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Abstract  

With the booming education and diversity of fields, is a lot of graduates 

produced in various fields, and these graduates are trying hard to join the labor 

market, and suffer a lot of trouble to find jobs; due to the decline in the state's 

role in employment in the administrative organ it; and from here show the 

importance of self-employment, which through which young people practiced 

works and activities provide them with income, and Zhrvy recent work online 

through certain tasks performed by the employee and paid him wages from the 

employer through the Visa and accounts and bank numbers, it is possible that the 

employer in the state and employee in another country, and also it is possible that 

the young man finding opportunities to market their products and sell them 

through the Internet inside and outside, it must be directed young people to such 

entrepreneurship and this happens through sensitize them to work free over the 

Internet, seeks this research to develop imagine a proposal to the role of social 

service from the perspective of general practice to develop the awareness of 

young people to work free over the Internet. 
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 6007, 1ط, القاهرة للكتاب، العامة املصرية اهليئة , اجلدد والدعاة العومل  بني الشباب وعى تزيف:   املعطى عبد الباسط عبد و أمني عبري)1(
 161ص,

 11ص,  6001,  االسكندرية,  اجلامع  شباب مؤسس ,  واإلدمان البطال  مشاكل:  احلليم عبد حافظ أنوار )2(

 ،2102 العام يف العريب العامل يف الشباب تشغيل حول نظر وجهات ، عريب شاب مةليون 011لتحدى التصدي:  العاملي االقتصادي املنتدى )3(
 1ص,  6016,  اإلقليمية األجندة

 املةلخص 

 حيؤاولون اخلرجيؤون وهؤالال , اجملاالت خمتلف يف اخلرجيني من الكثري إنتاج يتم جماالته، وتنوع التعليم ازدهار مع        
 يف الدولؤؤؤة دور لرتاجؤؤؤع نظؤؤؤرا   عمؤؤؤ   فرصؤؤؤة إلجيؤؤؤاد املتاعؤؤؤ  مؤؤؤن الكثؤؤؤري ويعؤؤؤانون العمؤؤؤ ، بسؤؤؤو  االلتحؤؤؤا  جاهؤؤؤدين
و من هنا تظهر أمهية العم  احلؤر الؤ ى نكؤن مؤن  ألؤه أن نؤارا العؤباب أعمؤا   هلا  اإلداري اجلهاز يف توظيفهم

يف اآلونؤة األ ؤرية العمؤ  عؤن اإلنرتنؤخ مؤن  ؤأ  مهؤام معينؤه يقؤوم  ؤا املوظؤف و  و أنعطة توفر هلؤم د ؤ , و ظهؤر
يؤاا و أرقؤؤام احلسؤالت البنكيؤؤة فمؤن املمكؤؤن أن يكؤون صؤؤاح  يتقاضؤى عليؤه أجؤؤر مؤن صؤؤاح  العمؤ  مؤؤن  ؤأ  الف

العمؤؤ  يف دولؤؤة و املوظؤؤف يف دولؤؤة أ ؤؤرى , و أيكؤؤا  مؤؤن املمكؤؤن أن يقؤؤوم العؤؤاب اجيؤؤاد فؤؤرص لتسؤؤوي  منت اتؤؤه و 
بيعها من  أ  اإلنرتنؤخ دا ؤ  و  ؤارج , فأبؤد أن يت ؤه العؤباب إه مثؤ  هؤ   األعمؤا  احلؤرة و حيؤد  هؤ ا مؤن 

عيتهم للعم  احلر عن اإلنرتنخ , فيسعى ه ا البحث إه وضع تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعيؤة مؤن  أ  تو 
 للعم  احلر عن اإلنرتنخ العباب وعى منظور املمارسة العامة لتنمية

 :الدراس  ملشكةل  مدخل -أوالا 

 يف  اصؤؤة للعوملؤؤة، ارتباطؤا األكثؤؤر العمؤ  أسؤؤوا  يف فرصؤا تتؤؤي  ال التلقؤؤني علؤى القؤؤا م التعليمؤي النظؤؤام  خمرجؤات نإ
 واملعرفؤؤؤؤة  واملهؤؤؤؤارة التعلؤؤؤؤيم مؤؤؤؤن مرتفعؤؤؤؤة مسؤؤؤؤتو ت ذات تكؤؤؤؤون أن العمؤؤؤؤ  لقؤؤؤؤوة تتطلؤؤؤؤ  والؤؤؤؤي التكنولوجيؤؤؤؤة النؤؤؤؤواحي

 .( 1)اللغات واتقان التكنولوجية

 عؤن يبحثؤون الؤ ين عؤدد يؤاداد الؤ ى الوقؤخ ويف والعمالة االقتصادي النعاط بني الف وة يف املتعلمني بطالة وتتمث  
 . (2)األعما  بعض وظا ف وتتقلص عم ،

 سؤؤو  ألن ولكؤؤن فقؤؤط، عمؤؤ  فؤؤرص تؤؤوفري عؤؤن االقتصؤؤاد ع ؤؤا عؤؤن العمؤؤ  سؤؤو  يف املهؤؤارات توافؤؤ  عؤؤدم يؤؤن م وال
 أعلؤؤى البطالؤة فمعؤدالت املأ مؤؤني  غؤري تقدنؤة وطريقؤة التعلؤؤيم حمتؤوى بسؤب  وكؤ ل  عاليؤؤة، مهؤارات يتطلؤ  العمؤ 
 لملهؤؤؤارات يتمتعؤؤؤون شؤؤؤباب ختؤؤؤري  يف أ فقؤؤؤخ العربيؤؤؤة املنطقؤؤؤة يف التعلؤؤؤيم أنظمؤؤؤة أن يوضؤؤؤ  ممؤؤؤا تعليمؤؤؤا  األكثؤؤؤر بؤؤؤني

 . (3)العم  لسو  املطلوبة



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017 
 

61 
 

                                                           

   67,  76 ص,   ساب  مرجع,  واإلدمان البطال  مشاكل: احلليم عبد حافظ أنوار)4(

 كلية,  الفيوم جامعة, منعورة غري دكتورا  رسالة, الفيوم مبحافظ  األهةلي  اجلمعيات يف البشري  التنمي  برامج تقومي:  فراج حممد الدين جأ  مليا  )5(
 6002, االجتماعية اخلدمة

 غري ماجستري رسالة,  احلر العمل حنو اجلامعات خرجيي اجتاهات وتنمي  اجلماع  خدم  يف السةلوكي يفاملعر  االجتاه:  فرج اللطيف عبد مجعة عماد )6(
 6007,  االجتماعية اخلدمة كلية,  الفيوم جامعة, منعورة

 رأا تكؤوين وعمليؤة. ميؤوهلم وصؤق  اجتاهؤامم وتعؤدي  وتؤوعيتهم العمؤ  سؤو  الحتياجؤات اخلؤرجيني إعداد من والبد
 لؤا دة املأ مؤة والنوعيؤة املطلوبؤة لألعداد الأزمة واخلنة والتعليم والقدرات لملهارات األفراد إعداد تعىن البعرى املا 

 مالسسؤؤات عؤؤات  علؤؤى وتقؤؤع. واخلدميؤؤة اإلنتاجيؤؤة لملالسسؤؤات األفؤؤراد وإحلؤؤا  واالجتماعيؤؤة االقتصؤؤادية التنميؤؤة معؤؤد 
 وإعطؤؤا  تؤؤدريبها علؤؤى والعمؤؤ  املطلؤؤوب، الجتؤؤا ا يف العاملؤؤة القؤؤوى أتهيؤؤ  ضؤؤرورة يف املتمثلؤؤة املهؤؤام مؤؤن الكثؤؤري التعلؤؤيم
 وفقؤؤؤا أ ؤؤؤرى، اه مهنؤؤؤة مؤؤؤن االنتقؤؤؤا  علؤؤؤى األفؤؤؤراد مبسؤؤؤاعدة يهؤؤؤتم التحؤؤؤويلي فالتؤؤؤدري  التحؤؤؤويلي  للتؤؤؤدري  األمهيؤؤؤة

