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ال�ضباب املت�ضلح بالعلم والوعي واملهارة هم مرتكز النطالقة نحو امل�ضتقبل 
اأن  املجتمع  ي�ضتطيع  . فبهم  املتقدمة  املجتمعات   نب�س حياة  املن�ضود. وهم 
يتفادى معوقات النمو والتطور وبهم يواكب م�ضرية التقدم العلمي املعا�ضر 
. هم العمود الفقري للتنمية احلقيقية ال�ضاملة ، لذا كان من الواجب على 
لروؤاهم  وي�ضمع  بجانبهم  يقف  اأن  احل�ضارية  مبكوناته  واملجتمع  الدولة 
للتعجيل ب�ضناعة امل�ضتقبل ،، لذا كانت احلاجة ما�ضة لإجراء درا�ضات منهجية 
لت�ضتفيد  طموحاتهم   وتلبي  الواقع  من  النابعة  ال�ضباب  تطلعات  حتدد 
ال�ضتهداف  �ضعف  حالة  لتفادي  واملنفذة  املانحة  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  منها 

وال�ضطحية يف تلبية احتياجات ال�ضباب املجتمعية . 

، حيث  اأنف�ضهم  ال�ضباب  ال�ضباب هم  احتياجات  النا�س على حتديد  اأقدر  اإن 
النتقا�س  من  نوع  فيه  الحتياجات  هذه  قائمة  و�ضع  يف  الغري  تدخل  اأن 
م�ضروع  كان  هنا  ومن  احتياجاتهم.  حتديد  على  بقدراتهم  الثقة  وعدم 
حتديد احتياجات ال�ضباب املمول من رائدة العمل التنموي - موؤ�ض�ضة العون 
للتنمية - بارقة الأمل احلقيقية ملعرفة الواقع الن�ضاين لل�ضباب يف حمافظة 
ح�ضرموت وم�ضكالته وتبيان احلاجات التعليمية والجتماعية والقت�ضادية 
والثقافية املختلفة لل�ضباب، ومن ثم ا�ضتك�ضاف الطرق والو�ضائل والتدخالت 
ال�ضعوب وقوتها تقا�س مبا لديها من  ، فرثوات  اأجل تطويره وتنميته  من 

عقول مبدعة ت�ضنع التغيري وتقود عملية التحديث والتطوير .. 

2000م .. حملت على عاتقها  اإن اجلمعية ومنذ انطالقة م�ضريتها يف العام 
وطاقاتهم  قدراتهم  و�ضقل  وتاأهيلهم  ورعايتهم  بال�ضباب  الهتمام  �ضرف 
 : عنوانها  وا�ضحة جلية  روؤية  لها  ور�ضمت   ، املجتمع  نه�ضة  ل�ضتثمارها يف 
لكل  داراً  تعاىل  باإذن اهلل  و�ضتكون اجلمعية   . امل�ضتقبل  لريادة  اعداد اجليل 

مبدع .. وبيتاً لكل متفوق .. وماأوى لكل طموح .

                                               جمعية الطالب للتنمية ال�ضبابية
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ودعم  متويل  خالل  من  للتنمية  العون  موؤ�ض�ضة  َت�ضعى 
الربامج وامل�ضاريع يف خمتلف املجالت اإىل حتقيق التنمية 
 ، املجتمع  يف  امل�ضتدامة  والآثار  النتائج  ذات  امل�ضتدامة 
اأهمية  للتنمية  العون  موؤ�ض�ضة  تويل  هذا  من  وانطالقاً 
يف  بالغة  اأهمية  من  لها  ملا  والبحوث  للدرا�ضات  كبرية 
املختلفة  بقطاعاته  املجتمع  احتياجات  حتديد  و  معرفة 
امل�ضكلة  حل  ي�ضمن  ومبا  �ضحيحة  منهجية  بطريقة 
بالتدخالت املنا�ضبة، مما يوؤدي اإىل تنفيذ برامج وم�ضاريع 
ذات ا�ضتدامة بناًء على هذه الدرا�ضات ، ويف هذه الدرا�ضة 
درا�ضة  وهي   " ح�ضرموت  يف  ال�ضباب  احتياجات  درا�ضة   "
بادرت  ح�ضرموت  �ضباب  من  عينة  ا�ضتهدفت  ميدانية 
هي  الدرا�ضة  هذه  لتكون  ومتويلها  تبّنيها  يف  املوؤ�ض�ضة 
املرجع الأول لبناء الربامج وامل�ضاريع للجهات واملنظمات 
ال�ضباب ومتكينهم  التي تعمل يف برامج  والّدولية  املحلية 
هذه  تنفيذ  يف  �ضاهم  من  لكل  اجلزيل  بال�ضكر  ونتوجه   ،
بناء  يف  خمرجاتها  �ضت�ضاهم  التي  امليدانية  الدرا�ضة 
. ال�ضباب  عند  الفعلي  الحتياج  ت�ضد  وبرامج   م�ضاريع 

  
          موؤ�ض�ضة العون للتنمية



الإطار املنهجي الدرا�ضة
الف�ضل الأول :

مقدمة

اأهمية الدرا�ضة

م�ضكلة الدرا�ضة

اأهداف الدرا�ضة

ت�ضاوؤلت الدرا�ضة

مفاهيم الدرا�ضة

منهجية الدرا�ضة

 عينة الدرا�ضة

اأدوات جمع البيانات يف الدرا�ضة 

املجال اجلغرايف للدرا�ضة

املجالت والحتياجات املتعلقة 

بال�ضباب التي ا�ضتهدفتها الدرا�ضة 
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   مقدمــــــــــــــة :
ُيعَرف ال�ضباب بالديناميكية والقدرة على العمل والإبداع، ويعتمد عليهم يف كثري من املجتمعات يف املبادرة لتنفيذ خطط 
وطنية جمتمعية متعددة، ويبادر ال�ضباب يف اأطرهم، نواديهم وجتمعاتهم مب�ضاريع واأفكار تعرب عن حاجاتهم واآرائهم �ضمن 
بيئاتهم وجمتمعاتهم ، ويعد ال�ضباب من اأهم املوارد التي يتوجب على كافة موؤ�ض�ضات املجتمع )احلكومية، اخلا�ضة والهلية(، 

فال�ضتثمار بهذا املورد يهدف اإىل اإحداث تنمية متكاملة وم�ضتدامة يف املجتمع .

كما ميثل ال�ضباب ثروة الأمة وكنزها الثمني ، فهو طليعة التغيري املن�ضود، كما اأن هذه الرثوة املهمة اإما اأن ت�ضتثمر   
ب�ضكل �ضليم نحو التطوير والبناء، اأو اأن تهدر من خالل �ضوء ا�ضتثمارها مما يوؤدي بها اإىل ال�ضياع اأو الف�ضاد، ومن هنا اأدركت 

ال�ضعوب قدميا وحديثا اأهمية هذه الرثوة، لكن بقيت عاجزة جتاهها يف طريقة توظيفها وتر�ضيد ا�ضتثمارها. 

واجتاهاتهم  ال�ضباب  اأو�ضاع  بدرا�ضة  الجتماعية  والعلوم  الإن�ضانية  الدرا�ضات  فروع  بني  معا�ضراً  اهتماماً  هناك  اأن  كما 
وقيمهم ودورهم يف املجتمع ويكاد هذا الهتمام اأن يكون )عاملياً( اإذ اأ�ضبح مفهوم ال�ضباب يحظى بالعناية والتحليل يف املجتمعات 
املتقدمة والنامية ، وعلى الرغم من اختالف الإطار الذي تعالج منه ق�ضايا ال�ضباب وتباين الأدوار وتنوع ال�ضياق الجتماعي 
والقت�ضادي وال�ضيا�ضي الذي تدر�س فيه الظاهرة املت�ضلة بال�ضباب ، جند اأن ال�ضبب الرئي�ضي ملثل هذا الهتمام العاملي بق�ضايا 

ال�ضباب راجع اأ�ضا�ضاً اإىل ما ميثله ال�ضباب من قوة للمجتــمع ككل ))).

اإمكانات  ما ميتلكه من  قوته وعزته من خالل  املجتمع وم�ضدر  مال  راأ�س  ال�ضباب ميثل  اأن  على  اثنان  ويكاد ل يختلف 
وطاقات وقدرات على التفاعل والندماج وامل�ضاركة يف ق�ضايا املجتمع، ومبا لهم من دور يف عملية البناء والتغيري والتجديد 

ومتثل عملية حتديد الحتياجات املدخل الرئي�ضي لأي عملية يرتتب عليها اتخاذ قرارات وتدخالت يرجى من خاللها 
اإحداث تغيري واأثر حقيقي على امل�ضتفيدين واأن املتتبع لواقع العمل التنموي والجتماعي يجده يفتقر اىل هذا اجلانب ب�ضكل 
كبري جداً ومازالت اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات ت�ضتند اىل خربتها ونظرتها العامة  يف حتديد حاجة امل�ضتفيد  لذا تاأتي هذه الدرا�ضة 
العمل  الرائدة يف خدمة  العون  ال�ضباب يف حمافظة ح�ضرموت  من قبل موؤ�ض�ضة  احتياجات  ال�ضحيح  لتحديد  الطريق  يف 
التنموي وال�ضبابي وبتنفيذ من قبل جمعية الطالب للتنمية ال�ضبابية للخروج مبجالت حمددة ت�ضهم يف تبني ق�ضايا ال�ضباب 

. وتعزيز م�ضاركتهم يف التنمية وتوجيهها وامل�ضاركة يف �ضنع ال�ضيا�ضات املتعلقة مب�ضتقبلهم .

 ، ال�ضباب  احتياجات  اأهم  اأيدينا على  الدرا�ضة يف كونها حماولة علمية ومنهجية متوا�ضعة لو�ضع  اأهمية  تاأتي  ومن هنا 
حتى ت�ضتطيع اجلهات املانحة واملوؤ�ض�ضات التي تنفذ برامج وتدخالت ت�ضتهدف ال�ضباب اختيار وت�ضميم برامج وتدخالت متثل 

الحتياج احلقيقي لل�ضباب .

م�ضكلة الدرا�ضة :

وجود حاجة ما�ضة لدرا�ضات منهجية حتدد تطلعات ال�ضباب  النابعة من الواقع وتلبي طموحاتهم  ت�ضتفيد منها اجلهات 
حالت  لتجاوز  وكذلك  املجتمع  احتياجات  تلبية  يف  وال�ضطحية  ال�ضتهداف  �ضعف  حالة  لتفادي  واملنفذة  املانحة  واملوؤ�ض�ضات 
التكرار والرتكيز على بع�س امل�ضاريع  على ح�ضاب احتياجات اأخرى ، وهو ناجت ل�ضعف الرجوع لراأي امل�ضتفيد يف حتديد جوانب 

التدخالت املطلوبة للم�ضاهمة يف عالجها . 

)))  حنفي حمرو�س ح�ضانني ، اخلدمة الجتماعية يف جمال التعليمي ورعاية ال�ضباب ،) اأ�ضيوط : جهاز ن�ضر وتوزيع الكتاب اجلامعي ، �س 995) ( ،  
�س 304 	 305 
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اأهداف الدرا�ضة :

عمل م�ضح ميداين لحتياجات ال�ضباب يف املجالت الآتية :. 1

) التعليم ، التدريب ، التمكني ، القت�ضادي ، الفعاليات ال�ضبابية ، العمل الطوعي ، التوعية والدعم النف�ضي ، رعاية 
املوهوبني واملتفوقني (

حتديد احتياجات ال�ضباب يف حمافظة ح�ضرموت .. 2

ا�ضراك ال�ضباب يف حتديد احتياجاتهم .. 3

اإيجاد مقرتحات م�ضاريع  ت�ضتهدف احتياجات ال�ضباب  .. 4

ت�ضاوؤلت الدرا�ضة :

ما احتياجات ال�ضباب يف املجالت الآتية :. 1

) التعليم ، التدريب ، التمكني ، القت�ضادي ، الفعاليات ال�ضبابية ، العمل الطوعي ، التوعية والدعم النف�ضي ، رعاية 
املوهوبني واملتفوقني ( ؟

كيف ميكن حتديد احتياجات ال�ضباب يف حمافظة ح�ضرموت ؟. 2

ما الأ�ضاليب املنا�ضبة لإ�ضراك ال�ضباب يف حتديد احتياجاتهم ؟. 3

كيف ميكن ايجاد مقرتحات م�ضاريع  ت�ضتهدف احتياجات ال�ضباب  ؟. 4

مفاهيم الدرا�ضة :

اأوًل : ال�ضباب :

ل يوجد تعريف واحد لل�ضباب، وهناك �ضعوبة يف اإيجاد حتديد وا�ضح لهذا املفهوم ، وعدم التفاق على تعريف موحد 
�ضامل، يعود لأ�ضباب كثرية اأهمها اختالف الأهداف املن�ضودة من و�ضع التعريف وتباين املفاهيم والأفكار العامة التي يقوم 

عليها التحليل ال�ضيكولوجي والجتماعي الذي يخدم تلك الأهداف.

مفهوم ال�ضباب يف املعجم اللغوي.

ال�ضباب هو جمع مذكر وموؤنث معاً، وتعني الفتاء واحلداثة، ويطلق لفظ �ضبان، و�ضبيبة، كجمع ملذكر مفرد �ضاب، ويطلق 
لفظ �ضابات، و�ضائب، و�ضواب، كجمع موؤنث على مفرد �ضابة، واأ�ضل كلمة �ضباب هو �ضب مبعنى �ضار فتياً، اأي »من اأدرك �ضن 

البلوغ ومل ي�ضل اإىل �ضن الرجولة )1).

))) جمموعة من املوؤلفني ، املعجم الو�ضيط ، ط4 ) مكتبة ال�ضروق الدولية : 4002م ( ، �س074((10 
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             Youth اللفظتني  من  كل  الإجنليزية  باللغة  يقابله  ال�ضباب  لفظ  فاإن   Oxford الإجنليزي  اللغوي  املعجم  يف  اأما 
و Young و»تطلق على املرحلة العمرية التي متتد ابتداًء من مرحلة الطفولة اإىل ما قبل الر�ضد )1).

 املفهوم ال�ضطالحي لل�ضباب :

يعرف مفهوم ال�ضباب وفق برنامج الأمم املتحدة لل�ضباب : هم الأ�ضخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم  بني 15 و 24 عاما )2).

لذلك، فاإن مفهوم ال�ضباب يت�ضع للعديد من الجتاهات التالية)3):

الجتاه البيولوجي:  وهذا الجتاه يوؤكد احلتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمريه اأو طور من اأطوار منو الإن�ضان، . 1
الذي فيه يكتمل ن�ضجه الع�ضوي الفيزيقي، وكذلك ن�ضجه العقلي والنف�ضي والذي يبداأ من �ضن 15-25، وهناك من 

يحددها من 30-13.

الجتاه ال�ضيكولوجي: يرى هذا الجتاه اأن ال�ضباب حالة عمرية تخ�ضع لنمو بيولوجي من جهة، ولثقافة املجتمع من . 2
جهة اأخرى بدءاً من �ضن البلوغ، وانتهاء بدخول الفرد اإىل عامل الرا�ضدين الكبار، حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع 

الجتماعي. وهذا التعريف يحاول الدمج بني ال�ضرتاطات العمرية والثقافة املكت�ضبة من املجتمع )الثابت واملتغري ( . 

بيولوجية . 3 باعتباره حقيقة اجتماعية ولي�س ظاهرة  لل�ضباب  ( :ينظر هذا الجتاه  ال�ضي�ضيولوجي )الجتماعي  الجتاه 
فقط، مبعنى اأن هناك جمموعة من ال�ضمات واخل�ضائ�س اإذا توافرت يف فئة من ال�ضكان كانت هذه الفئة �ضباباً.

ثانياً : احتياجات ال�ضباب :

تلبيتها  على  والعمل  تفهمها  ينبغي  حاجات  لهم  ال�ضباب  اأن  اإىل  اليوني�ضيف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  )منظمة  ت�ضري 
ن�ضاط  العقلي واجل�ضمي، كتفريغ طاقاتهم يف  تقبل منوهم  اإىل  : احلاجة  التخطيط لربامج رعايتهم مثل  ومراعاتها عند 
مييلون اإليه،  وحتقيق ذاتهم ، واحلاجة اإىل الرعاية ال�ضحية والنف�ضية، واملعرفة والتعليم، وال�ضتقالل يف اإطار الأ�ضرة كمقدمة 
لبناء �ضخ�ضياتهم امل�ضتقلة، وتنمية حاجاتهم القت�ضادية الأ�ضا�ضية من ماأكل وملب�س وم�ضكن ، واحلاجة اإىل الرتفيه والرتويح 

، كاحلاجة اإىل تنمية القدرات القيادية و�ضقلها ، واكت�ضاف املواهب .

اأهمية حتديد الحتياجات :

اإن حتديد الحتياجات يعد موؤ�ضراً للتوجيه ال�ضحيح ملا يتطلبه الواقع يف املجالت املختلفة .. 1
ي�ضاعد حتديد الحتياجات على �ضمان عدم التكرار يف ال�ضتهداف .. 2
ميّكننا من حتديد ال�ضريحة املطلوب تاأهيلها، و التدخل املطلوب، والنتائج املتوقعة.. 3
يف غياب حتديد الحتياجات ب�ضكل غري دقيق ، اإ�ضاعة للجهد والوقت واملال. . 4

(((  Oxford, Learners Pocket, Dictionary, Fourth edition 2008, page : 518.

(2(  The United Nations Program on Youth , https://social.un.org/youthyear/docs/UNPY-presentation.pdf .

(3(  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3202
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منهجية الدرا�ضة :

مقابلة  واجراء  امل�ضتهدفة  املناطق  اىل  امليداين  النزول  خالل  من  وذلك   ، بالعينة  امل�ضح  منهجية  على  الدرا�ضة  تعتمد 
مبا�ضرة مع الفئات امل�ضتهدفة و�ضيتم اجلمع بني امل�ضح الفئوي واجلغرايف وبن�ضب حمددة . 

البيانات  واف من  قدر  على  للباحث احل�ضول  تتيح  والتي   ، الو�ضفية  البحوث  اأ�ضاليب  كاأحد  امل�ضح  منهج  يعترب  حيث 
واملعلومات والإح�ضائيات الجتماعية وال�ضلوكية عن الظواهر الجتماعية.

وبعد جمع البيانات مَت ادخالها  على النظام SPSS وحتليلها من قبل املخت�س مع عقد ور�ضة ملناق�ضة نتائج التحليل 
وو�ضع املقرتحات والتو�ضيات واخلروج بوثيقة الحتياجات لل�ضباب مبحافظة ح�ضرموت .

عينة الدرا�ضة :
نوع امل�ضحن�ضبة امل�ضحالفئة امل�ضتهدفة م
فئوي15%طالب اجلامعة 1
فئوي جغرايف15%طالب الثانوية 2
فئوي جغرايف5%خريجي الثانوي بن�ضب متدنية 3
فئوي جغرايف10%طالب اجلامعة ) خريجني م�ضتجدين باحثني عن عمل ( 3
فئوي جغرايف20%�ضباب باحثني عن عمل4
فئوي جغرايف7%جمموعات الفرق التطوعية5
فئوي جغرايف5%الندية الريا�ضية 7
فئوي جغرايف3%جمموعات الفرق الفنية8
فئوي3%ال�ضباب املوهوبني 9

فئوي جغرايف5%ا�ضحاب املهن امل�ضتجدين 10
فئوي3%ذوي الحتياجات اخلا�ضة 11
فئوي جغرايف7%ال�ضباب اليافعني 12
فئوي2%م�ضاجني على ذمة ق�ضايا مالية  13

100.00%الجمايل 

ا�ضتهدفت الدرا�ضة )2400 ) �ضاب وفتاة يف املديريات التالية وموزعة ح�ضب الكثافة ال�ضكانية   :

مديرية املكال )750)  –  مديرية ال�ضحر )300) – مديرية غيل باوزير )200) – مديرية �ضيئون )450) – مديرية 
ترمي )400 ) – مديرية القطن )300 )  مع ال�ضتهداف ملناطق ريفية خمتلفة يف اطار املديريات اأعاله . 

اأدوات جمع البيانات :

ي�ضري مفهوم الأداة اإىل الو�ضيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه ، وقد يعتمد الباحث على اأداة واحدة جلمع 
اعتمدت   ، املتعددة  اأبعادها  عن  والك�ضف  نواحيها  جميع  من  الظاهرة  يدر�س  حتى  اأداة  من  اأكرث  على  يعتمد  وقد   ، البيانات 
اأدوات  اأهم  املختلفة من  باأنواعها  ال�ضتبيان  ا�ضتمارة  تعد  ال�ضتبيان حيث  ، منها  البيانات  اأداة جلمع  اأكرث من  الدرا�ضة على 
البحث يف العلوم الجتماعية واأكرثها انت�ضارا ، وذلك ملا متتاز به عن غريها من الأدوات الأخرى من جمع البيانات التي تت�ضم 
 ، فيها  الكمية  املعاجلة  �ضهولة  اإىل  بالإ�ضافة   ، والتكلفة  اخت�ضار اجلهد  الباحث  ي�ضتطيع  ، ومن خاللها  والت�ضاع  بال�ضمول 

وا�ضتخدام خمتلف الأ�ضاليب الإح�ضائية .
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املجال اجلغرايف للدرا�ضة:

ا�ضتهدفت الدرا�ضة يف جمالها اجلغرايف حمافظة ح�ضرموت ، من خالل اختيار عدد ) 6 مديريات ( ، موزعة بالت�ضاوي 
على ) الوادي - ال�ضاحل ( .

