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 ملخـص

لتوجيه الصحيح لكي   ميثل الشباب نسبة كبرية من السكان يف اجملتمع الكوييت ، مما يستدعى االهتمام هبذا القطاع املهم وتوجيهه ا                 
. ويتطلب توجيه الشباب التعرف أوال على مشكالهتم ومدى حدة هذه املشـكالت            .ميارس دوره يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية      

ور وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة املشكالت الشخصية واجملتمعية للشباب الكوييت ، كما هتدف إىل حتديد الفروق بني الذك                   
 يف أجريـت إضافة إىل مقارنة نتائج الدراسة احلالية بنتائج الدراسات السابقة الـيت            . واإلناث فيما يتعلق باملشكالت الشخصية واجملتمعية       

 . اجملتمع الكوييت
يئـة   من الطالب والطالبات الكويتيني جبامعة الكويت والكليات التطبيقية التابعة لله     ١٧٩٤واستخدمت الدراسة عينة قوامها     

مكونة من ثالثـة    " مشكالت تواجهىن   " العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وطبق عليهم استبانة للمشكالت الشخصية واجملتمعية بعنوان             
يضم القسم األول التعليمات وطريقة االستجابة والبيانات الدميوغرافية ، يف حني يضم القسم الثاين قائمـة فرعيـة للمشـكالت                    : أقسام  

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود   .  مشكلة جمتمعية    ٤٧ مشكلة ، أما القسم الثالث فيضم قائمة ثانية احتوت على            ٢٨وعددها  الشخصية  
عدد من املشكالت يعتربها الشباب األكثر أمهية واليت تشري يف جمملها إىل بعض املظاهر النفسية واالجتماعية السلبية، كذلك أظهرت النتائج 

 يتعلق باملشكالت الشخصية واجملتمعية اليت تواجهه اجلنسني أو تلك املشكالت الشخصية واجملتمعية اليت تواجه طلبة اجلامعة                 متاثال كبرياً فيما  
كما أكدت الدراسة بعضاً . وطلبة الكليات التطبيقية مما يؤكد أمهية الدراسة يف رصدها للمشكالت الشخصية واجملتمعية يف اجملتمع الكوييت 

وأخرياً تضمنت الدراسة عدداً من االستنتاجات واالقتراحات اليت ميكـن أن  . يت توصلت إليها الدراسات السابقة يف املوضوع من النتائج ال 
 . تسهم يف بناء استراتيجيات فعالة ملواجهة مشكالت الشباب يف اجملتمع الكوييت 
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Study on the Personal and Societal Problems  
of Youth in the Kuwaiti Society 

ABSTRACT 

An empirical study was conducted on a representative sample of 1794 students, both 
male and female, with the explicit purpose of determining their dominant personal and 
societal problems that primarily influenced their behaviors, and moulded their attitudes 
in the Kuwaiti society. The study,  primarily targeting the youth sector of the society,  
included students  representing two educational institutions, Kuwait University, and the 
Institution of Public Authority for Applied Education and Training, recording their 
responses on a pre-coded questionnaire that included a total of 75 questions, of which 28 
items specifically concerned personal problems and another 47 addressed  major social 
concerns. The responses were analyzed using SPSS version, and the results significantly 
provided revealing insights into some of the most significant issues that constitute the 
core of the problems currently affecting the youth in the Kuwaiti society. The study 
found an overwhelming gender consensus on such significant issues as prevalence of 
excessive leisure with no constructive avenues or outlets for meaningful pursuits, the 
deep-rooted 'wasta' system that perpetuates preferences, the lack of social justice which 
leads to denial of fairness, and the prevailing social environment that precipitates deep 
emotional stress.  

When compared with similar youth-related studies elsewhere, some of our findings were  
clearly indicative  of those universal issues that are significantly affecting youth in many 
cultures and societies, especially  concerning the spheres of excessive leisure or free time 
with  absence of useful avenues  to chanelize their energies through constructive 
pursuits. However, some of the problems that our study revealed are typical to Kuwaiti 
society,  particularly the operation of the "wasta" system and "unjust" practices, which 
along with the excessive free time, is creating an alarming scenario, indicative of the 
social environment under which our youth are being nurtured, groomed and socialized.  
Considering that youth are the  most important  pillars of the society, our results underlie 
a critical  need for the policy-makers to formulate specific youth-intensive policies that 
encourage responsibility, stimulate  a healthy and  positive attitude, and make them  
effective contributors and partners in the national and social development.   The study 
also perceives a clear need for a wider, more comprehensive study to examine the youth 
priorities and prevailing obstacles to   their personal and professional growth to 
determine broad patterns and values that characterize youth in the Kuwaiti social 
context.    
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 مقدمة 
مر اجملتمع الكوييت بالعديد من التغريات شديدة األثر خالل العقود األربعة األخرية مشلت أمنـاط احليـاة               