 .(4)العم  سو  الحتياجات

 البعؤؤرية التنميؤؤة بؤؤرام  عمؤؤ  لتطؤؤوير املقؤؤرتح التصؤؤور يف -(2112) فاارا  حممااد الاادين جاا ل مليااا  دراسؤؤة وأكؤؤدت
 واحملاضؤرات الؤدورات عقؤد طريؤ  عؤن وللمنظمؤة واملسالولني، لألفراد واإلعداد التأهي  أمهية على -األهلية لجلمعيات
 مؤن االسؤتفادة  أ  من ذل  ويتحق . الد   ولا دة للعم  فرص إجياد برام  ووضع النقاش، وحلقات والندوات
  ؤنات مؤن العؤاملي السؤو  احتياجؤات أحؤد  ودراسؤة التخصصؤات، خمتلؤف يف املؤدربني مؤن الكفؤا ة عالية اخلنات
 . (5)والعمالة العم  سو  الحتياجات طبقا  عم ، فرص و ل  وحرفية تعليمية ومهارات

 القبلؤؤي القيؤؤاا بؤؤني إحصؤؤا ية دالؤؤة ذات فؤؤرو  توجؤؤد أنؤؤه (2112) فاار  الةلطيااف عبااد مجعاا  عماااد دراسؤؤة وأثبتؤؤخ
 مؤؤؤن ذلؤؤؤ  وكؤؤؤان السؤؤؤلوكي، املعؤؤؤريف االجتؤؤؤا  اسؤؤؤتخدام نتي ؤؤؤة احلؤؤؤر العمؤؤؤ  حنؤؤؤو اجلامعؤؤؤات  رجيؤؤؤي الجتاهؤؤؤات والبعؤؤؤدي
 إليؤه توصؤلخ مؤا أهؤم ومؤن. احلؤر العمؤ  حنؤو اجلامعؤات  رجيؤي لدى والسلوكي والوجداين املعريف اجلان  تنمية  أ 
 بطالؤة علؤى املرتتبؤة واملعؤكأت العمؤ  سؤو  واحتياجؤات اجلامعؤات  رجيؤي بؤني املوا مؤة يف أزمؤة وجؤود الدراسؤة ه  

 . (6)اجلامعات  رجيي

 مؤؤؤؤع يتؤؤؤوا م ال العؤؤؤاي التعلؤؤؤيم خمرجؤؤؤؤات أن إه (2100) حمماااد عطيااا  حشااامت حممااااد أمااا ة دراسؤؤؤة نتؤؤؤا   وتعؤؤؤري
 الفعليؤة االحتياجؤات عؤن دقيقؤة معلومؤات وجؤود عؤدم يف تتمثؤ  املعؤكلة هؤ   أسؤباب وأن العمؤ ، سو  احتياجات
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,  منعورة غري دكتورا  رسالة,  مقارن  ميداني  دراس  العمل سوق متطةلبات و اجلامعي التعةليم يف اخلصخص :  حممد عطية حعمخ حممد أمرية )7(
 6011,  اآلداب كلية, مشس عني جامعة

 

 كلية ، حلوان جامعة ، والععرين الرابع الدوي العلمي املالمتر يف منعور حبث ، الرقمي  البيئ  ظل يف البشري  املوارد تنمي  :  لي   اام عطية مىن )8(
 6011 مارا 10-7 ، االجتماعية اخلدمة

(9) Hokayem, Charles: Essays on human capital, health capital, and the labor market 

University of Kentucky, UMI DissertationsPh.DPublishing, 2010. 

(10( Kyeyune, Catherine , Towards the development of a cultural competence framework for 

human resource development professionals in international business:A study of Best 

Practice Learning and Diversity companies , Ph.DSouthern IllinoisUniversity at Carbondale, 

UMI Dissertations Publishing, 2012 
 

 وأيكؤا، التغيؤري، هلؤ ا العؤاي التعلؤيم مالسسؤات اسؤت ابة وبؤط   العمؤ ، سو  احتياجات تغيري وسرعة العم ، لسو 
 . (7)العم  سو  اجاتالحتي املأ مة األ رى املهارات بعض تنمية إه اجلامعة  رجيي حاجة

 الرقميؤؤة البيئؤؤة ظؤؤ  يف البعؤؤرية املؤؤوارد تنميؤؤة متطلبؤؤات حتديؤؤد إه (2100) خةلياال خاازام عطياا  مااى دراسؤؤة وتوصؤؤلخ
 : (8)يلى كما
 هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واملتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدربني، األعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن البعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد لتنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املعرفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املتطلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات( 1)

 .املنظمة يف اإلنرتنخ  دمات وميئة واملعلومات االتصا  تكنولوجيا حو  املعارف ز دة

 اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام يف املهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الرقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، البيئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يف البعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد لتنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املهاريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املتطلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات( 6)
 .املعلومات وتكنولوجيا اإلنرتنخ

  طؤؤؤؤؤؤؤؤؤط وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود عؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الرقميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، البيئؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يف البعؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية املؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد تنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تواجؤؤؤؤؤؤؤؤؤه معوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤات وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود( 2)
 .املعلومات تكنولوجيا جما  يف للبحو  االهتمام وعدم الرقمي، والتأهي  للتدري 

 للؤرغم -األفؤراد أن إه Hokayem, Charles(2101) ( حكايم تشاارلز)  لدراسؤة الر يسؤة النتؤا   وتعؤري
 أمهيؤؤة الدراسؤؤة وأكؤؤدت املسؤؤتقب ، يف أعلؤؤى أجؤؤور علؤؤى حيصؤؤلون فؤؤم م – هلؤؤم واملهؤؤارات ال اتيؤؤة الكفؤؤا ة درجؤؤة ارتفؤؤاع

 . (9)والعمالة البعرى املا  رأا على وأتثريها املهارات،

 لتنميؤة الثقافيؤة الكفؤا ة حتديؤد إه Kyeyune, Catherine (2102)(  كياايني كااررين)   دراسؤة وسؤعخ
 الكفؤؤؤا ة أمهيؤؤؤة إه الدراسؤؤة هؤؤؤ   نتؤؤؤا   وأشؤؤارت. وتقييمهؤؤؤا تطويرهؤؤؤا  ؤؤا نكؤؤؤن الؤؤؤي الكيفيؤؤة وحتديؤؤؤد البعؤؤؤرية، املؤؤوارد
 يف ودورهؤؤا البعؤؤرية، املؤؤوارد تنميؤؤة وبؤؤرام  والتؤؤدري ، التعلؤؤيم مثؤؤ  البعؤؤرية، املؤؤوارد تنميؤؤة ممارسؤؤات توحيؤؤد يف الثقافيؤؤة
 . (10)املهنيني أدا  حتسني

 وتكؤمن د ؤأ، هلؤم تؤوفر وأنعؤطة أعمؤاال العؤباب نؤارا أن  ألؤه من نكن ال ى احلر العم  أمهية تظهر هنا ومن
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(11) Alison Spence: Labour market , Edition No: Social Trends 41 , Office for National Statistics , 
Kew, London , 2011,p3 