املجالت  والحتياجات املتعلقة بال�ضباب التي ا�ضتهدفتها الدرا�ضة :

امل�ضتفيدينالحتياجاملجالم

التعليم1

خريجي اجلامعات ا�ضتكمال الدرا�ضة الكادميية
م�ضتجدين

خريجي الثانويات ا�ضتكمال الدرا�ضة اجلامعية
م�ضتجدين

ا�ضتكمال درا�ضة طالبات املناطق الريفية والنائية عرب) تعليم 
خريجات الثانوياتعن بعد – كفالت نقدية – توفري موا�ضالت (

التدريب2

خريجي الثانويات ا�ضحاب فر�س بديلة للدرا�ضة اجلامعية اأو باملعاهد
الن�ضب املتدنية

برامج لتعزيز الثقة والقدرات املهارية للخريجني يف 
تخ�ض�ضاتهم

خريجي اجلامعات واملعاهد 
امل�ضتجدين

الكثري من املهن يف �ضوق العمل مطلوبة مع وجود �ضباب 
ال�ضبابعاطل غري موؤهل

ذوي الحتياجات اخلا�ضةتاأهيل يف مهن واأعمال خا�ضة لإدماجهم يف �ضوق العمل

ال�ضباب امل�ضجونني يف ذمة تاأهيلهم يف برامج مهنية لإدماجهم يف �ضوق العمل
ق�ضايا مالية

3
التمكني 

القت�ضادي

ال�ضاب الذين ميتلكون توفري املواد الأ�ضا�ضية لبدء امل�ضروع اخلا�س
مهارة اأولديهم فكرة 

م�ضروع
�ضناديق القرو�س البي�ضاء

الفعاليات 4
ال�ضبابية 

اأندية �ضبابية ومنتديات ثقافية من�ضبطة

ال�ضباب
متويل الن�ضطة الريا�ضية

تاأهيل الكوادر الريا�ضية والفنية

توفري امل�ضتلزمات الريا�ضية ) ال�ضالت الريا�ضية – كمال 
الأج�ضام – اللعاب امل�ضاحبة ..

الأندية الريا�ضية

التطوع5
الفرق التطوعيةجمموعات تطوعية متخ�ض�ضة دعم املبادرات ال�ضبابية

قيادات الفرق التطوعيةتاأهيل قيادات يف العمل التطوعي

6
التوعية والدعم 

النف�ضي

ال�ضباب و ال�ضباب تعزيز القيم لليافعني ) املراهقني (
امل�ضجونني يف ذمة ق�ضايا 
مالية و ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة 

مواجهة حالة الإحباط والتذمر من الو�ضع العام
التوعية باأخطار الفكار الهدامة

التوعية باأخطار تعاطي املمنوعات والإدمان عليها
اأهمية ا�ضتغالل الوقت

7
رعاية املوهوبني 

واملتفوقني
الطالب وال�ضباب مراكز تاأهيل املوهوبني

املوهوبني واملتفوقني  دعم الأفكار الإبداعية والخرتاع



ال�ضباب ) مدخل نظري (
الف�ضل الثاين :

مرحلة ال�ضباب وخ�ضائ�ضها

التحديات التي تواجه ال�ضباب 

وتاأثرياتها  املجتمعية  التحولت 
على القيم لدي ال�ضباب

اأبرز م�ضكالت ال�ضباب يف ح�ضرموت 
 وقت الفراغ 

الهجرة والغرتاب 

 �ضعوبة املواءمة بني املهارات والحتياجات 
لل�ضباب 

 �ضعف ثقافة امل�ضروع اخلا�س
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متهيد :

ال�ضباب هم طليعة املجتمع، وعموده الفقري، وقوته الن�ضطة والفاعلة والقادرة على قهر التحديات وتذليل ال�ضعوبات 
وجتاوز العقبات، » لذا ل تنه�س اأمة من الأمم غالباً اإل مب�ضاركتهم يف البناء املجتمعي«.

اأوًل :  خ�ضائ�س مرحلة ال�ضباب )1):

هناك عدة خ�ضائ�س ومميزات ملرحلة ال�ضباب منها :

ال�ضن: لأن عامل ال�ضن من اأهم العوامل التي حتدد جمهور ال�ضباب ويوؤكد املتخ�ض�ضون اأن ثمة مالمح عامة وم�ضرتكة . 1
فيما بني ) 14 – 28 ( �ضنة وذلك بالرغم من التباين وعدم التجان�س داخل جمهور ال�ضباب وفئاته املختلفة، فال�ضن 
موؤثر متميز واأ�ضيل على التجربة الجتماعية املكت�ضبة وعلى املعارف والعادات والرغبات واحلاجات والهتمامات، وهي 
الفرتة التي يتحقق فيها الن�ضج الجتماعي الذي يتج�ضد باحتالل ال�ضباب ملكانة اجتماعية معينة يوؤدي من خاللها دوًرا 

اأو اأدواًرا ترتبط بهذه املكانة.

الديناميكية:  وتتمثل اخلا�ضية يف متيز املرحلة ال�ضبابية بالطابع الدينامي ل�ضببني، الأول يعود اإىل اأن فرتة ال�ضباب . 2
عادة ما تكون الفرتة الكائنة بني مرحلتني، مرحلة الإعداد من ناحية ومرحلة القيام بدور فعال يف بناء املجتمع ، ويعود 
لل�ضخ�ضية  الجتماعي  والو�ضع  والف�ضيولوجي  البيولوجي  التكوين  طبيعة  اإىل  املرحلة  هذه  لدينامية  الثاين  ال�ضبب 

ال�ضابة.

انت�ضار م�ضاعر القلق والتوتر : فالتوتر القائم بني الذات واملجتمع هو الق�ضية املحورية املدركة يف مرحلة ال�ضباب، ففي . 3
اأن العالقة  ال�ضباب فنجد  اأما يف مرحلة   ، مرحلة املراهقة يتقبل اليافعني تقييم املجتمع لهم كمتمردين وكمت�ضيبني 
بني ثوابت املجتمع والذات احلقيقية تاأخذ طابًعا م�ضطرًبا مع الرتكيز على الذاتية، فاملراهق يحاول جاهًدا اأن يحدد 
هويته، وال�ضاب يبداأ باإدراك حدود �ضخ�ضيته ليتمكن من متييز احتمال ال�ضراع والتباين القائمني بني ذاته املتنامية 

وبني نظامه الجتماعي.

امليل اإىل التجديد : فهم غالًبا املجددون يف التاريخ ، ولل�ضباب اهتماٌم �ضرورٌي بامل�ضتقبل لأن م�ضاحلهم يف اإطاره، ومن . 4
هنا يتبدى قلقهم ب�ضاأن ما قد يوؤثر يف احلا�ضر على امل�ضتقبل.

الإميان الكامل بالتغيري : وهو الأمر الذي يعد �ضمة اأ�ضا�ضية يف البنية ال�ضبابية، وال�ضواهد الدالة على ذلك عدة : الأول: . 5
يتمثل يف وجود ميل قوي لدى ال�ضباب لتجاوز الواقع املحيط بهم بالنظر اإىل مثال يتم�ضك به ال�ضباب اإىل جتاوز ما هو 
كائن انطالًقا مما ينبغي اأن يكون، ومن هنا ي�ضبح اإميان ال�ضباب بالتغيري ظاهرة مو�ضوعية ومطلوبة ، وال�ضاهد الثاين: 
وا�ضًحا  تفكًكا  يعاي�س مع ذلك  اأكرث و�ضوًحا حينما  النق�س  ناق�س من وجهة نظرهم وقد ي�ضبح  كائن  اأنه  اإىل  ي�ضري 

لل�ضلطة التقليدية غري املالئمة، ومن �ضاأن ذلك اأن يعر�س النتقال اإىل بيئة جديدة .

ذات . 6 الثقافة عنا�ضر  �ضاعد على خلق هذه  وقد  ال�ضباب اجلامعي  ال�ضباب: وخا�ضة  تنت�ضر بني  �ضبابية  ثقافة  اإن هناك 

   ))) طالل عبد املعطي م�ضطفى : م�ضكالت ال�ضباب العربي ودور اخلدمة الجتماعية ، �س �س 1 ، 2. 
 http://khair.ws/library/(230/ 
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طبيعة عالية منها ت�ضخم ال�ضريحة ال�ضبابية يف العامل، حيث جند اأن الهرم ال�ضكاين يف العديد من املجتمعات النامية 
دعم  يف  ثم  ومن  العاملي،  النظام  بناء  يف  التكنولوجيا  عن�ضر  فاعلية  اإىل  اإ�ضافة  هذا  ال�ضباب،  ل�ضالح  مييل  واملتقدمة 
التما�ضك والوحدة لل�ضريحة ال�ضبابية من خالل و�ضائل الت�ضال واملوا�ضالت التي جعلت عاملنا عاملًا واحًدا ، بل اإننا جند 
اأن و�ضائل الت�ضال احلديثة خلقت اإمكانية عالية لنتقال الأفكار والقيم من جمتمع اإىل اآخر، ومن �ضاأن ذلك اأن يجعل 

ال�ضباب بحكم قدرتهم على التجديد اأكرث قدرة على ال�ضتيعاب والتوا�ضل ومن ثم اأكرث وعًيا.

امليل اإىل النفتاح على ما هو خارج عن ذاته:  وبف�ضل الطاقات التي يفجرها فيهم الن�ضج اجلن�ضي والعقلي واجل�ضمي، . 7
جندهم مندفعني وتلقائيني متفائلني، ونظًرا لنق�س جتربتهم يف احلياة، ولأنهم مل يرتبطوا بعد بالتزامات وعالقات 
مقيدة، فاإن نظرتهم تتميز مبثالية رومان�ضية ورمبا برباءة ل توجد بالدرجة نف�ضها عند الكبار، وقد يتخذ هذا النفتاح 

�ضكل حب ال�ضتطالع للعامل اخلارجي.

حماولة التخل�س من كافة ال�ضغوط واأ�ضكال القهر:  وذلك من اأجل تاأكيد التعبري عن الذات، ات�ضم ال�ضباب باأنه اأكرث . 8
راديكالية اأقل رغبة يف المتثال لل�ضلطة املفرو�ضة عليه.

ا من حيث العالقة بني الأجيال . 9 اإن ال�ضباب هم اأكرث فئات املجتمع تاأثًرا بنتائج التغريات الجتماعية ال�ضريعة: خ�ضو�ضً
وهذه التغريات تخلق ال�ضراعات بني جيل ال�ضباب من جهة وجيل الكبار من جهة اأخرى اإذ اأن الأخري غالًبا ما مييل اإىل 
املحافظة على الأو�ضاع القائمة، ومن ثم يرف�س ويعار�س كل ما هو جديد، على حني ي�ضجع ال�ضباب النتائج اجلديدة 

امل�ضاحبة للتغريات الجتماعية.

القرارات . 10 اتخاذ  يت�ضّرع يف  املواقف  كثرٍي من  ويف  اأحياًنا  تراه  عنده احلكمة  توّفرت  ومهما  فال�ّضاب  والّت�ضرع:  العنفوان 
يحّركه يف ذلك عنفوان �ضبابه، وطاقته املتوّقدة)1). 

ثانياً : التحديات التي تواجه ال�ضباب :

يواجه ال�ضباب  الكثري من التحديات ، حيث يتعر�س ال�ضاب يف هذه املرحلة للكثري من العقبات، اإذ يكون لزاماً عليه اأن 
يختار امل�ضاق العلمّي الذي يرغب فيه؛ لأنه �ضوف يلتزم به، ويحدد م�ضتقبله املهني يف امل�ضتقبل، كما اأّن اأحداثاً م�ضريية تتخلل 
هذه املرحلة؛ مثل: الثانوية العامة التي حُتّدد ب�ضكل كبرٍي م�ضري الطالب، وقبوله يف اجلامعات املُختلفة، ويف مرحلة ال�ضباب 

حتديات اأخالقية حينما يرى ال�ضاُبّ املفا�ضد واملنكرات املُنت�ضرة يف جمتمعنا فيحاول جاهداً مقاومتها واجتنابها.

حتديد م�ضكالت ال�ضباب:

اأهداف  اإطارها  تت�ضكل يف  التي  الثقافية  والتوافقات  املعايري  لديه جمموعة من  املحلية  املجتمعات  اإن كل جمتمع من 
ال�ضباب عندما  اأن يتخطاها  التي ل ينبغي  اأن كل جمتمع حملي ير�ضم احلدود  ، ذلك  ال�ضباب وتطلعاتهم بل و�ضخ�ضياتهم 
يت�ضورون اأدوارهم ومكاناتهم يف املجتمع ، ويلعب املجتمع املحلي دوراً مهما يف تاأ�ضي�س ن�ضق من القناعات لدى ال�ضباب فيما 
يتعلق بعاملهم الجتماعي ومكانهم احلايل وامل�ضتقبلي فيه. وعلى ذلك ، فاإن درا�ضة م�ضكالت ال�ضباب ينبغي اأن تاأخذ يف احل�ضبان 

الأطر التي ير�ضمها املجتمع لأع�ضائه ونتائج ما يرتتب على ما لدى ال�ضباب من تطلعات ل ميكن بلوغها)2).

  http://mawdoo3.com/ , 12/7/2017(1) 
(2) �ضالح بن حممد ال�ضغري ، �ضباب اململكة العربية ال�ضعودية وم�ضكالته: الواقع والدوافع  املركز الوطني لأبحاث ال�ضباب ، جامعة امللك �ضعود ،  

https://ncys.ksu.edu.sa/ar/node/5589
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وتبداأ درا�ضة م�ضكالت ال�ضباب بتحديد املالمح العامة لتلك امل�ضكالت التي يعاين منها ال�ضباب فهناك م�ضكالت تتعلق 
باإخفاقهم يف حتقيق اإجنازات يف جمال التعليم واأخرى خا�ضة باأمناط معينة من ال�ضلوك النحرايف الذي ي�ضيع بينهم وثالثة 

تتعلق باأن�ضاق القيم الغرتابية التي اكت�ضبوها ، وقد يعاين ال�ضباب من كل هذه امل�ضكالت معا .

فال�ضباب هم ثروة الأمم التي يجب املحافظة عليها وزرع القيم الن�ضانية والجتماعية فيها، كالولء للوطن والت�ضحية 
نغفل عنه يف  اأن  �ضيء مهم، ول يجب  العربية  والثقافة  الكتاب وتقدير احل�ضارة  العلم واحرتام  ال�ضباب على حب  وت�ضجيع 
ظل ت�ضارع الظروف والتحديات العاملية ، فاإذا خ�ضرنا ال�ضباب �ضنخ�ضر جيال وحقبة زمنية كاملة، فالهتمام بق�ضايا ال�ضباب 
وم�ضاكلهم ، والتحديات التي تواجههم ، وتوفري الفر�س لهم ، و�ضماع اآرائهم ودعم فر�ضهم يجب اأن تكون اأولويه يف كل حكومة 

اأو موؤ�ض�ضة.

كيف يواجه ال�ضباب م�ضاكلهم ال�ضخ�ضية ؟

هناك عدة اأ�ضكال يواجه ال�ضباب من خاللها م�ضاكلهم وهي على النحو الآتي :

1 .Holding in the Problem : الحتفاظ بامل�ضكلة

ويظل ي�ضارع معها ال�ضاب ، مما يرتجم اإىل فرتات �ضمت، ف�ضل درا�ضة، ا�ضطراب �ضلوكي اكتئاب، تغري حاد يف املزاج، اأعرا�س 
ج�ضدية، انطواء وعزلة، �ضرود ذهني، اأحالم يقظة.

2 .Acting out the Problem : التمرد على امل�ضكلة

ويظهر ذلك يف �ضورة النحراف بكل اأنواعه مثل ال�ضرقة، والكذب، العنف، اجلرمية، املخدرات، الع�ضابات، رف�س العتقادات 
وا�ضتقالل، وهدم  ، فالتمرد يعطيه قوة،  واإمنا عن ق�ضد(  الدرا�ضي، )ل كنتيجة �ضراع  الف�ضل  الدينية، النحراف اجلن�ضي، 

للنظام القائم، وجذب اأنظار واهتمام الآخرين.

3 .Running from the Problem : الهروب من امل�ضكلة

البع�س من ال�ضباب يف�ضل الهروب من واقعه، فيتجه نحو كل ما ميكن اأن ين�ضيه ما هو فيه مثل: املخدرات، اخلمر، الهروب 
من املنزل، ال�ضتغراق يف م�ضاهدة التليفزيون وال�ضينما كرثة اخلروج، واأحياناً النتحار.

4 .Sticking with the Problem : مواجهة امل�ضكلة

وهنا يربز اجلانب اليجابي للتفكري لدى بع�س ال�ضباب الواعي من خالل مواجهة امل�ضكلة، تقييم اأ�ضبابها، كيفية العالج.

ثالثاً : التحولت املجتمعية وتاأثرياتها على القيم لدى ال�ضباب:

نتيجة للتغريات املت�ضارعة التي يعي�ضها العامل، وقع �ضبابنا يف ت�ضتت وا�ضح يف الأهداف والغايات ،حيث اأدت التغريات العاملية 
املت�ضارعة اإىل عدم مقدرة ال�ضباب على التمييز الوا�ضح بني ما هو �ضواب وما هو خطاأ، وبالتايل اأ�ضعفت قدرتهم على النتقاء 
والختيار من بني القيم املت�ضارعة املوجودة، وعجزهم عن تطبيق ما يوؤمنون به من قيم، كل هذا اأدى اإىل حدوث »اأزمة قيمية« 
،كان لها اأثر كبري يف دفع ال�ضباب للتمرد ، والثورة على قيم املجتمع ، واغرتابهم �ضبه التام عن القيم التي جاءت بها الثورة 

العلمية التكنولوجية.
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وملواجهة طوفان الغزو الثقايف القادم اإلينا من الغرب بقيمه املختلفة عرب و�ضائل الإعالم وو�ضائل الت�ضال احلديثة، لبد من 
اأن نحتاط ملقاومة هذه الهجمة الثقافية من خالل اإك�ضاب اأبنائنا و�ضبابنا املعايري الجتماعية والقيم الأخالقية التي يت�ضف 
بها جمتمعنا و تتميز بها ثقافتنا ، وذلك بتقدمي تربية �ضليمة للنا�ضئة تواكب م�ضرية احلياة ب�ضكل ايجابي، ويف �ضبيل ذلك 
ي�ضتحب و�ضع ال�ضباب يف موقع امل�ضوؤولية وتدريبهم على ذلك حتى ي�ضبوا ب�ضخ�ضية متميزة متوافقة مع الواقع بقدر متوازن ، 
وهذا يتطلب اإ�ضراك ال�ضباب يف القيام باأدوار اجتماعية خمتلفة تتمثل فيها القيم واملبادئ الثقافية ملجتمعهم ، واأن يبتعد الكبار 
اأن يخاطبوا  اأمام ال�ضباب لكي يقتدوا بها ، وعلى الآباء واملربني  عن املتناق�ضات يف �ضلوكهم ، وعليهم تقدمي مناذج حقيقية 
هوؤلء ال�ضباب بلغة �ضهلة ومب�ضطة يفهمونها، لت�ضهيل عملية اكت�ضاب القيم الأخالقية والجتماعية لديهم ول ي�ضعرون بوجود 

فجوة ثقافية بينهم وبني الكبار )1). 

اإن مو�ضوع القيم يعترب مهًما وحمورًيا يف درا�ضات علم النف�س الجتماعي ب�ضبب كون هذه القيم اأحد املحددات املهمة 
ا نتاج  لل�ضلوك الجتماعي لالأفراد، بالإ�ضافة اإىل كون هذه القيم نتاج اهتمامات واجتاهات ون�ضاطات الفرد ودوافعه ، فهي اأي�ضً
املجتمع مبوؤ�ض�ضاته ونظمه املختلفة ، يكت�ضبها من خالل عملية التن�ضئة الجتماعية ويعاود ا�ضتخدامها يف حياته وحياة اأطفاله 
لحًقا ، فمن املتفق عليه اأن الإن�ضان هو الكائن احلي الوحيد الذي يتاأثر ويوؤثر اجتماعًيا ، فهو يتاأثر باأهله ومبجتمعه وتاريخه 

وبكل ما يحيط به ليوؤثر لحًقا يف بناء �ضخ�ضية اأبنائه ومن ثم يف حياتهم امل�ضتقبلية)2) .