للطفرة اليت حققها اكتشاف النفط ، ومنذ أوائل السبعينات حىت مرور اجملتمع بتجربة             االجتماعية واالقتصادية نتيجة    
 ، وما تاله من أحداث جسـام انتـهت بتحريـر    ١٩٩٠الغزو العراقي الذي وقع صبيحة اليوم الثاين من أغسطس  
تالل وما صـاحبها   ، مث مرحلة إعادة ما دمره االح    ١٩٩١الكويت وعودة الشرعية يف السادس والعشرين من فرباير         

 –وقـد شـهد الكويتيـون       .  احملنـة    –من استمرار للتهديدات العراقية واليت متثلت بإحتمال تكرار هذه التجربة           
 مثلهم يف ذلك مثل بقية جمتمعات العامل الثالث بتجربة العوملة ، وما صاحبها من إنضواء الثقافات احمللية               –ويشهدون  

ن تيارات فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية قد يكون أكثرها غري متوافقـاً            ضمن إطار عاملي شامل مبا يتضمنه م      
 يف اجتاهـات    - سـلبا أوإجيابـا      –مع القيم والعادات واألعراف احمللية ، ومن البديهي أن تؤثر هذه التـداعيات              

 . ومعتقدات افراد اجملتمع 
بالتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية    وإذا كانت فئة الشباب يف أي جمتمع متثل الفئة األكثر تأثراً             

اليت مير هبا اجملتمع ، فقد أصبح من الضرورات السيسيولوجية واملنهجية التعرف على رؤى الشـباب ومشـكالهتم                  
النفسية الشخصية واجملتمعية كما يدركوهنا ، وحماولة إقتراح جمموعة من السياسات للحد من هذه املشـكالت ، أو                  

من مجلة السكان يف اجملتمع الكوييت األمـر الـذي          % ١٩واجهة تداعياهتا حيث ميثل الشباب ما جياوز        على األقل مل  
 . يؤكد على شبابية هذا اجملتمع 

وتكمن أمهية موضوع الدراسة من الناحية النظرية يف أن تناول  رؤى ومشكالت الشباب ميثل يف حد  
 الشباب يف أي جمتمع قوة بناءة إذا ما أحسن استخدامها ، فهم ذاته االهتمام مبصري األمة ومستقبلها ، حيث يشكل

فإن نصفها اآلخر . بل رمبا ميثل نصفهـا . قادرون على العمل واإلجناز ، وإذا كان ذلك ال ميثل احلقيقة كلها 
 تتجسد ىف أن واألمهية الثانية.يتمثل يف أن هؤالء الشباب قادرين على العطاء واملشاركة بإجيابية يف قضايا جمتمعهم 

الشباب مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد ، وتعد مرحلة الشباب مبثابة أعداد للدور االجتماعى الذى يتواله الفرد 
ىف حياته مما يستوجب فهم طبيعة املشكالت الىت تواجه الشباب ومن مث العمل على جتنبها ومبا يساعد على توفري 

 .  الدور املستقبلى ظروف نفسية واجتماعية مناسبة لتوىل
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كما تكمن أمهية الدراسة ىف أن الشباب ىف مجيع اجملتمعات يعترب الفئة األكثر تعرضـاً للتـأثر سـواء                    
، ) ١٩٨٦،  ١٩٨٥امساعيل ،   ( بالظروف واملتغريات احمللية أو الدولية مما يعرضهم ويعرض اجملتمع لتناقضات عديدة            

حسـني واجلـرادوى ،     ( قة تعرض هذه الفئة ملثل هذه التناقضات        وتؤكد الدراسات الىت اجريت ىف الكويت حقي      
 ). ١٩٨٦ ، الرواى ١٩٨٥

وأخرياً تاتى أمهية الدراسة من حيث أهنا تكشف طبيعة مهوم ومشاكل الشباب مما يوفر فرصة لصـانعي                  
مشكالت الىت  القرارات يف اجملتمع الكوييت للتعرف على طبيعة احتياجات الشباب ومن مث وضع تصورات وحلول لل              

 .يواجهوهنا من جانب ومن جانب آخر لتفسري لبعض السلوكيات الىت يقوم هبا الشباب ىف اجملتمع الكوييت 

