU.F. –Paris. 1976-p33     
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مسا  اب ال ش ابصتميابش مةف ابت ػسةف سابتءصةػش سبعػا تص ػسست يع ملااتـ ابااس سف اا   ـ ايدتص صي    
ياةش ست ػػسةف اب ػػيط ةف  ػػف اب صػػؿ مػػسابت ػػسةف سابتءصةػػش اي ت ابتفاةػػؿ ػػسؿ اب ال ػػش مػػةف  خ صػػيبهـدػػؿ 

 اا اب ص ةش ابتءصسةش ابشيص ش . ضاصيدهـ
ابتعػاـ اي تمػيا  ساف  ءظيـ ابت ػسةف ةػستمط مطمة ػش ابءظػيـ ايدتصػي ا ساسدػش خفاعا ااتس  اذي  

 1امسمةش خ  ت سةف ت  م امسمةش ابصدتصع ابص ءا .
   -نلمبقالة آثاة كثيةة ةمى الشباب م  ا :

  -ة :اااا ثاة ال فسي *
تذا  إب  ءشس  إ ميط ء  ا  ا  با  اب يطؿ ستا ؽ باةه دسا ء  ةي صحطسمي   إ  تا ػؽ باةػه  -

 ف ميبص تعمؿ ساعااف ارصؿ . اـ ابيعش اا ابء م ساآلاسةف س اـ اضةصي
 تذا  إب   تؿ ابطصسح سابءمسغ سظهسس اض ميط ابء  ا با  ابااس ةف . -

 -ة :ااا* ا ثاة الخمقي
 –طمعػي ب ت ػيبةـ اباةءةػش تذا  ابمطيبش إب  ايء ػساؼ ابا عػا   س ػاـ  ةػيـ اب يطػؿ ميب ػ سؾ ابعػسةـ  -

 ابت سؿ   اب س ش   ابءمب  ابسشسة  ......
 -ة :اااة الاي ي* ا ثا

تذا  ابمطيبش إب   ػاـ اي ػتعساس اػا خاا  ابشػ يئس اباةءةػش   إف بػـ تد  ػه ي ةذاةهػي تصيصػي   رف  -
ا ػػسل س ع ػػػه صشػػ سيف ميبم ػػػث  ػػف  صػػػؿ   مػػؿ سصػػػف ابصص ػػف خف تػػػذا  ابمطيبػػش إبػػػ  اب  ػػس   رءهػػػي 

 تذا  إب  اب عس سا ا اراةس ماسسل ةص ف خف ةذا  إب  اب  س .
 -ة :ااة االجتماةي* ا ث

ءظػػػسا ب ػػػاـ إءشػػػي  خ ػػػس داةػػػاة   رف ار ػػػسة )خ  ابػػػ ساج ( ابمطيبػػػش ةءػػػتت  ءهػػػي اءتشػػػيس اب ءس ػػػش  -
 2ة تيج إب  صذسءش ست يبةؼ سابشاص اب يطؿ  ف اب صؿ ي ةص ؾ  بؾ .

 
 -المشك ت ال اقفية : -3

  اهػ ل ابصس  ػش تتحػصف صف خاـ ابصشػ الت ابتػا ة ػيءا صءهػي ابشػميب خةحػي اػا ابصشػي ؿ اب يط ةػش 
صس  ش ابصسااعش سصي  م هي سصي م ااي   الف اب ب اا ا ل ابصس  ش ة ػا  يدػش خ ي ػةش بت عةػؽ ابػ ات 

                                                 
1
 - Abdelmalek-The concept of spectificity in civilisation and culture-culture.volume 5°N2.1978- P175. 

 25-23ص ص -4333-االضكُذرٚح  –دار انفكر انجايعٙ  – ح َاإلسالمٍحـــــــانح فً انمجتمؼاخ انؼرتٍــــــمشكهح انثط –ثضايح انطٛذ عثذ انطًٛع   -0
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ساي ػػتعساس ايء  ػػيبا   ساب ػػب ميبء ػػمش ب صسااػػؽ ة ءػػا اب ءػػيف سابعمػػسؿ اااػػؿ ار ػػسة خسي   يػػـ خ ساءػػه 
 ساعااف اب صيةش سةش سسف ميب لمش ساب  ف .ييءةي   سا  ا ااتعا ابشميب اب ب الءهـ ة  سف ميبحةيع 

س ؿ شػيب اػا مااةػش اػ ل ابصس  ػش ةم ػث بء  ػه  ػف ص يءػش مػةف  صالئػه سة ػ   دياػاا ب ػا ة ػب   
سة ب  ءاصي ةش س ميب  ياة سابسحي   ةعمؿ   ػ  اب ةػية آصءػي سصطصئءػي م ػا خف سدػا ابعمػسؿ ساب ءػيف 

 ساب ب مةف صف ة ةطسف مه .  
تػػ ااا  ءيةػػش ابشػػميب مفء  ػػهـ ستتػػسؾ امػػساتهـ اب يط ةػػش ممػػصيتهي   ػػ  تػػس ة هـ  ساػػا اػػ ل ابصس  ػػش   

 اا ابصاس ش خس ت يساـ اةهي   سةميب م حهـ مماصيت  عةعةش م ا اب ساج صصف ة مسف .
اتمػػسايت ابشػػميب اػػا اػػ ا ابصدػػيؿ تدػػيسب خسبسةػػش اػػا صةػػااف داةػػا   ػػةهـ   تمػػاس  ػػف خ ي ػػةم 

