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حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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عــدة تحــوُّالت؛  –1985منــذ نشــأته عــام  -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 
ـــي مـــرَّ بهـــا المجتمـــع المصـــري ـــى . ليُواكـــب التغيـــرات الت بتطـــوير البنيـــة ) 1999-1985(فقـــد اخـــتص فـــي مرحلتـــه األول

نقطـة تحـوُّل رئيسـة فــي ) 1999(ثـم كـان إنشـاء وزارة االتصــاالت وتكنولوجيـا المعلومـات عـام . المعلوماتيـة فـي مصـر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر 

ضـايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا فـي مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي ق
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصـل مـع المـواطن المصـري الـذي ُيعَـدُّ غايـة التنميـ
فعَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة و

.وترسيخ مجتمع المعرفة

ي وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك، يحمـل مركــز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار علـى عاتقــه مهمـة أن يكـون داعمًـا لكـل متخــذ
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإن

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «ظهر جليا في نتـائج 

؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار 2021التي تم اإلعالن عنها في فبراير » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:ليكون

 ــــــــى مســــــــتوى العــــــــالم اســــــــتجابةً لجائحــــــــة  20ضــــــــمن أفضــــــــل ــــــــز فكــــــــر عل ــــــــد«مرك 2020لعــــــــام  » 19-كوفي
).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(

 ل مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـال 64من بين  21في المرتبة
.، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار2020عام 

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  101من إجمالي  14في المرتبة.
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ــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ثمــرة رصــد وتجميــع وتوثيــق للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات و ــا تمثِّ بحوثً
حــوث تتعلـق بمجــاالت التنميـة االقتصــادية واالجتماعيـة فــي مصـر، ســواء صـدرت عــن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز ب

ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــكل مــن أشــكال اإلعــالم الجــاري، . مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة
وتصــدر النشــرة .تهـدف إلــى إمـداد المســتفيد بصـفة دوريــة بحاجتـه مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نطــاق اهتمامـه

مهمـة شهريا، وتضم في كل عدد موضوًعا من الموضوعات المتعلقة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات ال
.التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر

مـع، بمـا ويمثل الشباب ركيزة عمليات التنميـة بجميـع أبعادهـا فـي المجت) رعاية الشباب(ويتناول هذا العدد موضوع 
ام بهـم، يمتلكونه من قدرات وطاقات متعددة ومتنوعة، وتتوافق اآلراء العالميـة واإلقليميـة والمحليـة بشـأن االهتمـ

.وإدراجهم في عملية التنمية، إلى جانب المشاركة الفعالة في الممارسات اإلنمائية الوطنية

ة بيان دراسة باللغة العربية في موضوع رعاية الشـباب، والمتاحـة علـى قاعـد) 20(وتحتوي النشرة في هذا العدد على 
، كمـــا تقــدم النشــرة خالصـــة توصــيات هـــذه 2021حتــى عــام  2017بيانــات الدراســات عـــن مصــر خــالل الفتـــرة مــن عـــام 

ئـة العامـة كلية التجارة بجامعة عين شمس، الجهاز المركزي للتعب: الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية التالية
يـــة واإلحصـــاء، كليـــة اإلعـــالم بجامعـــة األزهـــر، المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة، المركـــز القـــومي للبحـــوث االجتماع

رية والبيئية، والجنائية، كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، كلية البنات بجامعة عين شمس، الجمعية العربية للتنمية البش
كنديـة، كلية الدراسـات اإلنسـانية بجامعـة األزهـر، كليـة التربيـة بجامعـة عـين شـمس، كليـة اإلعـالم بجامعـة األهـرام ال

نوب الوادي، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، الجمعية المصرية للعالقات العامة، كلية التربية بجامعة ج
. معهد التخطيط القومي، الجامعة األمريكية بالقاهرة

ملخص تنفيذي
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مة عن رعاية الشباب مقدِّ

لفعالـة الشباب أهم مورد من الموارد البشرية على اإلطالق، فهم رصيد أي مجتمـع، والـذي تقـوم عليـه المشـاركة ايُعدُّ 
ــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، والشــباب فــي مصــر ال يمثلــون رأس المــال البشــري فحســب، ولكــنهم يشــك لون أيضً

.شريحة كبيرة من السكان

ادرة تقدِّم في هذا العـدد مجموعـة مـن الدراسـات الصـ" خالصة توصيات الدراسات: القاعدة القومية للدراسات"ونشرة 
ت إليهـا هـذه عن المراكز البحثية المختلفـة، والتـي تتنـاول موضـوع رعايـة الشـباب، وتـم اختيـار أهـم التوصـيات التـي خلُصـ

:الدراسات كما يلي

خالصة توصيات الدراسات

:التنمية السياسية واالقتصادية للشباب: أولًا

 خطـــط العمـــل علـــى وضـــع الثـــم  ،فئاتـــه قضـــايا المجتمـــع ابتـــداء مـــن التفكيـــر والتحليـــل بجميـــعأن يتبنـــى الشـــباب
.، وإعداد الخطط والبرامج طويلة األجل، من أجل تفعيل الدور السياسي للشبابلمواجهتها

عامل مع والت ،العمل على إعداد الشباب وتحصينهم وتأهيلهم للمساهمة في بناء مصر ودعم االنفتاح على العالم
أوضـاع  بمـا تمـر بـه المنطقـة مـن متغيـرات متعـددة ومتداخلـة تـؤثر علـى تهمتـوعي، والحضارات والثقافات المختلفة

.المجتمع

 إلتاحـة  مـن خـالل تصـعيد الوجـوه الشـابة لمواقـع القيـادة ،االستمرار في دعم الشباب السياسية على األحزابيجب
اسـتمرارية تـرك المحليـات للشـباب لضـمان حيويـة و، والقدرة للتأثير في عملية وضع السياسة العامة وصنع القـرار

.ولتصعيد نخب مدربة على العمل السياسي بشكل أفضل ،األحزاب

ابدعــم مشــاركة الشــباب بنشــاط األحــزاب مــن خــالل خلــق مؤسســات شــبابية تابعــة للحــزب وتــرك إدارتهــا للشــب، 
.ضائهاوتكون قيادات المؤسسات شبابية منتخبة من أع ،وتكون مهمتها التنشئة السياسية ألعضاء الحزب