 من هم الشباب ؟ 
 الشباب مرحلة عمرية هلا حدود تقريبية معينة، ويالزم هذا التحديد إبراز اخلصائص اليت متيز هذه 

ويتحدد مفهوم الشباب عموماً باملرحلة . ة  اليت يعيش فيها األفراد املرحلة عن غريها من املراحل يف إطار الثقاف
ولقد أصبح هذا التحديد مقبوال على . العمرية من حياة اإلنسان اليت تقع ما بني اخلامسة عشرة والرابعة والعشرين 

فترتني من فترات املستوى الدويل العتبارات نفسية واجتماعية وثقافية مؤداها أن مرحلة الشباب تضم يف الواقع 
 سنة ويكون الفرد فيها قد جتاوز الطفرة من التغريات اليت حتدث يف  بداية ١٨ إىل ١٥الفترة األوىل من : العمر 

، ) حيث يكتمل منو العظام يف املتوسط يف سن الثامنة عشرة(املراهقة وقارب قمة النضج سواء من الناحية اجلسمية 
أما الفترة الثانية من الشباب فتقع ما بني ).  النمو العقلي يف هناية فترة املراهقةحيث يكتمل(أو من الناحية العقلية 

 سنة فهي فترة يكون الفرد فيها قد استكمل الكثري من املقومات اليت تيسر له املشاركة أو اإلسهام الفعال ٢٤-١٩
 ). ١٩٨٦إمساعيل ، ( واعي بواجباهتم يف شىت ميادين التنمية وكذلك املمارسة الناضجة حلقوق الراشدين وااللتزام ال

ونظرا إلن هدف الدراسة احلالية هو التعرف على املشكالت الشخصية واجملتمعية لدى طلبة اجلامعة واملعاهد العليا ، 
 .فسوف تتضمن الفقرات التالية عرضاً خمتصراً لبعض الدراسات السابقة الىت تناولت الشباب وخاصة طلبة اجلامعة 

 

 : لسابقة الدراسات ا
اهتم عدد كبري من الباحثني النفسيني واالجتماعيني العرب بدراسة الشباب ومشكالهتم هبدف التعـرف              

 –والعمـر واملسـتوى االجتمـاعي       ) النوع  ( على رؤية الشباب هلذه املشكالت والتأثري احملتمل ملتغريات اجلنس          
انظـر علـى   ( دراك الشباب للمشكالت اليت تواجهه   االقتصادي وبناء األسرة واملستوى التعليمي واملهين ، على إ    

 ؛ ١٩٨٥ ؛ حسني واجلـرداوى ،   ١٩٨٥ ؛ الطحيح ، ١٩٨٦ ؛  ١٩٨٥؛ إمساعيل ،    ١٩٧٤جنايت ،   : سبيل املثال   
 ؛ شـريف و     ١٩٨٦ ؛ طه و أبو حويج ،        ١٩٨٥ ؛ عودة ،     ١٩٨٨؛  ١٩٨٥ ؛ حنورة ،     ١٩٨٧عيسى وحنورة ،    

؛ ١٩٩٥ ؛ صـاحل ،  ١٩٩٤ ؛ ١٩٩٣ ؛ الصراف ، ١٩٩٤ ؛ الغامن ، ١٩٨٤؛ شريف وعودة ، ١٩٨٦الصراف ،   
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 بالسودان  ١٩٩٧ مبصر؛ ونور    ١٩٩٧ ؛ وسعد ،     ١٩٩٧ ؛ صاحل ،     ١٩٩٧ بالكويت ؛ رضوان ،      ٢٠٠٢ورمحة ،   
 مبسـقط  ٢٠٠١ باألردن ؛ الضامن وسليمان ، ١٩٩٧ ؛ وعمران ،  ١٩٨٩ باليمن ؛ عزام،     ٢٠٠٠؛ ال مشرف ،     
اهتمت بعض هذه الدراسات بالتعرف على رؤية الشباب ليس فقط ملشكالهتم الشخصـية         كذلك  ). بسلطنة عمان   

كما اجته بـاحثون آخـرون إىل       ). ١٩٨٥حسني واجلرادوى،   (وإمنا أيضا للمشكالت اليت يرون أهنا تواجه اجملتمع         
 مرسـى ،  (Ego Identityالتعرف على األزمات اليت يواجهها الشباب اجلامعي من اجلنسني كأزمـة اهلويـة   

١٩٩٧ .( 
وتتضمن الفقرات التالية استعراضا خمتصراً لنماذج من الدراسات العربية عامة والدراسات الكويتية خاصة          
اليت تناولت الشباب ومشكالته ، كذلك يتضمن استعراض التراث العلمي يف موضوع الشباب بعـض الدراسـات                 

