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دور املؤسسة التعليمية يف اجياد احللول للمشكالت 
 االجتماعية للشباب يف الواقع املعاصر

 م.م. خميل عوين فرحان                دـد عبـال احمـم. مث
 جامعة بغداد / كمية المغات

 مختصرة نبذة
 إلى يصموا لـ االجتماع عمماء ألف معقد موضوع االجتماعية المشاكؿ موضوع إف

 أنواع ليشمؿ يمتد بؿ التعريؼ عند يتوقؼ ال ألنو االجتماعية المشكمة ريؼتع تعريؼ
 .العبلج وطرؽ وعواقبيا وأسبابيا وعددىا االجتماعية المشاكؿ

 التغيير لتحقيؽ قوة وأقوى أقوى ألنيا المجتمع في األكبر تعتبر الشباب مشكمة فإف لذا
 أسباب كؿ ستدرؾ التي النفسية ياوخصائص العقمية وقدرتيا البدنية قوتيا بسبب المتوقع
 .المجتمع مف التنمية
 في الشباب تواجو التي والعقبات المشاكؿ عمى الضوء نسمط أف نود البحث، ىذا وفي

يجاد المجتمع  .المناسبة الحموؿ وا 
.Abstract 

The subject of social problems is a complex subject because of 

the sociologists didn’t reach to the unanimity about the definition 

of social problem because it does not stop at the definition, but 

extends to include the types of social problems and the number and 

causes and consequences and methods of treatment. 

So the problem of the young people is considered the largest in the 

society because they are the most powerful and powerful force to 

bring about the expected change, because of their physical 

strength, mental ability, and psychological characteristics, which 

will realize all reasons of development of the society. 
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In this investigation we intend highlight on the problems and 

obstacles that face the young people in the society and find 

appropriate solutions. 

 

 المقدمة

يف والمعنة الحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى نبينا محمد وآلو الطيبيف الطاىر 
 الدائمة عمى اعدائيـ اجمعيف الى قياـ يـو الديف.

مأساة الشباب في ىذا القرف مف أكبر المآسي.. حيث لـ يعرفيا التاريخ المكتوب فيما  
سبؽ.. وذلؾ ألف الشباب قديمًا لـ يكونوا طبقة مستقمة ال تستشير الكبار وال تأخذ 

نما ىـ تبع آلبائيـ .. فكانوا ي وردونيـ الحياة تدريجيًا بنُضٍج ال بأس بو بنصحيـ .. وا 
حتى يسّدوا مسد اآلباء.. فمـ تكف مشاكميـ إال بمقدار المشاكؿ الطبيعية لئلنساف حيث 

 «.دار بالببلء محفوفة»قاؿ أمير المؤمنيف عمّي عميو السبلـ: 

ر إف اإلنساف في ىذه الدنيا ميما كانت شرائطو فعادة يكوف مبتمى ببعض المشاكؿ كالفق
والمرض والعدّو والقمؽ وما أشبو ذلؾ.. وىذه المشاكؿ بمقدارىا الطبيعي كاف مف قبؿ 
وستكوف وكما ىي لآلباء في دورىـ كذلؾ لؤلبناء.. ولكف الكبلـ في مشاكؿ اليـو التي 
تجاوزت حدىا الطبيعي بكثير.. فالمناىج العممية في ىذا القرف أوجدت فاصبًل حديديًا ػ 

طبقة اآلباء وطبقة األبناء، وذلؾ بسبب الجو الذي ىياؤه لؤلبناء في عمى األكثر ػ بيف 
المدارس والنوادي والجرائد والمجبلت واإلذاعة والتمفاز والفيديو والسينما ومختمؼ 

 المنظمات والتجمعات غير المسؤولة.
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باإلضافة الى المشاكؿ األخرى الي غطت حياة الشباب، مف البطالة والفقر والمرض 
ب والقمؽ وغير ذلؾ.. ّمما لـ يفرؽ في ذلؾ شرقًا عف غرب.. وغربًا عف شرؽ.. والتسيّ 

 ومسممًا عف غير مسمـ.. وبنيف عف بنات.. فالكؿ فيو سواء.

ومف ىنا فكاف ال بد مف تحديد المسؤولية ومف يتحمميا ومف يعالج المشاكؿ وكيؼ 
يمكف إنقاذ ما يمكف يعمؿ, وأي الوسائؿ واجبة االتباع؟ و األولوية ألي مشكمة حتى 

 إنقاذه لموصوؿ إلى المجتمع السميـ .

مف الضروري عمى العقبلء مف العمماء وغيرىـ اف ييتموا بمسألة الشباب ومشاكميـ 
فيأخذوا بالشباب في تنظيمات صحيحة حتى ال ينخرطوا في أحزاب الغرب والشرؽ أو 

اىج الحياة سيؿ االنقياد.. جماعات الفساد، فإف الشباب بطيبة انفسيـ وعدـ تجاربيـ لمن
وخصوصًا اف طموح الشباب المتزايد وشيواتو العارمة يوجباف لو االندفاع في كؿ اتجاه 

 يتصّور انو يؤمِّف ىذيف األمريف.

