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   :مقدمة 

الشببباه هببس ا سببا  البب ع يهباببى مليببك التمببدس فببى كافببة مجببا   ال يببا   ف ببس أك ببر  إن             
فئا  المجتمع  يويبة ودبدر  واشبا    واصبرار ملبى العمبل والع اه ولبدي س ا  سبا  الجيبد 

ر ا بو ا فلبل  ممبا يجعل بس ي تمبون بتمبديس سالببل لعب ج بالجديد والرغبة ا كيد  فبى التيييب
 .ودلايا المجتمع المصرع فى ال الر والمستمبل مشك   

الشباه لك الدور ا كبر فى مسير  التامية والت ديث من خب ل دبدرت س ملبى  أن  كما               
د   ومببن هابا تكمببن اإلببدا  وا بتكبار   فالشببباه يت لبع باسببتمرار إلبى تباببى كبل مبا هببو جديب

أهمية الشباه بالاسبة للمجتمع المصرع   من أجل ا س اس بفاملية فى الت بوير والت سبين 
وهببو ال ريببم ا م ببل لل فبباه ملببى ال ويببة ال مافيببة وت ميببم ا مببن وا سببتمرار للمجتمببع   

 مبة وتامية الشعور با اتماه والو ه للو ن لدع الشباه فبى هبل الت بو   السبريعة والمت 
 .فى مختلف مجا   ال يا 

فا اتمبباه هببو اتجبباه إيجببابى مببدمس بال ببه  يستشببعره الشبباه تجبباه و اببك  م كببدا               
لببو ه  ويعتبب  ارتبا ببك وااتسببابك ا ببو الببو ن  بامتببباره ملببوا  فيببك  ويشببعر ا ببوه بببالفخر وا

دراال بمشبببك تك وملت ما  بالمعبببايير و  ب ويتبببك وتو بببده معبببك  المبببوااين والمبببيس وملبببى ومبببى واب
فببى ا ممببال الجماميببة ومتفببام   مببع  مسبباهما   اليببد التببى تعلببو مببن شببباك وتببا   بببكوالتم

ن اشتد  بك ا  ما   .(1)ا غلبية و  يتخلى ماك واب

كمبا أن  ال اجببة إلببى ا خبب م وتببدميم ا فببى مصببر العولمببة ال مافيببة   مسببئولية      
ا من ا جتمامى لبدع الشبباه المصبرع   تبى  الم سسا  المجتمعية والتربوية لل فاه ملى

  يكون ه ا الشباه ماب و  الشخصية مخترفا  فى ديابك وليتبك و لبارتك  ما رفبا  فبى اتجباه 
لمببى  وهبب ا مببا يه كببد فببى بعبب  الدراسببا  والب ببوث مببن المفكببرين  الجريمببة وا ا بب ل الخه

 :والتربويين ملى الا و التالى

إلبببى لبببرور  تفعيبببل دور  (8)"س8002المالبببى  سبببعيد إسبببماميل" يبببث تشبببير دراسبببة 
كليببا  التربيببة مببن خببب ل ممررات ببا واشببا ات ا وبرامج ببا ال مافيبببة  بالتعبباون مببع م سسبببا  
المجتمع المداى من أجل ال فاه ملبى ال ويبة ال مافيبة ت ميمبا  لامبن ا جتمبامى وال مبافى فبى 
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وسلبيات ا العديبد  التبى أ بد    المجتمع المصرع  و لال للودوف لد ت ديا  العولمة ال مافية
تلو ببا   مافيببا  واا بب ل  خلميببا  لببدع الشببباه المصببرع  مببع فمببدان ال مببة فببى ال ويببة وا اتمبباه 
للبببو ن  مببب و  ملبببى التشبببويك المتعمبببد للبببدين اإلسببب مى والليبببة العربيبببة والتبببراث والمبببيس فبببى 

 .المجتمع المصرع والعربى

إلبببى مبببدع  (3)"س8002 مبببود مصببب فى فا مبببة ال هبببراه سبببالس م"وأشبببار  دراسبببة   
إمكاايببة صببياغة مف ببوس جديببد لل ويببة ال مافيببة فببى الفكببر التربببوع المصببرع المعاصببر و لببال 
استاادا  إلبى فلسبفة تربويبة مربيبة خالصبة ت بتس بمعالجبة دلبايا المجتمبع المصبرع مبن فسباد 

رهبباه وتبعيببة  مافيببة وتسببل  وجمببود فكببرع  وف ببس ميلببو  للببدين  و لببال  مببن خبب ل أخ دببى واب
والمشببباركة فبببى ممليبببة التاميبببة  والمبببدر  ملبببى العمبببل    ا هتمببباس بالتاشبببئة السبببليمة للشبببباه

 .والتجديد داخل المجتمع المصرع  فى بداية المرن ال ادع والعشرين

ث ال بال  بيبان وتولبي    المت لببا  ا خ ديبة اللبرورية ومن هابا ي باول الب ب             
و لبال مبن خب ل  ممتر بة ر يبة تربويبةولبع و   س 8011ياباير للشباه المصرع بعد  ور 

تببدميس أدوار بعبب  الم سسببا  التربويببة غيببر الاهاميببة فببى تببدميس المت لبببا  ا خ ديببة 
ااعكاسببا   عببدته  والتببى   س8011ل سببتفاد  مببن مكتسبببا   ببور  يابباير للشببباه المصببرع   

تاميبببة وتمبببدس المجتمبببع ممبببا يعمبببل ملبببى   للهبببروف السياسبببية وا جتماميبببة وال مافيبببة 
 .التى تش دها مصر بعد ال ور   السياسية وا دتصاديةالمصرع فى لوه الت ديا  

:البحث مشكلة      

عببااى ماببك الشببباه المصببرع مببن مببن خبب ل مببا يه تولببد اإل سببا  بمشببكلة الدراسببة     
م ببل ف ابباال أدلببة تبببين أن المجتمببع المصببرع ي"  المببومىكيااببك ووجببوده وأماببك  أخ ببار ت ببدد 

مسر ا  للفولى الميمية  يث ااتشبر ببين الشبباه الفسباد والتسبيه وال مببا   ومبدس ا الببا  
والفولببى ا خ ديببة ومببدس ا لتبب اس الببدياى  وت مببيا المببيس اإليجابيببة وسببياد  المببيس الماديببة  
وااتشببار ا ميبببة السياسببية  وااشبببيال الاببا  بملببباياهس المعيشببية اليوميبببة  فلبب   مبببن  يبببف 

ممرا يببببة وغيبببباه ال ريببببة ومببببدس ا تببببراس  مببببوم اإلاسببببان والتبعيببببة ال مافيببببة والسياسببببية الدي
 .(4)"لليره
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وخاصبببة بعبببد  بببور   فبببى كبببل مجبببا   ال يبببا  بصبببور  أكببببر تببببدو هببب ه ا خ ببباركمبببا           
  .8011 يااير82

فب   م ببا  والتب  أ بد   اا   بعد  ور  يابباير المجيبد  تيير المجتمع المصري ك يرا    يثه        
اإليجابيببة التبب  صبباغ  سببلوال المصببريين   وأفسبب    وا خ ديببة ماهومببة المببيس ا جتماميببة
ودبد ه بر  سبلبيا  ك يبر    لسبلوال الام ب  للشخصبية المصبريةلالمجال لميس سلبية معودبة 

 ا خ ديببة الخلببل الببراهن فبب  ماهومببة المببيس ةعالجببميجببه ف  المصببري الشببباهأ ببر  ملببى 
مة جديبد  مبن المبيس اإليجابيبة الدافعبة للتمبدس وسب  بيئبة إدليميبة ودوليبة والت ول ا و ماهو 

)  لوصول إلى ه ه الر ية يجه العمل ملبى تاميبة العاصبر البشبرع  واصعبة وسريعة التيير
المادر ملى الم افهة ملبى ديمبك ا صبيلة والمبادر ملبى ت ميبم الر يبة    (الشباه المصرع 

 . (2) تلافر كافة د اما  المجتمع ال كوم  والمدا  من خ لو لال  المستمبلية لمصر  

شكلة الدراسة من خ ل أن الم سسا  التربوية الاهامية لبس تعبد مسبئولة كما ابع  م   
امبا شباركت ا ج با  وم سسبا   و دها من المياس بالتربية واإلمداد المتكامل  فبراد المجتمبع  واب

لبوه فى صاع تامية أفلل  وأك ر م همة فى   تمل أهمية ما ا    أخرع غير اهامية تربوية
  .ا خ ديةالت ديا  وخاصة بعد ال ور   المجتمعية مواج ة الت ديا ل الوادع 

التببى أشببار  إلببى ( 6)"س8003م مببد ا صببمعى م ببرو  سببليس "ودببد أشببار  دراسببة   
جمعيببا  كببا   اه السياسببية وال)لببرور  تفعيببل الشببراكة بببين التاهيمببا  ا جتماميببة والم ايببة 

لتببوفير اإلسبب اما  اللببرورية مببن أجببل تببدميس التاميببة السياسببية ( ا هليببة والامابببا  الم ايببة
وال مافية وا دتصادية لدع أفراد المجتمع المصرع فبى هبل الت بديا  العالميبة المعاصبر   والتبى 

 .مج   الم سسا  الاهامية من المياس ب لال
التببى توصببل  إلببى بعبب  العوامببل  (2)"سLarson 8008 - رسببون"اتببائد دراسببة     

التى أ دث تييرا  سريعة ل ا آ بارا  سبلبية فبى شخصبية الشبباه  وتتم بل فبى مولمبة ا دتصباد 
وال مافببة والتمببدس ال ائببل فببى  ببور  تكاولوجيببا المعلومببا   ف بب ه العوامببل تم ببل ت ببديا  يواج  ببا 

ة الخاصبببة ببببدور ودبببد خرجببب  الدراسبببة بببببع  التصبببورا  المسبببتمبلي. الشبببباه فبببى المجتمبببع
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م سسبا  المجتمببع المببداى فببى مسببامد  الشبباه ملببى اكتشبباف دببدرات س واهتمامببات س  وتكببوين 
 .الع دا  ا جتمامية ملى أس  أخ دية سليمة

 ال  مبة ا خ ديبةوب لال تت دد مشكلة الدراسة ال الية فى التعبرف ملبى المت لببا              
الترببوع  البدورمع ولع ر ية تربويبة لتفعيبل    س8011بعد  ور  يااير  لدع الشباه فى مصر

( ا سببر    وسببائل اإلمبب س   وا  بب اه السياسببية ) لبببع  الم سسببا  التربويببة غيببر الاهاميببة 
ل سببتفاد  مببن س   8011فببى ت ميببم المت لبببا  ا خ ديببة للشببباه المصببرع بعببد  ببور  يابباير 

 .ة الب ث من ال رية التى  ال ااتهارها   فى بااه أخ دى للشباه فى مر لمكتسبا  ال ور  

 :البحثأسئلة 

 :يمكن ت ديد مشكلة الدراسة ال الية فى التسا ل الرئي  التالى     
بعد  ور  يااير  عمصر ال للشباها خ دية مت لبا  الالممتر ة لتدميس ت ميم  الر ية التربويةما      

