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  الخدمة االجتماعیة ورعایة الشباب
  في مواجھة المشكالت االجتماعیة للشباب

  )اإلرھاب كنموذج(
  
  
  
  
  
  

  /إعداد
  

  ولید شالش شبیر. د
  أستاذ علم االجتماع المشارك
  رئیس قسم الخدمة االجتماعیة

   الجامعة اإلسالمیة بغزة–كلیة اآلداب 
  
  
  
  
  
  
  

  :شاركة في الیوم الدراسي بعنوانورقة عمل مقدمة إلى عمادة شئون الطلبة للم
  

  المشكالت النفسیة واالجتماعیة لطلبة الجامعات الفلسطینیة
  المنعقد في الجامعة اإلسالمیة بغزة

  م7/3/2011: بتاریخ
  

  
  
  
  
  
  
  



 - 2 - 

  ملخص البحث
  

ئیون تمثل الخدمة االجتماعیة الجھود والخدمات اإلنسانیة التى تقدم بطرق علمیة منظمة ومعروفة یمارسھا أخصا
ًاجتماعیون تم إعدادھم إعدادا علمیا لتقدیم الخدمات العالجیة والوقائیة واإلنمائیة بما تساعد على مقابلة احتیاجات 
ٍاإلنسان كفرد أوال وعضو فى الجماعة أو المجتمع ثانیا من خالل المؤسسات االجتماعیة التى تمارس من خاللھا  ً

  .مھنة الخدمة االجتماعیة
  

من مراحل العمر تمر باإلنسان وتتمیز بالحیویة وھى طاقة متجددة تضفي على المجتمع طابعا فالشباب مرحلة 
ممیزا وترتبط بالقدرة على التعلم والمرونة فى العالقات اإلنسانیة وتحمل المسؤولیة والشباب طاقة قومیة 

صة المھارات والخبرات بماتحویھ من قدرات وأفكار وانفعاالت منطلقة، وتعتبر ھذه القدرات االجتماعیة خال
التى یكتسبھا ویتشبع بھا من خالل تجاربھ وعالقاتھ بالمجتمع وبالتالي تعتبر ھذه الطاقة اإلنسانیة فى الشباب 
خالصة مجموعة القدرات الجسمیة والعقلیة والنفسیة التى یولد بھا الطفل وتحتاج إلى صقل وتھذیب بما تتماشى 

  .مع متطلبات المجتمع
  

 المستقبل وأمل االمة ، وعلى أكتافھ تلقى تبعات المستقبل والدولة حیت ترعى الشباب وتوفر لھ فالشباب ھو
  .االمكانیات لإلعداد السلیم ومقوماتھ وتھيء لھ أسالیب الحیاة الكریمة 

  
وخاصة نحن نعیش مجتمع اجتاحتھ تیارات التغیر السریعة واالنفتاح على العالم الخارجي والغزو الثقافي ففى 
ظل ھذه التغیرات والتحوالت والتحدیات المعاصرة شھدت المجتمعات العربیة العدید من الظواھر المرضیة 

 خاص وتتجسد مظاھر ھذه األزمة والتى تشیر الى وجود أزمة یعانیھا ھذا المجتمع بشكل عام والشباب بشكل
بدایة بمظاھر الالمباالة واإلھمال وینتھي بالتطرف واالغتیاالت السیاسیة ومظاھر العنف المختلفة واإلرھاب، 
وظاھرة اإلرھاب تھدد أمن واستقرار المجتمع، حیث إن وعي الشباب باألھداف التى یسعى إلیھا القائمین 

  ). بعد اقتصادي-بعد سیاسي( باإلرھاب یعكس بعدین أساسیین ھما 
  

وھذان البعدان یتسقان مع أسباب وطرق حل الظاھرة، وبالتالي یكون للخدمة االجتماعیة دورٌ فعالٌ فى تنمیة 
فمكاتب الخدمة ‘ الشعور بالمسؤولیة لدى الشباب اتجاه المجتمع والوطن والتصدي للمشكالت االجتماعیة المختلفة

ار على رعایة الشباب وتبصیرھم باحتیاجاتھم فحسب وإنما ضرورة توجیھ ھذه االجتماعیة لیس ھدفھا االقتص
فھى ضرورة أن تعتمد على التوجیھ واإلرشاد واإلقناع كوسیلة ‘ االحتیاجات للطریق المناسب لقدراتھم ومیولھم 

ة دورٌ فعالٌ فى علیھ یكون للخدمة االجتماعی.یتفھم بھا الشباب الطریق الذي یناسب إمكانیاتھم وتحقیق رغباتھم
‘ نجاح أھدافھا للتخلص من المشكالت االجتماعیة والسیاسیة المختلفة وخاصة مشكلة اإلرھاب والعنف والتطرف 

  .وھذا مانحاول توضیحھ فى مثنى البحث 
  

  :علیھ نحاول فى ھذا البحث التطرق إلى األبعاد التالیة
  

  مفھوم الخدمة االجتماعیة:اوال
  

  عیة ورعایة الشبابالخدمة االجتما: ثانیا
  
  االتجاھات النظریة المعاصرة فى دراسة اإلرھاب: ثالثا

  
   مفھوم اإلرھاب وأنماطھ-
   اإلرھاب وعالقتھ بالمفاھیم األخرى-
   الدوافع النفسیة واالجتماعیة المسببة لإلرھاب-
   اتجاھات الشباب نحو اإلرھاب-
   دور العملیات االجتماعیة فى ضبط السلوك اإلرھابي-
  
  .دور الخدمة االجتماعیة فى مواجھھ مشكالت اإلرھاب لدى الشباب:ابعار
  

( التوجھات المستقبلیة لتعزیز الدور األمنى للخدمة االجتماعیة فى حل المشكالت االجتماعیة المعاصرة : خامسا
 .عند الشباب) اإلرھاب 