  يسحش غةس ص اساة .
ابصشػ الت اب يط ةػش اػا صس  ػش ابشػميب صشػ  ش ابػ ساج ابصم ػس س ػس  ابت ةػؼ   ايمػش  سصف خاػـ   

اب تػػية ابتػػا تتػػ سج مسدػػؿ خ مػػس صءهػػي  ػػءي اسف  ػػب خس ا تءػػيع ست سصهػػي  يئ تهػػي صػػف صتيم ػػش اسا ػػتهي  
سبةم بهي اب ؽ اػا اياتةػيس خس تعسةػس ابصمػةس   ستمعػ  اب تػية حػيئ ش سصظ سصػش ستدػا مػ سمش اػا 

  ات سابت ةؼ ساب  ياة .ت عةؽ اب
سميبء ػمش ب شػميب ابػػ ةف ةت سدػسف صم ػػسا اػا اػػ ل ابصس  ػش  ػػا ة ػيءسف صػػف اب ػب غةػػس ابصت ػيا  ابػػ   

 1ةءتها مييء ميؿ .
  : * الم اكسات

ايتمػيؿ   ػ  شم ش ايءتسءةت س س  صي ةعـس مه ابشميب صف اب مث اا ا تاااـ ابهيتؼ ابصعمسا مهي 
اب تةػيت  ػا س  ػف اػا اػ ا  ج خس ص يايػش اب ػةاات سص ػي بتهف س ػـ صػفاطسط اآلاػسةف مهػاؼ اض  ػي

غسا ات ابشميب     اباط اآلاس    . اب ف سا تدمف بس سا سا 

ديءػب ابػ  سس خ يػس صءهػي صػف  ابػ  سس ساضءػيث إي خءهػي صػف سابص ي  ػيت ابهيت ةػش تمػاس صػف ابشػميب
   : ديءب اضءيث سب ؿ خاـ ار ميب ابصذاةش بهي

ابيعش ابصط عػش اػا تمػسايته مػؿ  ابس يمش صف  مؿ خسبةي  ارصسس ا يةس صف ار س تصءح امءهياء ااـ  -1
   .  ا ة سف به اط ايت ا ايص مه اا  دسته ابايمش

                                                 
1
 032-030ص ص -يرجع ضثك ركرِ –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
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   . صف إييسة دء ةش سدسا ابصذيسات ابايسدةش صيؿ صشيااة اراالـ سابتفيس مصي ةشيااسءه -2

   . ص ةاسدسا س ت اب ساغ س اـ إش يبه ميبءياع اب -3

   . مهي مةف خ ساءهـ ت ةةف  سءي  اب س  به ا ارصس سا تميسل صف ار صيؿ ابتا ةتمياسف -4

   . صف خاطيس  ب ابشميب باييسة سابص يصسة ةاا هـ بسبسج ا ا ابميب     صي اةه -5

ػي سابصدتصػع ػي سصػف  بػؾ ابظػساا س ا  يف به ا ارصس اء  ي يته ابحيسة   ػ  ابشػميب امسم  س  صسص 
   : ساآلييس ابتيبةش

   . مدهي  ابهيتؼ تعمةس ابشميب اا ابت مةؿ اب  صا ءتةدش ضحي ش ابس ت اا اب مث -1

اػاس ل سات اءػه مػؿ  ػا تػااع   اسث اب اةا صف ايحطساميت ابء  ةش بػا  ابشػميب ابص ػي م ت عػال -2
   . مه إب  است يب اب ي شش ساب ةي  ميهلل

سميبتػيبا  ػا تعػع اػا صػي  بشَّػسكؾ ابػ   ةءمػمه بهػف ابشػميب ابص ػي مس سع  يةس صػف اب تةػيت اػا ا -3
 1  . ة عااي شساهي س ساصتهي سابسا ع ةشها      بؾ

 : مشك ت الشباب م  الم  نة الن يفي  04
  ػػ  ابػػسغـ صػػف ت ػػاا ابصػػاااؿ ابءظسةػػش اػػا   ػػـ ايدتصػػيع اػػا اسا ػػش ابصشػػ الت ايدتصي ةػػش  ػػسا  

ةػػش  ...إي خءػػه ةص ػػف تمػػءة هي إبػػ  ءصطػػةف صػػف  ةػػث ص ػػتس  اباسا ػػش  يءػػت ء  ػػةش   خ ػػسةش    يط 
سابت  ةؿ إب  ءصطةف   ابصااؿ ابسا ع سابصااؿ ابحةؽ سب ف صي ةهصءي اػا اػ ل اباسا ػش اػس ابصػااؿ 
ابسا ػػػع ابءطػػػيؽ ابصػػػي سس)ابسظة ا(   ابػػػ   ةهػػػتـ ماسا ػػػش ست  ػػػةس صشػػػي ؿ ابشػػػميب اػػػا حػػػس  ابمءػػػي  

ابتس ةػ    ػ  ابدصي ػيت اب مةػسة سابػءظـ ايدتصي ةػش   س  ػ  ابصدتصػع ايدتصي ا   س بؾ صف اػالؿ 
  ؿ   سة يسؿ ابصااؿ ابسظة ا س ـ مسسة ب طسةعش ابتػا ة صػؿ مهػي اب ػيبـ صػع سحػع مءػي  ابصدتصػع 

 اااؿ ءطيؽ ا ل ابمسسة   يـ ةطسح تمسسا  ف  ة ةش استميط ابصش الت مه ا ابمءي  .