 ؟س 8011
 :سئلة الفرمية وهىويتفر  من ه ا التسا ل مدد من ا       
 ؟س 8011مصرع  تى دياس  ور  يااير أولا  الشباه الما  -1
 ؟.س8011ل ور  يااير  ا سباه المباشر  واليير مباشر  ما - 8

 س ؟8011المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع بعد  ور  يااير  أهس ما -3
  وسبائل اإلمب س  سبر   ا) ما الدور الترببوع لببع  الم سسبا  التربويبة غيبر الاهاميبة  -4

فببى ت ميببم المت لبببا  ا خ ديببة للشببباه المصببرع بعببد  ببور  يابباير ( وا  بب اه السياسببية 
 س ؟8011

المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع بعبد  بور  ت ميم الممتر ة لتدميس  الر ية التربويةما -2
 س ؟8011يااير 

 :أهداف البحث   

 :يست دف الب ث ال ال  ما يلى     
 .س8011أولا  الشباه المصرع  تى دياس  ور  يااير التعرف ملى  -1
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 .س8011المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع بعد  ور  يااير  أهس ملى الودوف -8

وسبائل اإلمب س   ا  ب اه   ا سر )ت ديد ا دوار التى تموس ب ا بع  الم سسا  التربوية  -3
س   8011 ديببة للشبباه المصبرع بعببد  بور  يابباير فبى ت ميببم المت لببا  ا خ( السياسبية

 .والودوف ملى أهس المموما  والمبادئ ال  مة لاجاح ه ه ا دوار

لتبدميس ت ميبم المت لببا  ا خ ديببة لبدع الشبباه فبى مصببر  ممتر ببة ولبع ر يبة تربويبة -4 
  .بعد  ور  يااير

 :أهمية البحث 

 :تت دد أهمية الب ث فى الاما  التالية       
المكااة ال امبة التبى يم ل با الشبباه المصبرع فبى باباه المجتمبع المعاصبر    رتببا  س  -1   

مباشببر  بال ركبببا  السياسبببية وال بببورا  والتييبببرا  المجتمعيببة مببببر فتبببرا  التببباري  دبببديما  
 .و دي ا  

 فبى إن  الشباه المصرع هس الم برال ال ميمبى للتاميبة الشباملة  و ببد مبن ا سبتفاد  مبا س -8
 .س 8011وخاصة بعد  ور  يااير   ا داث الت و   ا دتصادية والسياسية وال مافية 

ر ية تربوية ممتر ة لتدميس المت لببا  ا خ ديبة للشبباه  س س الب ث ال ال  فى ولعيُه  -3
  و لبال  س8011ل سبتفاد  مبن مكتسببا   بور  ياباير  س  8011المصرع بعد  ور  يااير 

وخاصببة فببى الاببوا ى  أسببا  لتمببدس وتاميببة المجتمببع المصببرع هبب   الر يببةبامتبببار أن 
 .للشباه المصرع  ا خ دية
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 :البحث منهج 

 يبث أابك مبن الماباهد الب  يبة التبى " المبا د الوصبفى"ملبى الب ث ال بالى  امتمد          
 يببث يمببوس "تخببتب بعمليببة الب ببث والتمصببى  ببول الهببواهر المجتمعيببة والتربويببة والتعليميببة  

لى تفسير الولع المائس للهباهر  أو المشبكلة مبن خب ل ت ديبد هروف با وأبعادهبا  وتوصبيف م
 .(2) الع دا  بيا ا ب دف ا ات اه إلى وصف ملمى دديم متكامل الهاهر  أو المشكلة

اسبباه ال بور  اك من الماباهد المااسببة ل بيعبة الدراسبة  و لبال لوصبف وت ليبل كما أ    
ر  والتعرف ملى الدور ال ع ت ديك بعب  لدع الشباه فى مص  خ ديةامت لبا  المصرية وال

المت لببا  ا خ ديبة لبدع الشبباه فبى مصبربعد  تبدميسفبى  غير الاهاميبة الم سسا  التربوية
 .س8011 ور  يااير 

 :البحث حدود   
غيبببر الاهاميبببة ملبببى تاببباول بعببب  الم سسبببا  التربويبببة  الب بببث ال بببال متصبببر ي      

ووسببائل اإلمبب س  وا  بب اه السياسببية   ويرجببع السبببه الببرئي  فببى  ى ا سببر  والمتم لببة فبب
 :اختيار ه ه الم سسا  إلى ما يلى

امتبارا  أن  ه ه الم سسا   ا  أهمية كبرع فى المجتمع اليوس وأك ر تبب يرا  ملبى الشبباه  -1 
ايا المجتمعيببة   كمببا أا ببا أك ببر اتصببا   بال مافببة العامببة والملبب المصببرع فببى الودبب  الببراهن

وخاصبة  المعاصر   ف ى التى يمع ملي با مبهه ت ميبم التاميبة الشباملة فبى الودب  البراهن
 .س8011بعد  ور  يااير 

فببى تببدميس المت لبببا  ا خ ديببة لببدع يهمكا ببا اإلسبب اس بصببور  فعالببة وأدوار متعببدد  فببى  -8
شبببراكة   و لبببال مبببن خببب ل مبببا تمدمبببك مبببن س 8011بعبببد  بببور  ياببباير  الشبببباه فبببى مصبببر

الم ليبببة تهسببب س فبببى ت ميبببم ا هبببداف التربويبببة الماشبببود  فبببى لبببوه التييبببرا    مجتمعيبببة
 .المعاصر  فى المرن ال ادع والعشرين
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 : خطة السري فى البحث 

ملببى   يببثه يعرلبب ا البا ببثلمببد تببس إجببراه الب ببث ال ببال  وفمببا  للخ ببوا  التاليببة               
 :الا و التالى

 .   س 8011اه المصرع  تى دياس  ور  يااير أولا  الشب  : أو   
 .  س8011ل ور  يااير  والمباشر  ا سباه الييرالمباشر :   اايا ُ  
 .س8011المت لبا  ا خ دية لدع الشباه فى مصربعد  ور  يااير :   ال ا  
  ا سبر   وسببائل اإلمبب س ) الببدور الترببوع لبببع  الم سسببا  التربويبة غيببر الاهاميببة :   رابعبا  

فبى ت ميبم المت لببا  ا خ ديبة للشبباه المصبرع بعبد  بور  ياباير ( السياسبية  وا   اه 
 .س  8011

الر ية التربوية الممتر ة لتدميس المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع بعد  بور  ياباير  : خامسا  
 .س8011

 .وأخيرا  داس البا ث بعر  توصيا  الب ث ودائمة المصادر والمراجع    

 :م 1122أوضاع الشباب املصرى حتى قيام ثورة يناير :  واًلأ  

مر الشباه المصرع بعد  ور  يوليو بالعديد من ا  ما  التى كاا  سبببا  فبى ه بور            
مشبك   ودلبايا يهعببااى ما با الشبباه فببى جميبع مجببا   ال يبا    تهعبد الببدافع الرئيسبى لميبباس 

السبب ور التاليببة بعببد  فببىالبا ببث  ويعببر  ل ببا ببا   س   وكاابب  ممدمببة ل8011 ببور  يابباير 
 :تولي  مف وس الشباه 

اشبببببتم  كلمبببببة الشبببببباه مبببببن لفبببببه شبببببه  وشبببببه اليببببب س شببببببابا  أع أدرال  بببببور           
 (. 9)الشاه والشاه هو من أدرال سن البلوغ ولس يصل إلى سن الرجولة وجمع اشبان

ل ين تتبراوح أممبارهس ببين ال امابة مشبر  كما يهمصد بالشباه هس تلال الفئة من السكان ا       
وال   ين وه ه الفتر  يت مل في ا الشاه المسبئولية ويصبب  ملبوا  فبى المجتمبع الب ع يعبيا 

 (.10)فيك
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وخاصبة شبباه )  ويرع البا ث أن  الشباه فى ه ه الدراسة يمصد بك الشباه المصبرع
اليببد الخاصببة  كمببا أا ببس أك ببر   البب ع تميبب هس مجمومببة مببن المببيس والعببادا  والتم( الجامعببا  

معرفة بالعديد من الم  را  ا دتصادية والسياسية وال مافيبة المت بور  التبى تب  ر ملبى ت ميبم 
 .س 8011ا من المومى والتامية الشاملة للمجتمع المصرع بعد  ور  يااير 

ساسبا  إلبى اليب و وا ختبرام ال مبافى واإلم مبى المتابو    الب ع ي بدف أومبن ا  مبا          
العمبل ملببى ا ببت ل العمببل المصبرع والعربببى  و لببال ببب ر  أفكبار مشببوهة ومفبباهيس خا ئببة مببن 

البببدين وال يبببا  وت ييف الوادبببع وفبببر  امبببا ج سبببيئة ومبببادا  وسبببلوكيا  وأسببباليه ما رفبببة    
العاف والمتبل واإلرهباه  باإللافة إلى الرب  بين اإلس س ومفاهيس العميد  الدياية الراسخة وبين

 .والتخريه

فكببل  لببال يجعببل الشببباه يعببيا  الببة مببن ا غتببراه ال مببافى والع لببة الفكريببة مببن "          
المجتمع ال ع يعيا فيك  وي مل الشباه ملى التخلى مبن المبيس اإليجابيبة الاابعبة مبن البدين 
والمجتمبببع الببب ع يعبببيا فيبببك   وامتمببباد المبببيس السبببلبية اللبببار  التبببى تهسببب س فبببى هبببدس الباببباه 

 .(11)"تمامى للمجتمع المصرع ا ج
 ويورد البا ث أم لة لبع  الدراسا  والب وث التى ت كبد أخ بار المشبك   والملبايا         

التببى مببااى ما ببا الشببباه   والتببى ت ببدد ا مببن المببومى المصببرع   وتعردببل مسببير   وا  مببا 
 :س  وما ا 8011التامية   وكاا  العامل ا ساسى فى دياس  ور  يااير 

التى أشار  إلبى مبدع ا  مبة   ( 18) "س8004م مد إسماميل  اهر "اتائد دراسة           
التى يهعااى ما ا الم مف العربى والمصرع ملى مدار التاري  من ال ملة الفراسية إلبى ال ملبة 
ا مريكيببة ملببى العببرام  والتببى أد  إلببى تراجببع هويتاببا ال مافيببة المصببرية والعربيببة  وه ببور 

 .اية داخل المجتمع المصرع العربى من التيارا  الفكرية والديالعديد 

كمبببا ه بببر  ال اجبببة لتاميبببة ا اتمببباه فبببى افبببو  الشبببباه المصبببرع فبببى ا وابببة              
ا خير   اتيجبة ه بور م شبرا  مديبد  ت كبد وجبود أ مبة فبى ا اتمباه للبو ن لبدع د با  