رابعاً : اأبرز م�ضكالت ال�ضباب يف ح�ضرموت:

م�ضكلة عدم ا�ضتثمار اأوقات الفراغ :

اإن �ضباب اليوم هم رجال الغد، فهم الذين يقع على عاتقهم امل�ضوؤولية يف الإدارة والتخطيط والبناء، وهذا يدعونا اإىل 
�ضرورة التاأكيد على عامل الوقت الذي يعد فرتة اإعداد وتنمية للمهارات والقدرات والهوايات، التي ت�ضاعد حا�ضراً وم�ضتقباًل 
على ا�ضتثمار اأوقات فراغهم ا�ضتثماراً اإيجابياً منتجاً ، كما اأن اأهمية الوقت معلومة لدى كل اإن�ضان ، ذلك اأن الوقت هو راأ�س 

مال الإن�ضان ، وهو عمره واأيامه ولياليه ، فاإذا �ضاع راأ�س املال �ضاعت الأرباح)3) .

ويرى جونز )1963( Jones  اأن الفراغ يخدم الوظائف الآتية)4):

زيادة النتاج : اإذ يعترب وقت الفراغ فر�ضة للتقاط الأنفا�س بني الفرتات الطويلة من العمل امل�ضتمر، وهذه الفرتات . 1
عهد  منذ  الإجازات  فكرة  ن�ضاأت  وقد  الجناز،  وزيادة  التعب  من  الربء  على  العامل  ت�ضاعد  اأن  �ضاأنها  من  الراحة  من 

الرومان حيث كانت تعر�س فيها للجمهور الأعمال الريا�ضية والتهريج.

زيادة ال�ضتهالك :  اإذ اأن اأن�ضطة وقت الفراغ تزيد من ا�ضتهالك بع�س ال�ضلع وبع�س اخلدمات، مما ي�ضاعد على زيادة . 2
النتاج وتن�ضيط الدورة القت�ضادية.

اأم امل�ضجد ، جامعة القد�س املفتوحة منطقة طولكرم  اأم املدر�ضة  ))) زياد بركات ، من امل�ضوؤول ب�ضكل رئي�ضي عن تعليم القيم لل�ضباب؟ البيت    
التعليمية ، 2005م ، �س 4 .

 )2)حممد خالد ، الرتبية ال�ضبابية واأمناط التن�ضئة ، جملة النباأ ، العدد : 55 ، 2001م . 
  )3)على خليل م�ضطفى : القيم الإ�ضالمية والرتبية - درا�ضة يف طبيعة القيم وم�ضادرها ودور الرتبية الإ�ضالمية يف تكوينها وتنميتها، مكتبة 

اإبراهيم حلبى، املدينة املنورة، 1988 ، �س �س 7 ، 8 .
النف�ضية ال�ضحة  جوانب  ببع�س  وعالقاتها  اجلامعي  ال�ضباب  لدى  الفراغ  اأوقات  اأن�ضطة   ، ال�ضناوي  حممد  حمرو�س  حممد   ، حممود  وجيه  اإبراهيم   ((( 

http://www.alukah.net/social/0/414/#ixzz4nJnHLKHu . 583-533 ،2 جملة جامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضالمية، العدد 2، ال�ضنة ،
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وقت الفراغ له عالقة باجلرمية والنحراف حيث تزدهر اجلرمية واجلناح عندما ل يجد ال�ضباب والرا�ضدون �ضيئاً له . 3
اأهمية يقومون به عندما يتوفر لديهم وقت الفراغ، وقد ظهر يف عديد من املدن الأمريكية اأنه كلما ازدادت الأن�ضطة 

الريا�ضية وغريها من الأن�ضطة املفيدة، فاإن اجلناح يقل واإن الأ�ضخا�س املنتجني اأقل انغما�ضاً يف اجلرمية.

وقت الفراغ له عالقة بالنمو الإن�ضاين، وقد بداأت عدة نظريات لل�ضخ�ضية يف النظر اإىل اأن�ضطة وقت الفراغ باعتبارها . 4
م�ضاعدة اأو معوقة لنمو �ضخ�ضية الفرد من ناحية كونها اإيجابية اأو �ضلبية.

امللتقيات  فكرة  انت�ضار  رغم  وينفعهم  يفيدهم  فيما  الفراغ  اأوقات  ا�ضتثمار  م�ضكلة  من  يعانون  ح�ضرموت  يف  وال�ضباب 
اأن القليل منهم من ي�ضتثمر طاقاته واإمكاناته يف تلك  اإل اننا نالحظ ولالأ�ضف   ، ال�ضبابية والأن�ضطة والفعاليات والدورات 

الأن�ضطة والفعاليات ، فوقت الفراغ لدى ال�ضباب اإن مل ي�ضتثمر فيما يفيد، �ضي�ضتغل فيما ل يفيد .

هناك اأ�ضياء كثرية من خاللها ميكن اأن نق�ضى بها اأوقات الفراغ هناك ما هو مثمر ومفيد ميكن من خالله 
اأن نق�ضى به اأوقات الفراغ ومنها :

النخراط يف الدورات التدريبية التي تنمي املهارات وت�ضقل ال�ضخ�ضية لل�ضباب .. 1

و�ضلم على ممار�ضة . 2 الر�ضول �ضلى اهلل عليه  ال�ضليم وقد حثنا  ال�ضليم يف اجل�ضم  الريا�ضية فالعقل  الأن�ضطة  ممار�ضة 
على  حفاظاً  وبنيانه  �ضحته  على  احلفاظ  منا  كل  وعلى  اخليل”  وركوب  والرماية  ال�ضباحة  اأولدكم  ”علموا  الريا�ضة 

الأمانة التي وهبها اهلل لنا . 

قراءة كتب العلم النافعة لكى تزداد ح�ضيلتك العلمية والثقافية وكذلك قراءة الكتب الدينية وتالوة كتاب اهلل تعاىل . 3
وحفظه وامل�ضاركة يف امل�ضابقات العلمية والأدبية والدينية وينبغي اأن يكون لك ورد يومي لقراءة القراآن الكرمي فهو خري 

معني على ا�ضتثمار اأوقات الفراغ.

زيارة الأقارب و�ضلة الأرحام . . 4

ول باأ�س من �ضماع الإذاعة التي فيها فوائد ون�ضائح وم�ضاهدة التلفاز مبا هو يفيد وبذلك ت�ضغل وقت فراغك . . 5

ممار�ضة الهوايات وتنميتها كالر�ضم والكتابة وغريها من املهارات التي يتمتع بها الكثري من �ضبابنا .. 6

امل�ضاركة يف اأعمال اخلدمة العامة والتطوع يف اأعمال اخلري والرب والإح�ضان وال�ضرتاك املبادرات التطوعية يف جمتمعك . 7

لذلك يجب علينا اأن نعرف كيفية ق�ضاء وقت الفراغ حيث اأن فهمنا ال�ضحيح لقيمة الوقت هو الذي يحدد لنا كيفية 
ا�ضتغاللنا لأوقات الفراغ . لذلك علينا اأن ن�ضتغل الأوقات واأن جنعل حياتنا كلها هلل فال ن�ضيع من اوقاتنا ما نتح�ضر عليه يوم  

القيامة فالوقت �ضريع النق�ضاء فهو مير مر ال�ضحاب ويجري جري الريح )1)

الهجرة والغرتاب : 

متثل ظاهرة الهجرة والغرتاب واحدة من اأهم الظواهر التي برزت يف املجتمعات وكرثت حتى اأ�ضبحت غاية للبع�س 
وهدف لدى ال�ضباب واأمنية لدى الكثري فاإن الهجرة من الوطن الأم اإىل دولة اأخرى اأ�ضبح مبثابة اخلروج من الظلمات اإىل 
النور اأو من الفقر اإىل الغنى، حتدث الهجرة نتاج ملجموعة من الأ�ضباب القت�ضادية وال�ضيا�ضية النف�ضية وغريها من الأ�ضباب.

((( https://www.ts3a.com/?p=1983 , 28/6/2017 .
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ن�ضبياً من  ن�ضبة كبرية  ي�ضكلون  ال�ضباب  املهاجرين  اأن  ( ين�س على  املتحدة ) 2013  العاملي لالأمم  ال�ضباب  فاإن تقرير 
ال�ضكان املهاجرين ب�ضكل عام )1) .

وقد تراكمت الظروف الداخلية فجعلت البلدان العربية - با�ضتثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي - تعاين من  �ضغط 
هجروي متوا�ضل نتيجة لعدم قدرة اأ�ضواق العمل املحلية على ا�ضتيعاب الأيدي العاملة وخا�ضة من ال�ضباب ، فاأ�ضحت الهجرة 
متنف�ضاً لحتقان �ضوق العمل )2). وُقِدَر اأعلى معدل لبطالة ال�ضباب يف الدول العـــــــــربية ، يف موريتانيا بلــــــــغ ) 45.3 % ( تليــــــها 

غيـــــــــانا ) 42 % ( والغابــــــــــــون ) 36.8 % (وم�ضـــــــــــــــر ) 35.7 % ( واليـــــــــــــــــــــــــــمن )  34.8 % ( )3).

 وملا كانت الهجرة عموما متثل رغبة لدى الإن�ضان يف حت�ضني ظروفه وطرائق حياته فاإن الفئة الأكرث هجرة �ضارت الآن 
هي فئة ال�ضباب ، اإذ تعد ظاهرة هجرة ال�ضباب ظاهرة مركبة ومعقدة ومتعددة الأبعاد ، فتمثل هجرة ال�ضباب مبا حتتويه من 
هجرة للمهارات والكفاءات والتي متثل اأحد اأهم مقومات التنمية على املدى الق�ضري والبعيد، فال�ضباب هم �ضانعو التنمية 

التي اأعدت من اأجلهم.

وي�ضعى ال�ضاب املهاجر اأو املغرتب من خالل هجرته اإىل اخلارج اإىل حتقيق اأهدافه التي ير�ضمها واأمانيه التي يحلم بها 
واأحالمه التي و�ضعها ولكن املتاأمل لأثر انعكا�س الهجرة والغرتاب على الفرد اأنها يف الغالب تاأتي بنتائج عك�ضية خ�ضو�ضاً اإذا 

كانت هجرة غري �ضرعية.

ومن اأ�ضباب هجرة ال�ضباب )4):
قلة فر�س العمل، وعدم وجود اأعمال كافية، وجيدة لل�ضباب.. 1

ال�ضغط النف�ضّي، والكتئاب الذي ُي�ضيطر على ال�ضباب نتيجة الأو�ضاع ال�ضيئة.. 2

 ازدهار احلالة القت�ضادّية ب�ضكٍل �ضريٍع عند بع�س الأُ�ضر التي هاجر اأحد اأفرادها، مّما ُي�ضجع الكثريين على الهجرة.. 3

 الجنذاب للحياة الغربّية، واأ�ضلوب معي�ضتها، واحلرّيات املوجودة فيها، والتي تتوافق مع طموحات ال�ضباب.. 4

املناطق . 5 يف  احلكومات  تتبعها  التي  القت�ضادّية  وال�ضيا�ضات  الع�ضكرّية،  والنزاعات  ال�ضيا�ضّية،  لل�ضغوطات  التعر�س   
العربية)5).

 عدم اهتمام احلكومات بال�ضباب، مّما يوؤدي اإىل هجرتهم بطرق غري �ضرعّية.. 6

 عدم تقدير احلكومات للعقول النابغة، والأ�ضخا�س الذين يحملون �ضهادات ُعليا، وعدم توفري عمل مالئٍم لهم، مما . 7
يوؤدي اإىل هجرتهم، وخ�ضران بالدهم لهم .

  UN (2013), “World Youth Report,” New York, USA (((

  )2) اللجنة القت�ضادية الجتماعية لغربي اآ�ضيا ، ال�ضكوا : تقرير ال�ضكان والتنمية : العدد الثالث : الهجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية 

، التحديات والفر�س ، نيويورك ، 2007 م، �س54
  )3)منظمة التعاون الإ�ضالمي مركز الأبحاث الإح�ضائية والقت�ضادية والجتماعية والتدريب للدول الإ�ضالمية ، التحديات الرئي�ضية لل�ضباب 

يف دول منظمة التعاون الإ�ضالمي �ضل�ضلة توقعات منظمة التعاون الإ�ضالمي مايو 2015م، مركز اأنقره ، تركيا ، �س 15 .

  http://mawdoo3.com/ 20/6/2017(((

“الهجرة  العربية حول  باجلامعة  ال�ضكانية  ال�ضيا�ضات  اإدارة  لندوة  ، ورقة عمل علمية مقدمة  الطاقة  نزيف   ، البيل  توفيق حممد  فار�س   (((   

ال�ضبابية “، تون�س ، 2012م ، �س 11 .



20 درا�ضة احتياجات ال�ضباب يف ح�ضرموت

�ضعوبة املواءمة بني املهارات والحتياجات لل�ضباب:

ميكن التخفيف من ال�ضعوبات التي تواجه ال�ضباب من مرحلة الدرا�ضة اجلامعية اإىل مرحلة العمل يف ال�ضوق اإذا انتهى 
املطاف يف ال�ضباب باقتناء املهارات التي يطلبها اأ�ضحاب العمل.

واإحدى النهج لتحقيق ذلك هو و�ضع مناهج درا�ضية تتنا�ضب والحتياجات املتغرية يف ال�ضوق واجلمع بني التعليم النظامي 
والتعليم املهني. وهناك حاجة اإىل اأ�ضكال معينة من التدريب ملعاجلة قلة املهارات عند ال�ضباب حيث ميكن للحكومة اأن توفر 
التجريب عن طريق التمويل العام اأو تقدم دعما ماليا لتمكني القطاع اخلا�س من توفري مرافق للتدريب والتي تركز على 

املهارات املهنية)1).

اإن اأهم ا�ضتثمار �ضيجلب اخلري لهذه الأمة هو ال�ضتثمار يف الطاقات ال�ضبابية ومتكينها وتوجيهها نحو الريادة والعلم 
واملعرفة واخللق القومي. فال تن�ضوا اأمانيهم ول جته�ضوا اأحالمهم فال�ضباب اأمل الأمة و�ضر نه�ضتها.

�ضعف ثقافة امل�ضروع اخلا�س لدى ال�ضباب :

يجمع اخلرباء على اأن امل�ضاريع ال�ضغرية ُت�ضِهم يف التخفيف من معدلت البطالة يف �ضفوف ال�ضباب ودعم اقت�ضادات 
ت�ضتوعبهم، خ�ضو�ضا يف  اأن  و غري احلكومية  الوظائف احلكومية  ت�ضتطيع  الذين ل  لكثري من  البلدان، وخلق فر�س عمل 
ظل اإغراق �ضوق العمل باآلف اخلريجني �ضنوياً من خمتلف التخ�ض�ضات ينتظرون دورهم يف طابور طويل اإىل اأن تتهياأ لهم 

فر�ضة اأ�ضبحت نادرة القدوم هذه الأيام.

ويعّرف امل�ضروع على اأنه عمل يقوم به الفرد ليج�ضد فكرة معينة، والفكرة ت�ضمل اخلدمات واملنتجات، وهو اأي�ضاً يحل 
م�ضكلة جمتمعية مقابل مردود مادي، ويعتمد امل�ضروع على عنا�ضر اأ�ضا�ضية هي: املال، واملعرفة، والعمال، ويخ�ضع لعدة قوانني 

حتكمه، ي�ضعها الفرد املوؤ�ض�س للم�ضروع، وطبيعة امل�ضروع .

ولي�ضت امل�ضكلة يف البحث عن اأفكار م�ضاريع �ضغرية ناجحة لل�ضباب فقط، فحتى اإن وجدت فكرة م�ضروع ناجح و مربح 
و ا�ضتطعت توفري راأ�س املال، فهذا اأمر ل يكفي لتنجح و تبداأ يف حتقيق الأرباح و ال�ضتمرار،  ويبقى وجود مهارات ت�ضويقية 
واإدارية لل�ضباب الطاحمني يف فتح م�ضاريع �ضغرية اأمر �ضروري لنجاحها، اإىل جوانب عوامل اأخرى مهمة بنف�س اأهمية درا�ضة 
اجلدوى التي تاأتي قبل التنفيذ من اأجل حتليل للجوانب الت�ضغيلية والقت�ضادية والفنية للم�ضروع، وحتديد تكلفته واإمكانية 

حتقيقه، ومدة اإجنازه، والفوائد املرجوة منه، وخماطره.

ولكننا نالحظ على امل�ضتوى املحلي �ضعف اإقبال ال�ضباب على الدخول يف معرتك امل�ضاريع ال�ضغرية والأعمال رغم وجود 
جهات دائمة وممولة ومقر�ضة لل�ضباب يف هذه املجالت، واإن وجدت الرغبة لدى بع�س ال�ضباب اإل اأنها ل تكاد تبداأ حتى تنتهي 
بف�ضل اأو عدم جدوى امل�ضروع، وهو ما يف�ضر لنا �ضعف ثقافة امل�ضروع اخلا�س لدى ال�ضباب ، وعدم وجود الفكر التجاري لدى 

بع�س ال�ضباب ، والذي قد يحول جمموعة كبرية من ال�ضباب من البطالة اإىل الكتفاء املادي .

 ))) غ�ضان عمايره ، تقرير حول: ال�ضباب والتنمية ،  املجل�س القت�ضادي الفل�ضطيني للتنمية والعمار بكدار ، فل�ضطني ، 2008م ، �س 7 . 
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 اأوًل : التعليم :

التعليم كعملية  ال�ضباب، فقد جاء  لدي  الوطنية  الهوية  بلورة مالمح  يف  اأ�ضا�ضياً  دوراً  التعليم مبختلف مراحله  يلعب 
جتنيد وتعبئة م�ضاندة يف خلق الوعي اجلماعي لدى ال�ضباب، وقد متيز ال�ضباب باأنه اأداة تغيري اأ�ضا�ضية يف كل ما يتعلق بالو�ضع 
اإىل  بحاجة  باتت  اليوم  الوطنية  بالهوية  ال�ضباب  عالقة  اأن  فيه  �ضك  ل  ومما  بها،  مر  التي  املختلفة  املراحل  يف  الجتماعي 
الهوية الوطنية  ال�ضبابية يف تعزيز  امل�ضاركة  اأجل النطالق يف عملية  التي كانت �ضابقا، لذا ومن  مدخالت تختلف عن تلك 
وامل�ضاهمة فيها والتفكري يف جتديدها نحتاج اإىل تعزيز مكانة قطاع ال�ضباب ومنحه فر�ضة امل�ضاركة ومتكينه من التعرف عن 

طريق التعليم على قواعد الهوية نظريا وعمليا لأنها اأ�ضا�س جناح �ضريحة ال�ضباب .

واملطالبة  حقوقهم  عن  والدفاع  متطلباتهم  لفهم  يدفعهم  الذي  وهو  لل�ضباب  الفعلي  التوجيه  اأ�ضا�س  هو  فالتعليم 
املختلفة  والأن�ضطة  ال�ضباب  التعليمية مهمة يف حياة  العملية  اأن  كما  املعا�س،  الجتماعي  الواقع  يتما�ضى مع  بحاجاتهم مبا 
واملخطط لهــا مبنهج علمي ل تقل اأهمية اأي�ضاً، فامل�ضكلة هنا مزدوجة بدايتها امل�ضوؤولون عن التعليم كطرف اأول ونهايتها تكمن 
داخل ال�ضباب اأنف�ضهم، الذين يعتقدون اأنهم مبجرد ح�ضولهم على ال�ضهادات يكونون قد حققوا احللم ، وقد تنا�ضوا حق الدولة 

عليهم واحتياج املجتمع اإليهم يف تكملة امل�ضرية التنموية للبالد .

وهناك العديد من الأ�ضباب التي تدفع بال�ضباب لالنقطاع عن املدر�ضة، فت�ضمل من بني اأمور اأخرى، قلة الدخل والنوع 
الجتماعي والإعاقة وال�ضراعات واحلروب، وبدورها  تثبط عائدات ال�ضوق املنخف�ضة املفرت�ضة للتعليم عزمية النا�س ذوي 
عن  النقطاع  من  ال�ضباب  هوؤلء  منع  يف  املتمثل  احلقيقي  بالتحدي  يتعلق  وفيما  تعليمهم،  ملوا�ضلة  قرارهم  يف  اأدنى  تعليم 
املدار�س، فاإنه ينبغي اأي�ضا تطوير فر�س تعليم بديلة لتدعيم مهاراتهم وكفاءاتهم الأ�ضا�ضية لدعم جهودهم يف اإيجاد وظيفة 

اأو النخراط يف عمل منتج اآخر)1) .