                                                 
1
 2-0ص ص-5243 –انرٚاض  -دٌ – ابـــــــاوحراف انشث –خانذ انجرٚطٙ   
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صشػػػ الت ايدتصي ةػػػش ب شػػػميب تظهػػػس  ءػػػاصي ةمػػػيب ابمءػػػي  ةػػػ اب ابصػػػااؿ ابػػػسظة ا إبػػػ  خف اب   
 1ايدتصي ا م يبش صف ابت  ؾ سايحطساب .

سا  ا  ػػيف ابصدتصػػع مي تمػػيسل ء ػػعي ة ػػسال ا تصػػيا صتمػػياؿ مػػةف خد ائػػه   اػػلف خ  ت ةػػس اػػا خ ػػا خدػػ ا  
تطمةػؽ  ا ل ابء ؽ صف ابص تصؿ خف ةذا  إب  ت ةسات اا ارد ا  اراس    ا     ػمةؿ ابصيػيؿ  ءػا

 ةي ش ابت  ةـ اضب اصا اػا ابصدتصػع ممػسسة شػيص ش   اػلف  بػؾ ةػذا  إبػ  ءتػيئت صػذيسة   ػ  ابصدػيؿ 
اي تمػػيا  اػػا ابصدتصػػع    بػػؾ خف اػػسسج ابشػػيب صػػف  ػػسؽ اب صػػؿ ة ءػػا إتي ػػش اػػسص  صػػؿ خ يػػس 

 ب ميب ةف .
ؼ ابشػػميب  ػػف  صػػي خف  ةي ػػش ابت  ػػةـ اضب اصػػا تػػذيس خةحػػي   ػػ  ااػػؿ ار ػػسة   رءػػه  ءػػاصي ةتس ػػ

اب صؿ ت اث مطيبش ساا صف خاـ ابصشي ؿ ابتا ة يءا صءهي ابشميب   اةعؿ ااػؿ ار ػسة  س ءػااي ي 
ةمػػػمح بهػػػذي  ابشػػػميب اسس اػػػا ار ػػػسة   مػػػؿ مػػػيب  م اهػػػ ل ابصشػػػ  ش  ػػػتد ب ص هػػػي صشػػػي ؿ خاػػػس  

  يب س ش سابعتؿ ساضاصيف  ...
بصييبةػش ةصةػؿ إبػ  ابتػسا ف ساي ػتعساس   ةػث ستذ ا ا ل ابءظسةش     خف ابصدتصع اا ظؿ ابظػسسؼ ا

 تءتظـ  ءيمسل ابصات  ش اا ء سصش سة س صف خدؿ ت عةؽ اي تعساس.
سةػس  خءمػػيس ابصاس ػش ابسظة ةػػش خف اءػيؾ  ػػاة خ ػميب تػػذا  إبػ   ػػاسث ابصشػ الت ايدتصي ةػػش    

 -ساا :
 ػتتم ه ميبحػسسسة ت ةػس اػا ءظسا رف خد ا  ابصدتصع تتصة  ميبتسامط الف خ  ت ةػس اػا دػ   صءهػي ة -

اردػػ ا  اراػػس    ساػػ ا ابت ةػػس الءػػه إ ا ت ػػس  بػػه ابصدتصػػع ممػػسسة ص يدئػػش الءػػه ة عػػا تسا ءػػه  رف 
تءظةصػػيت ابصدتصػػع بػػـ ةػػتح بهػػي ابس ػػت اب ػػياا بت ػػتدةب ممػػسسة صالئصػػش   سميبتػػيبا ةمػػيب ابصدتصػػع 

 مييحطساب خس ابا ؿ ابسظة ا .
 ءػػػػاصي ة شػػػػؿ اراػػػػساا اػػػػا تصيػػػػؿ  ػػػػةـ ابصدتصػػػػع ابصت ػػػػؽ   ةهػػػػي    ػػػػا تظهػػػػس ابصشػػػػ الت ايدتصي ةػػػػش -

سص ػػسسؼ خف ابشػػميب تصةػػ اـ  ػػةـ ص يسحػػش بعػػةـ ابصدتصػػع   ساػػ ل صػػي ةا ػػؽ بػػاةهـ ءػػسع صػػف ايء  ابةػػش 
 سايغتساب   خ  ةايب سف صي ة صةه ابسظة ةسف ميضدصيع ابعةصا .

دػػيت ابسظة ةػػش ب صدتصػػع    ءػػاصي ةػػس  ابسظة ةػػسف خةحػػي خف ابصشػػي ؿ ةص ػػف خف تءػػتت  ػػف اي تةي -
تمػػػي ب اػػػ ل اي تةيدػػػيت مصػػػي ة ػػػص  مػػػيراا  ابػػػسظة ا اب ائػػػا  ػػػف اب ػػػا ابصط ػػػسب   ا  ػػػ   ػػػمةؿ 
ابصييؿ ايبء ؽ ابت  ةصا اا ابصدتصع  ا ةاسج خاساا اا خ ا ابصدييت صصي ة ةػا  ػف  يدػش ابصدتصػع  
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تت عػؽ ا تةيدػيتهـ ساػا اب يدػش إبػ   سميبتيبا الف اذي  اباسةدةف ابػ ةف ي ةدػاسف سظة ػش ) خ  بػـ
إيمػػػػيت ابػػػػ ات   ست عةػػػػؽ ابص يءػػػػش ايدتصي ةػػػػش   خس اب يدػػػػش إبػػػػ  مءػػػػي  خ ػػػػسة مهػػػػ ل ابسظة ػػػػش ( اػػػػلءهـ 
ةمم سف صماسا ب صشي ؿ   سميبتيبا الف ت  ةـ  اا صػف اراػساا ة ةػا  ػف  يدػش ابصدتصػع ة ػا ا ػال 