وعربيا وعاملياً واستخالص النتائج العامة هلـذا التـراث         الغربية هبدف التعرف على املوقف البحثي للموضوع حمليا         
ومناحي القوة ونقاط الضعف يف البحوث السابقة مما ميكن من املقارنة بني نتائج الدراسة احلالية والنتائج اليت أسـفر                  

 . عنها مسح أدبيات املوضوع
 

I-  الدراسات الكويتية يف موضوع الشباب : 
اقي البلدان اخلليجية العربية مبوضوع الشباب ومشكالته ، منذ آمد بعيـد ، و ىف                    اهتم الباحثون يف الكويت وب    

  Mooneyعن مشكالت طلبة جامعة الكويت باستخدام قائمة مـوىن   ) ١٩٧٤( دراسة مبكرة اجراها جناتى 
 علـى   –ملية   والىت تغطى جماالت واسعة من املشكالت النفسية واالجتماعية والعائلية والتعليمية والع           –للمشكالت  

 طالبا وطالبة جامعياً من الكويتيني اضافة إىل طلبة من البحرين واالمارات العربية املتحدة وفلسـطني والـيمن       ٨٦٦
 :وسعت الدراسة اىل حتقيق االهداف التالية . والذين يدرسون بكليات اجلامعة االربعة 

 ت ، التعرف على املشكالت املختلفة الىت يشكو منها طلبة جامعة الكوي -١
 التعرف على الفروق بني الطالب والطالبات من حيث أمهية املشكالت بالنسبة إىل كل منهم، واخريا   -٢
معرفة الفروق بني الطلبة من اجلنسيات العربية املختلفة من حيث أمهية هذه املشكالت بالنسبة إىل افراد كل                  -٣

 . جنسية 
 

ة الكويت حبسب النسب املئوية لترتيب دورها وكما        وأظهرت النتائج وجود املشكالت التالية عند طلبة جامع       
 : جاءت باجابات املستجيبني 

  % ) . ١٧,٦١( مشكالت املناهج وطرق التدريس واحلياة اجلامعية  .١
  % ) . ١٣,٦٤( مشكالت التوافق للدراسة اجلامعية  .٢
  % ) . ١١,٩٦( مشكالت تتعلق باألخالق والدين  .٣
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 % ) . ١١,٤٢( ى مشكالت النشاط االجتماعى والترفيه .٤
  % ) . ٩,٥١( املشكالت املتعلقة بالعالقات الشخصية النفسية  .٥
  % ) . ٦,٨٠( املشكالت املرتبطة باحلياة العاطفية واجلنس والزواج  .٦
  % ) . ٦,٥٧( املشكالت املرتبطة بالعالقات االجتماعية النفسية  .٧
  % ) . ٦,١٦( املشكالت املرتبطة بالصحة والنمو البدىن  .٨
  % ) . ٦,١٢( كالت املرتبطة باملستقبل التعليمى واملهىن املش .٩
  % ) . ٥,٢٥( املشكالت املرتبطة باحلالة املالية واملعيشية والعمل  .١٠
 %). ٤,٩٦( املشكالت املرتبطة بالبيت واالسرة والعالقة بالوالدين واألخوة  .١١

 
يتيني فيما يتعلق باملشكالت الىت     ومل تظهر النتائج فروقا جوهريا بني ترتيب الطالب والطالبات من الكو          

مشـكالت املفـاهيم    ( فقد اتفق الطالب والطالبات ىف ترتيب املشكالت اخلمسة االوىل          . يرى كل منهم أمهيتها     
وطرق التدريس ، ومشكالت التوافق للدراسة ، واملشكالت املرتبطة باالخالق والـدين ، ومشـكالت النشـاط                 

، وكذلك ىف ترتيب املشكالت املتعلقة باملسـتقبل        )القات الشخصية النفسية  االجتماعى والترفيهى ، ومشكالت الع    
التعليمى واملهىن ، ومشكالت االسرة ، واملشكالت املالية واملعيشية والىت جاءت لدى الكويتيني من اجلنسني ، والىت                 

الترتيـب بالنسـبة    ىف حني اختلـف     .  شغلت املراكز التاسع والعاشر واحلادى عشر ىف ترتيب األمهية للمشكالت         
ملشكالت احلياة العاطفية واجلنس والزواج والىت جاءت ىف املرتبة السادسة عند الطالب واملرتبة الثامنة عند الطالبات                