ف�ضبابنا - الذي ميثل ثلثي املجتمع - مازال يخ�ضع لأنظمة تعليمية واجتماعية غري �ضاحلة للع�ضر الذي يعي�ضون فيه، 
ول تلبي اأدنى مطالب حياتهم اليومية، فال تزال املناهج التعليمية واملقررات الدرا�ضية تنتمي ملا قبل ع�ضر املعلومات والت�ضال 
رغباتهم  لكبح جماح  اأمامهم  احلواجز  ون�ضع  واأفكارهم وطموحاتهم،  ال�ضباب  تتنا�ضب مع متطلبات  ول   ، اجلارفة  والعوملة 
وحما�ضرة طموحاتهم ، ومازلنا ندفع باأعداد كبرية منهم وخا�ضة املتعلمني اإىل البحث عن جمتمعات جديدة تفتح لهم جماًل 
لتحقيق طموحاتهم وتلبي رغباتهم واأحالمهم ، فامت�ضت الدول املتقدمة نخبة املتعلمني والطموحني واجلاّدين من �ضبابنا 

وو�ضلت اأعدادهم يف بع�س الدول اإىل اآلف .

واجلزء الآخر من �ضبابنا وقع فري�ضة لالنحراف وال�ضلوكيات الغري �ضوية، انتقاماً من جمتمع يتكلم عن اأهمية ال�ضباب 
ولكن اأفعال هذا املجتمع تناق�س الواقع، فيما بداأ بع�س ال�ضباب يتاأثر بالأفكار املتطرفة والعنف، وذلك ب�ضبب عدم ا�ضتغالل 

اأفكارهم وطموحاتهم وحتقيق اآمالهم يف م�ضتقبل يزهو بهم ويكونون عماداً لتطوره وتنميته.

فيجب على متخذي القرار يف احلكومة و�ضع وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات بغية احلد من عدم التوافق بني عر�س 
املهارات والكفاءات من طرف القوى العاملة والطلب من قبل اأرباب العمل من خالل تطوير املناهج التي تنا�ضب توقعات �ضوق 

العمل مدعومة بربامج منا�ضبة للتدريب املهني وريادة الأعمال .

كما تربز هنا �ضرورة التعاون والتن�ضيق بني اأو�ضاط الرتبية املختلفة من موؤ�ض�ضات تعليمية ودينية واإعالمية ومنظمات 
جمتمع مدين يف ميدان تربية ال�ضباب واإعدادهم ووقايتهم من الأخطار التي تهددهم، والإ�ضهام يف حل م�ضكالتهم وتوجيهم 

نحو الأف�ضل، فال�ضباب هم راأ�س املال الب�ضري الذي ل ميكن اأن يقابل بثمن.

 ))) منظمة التعاون الإ�ضالمي مركز الأبحاث الإح�ضائية والقت�ضادية والجتماعية والتدريب للدول الإ�ضالمية ، مرجع �ضابق ، �س 21 . 
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ثانياً : التدريب والتاأهيل :

يعاين ال�ّضباب يف هذه الأّيام من م�ضكلة عدم و�ضوح الهدف والّروؤية لديه عندما يقبل على �ضوق العمل عند اإنهاء درا�ضته 
حيح له حّتى يكون قادر على  اجلامعّية، كما يعاين من عدم وجود الّتوجيه املجتمعي املنا�ضب له اإىل جانب غياب الّتاأهيل ال�ضّ

اقتحام �ضوق العمل بقطاعاته املختلفة واملتنّوعة بدون حواجز اأو عقبات،

 فالّتاأهيل والتدريب هو اأّول مراحل بناء �ضخ�ضّية ال�ّضاب العاملة املنتجة بحيث يكون موؤّهال ل�ضغر الوظائف التي تتطّلب 
جهود ومهارات معّينة .

 ويتّم تاأهيل ال�ّضباب من خالل ما يلي : 

حتّمل امل�ضوؤولّية : فال�ّضباب الواعي بحجم امل�ضوؤولّية الواقعة عليه امل�ضتعّد لتحّملها والقيام مبتطلباتها على اأكمل وجه . 1
هو ال�ّضباب الأكرث تاأهياًل لدخول �ضوق العمل نظًرا لأّن هناك اأعمال كثرية يف �ضوق العمل تتطّلب �ضباًبا على قدٍر كبرٍي 
من حتّمل امل�ضوؤولّية ب�ضبب �ضعوبة تلك الأعمال اأحياًنا اأو ب�ضبب اأهمّيتها بالّن�ضبة لأ�ضحاب العمل واأرباب ال�ّضركات الذين 

يهّمهم جناح موؤ�ض�ضاتهم واأعمالهم.

الق�ضاء على الّثقافات التي تزرع يف نفو�س ال�ّضباب وتكون عائًقا لهم عن دخول �ضوق العمل واقتحامه، ومن هذه الّثقافات . 2
اخلاطئة ثقافة العيب التي تقوم على فكرة رف�س القيام ببع�س الأعمال بحّجة عدم تنا�ضبها مع و�ضع ال�ّضاب الجتماعي 
اأو الّتعليمي، فاإذا ما جنح املجتمع من خالل برامج  اإر�ضادية معّينة من الق�ضاء على هذه الّثقافة اأ�ضبح ال�ّضباب موؤّهاًل 
متاًما للقيام بها وهذا ينعك�س اإيجاًبا على الفرد واملجتمع حيث تقّل ن�ضب البطالة ورمبا يق�ضى عليها، وكذلك يتح�ّضن 

م�ضتوى الفرد ول ي�ضبح عالًة على غريه وما ي�ضّببه ذلك من م�ضاكل اجتماعّية خمتلفة.

رفد ال�ّضباب باملهارات التي حت�ّضن من اأدائهم وجتعلهم قادرين اأكرث على القيام بالأعمال وتاأديتها على اأح�ضن وجه، ومن . 3
باأ�ضكالها  الّتكنولوجيا  ا�ضتخدام  ومهارات  املجموعة،  والعمل �ضمن  الفريق  بناء  ومهارة  الت�ضال  املهارات مهارات  هذه 

املختلفة، واإن من �ضاأن تزويد ال�ضباب باملهارات تلك اأن ي�ضبح على قدٍر عاٍل من الّتاأهيل.

 و�ضع ال�ّضباب يف جتارب عملّية قبل الّتخرج تهّيئه للمرحلة بعدها، فالّطالب عندما يكون على مقاعد الّدرا�ضة وقبل . 4
تخرجه بقليل يحتاج اإىل خربات عملّية ويحتاج اإىل خو�س جتارب حقيقية يف احلياة متّكنه من ك�ضر احلاجز الّنف�ضي 

وت�ضّهل عليه عملّية النتقال اإىل املرحلة الأخرى يف حياته وهي مرحلة العمل وحتّمل امل�ضوؤولّية .

ويت�ضح اأن التدريب مرتبط ب�ضكل اإيجابي باكت�ضاب العمال ال�ضباب، فاإنها قد تركز على و�ضع حوافز لل�ضركات لتوفري 
، و�ضي�ضهل حت�ضني جودة موؤ�ض�ضات �ضوق  العادة  اأولئك الذين لن يتلقوه يف  ، خا�ضة با�ضتهداف  ال�ضباب  التدريب للموظفني 
العمل انتقال ال�ضباب اإىل وظائف مر�ضية وماأمونة اأكرث ، وميكن اأن تكون على �ضكل خدمات اأو مرافق توظيف عمومية وبرامج 
داخل النظام التعليمي، مثل مراكز التخطيط والتوظيف املهني يف مرحلة التعليم الثانوي اأو اجلامعي ، وميكن لهذه املوؤ�ض�ضات 
اأي�ضا جمع ون�ضر املعلومات ذات ال�ضلة ويف الوقت املنا�ضب حول �ضوق العمل من اأجل ت�ضهيل عملية �ضنع القرار والنتقال من 
الدرا�ضة اإىل العمل ، وهو ما �ضي�ضهم يف  اإمكانات حت�ضني فر�س العمل لل�ضباب التي تتوقف على قدرة البالد على تعزيز النمو 

القت�ضادي وامل�ضاركة الفعالة للقطاع اخلا�س من اأجل خلق فر�س عمل للنا�س على جميع م�ضتويات املهارات واخلربات .
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ثالثاً : التمكني القت�ضادي لل�ضباب :

ُيعد التمكني القت�ضادي لل�ضباب اقت�ضاديا يف طليعة الربامج التنموية لغر�س خلق تنمية م�ضتدامة تعزز من الفر�س 
القت�ضادية اأمام ال�ضباب ، فهي ُت�ضهم يف �ضياغة واقع اقت�ضادي م�ضتقر واأكرث توازناً يف �ضتى املجالت وعلى جميع امل�ضتويات 
، من خالل متكني ال�ضباب من اإقامة م�ضاريعهم اخلا�ضة وجلب املزيد من ال�ضتثمارات ذات البعد التنموي مبا يلبي حاجات 

املجتمعات املحلية من اخلدمات وتوفري فر�س العمل لل�ضباب .

اأمام ال�ضباب ، وذلك من خالل تي�ضري القرو�س  اإتاحة الفر�س القت�ضادية  اأن تعمل على  فمن الواجب على احلكومة 
القطاع  على  اأن  كما   ، الناجحة  ال�ضتثمارية  الفر�س  نحو  وتوجيههم  التنموية  الإعفاءات  معدلت  وزيادة  عليهم  والت�ضهيل 
املجتمعية  م�ضوؤولياتها  حتمل  خالل  من  اقت�ضاديا  ال�ضباب  متكني  مو�ضوع  يف  احلكومات  عن  اأهمية  يقل  ل  واجب  اخلا�س 
وخا�ضة يف املناطق الأقل حظا ، بغية حت�ضني واقعها والنهو�س بامل�ضتوى القت�ضادي والتنموي يف خمتلف املجالت منوها اإىل 

دور ال�ضباب يف ا�ضتك�ضاف قدراتهم ومهاراتهم املختلفة وتقدمي الأفكار البداعية التي ت�ضاعدهم يف بناء م�ضتقبلهم الواعد .

وقد برز يف الآونة الأخرية الكثري من املوؤ�ض�ضات واملنظمات التي اأ�ض�ضت لربامج وم�ضاريع تهدف من خاللها اإىل متكني 
واع  ل�ضباب  امل�ضاريع حتتاج  ، فتلك  البطالة  والق�ضاء على كابو�س  الذاتي  لي�ضقوا طريقهم نحو الكتفاء   ، اقت�ضاديا  ال�ضباب 
ومبادر ، قادر على حتمل امل�ضئولية خلو�س غمار العمل بجد وتفان ، فاإن فكرة التمكني القت�ضادي لل�ضباب من الأفكار الرائدة 

واملهمة التي ميكن من خاللها دعم ال�ضباب وخلق تنمية م�ضتدامة حمفزة يف م�ضرية جناحه.

رابعاً : التطوع وا�ضتثمار طاقات ال�ضباب :

يعترب العمل التطوعي ن�ضاطا اجتماعيا يقوم به الأفراد ب�ضكل فردي اأو جماعي ، من خالل اإحدى اجلمعيات اأو املوؤ�ض�ضات 
دون انتظار عائد وذلك بهدف اإ�ضباع حاجات وحل م�ضكالت املجتمع وامل�ضاهمة يف تدعيم عملية التنمية)1) .

وميكن حتديد اأهم دوافع التطوع على وجه العموم فيما يلي)2) : 

احلاجة اإىل تكوين عالقات اجتماعية مع الآخرين .. 1

ممار�ضة بع�س الأعمال التي تتفق مع امليول والرغبات التي ل يجدها الفرد يف العمل الر�ضمي .. 2

�ضغل اأوقات الفراغ .. 3

اإ�ضباع بع�س احلاجات النف�ضية والجتماعية .. 4

ك�ضب تقدير واحرتام الآخرين .. 5

الإح�ضا�س بامل�ضئولية الجتماعية نحو املجتمع ، واكت�ضاب خرب ات ميدانية اأو مكانة اجتماعية يف املجتمع ، والتقارب . 6
بني الطبقات الجتماعية املختلفة .

)1) مدحت اأبو الن�ضر، ممار�ضة تنظيم املجتمع يف اإحدى اجلمعيات الأهلية، املوؤمتر العلمي الثالث ع�ضر، كلية اخلدمة الجتماعية، جامعة حلوان،2000م ، 

�س 98 .

)2) اإبراهيم عبد الهادي املليجي ، اخلدمة الجتماعية من منظور تنظيم املجتمع :  روؤية واقعية ، ط1 ، ) املكتب اجلامعي احلديث ،الإ�ضكندرية ، 1991م ( 

�س �س 56 ، 66 .
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مبادئ م�ضاركة ال�ضباب التطوعية )1):

تعلم ال�ضباب كيف يحلون م�ضاكلهم حملياً اإذا مار�ضوا عملية الإ�ضالح من خالل الجتماع واملناق�ضة واتخاذ القرارات . 1
اأفراداً  قادرين على  اأفراد املجتمع  وجمع الأموال وامل�ضاركة يف التنفيذ والتقييم ، ومع مرور الوقت يجعل ذلك من 

الإ�ضالح والهتمام ب�ضئون املجتمع واأو�ضاعه.

اإىل م�ضاندتهم لتلك العمليات والهتمام بها وموؤازرتها، مما يجعلها . 2 اإن م�ضاركة ال�ضباب يف عمليات الإ�ضالح توؤدي 
اأكرث ثباتاً واأعم فائدة.

اإن ال�ضباب اأنف�ضهم يكونون يف العادة اأكرث اإدراكاً من غريهم ملا ي�ضلح ملجتمعهم وما ل ي�ضلح، فا�ضرتاكهم يف عمليات . 3
الإ�ضالح، ور�ضاهم عما يجري يكون مبثابة “املوؤ�ضر احل�ضا�س” الذي يوجه القائمني بالإ�ضالح اإىل امل�ضروعات املنا�ضبة 

اأو تاأجيلها اأو زيادة ال�ضرح اإذا ما مل�ضوا من الأهايل تردداً اأو نفوراً.

خام�ضاً: التوعية والدعم النف�ضي :

توؤكد بع�س تقارير املنظمات الدولية  اأن النزاعات ، وانعدام ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي، وال�ضطراب  الجتماعي، تركت العديد 
من ال�ضباب عر�ضة لالإجهاد النف�ضي، وا�ضطرابات ال�ضحة النف�ضية،  ويف حاجة ما�ضة اإىل الرعاية ال�ضحية النف�ضية ، كما اأن 
اأو�ضاعهم املعي�ضية ، وات�ضاع مداركم  ال�ضباب يف حاجة ما�ضة اإىل التوعية امل�ضتمرة ، لإر�ضادهم حول ال�ضبل الكفيلة بتح�ضني 

املعرفية ، ولفهم الواقع الذي يحيط بهم  .

يوؤدي اىل  واجتماعياً من  الذكور والناث مبا  نف�ضياً  ال�ضباب  تاأهيل  اإعادة  اإىل  النف�ضي  والدعم  التوعية  برامج  وتهدف 
ايجاد �ضباب منتجني فاعلني يف حياتهم وموؤثرين يف حميطهم ، و�ضوًل اإىل الآتي :

تخفيف العرا�س النف�ضية والجتماعية امل�ضاحبة للتعر�س اىل العنف للو�ضول اىل  م�ضتويات مقبولة عامليا.. 1

بناء القدرات اليجابية لدى فئة ال�ضباب ليكونوا قادة ومنتجني  ومبدعني م�ضتقبال. . 2

بناء ج�ضور التوا�ضل بني فئات ال�ضباب وب�ضكل م�ضتمر ل�ضمان اندماج �ضليم وكامل يف  املجتمع. . 3

 لقد اأ�ضبح �ضبابنا يف حاجة ما�ضة لتلم�س اأو�ضاعهم النف�ضية والجتماعية ، والتي بتدهورها توؤدي اإىل انحرافات حتدث 
�ضرراً بالغاً يف  املجتمع، وحتول ال�ضباب من طاقة اإيجابية اإىل طاقة �ضلبية ت�ضهم يف تدمري املجتمع ، وت�ضبح عائقاً اأمام التنمية 

والتطور .

�ضاد�ضاً : رعاية املوهوبني واملتفوقني :

تعد املوارد الب�ضرية اأداة التطور والتنمية، ويعد املتفوقون واملبدعون واملوهوبون اأهم عنا�ضرها ، فباأفكارهم وطاقاتهم 
تتقدم املجتمعات وتبنى احل�ضارات وتذلل ال�ضعوبات دون اأن نن�ضى دور �ضائر قطاعات املوارد الب�ضرية .

اأو  – الوجدانية،  اأو الجتماعية  اأو البتكارية،  اأو طاقات داخلية يف بع�س املجالت العقلية،  ويعرف التفوق باأنه قدرات 
احل�ضية احلركية ، توؤهل الطفل لأن يكون �ضمن اأعلى اأو اأف�ضل ) 11% ( بالن�ضبة لأقرانه ، اأما املوهبة فيتم التعرف عليها يف 

)1) �ضعيد بن �ضعيد نا�ضر حمدان ، دور العوامل الجتماعية والثقافية يف امل�ضاركة التطوعية لل�ضباب ال�ضعودي )روؤية اجتماعية ودرا�ضة حتليلية( ، مركز 

البحوث والدرا�ضات الجتماعية ، جامعة امللك خالد ، اأبها ، اململكة العربية ال�ضعودية ، �س 71 .
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�ضوء متكن الطفل من ذلك التفوق، كما يعرب عنها من خالل املهارات يف بع�س املجالت الأكادميية، اأو الفنية، اأو العملية اأو 
الرتويحية، اأو الجتماعية، اأو الألعاب البدنية، اأو التكنولوجيا.. بحيث ي�ضل م�ضتوى الأداء اإىل و�ضع الطفل �ضمن اأعلى اأو 

اأف�ضل ) 11% ( من بني اأقرانه يف ذلك املجال)1).

اخل�ضائ�س وال�ضمات التي متيز املتفوقني وهي كالآتي :

واملوهوبني من اأبرزها ما يلي:

لديهم ح�ضيلة لغوية كبرية وثرية بالن�ضبة لعمرهم الزمني، كما اأن با�ضتطاعتهم ا�ضتخدام املفاهيم بطرق منطقية . 1
وذات معنى.

لديهم معرفة وا�ضعة حول مو�ضوعات خمتلفة ومتنوعة.. 2

القدرة على تذكر املعلومات ب�ضرعة )لديهم ذاكرة قوية(.. 3

واكت�ضاف . 4 لفهم  الت�ضاوؤلت يف حماولة  ب�ضرعة؛ فهم يثريون كثري من  والنتيجة  ال�ضبب  القدرة على فهم عالقات 
ماهية الأ�ضياء.

القدرة على فهم وا�ضتنتاج القواعد والنظم التي ت�ضاعدهم يف الو�ضول اإىل تعميمات وانطباعات �ضادقة فيما يتعلق . 5
بالأحداث والنا�س والأ�ضياء.

يتميزون باليقظة والفطنة و�ضرعة البديهة.. 6

لديهم �ضغف بالقراءة يف جمالت متنوعة التي قد تكون مو�ضوع اهتمام الكبار )اأي الأكرب منهم �ضــــناً(.. 7

لديهم القدرة على فهم الأ�ضياء واملو�ضوعات املتعددة من خالل جتزئتها اإىل عنا�ضر خمتلفة، وي�ضاألون عن الأ�ضياء . 8
واملو�ضوعات، ويبحثون عن الإجابات ذات املعنى)2).

تلبي  التي  وامل�ضادر  الو�ضائل  اإيجاد  بارع يف   ، واإمكاناتهم  قدراتهم  يتحدى  مثلهم  اإىل موهوب  يحتاجون  املوهوبني  اإن 
خل�ضائ�ضهم  مدرك  املوهبة  هذه  وتنمية  ت�ضجيع  على  قادر   ، حاجاتهم  تلبية  يف  واملرن  ال�ضريع  التعامل  على  قادر  رغباتهم 

و�ضماتهم.

)1) املوؤمتر الدويل الثاين للموهوبني واملتفوقني - حتت �ضعار “نحو ا�ضرتاتيجية وطنية لرعاية املبتكرين” تنظيم ق�ضم الرتبية اخلا�ضة /كلية الرتبية /

جامعة الإمارات العربية املتحدة برعاية جائزة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز   19-21 مايو 2015م  ،جامعة الإمارات العربية املتحدة ، 

�س 257.

(2(Altintas, E., The effectiveness of teaching gifted students based on the model of Purdue Mathematics Achievement and 

Impact of critical thinking skills, Marmara University, Institute of Education Sciences, Department of Primary, Master’s Thesis, 

Istanbul, 2009.
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اإن الأهمية يف رعاية املوهوبني واملتفوقني تكمن يف اإن�ضاء �ضبكة ت�ضم كافة املوؤ�ض�ضات املجتمعية تاأخذ على 
عاتقها الدور التايل :

ن�ضر ثقافة الهتمام بامليول والقدرات .. 1

ن�ضر ثقافة رعاية التالمذة املتفوقني .. 2

التخطيط لربامج اكت�ضافهم .. 3

التعاون مع اإدارات املدار�س الر�ضمية واخلا�ضة ملتابعتهم .. 4

ت�ضخري اإمكانات املجتمع يف خدمة التالمذة ب�ضكل عام واملتفوقني ب�ضكل خا�س .. 5

ومن هنا نرى اأن الهتمام بال�ضباب املتفوقني واملوهوبني هو مو�ضوع وطني هام ، ويوؤدي اإىل خدمة الإن�ضانية وي�ضتوجب 
تظافر جميع اجلهود يف �ضبيل حتقيقه بال�ضورة الف�ضلى التي نرغب جميعاً بالو�ضول اإليها .