 :(13)الشباه  ما ا 
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مى السياسببى وال مببافى وا دتصببادع لببدع مببدد كبيببر مببن شببباه هبباهر  ا اببدماج ا جتمببا -1  
مصر داخل إسرائيل  بعد أن هاجروا إلي با ببدموع السبيا ة  وت وجبوا مبن ي وديبا   ومبا 
يترتببه ملببى  لببال مشببك   مديببد  ما ببا فمببدان ال ويببة ال مافيببة والسياسببية وا جتماميببة 

اجاه أ فال يات سبون إلبى المجتمبع اإلسبرائيلى  لو ا س ا س  ولعف مميدت س الدياية  واب
 .وي ملون الس ح بعد  لال فى وجك أمداه إسرائيل و سيما العره

بشببكل ي ببول الشببباه المصببرع إلببى هياكببل ( بببالترويد أو التعببا ى)غبب و الببب د بالمخببدرا   -8
هشة فمدوا فكرهس  و ام  ممول س  وأصب وا أدا   يعة  فى يبد الخبارجين ملبى المبااون  

 .مه ر من مهاهر الي و ال مافى من العالس المتمدس متمبلين أع

يترته ملبى لبعف ا اتمباه سبياد  السبلبية والمبيس الفرديبة ومبدس يرع البا ث أن  ال ع و       
 يب دع وال مافية والسياسية وا دتصادية  فى المجا   ا جتمامية و    ا خ دية ا لت اس بالميس

تعببا ى و ببا   ا ا ببراف ا خببرع  ك   ا خ دببى بب ل إلببى امببب الخببدما  وااتشببار ا ا  لببال 
المخدرا  والعمادير بين الشباه ال ع يريد أن يتمتع بكل وسائل ال يا  ال دي بة  والب ع يشبكل 

 .ت ديدا  دائما  لامن المومى وا ستمرار فى الب د

اميببة ممببا سبببم  يتلبب  للبا ببث أن تببردع ا ولببا  السياسببية وا دتصببادية  وا جتم       
  أد  إلى مولد فجر جديد بعيدا  من الم ر والهلس والب البة   وهب ا الفجبر وا خ دية  وال مافية

س   والتببى يعببر  ل ببا البا ببث 8011تم ببل والبب ا  فببى  ببور  الخببام  والعشببرين مببن يابباير 
 :بالتولي  والت ليل فى الس ور التالية 

 : م 1122الشباب املصرى وثورة يناير :  ثانيًا

ياببباير  82هببب   بببور  شبببعبية سبببلمية ببببدأ  يبببوس ال   ببباه س 8011ياببباير 82 بببور              
اليوس الم دد من دبل مبد  ج با  مبن المعارلبة المصبرية والمسبتمليين  هو  س82/1/8011

مببر  المصبرع وكب لال مجمومبا  الشبباه  من بيا س  ركة كفايبة وشبباه اإلخبوان المسبلمين 
و لببال ا تجاجببا  ملببى ا ولببا  المعيشببية والسياسببية   المودببع التواصببل ا جتمببام  فببي  بببو 

  .فى مصر  وا دتصادية السيئة
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 : يف مصر م 1122يناير ثورة  أسباب   ۞

 (21)"  الغري مباشرة األسباب"  -2

اهاس ال كس ف  مصر هو جم بوري اصبف رئاسب  ت ب  دبااون ال بوارئ :  دااون ال وارئ   -أ
  باسببت ااه فتببر  اام ببا  1962ل بببك مابب  سبباة المعمببو( 1922لعبباس  168دببااون ردببس )

فبنن لل كومبة ال بم أن " دبااون ال بوارئ"وبموجبه . شب را فب  أوائبل ال ماايابا  12لمد  
ت جبب  أي شببخب لفتببر  غيببر م ببدد  لسبببه أو بببدون سبببه والبب   أيلببا  بممتلبب  هبب ا 
 المببااون   يمكببن للشببخب الببدفا  مببن افسببك و تسببت يع ال كومببة أن تبميببك فبب  السببجن

 ..دون م اكمة
عتبر أ د ا سبباه الرئيسبية غيبر المباشبر  فب  هب ه ال بور    يبث ته   يثه :   الشر ة دسو  -ه

أاك ف  هبل دبااون ال بوارئ مبااى المبوا ن المصبري الك يبر مبن الهلبس واإلات باال ل مودبك 
 اإلاسااية والت  تتم ل ف   ريمة المب  وال ب  والمتل وغيره  

 1921كس الرئي  المصري م مد  سبا  مببارال مصبر ماب  سباة  :  رئاسة  سا  مبارال -ج
. ودببد تعرلبب   كومتببك  اتمببادا  فبب  وسببائل اإلمبب س وماهمببا  غيببر  كوميببة م ليببة. س
ابال بدممبك إلسبرائيل دممبا  مبن اليببره  وبالتبال  اسبتمرار المسبامدا  السباوية اللببخمة "

دبد كبان و دين اإلسب ميين  واشت ر   كومتك ب م ت ا ملى المتشبد" من الو يا  المت د 
ل كببس مبببارال ا  ببر الكبيببر ملببى التببدهور ا دتصببادي و ا جتمببام  ملببى المصببريين  هبب ا 
باإللببافة إلببى التراجببع المل ببوه فبب  مسببتوع التعلببيس وارتفببا  معببد   الب الببة وااتشببار 

  .بكافك أشكالك  الفساد    وااتشار الجرائس ف  الب د

س أبرمبب  مصببر أربعببة ممببود تمببوس  8004مبباس  (12):  ئيلتصببدير اليببا  المصببري إلسببرا -د
ويمتبد  -بسعر أدل ببلعاف من سعر السوم -بموجب ا بتصدير اليا  ال بيع  إلسرائيل 

ولمد تسبب  ه ه العمود فب  أ مبا  سياسبية كبيبر    س8030العمل ب  ه العمود  تى ماس 
 .يللل كومة المصرية بسبه إهدارا  للمال العاس ومجاملة إلسرائ

 :                                                               املباشرة األسباب -1

  :                            (16) :س 8010 ااتخابا  مجل  الشعه المصري -2

أجري  ااتخابا  مجل  الشعه دبل ش رين من ااد   ا  تجاجا  و صل ال  ه 
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أي أن المجل  خ  من أي معارلة    امد المجل من مم% 92الو ا  ال اكس ملى 
فى جميع وتس وصف تلال ا اتخابا  بالم ور     با ت كر؛ مما أصاه الموا اين باإل

 .ربو  مصر

  (12) : تفجيببببببببببببببببببببببببر كايسببببببببببببببببببببببببة المديسببببببببببببببببببببببببين فبببببببببببببببببببببببب  اإلسببببببببببببببببببببببببكادرية -8 
...........................................                                                                       

هو مملية إرهابيبة  بد   فبى مديابة اإلسبكادرية وسب  س 8011 تفجير كايسة المديسين 
بعد  لول الساة الجديبد  بعشبرين دديمبة  بدث . ا  تفا   بعيد المي د للكاائ  الشردية

 84أودعب  هب ه العمليبة اإلرهابيبة . اافجار أماس كايسة المديسين فى ما مبة سبيدع بشبر
ا  92كما أصيه  دتي    المشب د وتعتببر أول ممليبة إرهابيبة ب ب ا   (ينبيبا س مسبلم)شخص 

دببل العمليبة بفتبره دباس تاهبيس المامبد  باسبت داف كايسبة   المرو  ت دث فبى تباري  مصبر
 .فى بيداد وهدد الكاائ  فى مصر

 (12) :ال ور  الشعبية ف  توا  -3
يومبا  مبن اابد    بور  اليلبه 32أي دبل )س  8010ر ماس ديسمب 12ف   ادلع أ            

ا تجاجببا  ملببى ا ولببا  ا جتماميبة وا دتصببادية والسياسببية السببيئة وتلبباماا  ( المصبرية
واسببت ام  هبب ه ال ببور  فبب  أدببل مببن   مببع م مببد البببوم ي ي البب ي ألببرس الاببار فبب  افسببك

سباة  83 كبس البب د لمبد  الب ي )ش ر اإل ا ة بالرئي  التواس   ين العابدين بن مل  
ه ا الاجباح الب ي  ممتبك ال بور  التواسبية أه بر أن دبو  الشبعه العربب  (. بمبلٍة  ديدية

كما ألباه   وأن الجيا هو دو  مسااد  للشعه   تكمن ف  تهاهره وخروجك إلى الشار 
  . تلال ال ور  ا مل لدع الشعه العرب 

                                               (19):الموادبببببببببببببببببببببببببع ا جتماميبببببببببببببببببببببببببة ملبببببببببببببببببببببببببى شببببببببببببببببببببببببببكة اإلاتراببببببببببببببببببببببببب  -4
                    دباس المبوا ن المصبري وائبل غابيس والااشب  مببد البر من ماصبور 

 شبببكة الفبب  المودببع ا جتمببام  فيسبببوال ملببى " كلاببا خالببد سببعيد"بناشبباه صببف ة بعاببوان 

كلابا )شباهدوا صبف ة  ياباير كااب  مكوابة مبن الشبباه الب ين 82فال ور  مادما بدأ  يوس 
 س ت ول  البى  بور  شبارال في با جميبع الشبباهومن      ملى مودع الفيسبوال ( خالد سعيد 
 .المصرع 
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  :م 1122يناير  12 أخالقيات ثورة   ۞     

-:( 80) يااير ف  مد  اما  82وتتلخب أخ ديا   ور  
.................................. 

ف  ت ميم ما ي من بك شباه ا مة ستمرارية ا راد  وا    -1
..>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 .ورف  الفساد رف  ال ل وا هااة -8

       .خرسلس والمسي   و ماية كل ما ما ل ا ات اد الم - 3

  .  ا هتماس باهافة الو ن وا ماكن والشوار  -4

     .الم افهة ملى س مة الو ن ومدس تعريلك للخ ر - 2

 .ا من للو ن  ه التامية واماد  و   ه البااه -6

  .تاهيس وممل اللجان الشعبية الت  استمر  لما بعد ال ور  - 2

  . الودوف ف  وجك المخربين المبجورين -2

 . أن الجيا هو صماس أمن الو ن" تف س الشعه جيدا -9

 . والو ه و ه الو ن.تي ية الشعور با اتماه -10

  مصبر  ميعا  ملى مبر العصبور  تبى مصبراا ال بالىبين المصريين ج ف  ه ا خ م   
فبى ال ع يش د و بد  و ايبة ببين جميبع فئبا  الشبعه  تفبم لبد الفبتن والصبراما    ال ور 

فبى أودبا    ب ا ال به والبو ه والكفباح والالبال ف. سبيل إم ه شبن مصبر ماليبا  ببين ا مبس
فببى ترسببي  شببعور ا اتمبباه   تببى ودتاببا ال ببالى لببك دورا  هامببا   مابب  أدببدس العصببور ا  مببا  

 والو ه ل  ا الو ن اليالى

 :املتطلبات األخالقية لدى الشباب فى مصر أهم : ثالثًا     

هبببى ا تياجبببا  لبببرورية للتوميبببة  الب بببث فبببى هببب ايقصدددا متطلبات دددتق ة     ددد  و 
وهببب ه  المت لببببا  ا خ ديبببة لبببدع الشبببباه فبببى مصبببر ا خ ديبببة ب يبببث تسببب س فبببى ت ميبببم 

اميبة المبيس ا خ ديبة لبدع التربيبة ا خ ديبة وتترسبي  العميبد  الديايبة و    متم لبة فبىا  تياجا
 :و لال ملى الا و التالى الشباه 



- 04 - 
 

    

 :املصرى  ترسيخ العقيدة الدينية لدى الشباب –أ 

م ل العميد  الدياية صلة إل ية وما د إاسبان يتسبس بالبسبا ة والولبوح والمبو   وهبى ته         
وكافة اوا ى العبباد  بباهلل    لى دله اإلاسان شاملة اإليمان باهلل ورسلك وكتبك تتخ   ريم ا إ

 فالعميد  دوام ا رفع اإلاسان  تى ي دع وهيفتك فى الوجود ملبى ا بو يتفبم مبع أصبل خلمتبك
(81). 