مــع  أن تعمــل المؤسســات الحكوميــة علــى توظيــف مواقــع التواصــل االجتمــاعي بشــكل أكثــر احترافيــة وتفاعليــة
يــرات تفعيــل دور الحمــالت اإلعالميــة واإلعالنيــة عبــر صــفات مواقــع التواصــل االجتمــاعي إلحــداث التغي، والمــواطنين

.ة المستدامةا ألبعاد التنميا في بناء الوطن تنفيذًالسلوكية المطلوبة من المواطن ليكون أكثر فاعلية وشريكً
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عمــل أفــالم ، وتوعيــة الشــباب بأهميــة البــرامج الحواريـــة التـــي تهـــتم بالتنميـــة القوميـــة وتـــوعيتهم بأهميـــة متابعتهــا
قيام وسائل ، وةتسجيلية عن مشروعات الدولة الحديثة التي تهتم بالقضايا القومية وإذاعتها على القنوات الفضائي

.اإلعالم المحلية بعمل ندوات وبث برامج حوارية لشرح القضايا القومية وتوضيحها

ــرامج الحوار ـــداء اآلراء والمقترحـــات فــي الب ــيم وإب ــةيجــب إشــراك الطــالب فــي عمليــة التخطــيط واإلشــراف والتقي ، ي
.ومحاولة التعرف على االحتياجات والرغبـات لـدى الطـالب ومـن ثـم تلبيتها

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

 ـــر الشــرعية ـــر فــرص العمــل للحــد مــن الهجـــرة غي  بالتعــاون مــع الصــندوقتفعيــل دور الجمعيــات األهليــة فــي توفي
.االجتماعي للتنمية

الت تنفيــذ حمــ، وللشــباب مــن خــالل الجمعيــات األهليــة للحــد مــن فكــرة الهجـــرة غيـــر الشــرعية ةتنفيــذ بـــرامج توعيــ
.مخاطر الهجـرة غيـر الشرعيةللتوعية بإعالمية دورية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 

 ـــرة ومتناهيـــة الصغـــر أ جميــعإتاحـــة ـــدء فـــي تنفيـــذ المشــروعات المتوســطة والصغيـ و الخدمـــات والمعلومــات للب
.بالفعل تطويــر مشـروعات قائمـة

واجهـة التوجيــه لمصـادر تمويــل المشـروعات الصغيـــرة للمســاعدة فــي توليــد الدخــل لم اللتدعيـم الشـباب مـن خـ
.دعم االستقرار االقتصادي للشباب، من أجل الفقـر والتخفيـف مـن حدتـه

ًفــي  ا مــن خــالل الجمعيــات األهليــة تهــدف إلــى تغييــر فكــر الفئــات المختلفــةالقيـــام بحملـــة إعالميــة مصممـــة جيـــد
.ـف بالقطـاع الحكومييالمجتمع تجـاه التوظ

نقـدي وحــل ب مهــارات التفكيـــر اللإلــى اكتســاب الطــا يأن تــركز العمليـة التعليميـة علـى تنميـة المهارات التـــي تــؤد
.متطلبـات سـوق العمـل لمواكبةالمشكالت 

ــآألنهــا تتــيح  ،تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والحزبيــة فــاءة والتميــز ا أوســع إلثبــات الكفاقً
بلــه كمــا أنهــا تعمـل علــى صــقل الشخصـية المصــرية للفــرد وتق ،والقـدرة علــى العطــاء للمشـاركة فــي العمــل العـام

.لآلخر
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:الرعاية االجتماعية للشباب: ثانيًا

ة مــن ويتــألف مجلــس إداراتــه مــن نخبــ ،ضــرورة إنشــاء المركــز الــوطني للقــيم وتكــون تبعيتــه لرئاســة مجلــس الــوزراء
ظومــة رســم الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة لبنــاء المنهــي مهمتــه الرئيســة تكــون و ،المهتمــين فــي مجــال القــيم

.قيم فاعلة القيمية ومتابعة تنفيذها، ويتبعها مركز للتدريب والتثقيف اإللكتروني، ومركز إعالمي لبناء منظومة

 علــى ســاحة ءةج قويــة وبنــاممجــال الشــباب، لطــرح بــراب المتعلقــةتفعيــل دور الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
.المجتمع االفتراضي

يـة بهـا ممثلة بأعضـاء هيئـات التـدريس والقيـادات األكاديم اتالعمل على زيادة طرق التواصل بين الطالب والجامع
جتماعيـة القضـايا اال جميـعفـتح مجـاالت للطـالب للحـوار والمشـاركة بـالرأي حـول ، وعبر الوسائل التقليدية والرقميـة

غل التنميــة البشــرية واللغــات، وكــل مــا مــن شــانه شــو وتقــديم دورات وبــرامج هادفــة لهــم فــي التكنولوجيــا الرقميــة
.أوقاتهم بصورة مفيدة تساعد على التنمية البشرية والمجتمعية

يـة محـل تحفيز الطالب على المشاركة في األنشـطة المجتمعيـة والوطنيـة وإتاحـة الفرصـة لهـم للقـاء الرمـوز الوطن
.الثقة تحت إشراف الجامعة

ــ أو بمشــاركة الحكومــة  ،ا وتكــريمهم مــن خــالل آليــة تــدعمها الجامعــة وحــدهادعــم الكــوادر الشــابة الفاعلــة مجتمعيً
.وهيئات منظمات المجتمع المدني ورجال األعمال

ر مـواد نشـ، وعقد ورش عمل دورية لرفـع كفـاءة الطلبـة وأعضـاء هيئـة التـدريس فـي اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة
ن الوسائط الرقميـة توضـح طـرق التواصـل مـع الجامعـة مـع وجـود ممثلـي جميعفلمية مصورة واضحة وسهلة عبر 

.ودفعهم لزيادة التواصل مع الجامعةكافة إعالميين لها يجيبون على استفسارات الطلبة 

 متطلبــات تفعيــل دور الجامعــة فــي نشــر ثقافــة التســامح، ووعــي :مثــلمعينــة، إعــداد أبحــاث ودراســات فــي مجــاالت 
ي فـي طالب الجامعة بثقافة التسامح في ضوء االتجاهات السياسـية المعاصـرة، ودور مؤسسـات المجتمـع المـدن

والمناهج  ثقافة لدى الخريجين، مع إجراء دراسات تتعلق بدور أعضاء هيئة التدريس واألنشطة الطالبيةهذه النشر 
.ثقافةتلك الالدراسية والمكتبات في نشر 
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 التــالي فــي البـرامج التطوعيـة والمجتمعيــة والتـي تعمـل علـى تعزيــز االنتمـاء المجتمعـي، وبالجامعـات إشـراك طلبـة
جـامعي نـدوات وإشـراك الشـباب ال ة، والعمـل علـى إقامـةتسهم في تحقيق النظـرة اإليجابيـة والمتفائلـة نحـو الحيـا