,  1ط,  والقاهرة اإلنان نور,  النسوي االجتماع عةلم يف دراسات: العمل سوق وحتدايت العمالي  النسائي  احلركات:  عوض فيحن السيد )12(
   102ص,  6001

 الثقافية الدار,  (وإع مي  ونفسي  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  مصطةلحات)  العومل  عصر مصطةلحات معجم:  ايفالك عبد الفتاح عبد إمساعي  )13(
 707ص,  6001,  القاهرة,  للنعر

  617ص, 1712,  القاهرة,  األمريية املطابع لعئون العامة اهليئة,   العربية مصر مجهورية العربية اللغة جممع,  فيالفةلس املعجم (14(

 عؤؤؤن العمؤؤؤ  -املعلومؤؤؤات وثؤؤؤورة التكنولوجيؤؤؤا ازدهؤؤؤار مؤؤؤع األ ؤؤؤرية اآلونؤؤؤة يف - وظهؤؤؤر.  مقبؤؤؤوال معيعؤؤؤيا مسؤؤؤتوى هلؤؤؤم
 وأرقؤام الفيؤاا،  ؤأ  مؤن العمؤ  صؤاح  مؤن أجؤرا عليؤه ويتقاضؤى املوظؤف،  ؤا يقؤوم معينؤة مهام  أ  من اإلنرتنخ
 أن املمكؤن مؤن وأيكؤا ،, أ ؤرى دولؤة يف واملوظؤف دولؤة يف العمؤ  صؤاح  يكؤون أن املمكؤن فمؤن البنكية احلسالت

 حتتؤاج األعمؤا  وهؤ  . الدولؤة و ؤارج دا ؤ  اإلنرتنؤخ  ؤأ  مؤن وبيعهؤا منت اتؤه، لتسؤوي  فرص اجياد العاب يقوم
 يت ؤؤؤه أن والبؤؤؤد. كثؤؤؤرية شخصؤؤؤية ومهؤؤؤارات لغؤؤؤة مؤؤؤن أبكثؤؤؤر واإلملؤؤؤام احلديثؤؤؤة، للتكنولوجيؤؤؤا  اصؤؤؤة عاليؤؤؤة ثقافؤؤؤة إه

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  توعيتهم  أ  من ه ا وحيد  احلرة، األعما  ه   مث  إه العباب

 :الدراس  مفاهيم -اثنياا 
 : العمل سوق مفهوم

(  واخلؤدمات السؤلع إنتؤاج يف العاملؤة العؤركات طلؤ  كميؤة)  العاملؤة اليؤد على والطل  التفاع  العم  سو  يعم 
 . (11)السو  دا  ( السكان ح م طري  عن أساسا حتديدها يتم والي)  العمالة من واملعروض

 العمؤ ، علؤى والنسؤا  الرجؤا  مؤن القادرين العما  عدد وهو, والطل  العرض قوى تفاع : أبنه العم  سو  ويعرف
 . (12)اجملتمع يف العم  قوى ح م أو معينة، فرتة  أ  فيه والراغبني
    : الوعى مفهوم

 مؤن مايؤد إه حباجؤة وشؤعور  جديؤدة فكؤرة علؤى الفؤرد وقؤوف علؤى ينطوي مباشرا ، إدراكا به حييط ملا الفرد إدراك هو
 . (13)عنه املعلومات

 ولؤؤه معرفؤؤة، كؤؤ  أسؤؤاا وهؤؤو مباشؤؤرا   إدراكؤؤا وأفعالؤؤه وأحوالؤؤه ل اتؤؤه املؤؤر  إدراك أبنؤؤه: الؤؤوعى الفلسؤؤفي املع ؤؤم ويعؤؤرف
 . (14)تعرف ما تعرف وأ ا تععر أ ا ال ات تدرك وبه الوضوح، يف متفاوتة مرات 

 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017 
 

11 
 

                                                           

 26ص,  ذكر  سب  مرجع,  اجلدد والدعاة العومل  بني الشباب وعى تزييف:  املعطى عبد الباسط وعبد أمني عبري (15(

 لبان,  بريوت,  والتوزيع والنعر للدراسات اجلامعية املالسسة جمد,  واألسرة الفرد مع االجتماعي  اخلدم  يف العام  املمارس ,  سليمان حسن حسني )16(
    67 ص,  6007,  1ط, 

(17) Karen K. Kirst-Ashman and Grafton H. Hull, Jr : Understanding Generalist Practice, Library 
of Congress , USA , Fifth Edition , 2009 ,p p7,9 

 :االجتماعي الوعى

 : (15)(الاا ف الوعى,  احلقيقي الوعى)  الوعى من نوعني بني النقدية النظرية ميات

 الؤي للمصؤلحة ورؤيتؤه جتاربؤه، مؤن مسؤتمدا   إدراكؤا   األمؤور إدراك علؤى الفرد قدرة هو: احلقيقي الوعى 
 الؤوعى هل ا الوصو  على القدرة الفرد لدى أن النظرية وتالكد. احلقيقية ورغباته وحريته إنسانيته حتق 
 املصؤؤؤاح ضؤؤؤو  ويف علميؤؤؤة، أسؤؤؤس علؤؤؤى للم تمؤؤؤع نقؤؤؤد  يف للعقؤؤؤ  مسؤؤؤتمرة معرفيؤؤؤة حركؤؤؤة  ؤؤؤأ  مؤؤؤن

 .املعرتكة

 األفؤؤؤراد مؤؤؤع يتعامؤؤؤ  الؤؤؤ ى األدا ؤؤؤي العقؤؤؤ   ؤؤؤأ  مؤؤؤن للمصؤؤؤلحة الفؤؤؤرد إدراك وهؤؤؤو: الاا ؤؤؤف الؤؤؤوعى 
 .السا د النظام هلا يروج الي املصاح لتحقي  كأدوات والعأقات

 للعؤؤؤباب اخلاصؤؤؤة واآلرا  واملفؤؤؤاهيم والتصؤؤؤورات األفكؤؤؤار مؤؤؤن جمموعؤؤؤة هؤؤؤو: لةلاااوعى اآليت التعرياااف الباحااا  ويتباااى
 وفهمهؤؤم إدراكهؤؤم علؤؤى يؤؤنعكس ممؤؤا فيؤؤه  يعيعؤؤون الؤؤ ى واجملتمؤؤع للواقؤؤع إدراكهؤؤم مؤؤع وجدانؤؤه، يف تؤؤالثر الؤؤى اجلؤؤامعي
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  ألمهية وأفكارهم
 :االجتماعي  اخلدم  يف العام  املمارس  مفهوم

 أساسؤؤؤا   االجتمؤؤاعي لأل صؤؤؤا ي يؤؤوفر الؤؤؤ ى اإلطؤؤار: أب ؤؤؤا العامؤؤة املمارسؤؤؤة االجتماعيؤؤة اخلدمؤؤؤة معؤؤارف دا ؤؤؤرة عرفؤؤخ
 حؤؤى الفؤؤرد مؤؤن) املمارسؤؤة مسؤؤتو ت مؤؤن مسؤؤتوى كؤؤ  يتنؤؤاو  البنؤؤا  التغيؤؤري إن حيؤؤث املهنيؤؤة  للممارسؤؤة اتقا يؤؤا نظؤؤر   

 .(16)املعكلة ح  عملية أو املخطط التغيري وتنمية توجيه يف العامة للممارسة الر يسة املسئولية وتتمث ( اجلماعة

