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 ملخص الدراسة:

يهدف البحث للتعرف على أهم مشكالت الشباب األسرية، واملدرسيية، ومشيكالت و يل الفيرال، ولتح يي    
الوصييفية، و ييد توصييلل الدراسيية ن  لليية مييمه النتيياة ، أبهييا نل خايية الشييباب بشييك  خييا  تلييا األهييداف ت اسييتلدام ال ري يية 

تواجييم مشييكالت متعييدد  منهييا مييا يتعليي  يملشييكالت املدرسييية م يي   اييام ا متحيياات وطييرق التييدري  و اييام الع ييويت املتبيي    
لصراع اليداةم ميا بيي جيي  الكبيار والصيغار، ومنيا املدرسة، وكذلا املشكالت األسرية وما  الحام ممه مترد لدى بعض الشباب وا

مييا يتعليي  تو ييات الفييرال مييمه عييدم تييوخر أميياكمه للثخيييم والنييوادي ال  اخييية وجييل حلييا، كوييا توصييلل  تيياة  البحييث ن   ووعيية مييمه 
م يإلعيالم و درتيم ال رق ملواجهة مشياك  الشيباب، وهيو تيوخل النيوادي الر ويية، وال  اخيية، وتيوخل خير  العوي ، وكيذلا ا هتويا

عليييى توجييييم الشيييباب، واهتيييي فيييا حيييياحلم، ولفييييض املهيييور وااييير  عليييى تيييوخل نمكييياات الييي واج  يييم، وكيييذلا دور املهتييياجد، 
واملؤسهتييات التعليوييية   توعييية األسيير  يألسيياليا الثبوييية اإليابييية   الثبييية، يإلويياخة ن  الثكييي  علييى الييدعم املييادي ل سيير ، 

 لاروف املعيشية ممه  ب  املؤسهتات ااكومية.واهتي ا
 التعليوية .املؤسهتات  –األسرية املشكالت  –الفرال و ل  –مشكالت الشباب  املفتاحية :الكلمات 

 
Abstract: 

The research aims to identify the most important family and school problems of youth, and 

the problems of free time, and to achieve these goals the descriptive method was used, and 

the study reached a number of results, the most important of which is that the youth group in 

particular faces multiple problems, including those related to school problems such as the 

examination system and teaching methods And the penal system used in the school, as well 

as family problems and what we observe in terms of rebellion among some young people and 

the constant conflict between the generation of adults and children, and among us what is 

related to leisure time, including the lack of places for entertainment, cultural clubs, etc. It is 

to provide sports and cultural clubs and job opportunities, as well as interest in the media and 

its ability to guide young people, improve their lifestyle, reduce dowries and ensure that the 

potential for marriage is provided to them, as well as the role of mosques and educational 

institutions in raising the family’s awareness of positive educational methods in education, in 

addition to Focusing on financial support for the family, and improving living conditions by 

government institutions. 
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 -أواًل: املقدمة:
مت يي  مرحليية الشييباب مرحليية العويي  واإلشيياز، حيييث يشييك  الشييباب   كيي  ااتوعييات ال ييو  املنت يية الصييا عة   اييرا   ييا 
ميلكو م ممه مهارات ومعارف و درات جهتيوة تؤهلهم لبذل اجلهد وال ا ة ممه أج  ا ي  أهداف ااتو ، وبشك  عام خإل كاخة 

 يات الكبل  وجته  املؤسهتات التعليوية واملهنية ممه أج  نعداد الشباب  ذه املهام الصعبة.الدول لصص املي ا 
حيث أصبح ا هتوام يت ايد بدارسة الشيباب ومشيكالحلم   اآلو ية األخيل  ميمه  بي  املتلصصيي   العليوم ا جتواعيية  

لشييبابي ي تصيير  الييم علييى اييث   ييا  الشييباب ن  حييد أدى ن  وهييور خييرع جديييد مييمه علييم ا جتويياع يهتييوى بعلييم  اجتويياع ا
ومشييييكالتم علييييى املهتييييتويي الناييييري والت بي ييييو، وكييييذلا دراسيييية وا يييي  الشييييباب واجتاهيييياحلم و يييييوهم وأفييييا  سييييلوكهم ومشيييياكلهم 

 . [18] ا جتواعية
تهم، وبتهم عايم ويعترب الشباب هم ال رو  البشرية، والكن  ال وي ألي  تو  حيث نهنم هم املهتت ب  الذي يصن  بع مي

اا ارات، واإلشازات، خهيم أهيم عنصير لت يدم الشيعوب، واألميم يميتالكهم اايويية تتكيول هن ية الشيعوب، حييث نهنيم  مكياهنم 
 استالم موا   مهوة، ومناصا عالية متكنهم ممه  ياد  الدول والت ور الداةم خهم عواد الوطمه.

و م األخ لية داةوا  حيث يهتهوول   شاح وطنهم، وت دمم خهم ممه  والشباب هم حصمه الوطمه املني  وسيفها ااامو،
يييوخرول األيييدي العامليية الييل تعويي  علييى نشيياز كاخيية املشيياري  الالزميية لبنيياق ااتويي  خهييم يهتييهوول   ت وييية الييدخ  و شيير ال  اخييات 

 . [8] وتغذية الفكر وتكويمه   ا  الدعم والت ور بينهم
اجتواعييية مييمه املووييوعات حات األبييية  كييال  وحلييا  اييرا  للييدور الكبييل الييذي ي ييوم بييم وتعتييرب دراسيية الشييباب كفايية 

الشييباب، خهييم الييذيمه ت يي  علييى كيياهلهم مهييام تنوييية وت ييدم ااتويي ، خالشييباب هييم  صييري اااويير وكيي  املهتييت ب  وهييم حخييل  األميية 
شاحم   املهتت ب  والشباب أييت   مرحلة ا ت الية ما وعدحلا وب در ما ااى بم هذه الفاة ممه اهتوام يتحدد مدى ت دم ااتو  و 

 .[38] بي مرحلة ال فولة والن  ، وتعترب مرحلة البلول واملراه ة هو املوهد  ملرحلة الشباب
وتعد مرحلة الشباب ممه أهم املراح  العوريّة الل يعيشها الفرد ويشعر هبا، حييث يبيدأ نيميي فتليري احتياجاتيم ويهتيعى 

علييى  فهتييم   بنيياق حياتييم، والنهييوي ياتويي ، ويت ليي  الشييباب دومييا  ن  النهييوي يلفكيير ا جتويياعو والييوعو ااتوعييو لالعتويياد 
 الذي ممه شأ م أل يهتاعد على الر و بوطنم ويعترب الشباب العوود الف ري وال لا النابض لك   تو .

راثرهيييا املهتيييت بلية، و يييد ليييوحع أل الشيييباب يعيييرّب و يييد حييياول العلوييياق دراسييية أزمييية الشيييباب، وت صيييو جيييذورها، والتنبيييؤ آ
يلييرخض   بعيييض األحيييال، والعنيييري   ك ييل ميييمه األحيييال، وكالبيييا شييك  ميييمه أشييكال التويييرد علييى الوا ييي ، و ييد حييياول العلوييياق 

ي جثاب.  عبد والباح ول نرجاع واهريت الرخض، والعنري ن  العوام  البياية احملي ة، ودراسة عال تها يل ل  وا روب وا حهتاس 
 .[22] املنعم الصاوي
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ومييمه هنييا ميكييمه ال ييول تل الشييباب هييم العنصيير األهييم لت ييدم األمييم والشييعوب، وأهييم الفاييات الهتييكا ية   ااتويي   اييرا   
ي ميتليا للواجبات اإل تاجية، وجل اإل تاجية الل يؤدوهنا للو تو ، والل تشيار  مشياركة خعالية   اسيت راره وت دميم، خيااتو  اليذ

هذا العنصر ال وي ميتلا ال و  واايوية، والت دم على ساةر األمم خهم سبا هن ة األمم، وسير  وحليا، وعوادهيا، وحصينها املنيي ، 
وعلييى الشييباب أل يهتييتودوا طا يياحلم وجهييودهم  دميية ااتويي  والنهييوي بييم إلحييراز الت ييدم والت ييور علييى كاخيية األصييعد  الهتياسييية 

 واعية، وا دمية، وجلها.ا  تصادية، وا جت
خإشازات الشباب   ميكمه حصرها     ا  موج  ، ألل الشباب هم العنصر األ وى، وعنصر الوحد  ور  الصيفوف،  

والتكيياتري كوييا أهنييم  ييرباس األميية، لييذلا وجييا علينييا أل   ييور مييمه  ييدراحلم وتييوخل احتياجيياحلم حيي  يهتييت وروا طا يياحلم يلشييك  
 . [3] ات خاعلة تعود يلنف  على األخراد، وااتو  كك اإليايب إلحداث تغل 

كوييا تتعييري خايية الشييباب للعديييد مييمه املشيياك  م يي  عييدم وجييود تربييية صييحيحة منييذ البداييية خ ييد ينشييأ الشييباب   بيايية 
 و، ويؤدي يهتودها املشاك ، و د يكول األب م ال  مدمنا  على ا وور، وحنو حلا خهنا تهت ا األخالق، وياهر ا حنالل األخال

حلا ن  تدمل ااتو ، وهنا  مشاك  أخرى، ومنها عدم تواخر خر  العو  بشيك  كياف، ويلتيان ا تشيار الب الية بشيك  كبيل، 
 وك ر  و ل الفرال الذي ر ا يتم استغاللم   الك ل ممه األمور الهتلبية.