.فيها

 ع الحـوار تشـجي، مـع ثقافة وقيم التسامح في البرامج التعليمية بموضوعاتضرورة إدخال المزيد من المواد الغنية
.تباع األديان والثقافات من أجل تعزيز العيش المشترك والسالم االجتماعيابين 

 مـع  ،ايشالتعـويجب أن تتبنى منظمات المجتمع المدني برامج لتعليم المواطنة لكي تسهم في احتـرام الـرأي اآلخـر
.ولية االجتماعيةؤوتحمل المساآلخرين 



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

لشبابالتنمية السياسية واالقتصادية ل: أوًلا



وء علـى ناقشت هذه الدراسة اإلطار التشريعي للشباب المصري في السياسـات العامـة، وسـلطت الضـ :المستخلص
ترحـات التـي اإلجراءات والتدابير التي تتخـذها الدولـة بشـأن زيـادة مشـاركة وتمكـين الشـباب، والتعـرف علـى اآلليـات والمق

 يمكـــن مـــن خاللهـــا أن يشـــارك الشـــباب فـــي عمليـــة وضـــع السياســـة العامـــة، وتتبـــع دور تنســـيقية شـــباب األحـــزاب
ات العامـة فـي والسياسيين في زيادة تمثيل الشباب في المواقع القيادية، وبيان أثر إشراك الشباب فـي صـنع السياسـ

.مصر، ورصد دور الشباب المصري في األحزاب السياسية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

يةللشباب دور بارز في تحول المجتمع من حالة الركود إلى حالة الحراك، ومن حالة التخلف إلى التطور والتنم.

 للشباب التميز اإليجابي في تشكيلة 2014، وقد أعطى دستور 2013يونيو  30هو نتاج لثورة  2015يعتبر مجلس نواب 
.موح الشبابتعبر عن ط" كتلة شبابية برلمانية"القوائم االنتخابية، وكان بمثابة منح فرصة وصول لنقطة بداية 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

لى التـأثير استمرار دعم األحزاب للشباب من خالل تصعيد الوجوه الشابة لمواقع القيادة، بما يتيح لهم قدرة كبرى ع
.في عملية وضع السياسة العامة وصنع القرار

اإلطار التشريعي للشباب في السياسات العامة) 1
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2021 كلية التجارة بجامعة قناة السويس: الناشر آية إيهاب حسن علي: المؤلف

2021، شتاء 1، ع12مج: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: المصدر
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فة خاصة ألقت الدراسة الضوء على أوضاع الشباب المصري في المجاالت االجتماعية واالقتصادية وبص :المستخلص
الصــحة والتعلــيم والعمــل فــي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــالل عــرض وتحليــل المؤشــرات العامــة 

فـي ضـوء  لوضع الشباب في المجتمع المصري، ودراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية لوضـع الشـباب المصـري
.أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

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

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

مكـين التـي العمل على إدماج الشباب في بناء األسس التنموية الصحيحة، من خالل توافر شبكات الدعم وآليات الت
.من شأنها المساهمة في بناء قدراتهم للقيام بدورهم الريادي في بناء المؤسسات

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

2030دراسة أوضاع الشباب المصري في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2)
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2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الناشر هبة أحمد سعيد، رباب كمال عبد الجواد: المؤلف

2021، يوليو 102ع :بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر



تمـاعي، ودرجـة هدفت الدراسة إلى تحليل وتفسير العالقة بين استخدام الشـباب لشـبكات التواصـل االج :المستخلص
لـى ثقتهم، وطبيعة اتجاهاتهم نحو أداء الحكومة المصـرية خـالل الموجـة األولـى مـن جائحـة كورونـا، مـن خـالل التعـرف ع

ف عــن حجــم واتجــاه تــأثير الجائحــة علــى مســتوى ثقــة المــواطنين، ومــدى اهتمــام الشــباب بمتابعــة أخبــار كورونــا، والكشــ
ــالتعرض للصــفحات الحكوم ــار، وقيــاس مــدى اهتمــام الشــباب ب ــة مصــادر معلومــات الشــباب فــي متابعــة تلــك األخب ي

ــا علــى مســتويات التفاعــل مــع المنشــورات حــول ال جائحــة، والرســمية علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي، والتعــرف أيضً
والكشــف عــن مســتويات الثقــة فــي األداء الحكــومي فــي مواجهــة الجائحــة، ومــدى رضــاهم عــن القــرارات التــي اتخــذتها 

.الحكومة للتصدي لفيروس كورونا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

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

حة بروز دور المؤسسات الرسمية الحكومية في إدارة هذه األزمـة عبـر اإلعـالم الجديـد، وكـان البـروز األكبـر لـوزارة الصـ
.والسكان، حيث إنها المسؤول األول عن مواجهة هذه الجائحة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 لمواطن ميدانية لمعرفة أثر القرارات الحكومية المستمرة طوال فترة الجائحة على مشاركة ا تتبعيةإعداد دراسات
.في مواجهة األزمة

المطلوبـة  تفعيل دور الحمالت اإلعالمية واإلعالنية عبر صفحات التواصل االجتمـاعي، إلحـداث التغييـرات السـلوكية
.من المواطن ليكون أكثر فاعلية ومشاركة

رية دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي بنــاء ثقــة الشــباب نحــو أداء الحكومــة المصــ3)
دراسة ميدانية: خالل أزمة جائحة كورونا
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2021 كلية اإلعالم بجامعة األزهر: الناشر محمد محمدي سماح: المؤلف

2021، يناير 5، ج56ع: مجلة البحوث اإلعالمية :المصدر
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ميــة هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور البــرامج الحواريــة فــي تشــكيل إدراك الشــباب نحــو خطــط التن :المســتخلص
 القوميــة، والكشــف عــن مــدى إدراك الشــباب الجــامعي لهــذه القضــايا واالهتمــام بمتابعتهــا، والتعــرف علــى قــدرة هــذه

ة شـيوعًا بـين البرامج في تعزيز الوعي لقضايا القومية التي تـدعمها الحكومـة، والتعـرف أيضًـا علـى أكثـر القضـايا التنمويـ
ــة، ومــدى اســتفادتهم مــن المشــروعات ا ــر اســتهدافًا بقضــايا التنمي ــة األكث ــارهم الفئ ــة الشــباب الجــامعي، باعتب لتنموي

.المقدمة عبر تلك البرامج

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

 13.5أهم المشروعات التي القت اهتمامًا من الشباب هي العاصمة اإلدارية الجديدة بنسبة.%

روعات جــاءت مقترحــات الشــباب لتطــوير البــرامج الحواريــة لــدعم الدولــة فــي خططهــا التنمويــة بنســبة كبيــرة للمشــ
.القومية، واقتراح عرض أفالم تسجيلية عنها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

توعية الشباب بأهمية البرامج الحوارية التي تهتم بتنمية المشروعات القومية.