لي با اإلاسبان فبى كبل  مبان             والعميد  الدياية هى البدايبة ا ولبى التبى يا لبم ما با واب
إ  هببى التببى تمببا فببراغ دلبببك  وتسببي ر ملببى جوار ببك  وتوجببك سببلوكك  وتببري  افسببك   ومكببان 

وت مئاك ملى تصرفاتك  يرع أابك يعبيا ب با ول با   يبث هبى هدفبك  وغايتبك   ن اإلاسبان   
يسمى إاسااا   إ  بممدار ما يملال من مميد  وما ي من بك من ديبن  وهبى ف بر  فبى اإلاسبان  

رب ك بييره   ي ما كان وفى أع هرف وجد  سواه أكااب  هب ه العميبد    يستياى ما ا  ف ى ت
 .(88)  ما  أس با    

فالعميد  الدياية هى التى تسبمو ببالروح اإلاسبااية  وتبدمو إلبى الفلبائل وا خب م             
ال ميببد   وتباببى شخصببية الفببرد  وتبباهس سببلوكك ووجدااببك  وتمببوع رواببب  ا خببو  بببين أبابباه 

 .ا د  مما يمكا س من خدمة المجتمع والا و  بك فى شتى مجا   ال يا الو ن الو 

إن  ترسببي  العميببد  الديايببة فببى افببو  الشببباه مافعببة للببدين والببدايا معببا   وال فبباه           
ملي ا تماسال للمجتمع لد ا خ بار التبى تواجبك مبن خب ل الت ديبدا  الموجبك  مابك و مافتبك 

ايبل مبن دياابا ومميبدتاا بب ر  أفكبار مشبوهة ومفباهيس ميلو بة مبن الدياية  والتبى تسبت دف ال
البببدين واإلاسبببان والكبببون وال يبببا   ومبببا يتصبببل ببببا مور الرو يبببة والييبيبببة و ميمبببة الخبببالم 
وو داايتببك  فالعميببد  الراسببخة هببى التببى تواجببك كببل هبب ه البببد  وا ا رافببا  وا با يببل  و لببال 

اتبك  وتعمبل ملبى التاشبئة ا خ ديبة السبليمة للشبباه باشر ديس الدين ال ايف ومبادئك وأخ دي
 .فى هل التييرا  المعاصر  

وب لال يكون ال دف مبن  مايبة اإلاسبان للعميبد  ك مايبة البو ن للعميبد   فالعميبد              
 .وبدوا ا ستفمد أركان اإلس س جدواها فى اإلاسااية ال دي ة ا خ دى للدين   هى ا سا 
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 : املصرى ألخالقية لدى الشبابالرتبية ا – ب

ا خ م هى مجمومة الموامبد السبلوكية التبى ت بدد السبلوال اإلاسبااى وتاهمبك                  
ويابيى أن يمتدع ب ا اإلاسان فكرا  وسبلوكا  فبى م داتبك ا جتماميبة  ومواج بة المشبك   

لمببى فببى الموادببف ا خ  ديببة  والتببى تهبببرر الميبب ع المختلفببة  والتببى تهمكاببك مببن ا ختيببار الخه
 ا جتمببامى لسببلوكك  بمببا يتفببم و بيعببة ا داه والمببيس ا جتماميببة السببائد  فببى مجتمعببك

(83). 

ولكى يتس ممارسة المبادئ ا خ دية التى تجعل اإلاسان آماا  م مئاا  ويفعل الخيبر                
تعمبببل ملبببى تكبببوين الموامبببد دائمبببا  فبببى  ياتبببك   ببببد مبببن التربيبببة ا خ ديبببة للشبببباه والتبببى 

 .والمبادئ ا خ دية  وكيفية ا لت اس ب ا فى الموادف ا جتمامية المختلفة

شير مف بوس التربيبة ا خ ديبة إلبى تاميبة البوا   البداخلى وت ويبد المتعلمبين يه   يثه    
ى ببصببول وممومببا  ا خبب م الاابعببة مببن الببدين  وتربيببة اإلراد  الخيببر  التببى تببدفع بالبب ا  إلبب

إاجببا  أفعال ببا  والتببدريه ملببى تافيبب  الخيببر وا متيبباد والمببران مليببك ب يببث يصببب  صببفة أو 
  .(84)ماد  راسخة

  ( 82)"س8002جمال البدين إببراهيس م مبود "دراسة : ودد أشار  بع  الدراسا  م ل           
تمسبال   إلبى أهميبة التربيبة ا خ ديبة وال( 86)" س8003ملى مببد الم سبن تمبى  "ودراسة 

با خ م لدواس ال يا  ا جتماميبة  وت ميبم م البه اإلاسبان كلمبا تمبدس المسبتوع ال لبارع 
أشار  ه ه الدراسبا  إلبى أن مواج بة الت بديا  العالميبة فبى المبرن ال بادع  وال مافى  كما 
التببى أ ببر  ملببى ا خبب م لببدع أباائاببا    ...( العولمببة  اإلاترابب   والفلببائيا )والعشببرين 
مبببن  ريبببم وسبببائ  التربيبببة      مبببن خببب ل التمسبببال ببببا خ م  والتربيبببة ا خ ديبببة يكببون إ

  والتبببى تعمبببل ملبببى غبببر  (ا سبببر   وسبببائل اإلمببب س  والمدرسبببة  ودور العبببباد )ا خ ديبببة 
 .وتكري  المفاهيس والمبادئ والموامد ا خ دية 

بعببد  ببور   خ ديببة الفعالببة والمبب  ر  إن  ا خبب م والتربيببة ا خ ديببة مببن المت لبببا  ا             
 ا ببا ت ببافه ملببى المبببادئ ا خ ديببة مببن دببيس ومببادا  وتماليببد فببى المجتمببع   س 8011يابباير
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لمببى  وغيرهببا مببن مهبباهر السببلوكيا   المصببرع وت مببى الشببباه مببن ا ا بب ل وا ا ببراف الخه
 .اليربية الموج ة إلى ال اتية ال مافية فى هل العولمة

 :املصرى قيم األخالقية لدى الشبابتنمية ال -ج 

ت تل الميس مكااة م مة فى  يا  الفرد والمجتمع  ف ى تم ل المبادئ الكامابة لبدع و               
 .الفرد التى تعمل ملى توجيك سلوكك وتصرفاتك فى المجتمع فى جميع اوا ى ال يا 

ديبببد المرغبببوه فيبببك  فبببالميس هبببى المببببادئ والمعبببايير التبببى ولبببع ا المجتمبببع  لت         
وال مرغوه من أاما  السبلوال  كمبا أا با الصبفا  الشخصبية التبى يفلبل ا أو يرغبه في با 

 .(82)الاا  فى  مافة معياة
 :( 82) ومن المصادر التى تهشتم ما ا الميس فى المجتمعا  البشرية       

 م الم لبم  والخيبر وتشتم ما ا الميس الم لمبة  المتعلمبة ببال: التشريعا  السماوية -1      
 .الم لم  والجمال الم لم  وتشمل الميس الرو ية وا خ دية

 .ا ولا  ا دتصادية وا جتمامية ومجمل ال يا  اإلاسااية -8      
وتدل الميس مبن الاا يبة ا خ ديبة ملبى البعبد ا خ دبى للشبخب أو السبما  ا خ ديبة         

متعلمبة بميبدان البومى ا خ دبى  الب ع يتلبمن الموامبد للم سسا  ا جتمامية  والتصورا  ال
 .(89) والمبادئ والمه ل ا خ دية  ومفاهيس الخير والشر والعدالة والسعاد 

وت كد العديد من الدراسا  التى تدور  ول الميس بصفة مامة  والميس ا خ ديبة بصبفة          
إيمبان مببده "بصبفة خاصبة  كدراسبة  خاصة  ببن هااال أ مة ديمية يمر ب ا المجتمع المصرع

 يبث توصبل  كب   مبن   ( 31)"س8003سيد جاه اهلل السيد "  ودراسة ( 30)"س8004 افه 
أن هابباال خلبب   والبب ا  فببى البابباه الميمببى المعاصببر لببدع شببباه الجامعببا   : الدراسببتين إلببى

بسبببببه وجببببود بعبببب  المببببيس السببببلبية م ببببل سبببب اجة ال ببببوار  ولببببعف المسببببتوع المعرفببببى 
غراد س فبى المخبدرا  والجبا   والتمليبد ا ممبى لل مافببة   خ دىوا وم اولبة تيريبه الشبباه واب

 .اليربية
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وملى  لال  فالميس ا خ دية ل ا أهمية كبرع فى كوا ا ت دف إلى التعبرف ملبى الاسبم         
 الميمى السائد لدع الشباه  كمبا أا با تتكبون مابد اإلاسبان مبن  ريبم العمبل وموادبف الخببر 

 .المختلفة التى يمر ب ا للتميي  بين الخير والشر فى  ياتك

فالميس ا خ دية هى و دا  معيارية تتوصل إلي ا الجمامة  وتل س ب ا أفرادهبا للتمييب          
ببببين السبببلوال المرغبببوه فيبببك والمرغبببوه مابببك  وكببب لال إصبببدار ا  كببباس الميميبببة فيمبببا يتعلبببم 

لميةبالمشك   ا جتمامية وا ختيارا  ا  .( 38) لخه

لمببى"ويببرتب  مف ببوس المببيس ا خ ديببة بمف ببوس آخببر وهببو          البب ع يجببه أن " السببلوال الخه
مجمبو  "يتلمن مسااد  الميمة أو الميس التى يموس ملي ا السلوال  ف و فى الا اية مببار  مبن 

س بببك ومببدس التبب اس ا فببراد بالمببااون ا خ دببى البب ع يت لبببك المجتمببع وي لببه مببن أباائببك ا لتبب ا
 .(33)"ا ا راف ماك

ومببن  ببس   فببالميس ا خ ديببة تهسبب س فببى تشببكيل سببلوال الفببرد   ا ببا ت ببدد لببك أهدافببك           
وتكون مرجعبا  لل كبس ملبى سبلوكك  كمبا تسبامد الفبرد ملبى ت مبل المسبئولية  واتخب ا المبرارا  

تمرار ببين ك ا مبن وا سبالمااسبة لمواج ة الموادف المختلفبة التبى يتعبر  ل با  ممبا ي مبم لب
 .أملاه المجتمع