دراسة وا هتوام   الو ل اااور كوهنم األدا  وبناق  على ما سب  خإ م موووع الشباب يعد ممه املوووعات اجلدير  يل
املهوة لبناق ك   تو  ورخعتم وت دمم، عليم وجا علينا خهم املشياك  اليل  يد تكيول عياة  أميامهم، واليذي ركي  هيذا البحيث عليى 

وي  هيذه الايروف بعض ممه هذه املشكالت م   األسرية واملدرسية وو ل الفرال لكول هذه املشاك  مت  وا   وحيا  امليواطمه   
 الل متر هبا البالد.

 -مشكلة البحث:اثنيًا: 
ل د أصبح موووع مشكالت الشباب حم  اهتوام العلواق، والبياح ي عليى املهتيتويي العياملو واحملليو، وحليا مليا اتاجيم 

لم بعض ممه خاات الشباب ممه  هذه الفاة ممه رعاية، واهتوام ألهنم الفاة الل يعول عليها   بناق ااتو ، وت دمم، ونل ما يتعري
التهويش، وطو  مواهبهم مي   ا تهاكيا  صيارخا  ألبهتيا ح يو هم، وا تهاكيا  أي يا  لل يوا ي وا تفا ييات الدوليية اليل شيرعل  ايية 
خاة الشباب ميمه كي  صيور التهوييش وا سيتغالل، ليذلا وجيا الثكيي  عليى خاية الشيباب، وتيوخل كي  ميا ستاجو يم ميمه مؤسهتيات 

ييية م يي  النييوادي ال  اخييية، وصييا ت األ ث ييل الييل تهتيياعد علييى صيي   هييوايتهم الييل ر ييا يهتييتفاد منهييا   هييذا البحييث  ييا اجتواع
 ينعك  نيابيا  على الشباب بشك  خا ، وااتو  بشك  عام.

 وبناق  على حلا خ د ادد موووع البحث ااان   التعرف على بعض مشكالت الشباب، وطرق عالجها. 
 -ًا: أهداف البحث:اثلث

 التعرف على أهم املشكالت األسرية الل يعاين منها الشباب. -أ 
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 التعرف على أهم املشكالت املدرسية الل يعاين منها الشباب. -ب 
 التعرف على مشكالت و ل الفرال الل يعاين منها الشباب. -ج 

 -رابعًا: تساؤالت الدراسة:
 ؟ما أهم املشكالت األسرية الل يعاين منها الشباب -أ 
 ما أهم املشكالت املدرسية الل يعاين منها الشباب؟ -ب 
 ما أهم مشكالت و ل الفرال الل يعاين منها الشباب؟ -ج 

 -خامسًا: أمهية البحث:
 -تنب   ابية البحث ممه الن ا  اآلتية:

 تهتهم هذه الدراسة   اديد مشكالت الشباب خهم مي لول   اعا  عري ا  ممه سكال ااتو . -1
 ة   نل اق ال وق على بعض املشكالت الل يعاين منها الشباب، ومهتاعدحلم على مواجهتها.تفيد هذه الدارس -2
تفيد هذه الدراسة   وو  مالمح سياسة اجتواعية لرعاية الشباب، حيث نل الشباب  م م در  على العو ، والع اق  -3

 تو .لتح ي  أهداف ااتو ، و  ميكمه نجفال ما لدورهم ممه أثر يلغ   ت دم اا
 -سادسًا: مصطلحات البحث:

 The problemاملشكلة :  -1
تعرف املشكلة تهنا مو ري يواجم الفرد تع ي  خييم  دراتيم عيمه مواجهتيم بفاعلييم مناسيبة، أو تصياب  دراتيم خ يأ  ويع ي  

 . [15] عمه تناول مشكالت حياتم بن اح
بياية ويهتيتل م جتويي  الوسياة  ا جتواعيية واملشكلة هو مو يري يت ليا معاجليم اصيالحية  يين م عيمه ويروف ااتوي  أو ال

ملواجهتييم واهتييينم، كوييا تعييرف تهنييا املو ييري الييذي ت يي رب خيييم عال ييات الفييرد  حي ييم داخيي  األسيير  وخارجهييا، مييمه خييالل أداةييم 
ي ية . وتعيرف املشيكلة تهنيا  ت[10] لدوره ا جتواعو او ما ميكمه ال  هتويم  شكالت سوق التكيري م  البياية ا اصية لكي  خيرد

جل مرجوب خيها اتاج ا  تعدي ، خهو مت   حالية ميمه التيوتر وعيدم الرويا  تي ية لوجيود بعيض الصيعويت اليل تعيي  الوصيول ا  
األهداف املنشود ، وتاهر املشكلة بوووح عندما يع   الفرد أو األخراد عمه ااصول على النتاة  املتو عة ميمه األعويال واأل شي ة 

 . [16] امللتلفة
شييد تعريييري لخيير للوشييكلة تهنييا حاليية مييمه عييدم الروييا او التييوتر الييذي ينشييأ عييمه ندرا  وجييود عواةيي  تعييثي    حييي

الوصيييول ا  ا يييدف او  صيييور   ااصيييول عليييى النتييياة  املتو عييية، او تو ييي  امكا يييية ااصيييول عليييى  تييياة  أخ ييي  ي سيييتفاد  ميييمه 
 .[14] العوليات واأل ش ة املألوخة على درجة أحهتمه وأك ر كفاية
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 Family problems -املشكالت األسرية: -2
وهييو الييل تتعليي  يلاييروف األسييرية الييل يعيشييها الشييباب، م يي  الن عييات األسييرية كا  فصييال، وال ييالق أو مييوت أحييد  

الواليديمه أو كالبييا أو الشيعور يلبعييد عنهييا أو عيدم ال ييدر  علييى منا شية املووييوعات حات ال ياب  الشلصييو، والييل  يد يبييدو خيهييا 
حرج م   املهتاة  اجلنهتية، كذلا الشعور تل الوالديمه يتو عال ممه الشباب أك ر ممه طا تم، كذلا التفر ة بي األخو  يؤثر سيلبا  
على شلصية الشاب، وتواخ م النفهتو، وممه هنا نحا فا الشباب   بداية حياتم فوا  طبيعيا  داخ  األسير  أدى حليا لتكيفيم، ونحا 

 . [8] ملشاك  الل تعر   سل حياتم وتن ع منم ال  ة داخ  أسرتمتع ر سوف ي   خريهتة ا
 The school problem املشكلة املدرسية:

تعرف املشكلة املدرسية تهنيا ممو يري مع يد تع ي  خييم  يدرات ال اليا عيمه التصيدي  يا بفاعليية مناسيبة  يا يعيوق أداةيم 
 ا جتواعو وسد ممه تواخ م الدراسوم.

و ري الذي   تهتيت ي   يدرات ال اليا مواجهية ميا يعيوق اصييلم الدراسيو بفاعليية مناسيبة واليذي وتعرف اي ا  مهو امل
 . [31] يؤثر على حياتم الدراسية والعامةم

 -وتعد املشكالت املدرسية عواة  تعثي سل اايا  وشاحها، ومنها املشيكالت الثبويية اليل بعياين منهيا ال اليا م ي :
تدري ، و اام الع ويت املتب    املدرسة، أو ما يعاين منها املعلم كالهتياسة املدرسية، والناام اإلداري  اام ا متحاات، وطرق ال

وصغر ح م املدرسة، وازدحام الصفوف، و لة الهتاحات الل ميارس خيها ال لبة أ ش تهم، وهنا  مشكالت سلوكية م   التهترب 
يية ليدى ال لبية خإهنيا نحا ا تعياو  وويوعية سيتحول دول ا يي  النايام التعليويو ممه املدرسة، والتأخر عيمه اليدوام املدرسيو والعدوا 

 . [8] ألهداخم
 Free time -وقت الفراغ: -3

يعييرف و ييل الفييرال علييى أ ييم محلييا الو ييل الييذي يت ييم نليييم الشييلص برجبتييم مييمه أجيي  ا سييثخاق او التهتييلية او ز د  
خييي   دراتيييم وطا اتيييم، وسيييدث حليييا  عييي ل عيييمه الواجبيييات جتييياه العوييي  واألسييير  معلوماتيييم، او ن امييية عال يييات اجتواعيييية وتع ي هيييا و 

 . [2] وااتو م
بينوييا عرخييم حموييد علييو ت ييم مالو ييل الييذي ي  يييم اإل هتييال   اارسيية  شيياطات ت يي  خييارج   يياق عولييم الييوويفو الييذي 

، وتكول من ب ة م  أحوالم املعاشية وا جتواعية يعتود عليم   معيشتم واارسة هذه النشاطات ا ختيارية، وممه حمض ارادتم اار 
 . [33] وم  أحوا م و يوم وموا فم وخاتم العورية وال ب يةم

وميمه املشيكالت األساسيية اليل يعياين منهييا شيبابنا هيو مشيكلة   ياق و يل الفييرال، وتي داد هيذه املشيكلة تفا ويا  يرتفيياع  
ت األسير  وا شيغال كي  ميمه األب، واألم يلعوي  األمير اليذي يعي  ميمه مهتتوى املعيشة، وت داد هذه املشكلة حيد  ب يعري سيل ا