نـدوات  عمل أفالم تسجيلية عـن مشـروعات الدولـة الحديثـة وإذاعتهـا علـى القنـوات الفضـائية، والقيـام أيضًـا بعمـل
.وبرامج حوارية لشرح القضايا القومية وتوضيحها

ــرامج الحوا ــداء اآلراء والمقترحــات فــي الب ــة التخطــيط واإلشــراف والتقيــيم وإب ريــة، يجــب إشــراك الشــباب فــي عملي
.ومحاولة التعرف على االحتياجات والرغبات لديهم

دور البرامج الحوارية في تشكيل إدراك الشباب لخطط التنمية القومية4)

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2021، يوليو 54ع: مجلة البحوث اإلعالمية: المصدر

2020 كلية اإلعالم بجامعة األزهر: الناشر محمد رفاعي شوقي إبراهيم: المؤلف
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اقـع التمكـين تناولت الدراسة التطور التاريخي والنظريات االقتصادية المتعلقة بالهجرة غير الشـرعية، وو :المستخلص
ي مصر، االقتصادي في مصر، وواقع الهجرة غير الشرعية في مصر وأسبابها، وأساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية ف

 وتهــدف إلــى التعــرف علــى أســباب الهجــرة غيــر الشــرعية واآلثــار االقتصــادية أو االجتماعيــة لهــذه الظــاهرة، وأســاليب
ـــا علـــى دور آليـــات التمكـــين االقتصـــادي للشـــباب لمواجهـــة تلـــك الظـــاهرة، والخـــروج بنتـــ ائج مكافحتهـــا، والتعـــرف أيضً

.وتوصيات للحد منها

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

وجود تأثير معنوي بين أبعاد التمكين االقتصادي للشباب في الحد من الهجرة غير الشرعية في مصر.

 ــأثير البطالــة علــى ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية، حيــث إن ســوق العمــل محــدود مقابــل وجــود عــدد كبيــر مــن تبــين ت
.الخريجين

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

ــر الشــرعية، بالتعــاون مــع الصــندوق  تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة فــي تــوفير فــرص العمــل للحــد مــن الهجــرة غي
.االجتماعي للتنمية للبدء في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

مصـر  دور التمكين االقتصادي للشباب في الحد من الهجرة غير الشرعية في جمهورية5)
دراسة ميدانية: العربية

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2020، يونيو 2، ع40مج: المجلة العربية لإلدارة: المصدر

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: الناشر داليا عادل رمضان الزيادي: المؤلف
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اآلليات المتبعة  تناولت الدراسة كيفية تفعيل الدور المعلن للشباب في الخريطة السياسية للدولة، وما :المستخلص
ر، واعتمــدت التقليديــة والمســتحدثة لتمكينــه سياســيًا، وزيــادة مشــاركته المجتمعيــة فــي عمليــة صــنع القــرار فــي مصــ

، عــدم تمكــين الشــباب فــي الواقــع المصــري ديناميــاتالدراســة علــى مــنهج صــنع القــرار، وقــد ســعت الدراســة لمعرفــة 
.والوقوف على أهم سياسات وجهود الدولة لتمكين  الشباب بعد ثورتين

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

يــع هنــاك محــاوالت جــادة مــن قبــل النظــام السياســي المصــري لتأهيــل الشــباب لشــغل المناصــب القياديــة فــي جم
قيــادات الدولــة، وإشــراكهم فــي صــنع القــرارات، مــن خــالل تحويــل عــدد مــن توصــيات مــؤتمرات الشــباب إلــى قــرارات 

.ملزمة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

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

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

التمكـين  دراسـة السـتراتيجية: تمكين الشباب بين رغبة القيـادات ومقاومـة السـياقات6)
بعد ثورتين في مصر

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2019، يناير 2، ع56مج: المجلة االجتماعية القومية: المصدر

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2019منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: الناشر إيمان نور الدين الشامي: المؤلف
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ة واسـعة ركزت الدراسة على وسائل اإلعالم عامة والتليفزيون على وجه الخصوص لما تتمتع بـه مـن حريـ :المستخلص
سـمات، في التعبير عن الـرأي، ومناقشـة قضـايا تهـم الجمهـور وتتصـل بـالواقع، ولمـا يتميـز بـه مـن خصوصـية الـدور وال

ائية المختلفـة وبالتالي تزداد درجة المصداقية بينها وبين الجمهور، وعندما تتحقق الثقة التي تسعى لهـا القنـوات الفضـ
ــاو ل عــن طريــق برامجهــا المتنوعــة يتلقــى الجمهــور المعلومــات المتنوعــة وتــزداد المعرفــة حــول الموضــوعات التــي تتن

اتهم المشــروعات القوميــة؛ ممــا يزيــد مــن تطلعــات الشــباب نحــو مســتقبل مشــرق، وبالتــالي يــؤثر فــي مســتوى طموحــ
.المستقبلية والتي تؤثر في مستوى انتمائهم للوطن

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

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

يـة؛ ممـا زيادة عدد القنوات الفضائية التي يعتمد عليها الشباب في الحصول على معلومات عن المشـروعات القوم
.يشير إلى ازدياد حجم االهتمام اإلعالمي بهذه المشروعات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

اول وسـائل ضرورة االهتمام بتبني مراكز بحثية ومنظمات محلية متخصصة في اإلعـالم ومجـاالت التنميـة، لرصـد تنـ
.اإلعالم للمشروعات التنموية، وتقديم كل ما هو جديد، والتركيز على أهمية معرفة الجمهور بهذه المشروعات

هـــا مصـــداقية بـــرامج الفضـــائيات المصـــرية فـــي تغطيـــة المشـــروعات القوميـــة وعالقت7)
بتعزيز االنتماء والطموح لدى شباب الجامعات