 والقؤؤيم املعؤؤارف قاعؤؤدة تطبيؤؤ :  (17)أ ؤؤا علؤؤى االجتماعيؤؤة اخلدمؤؤة يف العامؤؤة املمارسؤؤة أمشااان كريساات كؤؤارن وعؤؤرف
 أربؤؤؤؤع إطؤؤؤار يف التغيؤؤؤري أجؤؤؤ  مؤؤؤن ح ؤؤؤؤم أي مؤؤؤن العمؤؤؤأ  أنظمؤؤؤة السؤؤؤتهداف املهؤؤؤؤارات مؤؤؤن واسؤؤؤعة وجمموعؤؤؤة املهنيؤؤؤة

 :عمليات

 .  العمي  متكني على تالكد العامة املمارسة -1
 . التنظيمي اهليك  ضمن بفعالية العم  -6
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 . املهنية األدوار من واسعة جمموعة استخدام -2

 . املخطط للتغيري للقيام النقدي التفكري مهارات تطبي  -1

 : الدراس  أمهي : اثلثاا 

 :اآلتية للعوام  الدراسة أمهية ترجع
 .به يقوم ال ي الدور وأمهية اجملتمع يف العباب أمهية -1

 الفرص أن كما. احلكومي للقطاع العم  فرص وندرة العم ، فرص عن البحث يف العباب معاانة -6
 اخلاص للقطاع العم  فرص: مث   اصة، و نات ومهارات قدرات إه حتتاج العباب أمام املتاحة

 .الصغرية واملعاريع ولخلارج

 .البطالة عن الناجتة واالجتماعية النفسية واألضرار العباب بني العاطلني أعداد ز دة -2

 . اإلنرتنخ عن احلر العم  بطر  العباب وعى نقص -1

 .العم  لسو  التأهي  يف البحث بكرورة السابقة الدراسات توصيات -7

 من والتأكد االجتماعية، اخلدمة ممارسة منظورات إحدى بت ري  االجتماعية للخدمة املعريف البنا  إثرا  -7
 الطر  أفك  لتحقي  العلمية  والتوصيات املقرتحات بعض وتقدمي املطلوب، التغري إحدا  يف فاعليتها
 .االنرتنخ عن احلر للعم  العباب لتوعية

 :الدراس  نوع: رابعاا 

 .الدراسة مبوضوع املرتبطة والدراسات األدبيات مراجعة  أ  من النظري املنه  على الدراسة ه   تعتمد
 :البح  مستخةلصات: خامساا 

 . األولية لملهارات ويتمتعون املوضوعية، املعرفة من أكثر لديهم  رجيني يطلبون العم  أرلب إن -1

 املهارات مطابقة وعدم املهارات ونقص  العم  سو  ومتطلبات التعليمية النتا   بني التفاوت أوجه إن -6
 .العم  لسو  اجلامعي العباب أتهي  عدم إه يالدى للعم ،

 لملهارات اخلرجيني تاود وعدم العمالة، يف فا ض إه أدى العم  وسو  التعليم بني التنسي  غياب إن -2
 .العم  لسو  الأزمة
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 وأيكا التغيري، هل ا العاي التعليم مالسسات است ابة وبط  العم ، سو  احتياجات تغيري سرعة إن  -1
 عدم إه يالدى العم  سو  الحتياجات املأ مة األ رى املهارات بعض تنمية إه اجلامعة  رجيي حاجة
 .العم  لسو  اجلامعي العباب أتهي 

 العباب بني البطالة معكأت من احلد وللتاي العم   فرص وتوفري املهارات توفري بني ارتباط يوجد -7
 .اجلامعي

 لتأهي  واالتصا  التكنولوجيا جما  يف تعم  الي واملالسسات والعركات اجلامعات بني العراكة ضرورة -7
 . العم  لسو  لأست ابة رقميا   وحتديثها املهنية معارفهم وتنمية اجلامعي، العباب

 : البح  توصيات: سادساا 

 .العم  سو  يف املطلوبة والقدرات لملهارات اجلامعي العباب توعية -1

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  بفرص اجلامعي العباب تعريف -6

 .احلديثة التكنولوجيا من العم  سو  متطلبات مع يتف  مبا العباب وتطوير أتهي  -2

 .العم  سو  متطلبات لجتا  العاي التعليم تطوير -1

 :املقرتح التصور: سابعاا 

   اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى لتنمية املقرتح تصور
 :املقرتح لةلربانمج العام اهلدف -أ

 :    أ  من اهلدف ه ا وحتقي   اإلنرتنخ، عن احلر للعم  العباب وعى تنمية
 ومعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارفهم مهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارامم وتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرامم لتنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعي أو فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤردي بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  -1

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  حنو

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  أبمهية وعيهم وتنمية العباب، أسر مع العم  -6
 العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب، ومراكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اجلامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات: مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب، مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع املعنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اجملتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع منظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  -2

 التدريبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدورات  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب وأتهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمات تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤثهم
 .التعليمية والنام 

 اإلنرتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأي وإاثرة ككؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، اجملتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  -1
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(18) Karen K. Kirst-Ashman Grafton H. Hull, Jr: Generalist Practice with Organizations and 

Communities, Library of Congress  , USA, Fifth Edition, , 2012, p p 10 , 11 

 العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ثقافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ونعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر, وللعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب للتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم، املعنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانعي يف التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأثري  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن
 .اإلعأم وسا    أ  من اإلنرتنخ عن احلر

 :العم   أنساق -ب  

 : (18)هم االجتماعية للخدمة العامة املمارسة يف  التعام  أنسا 
 :العميل نسق -0

. االجتماعيؤة اخلدمؤة يف التؤد   أ صؤا ي من تستفيد أن نكنها جمتمع أو منظمة أو جمموعة أو أسرة أو فرد أى هو
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  وعيهم تنمية املراد العباب هم هنا العمأ  ونس 
 :اهلدف نسق - 2

 التؤؤأثري أو املهؤي التؤد   أهؤداف اه الوصؤو  أجؤ  مؤن فؤيهم للتؤأثري االجتمؤاعي األ صؤا ي يقؤوم الؤ ى النظؤام هؤو 
 : هو اهلدف نس  الدراسة ه   ويف. كعمأ  أهدافهم إه الوصو  أج  من

 ويشمل فردى كنسق الشباب مع العمل: 

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  حو  معارفهم ز دة   -

 .هلم د   توفري يف اإلنرتنخ عن احلر العم  من والعا د الفا دة حو  معارفهم ز دة -

 بؤؤؤؤرام   ؤؤؤأ  مؤؤؤن التخؤؤؤرج قبؤؤؤؤ  و ؤؤؤنامم ومهؤؤؤارامم قؤؤؤدرامم تطؤؤؤؤوير بكؤؤؤرورة اجلؤؤؤامعي العؤؤؤباب إقنؤؤؤاع -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  املالهلة البعرية التنمية ودورات

 .التدري  ومراكا العباب مركا دا   البعرية التنمية دورات تلقى على اجلامعي العباب مساعدة -

 ويشمل مجاعي كنسق الشباب مجاعات مع العمل: 

 .اجلماعية املناقعات  أ  من مجاعي بعك  أفكارهم عن احلر التعبري يف مساعدمم -

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  حو  اجلماعية والتدريبية التعليمية األنعطة بعض ممارسة على مساعدمم -

 .البعرية للتنمية املرتبطة األنعطة ممارسة على مساعدمم -
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 :التغي  حمدث نسق - 3

 يعتؤن الباحؤث فؤمن الدراسؤة هؤ   ويف املهؤي، التؤد    ؤأ  مؤن التغيؤري عمليؤة يبدأ ال ى االجتماعي األ صا ي هو
 .التغيري حمداث نسقا
 :العمل نسق - 4