وممبا ي كبد  لبال مبا أشبار  إليبك بعب  الب بوث والدراسبا  إلبى لبرور  التمسبال بببالميس        
 :  ومن ه ه الب وث والدراسا المصرعشباه الا خ دية لدع جميع فئا  المجتمع وخاصة 

ة المببيس فببى كوا ببا التببى أولبب   أهميبب  ( 34)"س8002جمببال اببايف الشببمر "دراسببة         
المرجع وال كس ملبى ا امبا  السبلوكية فبى  يبا  ا باباه فبى هبل الاهباس العبالمى الجديبد  وأن 

فببى هبب ا  الشببباهويجببه أن يتمسببال ب ببا   المببيس ا خ ديببة المجتمعيببة واإلاسببااية لببرورية 
  العصبببر والتبببى تتم بببل فبببى البببو ه وا اتمببباه وت مبببل المسبببئولية  وببببر الوالبببدين  والتسبببام 

 .والم افهة ملى المال العاس وغيرها 
التى أشبار  إلبى أهميبة المبيس ا خ ديبة   ( 32)"س8006ماصور الرفامى مبيد "دراسة       

مبا أولب   الدراسبة كفى الت كس فى سلوال الفرد أو المجتمع ال ع يعيا فيك فبى أع مصبر  
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أهميببة الببدور البب ع تلعبببك بعبب  الم سسببا  التربويببة م ببل ا سببر  ووسببائل اإلمبب س وجمامببة 
 .الرفام ودور العباد  فى تامية وتبصيل الميس ا خ دية فى هل الاهاس العالمى الجديد

 وممبببا سببببم يمكبببن المبببول  أن التمسبببال ببببا خ م والمبببيس ا خ ديبببة ي مبببى الشبببباه        
من مخا ر العولمة   ويعمل ملى ا لت اس بالمبادئ والسلوكيا  ا خ ديبة فبى كبل مبا صرع الم

مببن التخريببه س 8011  بعببد  ببور  يابباير الراهاببة  الموادببفالمصببرع فببى يتعببر  لببك الشببباه 
مفتا بببا  للخيبببر  الشبببباه المصبببرع  تبببى يكبببون  والا بببه وا متبببداه ملبببى المبببوا اين ا امابببين 

بالمعروف ويا بى مبن الماكبر  فيت مبم بب لال ا مبن الافسبى وا جتمبامى ومي دا  للشر  يبمر 
 .المصرع ل   ه الشباه وللمجتمع 

األسةرة ووسةا ا االمةالم و واألحة اب     ) الدور الرتبوى لبعض املؤسسات الرتبويةة ريةري النماميةة     : رابعًا 

 .م  1122ر فى حتقيق املتطلبات األخالقية للشباب املصرى بعد ثورة يناي( السياسية 

المت لببا  ا خ ديبة للشبباه إن  التربية بشكل ماس هى السببيل وال ريبم ا بو ت ميبم         
دامتبك ملبى إدراال لل مبائم والممومبا  ال  مبة ل مافبة مو بد  دبادر  ملبى التصبدع  المصرع  واب

التربيبة   يبث يتعباهس دور"للتيارا  المعادية وال دامة التى تعوم مملية التامية فى المجتمبع  
مببداد الكببوادر البشببرية الم هلببة المببادر  ملببى ت ميببم التاميببة والا لببة  فببى بابباه المجتمعببا  واب

 .( 36)".ره أسا  كل إص ح وتيير اجتمام  ال مافية  إا  دا  من اهتمام ا بالفرد بامتبا

مببن خبب ل  ا خبب مويتلبب  للبا ببث  أن  التربيببة هببى  ريمببة المجتمببع لل فبباه ملببى         
 سسات ا الاهامية وغير الاهامية  و لال مبر ما تمدمك للفرد من خبرا  ومعلومبا  ومعبارف م

ا  ببداث الخ يببر  التببى يمببر ب ببا المجتمببع ودببيس تتصببل بجوااببه ال يببا  المتعببدد  فببى لببوه 
 .س 8011يااير82  المصرع بعد  ور  

ك ببدف شببباه المصببرع المت لبببا  ا خ ديببة للومببن  ببس    بببد مببن ا هتمبباس بت ميببم          
تربوع لتامية ا اتماه والو ه للو ن والمشاركة الفعالة فى تمدس المجتمع المصبرع  و لبال مبن 

والتبى آن ل با ا وان أن  -مولبو  الدراسبة ال اليبة -خ ل الم سسا  التربوية غير الاهامية
الجديبد   ال بورعس س فى خدمبة المجتمبع المصبرع فبى هبل الاهباس وته    تعيا مصرها التربوع

 .وسيعر  البا ث  دوار ه ه الم سسا  فى الصف ا  المادمة
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 :ملى النحو التاىل املتطلبات األخالقية للشباب املصرىاألسرة وحتقيق ( 2)

إن  ا سببر  هببى المصببدر ا ساسببى فببى غببر  العميببد  الديايببة السببليمة لببدع الفببرد              
س الديايببة  وت ويببده بالصببفا  ال ميببد   وغببر  مابب  صببيره  و لببال بنمببداده بالمعلومببا  والمببي

كسبباه الفببرد السببلوال المببادئ والخصببال ال ميببد   واتبببا  مببا د اهلل ورسبب المببويس ولك الكببريس  واب
 .( 32)فى  ياتك

 يببث تمببوس ا سببر  بيببر  العميببد  الديايببة فببى افببو  الشببباه مابب  الصببير و لببال مببن          
لشبباه بالعميبد  مبن خب ل اإليمبان بباهلل وم ئكتبك خ ل ال كمة والمومهبة ال سباة  ومعرفبة ا

والتصبدع لافكبار ال دامبة والعمائبد الفاسبد  و مب   واليوس ا خر والمدر خيبره وشبره   ورسلك
 التشكيال التى تست دف  م مة العميد  فى افوس س  و لبال مبن خب ل التوميبة الديايبة السبليمة

مببدادهس بالمببدر المااسببه مببن ال مافببة الديايبب التييببرا  بعببد ملببى مواج ببة   مببادر الة السببليمة   واب
 .ال ور  

عتبببر ا سببر  الم سسببة ا خ ديببة ا ولببى التببى يتعامببل مع ببا الفببرد مابب  صببيره  ته كمببا           
و لبال مبن  ريبم "لشبباه  لوهى ملى درجة كبير  مبن ا هميبة فبى التربيبة ا خ ديبة وخاصبة 

 بب يرا  خ ابيببة  و كببر أاببوا  الفلببائل ا خ ديببة تلمببين المبببادئ ا خ ديببة ببسبباليه أمريببة وت
وأاببوا  الم رمببا    أع تكببوين ال بب  ا خ دببى لببدع الفببرد البب ع يسببت يع بببين التمييبب  بببين 

 .( 32)"الخير والشر

كمببا يابيببى ملببى ا سببر  أن تيببر  فببى افببو  الشببباه ا خبب م والمببيس ا خ ديببة م ببل          
المسببئولية  وبببر الوالببدين  والشببجامة  والتلبب ية   خلببم الصببدم فببى المببول والعمببل  وت مببل

الجديبد   ومسامد  اللعفاه وكبار السن وغيرها  و لبال لمواج بة الف شباه والماكبر فبى ال يبا 
 .بعد ال ور 

   :دور وسا ا االمالم فى حتقيق املتطلبات األخالقية للشباب املصرىو وذلك ملى النحو التاىل( 1)   
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وسببائل اإلمبب س إلببى كافببة أوجببك ا اشبب ة ا تصببالية التببى تسببت دف  شببير مف ببوسيه            
بال مبائم وا خببار الصب ي ة والمعلومبا  السبليمة مبن الملبايا والمشبك     ت ويد الجم بور

بما يهسب س فبى تابوير  ب ريمة مولومية بما ي دع إلى خلم درجة ممكاة من الومى والمعرفة 
 .(39) الرأع العاس

وسبببائل اإلمببب س فبببى غبببر  العميبببد  الديايبببة لبببدع الشبببباه وتاميبببة البببومى تهسببب س كمبببا        
لدي س  و لال من خ ل ما تملكك من وسائل ا المتعدد  وخاصة من خب ل التليف يبون  ا خ دى

وفبى هب ا الصبدد تشبير . أو الفلائيا  أو اإلاترا  ا ك ر وسائل تبب يرا  فبى الشبباه المصبرع 
إلببى أهميببة دور وسببال اإلمبب س المتعببدد  فببى    (40) "س1992م مببد اعببيس فر ببا  "دراسببة 

كمبا أولب   الدراسبة أابك يابيبى ملبى وسبائل اإلمب س   التوجيك واإلرشاد الدياى لدع الشباه 
فببى افببو  الشببباه ( ملببى الببرغس مببن دصببورها فببى  لببال) أن تيببر  العميببد  الديايببة السببليمة 

ى لمير شباه ا مة  و لال مبن خب ل  ماية ل س من س اس ا خ ار الموجك إلى هدس الدين ف
 .المتاومة ا خ ديةمعرفة مف وس الدين الص ي   والعبادا  والمعام   والميس 

الصبب افة ووسببائل اإلمبب س ا خببرع كالمسببرح والسببياما مببع ا سببر  ج ببود  تتلببافر إن         
رسبباه المببيس ا خ ديببة فببى افببو  الشببباه مببن  ريببم المببد ال سبباة و  والمدرسببة والمسببجد واب

  ب يببث ت مببم هبب ه الوسببائل ال ببدف ما ببا فببى إ ببار ا لتبب اس ا خ دببى   وا لتبب اس ا مببين ب ببا 
 ب يببث   تت ببرم لةسبباه  إلببى المشببامر أو  هتبب ا  المبببادئ والمببيس ا خ ديببة لببدع الشببباه

  .المصرع 

ببا  ا خ ديبة كما أن  وسائل اإلم س المتاومة تهس س ب ريمة فعالبة فبى ت ميبم المت ل        
مببن خبب ل مببر  الامببا ج السببلوكية الصبب ي ة التببى تعمببل ملببى تكببوين السببلوال ا خ دببى 
والمبادئ والميس ا خ دية لدع الشباه والعمل ملى ا لت اس ب با فبى كافبة الموادبف ا جتماميبة 

لتبى المختلفة التى يتعرلون ل ا فى ال يا   والتبى ت مبي س مبن السبلوكيا  والعبادا  اليربيبة ا
يشبباهدوا ا أو يمببر ون ما ببا فببى وسببائل اإلمبب س المختلفببة  والتببى تبب دع ب ببس إلببى ا ا بب ل 
لمببى والببب ع يه ببر فببى ارتكببباه الجببرائس كالسببردة واإلدمبببان والت ببرا الجاسبببى  وا ا ببراف الخه
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وغيرهببا مببن ا مببور التببى ت ببدد ا مببن لببدع الشببباه فببى مصببر  وهبب ا هببو الببدور الماتهببر مببن 
 .د ال ور  وسائل ا م س بع

ملةةى النحةةو  ودور األحةة اب السياسةةية فةةى حتقيةةق حتقيةةق املتطلبةةات األخالقيةةة للشةةباب املصةةرى ( 3)   

 :التاىل

: أن ا   اه السياسبية هبى" فيصل الراوع"تتعدد مفاهيس ا   اه السياسية  يث يرع          
الببببة ا سبببب  ال ميميببببة لميبببباس مجتمببببع ديممرا ببببى شببببعبى  وهببببى الصببببور  التببببى تعكبببب   

الشعه ومستوع اهتمامك بال يا  العامة التى ت ي  بك  فبن ا أراد  ا مبة أن تشبيل أكببر مبدد 
مببن المببوا اين فببى الشببئون العامببة  وأن ت يببر اهتمامببات س  وأن ت ببرال ومببي س  فلببي  هابباال 
  ريببم سببوع  ريببم ا  بب اه السياسببية الواسببعة الااشبب ة المتصببلة ب بمببا  الشببعه المختلفببة

(41 ). 