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2018عدد خاص، مايو : المجلة المصرية لبحوث اإلعالم: المصدر

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2018منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف كلية اإلعالم بجامعة القاهرة: الناشر عبد العزيز مروى عبد اللطيف: المؤلف
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ة التعبيـر عـن تمثل شبكة اإلنترنت إحدى أدوات المشاركة السياسية للشباب، ذلك ألنها تتيح لهم فرصـ :المستخلص
ار وجهات نظرهم، والحـوار بـين بعضـهم وبعـض حـول القضـايا المختلفـة بدرجـة كبـرى مـن السـهولة، والحريـة مـن اإلطـ
ة التقليــدي للمشــاركة، ويســاهم هــذا فــي الحــد مــن ظــاهرة االغتــراب والالمبــاالة السياســية للشــباب، ويزيــد مــن درجــ

ــى التعــرف علــى دور  اهتمــامهم بالقضــايا العامــة، واإلحســاس بالمســؤولية تجــاه المجتمــع، وهــدفت هــذه الدراســة إل
.المواقع اإلخبارية اإللكترونية في المشاركة السياسية للشباب الجامعي المصري

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

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

يس اتجهت اآلراء نحـو الثقـة بالمعلومـات التـي يحصـلون عليهـا مـن مواقـع التواصـل االجتمـاعي عامـة وصـفحة الفـ
%.71.3بوك الخاصة بموقعي اليوم السابع والمصري اليوم بنسبة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تميـز والقـدرة ضرورة مشاركة الشباب فـي الحيـاة السياسـية والحزبيـة، ألنهـا تتـيح آفاقًـا وُسـعى إلثبـات الكفـاءة وال
.على العطاء للمشاركة في العمل العام

ل قضـايا العمل على حل مشكالت الشباب وتلبيـة احتياجـاتهم بمـا يـنعكس بصـورة إيجابيـة علـى مشـاركتهم فـي كـ
.المجتمع؛ مما يشجعهم على االنخراط في العمل الوطني

المواقع اإلخبارية اإللكترونية في المشاركة السياسية للشباب المصري8)

2017، 5، ج18ع: مجلة البحث العلمي في اآلداب: المصدر

2020 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2020منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر 2017منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف كلية البنات بجامعة عين شمس: الناشر محمد عبد الجواد مريهان: المؤلف
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يمثـــل العمــل التطـــوعي أحـــد روافــد عمليـــة التنميــة ألي مجتمـــع، لمـــا لــه مـــن رســالة اجتماعيـــة هـــدفها  :المســتخلص
ة الشباب المشاركة في البناء والتنمية وتقوية دعائم المجتمع، وفي هذا اإلطار هدفت هذه الدراسة إلى تفعيل مشارك

الجـــامعي فـــي العمـــل التطـــوعي، وذلـــك مـــن خـــالل تحديـــد المجـــاالت التطوعيـــة التـــي يشـــارك فيهـــا الشـــباب، وتحديـــد 
ي العمـل المعوقات الذاتية والبيئيـة التـي تحـول دون مشـاركتهم، وأخيـرًا وضـع تصـور تخطيطـي لتفعيـل مشـاركتهم فـ

.التطوعي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

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

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

وعيتوفير جميع المعلومات والمهارات والخبرات الالزمة للشباب الجامعي للمشاركة بفاعلية في العمل التط.

هليـة مشاركة منظمات المجتمـع المـدني فـي تثقيـف الشـباب الجـامعي وحثـه علـى المشـاركة، وقيـام الجمعيـات األ
.بالدعاية عن برامجها ومجاالتها التطوعية بالتعاون مع الجامعات

24

تصور تخطيطي مقترح لتفعيل مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي) 9

2021 الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية: الناشر حمدان طاهر محمد: المؤلف

2021، أكتوبر 56، ع2مج :مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية: المصدر



|رعاية الشباب    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مها الطـالب، هدفت الدراسة إلى التعرف على أفضل سبل وآليات التواصل الرقمي الحديثة التـي يسـتخد :المستخلص
لة ويمكــن ألعضــاء هيئــات التــدريس عــن طريقهــا معرفــة أفكــارهم واتجاهــاتهم تجــاه القضــايا المجتمعيــة وتقويــة الصــ

حقـق خدمـة بينهم وبين طالبهم، وإيجاد أفضـل الطـرق للتـأثير اإليجـابي فـي فكـرهم الناقـد وقـيم المواطنـة لـديهم بمـا ي
.وتنمية المجتمع

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

 ات ، بعكـس المنصـوالتليجـرامآب  الـواتسيفضل الطالب التواصل الرقمـي مـع الجامعـة وأعضـائها عبـر اسـتخدام
.اإللكترونية المكلفة لهم ماديا والصعبة عليهم تقنيا

وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:

ر كـلِّ مـن زيادة طرق التواصل بين الطالب والجامعة ممثلة في أعضاء هيئات التدريس والقيادات األكاديمية بها عب
.الوسائل التقليدية والرقمية على حد سواء

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

25

ب فـي دور الجامعات في تنمية مفاهيم المواطنة والمسؤولية االجتماعية لـدى الشـبا) 10
جامعة األزهر نموذًجا: ضوء االتجاه نحو التحول الرقمي

2021، يونيو 27عمجلة قطاع الدراسات اإلنسانية، : المصدر

2021 كلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر: الناشر ابتسام مرسي محمد المرسي: المؤلف



ب هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهـم مالمـح أزمـة الهويـة ومسـتوى الرضـا عـن الحيـاة لـدى الشـبا :المستخلص
ن الجامعي، والبحث عن وجود عالقة بين كل من ثقافـة وسـائل االتصـال والرضـا عـن الحيـاة مـن جانـب، وأزمـة الهويـة مـ

) 400(ن جانب آخر، واسـتخدمت المـنهج الوصـفي التحليلـي عـن طريـق تصـميم اسـتبيان تـم توزيعـه علـى عينـة مكونـة مـ
.طالب وطالبة من جامعة عين شمس

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

اإلحساس بالعزلة، واالغتراب عن المجتمع، ومعانـاة : معاناة الشباب الجامعي من أزمة الهوية، ومن أهم مالمحها
ل مباشر الشباب من صراع القيم، وحدوث مفارقة قيمية لديهم، وضعف تقدير الشباب لذاتهم، مما ينعكس بشك