 .الباحث  أهلا من يعم  ال ى واملالسسة التغيري حتقي  أج  من املعرتكني األشخاص العم  نس  يعم   
 الشااااااااااباب وعااااااااااى تنمياااااااااا  يف العاماااااااااا  املمارساااااااااا  منظااااااااااور ماااااااااان االجتماعياااااااااا  اخلدماااااااااا  اساااااااااارتاتيجيات - 

 : اإلنرتنت عرب احلر ابلعمل
 :اإلقناع اسرتاتيجي  -0

 حلؤؤؤؤ  العمؤؤؤؤ  علؤؤؤؤى تسؤؤؤؤاعدهم الؤؤؤؤي واخلؤؤؤؤنات املهؤؤؤؤارات إلكسؤؤؤؤا م أنفسؤؤؤؤهم  األفؤؤؤؤراد يف تغيؤؤؤؤريات إحؤؤؤؤدا  تسؤؤؤؤتهدف
 ويتبؤادلون أمؤورهم، ليناقعؤوا العمأ  لنس  الفرصة إاتحة على االسرتاتي ية ه   وتعتمد. حاجامم وإشباع معاكلهم

 عنؤؤد االسؤؤرتاتي ية هؤؤ   وتسؤؤتخدم. تعؤؤاوين أسؤؤاا علؤؤى إشؤؤباعها علؤؤى والعمؤؤ  ومعؤؤكأمم، حاجؤؤامم حؤؤو  الؤؤرأي
 .يف اإلنرتنخ عن احلر العم  وأمهية بكرورة إلقناعهم العباب مع التعام 

 :اآلتية التكتيكات على االعتماد االسرتاتي ية ه   تنفي  ويتطل 
o وارتباطؤؤه اإلنرتنؤؤخ، عؤؤن احلؤؤر العمؤؤ  أمهيؤؤة عؤؤرض يف والواسؤؤعة اجلماعيؤؤة للمناقعؤؤات الفرصؤؤة إاتحؤؤة 

 .العم  بسو  وااللتحا  للتأهي 

o واخلؤارجي الؤدا لي العمؤ  سؤو  متطلبؤات حؤو  واحلقؤا   واملعلومؤات البيؤاانت كؤم من االستفادة 
 .  العم  لسو  للتأهي  ودورات وبرام  مالهأت من

o إقنؤؤاعهم وحماولؤؤة العمؤؤ ، وسؤؤو  البعؤؤرية التنميؤؤة حؤؤو  آرا  مؤؤن العؤؤباب يبديؤؤه ملؤؤا اجليؤؤد االسؤؤتماع 
 .املتخصصني لخلنا  لالستعانة العم  لسو  والتأهي  االستعداد، بكرورة

 :  املعريف البنا  إعادة اسرتاتيجي  -2

 اخلاطئؤة  األفكؤار حمؤ  لتحؤ  مبعؤكلته  تؤرتبط جديؤدة معرفيؤة جوانؤ  اكتساب على العمي  تساعد اسرتاتي ية وهى
 هؤؤ   وتسؤؤتخدم. اليوميؤؤة ممارسؤؤته يف وبنؤؤا ة واقعيؤؤة عقأنيؤؤة كأفكؤؤار اجلديؤؤدة األفكؤؤار هؤؤ   يوظؤؤف أن يسؤؤتطيع حؤؤى

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  ترتبط جديدة معرفية جوان  العباب إلكساب االسرتاتي ية

 : اآلتية التكتيكات على االعتماد االسرتاتي ية ه   تنفي  ويتطل 
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o  يف ودور  عنؤه، جديؤدة  أفكؤارا   يتبنؤون جلعلهؤم اجلؤامعي للعؤباب احلؤر العم  ماهية وتفسري توضي 
 . العم  بسو  االلتحا 

o العم  لسو  املالهلة البعرية التنمية ودورات برام  إه العباب وإرشاد توجيه. 

o اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  أنفسهم وأتهي  تنمية على العباب تع يع. 

 :التمكني اسرتاتيجي  - 2

 العمؤ  علؤى قؤدرمم وز دة أهؤدافهم، وإجنؤاز ظؤروفهم، يف الؤتحكم علؤى واجلماعؤات األفراد مساعدة  أهلا من ويتم 
 .واالجتماعية العخصية قدرامم وحتسني اكتعاف  أ  من احلياة نوعية حتسني على واآل رين أنفسهم ملساعدة

 :االسرتاتي ية ه   لتحقي  اآلتية التكتيكات على الباحث اعتمد الدراسة ه   ويف  
o املهؤارات  مؤن ومتطلباتؤه واخلؤارجي الؤدا لي العمؤ  سؤو  عؤن واملعلومات لملعارف العباب تاويد 

 .احلر العم  لسو  مالهلني ليكونوا قدرامم وثق  أنفسهم، أتهي  على حيملهم مما

o غؤؤن احلؤؤر العمؤؤ  لسؤؤو  املالهلؤؤة ودورات بؤؤرام  علؤؤى لحلصؤؤو  القؤؤرار اختؤؤاذ علؤؤى العؤؤباب مسؤؤاعدة 
 .اإلنرتنخ

 :البيئ  يف التدخل اسرتاتيجي  -4

 وتطؤؤؤوير اإلنرتنؤؤؤخ عؤؤؤن احلؤؤؤر العمؤؤؤ  حنؤؤؤو العؤؤؤباب اجتاهؤؤؤات تنميؤؤؤة يف العؤؤؤباب جمؤؤؤا  يف العاملؤؤؤة املالسسؤؤؤات اسؤؤؤتخدام
 .للعباب والتأهي  التطوير  دمات لتوفري واإلجرا ات السياسات تغيري على املسئولني وحث العباب، وأتهي 

o مؤؤؤن ومهؤؤؤارامم قؤؤؤدرامم تنميؤؤؤة يف العؤؤؤباب مسؤؤؤاعدة علؤؤؤى اجملتمؤؤؤع يف والقيؤؤؤادات املالسسؤؤؤات حؤؤؤث 
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  تالهلهم ودورات برام   أ 

o مؤؤادى عا ؤؤد تؤؤوفري يف اإلنرتنؤؤخ عؤؤن احلؤؤر العمؤؤ  وأمهيؤؤة بكؤؤرورة التوعيؤؤة يف اجملتمؤؤع مؤؤوارد اسؤؤتخدام 
 .للعباب
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(19) Karen K. Kirst-Ashman , Grafton H. Hull, Jr., Generalist Practice with Organizations and 

Communities, Fifth Edition, op, 2012, p p 24 :26   

 :اإلنرتنت عرب احلر ابلعمل الشباب وعى تنمي  يف العام املمارس أدوار (د (
 : (19)يلى فيما عام كممارا االجتماعي األ صا ي أدوار وحتديد 
 : كممكن العام املمارس دور - 0

 املعؤؤاك  وحؤؤ  لملهؤؤام، للقيؤؤام العميؤؤ  نظؤؤام ألعكؤؤا  واالقرتاحؤؤات والتعؤؤ يع للؤؤدعم االجتمؤؤاعي األ صؤؤا ي يقؤؤوم 
 دور يف املسؤؤتخدمة املهؤارات وتعؤؤم , الكؤغوط خمتلؤف مؤؤع التعامؤ  علؤى العميؤؤ  يسؤاعد عامؤ  وهؤؤو. وجنؤاح بسؤهولة
 .األهداف حتقي  سب  وحتديد العخصية يف القوة نقاط ودعم وحتديد املعاعر وإدارة األم ، توصي  املمكن

 : يلى مبا العام املمارا يقوم اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى  تنمية جما  ويف

o اإلنرتنخ عن احلر العم  حنو للعباب اإلجيابية املعاعر دعم . 

o عؤؤؤؤؤن العمؤؤؤؤؤ  لصؤؤؤؤؤاح اسؤؤؤؤؤتغأهلا وكيفيؤؤؤؤؤة وإمكانيؤؤؤؤؤامم قؤؤؤؤؤدرامم، اكتعؤؤؤؤؤاف علؤؤؤؤؤى العؤؤؤؤؤباب مسؤؤؤؤؤاعدة 
 .اإلنرتنخ

o االنرتنخ عن احلر للعم  املالهلة ودورات برام  على احلصو  يف العباب مساعدة   . 