 الفصل االول

 المشكالت االجتماعية والتحديات المعاصرة التي تواجه الشباب. 1

 تعريف المشكمة االجتماعية. 1.1

ت االجتماعية موضوع معقد وذلؾ بسبب عدـ إجماع عمماء أفَّ موضوع المشكبل
االجتماع عمى رأي معيف في تعريؼ المشكمة االجتماعية ألنَّو ال يقؼ عند حد التعريؼ 
بؿ يتجاوزه ليشمؿ أنواع المشكبلت االجتماعية وعددىا وأسبابيا ونتائجيا وطرائؽ 

 .معالجتيا
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ة التي يتناوليا عمـ االجتماع بؿ يذىب والمشكبلت االجتماعية مف الموضوعات األساسي
بعض العمماء إلى القوؿ: أفَّ ميمة عمـ االجتماع ىي دراسة المشكبلت االجتماعية. 
وىي مف الموضوعات التي ترتبط باإلنساف وبأدواره االجتماعية ومدى اندماجو في حياة 

 .مجتمعو وتوافقو مع قيمو ومعاييره وأدواره لمواجبات المناطة بو

مى النحو الجتماعية سنتوقف عمى بعضها وهي عك عدة تعريفات لممشكمة اوهنا
 :اآلتي

فقد ذىب فرانؾ إلى أفَّ المشكمة االجتماعية ىي أية صعوبة أو سوء تصرؼ لعدد  - 
كبير مف الناس نسبيًا مف مما ترغب في إزالتو أو إصبلحو. وأفَّ حؿ المشكمة 

ٔوسيمة ليذه اإلزالة أو اإلصبلحاالجتماعية يعتمد بشكؿ واصح عمى اكتشاؼ 
. 

وعرفيا واينبيرؾ عمى أنَّيا أنماط سموكية أو حاالت تعد مرفوضة أو غير مرغوب  -
فَّ ىؤالء األعضاء يعترفوف بضرورة  فييا مف قبؿ عدد كبير مف أعضاء المجتمع وا 
وصغ الخطط والبرامج وتقديـ الخدمات اإلصبلحية في مجابية ىذه المشكبلت والحد مف 

ٕمفعوليا
. 

وعرفيا الدكتور الطاىر عمى أنيا انحراؼ واقعي أو خيالي عف القاعدة االجتماعية   -
التي يعتز بيا عدد كبير مف الناس أي إنيا تتعمؽ بالقيـ التي يقدسيا الناس وال يمكف 
اإلحاطة بيا دوف اإلحاطة بتمؾ القيـ فيي إذف صراع قيمي بيف فيـ كانت سائدة 

ع تمارس شيئًا مف السيطرة عمى ضمائر الناس وتوجو سموكيـ وبيف ومقدسة في المجتم
قيـ أخرى جديدة متصاعدة تريد أْف تشؽ ليا طريقًا جديدًا في الوجود مثؿ النزاع القائـ 
بيف مؤيدي المشروبات الكحولية ومعارضييا فيي إذف شطط قميؿ مف الناس عما ألفو 
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تمع إلى تذليؿ تمؾ المشكبلت أو القضاء الباقوف مف أفراد المجتمع وليذا يتوجو المج
ٖعمييا

. 

 . تصنيف المشكالت االجتماعية1.1

صنؼ انكمز المشكبلت االجتماعية المتكررة التي تواجو أي مجتمع إلى ثبلث مجموعات 
أساسية، تتعمؽ كؿ منيا بنمط مختمؼ مف أنماط التكيؼ مع الحياة االجتماعية، وتتمثؿ 

 :ٗىذه التصنيفات في التالي

المجموعة األولى مف المشكبلت المتكررة التي تواجو المجتمع،  ىي المشكبلت  -ٔ
 الناجمة عف التكيؼ مع البيئة الخارجية الطبيعية واإلنسانية عمى السواء.

المجموعة الثانية مف المشكبلت التي تتعمؽ بإشباع االحتياجات اإلنسانية الفردية  -ٕ
 ألعضاء المجتمع.

مف المشكبلت التي يتحتـ عمى كؿ مجتمع مواجيتيا والعمؿ عمى  المجموعة الثالثة -ٖ
 حميا ىي مشكبلت الوحدات األساسية لمتنظيـ االجتماعي.