دور املجتمع يف تلبية احتياجات ال�ضباب
الف�ضل الرابع

املجتمع املحليمنظمات املجتمع املدين
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اأوًل : دور املجتمع جتاه ال�ضباب:

اإن الروؤية امل�ضتقبلية لدور ال�ضباب ووظيفتهم ترتكز يف حمورين، الأول : هو م�ضتقبل ال�ضباب يف املجتمع، والثاين: هو 
للتنمية  لل�ضباب كفاعل  امل�ضتقبلية  الروؤية  البعدان تت�ضح  اأنه عندما يتقاطع هذان  ال�ضباب، مبّينا  املجتمع على يد  م�ضتقبل 
قطاعات  خمتلف  من  لأجله  كمفعول  لل�ضباب  امل�ضتقبلية  الروؤية  تت�ضح  كما  املجتمع،  حياة  ملقومات  ومكون  امل�ضتقبل  و�ضانع 
اأن ي�ضكل  اأجل  التي يتحتم و�ضعها من  التي ينبغي بذلها واخلطط الوطنية  املجتمع وفاعلياته مثلما تت�ضح جهود املجتمع 

ال�ضباب م�ضتقبل املجتمع وحدوده احل�ضارية ومقاماته الثقافية)1).

حيث اأن هذا التقاطع بني بعدي ال�ضباب واملجتمع هو الذي يعك�س مطالب ال�ضباب من املجتمع وا�ضتعداد املجتمع لتحقيق 
هذه املطالب واإجراءاته وخطواته لتلبية هذه املطالب، فهذه العالقة بني ال�ضباب واملجتمع هي تفاعلية تبادلية حتركها املبادرة 
من قبل اأحد الطرفني جتاه الطرف الآخر، واملنبعثة من اإميان كل منهما باأنه يوؤدي ا�ضتحقاقا لالآخر وفقا لقاعدة نيل احلقوق 

مقابل اأداء الواجبات.

اإن الدماج الجتماعي لل�ضباب يف املجتمع هو عملية يكت�ضب مبوجبها اأفراد اأو جمتمعات باأكملها الفر�س واملوارد الالزمة 
، ويف الوقت الذي تركز فيه معظم  للم�ضاركة الكاملة يف احلياة القت�ضادية والجتماعية والثقافية وال�ضيا�ضية ملجتمعاتهم 
الأدبيات على البعد القت�ضادي لإدماج ال�ضباب ، ويعد اأف�ضل تدبري وقائي �ضد اإق�ضاء ال�ضباب هو زيادة م�ضاركتهم يف التعليم 

والقوى العاملة وتوفري اأق�ضى قدر من الفر�س ل�ضاحلهم لتحقيق طموحاتهم ل�ضراء منزل واإن�ضاء اأ�ضرة .

ثانياً : دور منظمات املجتمع املدين يف رعاية وتاأهيل ال�ضباب :

تتعاظم اأهمية تنمية هذه املوارد والطاقة الب�ضرية )ال�ضباب(، وا�ضتثمارها يف جمالت النهو�س؛ يف ظل التحديات الراهنة 
�ضواء على ال�ضعيد الدويل اأو الإقليمي، ومن هذا املنطلق تربز لنا اأهمية دور موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف ق�ضية تاأهيل القيادات 

ال�ضابة يف اجلوانب الفكرية واملهنية ؛ كدور تكاملي مهم مع دور موؤ�ض�ضات الدولة وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س.

اإىل حد كبري عن الدور الذي ا�ضطلع  فتعقيدات الع�ضر الذي نعي�ضه جعلت من دور ال�ضباب دوراً غري عادي وخمتلفاً 
به ال�ضباب يف مراحل تاريخية �ضابقة، نتيجة لطبيعة املرحلة وما ت�ضهده من تغريات وثورات مت�ضارعة يف املعرفة والت�ضال 

والتكنولوجيا، والتي تعني اإجماًل تنمية علمية مت�ضارعة يف �ضتى املناحي واملنا�ضط العلمية املختلفة)2).

ويتعاظم دور موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف دعم وتر�ضيخ البناء الفكري لل�ضباب يف ظل التحديات العاملية والتحولت التي 
حتيط بنا، مما ي�ضاعف امل�ضوؤولية املجتمعية املنوطة بهذه املوؤ�ض�ضات جتاه ال�ضباب لي�س كدور اأ�ضا�ضي واإمنا كدور تكاملي مع 

دور احلكومات وموؤ�ض�ضات الرتبية والتعليم وغريها.

http://www.alghad.com/articles/ (1(

)2) اآلء اجلهيمان ، دور موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف تاأهيل القيادات ال�ضابة فكرياً ، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر جامعة ال�ضارقة الطالبي اخلام�س بعنوان : 

نحو جيل قيادي : طموحات وروؤى طالبية ، 2011م ، �س 8.
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اأوًل : اجلداول الح�ضائية وحتليل البيانات : 

نطاق الدرا�ضة: حمافظة ح�ضرموت ال�ضاحل - الوادي:

جدول رقم )1( نطاق امل�ضح: حمافظة ح�ضرموت

الن�ضبةعدد ال�ضتمارات املوزعةنطاق امل�ضح باملحافظةم
135655.94ال�ضاحل1
106844.06الوادي2

2424100الإجمايل

ال�ضاحل وثالث  اأربع مديريات يف  ، حيث مت اختيار  ا�ضتهداف حمافظة ح�ضرموت �ضاحاًل ووادياً  �ضمل نطاق الدرا�ضة 
مديريات  يف الوادي ، وبح�ضب اجلدول املتعلق بنطاق امل�ضح مبحافظة ح�ضرموت ، فقد بلغ عدد امل�ضتهدفني مبديريات �ضاحل 
ح�ضرموت ) 1356 ( م�ضتهدف اأي ما ن�ضبته ) 55.94 % ( من اإجمايل العينة ، فيما بلغ عدد امل�ضتهدفني من مديريات الوادي 
) 1068 ( م�ضتهدف اأي ما ن�ضبته ) 44.06 % ( من اإجمايل العينة ، وهي ن�ضب متقاربة ن�ضبيا بني مديريات ال�ضاحل والوادي .

�ضكل رقم )1(
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نطاق الدرا�ضة : حمافظة ح�ضرموت  - املديريات :

جدول رقم )2( نطاق امل�ضح: مديريات

الن�ضبةعدد ال�ضتمارات املوزعةاملديريةم

75931.31املكال1

47119.43�ضيئون2

39216.17ترمي3

2409.90غيل باوزير4

2379.78ال�ضحر5

2058.46�ضاه6

1204.95بروم وميفع7

2424100الإجمايل

اأما فيما يتعلق بنطاق امل�ضح  من حيث املديريات فقد توزعت العينة على كل من مديريات ال�ضاحل : مديرية املكال ) 759 ( 
م�ضتهدف اأي ما ن�ضبته ) 31.31 % ( وهي تعرب اأعلى ن�ضبة ا�ضتهداف نظراً كونها متثل عا�ضمة املحافظة  ،  ثم تليها مديرية 
�ضيئون بوادي ح�ضرموت حيث بلغ عدد امل�ضتهدفني ) 471 ( م�ضتهدف اأي بن�ضبة ) 19.43 % ( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، ثم 
تاأتي يف املرتبة الثالثة من حيث ال�ضتهداف مديرية ترمي حيث بلغ عدد امل�ضتهدفني ) 392 ( م�ضتهدف وذلك نظرا للكثافة 
ال�ضكانية ملديرية ترمي حيث �ضكلت ما ن�ضبته ) 16.17 % ( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، كم نالحظ من خالل اجلدول رقم )2( 
اأن هناك تقارب ن�ضبي يف ال�ضتهداف لكل من مديريات غيل باوزير وال�ضحر و�ضاه  ما بني )9.90 % اإىل 8.46 % ( من اأجمايل 
العينة ، فيما نالحظ من خالل اجلدول اأن مديرية ) بروم - ميفع (  مثلت اأقل ن�ضبة يف التمثيل لعينة الدرا�ضة حيث بلغ عدد 

امل�ضتهدفني فيها ) 120 ( م�ضتهدف اأي ما ن�ضبته 4.95 % ، وُيرَبر ذلك بقلة الكثافة ال�ضكانية يف تلك املديرية.

�ضكل رقم ) 2 ( 
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جدول رقم )3( مكان القامة الدائم: مديرية :

الن�ضبةعدد املبحوثنياملديريةم
56323.23املكال1
45618.81ترمي2
40316.63�ضيئون3
26110.77ال�ضحر - غيل باوزير4
2138.79�ضاه5
1275.24بروم و ميفع6
261.07دوعن7
240.99القطن8
220.91�ضبام9

150.62الدي�س ال�ضرقية10
140.58حورة و وادي العني11
90.37الريدة وق�ضيعر12
40.17ارياف املكال - ال�ضليعة - رخيه13
30.12حجر - غيل بن ميني - يبعث14
20.08املهرة15

16
بيحان  - ال�ضالع - حديبو - خور مك�ضر - 

10.04�ضنعاء - عرمه - عمد

2424100الإجمايل

من خالل اجلدول رقم ) 3 ( واملتعلق مبكان الإقامة الدائم لعينة الدرا�ضة ، يالحظ اأن هناك تنوع كبري يف اختيار مفردات 
عينة الدرا�ضة ، حيث بلغ عدد اأفراد العينة من مديرية املكال )563( م�ضتهدف وقد �ضكلت ن�ضبتهم اأعلى ن�ضبة ا�ضتهداف فبلغت 
)23.23 %( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، ويف املرتبة الثانية امل�ضتهدفون من مديرية ترمي فبلغ عددهم )456( م�ضتهدف اأي 
اأي ما يعادل  الثالثة بعدد )403( م�ضتهدف  املرتبة  �ضيئون يف  ، فيما جاءت مديرية  العينة  اإجمايل  بن�ضبة )18.81 %( من 
ن�ضبته )16.63 %( من اإجمايل العينة ، كما نالحظ من اجلدول ت�ضاوي مديريتي غيل باوزير وال�ضحر يف ن�ضبة ال�ضتهداف 
واملرتبة الرابعة ، حيث يلغ عدد العينة )261( م�ضتهدف ما ن�ضبته )10.77 %( لكل مديرية من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، اأما 
مديرية �ضاه فقد اأتت يف املرتبة اخلام�ضة من حيث ال�ضتهداف وفقاً ملكان الإقامة بعدد )213( م�ضتهدف اأي بن�ضبة )8.79 %( 
من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، ومتثل مديرية �ضاه عامل مهم يف الدرا�ضة كونها مديرية نفطية ولها خ�ضو�ضيات متيزها عن 
بقية املديريات من حيث احتياجات ال�ضباب فيها ، كما نالحظ من اجلدول رقم )3 ( اأن مديرية بروم - ميفع كانت يف املرتبة 
ال�ضاد�ضة حيث بلغ عدد امل�ضتهدفني )127( م�ضتهدف ما ن�ضبته )5.24 %( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، فيما تقاربت ن�ضب كل 
من ) دوعن ، القطن ، �ضبام ، الدي�س ال�ضرقية ، حوره ووادي العني ، الريدة وق�ضيعر ( حيث بلغت ن�ضبهم اأقل من ) 1 % ( ، كما 
ت�ضاوت كل من ) اأرياف املكال ، رخيه ، ال�ضليعة ( فبلغت ن�ضبة كل منهم ) 0.17 % (   ، فيما بلغ عدد امل�ضتهدفني من املهرة )2( 
م�ضتهدف ، كما �ضكلت املناطق التالية )بيحان-ال�ضالع-حديبو-خور مك�ضر-�ضنعاء-عرمه -عمد ( املرتبة الأخري من حيث 

حمل القامة الدائم ملفردات عينة الدرا�ضة بن�ضبة )0.04 % ( اأي مفردة واحدة لكل منطقة، وال�ضكل رقم )3( يو�ضح ذلك .
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�ضكل رقم )3(

اأوًل: البيانات الأولية:

• الفئات العمرية للعينة :	

جدول رقم )4( يو�ضح توزيع الفئات العمرية للعينة:

الن�ضبةعدد املبحوثنيالفئة العمريةم
115 - 2082233.91
221 - 2595739.48
326 - 3045518.77
131907.84 فاأكرث4

2424100الإجمايل

الفئة العمرية من )21 – 25( هي  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت  ، فقد  العينة العمري  من خالل اجلدول رقم )4( واملتعلق بتوزيع 
اأعلى ن�ضبة ا�ضتهداف فقد بلغت ن�ضبتهم )39.48%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، فيما �ضكلت الفئة العمرية )15-20( املرتبة 
الثانية حيث بلغت ن�ضبتهم )33.91%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة  ، كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأن الفئة العمرية )26 – 30( كانت 
يف املرتبة الثالثة حيث بلغت ن�ضبتهم )18.77%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، فيما �ضكلت الفئة العمرية )13فاأكرث( اأقل الفئات 
امل�ضتهدفة ف�ضكلت ن�ضبتهم )7.84%( من اأجمايل عينة الدرا�ضة . وميكننا تف�ضري تلك الن�ضب وال�ضتهداف باأن الفئتني اللتني 
خالل  من  الدرا�ضة  �ضعت  ما  وهما  اجلامعية،  واملرحلة  الثانوية  املرحلة  يف  الطالب  فئتا  متثالن  والثانية  الأوىل  املرتبة  يف 

اأهدافها الرتكيز على احتياجاتهم.
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�ضكل رقم )4(

• اجلن�س :	

جدول رقم )5( توزيع العينة من حيث اجلن�س

الن�ضبةعدد املبحوثنياجلن�سم

145059.82ذكر1

97440.18اأنثى2

2424100الإجمايل

من خالل اجلدول رقم )5( واملتعلق بتوزيع عينة الدرا�ضة بح�ضب اجلن�س ، نالحظ اأن عدد الذكور �ضكل الن�ضبة الأكرب من 
مفردات العينة حيث بلغت ن�ضبتهم )59.82%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، فيما بلغت ن�ضبة الإناث )40.18%( من اإجمايل 

عينة الدرا�ضة ، وهي ت�ضكل ن�ضب مقبولة جدا يف توزيع العينة بني الذكور والإناث.
�ضكل رقم )5(
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• احلالة التعليمية:         	

جدول رقم )6( يو�ضح احلالة التعليمية لعينة الدرا�ضة

الن�ضبةعدد املبحوثنياحلالة التعليميةم

238798.47متعلم1

371.53ل يقراأ ول يكتب2

2424100الإجمايل

من خالل اجلدول ال�ضابق واملتعلق بتوزيع العينة بح�ضب احلالة التعليمية ، يت�ضح اأن الغالبية ال�ضاحقة من مفردات العينة من 
فئة املتعلمني حيث بلغت ن�ضبتهم )98.47%( ، بينما بلغت ن�ضبة من ل يقراأ ول يكتب )1.53%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة .

�ضكل رقم )6(

• احلالة الجتماعية:	

جدول رقم )7( يو�ضع توزيع العينة من حيث احلالة الجتماعية

الن�ضبةعدد املبحوثنياحلالة الجتماعيةم

194780.32اأعزب1

44418.32متزوج2

261.07مطلق3

70.29اأرمل4

2424100الإجمايل

العينة  مفردات  من  كبرية  ن�ضبة  اأن  الدرا�ضة  ك�ضفت   ، الجتماعية  احلالة  بح�ضب  العينة  بتوزيع  املتعلق  اجلدول  خالل  من 
كانت من العازبني حيث بلغت ن�ضبتهم )80.32%( من اإجمايل عينة الدرا�ضة ، فيما بلغت ن�ضبة املتزوجني من عينة الدرا�ضة 
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)18.32%( ، بينما �ضكلت ن�ضب املطلقني الأرامل اأقل متثيل من اإجمايل مفردات العينة .

�ضكل رقم )7(

• حالة املبحوث )امل�ضتوى التعليمي والأن�ضطة ال�ضبابية والتطوعية(:	

جدول رقم )8( يو�ضح حالة مفردات العينة

الن�ضبة من اجمايل احلالتعدد املبحوثنياحلالةم

1673.61دبلوم متو�ضط )بعد تا�ضعة(1

661.43دبلوم معهد جتاري )بعد الثانوية(2

861.86دبلوم معهد مهني )بعد الثانوية(3

58812.70طالب ثانوي4

992.14خريج ثانوي بن�ضبة متدنية5

71215.37طالب جامعي6

2826.09خريج جامعي م�ضتجد7

98421.25�ضباب باحث عن عمل8

1473.17منظم لفريق فني ان�ضادي9

00.00م�ضجون على ذمة ق�ضايا مالية10

61313.24منظم لفريق تطوعي11

3768.12ال�ضباب املوهوبني12

3788.16منظم لنادي ريا�ضي13

280.60فوق اجلامعي14

1052.27ذوي احتياجات خا�ضة15
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من خالل اجلدول ال�ضابق واملتعلق بحالة مفردات عينة الدرا�ضة، وبح�س الفئات التي مت ا�ضتهدافها وفقا لأهداف الدرا�ضة، 
اأكرب ن�ضبة حيث بلغت )21.25 %( من اإجمايل العينة ، ويف املرتبة الثانية  اأن فئة ال�ضباب الباحثني عن عمل �ضكلت  يت�ضح 
فئة الطالب اجلامعيني وقد بلغت ن�ضبتهم )15.37 %( من اإجمايل العينة ، ويف املرتبة الثالثة فئة املن�ضمني لفرق تطوعية 
حيث بلغت ن�ضبتهم )13.24 %( ، بينما بلغت ن�ضبة طالب الثانوية )12.70 %( يف املرتبة الرابعة ، وتقاربت ن�ضب كل من فئات 
)اخلريجني اجلامعيني وال�ضباب املوهوبني واملن�ضمني لأندية ريا�ضية( وتراوحت ن�ضبهم )6.9 % اإىل 8.16 %( ، كما تقاربت 
ن�ضب كل من فئات )دبلوم متو�ضط ،واملن�ضمني لفرق فنية ، وذوي الحتياجات اخلا�ضة ، وخريجي الثانوية بن�ضب متدنية( 
وتراوحت ن�ضبهم بني )3.61 % اإىل 2.14 %( ، فيما ك�ضفت الدرا�ضة عن اأقل الفئات ا�ضتهدافا فئة )دبلوم معهد جتاري ومهني 

وموؤهل فوق اجلامعي( .

مالحظة : 	 

يالحظ اأن جمموع اإجابات املبحوثني تخطت عدد عينة الدرا�ضة ، وذلك ب�ضبب اأن ال�ضوؤال ي�ضمح بالإجابة لأكرث من متغري 
، كما اأن فئة امل�ضجونني على ذمة ق�ضايا مل نتمكن للو�ضول للم�ضتهدفني ب�ضبب الجراءات الأمنية املعقدة والتي حتتاج اإىل 

وقت اأكرث للح�ضول على الت�ضاريح . 

�ضكل رقم )8(
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ثانياً: جمال التعليم:

جدول رقم )9( يو�ضح رغبة عينة الدرا�ضة بعد ا�ضتكمال الثانوية

الن�ضبةعدد املبحوثنيبعد ا�ضتكمال درا�ضة الثانوية هل تف�ضل:م
41271.16ا�ضتكمال الدرا�ضة اجلامعية1

528.98اللتحاق باأحد املعاهد املهنية اأو التقنية2

539.15الكتفاء ب�ضهادة الثانوية وانتظار الوظيفة3

6210.71البحث عن عمل خا�س4

579100الإجمايل
91.53عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

588100اجمايل املبحوثني )طالب الثانوية(

اأن ما ن�ضبتهم )71.16 %( من اإجمايل العينة يف�ضلون موا�ضلة الدرا�ضة  من خالل اجلدول ال�ضابق ، فقد ك�ضفت الدرا�ضة 
اجلامعية، بينما يف املرتبة الثانية جاء اختيار البحث عن عمل خا�س حيث بلغت ن�ضبة من اأجاب من خريجي الثانوية )10.71 
ن�ضبتهم )9.15 %(، ويف  الوظيفة وبلغت  وانتظار  الثانوية  ب�ضهادة  بالكتفاء  املبحوثني  اختيار  الثالثة جاء  املرتبة  ، ويف   )%

املرتبة الأخرية جاءت اإجابات املبحوثني حول خيار باأحد املعاهد املهنية اأو التقنية وبلغت ن�ضبتهم )8.98 %(.

ون�ضتنتج من ذلك اأن الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة يف�ضلون موا�ضلة الدرا�ضة اجلامعية عن اللتحاق باملعاهد 
املهنية والتقنية والكتفاء ب�ضهادة الثانوية العامة وانتظار الوظيفة .