.على الهوية الثقافية للمجتمع

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

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

26

وء أزمــة الهويــة وعالقتهــا بكــل مــن ثقافــة وســائل االتصــال والرضــا عــن الحيــاة فــي ضــ) 11
بعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة عين شمس

2020، 44، ع1مج: مجلة كلية التربية: المصدر

2020 كلية التربية بجامعة عين شمس: الناشر بسنت عدلي حسن محمد، ليلى أحمد السيد كرم: المؤلف



|رعاية الشباب    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ري هناك حاجة متزايـدة فـي الوقـت الحاضـر إلـى دراسـة التسـامح فـي المجتمـع المصـري، ودراسـة مـا يعتـ :المستخلص
 هذه الظاهرة من تغير في اآلونـة األخيـرة، وفـي هـذا اإلطـار هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أبعـاد قـيم التسـامح،
 والوقـــوف علـــى دواعـــي االهتمـــام بتـــدعيم هـــذه القـــيم لـــدى الشـــباب، وتحديـــد األدوار التـــي ينبغـــي أن تقـــوم بهـــا بعـــض

.في تعزيز قيم التسامح) وسائل اإلعالم -الجامعة  –المدرسة  –األسرة (المؤسسات التربوية 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

نـف، وتحتـرم إن ثقافة السالم ترتبط بـالقيم والمواقـف وطبيعـة السـلوك اإلنسـاني التـي ترتكـز علـى عناصـر عـدم الع
.الحقوق األساسية لإلنسان وحريات اآلخرين

تضمنها نظـام يرتبط نشر ثقافة التسامح والسالم بالتنشئة بقيمها ومفاهيمها، وهي عملية تبدأ منذ الطفولة، وي
حياتيــة القــيم التــي تحتويهــا بــرامج التنشــئة االجتماعيــة والتربويــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات والقــيم والمهــارات ال

.وأساليب التفاهم والتسامح

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية 

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

ان والثقافـات ضرورة االنفتاح والتواصل مع الثقافات واألفكار اإلنسانية المعاصرة، والتشجيع على الحوار بين األديـ
.من أجل التعايش المشترك والسالم االجتماعي

27

صفحة 1154 – 1131 2018 الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر خلود حسام حسنين حسن 2020، ديسمبر 26عمجلة قطاع الدراسات اإلنسانية، : المصدر

2020 كلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر: الناشر أسماء محمد نبيل إحسان: المؤلف

مدى وعي الشباب بثقافة التسامح المجتمعي) 12



اد، وفـي الفضـاء تستمد ثقافة الحوار أهميتها من كونها تعزز القيم الثقافية الخاصة بالتواصل بين األفـر :المستخلص
، وخاصـة المعلوماتي الجديد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي هي الوسيط الرئيس في التواصـل بـين أفـراد الجمهـور

أهميـة  من الشباب، حيث أنها تمثل ساحة مفتوحة للحوار في جميع االتجاهات وبين مختلف الثقافات، ومـن هنـا جـاءت
ا لمـا هذه الدراسة في كونها تتناول اتجاهات الشـباب نحـو دور مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي دعـم ثقافـة الحـوار، نظـرً

يجعلهــا  تـوفره مواقـع التواصـل االجتمــاعي مـن منصـة للـرأي والتعبيــر، وانفتـاح علـى جميـع البيئــات والثقافـات؛ ممـا قـد
.وسيلة للحوار والتقارب بين البشر وخاصة الشباب

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

واقــع ارتفــاع نســبة اســتخدام الشــباب مــن الجنســين لمواقــع التواصــل االجتمــاعي، وكــذلك المواقــع الرياضــية، وم
.األغاني، مع تراجع اعتماد الشباب على المواقع الدينية

عليـق تعددت وتنوعت طرق مشاركة الشباب في الحوار على مواقع التواصل االجتماعية، حيث جاء في مقـدمتها الت
.على القضايا والموضوعات المطروحة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

ــي يهــتم الشــباب بالــدخول فــي مناقشــات حولهــا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاع ــى أهــم القضــايا الت ي، التعــرف عل
.وأسباب مشاركتهم في هذه القضايا، وموقفهم منها

28

اتجاهات الشباب نحو دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم ثقافة الحوار) 13

2019ديسمبر  –، أكتوبر 27ع: المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال: المصدر

2019 كلية اإلعالم بجامعة األهرام الكندية: الناشر غادة أحمد عبد الرحمن، يسرا محمد صبيح: المؤلف



|رعاية الشباب    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مـاعي خـالل هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين اعتماد الشباب المصري على شـبكات التواصـل االجت :المستخلص
والخصــائص المدركــة للشخصــية القوميــة المصــرية ذات الطــابع االجتمــاعي، حيــث ) م2015 –م 2011(المرحلــة االنتقاليــة 

ت عملــت علــى التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الشــباب المصــري علــى هــذه الشــبكات كمصــدر لألخبــار، وتحديــد أنمــاط ومجــاال
قبل اعتمــاد الشــباب المصــري عليهــا، مــع الوقــوف علــى تقــديرات المبحــوثين لمالمــح الشخصــية المصــرية فــي المســت

.القريب في ظل كثافة استخدام تلك الشبكات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

هـم تجـاه يرى بعض أفراد عينة الدراسة أن شبكات التواصل االجتمـاعي، ومـا تضـمنته مـن مشـاركات المصـريين وآرائ
، قــد أفــرزت بيئــة خصــبة للنقــاش، ومــن ثــم االخــتالف فــي اآلراء )2015 – 2011(مختلــف القضــايا القوميــة خــالل الفتــرة 

.ووجهات النظر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

،ورصـد  العمل على دراسة اعتماد الشباب المصري علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي كمصـدر لألخبـار  والمعلومـات
.وتحليل أسباب هذا االعتماد، مع تحديد أنماط ومجاالت هذا االعتماد، والعوامل المؤثرة عليه

اصـــل الوقـــوف علـــى مالمـــح الشخصـــية المصـــرية فـــي المســـتقبل القريـــب، فـــي ظـــل كثافـــة اســـتخدام شـــبكات التو
.االجتماعي

29

ـــإدراكهم لخصـــائص) 14 ـــه ب ـــى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي وعالقت  اعتمـــاد الشـــباب عل
الشخصية المصرية

2019، يناير 1، ع56مج: المجلة االجتماعية القومية: المصدر

2019 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: الناشر سالي بركات: المؤلف