  :. الشباب والتحدِّيات المعاصرة1.1

 التحدي الفكري والثقافي: 1.1.1

ىناؾ اىتماـ متزايد بموضوع الشباب، تتبارى فيو الدوؿ؛ كي تستحوذ عمى عقوليـ، لما 
يو صبلحيا، فأنظمة الحكـ في كؿ دولة، تريد مف الشباب أف يسيروا وفؽ رغباتيا، ترى ف

لذا فإنيا تستثمر ماكينة اإلعبلـ وجميع وسائميا التربوية والتثقيفية، بؿ حتى القمعيَّة 
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منيا، بيدؼ خدمة تطمعاتيا وأىدافيا، وىا ىو فرعوف يعمنيا صراحة، إذ يقوؿ: ﴿َما 
ـْ ِإالَّ َما أَ  ـْ ِإالَّ َسِبيَؿ الرََّشاِد﴾ُأِريُك  [.ٜٕ]غافر: َرى َوَما َأْىِديُك

يشكموف العبء الذي تضيؽ بو السمطات ذرًعا، وتخشاه أيما خشية، في »إف الشباب 
ر فيو أيما تقصير في وضع االستراتيجيات الكفيمة بحسف توظيؼ  الوقت نفسو الذي تقصِّ

إنيا تسكِّف األوجاع وتخدِّر الوعي مف  طاقاتيـ اإلنتاجية، وتوقيـ إلى البذؿ والعطاء.
خبلؿ ممياة وزارات الشباب والرياضية ]والرياضة[. وكأف قضية الشباب ىي مجرد قضية 

 . ٘«مباريات رياضية

ومف الواضح أفَّ الشباب يتأثَّر بالتحشيد أكثَر مف تأثُّره بعممية اإلقناع، فعندما يصنع 
يَّنة؛ فإف الشباب ينساقوف مع عممية التحشيد ىذه رأًيا عامِّا في مجتمع ما حوؿ مسألة مع

ف لـ يصاحْبيا اقتناع تاـ؛ ألفَّ المييمنيف عمى وسائؿ  بطريقة  اتباعية محضة، وا 
 . ٙ[، فما عادت تبصر الحقيقةَ ٙٔٔاإلعبلـ: ﴿َسَحُروا َأْعُيَف النَّاِس﴾]األعراؼ:

تو وقناعاتو، ال بدَّ أف ومف يعيش ضمف محيٍط بشري أحادي الرؤية، أو مخالؼ لمسمَّما
، ىما: التأثير أو التأثُّر، فإف كاف يمتمؾ وعًيا -إف لـ يشأ اعتزاؿ مجتمعو-يمّر بحالتيف 

اّل فسيتأثَّر بيـ، لُيصاغ فكره  وحصانًة وقوًَّة، فسيغدو مؤثًرا في اآلخريف مف حولو، وا 
 وسموكو، كما يشاءوف، وربما عاش مؤثًرا ومتأثًرا، يحمؿ النقيضيف!.

 : التحدي األخالقي والسموكي:1.1.1

وىو امتداٌد لمتحدِّي الفكري والثقافي، باعتبار أفَّ السموؾ اإلنساني، ينبثؽ مف ثقافة 
 . ٚيحمميا الفرد، تتمثَّؿ في: مأكمو وممبسو وحديثو و...إلخ
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ة نبي ا يوسؼ الصدِّيؽ ، لنجعميا فاتحًة لمحديث عف  وقد ال نجُد أفضَؿ مف قصَّ
خيُر األمثمة التي سردىا  -ببل شؾ  -ي األخبلقي والسموكي في حياة الشباب، فيي التحد

درًسا في مواجية التحدِّي األخبلقي، الذي  -ويعطينا-القرآف الكريـ لمشباب، ليعطييـ 
 يعصؼ بيـ، إذ خرج نبي ا منتصًرا عمى مكيدة زليخا، بعد أف:

 [.. ٖٕ]يوسؼ: َلَؾ. َقاَؿ: َمَعاَذ المَِّو﴾﴿َغمََّقْت األَْبَواَب، َوَقاَلْت: َىْيَت 

ويستمرُّ الحَدث، بيف شبؽ زليخا، وممانعة يوسؼ، ويمخص القرآف الكريـ، المشيد 
 [.. ٕ٘بكممتيف: ﴿َواْستََبَقا اْلَباَب﴾]يوسؼ:

ة التي يعرض -ىي تريد الظََّفر بو، وىو يريد الحفاظ عمى دينو، وبعد أف ُخيِّر  في القصَّ
بيف االمتثاؿ ألوامر زليخا أو السجف، اختار السجف، ولـ يخرج منو  -صيمياالقرآف تفا

إاّل وخبر براءتو يصؾ اآلذاف؛ لينقذ بعد ذلؾ الببلد مف كارثة القحط، ويدخميا في ديف 
 لو، بتمكينو في األرض. -سبحانو وتعالى-ا أفواًجا، ويتحقَّؽ وعد ا 

ف كانت تعال ة نبي ا يوسؼ ، وا  ج في محطَّة مف محطاتيا الميمة، مسألة فقصَّ
الصمود والعّفة مقابؿ الشيوة الجنسية تحديًدا؛ إاّل إنيا وبما تحممو مف دروس متعددة 
ومفصّمة، كفيمة بأف تقّوـ أخبلقنا وسموكنا، مع مف حولنا في مختمؼ المحطات العمرية 

وسؼ مع جميع المسيئيف والحياتية التي نمرُّ بيا، فقد أبرزت األخبلؽ العالية لمنبي ي
إليو، وفي طميعتيـ: أخوتو الذيف ألقوه في غيابة الجب، وزليخا التي طعنتو في أخبلقو، 

 وأودعتو السجف.