س س ا   اه السياسية فبى تاميبة ومبى ا فبراد البدياى وباباه شخصبيات س ملبى ته   يثه         
أسببا  مببن العميببد  الديايببة الراسببخة  و لببال مببن  ريببم إكسبباب س المعلومببا  والمعببارف والمببيس 
المشببتمة مببن ا ديببان السببماوية المختلفببة فببى مرا ببل  يببات س المختلفببة مببن الم ببد إلببى الل ببد  

 .( 48) غيرها من م سسا  المجتمع المصرع فى التربية الدياية لافراد وهى ب  ا تهس س مع

 ا خ ديبةومن ه ا الما لم تمع ملى ا   اه السياسية مسئولية ت ميبم المت لببا           
ال  مة لدع الشبباه فبى مصبر  مبن خب ل ممبد المب تمرا  والابدوا  التبى تعمبل ملبى ترسبي  

فببو  الشببباه و لببال ب ببدف توجيببك الشببباه إلببى اإليمببان ببباهلل العميببد  الديايببة السببليمة فببى ا
فببى هبب ه الاببدوا  والمبب تمرا  واتبببا  أوامببره واواهيببك  كمببا يجببه أن ت ببتس ا  بب اه السياسببية 

 .لدع الشباه فى مصر والخ دى رجال الدين لاشر الومى الدياىبدمو  

لم البرا  أو مبن  ريبم ل ا فا   اه السياسية من  ريبم تاهبيس بعب  الابدوا  أو ا       
صب ف ا ال  بيببة  يمكا با الميبباس ببدور ملمببو  فببى إكسباه الشببباه ا خب م والمببيس ا خ ديببة 
والتببى هببى مجمومببة الموامببد السببلوكية فببى الفكببر والسببلوال فببى الع دببا  ا جتماميببة  والتببى 

جامة بببدورها تهسبب س فببى ت لببى الفببرد بالفلببائل والمبببادئ ا خ ديببة كالصببدم وا مااببة والشبب
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ج ببة مشببك تك المتعببدد  فببى وت مببل المسببئولية وغيرهببا مببن الصببفا  التببى ت هببل الشببباه لموا
 .ال يا 

ُ   فنن ا   اه السياسية بوسائل ا المتعدد  تسب س فبى غبر  المبيس ا خ ديبة          ومن  س 
التببى تشببكل سببلوال الشببباه فببى مصببر  وتجعلببك دببادرا  ملببى ت مببل المسببئولية لمواج ببة كافببة 

 ديا  الموج ة لل اتية ال مافية   تى يصبب  الشبباه يببمر ببالمعروف ويا بى مبن الماكبر  الت
الشببباه ويعمببل ملببى صبب ح مجتمعببك وتمدمببك فببى هببل ا ا يببار ا خ دببى البب ع يعببااى ماببك 

 .يااير  82 المصرع وخاصة بعد  ور 

األسةرة ووسةا ا   ) النماميةة  املؤسسات الرتبوية ريةري   الرؤية الرتبوية املقرتحة من أجا تدميم:  خامسًا

 :حتقيق املتطلبات األخالقية للشباب املصرى (االمالم و واألح اب السياسية 

مببن أجببل تببدميس الممتر ببة  الر يببة التربويببةومببن هبب ا الما لببم تت ببدد أهببس م مبب             
 :فى الس ور التالية  س 8011بعد  ور  ياايرت ميم المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع 

ت ميببم المت لبببا  ا خ ديببة للشببباه فببى  الببدور التربببوع لاسببر لببرور  ا هتمبباس بتببدميس [ 1]
 :من خ ل التركي  ملى الاما  التاليةس    8011بعد  ور  يااير المصرع

ا هتماس بير  العميد  الدياية الصب ي ة لبدع الشبباه ماب  الصبير داخبل ا سبر  لمبا ل با - أ 
ااه العميد  السليمة  إ  يت تس ملى ا سر  تربية اللبمير البيمه من أهمية فى تشريه ا ب

فببى ا بابباه  ومرادبببة اهلل سببب ااك وتعببالى ل ببس فببى كببل كبيببر  وصببيير   مببع غببر  روح 
ال امببة وتاميببة الم بببة واإلخبب ب هلل تعببالى و فببراد المجتمببع  و لببال باسببتخداس أسببلوه 

 .            المف وس الص ي  للعميد  ال كمة والمومهة ال ساة أ ااه توجيك الشباه ا و
 فم    تدميس ا سر  للك س السابم بتمبديس المبدو  ال سباة والتبى تبخب  مبن الرسبول             

مبن أببى ممبرو سبفيان ببن : فبى أ ادي بك الشبريفة  م بال  لبال ( صلى اهلل ملية وسبلس ) 
دل لبى فبى  ( اهلل ملية وسلس صلى) دل  يا رسول اهلل : "  دال (رلى اهلل ماة) مبد اهلل 

ومبن  رواه مسبلس  (  43)"دل آماب  بباهلل  بس اسبتمس: اإلس س دو     أسبل ماك أ دا   دال
  يهب من أ بدكس : "دبال ( صبلى اهلل مليبة وسبلس )أا  بن مالال رلى اهلل ماك مبن الاببى 

 .رواه البخارع (44)" تى يه ه  خيك ما يه ه لافسك
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م س فى التربية ا خ دية لدع أباائ ا من خ ل  مايت س من الودبو   تل لع ا سر  بدور- ه
فببى الخ ببب وتاميببة الببوا   الببدياى لببدي س فببى تعببام ت س اليوميببة  كمببا أا ببا تيببر  فببيس 
ا صول ا ولى لشجر  ا خ م والمتم لة فى العدل والعفة والشجامة و لال إلرساه دوامبد 

الب ع مبن خ لبك يبتس البت كس فبى تصبرفاتك وت مبى السلوال ا خ دى السليس لدع الشباه و 
لببميره وتعصببمك مببن أع اا ببراف أو الودببو  فببى الخ ببب  فيصببب وا أك ببر تمسببكا  بالمبببادئ 
ا خ ديببة وي رصبببون ملبببى ت بيم بببا فبببى  يببات س  وأك بببر دبببدر  ملبببى مواج بببة الت بببديا  

 .الموجة ل ور  ال رية  ا خ دية 

دياى لبدع الشبباه مبن دببل ا سبر   فيجبه ملبى الوالبدين  ياد  ا هتمباس بتاميبة البومى الب  -ج
ت كية افو  الشباه بت فيه س آيا  المرآن الكريس وال ديث الشريف واللب ان ي مب ن ديمبا  
ديايببة مديببد  كالصببدم فببى المببول وا مااببة والوفبباه بالع ببد والتعبباون و ببه ا خببرين واببب  

ا ا أاتشبكل  صباا  واديبا  مبن كبل مبا العاف واليله وغيرها من المبيس الديايبة التبى مبن شبب
 .ي دد أمن ا سر  واستمرارها  ومن  س  أمن المجتمع ببكملك

بعبد يت تس ملى ا سر  تامية الومى بالميس ا خ دية لدع أباائ ا فى هل الهبروف الراهابة - د
و لببال لمواج ببة اليبب و ال مببافى والتصببدع ل مبب   التشببكيال التببى تسببت دف المببيس ال ببور  
دا  ا خ دية  فيجه ملى ا سر  إكساه أباائ ا فبى مر لبة الشبباه المبيس ا خ ديبة والعا

سبببن الخلبببم   وا امبببا  السبببلوكية الم مبببود  كبببا مر ببببالمعروف والا بببى مبببن الماكبببر  و ه
ومعرفببة ال بب ل مببن ال ببراس  والع ببف ملببى الم تبباجين والفمببراه ومسببامدت س ملببى تمببديس 

لبٍم م هبيخسه " : ن الكبريس  يبث يمبول تعبالىا سر  لادلة ملى  لبال مبن المبرآ ا بال  ل عل بىخ خه " واِب
دبال  (رلبى اهلل مابة) مبن مالبال ببن أاب  :   ومن ال ديث الشبريف(4آية : سور  الملس)

 .رواه مالال ( 42)"بهع  ه  تمس م كارس ا خ م" ( صلى اهلل ملية وسلس ) رسول اهلل 
فبببى ت ميبببم المت لببببا  وسبببائل اإلمببب س فبببى ل الترببببوع دورالبببلبببرور  ا هتمببباس بتبببدميس [ 8] 

مببن خبب ل التركيبب  ملببى الامببا  س    8011بعببد  ببور  ياببايرا خ ديببة للشببباه المصببرع 
 :التالية

لرور  ا هتماس بالبرامد الدياية التبى ترسب  العميبد  وتعمبم المفباهيس الصب ي ة  صبول - أ 
ويبة   تبى يسبت يع الشبباه الدين ماد الشباه و لبال فبى لبوه المبرآن الكبريس والسباة الاب
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التصببدع ل مبب   التشببويك التببى يتعببر  ل ببا اإلسبب س والعميببد  اإلسبب مية وخاصببة مبببر 
 .الماوا  الفلائية وشبكا  اإلاترا 

مساهمة وسائل اإلم س المتاومبة فبى التربيبة ا خ ديبة مبن أجبل التمسبال ببا خ م لبدع -  ه
والمسلسب   أو اإلم ابا  أو الموادبع الشباه و لال مبن خب ل مبر  الببرامد أو ا فب س 

ملى شبكا  اإلاترا  والموبايل التى تير  فى الشباه أهمية التمسبال ببا خ م والتبكيبد 
   التبدهور ا خ دبى المصبا ه لل بور ملى أهميت ا فى بااه الشباه المادر ملى مواج ة 

غببر  البببرامد  :والتببى   تتفببم مببع دببيس وأخ ديببا  المجتمببع المصببرع ملببى سبببيل الم ببال
التببى ت ببتس بببا داه والسببلوكيا  والمفبباهيس ا خ ديببة كيبب  البصببر  ومعرفببة ال بب ل مببن 
ال ببراس ومببدس التجسبب  ولعببه الميسببر ومببدس التعببدع ملببى خصوصببيا  ا خببرين وخ ببور  

 .الت را الجاسى وغيرها 
"   سPrint Murray et al.  8002مبوراع براب  وآخبرون" ودبد أشبار  دراسبة              

  إلبى لبرور  التربيبة ( 42" )س Wanxue, Qi 8004كباع وان كيبوه "  ودراسة ( 46)
ا خ ديبببة لبببدع الشبببباه فبببى المجتمبببع   و لبببال اتيجبببة التبببب يرا  السبببلبية ملبببى التربيبببة 
ا خ دية والتى أ د ت ا العولمة ووسائل اإلم س واإلاتراب  والتييبرا  العالميبة المتسبارمة 

ة وادتصاديا  السوم  فكل  لال ي دث أفكارا  جديبد  وممارسبا  بعيبد  فى السياسة وال ماف
  من أخ ديا  المجتمعا  فى مالس اليوس   

وما با العبدل    لرور  دياس وسائل اإلم س بتامية الميس ا خ دية لدع الشبباه فبى مصبر- ج
مبن البدين  والعفة والشجامة والمدو  ال ساة والر مبة والتسبام  وغيرهبا مبن المبيس الاابعبة

فببى لببوه أ ببداث المهبباهرا  ل ببدس المجتمببع ال  مببة للشببباه لمواج ببة الت ببديا  الموجببك 
  و تى يكون الشباه دبادرا  ملبى ا لتب اس بالمببادئ ا خ ديبة  وا لرابا  المصا بة لل ور 

. 