ال روري التفكل   حلها، وييؤدي وجيود و يل متهتي  ميمه الفيرال ليدى أعيداد كبيل  ميمه الشيباب ن  ا ويرا    اللهيو، والعبيث، 
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لالجدييية  ييد تنوييو   الشييباب عيياد  واجللييوس علييى امل يياهو أو التهتييك    الشييوارع وال ر ييات، وم يي  هييذه اااليية مييمه الالمبييا   وا
اإلبيييال و يييد تدخعيييم حنيييو ا حنيييراف، واإلدميييال عليييى األ ث يييل أو ا ويييرا  وال يييياع ن  جا يييا عيييدم ا سيييتفاد  ميييمه و تيييم، وعيييدم 

و توعيم استغاللم أو است واره است وارا  مفيدا  اا  د يؤدي بم ن  ا   وام ملناوات ارهابية أو ن  سلوكيات منحرخة ود أسيرتم، 
 .بشك  عام 
كذلا خإل و ل الفرال  د يدخ  الشاب ن  التور    بعض اجلراةم، ووياع و ل الشباب سيدى ععليم يف يد خييم خيث   

حامسة، وهامة ممه حياتم، وهو خث  املراه ة، والشباب تلا الفث  الل يتعي أل تكول خث  نعداد، واكتهتياب ا يربات، واملعيارف، 
 كويمه العلوو، وا ل و، واملهين، وا جتواعو للشباب.واملعلومات والت

 :youth -الشباب: -4
تعد مشكلة التعريري يملفاهيم ممه املشكالت الرةيهتيية   البحيوث ا جتواعيية، نح تتعيدد وتتيداخ  التعريفيات للوفهيوم 

ري مفهييوم الشييباب عييمه جييله مييمه الواحييد، األميير الييذي رليي   ييدرا  مييمه الت ييارب   اللييب  عنييد اسييتعوال هييذه املفيياهيم، و  رتليي
 . [18] املفاهيم ا جتواعية نح تتعدد وتتداخ  تعريفات هذا املفهوم  ارا   ختالف الكتاب والدارسي حول مرحلة الشباب

وعليم تنوعل التعريفات وخ  امللتصي    ال الشباب، ووخ  تنوع الاروف احملي ة هبذه الفاة العورية، حيث شد ممه 
سييدد هيذا املفهييوم امتيدادا  لل اويية ال منييية أو البعيد الييدميغرا ، وهيو املعتويد عليييم ك يلا  خاصيية   الدارسيات الدميغراخييية  البياح ي ميمه

 . 31] [ سنة 30سنة ومتتد ن  جاية  25ن   15وا جتواعية حيث يهتتند ن  حصر مرحلة الشباب   خث  عورية ممه 
سينة عليى اعتبيار اهنيا الفييث   30ن   16الشيباب   الفاية العوريية احملصيور  بيي  بينويا ا جتياه البيوليوجو خ يد حيدد سيمه 

 األ صى أداق ممه النواحو الوويفية لل هتم والع  .
أما يلنهتبة لعلواق ا جتواع وعلواق النف  خيحددول الشباب كوفهوم ملمه ست  مكا ة اجتواعية ويؤدي أدوارا  معينة    

 الو ل الذي تكتو  خيم جوا ا شلصية الوجدا ية امل اجية والع لية بصور  متكنم ممه التفاع  اإليايب بناق ااتو  بشك  راثبل  
 والهتوي م  ا خريمه.

م ن  أل هنا  توجهيا  عاميا    التنياول الهتوسييولوجو ملهتيألة pierre bourdieu  هذا الهتياق يشلمبييار بورديو  
اعتباطييا  ا  ال يا  ميمه صيعوبة التحدييد مي  تن  يو أو تنتهيو مرحلية الشيباب وحي  تبيدأ  الفاات العوريية، حييث اعتيرب هيذا التنياول

 .مرحلة الشيلوخة؟  ف  الكالم يلنهتبة للفع  بي ا تهاق الف ر وبداية ال رو  ن  حد اعتبار بورديو الشباب  رد كلوة 
الشيلص لكيو ستي  مكا ية اجتواعيية وييؤدي دورا   كوا تعرف مرحلة الشباب تهنيا الفيث  اليل يبيدأ خيهيا ااتوي  بتأهيي  

 يرزا    بناةم وتنتهو حينوا يتوكمه الفرد ممه احتالل مكا تم وأداق دور    الهتياق ا جتواعو وخ ا  ملعايل التفاع  ا جتواعو.
نت ية لل يرو ، أي ميمه كوا ميكمه تعريري مرحلة الشباب تهنا تلا الهتمه ا  ت اليية ميمه الفاية املهتيتهلكة للويوارد ن  خاية م 

 .[12] عور اإلعالة ا  تصادية ن  عور اإل تاج ا  تصادي
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مييمه خييالل عييري التعريفييات الهتيياب ة ميكييمه أل   يي  تعريييري ملفهييوم الشييباب   هييذه الدارسيية وحلييا مييمه خييالل اعتبييار  
 ابلييية للنويييو الع ليييو واجلهتيييوو عيييام متييي هم اايويييية والنشيييا  وال 40 -15الشييباب هيييم الفاييية العورييية اليييل تنحصييير أعوييارهم بيييي 

وا جتواعو، و م ال در  على التعلم واملرو ة العالية   التواص  م  ي و شراةح ااتو ، وميكمه اعتبارهم طا ة بشيرية يعتويد عليهيا 
   بناق ااتو  وت دمم كوهنم خاة يهتودها النشا  واايوية ولديهم الوا عية   البناق والت وير.

ما سب  خإ م عند اديد مفهوم الشباب يا أل    عتود على معيار واحد ونفيا  بيد أل ذخيذ   ا عتبيار  وبناق  على  
كاخة املعايل لتحديد مفهوم الشباب ح  يكول التعريري أك ر مشو   وأ رب للوا     ادييد هيذه املرحلية املهوية وكيذلا ييا أل 

ا جتواعية لك  بلد، أي  عىن ما يعيد شياب   بليد،  يد   يكيول كيذلا   بليد   يفوتنا جا ا مهم وهو ا صوصية ال  اخية و 
أخير، ور يا  يد يكيول هييذا ا خيتالف  فهتيم موجيود داخي  البلييد الواحيد أو بيي مدينية وأخيرى وخاصيية   اليدول اليل تتوتي   و يي  

 جغرا  واس  وكبل.
 شكالت األسرية واملشكالت املدرسية وو ل الفرال.أما خبصو  مشاك  الشباب خن صد هبا   هذه الدراسة هو امل 

 سابعًا: طريقة البحث:
اعتويييد البحيييث عليييى ال ري ييية الوصيييفية، واسيييتلدم   أسييياليبها، األسيييلوب املكتيييل اليييذي يعتويييد عليييى مراجعييية، واليييي   

واليلهييا واسييتلال  أهييم النتيياة  األدبيييات املتعل يية يملووييوع بعييد ليي  البييياات واملعلومييات حولييم، ومييمه ت تنايييم هييذه البييياات 
 منها. 

 -اثمنًا: الدراسات السابقة:
  هذه املرحلة ممه مراح  البحث سوف يتم عري الدراسات الهتاب ة الل تناولل موووع البحث بشك  مباشر وجل  

ول ييد ت عييري هييذه  مباشيير، وخ ييا  ملييا تيهتيير للباحييث اإلطييالع عليييم مييمه دراسييات حملييية، وعربييية، حات العال يية  ووييوع البحييث،
 الدراسات ممه األحدث ن  األ دم، وممه ت التعلي  عليها بشك  عام وممه هذه الدراسات ما أييت:

دراسة هدخل للتعرف على مهتتوى املشكالت األكادميية، والصحية، واملالية الل يعاين منها  (2014القيسي )أجرى  
ناراث ي اختلوا يل ري ة  124حكور،  176ي طالا وطالبة منهم  300طلبة جامعة ال فيلية الت نية، وتكو ل الدراسة ممه  

العشواةية ال ب ية وأوهرت  تاة  الدراسة أل  ا ت املشكالت الصحية هو أك ر املشكالت الل يعاين منها ال لبة، ويليها 
  تشارا  لدى طلبة اجلامعة هو: املشكالت املالية، ت املشكالت األكادميية، كوا أشارت النتاة  ن  أل أك ر املشكالت ا

وجود أك ر ممه امتحال واحد   اليوم، وارتفاع أسعار الكتا، و لة وجود األطباق املتلصصي   العياد ، وعدم كفاية  
األدوية املوجود    صيدلية العياد ، وأوهرت  تاة  الدراسة أ م   توجد خروق حات د لة: نحصاةية اا ت املشكالت الل 

 .                                                                 [30] جم طلبة اجلامعة تغ ي لل ن  أو للتفاع  بي اجلن  والكليةتوا
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هدخل ن  معرخة مهتتوى املشاركة الهتياسية لدى الشباب اجلامعو الفلهت يين   عصر  (2011الشامي )بينوا دراسة  
ي طالبا  وطالبة ميمه جامعية األ صيى، وكا يل  تياة  469دم خيها استبا ة طب ها على عينة الدراسة الل تكو ل ممه  العوملة، استل

% وأل الشيباب أكيدوا أل ا  توياق 66.9الدراسة: أل الدرجة الكلية ملهتتوى املشياركة الهتياسيية ليدى الشيباب الفلهتي يين بلغيل 
رجعوا سبا ع وخهم عمه املشاركة الهتياسيية ن  أل األحي اب تهتيعى ملصيااها، وليي  اا يب هو أبرز أشكال املشاركة الهتياسية، وأ