ف قيؿ إنو مجتمٌع محافظ، إالَّ أنو يعيش درجًة عاليًة مف  فإفَّ مجتمعنا المحّمي، وا 
لتأثُّر والتفاعؿ مع الثقافات لحدود أو قيود تمنع الشباب مف ا -حاليِّا-االنفتاح، فبل وجود 
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ذا كّنا في السابؽ ُنَشبِّو العالـ بالقرية الصغيرة؛ فإف  -الدخيمة إف صح التعبير-األخرى  وا 
 البعض ُيَشبُِّيُو اآلف براحة اليد المبسوطة التي تستطيع أف تبصر فييا ما تشاء. 

ة، إذ إف رياح لذا، ال يجدي أف نعمؿ بسياسة غمؽ األبواب، فيي غيُر مجدية البتَّ 
العولمة الثقافية، والثورة المعموماتية؛ نخرت بيوتنا نخًرا، فبل عاصـَ اليـو مف طوفانيا؛ 
إال بتربية سميمة، تكفؿ الحصانة الذاتية، لجيؿ محاصر، بألسنة الميب، مف كؿ صوب 
وناحية. رغـ أف التحديات التي يواجييا الشباب، ليست خاصة بيـ، بؿ ىي قد تؤثر في 

إف  -خصوًصا الفتيات، أو النصؼ اآلخر لممجتمع، كما يحمو لمبعض-مؿ الناس، مج
إف االستغراؽ في شيوات الدنيا، »لـ يتمتعوا بحصانة دينية كافية، خاصة إذا عممنا 

ورغائب النفوس، ودوافع الميوؿ الفطرية ىو الذي يشغؿ القمب عف التبصر واالعتبار؛ 
مذائذ القريبة المحسوسة؛ ويحجب عنيـ ما ىو أرفع ويدفع بالناس إلى الغرؽ في لجة ال

وأعمى؛ ويغمظ الحس فيحرمو متعة التطمع إلى ما وراء المذة القريبة؛ ومتعة االىتمامات 
الكبيرة البلئقة بدور اإلنساف العظيـ في ىذه األرض؛ والبلئقة كذلؾ بمخموؽ يستخمفو ا 

 .ٛ« في ىذا الممؾ العريض

 والحاجة:: تحدي الفقر 1.1.1

ونعني بيذا التحدِّي، جميع األمور )المادِّية والمعنوية( التي تشكؿ حاجًة حقيقيًة لمشباب، 
لدرجة أنيـ يشعروف بالنقص، حيف ال يمتمكونيا أو تتوافر بيف أيدييـ.. فالنقص في 
و االحتياجات المادية ُيعدُّ ببل ريب فقًرا، وكذا عدـ إشباع االحتياجات العاطفية لمشاب، أ

القدرة عمى تكويف صداقات ناجحة، ىذه األمور تدخؿ ضمف قائمة الفقر والحاجة، 
وعبلجيا ال يقؿُّ أىميًة عف معالجتنا لبلحتياجات المادية، إف لـ نقؿ بأولوية عبلج 

 االحتياجات المعنوية أواًل.
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ُأذكِّر فالتحدي المعرفي الذي يعيشو الشباب، مقدَّـ عمى كؿِّ التحديات؛ وفي ىذا السياؽ 
إذا أعطيت الفقير سمكًة فإنؾ ستسدُّ بيا جوعو؛ »بالمثؿ الصيني المشيور الذي يقوؿ: 

فتقديـ السمكة «. ولكف إذا عمَّمتو كيؼ يصطاد السمؾ فستكؼ يَده عف استجداء الناس
لمفقير يبقى حبًل مؤَّقًتا؛ بينما تعميُمو طريقة الصيد؛ ىو الحؿُّ األجدى واألنفع لمقضاء 

 .ٜره وعازتوعمى فق

ولعّؿ لجوء بعض الشباب في مجتمعنا؛ لمسرقة، أو ممارسة الفواحش، أو العنؼ، سواًء 
تمظير ىذا العنؼ بالمساف، أو باليد؛ ليصؿ أحياًنا إلى درجة القتؿ؛ فإف ىذه األمور 
تكشؼ خمبًل يعيشو الشاب الذي يقدـ عمى ممارسات منبوذة ومرفوضة، بؿ محرمة، بكؿ 