 سظة ةي اا خاا  ابء ؽ ابت  ةصا باسسل اا ابصدتصع .
سممػػ ش  يصػػش اػػلف ابءظسةػػش ابسظة ةػػش تػػس  خف ظهػػسس ابصشػػ الت خصػػس  تصػػا اػػا ابصدتصػػع   سميبتػػيبا 
اػػلف اسس  ػػيبـ ايدتصػػيع اػػس ت اةػػا اػػ ل ابصشػػ الت ست  ػػةس  ػػمب ظهسساػػي ست اةػػا ابءتػػيئت ابصتستمػػش 

   1    سدسااي   سا ا صي تـ تسحة ه  يمعي .
اب يبػػػش ايدتصي ةػػػش  ػػػسا   ػػػيءسا ة ػػػاسءهي  اػػػيبصءط ؽ ابػػػسظة ا ةءطػػػس    ػػػ  خاػػػ  سخ  ابشػػػميب  ػػػسؿ

صشػػ  ش بهػػـ خـ ي   ساػػ ا اػػس خمػػس  ص ةػػيسل   خصػػي صعػػيةةم ابشػػميب صػػف تعػػةم اب يبػػش ست تمساػػي صشػػ  ش 
   -ا ال اها :

  اـ سحي ابشميب  سؿ ابظسسؼ ابتا ة ةشسءهي . -
 ة اسف ا ل ابظسسؼ صماسا بصتي مهـ ساصسصهـ. -

 ا خب ساي سا تفء ساي .ت صؿ     ت ةةس م   خسده  ةيتهـ ابت -

خ  ص تمػػعش صػػع  ةػػيتهـ ابةسصةػػش ست ػػةأل اػػا  –ي ابد سااػػا  –ت  ػػم  ابسحػػع ايدتصػػي ا  -
 ء ةت  الئعهـ ايدتصي ةش .

ت س   ف تءي    مةس مةف ابسا ع ايدتصػي ا سص ػتس  ابص ةشػش  –تصها ص تعااتهـ س ةصهـ  -
 ب اعااءهي اةه.ت شؼ  ف  يديت ابصدتصع ابتا ةهاؼ إب  اب مسؿ   ةهي م م –

إ ميط ت عةؽ طصس يت يعياةش   ادتصي ةش راساا ابصدتصع   ارصس اب   ةػاا هـ ب ػ ايب إبػ   -
خ ا ابص يبؾ غةس ابشػس ةش خس اب ساةػش صيػؿ اضاصػيف   ػ  ابصاػاسات  س ػة ش بساػع ص ءسةػيتهـ 

   سد  هي اا ص تس  طصس هـ ابصءشسا .

 عةؽ خااااهـ خس طصس يتهـ .اشؿ ابء ؽ ايدتصي ا اا ص ي اة اراساا بت  -

 ػػػاـ ابتػػػسا ف مػػػةف خ  ػػػيـ ابء ػػػؽ ايدتصػػػي ا ابػػػ   ةا ػػػؽ  يبػػػش صػػػف ايستمػػػيؾ اااػػػؿ ابء ػػػؽ  -
ات ػػمب ا ػػتالي ادتصي ةػػي خس اء سااػػي خسبةػػي, صمتػػائي ميضاصػػيف   ػػ  ابصاػػاسات سصءتهةػػي ميب ػػس ش 

ءػػػع خ  ةػػػيت خس ابعتػػػؿ ,خس  ءػػػاصي ةذ ػػػا ابء ػػػؽ   ػػػ  ابءدػػػيح اي تمػػػيا  ساػػػا ابس ػػػت  اتػػػه ةص
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صدتص ػػه صػػف اض ػػهيـ اػػا ا ت ػػيب اػػ ا ابءدػػيح م ػػمب ابتصةةػػ  اب ءمػػس    اػػلف ايء سااػػيت 
    1ساب  سؾ اضدساصا ة سف ت ت ا ا ابظسؼ ت مةؿ  يمؿ) ءتةدش (.

 
ا  ا ء تطةع ت  ةس سدسا ظياسة ادتصي ةش ص ةءش   ةءي خف ءم ث  ف سظة تهي   خ  ابءتيئت     

ب ء ؽ ايدتصي ا ار يس اب   ةصيؿ د  ا صءه ةعسؿ "صةستسف" مخف ص سس  ابصتستمش   هي ميبء مش
ااتصيـ ابمءيئةش ابسظة ةش اس ت  ةس ابمةيءيت  ف طسةؽ اب شؼ  ف ءتيئدهي ميبء مش ب مءي ات اب مس  
ابتا تحصءهيم   بؾ  اب "اااة   ءد با " إب  خف ابت  ةؿ ابسظة ا اس م تفسةؿ ابظسااس اا حس  

 ميابش مةءهي صف دهش سمةتهي سمةف ابصدتص يت اب  ةش صف دهش م.ابمالت ابصت
سص ء  آسا  اااةػ  سصةستػسف خءهصػي ةذ ػااف ا تصػيا اب ػؿ   ػ  خد ائػه صي صػي ت تصػا اردػ ا    ػ  اب ػؿ 