يجببه ملببى وسببائل اإلمبب س تاميببة ومببى الشببباه الببدياى بالمعلومببا  الديايببة المتاومببة   -د  
 افهببة ملببى أداه العبببادا  ومببر  المعببام   الديايببة فببى البيببع والشببراه والسببلوال كالم

الدياى ال ع يابيى أنخ يكون مليك الشباه فى مالس اليوس  مع مر  الببرامد التبى تولب  
السببلوكيا  اليريبببة التببى   تتفببم مببع الببدين ودببيس المجتمببع  باإللببافة إلببى ديبباس وسببائل 
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باه بالملايا الدياية وخاصة الت رف الدياى والب واج العرفبى اإلم س المتاومة بتعريف الش
ود ف الم صاا  ومعاملبة غيبر المسبلمين  وتولبي   لبال مبن خب ل آيبا  المبرآن الكبريس 
وال ببديث الشببريف وسببير  بعبب  الشخصببيا  اإلسبب مية  فكببل  لببال يهسبب س فببى تببوميت س 

دد ا مبن المبومى ل بس فبى بمخا ر ه ه الملايا ملى الفرد والمجتمع ال ع يعيا فيك  وي 
 .مر لة ما بعد ال ور  

فببى ت ميببم المت لبببا  ا بب اه السياسببية فببى الببدور التربببوع للببرور  ا هتمبباس بتببدميس [ 3] 
مببن خبب ل التركيبب  ملببى الامببا  س    8011بعببد  ببور  يابباير ا خ ديببة للشببباه المصببرع

 :التالية
لمبباها  الديايببة داخببل ا  بب اه السياسببية ا هتمبباس بعمببد م يببد مببن الاببدوا  والمبب تمرا  وال- أ 

وخارج با بيبر  توميببة الشبباه بالعميبد  الديايببة السبليمة التبى ترتكبب  ملبى اإليمبان ببباهلل 
تببا  أوامببره واواهيبك  والمببيس الديايبة كالصببدم فبى المببول واإلخب ف فببى العبباد  والعمببل   واب

رهببا مببن المببيس التببى ت مببم وا مااببة والعببدل وبببر الوالببدين والتوبببة والرجببو  إلببى اهلل وغي
للشبباه ردابتبك الفرديبة ملبى افسبك وتوجبك سبلوكك ا بو التصبرف السبليس لبد السببلوكيا  

 غيبر ماسبام وراه الفبتن الماافية للدين   مما يجعل الشبباه لبك دورا  فعبا   فبى المجتمبع 
 .الموجك ل ور  مصر

الخاصببة بالسببلوكيا  تاهببيس مببد  مبب تمرا  واببدوا  يببتس مببن خ ل ببا ماادشببة الجوااببه  -  ه
ا خ دية فى المجتمع المصبرع  ولبرور  التربيبة ا خ ديبة للشبباه والتبى ببدورها تسب س 
فببى إكسبباب س العديببد مببن الفلببائل والمبببادئ ا خ ديببة وغيرهببا مببن الصببفا  التببى ته هببل 
الشباه لمواج ة ا خ ديا  اليربية  ويسلال من خ ل ا السبلوال المبويس الب ع ي ميبك مبن 

للشببباه  المببومىالم ببدد  لامببن  الم ليببة ببراف والودببو  فببى الخ ببب فببى هببل التييببرا  ا ا
 .المصرع

 ملببى ت ويببد الشببباهوالتببى امببى دورهببا بعببد ال ببور    تركيبب  أاشبب ة ا  بب اه السياسببية - ج
فى الجامعا  بالميس ا خ دية سبواه مبن  ريبم صب ف ا ال  بيبة أو م البرات ا  المصرع

التعباون والصبدم واإلي بار واإلخب ب فبى العمبل  والبعبد : الم بالومعسكرات ا  ملى سببيل 
مببن الم رمببا  وغيرهببا مببن المببيس التببى تجعببل الشببباه أك ببر الت امببا  ب ببا فببى هببل الهببروف 

 .ال ور  الراهاة والتييرا  الوافد  ملى 
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ديبة لرور  أن تكون الميادا  ال  بية ددو  فبى الشبباه فبى ا لتب اس ببا خ م والمبيس ا خ  -د
فببى تعببام ت س مببع الشببباه والمجتمببع المصببرع  أو فببى كتببابت س فببى الصبب ف والمجبب   

  ببببد   مبببن توجيبببك شبببباه  بببور  ياببباير إلبببى التخريبببه والبببدمار للبببو ن  لخدمبببة ال  بيبببة 
 .مصال  س الشخصية 

 :البحث توصيات   

ا خ ديببة يهمببدس البا ببث مجمومببة مببن التوصببيا  مببن أجببل تببدميس ت ميببم المت لبببا            
 : س  و لال ملى الا و التالى8011يااير 82للشباه المصرع لت ميم أهداف  ور  

التبكيد ملى ال بدف ا ساسبى مبن تبدميس المت لببا  ا خ ديبة للشبباه المصبرع بعبد  بور   -1
س   هو ت ميم ا من المومى المصرع   و لال تدميما  للموا اة الصبال ة 8011يااير 82

وا اتمبباه للببو ن والببدفا  ماببك لببد أع معتببدع  وتكببوين الشخصببية   ودببيس  ببه الببو ه 
هبو ال بدف المصرية الوامية و لبال للمشباركة بفامليبة فبى تمبدس المجتمبع المصبرع  وهب ا 

 .س8011يااير  82الرئي  ال ع دام  من أجلة  ور  
ا مبان ا هتماس بالف س الص ي  بالدين وأ كامك  ملى أسبا  أن  البدين يبدمو إلبى ا مبن و  -8

ا خ دبى الماتشبر ببين الشبباه التبدهور والس س ا جتمبامى ببين ا فبراد  و لبال لمواج بة 
 .ال الية فى المجتمع المصرع فى هل الهروف 

وا هتماس ب ا بوصبف ا الم سسبة ا جتماميبة ا ولبى التبى تهعبد  الدور التربوع لاسر  دمس  -3
توفير ال اجا  المادية والمعاويبة للشبباه  و د  البااه ا ساسية للمجتمع  ودموت ا إلى 

مبع ا لتبب اس بالتاشببئة ا جتماميببة السببليمة وغبر  المببيس الديايببة وا خ ديببة فببى افوسبب س  
كافببة أشببكال الفسبباد ا خ دببى وترجمت ببا إلببى سببلوكيا   ياتيببة تمكببا س مببن التعامببل مببع 

 . دد ال وية وا من لدي س فى المجتمع المصرعال ع يه 
 باه وا م ا  متابعة الشباه  ستخداس وسائل اإلم س المتاومة خاصة فبى مصبر ملى ا  -4

ا دمببار الصبباامية  ومببا يهعببر  مببن بببرامد وأفبب س وموادببع متعارلببة مببع  بيعببة ال ويببة 
ال مافية للمجتمع المصرع والعربى  مبع لبرور  توجيبك الشبباه إلبى أسباليه التعامبل مع با 

 .لدي س بعد ال ور  دى  تى يتس ت ميم ا منفى لوه ا لت اس الدياى وا خ 
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تركيبب  وسببائل اإلمبب س بمختلببف أشببكال ا ملببى التمببديس المتعمببم للمببيس الديايببة وا خ ديببة  -2
والمعلومببا  والمعببارف والملببايا والمشببك   المجتمعيببة فببى الاببوا ى الخاصببة بالشببباه   

فببى إيجبباد ال لببول المااسبببة   تببى يببتس تع يبب  دببيس الموا اببة وا اتمبباه والمشبباركة الفعالببة
 .لت وير المجتمع المصرع فى العصر الجديد

مجبب    وكته وصبب ف واب امة وتليف يون  : سببائل اإلمبب س مببنالببدور التربببوع لو  تفعيببل - 6
اترا  إلبب  إلببى أن تكببون ملببى مسببتوع المسببئولية فببى كببل مببا تمدمببك أو تب ببك ... وسبياما واب

ة أو سياسبية أو ادتصبادية  تبى يبتس ال فباه ملبى من برامد دياية أو أخ ديبة أو اجتماميب
 .لدع الشباه فى مصر المومىا من 

إخلا  وسائل اإلم س المختلفة للردابة المشدد  فى كل ما تعرلك من رسبالت ا اإلم ميبة  -2
كالصببدم فببى تمببديس المعلومببا  وتبيببان ال مببائم للمجتمببع  وتببدميس ال ببوار مببع اجتابباه 

ال مببن أجببل المشبباركة ع ال فبباه ملببى ال ويببة ال مافيببة للشببباه التلببليل أو الت ويببل  و لبب
الشبائعا  وببث الفبتن ببين أفبراد المجتمبع وخاصبة مبن الاهباس السبابم فى هبل   المصرع 

 .ال ع يريد تخريه الو ن والعود  إلى الوراه

لرور  التعاون بين ا   اه السياسية والم سسا  التربوية ا خرع فى المجتمبع المصبرع  -2
أجل ولع سياسة تربويبة شباملة  تلتب س ب با جميبع ا  براف التبى تشبترال فبى ممليبة من 

  فت ول ببا إلببى أهببداف ا خ ديببة مت لبببا  الللشببباه  ب يببث تبخبب  فببى امتبارهببا  التربيببة
 .يمكن ت ميم ا ل ور  يااير

أ نخ تتلمن الصب ف ال  بيبة ممبا   تهسب س فبى تمبديس المعلومبا  الصب ي ة لبدع الشبباه  -9
مختلف المجا   الدياية وا خ دية وا جتمامية والسياسية وا دتصادية  وك لال تاميبة  فى

ومبي س بملببايا الديممرا يبة و مببوم اإلاسبان مببع تبدميس ال ببوار مبع ا خببر  باإللبافة إلببى 
ايجباد جيبل   و لال مبن أجبل  مجا   اإلبدا  وا بتكار للشباه الموهوبين فى ه ه الص ف