يس: دينيِّا، واجتماعيِّا، وأخبلقيِّا، و...إلخ. وال شؾ أف ىذا الخمؿ قد يكوف نتيجة المقاي
لمبناء النفسي الخاطئ الذي عاشو الشاب في مرحمة طفولتو، أو نتيجة لتربية خاطئة 
مورست بحقِّو وولَّدت ُعقًدا نفسية في أعماقو، وىذه نتيجتيا الطبيعية، أو ألفَّ القدوات 

ي مخيّمتو، وبداىة، إف مف يعيش حالَة االنحراؼ؛ فإنو بعيٌد عف تعاليـ الزائفة تعشش ف
رة مف  الديف ومنطؽ العقؿ والضمير؛ ألف الديف القائـ بالعدؿ، مع العقؿ واإلرادة المتحرِّ
اليوى والعصبيَّة والجيالة، بما تعنيو جنود الجيؿ، ُيعدُّ أىـ عاصـ يحوؿ بيف اإلنساف 

 .ٓٔحراؼوبيف السير في طريؽ االن
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 الفصل الثاني. 1

 . دور التربية والمجتمع في عالج مشكالت الشباب:1.1

 ال لمنظرة الدونية لمشباب: -. 1.1.1

فالشباب ىـ الطاقُة األىُـّ واألقوى إلحداث التغيير المرتقب، لما يتحّموف بو مف قوٍة 
ما ُيخيَّؿ إلينا  بدنيٍة، وقدرٍة عقمية، وخصائص نفسية، مف شأنيا أف تصنع المستحيؿ، أو

استحالتو، لذلؾ فقد أولى اإلسبلـ عناية ممّيزة بيـ، ولـ ينظر إلييـ نظرة دونية، ولعّؿ 
ح مف رفض القرآف الكريـ، لمنطؽ استنقاص الشباب وتحقيرىـ، مف قبؿ  ذلؾ يتضِّ

ح ذلؾ مف خبلؿ كممات وتوجييات رسوؿ  ٔٔالكافريف بالرسؿ والرساالت ، كما يتضِّ
بف عبد ا )صمى ا عميو وآلو(، وأئمَّة أىؿ البيت )عمييـ السبلـ(،  اإلسبلـ محمد

 وعمماء المسمميف قديًما وحديثًا.

 دعوة الشباب لمُمشاركة في التفكير والتغيير: -.1.1.1 

قد ننشغؿ أحياًنا في التفكير بالطرؽ األجدى مف أجؿ تربية وتوجيو الشباب، وربما نغفؿ 
إيجاد الحموؿ لمكثير مف المشاكؿ واألزمات، ولذا مف األىمية  أنيـ العنصر األىُـّ في

بمكاٍف أف يشارؾ الشباب في عممية التفكير والتخطيط ىذه، لرسـ اآلليات الكفيمة بتحقيؽ 
ح أبًدا أف نتشدَّؽ بالمكانة التي يضُعيا اإلسبلـ  النجاح الممموس في واقعيـ، وال يصِّ

ة، وىو سموؾ مرفوض لدييـ، وال غرابَة إف لمشباب، ثـ نمارس عمييـ دوَر الوصاي
وجدتيـ يستيجنوف القائميف بو؛ ألنيـ يروف أنفسيـ ذوات عاقمة ومحترمة؛ لدييا القابمية 
لمُمساىمة في تغيير الواقع، وربما بطريقة أجدى نفًعا مف الطرؽ التي ينتيجيا الجيؿ 

 .ٕٔالقديـ
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 ضد سياسة االرتجال في التربية: -. 1.1.1 

بحاجٍة إلى أف يسمؾ طريَؽ االحتياط، وىو يمارس عمميَة التربية، عبر سؤاؿ المربي 
ر أكثر مما  يف، بداًل مف أف يرتجؿ؛ طرًقا قد َتضُّ واستشارة أصحاب التجارب والمختصِّ
ُتصِمح، فبل مجاؿ في التربية لبلرتجاؿ أو التيوُّر! وعمى المربي أف يعتمد في تربيتو، 

 ؛ لكي ُيحسف توجيو الجيؿ الشاب، لما فيو صبلحو.«اؿمفتاح العمـ السؤ »قاعدة: 

ـْ َناًرا  ـْ َوَأْىِميُك فعندما نقرأ قوؿ الحؽِّ سبحانو وتعالى: ﴿َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُك
اإلنساف مطالب شرًعا بأف »[، فإننا نفيـ مف ذلؾ أف َٙوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة﴾]التحريـ:

بالديف وتعاليمو كي ينقذ نفسو مف نار جينـ، وفي نفس الوقت مطالب بذلؾ تجاه  يمتـز
أىمو، وعمى رأس األىؿ األبناء، بؿ لعميـ الحد المتيقف مف األىؿ ىنا ألنيـ أجمى 

 . ٖٔ«المصاديؽ 

 معونة الشباب في بمورة خياراتهم: -...1.1 

نما الشباب بحاجة لمف يعينيـ في تحديد مساراتيـ المستقبمية ، ال عمى سبيؿ الفرض، وا 
مف أجؿ ترشيد عممية التفكير لدييـ بطريقة واعية، فيذا نبي ا موسى  يطمب مف 