 2خةحي  سا ا صي ةعيمؿ ا تصيا ابصدتصع     شميمه صي صي ة تصا ابشميب     ابصدتصع خةحي .
س ش ابسظة ةش اا ت  ةس ابصشي ؿ ايدتصي ةػش ب شػميب   إي خف ااتصيصهػي س    ابسغـ صف إ هيـ ابصا

ستس ة اي     خاصةش اي تعساس سابتسا ف ايدتصي ا  ا خا  مهي إبػ  ا ػتم يا صػي  ػا ةمػةب ابصدتصػع 
ف  يءت خ ميب ا ا ابت ةس ااا ةش ءيم ش صف ابصدتصع  اته .  صف ت ةس  ت  سا 

صشػػ الت ا طػػسا مػػةف إ ػػياة تءظػػةـ ابصدتصػػع ممػػسسة داةػػاة سمػػةف  صػػي خف ابػػسظة ةةف  ءػػا   هػػـ ب    
 إ ياة تءظةـ ابصدتصع مل ياته إب   يبته ابتا  يف   ةهي صف  مؿ .

صػف  –سمعسؿ آاس بعا  يف اااهـ اس إ ياة ابسحع إب  صي  ػيف   ةػه   خ يػس صػف ص يسبػش ابسمػسؿ 
 ف .إب  ش ؿ داةا سصات ؼ صف ابتسا   –االؿ إ ياة تءظةـ ابصدتصع 

إف إسدػػيع ابسظة ةػػش خ ػػميب ابصشػػي ؿ ابتػػا ت ػػيءا صءهػػي ابشػػميب إبػػ  ايء ػػساؼ اب ػػسا    سخ ةيءػػي    
إبػػػ  ابت  ػػػؾ ايدتصػػػي ا   د  هػػػي تمػػػاس  صػػػي بػػػس  يءػػػت تتدياػػػؿ سدػػػسا ابظ ػػػـ س ػػػاـ اب اابػػػش اااػػػؿ 

 3ابصدتصع .
 

   اية الشبابااا: ةة 05
سصدهػػساات صءظصػػش  ات مػػم ش س يئةػػش   ت ػػسؼ س يةػػش ابشػػميب   ػػ  خءهػػي اػػاصيت صهءةػػش خس  ص ةػػيت

ءصيئةش س الدةش تذا  ب شميب   ستهاؼ إب  ص ي اتهـ  ػفاساا خس دصي ػيت ب سمػسؿ إبػ   ءشيئةش سا  سا 
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ص يءةػػيتهـ ستتسااػػؽ صػػع   ةػػية ت ػػسااي  ال ػػيت طةمػػش   سص ػػتسةيت ادتصي ةػػش تتصيشػػ  صػػع سغمػػيتهـ   سا 
 ص تسةيت سآصيؿ ابصدتصع اب   ة ةأل اةه .

س اسة ابشػػػميب خف س يةػػػش اػػػػا "  مػػػيسة  ػػػػف ابدهػػػسا ابتػػػا تمػػػػ بهي اردهػػػ ة ) ارا ةػػػػش اػػػا  ػػػةف تػػػػس  
ساب  سصةش ( بتهةئش خء ػب ابظػسسؼ سارسحػيع ب ءصػس ايدتصػي ا اب ػ ةـ ب شػميب م ةػث ة ت ػب صػف 

 ابم يت سابصصة ات صي ةد  ه ميب ي بااصش مالال."
ابشػػميب اػػا "  مػػيسة  ػػف تػػساةس  ػػؿ صػػي  مةءصػػي ةػػس  ابصػػذتصس ارسؿ بػػس اسة ابشػػميب اب سمػػا خف س يةػػش

ةص ف ب شميب صف تءصةش  اساته ابماءةش ساب  سةش سابء  ةش سايدتصي ةش بةمم سا صػساطءةف  ػياسةف   ػ  
 1اض هيـ م  يبةش اا مءي  ابصدتصع " .

سس يةش ابشميب اا دساساي  ص ةش  ات شعةف صت يص ةف سصتال صةف   ةتصيؿ ابشؽ ارسؿ صءهػي اػا    
صيت ساضص يءةػػيت ابتػػا تعػػاصهي اباسبػػش ب شػػميب م ػػس  ص ػػي اتهـ   ػػ  ابءصػػس ابصت يصػػؿ اب ػػ ةـ اباػػا

س  ػػ  تطػػسةس  ػػاساتهـ اضء ػػيءةش   خصػػي ابشػػؽ ابيػػيءا اػػا  ص ةػػش س يةػػش ابشػػميب   اةتصيػػؿ اػػا تسدةػػه 
 صػع ياصش ايةديمةػش اػا مءػي  ابصدتطي يت ابشميب س اساته اباال ش   سا ػتيصيس خس ػيت اساغػه اػا ابص ػ

 اا إطيس  س ش شميمةش تطس ةش   ت تس   ؿ ابشميب ابعياس     اب طي .
ستعػػـس ابااصػػش ايدتصي ةػػش ميبص ػػياصش اػػا تػػساةس اضص يءةػػيت   ستسدةػػه طي ػػيت ابشػػميب مس يةتهػػي بهػػـ 

 -صف االؿ تعاةـ ااصيتهي اب الدةش سابس يئةش ساضءصيئةش ست    إب  ت عةؽ اراااؼ ابتيبةش :
 اةـ ابااصش سابص ي اة ب ؿ شيب ص تيج بهي .اب صؿ     تع -
 اب صؿ     ت  ةف ص تس  ت ؾ ابااصيت صف اياتصيصيت ار ي ةش . -