م التاميببة الماشببود  فببى مصببر  بعببد ال رمببان سبباوا  ة ا ساسببى ت ميبب  هدفبب جديببد لل ببور 
 .  مديد  من المشاركة اإليجابية فى تمدس المجتمع المصرع 

 -مولببع الدراسببة ال اليببة -التاسببيم الكامببل بببين الم سسببا  التربويببة غيببر الاهاميببة  -10
ار مببن خبب ل وبببين دور العببباد  لمببا ل ببا مببن أهميببة فببى تاشببئة ا فببراد مببن جميببع ا ممبب

ا خ ديبة الخ اه الدياى ال ع يموس ملى الومه واإلرشباد والتوميبة بالعديبد مبن المت لببا  
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   يث يتس من خ لك تو يبد ا راه المختلفبة تجباه ا خ بار الم ليبة والعالميبة التبى تواجبك 
 .مصر بعد ال ور  

تلبال الممتر با  اصبيب ا ويبمل البا ث فى ا اية ه ا العر  أن تجد ه ه التوصبيا  و          
من الت ميم والتافي  من جااه المسئولين والمبائمين ملبى الم سسبا  التربويبة غيبر الاهاميبة 
فببى المجتمببع المصببرع   تببى يهمكببن ل بب ه الم سسببا  اإلسبب اس بببدور تربببوع فع ببال فببى ت ميببم 

 .س 8011يااير 82المت لبا  ا خ دية للشباه المصرع لت ميم أهداف  ور  
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 .361، ص(م0222دار أمادو للنشر، : القاهرة)، فى ا اتماه لمصرمحمود المداح،   -1
سععد د مسععماا ق القاتععي، دود ععق دور تل ععاف الدرف ععع ىععي الحوععاق الععي هو دنععا ال قاى ععع أمععام دحععد اف  -0

، تل ععع الدرف ععع فسععوهاع، سامدععع سععوهاع، الدععدد المجلببة التربويببةالدولمععع ال قاى ععع، 
 02-3م، ص ص0222 نا ر الرافع والدشرون، 

 -ىاطمع الزهراء سالم محمود مصعطوي، مووعوم الوو عع ال قاى عع ودداا ادعا ىعي الوتعر الدرفعور المداصعر-1
دراسعععع نقد عععع، رسعععالع دتدعععوراة ك عععر منشعععورة، تل عععع الدرف عععع، سامدعععع اععع ن شعععم ، 

 .م0222
اعادة الدرت عع ،  -4   ببديا  الاهبباس العببالمى دراسبا  فببى تأحمعد مسععدر حسعازر، الدولمععع فع ن الدوت عع  وار

( م0222الععدار المصععر ع السععدود ع للطفااععع والنشععر والدوز ععع، : القععاهرة)، الجديببد
 .324ص

          .  م0230 نا ر  2، سر دة الوىد ىي  دغ ر أخالق اف المصر  ن فدد ال ورةاادق اامر ،  -2
  Available on line at  : www.alwafd.org,8/1/2012. ................ 

 -محمعععد اعصعععمدي محعععرو  سعععل م، نمعععط الشعععراتع المسدمد عععع ودعععدا م القتعععا ا الدرفو عععع المداصعععرة -66
، تل عععع الدرف عععع فسعععوهاع، سامدعععع سنعععو  العععوادر، المجلبببة التربويبببةدراسعععع م دان عععع، 

 02-41م، ص ص0221الددد الداسع اشر،  ول و 
 7- Larson, R. W., "Globalization, Societal Changes and New Technologies: 

What They Mean for the Future of Adolescence, Journal of Research on 
Adolescence, Vol. 12, No. 1, 2002, Available on line at: www. ERIC. Ej 

649333, 8/1/2009.     
العلمببببببى  تعريفببببببك  خ واتببببببك  الب ببببببث وي محمععععععود أفععععععو فتععععععر، أحمععععععد افععععععد اط اللحلعععععع  ومصععععععط -2

الععععععععدار السامد ععععععععع، : اإلسعععععععتندر ع)الطفدعععععععع ال ان ععععععععع،، المفبببببببباهيس اإل صببببببببائية  مااهجبببببببك 
 .26ص   (م0220

متدفعععع الشعععرو  : القعععاهرة)؛ 4، طالمعجبببس الوسبببي سموور عععع مصعععر الدرف عععع، مسمعععع اللغعععع الدرف عععع،  -0
 .42ص( م0222الدول ع، 

، دراسببة فببى ا ا ربولوجيببا المعرفيببة -اإلدراال المتييببر للشببباه المصببرعا ععد فععدر،   ح ععي مرسععي  -32
 .322-326ص ص( م3002دار الف طاش سندر للنشر والدوز ع، : اإلستندر ع)

 قا مة املصادر واملراجع

 

 

http://www.alwafd.org,8/1/2012
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دار الوتعععر الدرفعععي، : القعععاهرة)، اليببب و ال مبببافى والمجتمبببع العرببببى المعاصبببرمحمعععد سععع د محمعععد،   -33
 .012-010ص ص( م3004

: القععاهرة)،   أ مببة الببومى العربببى بببين ال ملبة الفراسببية وال ملببة ا مريكيببةسععماا ق زاهعرمحمعد م  -30
 .12-02، ص ص(م0224مرتز الفحوث الدرف ع واإلىر ق ع، 

اععالء مفععراه م زا ععد، أ ععر دععدر   وحععدة مقدرحععع ىععي دععار ة القتعع ع الولسععط ن ع الععي دنم ععع ا ندمععاء   -31
، تل عععع مجلبببة الب بببوث الافسبببية والتربويبببةلون عععع، القعععومي لعععدر طعععال  المعععدار  ال انو عععع ا

 .324-321م، ص ص0222الدرف ع، سامدع المنوى ع، الددد ال اني، السنع الدشرون، 
:ال ورة    ، الي موقع   وم اف -م0233  دامع لألسددالمافالو ئع ال  -34 –  نا عر 02 عورة    

Available on line at:        

www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category,19/1/2013 
: ، الي موقع دصد ر الغاز المصري إلسرائ ق أحمد سالق ،  32-  

Available on line at :      
www.almasryalyoum.com/taxonomy/term/21/1/2013. 

. مرجع سابمال ورة ،   وم اف -م0233  الو ئع الدامع لألسددالماف  -36 –  نا عر 02 عورة    

 .م0/3/0233،موقع مصر اف،وس راف تن سع القد س ن ىي ا ستندر ع، دسوي ممدوح  -32
      Available on line at: 
http:// www. masreat.com/p=37561,16/1/2013. 

 .مدر قافل ع النموذع للددم م ، ل ورة الشدف ع ىي دون افد الدلي حامي الد ن، ا  -32
 

         Available on line at: 
             http:// www.dohainstitute.org,1/2/2013.  

 : ، الي موقعاالمع حتار ع ىارقع. ال ورة المصر ع ، أحمد مسدر حسازر  - 30
        Available on line at: 

            www. http://digital.ahram.org.eg ,16/1/ 2013 

 ، 1022الددد  -ال وار المتمدنمجلة ،  نا ر 02أخالق اف ومتاس   ورة  ، م مي قدري  -02
                                    : Available on line at     :ع م،  الي موق34/0/0233

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?19/2/2013.     
النوتعععع مصعععر للطفااعععع : ةالقعععاهر )، الطفدعععع ال ان عععع، (43)كيبببف اف بببس اإلسببب س محمعععد الغزالعععي،  -03

 .02-30، ص ص(م0224والنشر، أتدوفر 
 مرتعععز التدعععا  للنشعععر، : القعععاهرة)، المرجبببع فبببى تبببدري  التربيبببة اإلسببب ميةمفعععراه م محمعععد اطعععا،   -00

 .010-013ص ص( م 0222

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1814
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1814
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?19/2/2013
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( م3022متدفعععع الحلفعععي، : المد نعععع المنعععورة)، المبببيس ا خ ديبببة والتربيبببةالعععي خل عععق أفعععو الد نععع ن،   -01
 .14ص

: القععاهرة)، ا صببول التربويببة لبابباه الشخصببية المسببلمةافععد الععودود متععروم وافععد الععرحمن النق عع ،  -04
 .010ص( م3006دار الوتر الدرفي، 

، "الدحععد اف الدالم ععع ىععي اعلو ععع السد ععدة والدرف ععع اعخالق ععع عفنائنععا"سمععاق الععد ن مفععراه م محمععود،   -02
 .م0222خام ، السنع ال ال ع،  نا ر ، الددد المجلة التربية ا خ دية

، تل ع المجلة التربوية، "اعخال  والدرف ع اعخالق ع ىي المسدمع التو دي"الي افد المحسن دقي،  - 06
 .م0221الدرف ع فسوهاع، سامدع سنو  الوادر، الددد ال امن اشر،  نا ر 

دار الشععععرو  للنشععععر :امععععان) ،يسالمببببدخل إلببببى التربيببببة والتعلبببب نععععي، دندعععع م سو  افعععد اط الرشععععدان  -02
 020ص(م0220والدوز ع،

 .033، ص المرجع السابم -02
دار ىرحععع : القععاهرة)، دراسببا  فببى أصببول التربيببة -التربيببة فببى مببالس متييببرطلدعف افععد الحم ععد،   -00

 .011ص( م0226للنشر والدوز ع، 
، مجلببة كليببة التربيببة، "ل عدراسععع مسععدقف -الدغ  ععر الق مععي لععدر طععال  السامدععع"م مععان افععدف حععاىق،  -12

 .م0224،  نا ر 24سامدع المنصورة، الددد 
، "مشععتال ع القعع م لععدر الشععفا  السععامدي فعع ن  قاىععع الدولمععع وال قاىععع الدقل د ععع"سعع د سععا  اط السعع د،  -13

، سامدعععع طنطعععا، الدعععدد السعععاد  اشعععر، السعععزء اعوق،  نعععا ر مجلبببة كليبببة ا داه
 .م0221

 .011، صمرجع سابمواد الرحمن النق  ، افد الودود متروم  -10
 .336ص( م3002دار الوتر الدرفي، : القاهرة)، أصول التربيةمفراه م اصمف مطاوع،   -11
، تل ععع الدرف ععع المجلببة التربيببة، "متانععع القعع م وأهم ععع دم لوععا ىععي ح ععاة اعفنععاء"سمععاق نععا ش اعشععقر،  -14

 .م0222 نا ر فسوهاع، سامدع سوهاع، الددد ال الث والدشرون، 
، الدععدد السععافع، السععنع الرافدععع، مجلببة التربيببة ا خ ديببةمنصععور الرىععااي اف ععد، القعع م اعخالق ععع،  -12

 .م0226أتدوفر 
مجلبة شبئون ، "فحث ىي مشتال ع الحدا ع الدرفو ع: الدرف ع الدرف ع ف ن حدا د ن"الي أسدد وطوع،   -16

، سععععفدمفر 322وق الدرف ععععع، الدععععدد اعمانععععع الدامععععع لسامدععععع الععععد: ، القععععاهرةمربيببببة
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