�ضكل رقم )9(
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 بعد استكمال دراسة الثانوية هل تفضل
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جدول رقم )10( يو�ضح اإجابات املبحوثني حول خياراتهم بعد ح�ضولهم على معدلت متدنية يف الثانوية العامة :

الن�ضبةعدد املبحوثنياإذا ح�ضلت على ن�ضبة متدنية يف الثانوية العامة تف�ضل:م
27249.28اعادة ال�ضنة لتح�ضني ن�ضبتي1

15628.26اجته للتعليم اخلا�س )جامعات خا�ضة(2

12222.10ابحث عن عمل واأتوقف عن التعليم3

10.18اجته لتعلم اللغة باملعاهد4

10.18اتوقف عن الدرا�ضة واجل�س بالبيت )طالبة(5

552100الإجمايل

366.12عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

588100اجمايل املبحوثني )طالب الثانوية(

يت�ضح من خالل اجلدول ال�ضابق واملتعلق بخيارات املبحوثني بعد ح�ضولهم على معدلت متدنية يف الثانوية العامة ، اأن ن�ضف 
العينة تقريباً يف�ضلون اإعادة ال�ضنة لتح�ضني م�ضتوياتهم ، حيث بلغت ن�ضبتهم )49.28 %( من اإجمايل من اأجابوا من عينة 
اأجابت مفردة  ، فيما  اإجابات املبحوثني باختيار التوجه للتعليم اجلامعي اخلا�س بن�ضبة )28.26 %(  ، بينما كانت  الدرا�ضة 

واحد من العينة على خيار كل من الجتاه لتعلم اللغة يف املعاهد والتوقف عن الدرا�ضة )طالبة( .

اأهمية احل�ضول على معدلت مرتفعة  اأ�ضبحوا يدركون  العامة  الثانوية  ال�ضباب من خريجي  اأن  املوؤ�ضرات  ن�ضتنتج من تلك 
ليت�ضنى لهم اللتحاق بالتعليم اجلامعي للمناف�ضة على املقاعد اجلامعية.

�ضكل رقم )10(

050100150200250300

 اعادة السنة لتحسني نسبيت

 (جامعات خاصة ) اجته للتعليم اخلاص 

 احبث عن عمل و أتوقف عن التعليم

 اجته لتعلم اللغة باملعاهد

 اتوقف عن الدراسة و اجلس بالبيت

272 

156 

122 

1 

1 

 :إذا حصلت على نسبة متدنية يف الثانوية العامة تفضل 
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جدول رقم )11( يو�ضح يف حال تعذر ا�ضتكمال الدرا�ضة لظروف مادية اأو غريها :

الن�ضبةعدد املبحوثنييف حال تعذر ا�ضتكمال درا�ضتك لظروف مادية اأو غريها فهل:م
13122.70تبحث عن كفالت نقدية1

8815.25تتوقف عن الدرا�ضة2

35862.05اأحاول اأن اأعمل واأدر�س3

577100الإجمايل

111.87عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

588100اجمايل املبحوثني )طالب الثانوية(

من خالل اجلدول ال�ضابق واملتعلق باآراء عينة الدرا�ضة يف حال تعذر ا�ضتكمال درا�ضتهم ، نالحظ اأن اأكرث من ن�ضف العينة قد 
اأجابت مبحاولة العمل والدرا�ضة معاً ، حيث بلغت ن�ضبتهم ) 62.05 % ( ، فيما اأجاب بع�س اأفراد العينة باأنهم �ضيبحثون عن 
كفالت نقدية ل�ضمان ا�ضتمرار درا�ضتهم ، وبلغت ن�ضبتهم ) 22.70 %( ، فيما اأجاب بقية عينة الدرا�ضة بالتوقف عن الدرا�ضة 

وبلغت ن�ضبتهم ) 15.25 % ( .

على  قادرين  الغري  للطالب  كفالت  توفري  الداعمة يف  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  تظافر جهود  اأهمية  الإجابات  تلك  ون�ضتنتج من 
م�ضاريف الدرا�ضة وخ�ضو�ضا املتفوقني والذين لديهم رغبة يف موا�ضلة تعليمهم .

�ضكل رقم )11(
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جدول رقم )12( يو�ضح تف�ضيل العينة بعد ا�ضتكمال الدرا�ضة الثانوية ) �ضوؤال للفتيات  من الريف ( :

الن�ضبةعدد املبحوثني)�ضوؤال للفتيات من الريف( بعد ا�ضتكمال الدرا�ضة الثانوية هل تف�ضلني:م
6060التعليم النظامي يف اجلامعة1

1111التعليم عن بعد2

2828الكتفاء ب�ضهادة الثانوية3

11اللتحاق باملعاهد املهنية4

100100الجمايل

من خالل اجلدول ال�ضابق واملتعلق براأي عينة الدرا�ضة ) فتيات ريفيات ( حول ما يف�ضلنه بعد ا�ضتكمال درا�ضة الثانوية العامة 
، فقد اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ن�ضبة  ) 60 % ( من العينة يف�ضلن التعليم النظامي يف اجلامعة ، بينما بلغت ن�ضبة من يف�ضلن 
الكتفاء ب�ضهادة الثانوية ) 28 % ( ، كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ما ن�ضبته ) 11 % ( من فتيات الريف يف�ضلن التعليم عن بعد ، 

فيما ك�ضفت الدرا�ضة اأن مفردة واحدة من عينة الدرا�ضة من فتيات الريف ف�ضلت اللتحاق باملعاهد املهنية .

لذلك فاإن هذه الن�ضب تعد موؤ�ضراً جيداً لرغبة فتيات الريف يف موا�ضلة الدرا�ضة اجلامعية ، وتغري ملمو�س يف اجتاهاتهن 
نحو التعليم اجلامعي . 

�ضكل رقم )12(
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ثالثاً: التمكني القت�ضادي:

جدول رقم ) 13 ( يو�ضح امتالك اأفراد العينة ملهارة اأو فكرة اإن�ضاء م�ضروع

الن�ضبةعدد املبحوثنياإذا كنت متتلك مهارة اأو لديك فكرة اإن�ضاء م�ضروع فهل تف�ضل:م
99542.61توفري املواد الأ�ضا�ضية لبدء م�ضروعك1

38116.32توفري قرو�س مي�ضرة2

95941.07تاأهيل يف جمال تخ�ض�ضك3

2335100الجمايل

893.67عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني

من خالل اجلدول واملتعلق مبدى امتالك عينة الدرا�ضة ملهارة اأو فكرة م�ضروع ، نالحظ اأن ما ن�ضبته )42.61 %( يف�ضلون 
بلغت  ، حيث  التخ�ض�س  التاأهيل يف جمال  الن�ضبة من ف�ضلوا  ، فيما اقرتب من نف�س  اأ�ضا�ضية لبدء م�ضاريعهم  توفري مواد 
ن�ضبتهم )41.07 %( من اإجمايل عينة الدرا�ضة، فيما ف�ضل البقية من عينة الدرا�ضة توفري قرو�س مي�ضرة وبلغت ن�ضبتهم 

)16.32 %( من اإجمايل العينة .

ب�ضمان  ذلك  يف�ضر  وقد   ، م�ضاريعهم  لبدء  الأ�ضا�ضية  املواد  لهم  يوفر  اأن  يف  العينة  مفردات  لدى  الرغبة  ذلك  من  ون�ضتنج 
اأو  احل�ضول على املواد اأف�ضل من القرتا�س الذي قد ي�ضحبه خماطر اأو بع�س ال�ضمانات التي قد ل ي�ضتطيعون توفريها 
فيها نوعاً من التعقيد ، كما يف�ضل اأفراد العينة اخلو�س يف برامج تاأهيلية بنف�س جمال التخ�ض�س لكت�ضاب خربات قد ت�ضاعد 

يف جناح اأفكار م�ضاريعهم .

�ضكل رقم )13( 
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جدول رقم )14( يو�ضح يف حال البدء باإن�ضاء م�ضروع خا�س واحلاجة لتطويره

الن�ضبةعدد املبحوثنييف حال بداأت باإن�ضاء م�ضروعك اخلا�س و احتجت لتطوير م�ضروعك فهل تف�ضل:م

52522.26دورة يف فن الت�ضويق1

89437.91دورة يف اإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية2

33914.38دورة يف التوا�ضل والت�ضال3

59825.36التوا�ضل مع ا�ضحاب �ضوق العمل4

20.08دورة يف الدارة العامة5

2358100الجمايل
662.72عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني 

من خالل اجلدول ال�ضابق والتعلق باإن�ضاء امل�ضروع اخلا�س واحلاجة لتطويره ، فقد اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ما ن�ضبته )37.91 %( 
من العينة يف�ضلون دورات يف اإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية ، فيما اأو�ضح عدد من اأفراد العينة باأنهم بحاجة للتوا�ضل مع اأ�ضحاب 
�ضوق العمل فبلغت ن�ضبتهم ) 25.36 % ( من اإجمايل العينة ، ويف املرتبة الثالثة اأ�ضار بع�س اأفراد العينة برغبتهم يف دورات 
يف الت�ضويق وبلغت ن�ضبتهم ) 22.26 % ( ، ويف املرتبة الأخرية ف�ضلت مفردتني فقط من عينة الدرا�ضة اأخذ دورة يف الإدارة 

العامة .

ون�ضتنتج من ذلك مدى قبول بع�س ال�ضباب على امل�ضاريع ال�ضغرية نظرا لأنها ل حتتاج اإىل راأ�س مال كبري ، وكذلك توجهات 
كثري من الفتيات اإىل بع�س امل�ضاريع املنزلية النتاجية ال�ضغرية واملدرة للدخل ، كما اأن التوا�ضل مع اأرباب العمل يعد من اأكرث 

العوائق لعمل ال�ضباب يف الوقت احلايل .

�ضكل رقم )14(
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رابعاً :الفعاليات ال�ضبابية :

 جدول رقم )15( ملخ�س ترتيب الفعاليات ال�ضبابية

الإجمايل العامن�ضبة غري امل�ضتويفن�ضبة امل�ضتويفعدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاةعدد ال�ضتمارات امل�ضتوفاة

23556997.152.852424

م
الفعاليات

 ال�ضبابية

ملخ�س الرتتيب

الرتتيب

الأويل

الرتتيب

النهائي
م�ضتوى كاي تربيع

املعنوية

ئية
�ضا

لإح
ة ا

يج
لنت

ا

12345
العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

1
دعم اأن�ضطة املبادرات 
وامللتقيات ال�ضبابية 

والثقافية

دال103541030033427611865.9270.000

43.9517.4112.7414.1811.72

2
متويل الأن�ضطة 

الريا�ضية )م�ضابقات 
-دوريات(

دال24641367658943133236.8110.000

10.4517.5428.7025.0118.30

3
دعم الأن�ضطة الفنية 

)الر�ضم-الغناء-الفنون 
الت�ضكيلية(

دال32854637044566654159.1840.000

13.9323.1815.7118.9028.28

4
تاأهيل الكوادر ال�ضبابية 

املبدعة يف املجال 
الريا�ضي

دال3625735325323562291.1930.000

15.424.322.622.615.1

5

توفري امل�ضتلزمات 
الريا�ضية )�ضالت-

كمال الأج�ضام-الفرق 
الريا�ضية(

دال3794214794546225572.4370.000

16.0917.8820.3419.2826.41

نالحظ من خالل اجلدول املتعلق برتتيب الفعاليات ال�ضبابية من وجهة نظر املبحوثني اأنه جاء يف  عمود »الرتتيب الأويل 
، و تلتها يف  اأن�ضطة املبادرات وامللتقيات ال�ضبابية والثقافية قد احتلت الرتتيب الأول  » ان الفعالية رقم )1( واملتعلقة بدعم 
الرتتيب الثاين الفعالية رقم )4(  واملتعلقة بتاأهيل الكوادر ال�ضبابية املبدعة يف املجال الريا�ضي ، ثم اأتت يف الرتتيب الثالث 
الفعالية رقم )2( واملتعلقة بتمويل الأن�ضطة الريا�ضية من م�ضابقات ودوريات ريا�ضية ، اأما الفعالية رقم )3( و رقم )5( فقد 
كان ترتيبهما اخلام�س و نالحظ اأنه مل يكن هناك ذكر للرتتيب الرابع لذلك فقد مت و�ضع الفعالية رقم )3( يف الرتتيب 
الرابع  واملتعلقة بدعم الأن�ضطة الفنية كالر�ضم والغناء والن�ضاد والفنون الت�ضكيلية ، لأن عدد الذين اختاروها كان اأكرث من 
عدد الذين اختاروا الفعالية رقم )5(  ، ثم جاءت الفعالية رقم )5( واملتعلقة بتوفري امل�ضتلزمات الريا�ضية يف الرتتيب اخلام�س 

و هذا ما يظهره لنا عمود »الرتتيب النهائي«..
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ون�ضتنتج من ذلك اأن عينة الدرا�ضة و�ضعت فعالية دعم اأن�ضطة املبادرات وامللتقيات ال�ضبابية والثقافية من اأهم اأولوياتها ويجب 
امللتقيات والتجمعات ال�ضبابية ب�ضكل كبري يف الآونة الأخرية  ، وهو ما يف�ضر انخراط العديد من ال�ضباب يف  الرتكيز عليها 
للتاأهيل  املبدعة  الريا�ضية  ال�ضبابية  الكوادر  افتقار  اأن  ، كما  ال�ضباب فيما يتعلق باهتماماتهم  ، لأنها تتميز بت�ضخري طاقات 
والتدريب و�ضع هذا اخليار يف املرتبة الثانية من حيث الأولوية والأهمية ، والتي �ضتنعك�س اإيجاباً على بقية ال�ضباب من نقل 

للخربات وتبادلها بني املبدعني والهواة يف املجال الريا�ضي .

�ضكل رقم )14(
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خام�ضاً: التطوع:

جدول رقم )16( يو�ضع امل�ضاركة يف العمل التطوعي

الن�ضبةعدد املبحوثنيهل �ضاركت يف عمل تطوعي؟م
162867.66نعم1

77832.34ل2

2406100الجمايل

180.74عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني

من خالل اجلدول املتعلق بامل�ضاركة يف الأعمال التطوعية ، يالحظ اأن اأكرث من ن�ضف العينة قد �ضاركت يف اأعمال تطوعية 
حيث بلغت ن�ضبتهم ) 67.66 % ( من اإجمايل العينة ، فيما اأو�ضح ) 32.34 % ( من اأفراد عينة الدرا�ضة بعدم م�ضاركتهم يف 

اأعمال تطوعية .

�ضكل رقم )15(

جدول رقم )17( يو�ضح نوعية الأن�ضطة التطوعية التي يف�ضلها اأفراد العينة ؟

الن�ضبةعدد املبحوثنييف حالة الجابة بنعم، ماهي نوعية الأن�ضطة التطوعية التي تف�ضلها؟م
114271.42خدمة املجتمع )مبادرات جمتمعية(1
25616.01خدمة ذوي الحتياجات اخلا�ضة2
20112.57مبادرة الأزمات والكوارث3

1599100الجمايل
291.78عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

1628100اجمايل املبحوثني

من خالل اجلدول املتعلق بالأن�ضطة التطوعية التي يف�ضلها اأفراد العينة ، نالحظ اأن اأكرث من ثلثي العينة يف�ضلون املبادرات 
املجتمعية والتي تنح�ضر يف خدمة املجتمع حيث بلغت ن�ضبة من اأجابوا بهذا اخليار ) 71.42 % ( ، ويف املرتبة الثانية ف�ضل 
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بع�س املبحوثني املبادرات يف خدمة ذوي الحتياجات اخلا�ضة ، فبلغت ن�ضبتهم ) 16.01 % ( ، ويف املرتبة الثالثة جاءت املبادرات 
املتعلقة بالأزمات والكوارث فكانت ن�ضبة من اأجاب بهذا اخليار )12.57 % ( .

ن�ضتنتج من ذلك �ضرورة تركيز اجلهات واملنظمات املهتمة باجلانب التطوعي على املبادرات املتعلقة بخدمة املجتمع اأي املبادرات 
املجتمعية .

�ضكل رقم )16(

جدول رقم )18( يو�ضح يف حال توفرت فر�س دعم للتطوع

الن�ضبةعدد املبحوثنيلو توفرت فر�س دعم للتطوع، ماذا تف�ضل؟م
47821.34دعم الفرق التطوعية املتخ�ض�ضة يف جمال حمدد1

116652.05دعم الفرق التطوعية ال�ضبابية العامة2

59626.61تاأهيل القيادات املتميزة يف جمال التطوع3

2240100الجمايل

1847.59عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني

التطوعية  الفرق  دعم  ف�ضلوا  العينة  ن�ضف  من  اأكرث  اأن   الدرا�ضة  ك�ضفت   ، التطوع  دعم  بفر�س  املتعلق  اجلدول  خالل  من 
ال�ضبابية العامة، حيث بلغت ن�ضبتهم ) 52.05 % ( من اإجمايل العينة ، ويف املرتبة الثانية ف�ضل البع�س تاأهيل القيادات املتميزة 
يف جمال التطوع ، فبلغت ن�ضبتهم ) 26.61 % ( ، فيما اأو�ضح ما ن�ضبته ) 21.34 % ( من اأفراد العينة بتف�ضيلهم دعم الفرق 

التطوعية املتخ�ض�ضة يف جمال حمدد . 
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�ضكل رقم )17(

جدول رقم )19( يو�ضح بع�س الأفكار ملبادرات تطوعية

الن�ضبة من اجمايل املبادراتالعددفكرة املبادرة التطوعيةم
1719.55تنظيف امل�ضاجد1
41223.00حمالت نظافة للمدن2
241.34توفري املالب�س املدر�ضية للفقراء3
1096.09اإ�ضالح الطرق4
362.01امل�ضاعدة يف توزيع امل�ضاعدات5
191.06قطع الأ�ضجار ال�ضارة من ممرات ال�ضيول6
1548.60الت�ضجري7
60.34جتليد امل�ضاحف8
211.17تنظيف املدار�س احلكومية9

50.28عر�س مقاطع ليعلم امل�ضلمني بقاداتهم10
382.12التحذير من اأ�ضرار القات والتدخني11
482.68تنظيف ال�ضواحل12
10.06توزيع امل�ضاحف13
10.06ترميم املعامل الأثرية14
60.34ترميم �ضقوف امل�ضاجد15
271.51تنظيف اثار الكوارث الطبيعية16
482.68ن�ضر وعي الإ�ضعافات الأولية17
150.84تقدمي امل�ضاعدة يف الزواجات اجلماعية18
36920.60حما�ضرات توعوية عامة19
100.56تنظيم حركة ال�ضري اأثناء املنا�ضبات20
25314.13جمع التربعات لالأ�ضر املحتاجة21
10.06احلرا�ضات الليلية22
140.78ترميم وت�ضوير املقابر23
30.17حفر القبور24
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حمالت  جمال  يف  التطوعية  املبادرات  اأن  نالحظ   ، التطوعية  املبادرات  حول  الدرا�ضة  عينة  اأفكار  بع�س  ملخ�س  خالل  من 
النظافة يف املدن قد ح�ضلت على املرتبة الأوىل من تكرارها لدى مفردات عينة الدرا�ضة ، حيث ح�ضلت على ن�ضبة ) 23 % ( ، فيما 
اأتت يف املرتبة الثانية مبادرة املحا�ضرات التوعوية العامة فبلغت ن�ضبتها ) 20.60 % ( ، فيما ح�ضلت مبادرة جمع التربعات 
لالأ�ضر املحتاجة على املرتبة الثالثة بن�ضبة ) 14.13 % ( ، ويف املرتبة الرابعة مبادرات تنظيف امل�ضاجد فبلغت ن�ضبتها )9.55 
%( ، كما ح�ضلت مبادرة الت�ضجري على املرتبة اخلام�ضة بن�ضبة )8.60 %( ، وقد ح�ضلت مبادرة اإ�ضالح الطرق على املرتبة 

ال�ضاد�ضة بن�ضبة )6.09 %(، وتفاوتت ن�ضب بقية الأفكار التطوعية ما بني )2.68 % اإىل 0.06 %( .