، إذ يقوؿ مخاطًبا إيَّاه: ﴿َىْؿ َأتَِّبُعَؾ -سبحانو وتعالى-الخضر أف يعممو مما عمّمو ا 
 [.َٙٙعَمى َأْف ُتَعمَِّمِني ِممَّا ُعمِّْمَت ُرْشًدا﴾]الكيؼ:

يستعيف بمف يعينو في أمره،  -سبحانو وتعالى-كاف موسى، وىو نبي مف أنبياء ا  فإذا
، فنحف إلى اإلعانة والتوجيو  ٗٔبالرغـ مف أنو َلمَّا َبَمَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آتاُه ا ُحْكًما َوِعْمًما

، وما أحوج؛ فالشاب منا قد يتخبط في قراراتو، نتيجة لممرحمة المضطربة التي يمر بيا
تفرزه مف تقمبات في المزاج والقرار. إضافة لمحاولتو تقمص الشخصيات الناجحة األقرب 
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إلى نفسو، فيو قد يّنوع في يومو وليمتو بيف عشرات الشخصيات التي ال يجمعيا جامع 
مشترؾ؛ إال النجاح والشيرة. لذا عمى المربيف إعانة الجيؿ الشاب في بمورة خياراتيـ 

يـ وقدراتيـ؛ لكيبل يكرروا تجربة الغراب الذي أضاع المشيتيف بعد أف األقرب إلى أنفس
 حاوؿ يوًما تقميد الطاووس في مشيتو. 

ف لـ نيتـ بيذه المسألة، ولـ نفسح المجاؿ لمشباب في ممارسة رغبتو بمعب دور » وا 
اجتماعي ضمف توجيو صالح، فستكوف النتيجة أحد شيئيف: إما أف تخمد طاقات الشاب، 

ما أف يبادر إلى ممارسة أدوار منحرفة، ويقـو  وتقتؿ مواىبو، وتدفف طموحاتو.. وا 
 . ٘ٔ«بأعماؿ فاسدة

 الحاجة لمبرامج العممية: -...1.1 

ف كّنا -فميس مف الصحيح أف ُنركِّز عمى األفكار النظرية الموجية لمشباب فقط،  وا 
ظرية الموّجية إذ ال بد أف تصاحب األطروحات الن -مقصريف في ىذا الجانب أيًضا

لمشباب برامج عممية تكفؿ انشغاليـ وتمؤل أوقات فراغيـ؛ ليتمكنوا عبرىا مف صقؿ 
مكاناتيـ، وبيذا نطمئف إلى أنيـ سيسيموف في نماء  قدراتيـ وا 

 مجتمعاتيـ.

 الخاتمة والتوصيات:

 مقترحات لمواجهة مشكالت الشباب:

عمى الزواج مع تكثيؼ الدعاية  السعي لتكثيؼ المؤسسات الخيرية لمساعدة الشباب -ٔ
 ليا، وحث الموسريف لمتبرع ليا.
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التعاوف المكثؼ بيف وزارة الشباب والرياضة   ووزارتي التعميـ العالي والتربية مف  -ٕ
جية اخرى لغرض كيفية اعطاء دروس تثقيفية وحضارية ودروس لغرض تقوية الذىف 

 البشري لمشباب في المدارس والجامعات.

 جبلت العممية والثقافية واالدبية التابعة او الصادرة مف قبؿ الشباب.دعـ الم– ٖ

يقترح عمى الحكومة اعطاء االوامر الى كافة الفضائيات ووسائؿ االعبلـ لغرض -ٗ
عرض المزيد مف البرامج التثقيفية لمشباب بدال مف البرامج اليزلية التي ال تنفع وال تضر 

 فوازير وغيرىا...وخصوصا في شير رمضاف المبارؾ مف ال

يشكو كثير مف الشباب مف سوء التربية مف قبؿ األىؿ وعدـ الحكمة في التعامؿ -٘
معيـ، لذا يقترح عمى الجيات العممية كالجامعات إقامة دورات لكيفية تربية الشباب 

 والتعامؿ معيـ ومواجية مشكبلتيـ.

لفساد مف قبؿ يفيد بعض الشباب بوجود بعض األماكف المشبوىة يمارس فييا ا-ٙ
غبلقيا مف قبؿ الجيات االمنية.  الشباب، لذا يقترح تركيز االنتباه لتمؾ األماكف وا 

وخاصة في اإلجازات -مما يفيد في حؿ مشكمة الفراغ التي يراىا كثير مف الشباب -ٚ
يقترح أف تقوـ المنظمات االنسانية مف منظمات المجتمع المدني بإقامة  -الصيفية

 ت المجانية التثقيفية.مجموعة مف الدورا

يقترح عمى وزارة الشئوف البمدية عدـ إعطاء التراخيص لفتح المقاىي التي يجتمع فييا -ٛ
الشباب، أو وضع ضوابط ليا، ومف ذلؾ عدـ السماح لصغار السف بدخوليا، وعدـ 

 افتتاحيا في أوقات الدراسة في الفترة الصباحية.
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لمخيمات والدورات العممية لمشباب التي االىتماـ بعمؿ المحاضرات والندوات وا-ٜ
تبصرىـ بمشكبلتيـ واألخطار الناتجة عنيا، وتحثيـ عمى الطاعات التي تكوف سببًا في 
نجاتيـ مف ىذه المشكبلت، وتكوف ىذه المحاضرات والندوات مف قبؿ مؤسستي وقؼ 

 الديواف السني ووقؼ الديواف الشيعي.