 ( :املعةلم) كرتبوي العام املمارس دور - 2

 األ صؤؤؤؤؤا ي يكؤؤؤؤؤون ولكؤؤؤؤؤى. للعمؤؤؤؤؤأ  الأزمؤؤؤؤؤة املهؤؤؤؤؤارات وتعلؤؤؤؤؤيم املعلومؤؤؤؤؤات بتقؤؤؤؤؤدمي االجتمؤؤؤؤؤاعي األ صؤؤؤؤؤا ي يقؤؤؤؤؤوم  
 ويقؤوم جيؤدا ، حمؤاورا   يكؤون وأن تعليمهؤا، جيؤرى الؤي لملوضوعات دراية على يكون أن جي  فعاال، معلما االجتماعي

 .  واض  بعك  املعلومات تل  بنق 

 : يلى مبا العام املمارا يقوم اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى  تنمية جما  ويف
o اإلنرتنخ عن احلر العم  من والفا دة العا د عن واملعلومات لملعارف العباب تاويد. 

o  عؤن احلؤر العمؤ  أمهيؤة حؤو  العباب جلماعات واملناقعات واحملاضرات الندوات تنظيم على العم 
 .اإلنرتنخ

o عؤؤؤؤن احلؤؤؤر العمؤؤؤؤ   علؤؤؤى العؤؤؤؤباب يعؤؤؤ ع عؤؤؤؤام رأى لتكؤؤؤوين العؤؤؤؤام  الؤؤؤرأي وتعبئؤؤؤؤة اجملتمؤؤؤع اسؤؤؤتثارة 
 .احمللية اإلعأم وسا   لستخدام اإلنرتنخ

 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017 
 

11 
 

 :لةلتسهي ت كمقدم العام املمارس دور - 2

 االتصؤاالت وحتسؤني, التغيؤري عمليؤة لتعايؤا معؤا   املعؤاركني وجيمؤع, اجملموعؤة  ؤنة بتوجيؤه االجتمؤاعي األ صؤا ي يقوم
 .الأزمة املعلومات مع وربطهم, للموارد الوصو  يف يساعد مما

 : يلى مبا العام املمارا يقوم  اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى تنمية جما  ويف
o  املراكؤؤؤا: مثؤؤ  العؤؤؤباب، منهؤؤا يسؤؤؤتفيد أن نكؤؤن الؤؤؤي اجملتمؤؤع يف املتاحؤؤؤة اخلؤؤدمات مصؤؤؤادر توضؤؤي 

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  لتأهيلهم والتنموية والتأهيلية التدريبية

o العم  لسو  والتأهي  احلر، العم  جما  يف للعباب  دماما لتقدمي اجملتمع مالسسات استثارة. 

o اإلنرتنخ عن احلر العم  جما  يف للعباب  دماما لتقدمي اجملتمع ملالسسات التسهيأت تقدمي. 

 : كوسيط العام املمارس دور -4

 واخلؤؤؤدمات املؤؤؤوارد مؤؤؤع(  جمتمعؤؤؤات,  منظمؤؤؤات,  مجاعؤؤؤات,  أفؤؤؤراد)  نظؤؤؤام أي بؤؤؤربط االجتمؤؤؤاعي األ صؤؤؤا ي يقؤؤؤوم
 مبعؤاركة االجتمؤاعي األ صؤا ي ويقؤوم, ترفيهيؤة أو نفسؤيه أو تربويؤة أو قانونيؤة أو مالية موارد تكون وقد. االجتماعية

 .للعمي  الأزمة املوارد على احلصو  يف العمي 

 :  يلى مبا العام املمارا يقوم اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى  تنمية جما  ويف  
o اجملتمع يف اخلدمات ومصادر العباب بني الروابط إجياد. 

o ومعكأمم حاجامم وتوضي  العباب نظر وجهة عن التعبري. 

o أكثؤر ليكونؤوا اخلؤدمات تقؤدم الؤي املالسسات ويف اجملتمع يف القرار ومتخ ي املسئولني على التأثري 
 .  العباب الحتياجات است ابة

 :كمنسق العام املمارس دور - 5

 ويقؤؤوم. تنظؤؤيم يف معؤؤا   املكؤؤوانت جلؤؤ  وتعؤؤم  متماسؤؤ ، كؤؤ  لتعؤؤكي  خمتلفؤؤة عناصؤؤر جتميؤؤع عمليؤؤة هؤؤو التنسؤؤي 
 تطؤوير يف املباشؤر التؤد   إه املسؤاعدة لتؤوفري التنسؤي  فؤرص وحتديؤد للؤدعوة، الؤدور هؤ ا يف االجتماعي األ صا ي
 .اخلدمات وتوصي 

 :  يلى مبا العام املمارا يقوم اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى تنمية جما  ويف
o  التؤؤد   أهؤؤداف لتحقيؤؤ  الباحؤؤث  مؤؤع املتعؤؤاون العمؤؤ  فريؤؤ  بؤؤني التنسؤؤي  مؤؤن درجؤؤة أقصؤؤى حتقيؤؤ 
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 .املهي

o  لتحقيؤ  املهؤي  التؤد   فيهؤا جيرى الي واملالسسة اجملتمعية املالسسات بني والتنسي  التعاون حتقي 
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  أبمهية العباب وعى تنمية يف املهي التد   أهداف

 : كمعاجل العام املمارس دور  - 2

 عأقؤامم يف أو أنفسؤهم، يف تغيؤريات إحؤدا  علؤى العميؤ  نس  مبساعدة الدور ه ا يف االجتماعي األ صا ي يقوم
 .مهمة بعأقات معهم يرتبطون ال ين الناا أو اجلماعات مع

 :يلى مبا العام املمارا يقوم االنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى  تنمية جما  ويف  
o اإلنرتنخ عن احلر العم  جتا  وسلوكيامم الصحيحة، غري أفكارهم تعدي  على العباب مساعدة. 

o احلر العم  لسو  لتأهيلهم والتنموية التدريبية احتياجامم إشباع على العباب مساعدة . 