للوصييااة الوطنييية وأل ا  تويياق أحييياا  ل حيي اب يييتم بهتييبا اإلجييراقات املادييية، كوييا أل ا  تويياق ألي حيي ب بهتييبا املشييكالت 
لهتياسيية ليدى الشيباب ومتغيلات النيوع ا جتوياعو، للونتوي لم، وبينل  تاة  الدراسة أ م   توجد عال ة بيي مهتيتوى املشياركة ا

 . [35] ودخ  األسر ، وا  تواق التنايوو، وااالة ا جتواعية، ومكال الهتكمه
هدخل ن  رصد املتغلات املؤثر  سلبا  على األممه ال  ا  للو توي ، وبييال دور اليديمه ( 2010صفوت )وبينوا دراسة 

ة نواخة ن  الكشري عمه العال ة بي تنشاة الشباب ال اةوة على املشاركة، و لهم ملهتاولياحلم   تنوية مفهوم املهتؤولية ا جتواعي
ا جتواعية، ت العال ة بي تفويض األممه ا جتواعو للشباب، وبي مشاركتهم   مهتؤولية  اية األممه ا جتواعو، واستلدمل 

اةية طب ية، وبينل  تاة  الدراسة أل وا   الشباب   العاا العريب يعاين الباح ة املنه  التحليلو ومنه  دراسة ااالة وخ  عينة عشو 
ممه للة أزمات ا عكهتل على عال ة الشباب ودوره   اوي  املهتيؤولية ا جتواعيية، وأل جيياب ا  يا وا سيثاتي يات ال  اخيية 

 فهم عمه دورهم    اية  توعاحلم ممه الغ و ال  ا أثر بصور  سلبية على ث اخة الشباب، وساهم   ا ع ا م عمه  اية ااتو  ولل
[13] . 

دراسييية هيييدخل ن  الكشيييري عيييمه اجتاهيييات الشيييباب حنيييو العوييي  الت يييوعو، وماهيييية  (2009السللللطا  ) كويييا أجيييرى
 وعيية، األعوال الت وعية الل يرجبول   اارستها، وكذلا اديد املعو ات الل اول دول التحاق الشيباب اجليامعو يألعويال الت

و د استلدم الباحث مدخلي ممه مداخ  املنه  الوصفو با مدخ  الدراسات الوراثة ية لتووح ا لفية النارية للعو  الت وعو، 
ومدخ  املهتح ا جتواعو يلعينة  ست صاق اجتاهات الشباب اجلامعو حنو العو  الت وعو ميمه خيالل ت بيي  اسيتبيال عليى عينية 

ي طالبا  ممه الفاة املهتتهدخة، و د أسفرت  تاة  الدراسة عمه أل متوسا اارسة الشباب اجلامعو 373عشواةية طب ية مكو ة ممه  
للعو  الت وعو هو مهتتوى وعيري جدا    حي بينل النتاة  وجود اجتاهات ايابية حنيو العوي  الت يوعو، كويا أوويحل  تياة  

فرال تمور مفيد ، واملهتاعد    خدمة ااتو ، وال  ة يلنف ، الدراسة أل اكتهتاب مهارات جديد ، وز د  ا رب ، وشغ  و ل ال
وأشيييارت  تييياة  الدراسييية ن  عيييدم وجيييود خيييروق حات د لييية احصييياةية بيييي اجتاهيييات الشيييباب اجليييامعو حنيييو حمييياور اارسييية العوييي  

ات الالزميية لتفعييي  مشيياركة الت ييوعو، واملعو ييات الييل اييول دول مشيياركة الشييباب اجلييامعو   العويي  الت ييوعو، واألسيياليا واآللييي
 . [28] الشباب   العو  الت وعو
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للتعيرف عليى دور الشياب اجليامعو الفلهتي يين   التنويية وميدى مشياركتهم  (2008دراسلة املصلر) )  حي هيدخل 
ا معرخية نحا ميا كيال   تنوية ااتو  الفلهت يين، واديد املعو ات الل تواجههم، وميا الت يور امل يثح لتع يي  هيذه املشياركة ن  جا ي

هنيييا  خيييروق حات د لييية نحصييياةية   ميييدى مشييياركة عينييية الدراسيييية   التنويييية طب يييا  ملتغيييلات  النيييوع، اجلامعييية، مكيييال اإل اميييية، 
ي طالبيييا  وطالبييية ميييمه اجلامعيييات ال الثييية ب  ييياع جييي    اإلسيييالمية، األزهييير، 430التلصيييصي وطب يييل الدراسييية عليييى عينييية  وامهيييا  

دراسة ن  أ م   توجد خروق   مدى مشاركة عينة الدراسة تبعا  ملتغل:  النوع، والتلصص، ومكال اإل امةي األ صىي وتوصلل ال
علييى مهتييتوى التنوييية، بينوييا وجييدت خييروق تبعييا  ملتغييل اجلامعيية لصييا  جييامعل األزهيير واأل صييى   مهتييتو ت املشيياركة   التنوييية 

 . [17] الهتياسية والتنوية بشك  عام
ياتويي  اجل اةييري، للتعييرف علييى مشييكالت الشييباب، كاجلرمييية، وا حنييراف،  (2007راسللة علللي بوعناقللة )د وهييدخل

والتهتيرب املدرسيو، والب اليية، وعيدم تييال م ا  يا والييربام  التنوويية ميي  تو عيات وطووحييات األجييال، وتوصييلل الدراسية اووعيية 
جلرمية أك ر ممه الشباب الريفو وحلا ملا يهتود ااتو  اا ري ميمه  تاة  أبها، أل الشباب اا ري  د يكول عروة لالحنراف وا

تشابا   العال ات ا جتواعية وارتفاع  هتبة الهتكال وعدم اافاظ عليى العيادات والت الييد، حييث نل تليا املاياهر يتعيري  يا 
 . [27] الشباب بشك  يومو داخ  حميا هذا ااتو 

ن  التعيرف عليى مشيكالت طلبية جامعية األ صيى، والفيروق خيهيا وخ يا   (2005البنلا والربعلي )  حي هدخل دراسة 
ي طالبا  وطالبة ت ت بيي  اسيتبا ة أعيدها الباح يال علييهم، وبينيل  تياة  الدراسية 200لبعض املتغلات، تكو ل عينة الدراسة ممه  

الت التعليييييم، املشييييكالت النفهتييييية، أل ترتيييييا املشييييكالت كييييال علييييى النحييييو التييييان: مشييييكالت اايييييا  واملبيييياين اجلامعييييية، مشييييك
املشكالت األخال ية وا جتواعية، وأخلا  املشكالت اجلنهتية، كوا أشارت النتاة  ن  وجود خروق ملتغل اجلن    ك  اايا ت، 

جتواعية، لصا  لصا  الذكور، عدا املشكالت التعليوية، الل كال الفرق خيها لصا  اإلاث، ووجود خروق راجعة ملتغل ااالة ا 
 .[11] جل املت وجي، وعدم وجود خروق ملتغل التلصص

  ااتو  الكويل على التعرف على املشكالت الشلصية، وااتوعية  (2003دراسة علي أمحد الطراح )بينوا رك ت 
ود الباحث   سبي  ا ي  للشباب بينوا هدخل الدراسة ن  التعرف على مشكالت الشباب الكويل الشلصية، وااتوعية، واعت

تلييا امل اوجيية بيييي امليينه  الوصيييفو، والتحليلييو خاصييية   اجلا ييا الكويييو أمييا األدا  الرةيهتيييية للبحييث خكا يييل اسييتوار  اسيييتبيال، 
وخلصل الدراسة ن   ووعة ممه النتاة  منها، هنا  مشكالت شلصية ليدى خاية الشيباب تتعلي  بعال يتهم مي  أسيرهم بينويا خاية 

 . [25] مشكالت م  أصد اةهم، وزمالةهم   الدراسةأخرى لديها 
ن  اديد اهم املشكالت النفهتية ل لبة اجلامعة   ووق بعض املتغلات بلغل عينة  (2002عساف )وهدخل دراسة 

   ي طالبا  وطب  عليهم استبا ة أعدها الباحث، توصيلل الدراسية ن  أل ال لبية يعيا ول ميمه مشيكالت  فهتيية بصيور 566الدراسة  
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كبل ، وكا ل أبها: الشعور يإلحبا  والتوتر النفهتو، وال ل ، وا وف، و  ص الشعور يألممه، وأشارت النتاة  ن  وجود خروق 
حات د لة نحصاةية، بي املشكالت ومتغلات األسر ، ومكال مهتيكمه األسير  أو عوي  رب األسير ، وعيدم وجيود خيروق ملتغيلات 

 .[23] اجلن  والكلية، وسكمه ال الا
  دوليييية اإلمييييارات العربييييية املتحييييد  ا صييييا ا هتوييييام علييييى استكشيييياف اهييييم  (2002عبللللد ا ميللللد ) أمييييا عييييمه دراسيييية

مشكالت املهتت ب  ال واجو واألكادميو لدى عينيات ميمه طيالب وطالبيات جامعية اإلميارات العربيية املتحيد ، وأوهيرت النتياة  أل 
مشيييكالت املهتييت ب  ال واجيييو واألكييادميو، ومييمه اهيييم مشييكالت املهتيييت ب   معييياا  مييمه ال يييالب يلنهتييبة ملعاييم –ال البييات أك يير 