عدـ إعطاء الرخص لمشباب إلى عند بموغ سف يقترح عمى اإلدارة العامة لممرور -ٓٔ
لغاء التصاريح التي تعطى في سسف مبكر. كما يجب التشديد عمى المتيوريف ٛٔ ، وا 

 في قيادة السيارات، والعقاب الرادع ليـ.

 يقترح عمى اإلدارة العامة لمجوازات التشديد عمى سفر الشباب ووضع ضوابط لذلؾ.-ٔٔ

لمشباب، ومنع األسباب التي تؤدي إلى السير مثؿ تكثيؼ التوعية بخطر السير -ٕٔ
 بعض المطاعـ والمقاىي التي تستمر مفتوحة إلى ساعة متأخرة مف الميؿ.

يقترح عمى الجيات المسئولة وضع أسبوع لمشباب في كؿ عاـ تكثؼ فيو  -ٖٔ
 اإلرشادات والتوجييات وعقد الندوات والمحاضرات الخاصة بالشباب.

ديف عدـ إثارة مشاكميما أماـ أبنائيما، لما في ذلؾ مف التأثير يقترح عمى الوال -ٗٔ
 السيء عمى األوالد.

 تشجيع االوالد عمى الزواج .-٘ٔ

 تشجيع االوالد عمى الدراسة والتخرج والعمؿ والتوظيؼ.-ٙٔ

يقترح عمى الوالديف استخداـ أسموب المناقشة العقمية اليادفة مع األبناء والبنات  -ٚٔ
 لمشكبلت التي يعانوف منيا ومساعدتيـ في حميا.لمتعرؼ عمى ا
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يقترح عمى رب األسرة عدـ الغياب عف المنزؿ لفترات طويمة، وفي حالة غيابو  -ٛٔ
 يتابعيـ ىاتفيًا، مف أجؿ يشعر األوالد بالمراقبة مف ولي األمر.

ي يقترح عمى المؤسسات التعميمية إعطاء الشباب الفرصة إلبراز مواىبيـ العممية ف -ٜٔ
 إقامة المسابقات العممية والثقافية والخطابية والبحثية واالختراع ونحو ذلؾ.

 إشراؾ الشباب في مجالس الرجاؿ ليتعمموا  األخبلؽ الحميدة. -ٕٓ

 انهىامص

 
ٔ
, عهى انًشكالخ االختًاعٛح, دار انشزٔق نهُشز ٔانتٕسٚع, عًاٌ, االردٌ. 333ٔيعٍ خهٛم عًز,  

 . ٔٔص:

ٕ
, عهى االختًاع ٔانًشكالخ االختًاعٛح. دار انًعزفح 333ٔعدنٙ انسًز٘ ٔيسًد اندْٕز٘ ٔاخزٌٔ,  

 .ٓٔٔاالختًاعٛح. انماْزج.ص: 

ٖ
ح, دار انطزوق نهىطز وانرىسٌع, عمان, , عهم انمطكالخ االخرماع8991ٍمعه خهٍم عمز,  

 .88االردن. ظ:

4
  .1, لضاٌا مدرمعٍح معاصزج, انكىٌد, ظ:4184, د. عادل ته عاٌض انمغذوي 

٘
: تٛزٔخ) ،ٓٔيح ،ٔط إتزاْٛى، انفضم أتٕ يسًد: تسمٛك انثالغح، َٓح شزذ. 33ٓٔ. انسدٚد أتٙ اتٍ 

 .33ٗص ،(انعظزٚح انًكتثح

ٙ
 انثمافٙ انًزكش: تٛزٔخ) ،ٔط اختًاعٛح، َفسٛح تسهٛهٛح دراسح: انًٓدٔر َساٌاإل.ٕ٘ٓٓ. زداس٘ يظطفٗ 

 .ٖٕٓص ،(انعزتٙ

3
 ،(انهثُاَٛح انًظزٚح اندار: انماْزج) آيانُا، شثاتُا: سهسهح ،ٔط ٔانشثاب، انعزتٛح انثمافح. 333ٔ. نٛهح عهٙ 