 :  كمطالب العام املمارس دور  - 7

 لتحقيؤؤؤ  قكؤؤؤا    ومناقعؤؤؤة مصؤؤؤاحله عؤؤؤن الؤؤؤدفاع يف العميؤؤؤ  عؤؤؤن ان بؤؤؤا الؤؤؤدور هؤؤؤ ا يف االجتمؤؤؤاعي األ صؤؤؤا ي يكؤؤؤون
 .شرعية بطريقه للعمي  والفوا د املنافع لكمان واجلهود األهداف

 :يلى مبا العام املمارا يقوم اإلنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى  تنمية جما  ويف
o اإلنرتنخ عن احلر العم  لقكية العام الرأي إاثرة. 

o العمؤ  سؤو  متطلبؤات وفؤ  العؤباب أتهيؤ  علؤى تعمؤ  مالسسؤات إلنعا  وقياداته اجملتمع استثارة 
 .اإلنرتنخ عن احلر

o تعلؤؤؤيمهم خمرجؤؤؤات بؤؤؤني للموا مؤؤؤة والتطؤؤؤوير والتأهيؤؤؤ  والتؤؤؤدري  التنميؤؤؤة يف العؤؤؤباب حبقؤؤؤو  املطالبؤؤؤة 
 .العم  سو  ومتطلبات
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  206 ص,  6011، احلديث اجلامعي املكت  اإلسكندرية،,  املعاصرة االجتماعي  اخلدم ,  حنا إبراهيم مرمي,  حبي  شحاتة مجا  )20(

 

 :اإلنرتنت عرب احلر ابلعمل الشباب وعى لتنمي  العام املمارس مهارات -ه

 : (20)اآليت يف العام املمارا مهارات أمشان كريسخ كارن تصنف
 :   العام  لةلممارس (  الصغرى الوحدات) املايكرو مهارات -0

 اجليؤؤد التواصؤؤ  ذلؤؤ  يف مبؤؤا األساسؤؤية العخصؤؤية املهؤؤارات وتتكؤؤمن األفؤؤراد، مؤؤع للعمؤؤ  تسؤؤتخدم الؤؤي املهؤؤارات هؤؤي
 .املقابأت إجرا  ومهارات

 ومهؤارات معهؤم، والتواصؤ  عأقؤات، وتكؤوين العؤباب، مؤع التعامؤ  عند املهارات ه   تستخدم احلالية الدراسة ويف
 .معهم املقابأت إجرا 
   العام  لةلممارس ( اجملموعات) امليزو مهارات -2

 والعؤأج املؤالمترات,  الؤدعم جمموعؤات, األسؤر مع العم : مث  صغرية، جمموعات مع للعم  املستخدمة املهارات هي
 .  املدارا يف تعليمية جمموعات يف واملعاركة, سلوكية معاك  من يعانون ال ين للعباب للنسبة

 ويصؤؤؤمم العؤؤؤباب، مجاعؤؤؤات مؤؤؤع االجتمؤؤؤاعي األ صؤؤؤا ي يعمؤؤؤ  عنؤؤؤدما املهؤؤؤارات هؤؤؤ   تسؤؤؤتخدم احلاليؤؤؤة الدراسؤؤؤة ويف
 .والندوات اجلماعية املناقعة مبهارة والقيام وتربوية تعليمية برام 
 :  العام  لةلممارس ( األكرب) املاكرو مهارات -2

 علؤؤى املعؤؤاك  مؤؤع والعمؤؤ  واملنظمؤؤات اجملتمعؤؤات ذلؤؤ  يف مبؤؤا كبؤؤرية أنظمؤؤة مؤؤع للعمؤؤ  تسؤؤتخدم الؤؤي املهؤؤارات هؤؤي
 .  الكلى املستوى

 اجلماعؤؤات  أو اجملتمؤؤع منظمؤؤة مؤؤع االجتمؤؤاعي األ صؤؤا ي يعمؤؤ  عنؤؤدما املهؤؤارات هؤؤ   تسؤؤتخدم احلاليؤؤة الدراسؤؤة ويف
 .واالجتماعات والندوات اجلماهريية املعاركة تنظيم مبهارات يقوم حيث

 :اإلنرتنت عرب احلر ابلعمل الشباب وعى لتنمي  العام املمارس يستخدمها اليت األدوات  -و

 التؤؤد    طؤة تنفيؤ  يف تسؤؤاعد  الؤي املهنيؤة النؤدوات مؤؤن جمموعؤة املهؤي تد لؤؤه يف االجتمؤاعي األ صؤا ي يسؤتخدم
 :  هي االنرتنخ عن احلر للعم  العباب وعى تنمية يف  ا االستعانة نكن الي واألدوات, املهي
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 :االجتماعات - أوالا 
 العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أبمهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للتوعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامعي للعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب اجتماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات بتنظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم االجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعي األ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ي يقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث

   :اآليت النحو على وذل  اإلنرتنخ، عن احلر
 االجتماع األو  :   -1

 اهلدف من االجتماع : 
 .  األنعطة ومعريف املالسسات تل  إدارة مع عأقات وتكوين االرتباط -
 .وأهدافه التد   موضوع شرح -

 للعباب املعنية املالسساتنس  اهلدف : 
 االجتماع الثاين :  -6

 اهلدف من االجتماع : 
 .  املهي للتد   للنسبة والباحث املالسسات تل  دور حتديد -
 .التد   لنانم  املالسسات تل  تقدمه ال ى الدعم ومعرفة حتديد -

 للعباب املعنية املالسساتنس  اهلدف : 
 االجتماع الثالث :  -2

 اهلدف من االجتماع : 
 .املهىن التد    طة على العباب مع التعاقد -
 .العباب مع مهنية عأقة تكوين -

 العبابنس  اهلدف : 
 االجتماع الرابع :  -1

 اهلدف من االجتماع : 
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  حو  الت ريبية اجلماعة أعكا  مع احلوار -
 . احلر العم  التنمية عن الت ريبية اجلماعة آرا  معرفة -
 املقبلة األنعطة  طة حتديد -

 العبابنس  اهلدف : 
 االجتماع اخلامس :  -7

 اهلدف من االجتماع : 
 إحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقهم يف اإلنرتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دور حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الت ريبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اجلماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وإدراك معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارف ز دة -
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 .  العم  بسو 
 .وقدرامم مهارامم وز دة تنمية أمهية حو  الت ريبية اجلماعة وإدراك معارف ز دة -

 العبابنس  اهلدف : 
 االجتماع السادا :  -7

 اهلدف من االجتماع : 
 قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرامم وتنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة يف كفا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دة املنظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جمتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  -

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  وأتهيلهم

 للعباب املعنية املالسساتنس  اهلدف : 
 االجتماع السابع :  -6

 اهلدف من االجتماع : 
 .الت ريبية اجلماعة أعكا  على تغيريات من حد  ما تتبع -

 :الندوات -اثنيا

 عؤؤؤن احلؤؤؤر العمؤؤؤ  يف  ؤؤؤنا  مبعؤؤؤاركة والتعليميؤؤؤة التنمويؤؤؤة النؤؤؤدوات بعؤؤؤض بتنظؤؤؤيم االجتمؤؤؤاعي اإل صؤؤؤا ي يقؤؤؤوم حيؤؤؤث
 :يلى كما اإلنرتنخ
 الندوة األوه :  -1

 اإلنرتنخ عن احلر العم موضوع الندوة : 
 والباحث بعرية تنمية مدربالقا م للندوة : 

 اهلدف من الندوة : 
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  التعريف -
 .  اإلنرتنخ عن احلر العم  أهداف شرح -
 .مادى عا د توفري يف اإلنرتنخ عن احلر العم  أمهية –

 الندوة الثانية :  -6

 العم  سو  متطلباتموضوع الندوة : 
 والباحث بعرية موارد أ صا يالقا م للندوة : 

 اهلدف من الندوة : 
 .  اإلنرتنخ عن احلر العم  سو  يف املطلوبة العخصية املهارات العباب تعريف -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  سو  يف املطلوبة العملية لملهارات العباب تعريف -
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 .اإلنرتنخ عن احلر العم  سو  يف املطلوبة والقدرات واخلنات لملعارف العباب تعريف -
 الندوة الثالثة :  -2

 .احلر العم  لسو  التأهي  عدم أضرارموضوع الندوة : 
 والباحث بعرية تنمية مدربالقا م للندوة : 