 2 إشميع اب يديت ار ي ةش ب شميب اا ابصعاصش ءتةدش تساس ت ؾ ابااصيت . -
سءظػسا بااصةػػش ابتػا ة ظػػ  مهػي ابشػػميب اػا  ػػؿ اسبػػش اػلف سادػػب  ػؿ  طػػس  سمػا سسادػػب ابصدتصػػع 

  ايمػػش خف ت طػػا ص ةػػاا صػػف ابس يةػػش ساب ءيةػػش ب ءمػػس ابشػػميب   رءػػه خاػػـ صػػسسا صػػف صػػساسا ابد ائػػس 
ف بػػػـ ةدػػػا اػػػ ا اب ءمػػػس اب ءيةػػػش سابس يةػػػش  خ  م ػػػا   ساب ءمػػػس ار ي ػػػا اػػػا سخ ػػػصيبهي ابمشػػػس    سا 
اب  ةصػػش سابتسدةػػه ابمػػ ةح ,  ػػا ةءع ػػب إبػػ   يصػػؿ اػػاـ ساحػػطساب , سة ػػسف مػػ بؾ  مئػػي   ػػ   ياػػؿ 

 صف خف ة سف ص ي اا  سةي بهي س يصؿ صف  ساصؿ تعاصهي . خصته ماي

                                                 
1
 435-433ص ص –يرجع ضثك ركرِ  –يحًذ يحًٕد انًٓذنٙ   
2
 435-433ص ص -يرجع ضثك ركرِ –َٕرْاٌ يُٛر حطٍ فًٓٙ  



                                                                                                                                                                                          
 الشــباب                                                                                     الفصل الثالث

 

 
118 

سمهػ ا ةص ػػف ابعػػسؿ خف ابشػػميب بػػةم ميبحػػسسسة خف ة ػسف مػػيب ي اةديمةػػي مػػؿ اػػس  ػػالح  س  ػػاةف     
 ابس يةػش ابتػا ةت عياػي صػف صدتص ػه ةتس ؼ مال ه خس ا يال ساةديمةته خس  ػ مةته   ػ  ءػسع ابتسمةػش خس 

ش سس يةػش ة ػسف مػال ه سمػالح صدتص ػه , سخ  صػيؿ خس دهػا تم بػه ا     اس صي ةسده به صػف  ءيةػ
اا  مةؿ ا ل ابس يةش سابتسمةش ةدب خف ةءظس إبةه     خءػه ءػسع صػف اي ػتيصيس اي تمػيا   ساب صػؿ 

  1ابصءتت ابص ةا اب   صف شفءه خف ة ةا اضءتيج ممءي  ابعاسة   ةه با  ابطي يت ابمشسةش باصش. 
 الشباب : ةاااانسائ  ةةاي 06  

 ةات :اااأنال: الم سك
تتػػػػةح ابص  ػػػػ سات اب سمػػػػش ب شػػػػميب ابصشػػػػتس ةف اةهػػػػي ابػػػػتا ص صػػػػف اضدهػػػػيا ابد ػػػػصا ساب ع ػػػػا     

ساب مػػما ابػػ   ةءػػتت  ػػياة صػػف اب صػػؿ ابصتسامػػؿ ساب ةػػية ابستةمػػش ءتةدػػش ابص ةشػػش اػػا ابصػػاف , إ  خف 
سمػش بالتمػيؿ ابصميشػس ميبطمة ػش سابم ػا ابص   سات غيبمي صي تعيـ اا ارصي ف ابا سةش ابتػا تتػةح اب 

 ػػػػف حػػػػ ط اب ةػػػػية اػػػػا ابصاةءػػػػش , سم  ػػػػـ ابسةػػػػياة ابسا ةػػػػش اػػػػا ابص  ػػػػ سات اهػػػػا ت ػػػػهـ اػػػػا تءصةػػػػش 
شامػػةيت ابشػػميب ست سةػػا  ػػاساتهـ   ػػ  ابت ةػػؼ سا ت ػػيمهـ خءػػساع اب ػػ سؾ ابػػاةصعساطا اب ػػ ةـ  ػػف 

سابت عػػػيئا , سص ػػػي اته   ػػػ  إ يصػػػش  طسةػػػؽ ابصصيس ػػػش اب   ةػػػش با ػػػيبةب اباةصعساطةػػػش سابت مةػػػس اب ػػػس
  ال يت إء يءةش سميبتيبا  مسبه     ص  سصيت سا ت يمه ابامسات سابصهيسات .

  ت : ااثا يا : الةح
صػف س ػيئؿ س يةػش ابشػميب ,  ةػث ةءتعػؿ ابشػيب صػف ص ػيف إبػ  آاػس بةػ ااا   صػي خس  ت تمس ابس الت

 ػػػػش , ساءػػػي ةػػػػت  ـ اي تصػػػيا   ػػػػ  ء  ػػػػه  ة ت ػػػب امػػػػسة خس ة ػػػتصتع مصػػػػي اػػػا ابطمة ػػػػش صػػػػف دصػػػيؿ سصت
 ست سةف شامةته  ف طسةؽ اتميبه ممةئيت صات  ش .