 .3ٔص

3
ُّ ٌذَُٕ َََٔاَدٖ: ﴿انغزق يشٓد ٔطف فٙ -ٔتعانٗ سثساَّ- اهلل ٚمٕل  ٌَ اْتَُ َّ َٚا َيْعِشٍل ِفٙ ََٔكا  َيَعَُا اْرَكْة ُتَُ

ٍْ َٔاَل ٍَ، َيَع َتُك ِٔ٘ َلاَل اْنَكاِفِزٚ ًُُِٙ َخَثٍم ِإَنٗ َسآ ٍْ َْٚعِظ ًَاِء ِي َْٕو َعاِطَى اَل َلاَل اْن َٛ ٍْ اْن ِّ َأْيِز ِي ٍْ ِإالَّ انهَّ  َرِزَى َي

ًَا ََٔزاَل ُٓ َُ ْٛ ُْٕج َت ًَ ٌَ اْن ٍْ َفَكا ٍَا ِي ًُْغَزِلٛ  [.ٖٗ-ٕٗ:ْٕد﴾]ْن

3
 .3ٖٖص ،(انشزٔق دار: انماْزج) ،ٖج ،ٔيح ،٘ٔط انمزآٌ، ظالل فٙ. 33٘ٔ. لطة سّٛد 

ٔٓ
 .ساتك يظدر اختًاعٛح، َفسٛح تسهٛهٛح دراسح: انًٓدٔر اإلَساٌ. زداس٘ يظطفٗ 

ٔٔ
 .ٕٗٓص ساتك، يظدر اختًاعٛح، َفسٛح تسهٛهٛح دراسح: انًٓدٔر اإلَساٌ. زداس٘ يظطفٗ 



 العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد 

 

ٖٕٖ 
 

 
ٕٔ
 يؤسسح: تٛزٔخ) ،ٔط عالخٓا، فٙ اإلساليٙ ٔانًُٓح انشثاب يشكالخ. 33ٙٔ. شثٛز َاٚف شالش ٔنٛد 

 .3ٖص ،(انزسانح

ٖٔ
 .33ٔص ،(انثعثح يؤسسح: تٛزٔخ) ،ٔيح ،ٔط ٔانعاطفح، انعمم تٍٛ انشاب. 333ٔ. فهسفٙ تمٙ يسًد 

ٔٗ
 دار: تٛزٔخ) ،ٙيح ،ٔط انمزآٌ، تفسٛز فٙ انثٛاٌ يدًع. 3ٕٓٓ. انطثزسٙ انسسٍ تٍ انفضم 

 .3ٕٔص ،(انًزتضٗ

ٔ٘
َّا: ﴿ يٕسٗ َثّٛ يدٚر فٙ تعانٗ انسك ٚمٕل  ُِ َتَهَغ ََٔن َٕٖ َأُشدَّ ُِ َٔاْسَت َُا ْٛ ًًا آَت ًًا ُزْك  ََْدِش٘ ََٔكَذِنَك َِٔعْه

ٍَ ًُْسِسُِٛ  [.ٗٔ:انمظض﴾]اْن

 

 المصادر
 ضزذ وهح انثالغح، ذحمٍك: محمد أتى انفضم. 8991 اته أتً انحدٌد. -

 .(، )تٍزوخ: انمكرثح انعصزٌح81، مح8إتزاهٍم، ط

مدمع انثٍان فً ذفسٍز انمزآن، . 4114انفضم ته انحسه انطثزسً.  -

 .، )تٍزوخ: دار انمزذضى(6، مح8ط

, لضاٌا مدرمعٍح معاصزج, 4184, د. عادل ته عاٌض انمغذوي -

 انكىٌد.

ضثاتىا آمانىا، ، سهسهح: 8انثمافح انعزتٍح وانطثاب، ط . 8999 عهً نٍهح. -

 (.)انماهزج: اندار انمصزٌح انهثىاوٍح

، )انماهزج: دار 3، ج8، مح85فً ظالل انمزآن، ط. 8915سٍّد لطة.  -

 انطزوق،(.

, عهم االخرماع 8991عدنً انسمزي ومحمد اندىهزي واخزون,  -

 وانمطكالخ االخرماعٍح. دار انمعزفح االخرماعٍح. انماهزج.

، 8، مح8انطاب تٍه انعمم وانعاطفح، ط .8919محمد ذمً فهسفً.  -

 .)تٍزوخ: مؤسسح انثعثح(

, عهم انمطكالخ االخرماعٍح, دار انطزوق 8991معه خهٍم عمز,  -

 .ننهىطز وانرىسٌع, عمان, االرد

اإلوسان انمهدور: دراسح ذحهٍهٍح وفسٍح .  4115مصطفى حداسي. -

 (.، )تٍزوخ: انمزكش انثمافً انعزت8ًط .اخرماعٍح

مطكالخ انطثاب وانمىهح اإلسالمً . 8916د ضالش واٌف ضثٍز. ونٍ -

  (.، )تٍزوخ: مؤسسح انزسانح8فً عالخها، ط
 