ال واجيو اليل وهييرت ليديهمه: ا يوف مييمه نيخير سيمه اليي واج وعيدم وجيود معلومييات ومهيارات لتكيويمه اسيير  مهتيت ر ، كويا وهيير أل 
املهتت ب ، أما خيوا يتعل  تهيم  م ار ة يل البات كا وا أك ر معاا  ممه مشكلة ا وف ممه عدم توخر املال الالزم لتأمي -ال الب

مشكالت املهتت ب  األكادميو لدى ك  ممه ال الب وال البات خ د أشار األخراد ممه اجلنهتي ن  اهم هذه املشكالت هو: عيدم 
توخر دراسات علييا يجلامعية، عيدم ات يال أساسييات كي  ميمه اللغية اإلشلي يية واااسيا اآلن، نوياخة ن  حليا رخيض ا هي  الهتيفر 

 . [1] دف الدراسة والل احتلل الثتيا األول لدى ال البات والثتيا ا ام  لدى ال البهب
للتعييرف علييى أهييم املشييكالت الييل يواجههييا الشييباب واديييد أهييم اهتواميياحلم  (1997سللعد )  حييي هييدخل دراسيية 

 واحتياجاحلم: وأوهرت الدراسة أل أهم احتياجات الشباب اجلامعو  صر هو كالتان:
اجيية ن  األمييمه، اااجيية ن  ا  توييياق، اااجيية ن  الت ييدير واحيييثام الييذات، تنوييية ال ييدرات الذاتيييية،   حييي وهييرت أهيييم اا

املشييكالت الييل يواجههييا الشييباب اجلييامعو هييو: الب اليية وعييدم تييوخر خيير  العويي  بعييد التلييرج، عييدم تييوخر اإلمكا يييات املادييية اييا 
 األسر . سول دول نمتام زواج الشباب وتكويمه

و دمل الدراسة عددا  ممه امل ثحات ملواجهة مشكالت الشباب، منها التوسي    املشيروعات ا  تواةيية  لي  خير  جدييد  
 . [20] للعو  نواخة ن  املشاركة الفعالة ممه جا ا مؤسهتات ااتو    التنوية الهتياسية ل بناق

جتاهات الهتياسية لدى ال لبة اجلامعيي ونبراز العال ة بي هيذه بدراسة هدخل ن  الكشري عمه ا  (1993املشاقبة )و ام 
ا جتاهييات وبييي عييدد مييمه املتغييلات، نويياخة ن  نوهييار أثيير التنشيياة الهتياسييية، وال  اخييية   تشييكي  ا جتاهييات، ولتح ييي  أجييراي 

مه فتلييري كليييات جامعيية اللمييو ، ي طالبييا ، وطالبيية ميي562الدراسيية اسييتلدم الباحييث اسييتبيال طب يية علييى عينيية عشييواةية  وامهييا  
وبينل النتاة  وجود ميول، واهتوامات واوحة لدى شراةح عينة الدراسة يألمور الهتياسية، والصيا  العيام وال  يا  املرتب ية هبيذا 

لصييا  األميير، كوييا بينييل النتيياة  وجييود تفيياوت بييي اهتوامييات الييذكور، واإلاث   اارسيية العويي  الهتياسييو، واملشيياركة الهتياسييية 
% مييمه العينيية تؤيييد 57.8% مييمه ال لبيية لييديهم و ق سياسييو  ييوي وا تويياق وطييين واوييح وأل 74.2الييذكور وأوهييرت النتيياة  أل 

 ية. ا جتاه الديين، ودلل النتاة  أي ا  على اهتوام ال لبة الكبل يملبادئ الدمي راطية واار ت العامة م  تدين   ا هتوام يلعشاةر 
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على عينات ميمه طيالب وطالبيات امليرحلتي املتوسي ة وال ا ويية واملرحلية اجلامعيية  (1986اسة إمساعيل )در    حي توصلل
الكويتيي، بعض ا ختالف    وعيية املشيكالت اليل يواجههيا طيالب وطالبيات املراحي  التعليويية امللتلفية، خفيو حيي اخياد طلبية 

لتحصي  الدراسو، والغياب ومشكالت سيلوكية وصيحية نوياخة ن  مشيكلة  املرحلتي املتوس ة وال ا وية بوجود مشكالت تتعل  ي
كبيار الهتيمه امليرتبا يلرسيوب املتكيرر، أشيار طيالب وطالبيات اجلامعية ن  املشيكالت التاليية عليى أل أهيم ميا ييواجههم مشييكالت 

     حالة الذكوري أو بي الدراسة اايا  ا جتواعية، مشكالت التوجيم األكادميو، مشكالت تتعل  يلتوخي  بي الدراسة والعو
 . [34] واملن ل    حالة اإلاثي، مشكالت تتص  يلاروف املن لية وأخلا  مشكالت األااث والواجبات الدراسية

 التعقيب على الدراسات السابقة:
ولل موووع البحث ااان تبي ممه  تاة هيا تل الشيباب ممه خالل العري الهتاب  للدراسات  احمللية، العربيةي الل تنا 

وكيفييية التعييايش ميي  ووييعهم  يعييا ول مييمه مشيياك  اجتواعييية سييواق علييى احمليييا األسييري، والتعليوييو، وااتوعييو تتعليي   هتييت بلهم،
ااتوعو كوا تبي ممه النتاة  تل الشباب يتأثرول  ا متر بم بالدهم ميمه ويروف اايرب، والووي  املعيشيو الصيعا ميمه عيدم تيواخر 
خر  العو  أو الوو  ا  تصادي املثدي، وسوق أداق بعض ال  اعات ا دمية بعدم تلبية حاجاحلم ال رورية امللحة، وعلييم  بيد 
ممه تكاتري جهود البياح ي ميمه فتليري التلصصيات ا جتواعيية والثبويية، والنفهتيية، وا  تصيادية لووي  ا  يا، واليربام  للحيد 

 ممه ا تشار هذه الااهر   مشكالت الشبابي أو التلفيري ممه لراثرها ب در اإلمكال.
 اتسعًا: مشاكل الشباب:

والنفهتيية وا  تصيادية، ا  أل الباحيث   هيذا البحيث ا تصير على الرجم ميمه تعيدد وتنيوع مشياك  الشيباب ا جتواعيية   
 على ثالثة مشكالت والل مت لل   املشكالت ا سرية واملدرسية وو ل الفرال، وخيوا يلو عري هذه املشكالت:

 -: Family problems املشكالت األسرية  -1
  ميمه ماياهر التويرد ليدى الشيباب ينبيا  ؤشيرات نل ما  الحام   ااتوي  العيريب بوجيم عيام وااتوي  اللييل بوجيم خيا 

ا  ر الداهم ن  ااد الذي ررج عمه م اليد األمور ممه يد املربيي واملربيات اا يع  هؤ ق ي عول   حالة ممه ا  ذهال والرعا 
 اا سدث، وهذا ما دخعين للبحث عمه أهم املشاك  الل تواجم الشباب داخ  حميا أسرهم.

وع العال ييية بيييي الكبيييار وجيييي  الشيييباب، أو بيييي اآليق واألبنييياق، و سييييوا   الهتييينوات األخيييل  منيييذ حييييث حايييو مووييي 
ن  و تنييا اااويير وتغيييل متهتييارع   ال يييم واملعييايل املتعييارف عليهييا مييا بييي  2011األحييداث املتهتييارعة   املشييهد الليييل مييمه عييام 

 األسر  وحلا يرج  ن  عد  أسباب وهو:
سباب أل األبناق يالول مد  طويلة   رعاية أسرهم، نح أل تغل الاروف املعيشية وما راخ ها ممه تع ييدات أو  هذه األ

خري على األبناق أل يكو يوا ببعيي ألسيرهم ميد  طويلية يلناير لعيدم  يدرحلم عليى ا سيت الل امليادي عيمه أسيرهم وييرجح ك يل ميمه 
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ر ن  التعيياري بييي الن يي  املبكيير للشييباب علييى الصييعيد اجلنهتييو، والعالة ييو، البيياح ي األزميية ااالييية بييي الشييباب وجييي  الكبييا
 .[32] وال  ا  وبي نيخر است اللم ممه الناحية املادية

أمييا راثين هييذه األسييباب يعتييرب متفرعييا  مييمه الهتييبا األول، وهييو ب يياق األبنيياق   معاييم األحيييال ملييد  طويليية علييى م اعييد 
 عليم، ب صد ا ستعداد ملواجهة اايا  العولية.الدراسة والت

أما الهتبا ال اليث واألهيم خهيو عيدم وويوح املهتيت ب  املهيين ل بنياق رجيم ميا يبذلو يم ميمه جهيد   ا سيتعداد والتحصيي  
 وحلا بهتبا ا هتداد أخاق التكيري ا يايب م  ااتو  ممه خالل نياد العو  الذي يتناسا م  نمكا يات وطووح الشباب.