�ضكل رقم )18(
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�ضاد�ضاً: التوعية والدعم النف�ضي:

جدول رقم )20( يو�ضح  ملخ�س ترتيب امل�ضكالت الجتماعية املتعلقة بال�ضباب

الإجمايل العامن�ضبة غري امل�ضتويفن�ضبة امل�ضتويفعدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاةعدد ال�ضتمارات امل�ضتوفاة

23556997.152.852424

امل�ضكالت الجتماعية م
املتعلقة بال�ضباب

ملخ�س الرتتيب
يل

لأو
ب ا

رتتي
ال

ئي
نها

ب ال
رتتي

ال

كاي 
تربيع

م�ضتوى 
املعنوية

ئية
�ضا

لإح
ة ا

يج
لنت

ا

12345
العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

1
م�ضكلة انحراف القيم 
لدى ال�ضباب املراهقني

441604561419334
دال23102.0740.000

18.6925.6023.7817.7614.16

2

م�ضكلة حالت الإحباط 
والتذمر من الو�ضع 

العام لدى بع�س 
ال�ضباب

330339474664552

دال44171.9390.000
13.9914.3720.0928.1523.40

3
م�ضاكل التطرف 
والأفكار الهدامة

280358479585657
دال55205.3890.000

11.8715.1820.3124.8027.85

4
م�ضكلة انت�ضار القات 

واملخدرات
643564423361368

دال12134.0450.000
27.2623.9117.9315.3015.60

5
م�ضكلة عدم ا�ضتثمار 

اأوقات الفراغ
672490422328447

دال11136.0420.000
28.4920.7717.8913.9018.95

نالحظ من خالل اجلدول املتعلق برتتيب اأولويات امل�ضكالت الجتماعية املرتبطة ، اأن امل�ضكلة رقم )5( واملتعلقة بعدم ا�ضتثمار 
اأوقات الفراغ لدى ال�ضباب  قد جاءت يف الرتتيب الأول ، ثم تلتها يف الرتتيب الثاين امل�ضكلة رقم )4( واملتعلقة بانت�ضار القات 
واملخدرات يف اأو�ضاط ال�ضباب ، بينما جاءت امل�ضكلة رقم )1( يف الرتتيب الثالث واملتعلقة بانحراف القيم لدى ال�ضباب املراهقني 
، ثم تلتها  امل�ضكلة رقم )2( واملتعلقة بحالت الإحباط والتذمر من الو�ضع العام لدى بع�س ال�ضباب يف الرتتيب الرابع ، ويف 
املرتبة الأخرية من اأولويات م�ضكالت ال�ضباب لدى عينة الدرا�ضة امل�ضكلة رقم )3( واملتعلقة بانت�ضار التطرف والأفكار الهدامة 

لدى بع�س ال�ضباب .

ال�ضباب وعدم متكنهم  الفراغ لدى  اأوقات  اأن م�ضكلة  ال�ضباب  امل�ضكالت الجتماعية لدى  اأولويات  نتيجة ترتيب  ون�ضتنج من 
من ا�ضتثمارها بال�ضكل ال�ضحيح والذي ي�ضتطيع من خالله ال�ضباب ال�ضتفادة من طاقاتهم واأفكارهم فيما ينفعهم ، فالفراغ 
لدى ال�ضباب مامل ي�ضتثمر مبا هو اإيجابي بالطبع �ضي�ضتغل مبا هو �ضلبي ، كما ن�ضتنتج من خالل اآراء عينة الدرا�ضة وترتيب 
اأنه ل توجد هناك  انت�ضرت ب�ضكل خميف )رغم  القات واملخدرات قد  انت�ضار ظاهرة  اأن م�ضكلة  الأولويات من وجهة نظرهم 
اأن تو�ضيف تلك امل�ضكلة من قبل ال�ضباب وهم الأقرب والأكرث احتكاكاً  اإل  درا�ضات واإح�ضائيات ت�ضخ�س حجم تلك امل�ضكلة( 

بع�ضهم ببع�س يعطي موؤ�ضراً يجب اأخذه بعني العتبار وحماولة و�ضح احللول املنا�ضبة لتلك امل�ضكالت .
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�ضكل رقم )19 (

�ضابعاً: رعاية املوهوبني واملتفوقني وذوي الحتياجات اخلا�ضة:

جدول رقم )21( يو�ضح وجهة نظر عينة الدرا�ضة حول الهتمام بفئة املوهوبني من قبل املجتمع والدولة بال�ضكل املر�ضي

من وجهة نظرك، هل ت�ضعر اأن ثمة اهتمام بفئة املوهوبني من قبل املجتمع والدولة م
بال�ضكل املر�ضي؟

عدد 
الن�ضبةاملبحوثني

23617.56نعم1
110882.44ل2

1344100الجمايل
108044.55عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني

من خالل اجلدول املتعلق بوجهة نظر عينة الدرا�ضة حول اهتمام الدولة واملجتمع بفئة املوهوبني ، فقد اأو�ضحت الدرا�ضة اأن 
اأغلب عينة الدرا�ضة ل يعتقدون باأن هناك ثمة اهتمام بفئة املوهوبني من قبل الدولة واملجتمع ، حيث بلغت ن�ضبة من اأجابوا 
اأ�ضار بع�س عينة الدرا�ضة باأن هناك اهتماما بفئة املوهوبني من قبل الدولة واملجتمع ، وقد بلغت  82.44 % ( ، فيما  بال ) 

ن�ضبتهم ) 17.56 % ( .
�ضلبا على  يوؤثر  ، مما قد  املوهوبني  بفئات  بعد الهتمام  ال�ضباب  �ضائدا لدى عدد كبري من  �ضعورا  اأن هناك  ن�ضتنتج  وبذلك 

مواهبهم ، وقد تدفن تلك املواهب دون اكت�ضافها اأو رعايتها .
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�ضكل رقم )20(

جدول رقم )22( يو�ضح الأ�ضاليب والطرق التي من خاللها يتم الهتمام بفئة املوهوبني واملبدعني

م
يف حالة الإجابة بال، ما هي الأ�ضاليب والطرق التي من خاللها يتم الهتمام بفئة 

املوهوبني واملبدعني؟
عدد 

الن�ضبةاملبحوثني

47343.88 اإن�ضاء مراكز لتاأهيل املوهوبني1
28626.53دعم الفكار البداعية والخرتاع2
31929.59تطوير مهارات وابداعات املتفوقني من خالل التاأهيل والتدريب النوعي3

1078100الجمايل
302.71عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

1108100اإجمايل املبحوثني
من خالل اجلدول املتعلق بالأ�ضاليب التي ميكن اأن تتبع لالهتمام بفئة املوهوبني ، نالحظ اأن ما ن�ضبته 

مراكز  اإن�ضاء  فكرة  رجحوا  املوهوبني  بفئة  واملجتمع  الدولة  اهتمام  بعدم  اأجابوا  الذين  الدرا�ضة  عينة  من   )  %  43.88  (
متخ�ض�ضة لتاأهيل املوهوبني ، فيما اأ�ضار بع�س اأفراد العينة ب�ضرورة تطوير مهارات وابداعات املتفوقني من خالل التاأهيل 
والتدريب النوعي فبلغت ن�ضبتهم ) 29.59 % ( ، ويف املرتبة الثالثة اأ�ضار بع�س اأفراد العينة ب�ضرورة دعم الفكار البداعية 

والخرتاع فبلغت ن�ضبتهم ) 26.53 % ( .
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�ضكل رقم )21(

جدول رقم )23( يو�ضح ال�ضعوبات التي يتعر�س لها ذوي الحتياجات اخلا�ضة

الن�ضبةالعدد�ضعوبات تواجه ذوي الحتياجات اخلا�ضةم
2112.35�ضعوبة احل�ضول على عمل1
105.88عدم وجود مناهج �ضوتية للكفيف2
84.71عدم وجود تاأهيل وتدريب3
2715.88قلة الهتمام من قبل الدولة4
2917.06عدم تقبل املجتمع5
10.59احلرمان من املنا�ضب القيادية يف الدولة6
42.35�ضحة الو�ضائل احلديثة للكفيف7
1911.18الظروف املادية8
169.41�ضعوبة النتقال للدرا�ضة وح�ضور املنا�ضبات9

74.12�ضعوبة موا�ضلة التعليم10
21.18عدم تفعيل قوانني اخلا�ضة بذوي الإعاقة11
169.41م�ضكلة الطرقات واملمرات12
31.76مركزية �ضندوق املعاقني13
10.59الزواج14
42.35عدم وجود مدار�س خا�ضة15
21.18عدم وجود متويل للم�ضاريع اخلا�ضة16

امل�ضتهدفة  العينة  اأفراد  اأن  التي يواجهها ذوي الحتياجات اخلا�ضة نالحظ  ال�ضابق واملتعلق بال�ضعوبات  من خالل اجلدول 
قد انح�ضرت ال�ضعوبات لديهم يف )16( م�ضكلة، وعند فرز تكرار ال�ضعوبات يت�ضح اأبرزها عدم تقبل املجتمع حيث ح�ضل على 
ن�ضبة تكرار مئوية )17.06 % ( ، فيما برزت م�ضكلة قلة الهتمام من قبل الدولة يف املرتبة الثانية حيث بلغت ن�ضبة تكرارها 



55 درا�ضة احتياجات ال�ضباب يف ح�ضرموت

)15.88 %( ، ويف املرتبة الثالثة اأتت م�ضكلة �ضعوبة احل�ضول على عمل حيث بلغت ن�ضبة تكرارها لدى عينة البحث )12.35 
%( ، ويف املرتبة الرابعة م�ضكلة الظروف املادية ال�ضعبة لذوي الحتياجات اخلا�ضة حيث بلغت ن�ضبة تكرارها )11.18 %( ، 
فيما ت�ضاوت �ضعوبتني بنف�س ن�ضبة التكرار  )9.41 %( وامل�ضكلتني هما: �ضعوبة النتقال للدرا�ضة وح�ضور املنا�ضبات ، وم�ضكلة 

الطرقات واملمرات ، وتاأتي بقية ال�ضعوبات تباعاً بن�ضب تكرار متقاربة .
ون�ضتنتج من ذلك اأن فئة ذوي الحتياجات اخلا�ضة تتاأثر نف�ضياً بعدم تقبل املجتمع لها ، اأو معاملتهم كاأ�ضخا�س غري اأ�ضوياء 
اأو مبعنى اآخر عدم الثقة مبقدراتهم وهو تاأثري نف�ضي قا�س على هذه الفئة ، كما اأن فر�ضة اإيجاد العمل تكاد تكون �ضحيحة 

بالن�ضبة لهذه الفئة رغم وجود مناذج يف املجتمع من هذه الفئة اأثبت وجودها يف معرتك احلياة العملية . 
�ضكل رقم )22(

0102030

 صعوبة احلصول على عمل

 عدم وجود مناهج صوتية للكفيف

 عدم وجود تأهيل وتدريب

 عدم األهتمام

 عدم تقبل اجملتمع

 احلرمان من املناصب القيادية يف الدولة

 شحة الوسائل احلديثة للكفيف

 الظروف املادية

 صعوبة االنتقال للدراسة وحضور املناسبات

 عدم مواصلة التعليم

 عدم تفعيل قوانني اخلاصة بذوي اإلعاقة

 مشكلة الطرقات واملمرات

 مركزية صندوق املعاقني

 الزواج

 عدم وجود مدارس خاصة

 عدم وجود متويل للمشاريع اخلاصة

21 

10 

8 

27 

29 

1 

4 

19 

16 

7 

2 

16 

3 

1 

4 

2 

 ملخص الصعوبات اليت تواجه ذوي االحتياجات اخلاصة
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ثامناً: جمال التدريب:
جدول رقم )24( يو�ضح طرق التدريب والتاأهيل التي يف�ضلها عينة الدرا�ضة

الن�ضبةعدد املبحوثنيهل تف�ضل التدريب والتاأهيل بطريقة:م
116048.37الدرا�ضة النظامية1
123851.63الدورات الق�ضرية2

2398100الجمايل
261.07عدد ال�ضتمارات غري امل�ضتوفاة

2424100اجمايل املبحوثني

من خالل اجلدول ال�ضابق يت�ضح اأن هناك تقارب بني اختيار عينة الدرا�ضة للدرا�ضة النظامية والدورات الق�ضرية ، رغم زيادة 
التاأهيل  ، فيما بلغت ن�ضبة من اختار الدرا�ضة النظامية يف   ) % 51.63 الن�ضبة )  ن�ضبة من اختار الدورات الق�ضرية فبلغت 

والتدريب ) 48.37% ( .
ون�ضتنتج من ذلك اأهمية الرتكيز على منطني من اأمناط التدريب والتاأهيل كل ح�ضب رغبته من بني ال�ضباب .

�ضكل رقم )23(

1160 
1238 

 طرق التأهيل والتدريب

 الدراسة النظامية

 الدورات القصرية
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جدول رقم )26( يو�ضح ترتيب اأول ع�ضرة احتياجات تدريبية :

الن�ضبة %التكراراملجالالدورةالرقم
3765.25التنمية الذاتيةدورات اللغة الجنليزية1
3544.94ال�ضحةدورة الإ�ضعافات الأولية2
2843.96اإعالمدورة فن الت�ضوير3
2643.68الكمبيوتربرجمة الكمبيوتر4
2563.57مهن يدويةدورة التجميل والكوافري5
2393.34الإدارةاإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية6
2353.28التنمية الذاتيةدورة يف العمل التطوعي7
2273.17ال�ضحةدورة يف التمري�س8
2102.93التنمية الذاتيةدورة يف فن القيادة9

2072.89مهن يدويةدورة نق�س احلناء10

�ضكل رقم )24 (
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ثانياً : نتائج الدرا�ضة :  

اأوًل : نتائج البيانات الأولية:

• اإجمايل 	 الإناث من  ن�ضبة  بينما   ،  ) امل�ضتهدفني ) %59.82  الذكور  ال�ضباب كان ن�ضيب  الدرا�ضة عينة من  ا�ضتهدفت 
العينة بلغت ) 40.18% ( وهو توزيع مقبول جدا من حيث تنوع العينة بني الذكور والإناث .

• ك�ضفت الدرا�ضة عن توزيع عينة الدرا�ضة من حيث الفئة العمرية حيث �ضكلت الفئة العمرية من �ضن ) 21 – 25 �ضنة ( 	
اأكرث فئة بلغت ن�ضبتها ) 35.48 % ( من اإجمايل العينة ، بينما �ضكلت الفئة العمرية من ) 31 فاأكرث ( اأقل فئة فبلغت 

ن�ضبتها ) 7.84 % ( .

• بينت الدرا�ضة اأن ن�ضبة امل�ضتهدفني من عينة الدرا�ضة املتعلمني بلغت ن�ضبتهم ) 98.48 % ( وهم الغالبية العظمى من 	
عينة الدرا�ضة ، بينما بلغت ن�ضبة من ل يقراأ ول يكتب ) 1.53 % ( من اإجمايل العينة .

• ك�ضفت الدرا�ضة اأن ن�ضبة كبرية من مفردات العينة كانت من العازبني حيث بلغت ن�ضبتهم )80.32 %( من اإجمايل عينة 	
الدرا�ضة ، فيما بلغت ن�ضبة املتزوجني من عينة الدرا�ضة ) 18.32 % ( ، بينما �ضكلت ن�ضب املطلقني الأرامل اأقل متثيل 

من اإجمايل مفردات العينة .

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن فئة ال�ضباب الباحثني عن عمل �ضكلت اأكرب ن�ضبة حيث بلغت ) 21.25 % ( من اإجمايل العينة .	

ثانياً : احتياجات ال�ضباب مبجالت الدرا�ضة :

	: يف جمال التعليم

• ، ومن خالل 	 الدرا�ضة اجلامعية  يف�ضلون موا�ضلة  العينة  اإجمايل  ( من  ن�ضبتهم )71.16 %  ما  اأن  الدرا�ضة  ك�ضفت 
املقارنة بح�ضب اجلن�س ك�ضفت الدرا�ضة اأن ) 73.6 % ( من الذكور يف�ضلون موا�ضلة الدرا�ضة اجلامعية ، بينما ) 67.8 % ( من 
الإناث يف�ضلن موا�ضلة الدرا�ضة اجلامعية ، كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ) 14.05 % ( من الإناث يف�ضلن الكتفاء ب�ضهادة 

الثانوية وانتظار الوظيفة .

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ن�ضف العينة تقريباً يف�ضلون اإعادة ال�ضنة لتح�ضني م�ضتوياتهم ، حيث بلغت ن�ضبتهم )49.28 % ( من 	
اإجمايل من اأجابوا من عينة الدرا�ضة ، ومن خالل املقارنة وفقاً ملتغري اجلن�س بينت الدرا�ضة تقارب بني ن�ضبة الذكور 
والإناث لختيارهم اإعادة ال�ضنة وحت�ضني ن�ضبتهم ، وبلغت الن�ضبة لدى الذكور ) 50 % ( ، وفيما بلغت الن�ضبة لدى 
الإناث ) 47 % ( ، وهو ما ي�ضكل تقريبا ن�ضف العينة للذكور والإناث . وهو موؤ�ضر جيد لهتمام ال�ضباب يف التح�ضيل 

العلمي والهدف منه اللتحاق باجلامعة واملناف�ضة على القبول .

• اأجابت مبحاولة العمل والدرا�ضة معاً يف حال تعذر ا�ضتكمالهم للدرا�ضة 	 اأن اأكرث من ن�ضف العينة قد  بينت الدرا�ضة 
لظروف معينة ، حيث بلغت ن�ضبتهم ) 62.05 % ( .

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ن�ضبة  ) 60 % ( من العينة من فتيات الريف يف�ضلن التعليم النظامي يف اجلامعة ، بينما بلغت 	
ن�ضبة من يف�ضلن الكتفاء ب�ضهادة الثانوية ) 28 % ( .
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 يف جمال التمكني القت�ضادي:	

• ك�ضفت الدرا�ضة اأن ما ن�ضبته ) 42.61 % ( من اإجمايل عينة الدرا�ضة يف�ضلون توفري مواد اأ�ضا�ضية لبدء م�ضاريعهم ، 	
فيما اقرتب من نف�س الن�ضبة من ف�ضلوا التاأهيل يف جمال التخ�ض�س ، حيث بلغت ن�ضبتهم )41.07 % ( من اإجمايل 
عينة الدرا�ضة  ، وباملقارنة وفقاً ملتغري اجلن�س بني الذكور والإناث ك�ضفت الدرا�ضة اأن ن�ضف عينة الإناث تف�ضل التاأهيل 

يف جمال التخ�ض�س ، بينما ن�ضف عينة الذكور تف�ضل توفري املواد الأ�ضا�ضية لبدء امل�ضروع .

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ما ن�ضبته )37.91 % ( من العينة يف�ضلون دورات يف اإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية ، فيما اأو�ضح عدد من 	
اأفراد العينة باأنهم بحاجة للتوا�ضل مع اأ�ضحاب �ضوق العمل فبلغت ن�ضبتهم ) 25.36 % ( من اإجمايل العينة .

 يف جمال الفعاليات ال�ضبابية :	

• ك�ضفت الدرا�ضة  ان الفعالية املتعلقة بدعم اأن�ضطة املبادرات وامللتقيات ال�ضبابية والثقافية قد احتلت الرتتيب الأول .	

• وتلتها يف الرتتيب الثاين الفعالية املتعلقة بتاأهيل الكوادر ال�ضبابية املبدعة يف املجال الريا�ضي  .	

• ثم اأتت يف الرتتيب الثالث الفعالية املتعلقة بتمويل الأن�ضطة الريا�ضية من م�ضابقات ودوريات ريا�ضية  .	

•  ويف الرتتيب الرابع  جاءت الفعالية واملتعلقة بدعم الأن�ضطة الفنية كالر�ضم والغناء والن�ضاد والفنون الت�ضكيلية  .	

• ثم جاءت الفعالية املتعلقة بتوفري امل�ضتلزمات الريا�ضية يف الرتتيب اخلام�س .	

 يف جمال التطوع:	

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن اأكرث من ن�ضف العينة قد �ضاركت يف اأعمال تطوعية حيث بلغت ن�ضبتهم ) 67.66 % ( من اإجمايل 	
العينة ، فيما اأو�ضح ) 32.34 % ( من اأفراد عينة الدرا�ضة بعدم م�ضاركتهم يف اأعمال تطوعية  ، ومن خالل املقارنة بني 
اإجابات املبحوثني وفق متغري اجلن�س اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ن�ضف عينة الإناث مل ي�ضاركن يف عمل تطوعي حيث بلغت 

ن�ضبتهن ) 46 % ( ، بينما اأو�ضح ما ن�ضبته ) 22 % ( من الذكور عدم م�ضاركتهم يف اأن�ضطة تطوعية .

• بينت الدرا�ضة اأن اأكرث من ثلثي العينة يف�ضلون املبادرات املجتمعية والتي تنح�ضر يف خدمة املجتمع حيث بلغت ن�ضبة 	
من اأجابوا بهذا اخليار ) 71.42 % ( ، ويف املرتبة الثانية ف�ضل بع�س املبحوثني املبادرات يف خدمة ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة ، فبلغت ن�ضبتهم ) 16.01 % ( ، ويف املرتبة الثالثة جاءت املبادرات املتعلقة بالأزمات والكوارث فكانت ن�ضبة من 

اأجاب بهذا اخليار )12.57 % ( .

• ك�ضفت الدرا�ضة اأن  اأكرث من ن�ضف العينة ف�ضلوا دعم الفرق التطوعية ال�ضبابية العامة ، حيث بلغت ن�ضبتهم ) 52.05 % ( من 	
اإجمايل العينة ، ويف املرتبة الثانية ف�ضل البع�س تاأهيل القيادات املتميزة يف جمال التطوع ، فبلغت ن�ضبتهم ) 26.61 % ) ، 
وباملقارنة بني اإجابات املبحوثني وفقاً ملتغري اجلن�س فقد ك�ضفت الدرا�ضة تقارب يف اختيار متغري دعم الفرق التطوعية 

ال�ضبابية بني الذكور والإناث ، حيث �ضكلت الن�ضبة ما يقارب الن�ضف لكال العينتني ) 50 % ذكور – 55 % اإناث ( .