 ات : ااثالثا : الم اقش
اػػػا ءشػػػيط ادتصػػػي ا ةفاػػػ  طػػػيمع اب ػػػساس اب الصػػػا , ةػػػتـ االبػػػه إيػػػيسة صشػػػ  ش , سةتمػػػياؿ ابصشػػػيس ةف 

ساػػا ت تصػػا   ػػ  تمػػياؿ ارا ػػيس بت اةػػا ابدساءػػب ابصات  ػػش بهػػي ست  ة هػػي بص يسبػػش إةدػػيا  ػػؿ بهػػي , 
 ابص  سصيت سارا يس ست عؽ ابتديءم اااؿ ابدصي ش .
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 ةاب ا : االجتماةااات :
اػػا س ػػة ش ب ظةػػش ت ػػتااـ اةهػػي ابصءي شػػيت , ست ػػي ا   ػػ  تمػػياؿ اآلسا  سابص  سصػػيت ساي ػػت ياة صػػف 

 حػي  معةصػتهـ ابدها ابصشتسؾ , سمث ابسسح ابدصي ةش , سابتسمؿ إب   ساسات ايصش , صصػي ةشػ س ار
 سص ذسبةتهـ اا اتاي  ا ل ابعساسات .

 خامسا : المحاضااةات :
 مػػيسة  ػػف شػػسح ستسحػػةح ب ظػػا بصسحػػسع خس صشػػ  ش ةعػػـس مػػه شػػاص باةػػه امػػسة اػػا اػػ ا ابصسحػػسع 

 ر حي  دصي ش اا  يدش إبةه .
 ةات : ااسااسا : الم ا 

هصي اةه سدهػش ءظػس تات ػؼ  ػف اا  ميسة  ف صميساة  الصةش مةف طساةف  ف صسحسع دابا ب ؿ صء
 اآلاس س بؾ خصيـ دصهسس ي ة سؼ اب ؿ ابم ةح اةه ...

 ساب ا : ال ااانات :
اا  ميسة  ف صءي شش صت يص ش مةف صدصس ش صف ابصتاممػةف اػا صدػيؿ ص ػةف سدصهػسس ص ػةف اػا 
دساءػػػب صات  ػػػش صػػػف اػػػ ا ابصسحػػػسع , سةتءػػػيسؿ ابصتاممػػػسف ابصسحػػػسع صػػػف دساءمػػػه ابصت ػػػااة  ب ػػػؿ 

ءهـ ةتميابه صف سساةش خس صف ديءب ص ةف , ساا تتةح اب سمش ب دصهػسس بال ػتصيع بػءسا  خ يػس صػف ص
   1امةس خس صتامص سا ا .

ساسس ارامػػػػيئا ايدتصػػػػي ا اػػػػا صدػػػػيؿ س يةػػػػش ابشػػػػميب ت ػػػػاال طمة ػػػػش ابصشػػػػ الت ابتػػػػا ةسادههػػػػي 
مةػػس , ابصءصػػا , ابصسشػػا ابشػػميب , سرف ابصشػػ الت صت ػػااة ا  ةػػه خف ة ػػسف ابص ػػيبت , ابص ػػي ا , ابا

ابصػػػػػػػاااع , ابصءشػػػػػػػط , ابصاطػػػػػػػط , ابس ػػػػػػػةط سابتسمػػػػػػػس  , س  ةػػػػػػػه خف ة ػػػػػػػت ةف مػػػػػػػيبامسا  سابصهءةػػػػػػػةف 
 سابصتاممةف اا صات ؼ ابصدييت  ءا ابت يصؿ صع صشي ؿ ابشميب .  

 اية األسةية :ااالةة
 ي :ااالمقنب الب ائ -1

ف  ةث سدػسا  ػؿ صػف خطسااهػي ابػ سج ساب سدػش مه ا ابت يصؿ س اة ار سة اا  ةيءهي سمءيئهي صسةعما 
س ارسيا اا مسسة صتسامطش سصتصي  ش  ؿ ةعـس مػاسسل سةػذا  س ػيبته سة صػؿ   ػ  خف ةمػؿ ب هػاؼ 
ابصءشسا , ايبت يصؿ ابمءيئا اا ار سة ةعػـس   ػ  خ ػيم سدػسا  ػؿ صػف ابػ سدةف س ارمءػي  اػا إطػيس 

ل  فب سسب ابصء ؿ س حػس صءت ػب ة صػؿ سةػساس صي ث ةدصع خاساااي مةف خحال ه ايب سج ةذا  اسس 
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خ ػػميب ابص ةشػػش راػػساا خ ػػسته , سة عػػؽ بهػػـ اب صيةػػش سابص يءػػش ايدتصي ةػػش , سةت ػػيسف صػػع  سدتػػه اػػا 
تسمةػػش ارسيا ساػػا تءشػػئتهـ , ساب سدػػش صػػف ديءمهػػي ت صػػؿ  سمػػش مةػػت س سدػػش تت يصػػؿ صػػع  سدهػػي اػػا 

ب سدةػش م ػؿ خ ػميب اب ةػية ابطةمػش اب سةصػش ابهيائػش , تامةس اب ةية اب  ةصش راساااي , سخ يطػت  ػأل ا
 سابسا ش سابطصفءةءش ب ؿ اسا صف خاساااي .