نل اخيتالف  اير  جيي  الكبيار عيمه  اير  جيي  الشيباب يي داد اتهتياعا    العصير اايديث بهتيبا الهتيرعة   الت يور الييل 
تعرخهييا فتلييري املييياديمه العلوييية، وا  تصييادية، وا جتواعييية، والفنييية، واإلعالمييية، وهييذه الهتييرعة   الت ييور الييل ا تعرخهييا العصييور 

سلوب حياحلا ممه عادات وت اليد متعارف عليها وتفيري أسيلوي    التعامي  معهيا حي    تصي  املاوية والل كا ل حماخاة على أ
ن  مرحليية يصييبح خيهييا الشييباب هييم وحييدهم الييذيمه ي ييالبول يلتغييل والت ديييد   حييي ي ييري جييي  الكبييار مو ييري املعيياري لعولييية 

 التغيل، أو على األ     ي ري خيها مو ري املتفرج عمه ما  د سدث.
حا كييال العيياا كلييم يتغييل بييوتل  لتلييري سييرعتها مييمه  تويي  ألخيير، ن  أل مييا يييا نيكيييده هنييا هييو أل الت ديييد لييي  ون

م لا خا  ب  هو م لا ااتو  تسره عوي  شراةحم مهوا اختلفل أعوار أخرادها وعلى جيي  الكبيار أل ييدر  هيذه اا ي ية 
الييل يشييهدها العيياا علييى لييي  املهتييتو ت وهييذا مييا  ييراه لييدى بعييض املفكييريمه جيييدا ، وسيياول أل يتكيييري يسييتورار ميي  املتغييلات 

وامل  فييي الييواعي واملناوييلي مييمه جييي  الكبييار الييذيمه يبييدول متهتييكا  يألخكييار الداعييية ن  الت ديييد والت ييدم، ونمييياا   بييادئ اارييية 
 . [32]ياتم دخاعا  عمه هذه األخكار واملبادئ والعدالة والكرامة اإل هتا ية رجم ت دمهم   الهتمه ح  أل بع هم يها ح

وممه املالحع   ااتو  اللييل ميي  بعيض اآليق ن  جعي  أبنياةهم أك ير التصيا ا  هبيم وخيري بعيض األميور علييهم وت يييد 
لصيراع ميا بينيم وبيي واليده، وحليا حريتهم وعدم نبداق أراهم   بعض األمور، اا  د يهتبا النفيور ليدى بعيض الشيباب و شيوب ا

 بهتبا عدم تش يعم على ا عتواد على  فهتم   تصريري شؤول حياتم  ا يتناسا م   يم ومبادئ ااتو .
و  الو يل الييذي سياول الييبعض اويي  األسيير  كي  مييا يتعلي   خفا ييات وشاحيات أبناةهييا خيإل األسيير   فهتيها تعيي ز هييذا 

ا تنشياة جتعلهيم داةويا  ببعيي  يا وجيل  يادريمه عليى ا سيت الل عنهيا   املهتيت ب ، وهيذا ميا عي زه التوجم ممه خالل تنشياتها ألبناةهي
هشام شرايب   دراستم حي  ال أل ممه أبرز  تاة  تبعية ال ف  ألسرتم هو  فوه وشعوره تل مهتؤوليتم األساسية هيو جتياه العاةلية 

خعييم تربيتييم ن  الشييعور تل واجبييم هييو مييمه جهيية الت ييحية   سييبي  والديييم واجتيياه  توعييم، وا بييمه املتحهتيي  بواجبييم هييو الييذي تد
 .[36]وأخواتم وممه جهة أخرى بذل ك  ما   وسعم ممه أج  أ اربمي 

وهذه ما خهتره عباس مكو وزهل ح ا   دراستهوا امليدا ية ا جتواعية النفهتية حول الهتل ة األبوية والشباب، هذه 
ا  وع ممه النرجهتية الل تهتتهدف استورار سي ر  األبويي على األبناق الذيمه ي لا منهم أل س  وا ما ا يتوكمه لي هم التبعية تهن
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ممه ا ي م وأل يالوا ملتصي ي مياد   وعاطفييا  بواليديهم ايا رلي  عال يات جيذب وتنياخر بيي اجليا بي، ويهتيتعينال بتصيور  خروييدي 
ت احب ا راف   ااال    ليلة يرد  خعندما تشعر بوخ  الشو  العال    الصوف ختبتعيد لتت يو أا  ذه العال ة الل يشبهاهنا ب

وخ  الشو ، ختح  عندها يلربد وتعود للت ارب خيعود أا الوخ ، وهكذا ح  تهتت ي  ا راف ممه خيالل الت ياحب املعياك  أل 
 .[21] جتد املهتاخة ال رورية  ت اق الربد والوخ  معا  

 Schools problemsاملشكالت املدرسية   -2
تعييد املشييكالت املدرسييية عواةيي  تعييثي سييل اايييا  وشاحهييا، ومنهييا املشييكالت الثبوييية الييل يعيياين منهييا ال الييا م يي :  

ة املدرسييية، والناييام اإلداري  ايام ا متحيياات، وطيرق التييدري  و اييام الع يويت املتبيي    املدرسيية، أو يعياين منهييا املعلييم كالهتياسي
وصغر ح م املدرسة، وازدحام الصفوف و لة الهتاحات الل ميارس خيها ال لبة أ ش تهم، وهنا  مشكالت سلوكية م   التهتيرب 
ممه املدرسة، والتأخر عمه الدوام املدرسو، والعدوا ية لدى ال لبة وهنا  أي ا  املشكالت ا  تصادية وسوق التكيري ا جتواعو   

 .[6] ملدرسة، وتدين مهتتوى التحصي  الدراسوا
 -وميكمه نياز بعض املشكالت املدرسية   اآليت:

 مشكلة التهترب ممه املدرسة. -
 مشكلة تدين التحصي  الدراسو. -
 مشكلة التسرب من املدرسة: - أ

حلدد  اام التعليم تكولم، تعرف مناوة اليو هتكو  أل التهترب  وع ممه أ واع اإلهدار املدرسو؟ أل م يشك  أحد العواة  الل
 التهترب ت م ا   اع ال الب عمه املدرسة، أو وو  حد  ا   فتلري الاروف، وعند خث  معينة ممه التعليم ا بتداةو أو ال ا وي.

األخييل  مييمه وهنييا  مييمه يعييرف املتهتييرب ت ييم: كيي  طالييا يييث  املدرسيية لهتييبا مييمه األسييباب  بيي  هناييية الهتيينة الدراسييية  
 املرحلة التعليوية الل تهت   خيها، وبناق  على هذيمه التعريفي ميكمه عري وجهل النار التاليتي   التهترب!

تهترب ال اليا ميمه املدرسية   مرحلية تعليويية معينية  بي  هنايية هيذه املرحلية، وهنيا يكيول التهتيرب عوليية نراديية يختييار  -
 ال الا املتهترب.

احيي  التعليوييية امللتلفيية  أي أ ييم تهتييرب مرحلييو سييدث بعييد ا تهيياق ال الييا مييمه مرحليية تعليوييية تهتييرب ال الييا بييي املر  -
معينة، و بي  البيدق  رحلية تعليويية جدييد ، و  تتيدخ  ا راد    هيذا النيوع ميمه التهتيرب، نح سيدث  هيرا  و هتيرا  لهتيبا 

الا  فهتم خ د يتشيرد وين يرف خ يال  عيمه ممه األسباب كالرسوب م ال ، ويثتا على التهترب تبعات سلبية تتعل  يل 
 .أل التهترب يا  مشكلة   حد حاحلا خهو  نهدار مدرسو ولم لراثر ا تصاد   سلبية   جهاز الثبية والتعليم
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 The problem of low academic achievementمشكلة تدين التحصيل الدراسي  - ب
لا الدراسو ت م متدل نحا كيال أ ي  ميمه اصيي  أ را يم اليذيمه هيم   م ي  عويره، سكم بعض الباح ي على اصي  ال ا 

خوييمه كييال  90 -75ويييربا أخييرول بييي تييدين التحصييي  الدراسييو واإلعا يية الع لييية معتوييديمه علييى معاميي  الييذكاق الييذي ي يي  بييي 
 معام  حكاةهم كذلا خإ م لي   مكاهنم  ارا  زمالةهم   الصري املدرسو  فهتم.

وا خريييي  راثليييث ميييمه البييياح ي مشيييكلة تيييدين التحصيييي  الدراسيييو ن  العوامييي  البياييية وليييي  ن  ال يييدرات الع ليييية خيييإحا ويعييي   
اهتنل وروف البياة احملي ة يل الا خإ م سيحص  على  تاة  أخ  ، و د تهتبا مشكلة تدين مهتتوى التحصي  الدراسو اليل 

ال اليا يإلحبيا  أو خ دا يم ال  ية يلينف  و يد نيخيذ أبعيادا  أخيرى كيأل  يد تهتيوى التيأخر الدراسيو أو التلليري الدراسيو وشيعور 
 يتحول سلوكم ن  سلو  عدواين أو ين وي على  فهتم خيصعا عليم التكيري م   تو  املدرسة خيتهدد مهتت بلم الدراسو.