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن املبادرات التطوعية يف جمال حمالت النظافة يف املدن قد ح�ضلت على املرتبة الأوىل لدى مفردات 	
عينة الدرا�ضة ، حيث ح�ضلت على ن�ضبة ) 23 % ( ، فيما اأتت يف املرتبة الثانية مبادرة املحا�ضرات التوعوية العامة 
فبلغت ن�ضبتها ) 20.60 % ( ، فيما ح�ضلت مبادرة جمع التربعات لالأ�ضر املحتاجة على املرتبة الثالثة بن�ضبة ) 14.13 % ( ، ويف 
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املرتبة الرابعة مبادرات تنظيف امل�ضاجد فبلغت ن�ضبتها ) 9.55 % ( ، كما ح�ضلت مبادرة الت�ضجري على املرتبة اخلام�ضة 
بن�ضبة ) 8.60 % ( ، وقد ح�ضلت مبادرة اإ�ضالح الطرق على املرتبة ال�ضاد�ضة بن�ضبة ) 6.09 % ( ، وتفاوتت ن�ضب بقية 

الأفكار التطوعية ما بني ) 2.68 % اإىل 0.06 % ( .

 يف جمال التوعية والدعم النف�ضي:	

• ك�ضفت الدرا�ضة اأن امل�ضكلة املتعلقة بعدم ا�ضتثمار اأوقات الفراغ لدى ال�ضباب  قد جاءت يف الرتتيب الأول .	

•  ثم تلتها يف الرتتيب الثاين امل�ضكلة املتعلقة بانت�ضار القات واملخدرات يف اأو�ضاط ال�ضباب  .	

• جاءت يف الرتتيب الثالث امل�ضكلة واملتعلقة بانحراف القيم لدى ال�ضباب املراهقني .	

•  ثم تلتها  امل�ضكلة املتعلقة بحالت الإحباط والتذمر من الو�ضع العام لدى بع�س ال�ضباب يف الرتتيب الرابع 	

• والأفكار 	 التطرف  بانت�ضار  املتعلقة  امل�ضكلة  الدرا�ضة  عينة  لدى  ال�ضباب  م�ضكالت  اأولويات  من  الأخرية  املرتبة  ويف   
الهدامة لدى بع�س ال�ضباب .

 يف جمال رعاية املوهوبني واملتفوقني وذوي الحتياجات اخلا�ضة:	

• اأو�ضحت الدرا�ضة اأن اأغلب عينة الدرا�ضة ل يعتقدون باأن هناك ثمة اهتمام بفئة املوهوبني من قبل الدولة واملجتمع ، 	
حيث بلغت ن�ضبة من اأجابوا بال ) 82.44 % ( ، فيما اأ�ضار بع�س عينة الدرا�ضة باأن هناك اهتماما بفئة املوهوبني من 

قبل الدولة واملجتمع ، وقد بلغت ن�ضبتهم ) 17.56 % ( .

• بينت الدرا�ضة اأن ما ن�ضبته ) 43.88 % ( من عينة الدرا�ضة الذين اأجابوا بعدم اهتمام الدولة واملجتمع بفئة املوهوبني 	
مهارات  تطوير  ب�ضرورة  العينة  اأفراد  بع�س  اأ�ضار  فيما   ، املوهوبني  لتاأهيل  متخ�ض�ضة  مراكز  اإن�ضاء  فكرة  رجحوا 
وابداعات املتفوقني من خالل التاأهيل والتدريب النوعي فبلغت ن�ضبتهم ) 29.59 % ( ، ويف املرتبة الثالثة اأ�ضار بع�س 

اأفراد العينة ب�ضرورة دعم الفكار البداعية والخرتاع فبلغت ن�ضبتهم ) 26.53 % ( .

• ك�ضفت الدرا�ضة اأن اأفراد العينة امل�ضتهدفة قد انح�ضرت ال�ضعوبات لديهم يف )16( م�ضكلة ، وعند فرز تكرار ال�ضعوبات 	
يت�ضح اأبرزها عدم تقبل املجتمع حيث ح�ضل على ن�ضبة تكرار مئوية )17.06 % ( ، فيما برزت م�ضكلة قلة الهتمام من 
قبل الدولة يف املرتبة الثانية حيث بلغت ن�ضبة تكرارها )15.88 % ( ، ويف املرتبة الثالثة اأتت م�ضكلة �ضعوبة احل�ضول 
على عمل حيث بلغت ن�ضبة تكرارها لدى عينة البحث ) 12.35 % ( ، ويف املرتبة الرابعة م�ضكلة الظروف املادية ال�ضعبة 
لذوي الحتياجات اخلا�ضة حيث بلغت ن�ضبة تكرارها )11.18 % ( ، فيما ت�ضاوت �ضعوبتني بنف�س ن�ضبة التكرار  ) 9.41 % ( 
وامل�ضكلتني هما : �ضعوبة النتقال للدرا�ضة وح�ضور املنا�ضبات ، وم�ضكلة الطرقات واملمرات، وتاأتي بقية ال�ضعوبات تباعاً 

بن�ضب تكرار متقاربة .

• من خالل املقارنة بني اإجابات املبحوثني وفقاً ملتغري اجلن�س اأو�ضحت الدرا�ضة مدى تقارب اإجابات املبحوثني لل�ضعوبات 	
التي يواجهها ذوي الحتياجات اخلا�ضة خ�ضو�ضا بني الذكور والإناث واملرتبطة باإهمال وعدم تقبل املجتمع لهم ، وهو 
اأن  اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة  ، كما  ال�ضعور والإح�ضا�س لدى اجلن�ضني من ذوي الحتياجات اخلا�ضة  موؤ�ضر على نف�س 

الذكور كان اختيارهم للم�ضاكل املادية اأكرث من الإناث وهو اأمر طبيعي لإح�ضا�ضهم بامل�ضئولية .
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 جمال التدريب:	

• اأو�ضحت الدرا�ضة مدى التنوع يف احتياجات ال�ضباب التدريبية والتاأهيلية يف عدة جمالت ، ومن خالل فرز اختيارات 	
ال�ضباب مت ترتيب اأول ع�ضرة احتياجات تدريبية كالتايل :

الن�ضبة %التكراراملجالالدورةرقم
3765.25التنمية الذاتيةدورات اللغة الجنليزية1
3544.94ال�ضحةدورة الإ�ضعافات الأولية2
2843.96اإعالمدورة فن الت�ضوير3
2643.68الكمبيوتربرجمة الكمبيوتر4
2563.57مهن يدويةدورة التجميل والكوافري5
2393.34الإدارةاإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية6
2353.28التنمية الذاتيةدورة يف العمل التطوعي7
2273.17ال�ضحةدورة يف التمري�س8
2102.93التنمية الذاتيةدورة يف فن القيادة9

2072.89مهن يدويةدورة نق�س احلناء10

• ك�ضفت نتائج الدرا�ضة ومن خالل املقارنة بني احتياجات ال�ضباب من الذكور والإناث للتاأهيل والدورات التدريبية الآتي:	

هناك عدد كبري من الإناث يفوق عدد الذكور يف اختيار الدورات املتعلقة مبهارات الت�ضوير الفوتوغرايف.	 

ال�ضباب 	  ، والتي كانت حم�ضورة بني  الت�ضميم واجلرافيك�س  الذكور والإناث يف اختيارهم لدورات  ن�ضبة  تقارب 
الذكور فقط.

والكيك 	  احللويات  و�ضناعة  والتطريز  اخلياطة  مثل  التكرار  يف  عالية  ن�ضب  على  الن�ضائية  الدورات  ح�ضول 
والكوافري والتجميل.

اختيار الإناث لدورات متعلقة ب�ضيانة اجلوالت ودورات املونتاج ، والتي كانت حم�ضورة بني ال�ضباب الذكور فقط .	 

ثالثاً : التو�ضيات للور�ضة اخلتامية مل�ضروع درا�ضة احتياجات ال�ضباب مبحافظة ح�ضرموت:  

ت�ضكيل فريق اأكادميي بحثي متخ�ض�س مبجال التعليم ودرا�ضة �ضيكولوجية التعليم لدرا�ضة الظواهر التعليمية من العمق 	 
من خالل توفري المكانيات والبيئة املالئمة للدرا�ضة.

اجراء درا�ضة بحثية ميدانية حتدد امل�ضكلة الأ�ضا�ضية لظاهرة الت�ضرب من التعليم والغ�س وو�ضع احللول لها.	 

للتوجه ال�ضائد لدى خريجي طالب الثانوية للدرا�ضة اجلامعية وكرثة العباء املالية للطالب - بح�ضب خمرجات الدرا�ضة 	 
– اأو�ضى احلا�ضرون ببناء جامعات جديدة ب�ضاحل ووادي ح�ضرموت ودعم موازنتها.

املختربات 	  جتهيز  عرب  التطبيقي  التعلم  باأن�ضطة  والهتمام  املدر�ضية  الأن�ضطة  وجمموعات  الال�ضفية  الأن�ضطة  تفعيل 
واملعامل احلديثة والو�ضائل التعليمية املتطورة.

دعم البنية التحتية للتعليم   )ترميم-بناء م�ضرح – قاعات متعددة الغرا�س- بوفية- حديقة وت�ضجري ومظالت –  عيادات 	 
– مالعب – موا�ضالت الطالبات ...



63 درا�ضة احتياجات ال�ضباب يف ح�ضرموت

التوعية باأهمية التعليم املهني والفني وان�ضاء معاهد يف الأرياف مل�ضاعدة ذوي الدخل املحدود وتخ�ضي�س ن�ضبة قبول ذوي 	 
الحتياجات اخلا�ضة.

ربط املتميزين ب�ضوق العمل اخلارجي وحتفيز اأ�ضحاب امل�ضاريع امل�ضتجدة. 	 

اإن�ضاء حا�ضنات امل�ضاريع و�ضناديق لدعم امل�ضاريع املميزة.	 

املرئي 	  الإعالم  يف  جناحهم  ق�ض�س  واإبراز  م�ضاريعهم  يف  منهم  املتميزين  وتكرمي  ال�ضباب  بني  احلر  العمل  ثقافة  ن�ضر 
وامل�ضموع واملقروء الر�ضمي واخلا�س .

اإن�ضاء نوادي للموهوبني لكت�ضاف ملكاتهم البداعية وتطوير قدراتهم. 	 

ان�ضاء وتفعيل املراكز احلا�ضنة للملتقيات واملبادرات ال�ضبابية واإعداد برامج لتاأهيل وتطوير كوادرها ومنت�ضبيها وتكرمي 	 
املبادرات البداعية.

احت�ضان املبدعني  يف املجالت الريا�ضية املختلفة وت�ضهيل اإجراءات م�ضاركاتهم يف املحافل التناف�ضية داخلياً وخارجياً وعقد 	 
دورات تاأهيلية نوعية لهم يف  خمتلف املجالت الريا�ضية .

والبطولت 	  الأن�ضطة  ومتويل  املختلفة  الريا�ضية  املجالت  جميع  يف  ح�ضرموت  كاأ�س  مل�ضابقة  ال�ضنوية  البطولة  دعم 
الريا�ضية للجامعات ومدار�س التعليم العام  يف خمتف الألعاب الريا�ضية.

الداخلية 	  امل�ضاركات  يف  وت�ضجيعهم  وتاأهيلهم  �ضقلهم  عرب  وامل�ضرح  والإن�ضاد  الغناء  جمالت  يف  ال�ضاعدة  املواهب  دعم 
واخلارجية واإقامة املعار�س الفنية يف جمالت الر�ضم والفنون الت�ضكيلية.

دعم الأندية الريا�ضية بتوفري امل�ضتلزمات الريا�ضية ال�ضرورية يف خمتلف الألعاب الريا�ضية للملتقيات العامة واخلا�ضة.	 

ن�ضر ثقافة العمل التطوعي لفئة الفتيات عرب تاأ�ضي�س ملتقيات وفرق ن�ضوية يف مدن واأرياف  حمافظة ح�ضرموت.	 

دعم اأن�ضطة ومبادرات فئة ذوي الحتياجات اخلا�ضة .	 

اإعداد وتنفيذ برامج للتعامل مع الكوارث والطوارئ واإدارة الأزمات . 	 

متابعة ال�ضلطة يف تفعيل القوانني القا�ضية باحلد من انت�ضار ظاهرة تناول القات واملخدرات وتفعيل احلمالت والأ�ضابيع 	 
التوعوية العالمية والثقافية ) فال�ضات توعوية يف القنوات - التوا�ضل الفردي  - حلقات نقا�س - اأم�ضيات عامة ( لتوليد 

القناعات بخطورة التمادي يف التعاطي مع هذه الظواهر اخلطرية .

تدريب اأفراد متخ�ض�ضني يف الدعم النف�ضي وبرامج تعزيز القيم والتعاي�س وال�ضالم .	 

تفعيل اجلانب الر�ضمي للعمل الك�ضفي لل�ضباب وتوجيه ال�ضباب لاللتحاق بالعمل الع�ضكري النظامي.	 

ا�ضتهداف ال�ضباب اأ�ضحاب الن�ضب املتدنية والعاطلني عن العمل  والعوان�س من الفتيات وذوي الحتياجات اخلا�ضة باأن�ضطة 	 
لتعزيز الثقة واإدارة الذات والوقت. 

اإن�ضاء ودعم الفرق ال�ضبابية لإحياء الرتاث احل�ضرمي وتعزيز الهوية الفنية والثقافية.   	 

لتطوير القدرات التعليمية واملهنية لذوي الحتياجات والعمل على اإدماجهم يف املجتمع يو�ضي امل�ضاركون بتدريب الكادر 	 
التعليمي  لذوي الحتياجات اخلا�ضة وتوفري و�ضائل تعليمية وتخ�ضي�س مقاعد و كفالت لهم وتهيئة املدار�س واجلامعات 
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ل�ضتقبالهم والهتمام بالتاأهيل املهني لهم .

قدراتهم 	  لإبراز  اجلماهريية  الربامج  واإقامة  باملجتمع  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  �ضريحة  دمج  باأهمية  املجتمع  توعية 
ومهاراتهم وابداعاتهم . 

موا�ضالت 	  وتوفري  اجل�ضدية  قدراتهم  لتنا�ضب  واملنتزهات  واحلدائق  العامة  واملن�ضاآت  اخلدمية  واملرافق  الأندية  تاأهيل 
جمهزة لهم لت�ضهل ا�ضتخدامها من قبلهم يف عملية التنقل . 

اإقامة مراكز تدريب خا�ضة لذوي الحتياجات اخلا�ضة لتدريبهم وتاأهيلهم يف برامج نوعية تتنا�ضب مع قدراتهم لت�ضهيل 	 
ح�ضولهم على وظائف يف القطاع اخلا�س والعام . 
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اجلهات واللجان امل�ضاركة:

  جلنة حتكيم ا�ضتبانة الدرا�ضة 
ال�ضفة ال�ضم م
م�ضت�ضار امل�ضروع د/ حممد �ضامل بن جمعان 1
اأ�ضتاذ م�ضاعد بكلية البنات ق�ضم اخلدمة الجتماعية د/ اأماين باغريب 2
رئي�س ق�ضم التخطيط والتطوير والدرا�ضات مبوؤ�ض�ضة  العون للتنميةهاين �ضامل  باوزير3
 اخ�ضائي التمكني املجتمعي مبوؤ�ض�ضة العون للتنميةعبد الرحمن بن غامن 4
مدير امل�ضروع علي حميد باخري�ضه 5
خمت�س يف الإح�ضاء واإدخال البياناتعبد القادر عمر م�ضجدي 6
الأمني العام جلمعية الطالب للتنمية ال�ضبابية عبداهلل �ضالح بري�ضان 7
املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة متطوعوننزار نا�ضر الكثريي 8
مدرب – مدير م�ضروع الأ�ضرة ال�ضعيدة – �ضول هادي اأحمد باجبري9

املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة التنمية الجتماعية اأحمد عمر بكران10
مدير عام �ضندوق تنمية املهارات - فرع ح�ضرموت  نبهان عبداهلل بن نبهان 11

فريق امل�ضح امليداين ب�ضاحل ح�ضرموت 
املنطقةال�ضمم
املكال/ الغويزيعلي �ضالح اأحمد بامطرف1
بروم / ميفع�ضادق اأحمد بارميل2
املكال/ ال�ضرجنوره �ضعيد علي باقي3
املكال/ الغليلةفاطمة اأحمد عبدالقادر بن دحمان4
ال�ضحرهبه اني�س عو�س اجلريدي5
غيل باوزيروجيهه عبداهلل �ضامل عنرب6
غيل باوزيرهناء فوؤاد �ضعيد اخلامر7
ال�ضحرعائ�ضة احمد عبود باجنار8
ال�ضحر�ضامح جمعان فرج  با�ضويد9

املكال / املت�ضرريناأ�ضرف ر�ضوان عبا�س فا�ضل10
غيل باوزيرحممد �ضالح �ضعيد طيب11
غيل باوزيراأحمد وديع اأحمد جوبان12
غيل باوزيراأحمد �ضامل عبداهلل م�ضهور13
احلاميعمر �ضعيد اأحمد بقرف14
املكالحممد �ضالح �ضامل بن مبرييك15
بوي�سح�ضن �ضعيد عمر ي�ضلم بن �ضميدع16
احلامياأ�ضامة خمي�س عو�س عليو17
املكالاأمين �ضعيد عو�س باعي�ضى18
الدي�سحممد علي �ضعيد با�ضندوة19
ميفع برومحممد �ضاملني عو�س بانارين20
ميفع بروممادلينا ي�ضلم اأحمد باكود21
املكال /الدي�س�ضونا ي�ضلم اأحمد  باكود22
املكال/ فوة القدميةفاطمة مبارك ي�ضلم باعوبلي23
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فريق امل�ضح امليداين بوادي ح�ضرموت 
املنطقةال�ضمم
ترمي اإبراهيم عا�ضور عو�س بن فريج 1
�ضاهبدر اأحمد �ضالح با�ضعيد2
�ضاه�ضليمان حممد احمد باف�ضل3
�ضيوؤونمقداد مبخوت بن دحباج 4
�ضيئونحممد مهدي علي باف�ضل5
�ضيئونيحيى هود احمد بن نا�ضر6
ترمي اأ�ضرف عي�ضى �ضعيد احلدري7
ترمير�ضيد �ضالح اأحمد بن فريج 8
�ضيئوناقبال عيظة عبيد فرج اهلل 9

�ضيئون�ضابرين علي بامدحج10
ترميلطفي عا�ضور حيمد �ضهيل11
ترمي ختام هادي عبيد ربيحان 12
�ضاهمنى جابر �ضعيد جابر13
�ضاهي�ضرى �ضالح حممد جابر14
ترمي وفاء �ضالح عبيد باجبري15
ترمي عبدالرحمن عمر بن �ضالح بن �ضميط 16
ترمي ح�ضن علي رم�ضان ال�ضكر17
ترميعمر �ضالح حمفوظ بلغيث18
ترمي ح�ضني �ضامل كرامه عمرون 19

املوؤ�ض�ضات واجلهات امل�ضاركة بالور�ضة اخلتامية للدرا�ضة
ا�ضم اجلهةا�ضم اجلهة

موؤ�ض�ضة طيبة للتنميةال�ضندوق الجتماعي للتنمية / املكال
الحتاد العام لطلبة جامعة ح�ضرموتاللجنة الوطنية للمراأة  

 SOUL موؤ�ض�ضة التوا�ضل للتنميةمنظمة
موؤ�ض�ضة مبادرة ال�ضبابموؤ�ض�ضة متطوعون

جمعية التنمية الجتماعيةموؤ�ض�ضة اآفاق للتنمية
جمعية الإميان  للمعاقات حركياًجمعية الأ�ضرة ال�ضعيدة
فريق م�ضابيح الغد لذوي الإعاقة جمعية احلياة للتنمية

جمعية �ضند للتنمية جلنة �ضباب الأعمال الغرفة التجارية
موؤ�ض�ضة ب�ضمة لتنمية الطفل واملراأةموؤ�ض�ضة �ضح حلقوق الإن�ضان
ملتقى الفرق التطوعية برتمي منظمة جيل الغد التعليمية 

جمعية �ضاه الجتماعية اخلريية موؤ�ض�ضة قلم لالإبداع
موؤ�ض�ضة حواء الن�ضوية للتنمية جمعية الأمل لذوي الإعاقة احلركية والذهنية

جمعية ال�ضياء للمكفوفنيموؤ�ض�ضة الأمل الن�ضوية



الـمالحق
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 �ضياغة ا�ضتمارة البحث

 تدريب فريق عمل امل�ضح بدء م�ضروع الدرا�ضة
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 بدء م�ضروع الدرا�ضة

 �ضور من النزولت امليدانية
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 �ضور من النزولت امليدانية
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  الور�ضة اخلتامية ملقرتحات امل�ضاريع
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  الور�ضة اخلتامية ملقرتحات امل�ضاريع
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الور�ضة اخلتامية ملقرتحات امل�ضاريع 