 اســتطاعت المجتمعــات االفتراضــية أن تجــذب وقــت وفكــر واهتمــام ووجــدان الشــباب وعقــولهم، دون :المســتخلص
صــي والجمعــي اعتبـار للفــوارق الجغرافيـة والعرقيــة والجنسـية والسياســية واالقتصــادية، ليمتـزج االتصــال الـذاتي والشخ

نظومــة والجمــاهيري فــي بيئــة واحــدة، أعــادت تشــكيل الحيــاة االجتماعيــة واالتصــالية للفــرد، وســاهمت فــي التــأثير علــى م
ظومـة القـيم وهـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى الكشـف عـن التحـديات التـي تواجـه من. القيم األخالقية التي تكون سلوك الفرد

بنـاء هـذه  األخالقية بالمجتمعات االفتراضية، والوقوف على واقع منظومـة القـيم األخالقيـة لـدى الشـباب، وتحديـد آليـات
ك المنظومــــة بالمجتمعــــات االفتراضــــية، كمــــا هــــدفت إلــــى تقــــديم بــــدائل وحلــــول تطبيقيــــة لمواجهــــة أزمــــة القــــيم بتلــــ

.المجتمعات

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

ة، وأيضًـا وجـود تغير في منظومة القيم لدى الشباب بالمجتمع االفتراضي، مما يجعل اإلنسان أكثـر تقبلًـا لقـيم جديـد
.ضعف في المحتوى القيمي المقدم للشباب

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

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ربويـة، والبعـد العمل على تقديم برامج إثرائية وبنائية في مجال القيم بالمجتمع االفتراضي، من خالل المؤسسـات الت
.عن الطرح التقليدي في المجتمع التقليدي

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

30

بناء منظومة القيم األخالقية لدى الشباب على ساحة المجتمع االفتراضي) 15

2019، يونيو 23ع: مجلة قطاع الدراسات اإلنسانية: المصدر

2019 كلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر: الناشر منى حسني جاد علي: المؤلف



|رعاية الشباب    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى دور مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تـــدعيم وتعزيـــز مفهـــوم  :المســـتخلص
ءلة المســاءلة االجتماعيــة، بمــا يشــتمل عليــه ذلــك المفهــوم مــن آليــات ومتطلبــات تمثــل فــي مجملهــا مفهــوم المســا
ــى  االجتماعيــة، بحيــث تقــدم نتــائج أوليــة لمؤشــرات األداء العــام، ودور الشــباب فــي تطــوير أو تراجــع هــذا األداء، إضــافة إل

ت الوقوف علـى أبعـاد وحـدود تلـك العالقـة، والتـي مـن خاللهـا يمكـن الوقـوف علـى نقـاط القـوة والضـعف لحـدود وإمكانـا
.التواصل االجتماعي في تدعيم مفهوم المساءلة االجتماعية

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي  

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

معلومـات جاءت النسبة الكبرى للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي في المقدمة هي الرغبة في تنميـة المعـارف وال
فـــي مختلـــف المجـــاالت والموضـــوعات، وتليهـــا معرفـــة مختلـــف اآلراء حـــول القضـــايا المطروحـــة، وأخيـــرًا رصـــد آراء 

.واتجاهات األهل واألصدقاء تجاه تلك القضايا

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ين العمل على نشر مفهوم وأبعاد المساءلة بوجه عـام، والمسـاءلة االجتماعيـة بوجـه خـاص، والعمـل علـى التمييـز بـ
.مفهوم المساءلة والمسؤولية االجتماعية

اب تعميـــق قنـــوات التفاعـــل بـــين الشـــباب والمســـؤولين عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، عـــن طريـــق تأهيـــل الشـــب
رؤى  الجــامعي علــى ممارســات وأســاليب المســاءلة مــن خــالل المنــاهج األكاديميــة، وكيفيــة المشــاركة اإليجابيــة فــي

.التنمية المستدامة
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ب دور مواقع التواصل االجتمـاعي فـي دعـم مفهـوم المسـاءلة االجتماعيـة لـدى الشـبا) 16
الجامعي

2019يونيو /، أبريل23، ع7س: مجلة بحوث العالقات العامة: المصدر

2019 الجمعية المصرية للعالقات العامة: الناشر داليا مصطفى السواح: المؤلف



هميــة تناولــت هــذه الدراســة مســؤولية اإلدارة الجامعيــة نحــو نشــر ثقافــة التســامح لــدى طالبهــا نظــرًا أل: المســتخلص
ى العـالم، موضوع التسامح، خاصة فـي هـذه اآلونـة التاريخيـة المليئـة بالصـراعات وحـوادث العنـف، والثـورات واالنفتـاح علـ

ي آراء وذلك من خالل عرض إطار نظري تناول مفهوم ثقافـة التسـامح وأهميتهـا، وموقعهـا فـي الفكـر التربـوي متمثلًـا فـ
ر ثقافـة بعض الفالسفة والمـربين، ومـن منظـور اإلسـالم، ثـم تنـاول عـرض تحليلـي لمسـؤولية اإلدارة الجامعيـة نحـو نشـ

.ةالتسامح، وفي المحور األخير قدمت الدراسة إجراءات مقترحة لتفعيل مسؤولية اإلدارة الجامعية نحو هذه الثقاف

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

السـلوك تقوم الجامعة بدور فعال في تكوين المواطن الصالح المتسامح الذي مـن المفتـرض أن تتميـز شخصـيته ب
.األخالقي، والذي توجهه القيم والمبادئ األخالقية

طر ال يملك الطالب في الجامعات العربيـة معرفـة كافيـة بمقومـات الحـوار ومهاراتـه، فضـلًا عـن عـدم إدراكهـم للمخـا
.الناتجة عن غياب الحوار مع اآلخر، وأهمية التسامح معه

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

لــى أســاس االرتقـاء بالثقافــة الســائدة فـي البيئــة الجامعيــة، والمتعلقــة باالتجاهـات والمعــارف والقــيم، بحيـث تقــوم ع
عتقــاد، المســاواة والحريــة واحتــرام اإلنســان لذاتــه وإنســانيته، بعيــدًا عــن التعصــب للــرأي أو التطــرف فــي االتجــاه واال

.وتوفير مناخ من الحرية واألمن والتسامح والعدالة والديمقراطية
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دى إجـراءات مقترحـة لتفعيــل مسـؤولية اإلدارة الجامعيــة نحـو نشـر ثقافــة التسـامح لــ) 17
طالبها