لفض عنييد ال الييا أو وجتييدر اإلشييار  ن  أل درجيية التحصييي  الدراسييو لييي  دليييال  علييى مهتييتوى الييذكاق العيياملو أو امليين 
على تواخر ال درات واملواها أو عدم تواخرها  خالتحصي  سهتا عاد   على أساس  ووع درجات ا متحال وهو وحدها   ت رر 

 درجة الفهم وا ستعياب.
 Free time problem مشكلة وقت الفراغ  -3

لم واسيت واره، ومشيكلة و يل الفيرال ليدى ممه املشكالت الل تواجم الشيباب   ااتوي  مشيكلة و يل الفيرال وكيفيية شيغ 
الشييباب ليهتييل  اصيير  علييى خايية معينيية مييمه شييباب من  يية مييا دول املنيياط  األخييرى مييمه ااتويي  بيي  هييو ويياهر  عاميية علييى صييعيد 
ااتو ، حيث طفحل هذه الااهر  خاصة   اآلو ة األخل  ممه األحداث املتهتارعة    توعنا ميمه تعا يا ال يورات واايروب زد 

ى حلا ميا اسيت د ميمه أحيداث عليى مهتيتوى العياا ميمه ا تشيار األميراي واألوباية وتو يري معايم ال  اعيات العامية عيمه العوي ،  عل
كذلا نجالق للوحال الت ارية والنوادي وامل اهو اا زاد ممه حد  ا تشار هذه املشيكلة وبيروز وياهر  أسيرية واجتواعيية ميمه أع يد 

 ر، وهو واهر  الفرال لدى الشباب.الاواهر الل ي ي  هبا ااتو  املعاص
وممه هنا ت فوا هذه الااهر  ويشيك  واويح، وملويوس   ااتوي  حييث  شياهد   األمياكمه العامية والشيوارع واألسيواق  

عدد ممه الشباب الذيمه   شغ   م و  عو  ن  التهتك  واملعاكهتات والتلفع تلفياظ جيل  ة ية، أو   ياق و يل الفيرال  وارسية 
 أو اارسات لتلري أبيتها يختالف املناط . شاطات 
عووما  ميكمه ال ول أل الفرال أييت على رأس األسباب املباشر   حنراف بعيض الشيباب وهيو املهتيؤول عيمه تشيرد الشيباب  

ى وا حنييراف والتهتيييك    الشييوارع والتفحييييا يلهتييييارات وا   ييوام ن  رخييياق الهتيييوق ور ييا  يييد ييييدخ  الييبعض لال  يييوام ا  نحيييد
 املناوات اإلرهابية وكذلا  د يد البعض إلدمال امللدرات وك  ما يؤدي ن  تدهور األخالق وال يم.
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وممه هنا ميكمه نياز بعض التعريفات ا اصة بو ل الفرال ويعرف ك  ممه جيهتل وخاخيا و يل الفيرال ت يم الو يل اليذي  
رى، اييييث ميكيييمه ا سيييتفاد  ميييمه هيييذا الو يييل   الراحييية أو يكيييول خييييم الفيييرد حيييرا  ميييمه ارتباطيييات العوييي  أو ميييمه أيييية الت اميييات أخييي

 .[29] ا سثخاق، أو   اارسة أ واع ممه النشا  تعود عليم بت وير حاتم
ويعييرف و ييل الفييرال ت ييم هييو الو ييل اايير الييذي   يييرتبا ب ييرور  أداق واجييا معيييي والييذي يتحييرر خيييم اإل هتييال مييمه  

 .[24] رات اايا  وتكول لم حرية   اةم كيري ما يريد ويرجاالت امات وورو 
كوييا يعييرف ت ييم هييو الو ييل اايير بعييد خصييم األو ييات امللصصيية للعويي  والنييوم ووييرور ت اايييا  األخييرى مييمه األربيي   

 .[7] وعشريمه ساعة للفرد أثناق حياتم
 :The importance of dividing free time أمهية تقسيم وقت الفراغ 

شد أل الدول املت دمة ت   مهتألة تنايم و ل الفرال واستغاللم   أولو ت ف  احلا وبرا ها ا جتواعية، وهو تهتعى  
يينعك  ايابييا    حلا ن  نيمي ال اعد  املادية ال رورية  ستغالل أو ات الفرال عند الشباب والشراةح ا جتواعية امللتلفية  يا 

 على مهتتو ت اايا  ا  تصادية والفكرية وا جتواعية.
وتت لييى أبيتييم   أ ييم ا يعييد يييدل علييى خهتييحة مييمه الو ييل ولكنييم خلييو شييام  مييمه الو ييل ومييمه الواجييا ابتكييار ال ييرق  

لييأس أو خيالق اليذهمه والبيدل املناسبة  ست واره حيث يعترب علواق الباثولوجية ا جتواعية  مشكلة حلا أ م حالية خليو يهتيودها ا
 . [4] ممه النشا  ولع  مبدأ اارية خالل و ل الفرال هو األساس   اإلبداع وا ل  اإل هتاين

كويا أل لو ييل الفيرال أبييية كيربى خهييو   رليو مييمه عنصيير الليذ  والهتييعاد  اليل س  هييا الفيرد حيييث مييارس  شيياطا  يشييب   
 ل طبيعة هذا النشا  ومهوا ت لا ممه جهد س   لصاحبم الفاةد  واملتعة أل يم متصي  ااجيات الفيرد حاتيم بغيض رجبتم مهوا كا

م النار عمه الت اماتم حنو ااتو ، وهو يرد الفرد ممه روتي اايا  اليومية، ورلصم ممه التوتر العصل النات  عمه املل  الذي يعاين من
 .[33] اإل هتال   ااتو 

ونحا كال ا عثاف تبية و يل الفيرال والعوي  عليى ز دتيم يعتيرب كهتيبا  ل، هتيا ية، خيإل عيدم تنايويم أو نسياق  اسيتعوالم  
 . [5] رل  هبا الك ل ممه املشكالت، اا ي ي  هذا الكهتا وسولم ن  خهتار 

 Free time properties خصائص وقت الفراغ 
رال خصيياةص مييمه أبهييا التحييرر مييمه الواجبييات سييواق الدراسييية أو واجبييات العويي  أو ا لت امييات الييل تفروييها لو ييل الفيي 

الينام ا جتواعيية م ي  األسير  واجلواعية احملليية، أي يا  ا عيدام الفير  خهيو خاصية مصياحبة لتحيرر ميمه الواجبيات اييث   ين ييوي 
ت الهتياسيية والدينيية، كويا أل ميمه خصاةصيم اجلوهريية ال يدر  عليى اإلشيباع على أجيراي نيديولوجيية وتبشيلية كويا هيو   ا لت اميا

وهييو حاجيية ن هتييا ية عاميية حيييث أل اإل هتييال داةوييا  يبحييث عييمه الروييا واملتعيية والبه يية، ول ييد كشييفل الدراسييات بصييفة عاميية أل 
عند أشلا    يعلوول و   يوة لم العو  و شاطات الفرال أخ   األساليا لت وية اإلشباع ا جتواعو خو ل الفرال   معىن لم 
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حيث   يكول هنا  و ل لالستواع، أي ا  خإل ا ي  التكام  الشلصو ممه خصاةص و ل الفرال ا امة ألهنا تنوو ميمه خيالل 
 .[19] األ ش ة الل توخرها الاروف

 Activities followed at leisureاألنشطة املتبعة يف وقت الفراغ 
 -هم األ ش ة املوارسة  ذكر ما يلو:ممه أ

 -النشاط الديين: -1
واملتو ييييي    اارسييييية األ شييييي ة اليييييل  يييييا عال ييييية يليييييديمه كاإل بيييييال عليييييى املهتييييياجد و يييييراق  املصييييياحري ال رل يييييية وتعليييييم األحادييييييث 

 النبوية.......اخل.
 -النشاط االجتماعي: -2

 لييا  و فهتييا  واجتواعييا  وحلييا الفير  ملوارسية التل ييا اجلوياعو يعترب هذا النشا  هذا أهم األ ش ة الل تهتهم   تنوية الفيرد ع
 ونشباع اااجات، وتعلم أ ش ة ترويية واملتو لة   ا حتفا ت واأللعاب ا جتواعية وألعاب التعارف......اخل.

 -النشاط الثقايف: -3
تعيييدد  واملتو لييية   ال يييراق  والكتابييية والنيييدوات تتعيييد أوجيييم النشيييا  ال  يييا  اليييل ميكيييمه اارسيييتها عليييى اخيييتالف ألواهنيييا تسييياليا م

 العلوية.....اخل.
 -النشاط الفين: -4

هو أ ش ة نيابية متنح الفرد اإلحهتاس يجلوال واإلبداع والل تتو     هوا ت التعلم، هواية ا بتكيار، هيوا ت العيري والفنيول 
 واملهترح.....اخل.