 -للتاي : العباب تعريفاهلدف من الندوة : 
 واالسؤؤتعداد التأهيؤؤ  عؤؤدم يف عليهؤؤا احلصؤؤو  وصؤؤعوبة املهاريؤؤة ومتطلبامؤؤا املوجؤؤودة اإلنرتنؤؤخ عؤؤن احلؤؤر العمؤؤ  فؤرص -
 .هلا
 .متطلباته  مع التواف  عدم إه يالدى احلر العم  لسو  التأهي  عدم -
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  االلتحا  بطر  املعرفة عدم إه يالدى احلر العم  لسو  التأهي  عدم -

 الندوة الرابعة :  -1

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  سو  واحتياجات التعليم خمرجات بني املوا مةموضوع الندوة : 
 والباحث بعرية موارد أ صا يالقا م للندوة : 

 اهلدف من الندوة : 
 .العم  سو  واحتياجات التعليم خمرجات بني لملوا مة العباب تعريف -
 .  العم  سو  احتياجات وف  املطلوبة املهارات -
 .هلا االستعداد وكيفية ومتطلباما املتاحة الوظا ف -

 الندوة اخلامسة :  -7

 .العم  لسو  والتأهي  البعرية التنميةموضوع الندوة : 
 والباحث بعرية تنمية مدربالقا م للندوة : 

 اهلدف من الندوة : 
 التاي : يف البعرية التنمية بدور العباب تعريف

 .العم  سو  يف الأزمة اخلنات اكتساب -
 .واملعرفة الثقافة ز دة -
 .عم  عن البحث طر  -
 .العم  لسو  التأهي  طر  -
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 : احملاضرات -اثلثاا  

 عؤؤن احلؤؤر العمؤؤ  يف  ؤؤنا  مبعؤؤاركة والتعليميؤؤة التنمويؤؤة احملاضؤؤرات بعؤؤض بتنظؤؤيم االجتمؤؤاعي األ صؤؤا ي يقؤؤوم حيؤؤث
 :يلى كما اإلنرتنخ
 احملاضرة األوه :  -1

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  ومبادئ أسسموضوع احملاضرة : 
   والباحث بعرية مواد أ صا يالقا م لحملاضرة : 

 اهلدف من احملاضرة : 
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  اخلاصة املعارف ز دة -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  ومبادئ أبهداف العباب تعريف -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  التأهي  يف البعرية التنمية أبمهية العباب تعريف –

 احملاضرة الثانية :  -6

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  املالهلة ودورات برام موضوع احملاضرة : 
 والباحث بعرية مواد أ صا يالقا م لحملاضرة : 

 اهلدف من احملاضرة : 
 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  املالهلة والدورات للنام  العباب تعريف -
 .العم  لسو  للتأهي  والدورات النام  ه   بعأقة العباب تعريف -

 احملاضرة الثالثة :  -2

 .العم  سو  مهاراتموضوع احملاضرة : 
 والباحث بعرية تنمية مدربالقا م لحملاضرة : 

 اهلدف من احملاضرة : 
 .أنواعها و العخصية لملهارات العباب تعريف -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  املطلوبة واخلنات لملهارات العباب تعريف -

 احملاضرة الرابعة :  -1

 .عم  فرصةموضوع احملاضرة : 
 والباحث بعرية تنمية مدربالقا م لحملاضرة : 

 اهلدف من احملاضرة : 
 . احلر العم  لفرص التأهي  بطر  العباب تعريف -
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 .  اإلنرتنخ  أ  من عم  عن البحث بطر  العباب تعريف -
 التنميؤؤة ودورات بؤؤرام   ؤؤأ  مؤؤن و ؤؤنامم قؤؤدرامم وثقؤؤ  أنفسؤؤهم، تنميؤؤة علؤؤى العؤؤباب وحؤؤث البطالؤؤة مناهكؤؤة -

 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  املالهلة البعرية
 احملاضرة اخلامسة :  -7

 .للبطالة الموضوع احملاضرة : 
 والباحث  بعرية تنمية ومدرب بعرية مواد أ صا يالقا م لحملاضرة 

 اهلدف من احملاضرة : 
 واكتسؤؤاب الفؤؤرص هلؤؤ   التأهيؤؤ  وكيفيؤؤة ،واخلؤؤارجي الؤؤدا لي العمؤؤ  بسؤؤو  املتؤؤوفرة العمؤؤ  بفؤؤرص العؤؤباب تعريؤؤف -

 .العم  سو  يف الأزمة اخلنات
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  متطلبات وف  و نامم قدرامم وثق  أنفسهم تنمية على العباب حث -

 :املقاب ت - رابعاا 
 :يلى كما  واجلماعية  الفردية املقابأت من العديد بعقد االجتماعي األ صا ي يقوم حيث
 مقابأت فردية :  -1

 .فردى كنس  العباب : نس  اهلدف
 اهلدف من القابأت : 

 .املهي التد    طة على التعاقد -
 .اإلنرتنخ ع  احلر العم  يف العباب رأى على التعرف –
 .العم  لسو  التأهي  يف العباب رأى معرفة -
 .مهنية عأقات وبنا  تكوين -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  املالهلة البعرية التنمية ودورات برام  أمهية شرح -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  التأهي  فكرة تبىن على العباب مساعدة -

 مقابأت مجاعية :  -6

 مجاعي. كنس  العبابمجاعات  : نس  اهلدف
 اهلدف من القابأت : 

 .العأقات وبنا  االرتباط -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  حو  آرا هم على التعرف -
 .  صحيحة أبفكار اإلنرتنخ ع  احلر العم  عن اخلاطئة األفكار استبدا  -
 .القبلي القياا تطبي  -
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 .املهنية العأقة إل ا  التمهيد -
 .البعدي القياا وتطبي  املهي التد   تقييم -

 : اجلماعي  املناقشات - خامساا 
 كمؤا اإلنرتنؤخ عؤن احلؤر العمؤ  حؤو  اآلرا  لتبؤاد  العؤباب بؤني املناقعؤات ادارة االجتماعي األ صا ي يقوم حيث
 :يلى

 املناقعة األوه :  -1

 .والباحث بعرية تنمية مدرب : القا م لملناقعة
 اهلدف من املناقعة : 

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  املعارضة اآلرا  على التعرف -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  التأهي  يف البعرية التنمية دورات و برام  أمهية على التأكيد –

 املناقعة الثانية :  -6

 .الباحث : القا م لملناقعة
 اهلدف من املناقعة : 

 .صحيحة أب رى البعرية للتنمية واملعارضة اخلاطئة األفكار استبدا  -
 .الت ريبية اجلماعة وأعكا  الباحث بني العأقات تدعيم -

 املناقعة الثالثة :  -2

 .والباحث بعرية موارد أ صا ي : القا م لملناقعة
 اهلدف من املناقعة : 

 .ومتطلباته واخلارجي الدا لي العم  سو  واقع حو  املناقعة -
 املناقعة الرابعة :  -1

 .الباحث : القا م لملناقعة
 اهلدف من املناقعة : 

 .اإلنرتنخ عن احلر للعم  أنفسهم أتهي  يف البد  على الت ريبية اجلماعة أعكا  ومساعدة حث -
 .اإلنرتنخ عن احلر العم  لسو  التأهي  عدم على املرتتبة املعكأت مناقعة -
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 : احلف ت - سادساا 
 :يلى كما حفلتني بعقد االجتماعي األ صا ي يقوم حيث
 احلفلة األوه :  -1

 اهلدف من احلفلة : 
 .الباحث وبني وبينهم ، وبعكهم الت ريبية اجلماعة أعكا  بني االجتماعية العأقات توطيد -

 احلفلة الثانية :  -6

 اهلدف من احلفلة : 
 .الت ريبية اجلماعة أعكا  عن الرتفيه -
 .املهي التد   أنعطة  تام -

 :الدراس  مراجع
 :العربي  املراجع -أوال
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