2018، يناير 34ع: مجلة العلوم التربوية: المصدر

2018 كلية التربية بجامعة جنوب الوادي: الناشر محمد سيد محمد السيد، عزة أحمد صادق علي: المؤلف
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علـيم والعمـل الدراسة استكشاف مدى تباين المشكالت النفسية لدى الشباب فـي سـن الت تستهدفا :المستخلص
حــد ســنة بمحافظــة القــاهرة، فــي محاولــة لطــرح حلــول تســهم فــي حــل المشــكالت النفســية واالجتماعيــة أو ال) 35 – 18(

ط والبـرامج منها، وبما يسهم في تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الشباب المصري، وبما يكفل وضع السياسات والخطـ
.ليمالهادفة لتحسين الواقع الشبابي، وترشيد اإلجراءات لمواجهة المشكالت النفسية واالجتماعية على نحو س

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

عوبة صـعوبة إيجـاد فـرص عمـل مناسـبة، وصـ: هناك اتفاق عام بين الشباب على أن أهم المشكالت االجتماعيـة هـي
.توفير مسكن مناسب لتكوين أسرة، وعدم اإلعداد الكافي لتحمل المسؤولية االجتماعية

س جـــاءت أهـــم المشـــكالت النفســـية فـــي عـــدم قـــدرة الشـــباب علـــى الـــتحكم فـــي انفعاالتـــه، وانتشـــار الشـــعور باليـــأ
.دخينواالكتئاب، بينما تحددت المشكالت النفسية واالجتماعية في انتشار الخالفات األسرية والعنف والت

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

حة االهتمــام بالتوعيــة الصــحية واالجتماعيــة والرياضــية للشــباب، عــن طريــق ضــرورة إجــراء دراســات للتعامــل مــع صــ
.الشباب والعادات الغذائية، وتخطيط حمالت توعية لمكافحة اإلدمان بكل صوره

ة التعلـيم، االهتمام بالجانب التعليمي والتثقيفـي للشـباب مـن خـالل تعزيـز دور الشـباب فـي صـياغة ومراجعـة سياسـ
.وتشجيع األساليب التربوية التي تنمي اإلبداع والتفكير االبتكاري
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دراسـة : سـنة) 35 – 18(أهم المشكالت النفسية واالجتماعيـة لـدى الشـباب المصـري ) 18
تطبيقية في محافظة القاهرة

الموقع اإللكتروني لمعهد التخطيط القومي: المصدر

2018 معهد التخطيط القومي: الناشر معهد التخطيط القومي: المؤلف



تصــور هــدفت الدراســة إلــى التخطــيط العلمــي لبنــاء ونشــر ثقافــة التســامح عنــد الشــباب، والتوصــل ل :المســتخلص
، وتحديــد تخطيطــي مقتــرح ورؤيــة استشــرافية لبنــاء ونشــر هــذه الثقافــة، وذلــك مــن خــالل تحقيــق الــوعي بتلــك الثقافــة

عزيـز ثقافـة الجهود المبذولـة فـي نشـر روح المحبـة بـين أفـراد الشـباب، وتحديـد اآلليـات المتبعـة عنـد اسـتخدام أسـاليب ت
.التسامح عند الشباب، والمعوقات التي تواجه عملية بناء هذه الثقافة

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

قيقــي، أهميــة نشــر ثقافــة التســامح فــي تعــديل ســلوك الشــباب مــن خــالل تقــدير االخــتالف بيــنهم، وبــذل الجهــد الح
.والمساهمة في تحقيق العدالة والمساواة، وخلق روح احترام الرأي اآلخر

 هم جيـدًا، االجتماعي بعض األدوار التي تؤدي إلى تعزيز ثقافة التسامح، عدم تأهيلالمختص من أسباب عدم ممارسة
.وعدم معرفة المجتمع بأهمية دور المختص االجتماعي، واهتمام المختص االجتماعي بالعمل الفردي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية 

العمل على تفعيل التشريعات واالتفاقيات الدولية، وكذلك مدونة السلوك المتعلقة بحماية الشباب.

نشـيط أهمية دور اإلعالم واالتصال في تعزيز ثقافة التسامح، وضـرورة تعزيـز روح المواطنـة لـدى الشـباب، وضـرورة ت
.وتفعيل الدور في تعزيز ثقافة التسامح
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التخطيط لبناء ونشر ثقافة التسامح عند الشباب) 19

2018، ديسمبر 206ع: مجلة القراءة والمعرفة: المصدر

2018 كلية التربية بجامعة عين شمس: الناشر حازم محمد إبراهيم مطر: المؤلف
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ط بتقـدمها تعتبر الثقافـة هـي المحـرك األساسـي للفعـل اإلنسـاني، فمقيـاس تحضـر األمـم ورقيهـا مـرتب :المستخلص
اظ علـى الثقافي بكل ما يشمله اللفظ من دالالت وما يحتويه من معـان، وألن أعمـدة بنـاء األمـم هـي الشـباب، فـإن الحفـ

ناقشـت هـذه و. الثقافة ونقلها إلى األجيال الجديدة يعتمد في نجاحه على مدى اسـتيعاب وإيمـان الشـباب بتلـك الثقافـة
قبل الهويـة الدراسة دور وسائل اإلعالم الجديدة وتأثيرها على الشباب، والواقـع الحـالي لثقافـة الشـباب المصـري، ومسـت

.العربية في شخصية الشباب، ومفاتيح العودة إلى التوازن وسد الثغرات لحماية الهوية العربية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

،ماهيــة  شــكّلت حالــة التنــوع والتعــدد فــي مصــادر المعرفــة، والتغيــر الــذي أحدثتــه أشــكال االتصــال واإلعــالم الجديــدة
.  الثقافة المصرية وطابعها العربي، وهو ما فرض علينا البحث عن مستقبل الطابع العربي

 وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:

 بالنسـبة للمحتـوى % 3ضرورة االهتمام بكل ما هو مكتوب في هذا العالم التكنولـوجي باللغـة العربيـة، فهـو ال يتجـاوز
.الرقمي للغات األخرى

حليــل لــدور ضــرورة االهتمــام باللغــة العربيــة، ألنهــا الوعــاء الــدائم لتراثنــا وهويتنــا العربيــة األصــيلة، وأهميــة البحــث والت
.وسائل اإلعالم وتأثيراتها، وتدخل المعنيين بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية العربية
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رؤية تحليلية: التفاعلية والهوية الثقافية لدى الشباب المصري) 20
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2017 الجامعة األمريكية بالقاهرة: الناشر داليا أشرف: المؤلف
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