 -النشاط اخللو): -5
ال ا امة   الثوي  وي صد هبا   اق واسيت وار و يل الفيرال   ا يالق وبيي أح يال ال بيعية ويهتياهم ويعترب هذا النشا  ممه األرك

   نشباع مي  الفرد للبحث عمه املعرخة والت ديد والتعبل والتوت  عوال ال بيعة ونكهتاب الفرد ا عتواد على النف .....اخل.
 -النشاط الرايضي: -6

 املة واملتو لة   اارسة لعبة كر  ال دم ور وة اجلري وسباق الدراجات والهتباحة....اخل.ويعترب حو أبية   التنوية الش
 -النشاط السياحي: -7

 واملتو     ز ر  اآلراثر التاررية والهتياحية كاملتاحري.....اخل.
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 Problems spending free timeمشكالت قضاء وقت الفراغ 
عيي  ملت لبييات املؤسهتييات ا جتواعييية اايوييية، والهتييلو  جييل ا ييادف هييو الهتييلو  ا ييادف هييو الهتييلو  الييل سييدث كييرد خ 

 الفرال الذي   يرتبا يلنواحو ا جتواعية.
كوا أل و ل الفرال هو الو ل الذي يكول خيم الفرد حرا  ممه العو  والواجبات األخرى، والذي يكول مفيدا  لالسثخاق  

 .والتهتلية والتكويمه ا جتواعو أو النوو الشلصو
كوييا يشييل و ييل الفييرال ن  الو ييل الييذي يتييوخر للفييرد كيي ممه حايت بعييد ا  تهيياق مييمه املهييام الوويفييية والرمسييية واااجييات 
البيولوجية واليومية كالنوم واألك  خيصرخم   اارسة أ ش ة واارسيات اختياريية   يهتيت يا خيهيا ألي  يوع ميمه ال يغو  واليدواخ  

 .[37]   ميولم وم اجم و  تكول  ذه األ ش ة هدف أو جاية  فعية ماديةن   ا يهتتدعو رجبتم ويتالةم م
 -وملشكلة ا تشار أو ات الفرال لدى الشباب العديد ممه األسباب واملربرات أبها:

 اهتوام الدولة   شاق األ دية ومراك  الشباب  ستيعاب طا احلم و دارحلم. -
ليا املتنوعية واملفييد   سيت وار و يل الفيرال سيواق   هوايية مف يلة أو عوي  ييدر  صور تربيية الناشياة خيويا ييرتبا يألسيا -

دخييال  نويياخيا  أو اارسيية ر ويية مييمه الر وييات املفيييد  لل هتييم والع يي  معييا  أو املشيياركة   األعوييال الت وعييية وا لييية أو 
 الثدد على املتاحري واملكتبات.

غالل أو ات الفرال   أعوال مفيد  م   اارسة الر وة، تعلم اللغات وعري الدور األسري   تنوية وعو الشباب يست -
األجنبييية، ا   ييوام ن  النييوادي ال  اخييية والر وييية، وتركي هييا علييى أدوات التهتييلية كوتابعيية ال نييوات التلف يو ييية وألعيياب 

 الفيديو والبالي ستايشمه.
 سات خاطاة  ستغالل أو  ست وار و ل الفرال منها.امتداد ملهتببات أزمة الفرال عند الشباب تنتشر بينهم اار 

 فال ة رخ اق الهتوق والتور  معهم   الهتلوكيات املنحرخة كتعاطو امللدرات واملهتكرات واإلدمال عليها. -
التهتك    الشوارع واألماكمه العامة وم اي ة اآلخريمه   ااال العام ويألخص معاكهتة اإلاث ومالح يتهمه يأللفياظ  -

 ية اجلارحة.الهتو 
 التور    عوليات العنري والهتر ة والتلريا. -
 الو وع ال سي ر  اجلواعات املت ر ة لنشر وبث األخكار الهتلبية املتعصبة بينهم. -
 استهال  مواد نعالمية منحرخة تت ومه حمتو ت تتناىف م  ال يم واألخالق. -

الشباب اجتاه   ا هم و  ا   توعاحلم األساسية حيث هذه املوارسات وجلها تعك  ا جتاهات الهتلبية الل تتكول لدى 
أ م   سياق حلا تش  بؤر  الشا وعدم التواخ  بي ما تل وه وما سولو م ممه  ييم ومبيادئ وميا ي وميول بيم ميمه سيلوكيات وأخعيال 
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ا ن  نيييذاق الييذات ت ن  منحرخية اييا يعروييهم ملشييكلة  فهتيية أك يير تع يييدا  هييو الصيراع النفهتييو الييذي يييؤدي بيؤر  ن  اإلحبييا  ور يي
 .[9] ا  تحار

واليذت مشيكلة أو ييات الفيرال بعييدا  عاملييا    الهتينوات األخييل   ايرا  لت يياط  ااتوعيات   هيذا األميير كوشيكلة ن هتييا ية  
حييات العويي  ا اصيية عاميية أو كوشييكلة جيلييية متيي  خايية الشييباب وتييؤثر علييى سييلور  حييياحلم، والييدلي  علييى حلييا مييا ورد   م ث 
 .[12] تولو ت برام  العو  العاملو للشباب   امل ثح ال اين   ااتو  املدين    بذ  ال اين املتعل  تو ات الفرال

 -طرق الوقاية والعالج:
  -:يف جمموعة من النقاط اآلتية –مت عرض طرق الوقاية والعالج ملشاكل الشباب سالفة الذكر     

نيسي  الفيرد، وتربيتيم منيذ طفولتيم عليى مكيارم األخيالق، والف ياة ، وال ييم اليل ت ييهم ميمه ا يوي   طريي  ا حنيراف  -1
عرب تااخر جهود فتلري املؤسهتات الثبوية وا جتواعية كاألسر ، واملدرسة حيث ت ي  مهتيؤولية تنشياة اجليي  عليى هيذه 

يييية رعايييية أبناةهيييا، واحملاخاييية علييييهم بتعلييييوهم، ونرشيييادهم ن  ال ريييي  املؤسهتيييات خاألسييير  اوييي  عليييى عات هيييا منيييذ البدا
الصحيح، والهتليم خهو تعترب النوا ، واملؤسهتة الثبوية األو    الثبية ت أييت بعد حلا املدرسية واليل ي ي  عليى عات هيا 

ر خيهيا أسياليا ال يو ، والعنيري ميمه التعليم، واإلرشاد، والنصح، وجل حلا ميمه األميور الثبويية، ولكيول املدرسية  يد ينتشي
  ب  ال الب، وهذا أمر طبيعو، ولكمه وجا الرعاية، والنصح، والتوجيم.

ن شاق خ ة حمكوة تشرف عليها الدولة، واملؤسهتات الدينية، والثبوية، وا جتواعية وتتبناها ليدعم الشيباب، وا هتويام  -2
فعييم وت ييوير مييداركهم وث اخيياحلم ونشييغال أو ييات الفييرال عييرب هبييم، والنهييوي ب ييدارحلم، وتييوجيههم حنييو خدميية ااتويي ، و 
 نيمي ما يناسبهم ممه أعوال ألج  ال  اق على الب الة.

حماولة ال  اق على الف ر، واهتي األحوال املعيشة ل سر احملتاجة لتح ي  حيا  كرمية لك  خرد خالية ميمه ويي  العييش  -3
 ف.الذي  د يعك  أجواق سلبية ت ود الشباب لالحنرا

حماوليية ال  يياق علييى اجلهيي  عييرب خييري التعليييم اإلل امييو، والر ييو بييم، ومواكبيية كيي  الت نيييات اادي يية، وحلييا عييرب مراحيي   -4
 التعليم األساسو كذلا وجود وروف مناسبة، وسليوة ملتابعة دراستهم، ومتابعة ابداعاحلم العلوية، وعدم نبا ا.

ساة  اإلعيالم، تركي  عليى الفهيم الصيحيح ل،سيالم ع ييد ، وعلويا ، العناية يلشباب ممه خالل تنايم  الت ممه  ب  و  -5
وعوال  ح    يكول عروة لال  وام ن  بعيض املناويات اإلرهابيية، ولكيول وسياة  اإلعيالم ليديها ال يدر  عليى توجييم 

 الشباب واهتي فا حياحلم.
ة لييءيق واألمهييات تسيياليا توعييية كييذلا يييا مييمه مؤسهتييات اإلعييالم املرةييية، واملهتييووعة وويي  خ يية لييربام  التوعييي -6

 ونرشاد وتربية الشباب، واملراه ي، وخاصة   اجلوا ا الدينية، وال  اخية، والصحية.
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نعيداد طيرق لتهتيهي  تكييويمه األسير للشيباب الييذيمه وصيلوا لهتيمه الي واج مييمه لفييض للوهيور ونع يياق تهتيهيالت ميمه  بيي   -7
 اصول على الهتكمه.البنو  متو لة   ال روي، والهتلري ملهتاعدحلم على ا

وهنا  أمر مهم، ويتو     العنايية يإلعيالم املكتيوب، واملهتيووع، واملرةيو ا يادف، وعيدم ووي   ييود عليى حريية اليرأي،  -8
 والتعبل لدى الشباب كوهنم لديهم أخكار، وبرام  ر ا يهتتفاد منها   ااتو .

غي  الشيباب، ومراعيا  مييو م، و يدراحلم، واعتوياد طيرق يا على الهتل ات ااكوميية   الدولية العنايية، وا هتويام بتشي -9
ابتكارييية جديييد  م يي  التوجييم حنييو العويي  املهييين، واايير  واليييدوي، وحلييا   التفكييل بتنايييم ور  عويي  داةويية ث اخييية، 

ع كبييدي  وعلوييية، وصييناعية، وخالحييية وجتارييية للشييباب   منيياط  فتلفيية   الييبالد للتكييويمه، وا  تيياج، والعويي ، وا بييدا 
 ميكمه أل رفري ممه مشكلة تشغي  الشباب وحصو م على العو .

عالج ااا ت الناجتة عمه مشاك  الشباب ممه احنراف وتعاطو امللدرات، وجلها ميمه ا وي رايت يعتوياد ال يرق  -10
 املعروخة لدى األخصاةيي.

شيباب وتنويعهيا لتشيو  األ شي ة يا استغالل و ل الفرال عند الشباب، وحلا بت وير أ ش ة و ل الفرال لدى ال -11
 الثخيهية والثويية، والفنية، والر وية، وال  اخية، وجلها ونياد أماكمه فصصة لذلا.

تفعي  دور املهتاجد والدعا ، واألةوة   ت  يري الشيباب بتعياليم اليديمه اإلسيالمو اانييري وم اصيد شيريعتم الهتيوحة  -12
   ساةر مناحو اايا .
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