 ي :  ااالمقنب ال اقف -2
ةعمػػا ميبت يصػػؿ اب ػػيط ا با ػػسة خف ة ػػسف  يئصػػي   ػػ   ساطػػؼ اةديمةػػش , مص ءػػ  خف ة ػػسف اب ػػب س 

سةش  يئصػي مػةف ابػ سج ساب سدػش ساآلمػي  ابسا س ابتسا ـ س ابسحي  يئصي مةف خطساؼ اب ةػية اب سدةػش سار ػ
س ارمءي  ساف ةا ؽ دسا صف اب يط ػش ار ػسةش ت ػسال اػ ل اب ال ػيت اب يط ةػش ايةديمةػش م ةػث ت ػسف 

 دسا صف اب ب سابطصفءةءش طيبصي  يـ     اب ب سابس صش .
ابصالئػػػـ سابت يصػػػؿ ابمءػػػيئا ة طػػػا  ػػػسة صياةػػػش ب  ال ػػػيت اب سادةػػػش سار ػػػسةش سة طػػػا اب سمػػػش سابدػػػس 

ب ت ي ؿ ايةديما به ل اب ال يت م ةث تت سؿ صف ابم ش ابصياةش اب ةيءةش إبػ  مػ ش  يط ةػش ص ءسةػش 
 تسمط ا ا اب ةيف ابصيا  مسميط  يط ا  س  صتةف  ياس     صسادهش ابصشي ؿ .

 ااي :  ااالمقنب االقتص
ب  يدػيت ابصياةػش ابتػا ة تػيج سةعـس ابت يصؿ صف ابءي ةػش اي تمػياةش   س بػؾ متػساةس اضشػميع ابػالـ  

    إبةهي اراساا .
 ي : اااالمقنب الاي 

ة تمس اباةف صف خاـ ابءظـ ايدتصي ةش ابتا ءال ظهي اا  ياش ابصدتص يت   سابتا ةاحع بهػي اب ػسا 
 اا تمسايته س  س ه طس ي خس  ساي .

ي  ار ػػػسة صصيس ػػػش سيشػػػؾ خف صػػػف خاػػػـ ابس ػػػيئؿ ابتػػػا تػػػذا  إبػػػ   ةػػػيسة ابت يصػػػؿ سابس ػػػاة مػػػةف خ حػػػ
ابشػػػػػ يئس مطسةعػػػػػش دصي ةػػػػػش , صيػػػػػؿ اػػػػػ ل ابصصيس ػػػػػيت اباةءةػػػػػش تساػػػػػع ار ػػػػػسة ا سةػػػػػي سص ءسةػػػػػي ستصءػػػػػع 

 1.ايء ساؼ
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 خالصــة الفصــل :   

صػػػف اػػػالؿ صػػػي تػػػـ  سحػػػه اػػػا اػػػ ا اب مػػػؿ ةتمػػػةف خف ابشػػػميب اػػػـ خ ػػػيم ارصػػػش , س  ػػػةهـ تعػػػع    
ءهػػػـ صمػػػاس ابت ةػػػس ابصدتص ػػػا سبهػػػـ ابػػػاسس اراػػػـ اػػػا ص ػػػذسبةش  ةياتهػػػي إبػػػ  ابس ػػػا س اي ااػػػيس , ر

ت عةػػػؽ ابت يصػػػؿ اػػػا ابء ػػػؽ اب ػػػيـ , سملمػػػال هـ ةمػػػ ح ابصدتصػػػع , سمػػػيء سااهـ ةاتػػػؿ ابتػػػسا ف اةػػػه  
مي تمػػيساـ طي ػػيت ايئ ػػش صصػػي ةحػػع   ػػ   ػػيتؽ اباسبػػش ت ػػا  تدػػيل اػػ ل اب ئػػش ب ػػا تشػػمع  يديتهػػي 

دهسااػػػي اػػػا ت عةػػػؽ ابتءصةػػػش , بػػػ ا  ػػػيف صػػػف ست ػػػؿ صشػػػ التهي ست عػػػؽ تط  يتهػػػي  تػػػ  ت ػػػت ةا صػػػف 
ابحػػػسسس  تػػػساس اباػػػاصيت ار ي ػػػةش ابال صػػػش بتصةػػػ  شامػػػةتهـ سحػػػصيف صشػػػيس تهـ ايةديمةػػػش اػػػا 
ارءشػػطش ابتػػا تػػا ـ ايتدياػػيت سابعػػةـ ابصدتص ةػػش ايةديمةػػش , سبػػ بؾ تػػـ تسحػػةح خاػػـ صػػي ةصةػػ  اػػ ل 

 ػػ   ابصدتصػػع إبػػ  إشػػمي هي , سصػػي صػػف امػػيئص سصػػي ةتط مػػسف صػػف ا تةيدػػيت ة –ابشػػميب  –اب ئػػش 
 ةسادهسءه صف صشي ؿ  سا  ء  ةش خس ادتصي ةش خس  يط ةش .

ا ػػ بؾ ت ػػ   ابااصػػش ايدتصي ةػػش إبػػ  س يةػػش ابشػػميب سص ػػي اتهـ   ػػ  إشػػميع ا تةيدػػيتهـ ست ػػاةؿ 
اتدياػػيتهـ اب ػػ مةش سا ػػـ  ػػةصهـ ايدتصي ةػػش سصسادهػػش صشػػ التهـ ابشامػػةش صػػف اػػالؿ س ػػيئؿ اءةػػش 

  ػػػ   سا ػػػا   صةػػػش ءظػػػسا رف ابشػػػميب ةصيػػػؿ شػػػسة ش ادتصي ةػػػش ت تػػػؿ ص يءػػػي سسحػػػ ي سصس ػػػ ا  ت ػػػتءا
صتصة ا ,  صي خءه ةصيؿ يعال ستءس ي اا صدييته ابسظة ةش مديءب اطػسسة سخاصةػش ابص ػذسبةيت ساراساس 

 ابتا ةعـس مهي .      
 