. ، وكذلك مشكالت العالقات االجتماعية النفسية الىت جاء ترتيبها السابع لدى الطالبات والثامن عند الطـالب                 
وتظهر هذه النتائج   .  والنمو البدىن سادساً عند الطالبات وعاشراً لدى الطالب          وأخريا جاء ترتيب مشكالت الصحة    

متاثال كبرياً بني الطالب والطالبات من الكويتيني ىف ترتيب تسعة جماالت من املشكالت الىت تغطيها قائمـة مـوىن                   
العاطفية واجلنس والزواج   للمشكالت مع وجود اختالف ىف ترتيب أمهية جمالني فقط من املشكالت مها جمال احلياة               

حيث كان الطالب أكثر اهتماما من الطالبات ، وجمال الصحة والنمو البدىن حيث أظهرت الطالبات اهتماماً أكـرب              
 . من الطالب 

 
وفيما يتعلق بالفروق بني الطلبة من اجلنسيات املختلفة ىف ترتيب أمهية املشكالت بالنسبة لكل جنسية ،                 

وماً قدراً أكرب من التماثل ىف ترتيب املشكالت بني طلبة الكويت والبحرين واالمارات العربية           فقد أظهرت النتائج عم   
املتحدة ىف مقابل طلبة فلسطني واليمن ، فعلى سبيل املثال أظهرت الطالبات الكويتييات اهتماما أكـرب مبشـكالت       

هتماماً أكرب مبشكالت املستقبل التعليمـى      احلياة العاطفية واجلنس والزواج ىف حني أظهرت الطالبات الفلسطينيات ا         
 . واملهىن 
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ومتثل االهتمام اخلليجي املبكر أيضا باملوضوع يف الندوة اليت عقدت برعاية جملس وزراء العمل والشؤون               
نـدوة  "  وكانت حتت عنـوان      ١٩٨٥ ونشرت أعماهلا يف عام      ١٩٨٣االجتماعية بالدول العربية اخلليجية يف عام       

واليت أظهرت أن املشكالت الرئيسية للشباب يف الـدول         " كالت املعاصرة يف اجملتمع العريب اخلليجي       الشباب واملش 
 : العربية اخلليجية ، تشتمل على ما يلي 

 . ضعف املشاركة السياسية للشباب يف التنمية الوطنية  .١
 . ارتفاع تكاليف املعيشة  .٢
 . انتشار تعاطى املخدرات  .٣
 . انتشار اجلرمية واالحنراف  .٤

عن الشباب واألسرة بالكويت باستخدام عينة من الكويتيني  ) ١٩٨٥( وىف دراسة تالية أجراها الطحيح 
 سنة، ظهر أن أغلب املشكالت اليت تواجه ٢٥ اىل١٢وغري الكويتيني من اجلنسني الذين ترواحت أعمارهم ما بني 

أن املشكالت اليت تواجه الشباب بالكويت الشباب يف الكويت إمنا هي نتاج النعدام التوافق األسرى كما ظهر 
 : كانت كما يلي ، ووفقا لترتيب أمهيتها من قبل املستجيبني

 . عدم الشعور باهتمام أفراد األسرة  .١
 . عدم تفهم األسرة للشباب  .٢
 . عدم رضاء األسرة عن أصدقاء الشباب  .٣
 . زواج األب من  امرأة أخرى  .٤
 .  وجود الوالد عدم قدرة الشاب على التعبري عن رأيه يف .٥
 . تعارض رأى الشباب مع آراء الوالدين  .٦

على عينات من طالب وطالبات املرحلتني املتوسـطة والثانويـة           ) ١٩٨٦( وأظهرت دراسة إمساعيل    
واملرحلة اجلامعية الكويتيني ، بعض االختالف يف نوعية املشكالت اليت يواجهها طالب وطالبات املراحل التعليميـة                

ي حني أفاد طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية بوجود مشكالت تتعلق بالتحصيل الدراسي ، والغيـاب               املختلفة ، فف  
ومشكالت سلوكية وصحية إضافة إىل مشكلة كرب السن املرتبط بالرسوب املتكرر ، أشار طالب وطالبات اجلامعة                

اعية ، مشكالت التوجيـه األكـادميي ،        مشكالت احلياة االجتم  : إىل املشكالت التالية على أهنا أهم ما يواجههم         
، ) يف حالـة اإلنـاث      ( أو بني الدراسة واملرتل     ) يف حالة الذكور    ( مشكالت تتعلق بالتوفيق بني الدراسة والعمل       

 . مشكالت تتصل بالظروف املرتلية وأخريا مشكالت األحباث والواجبات الدراسية 



 على أمحد الطراح. د.أ/ املشكالت الشخصية واجملتمعية للشباب اجلامعي الكوييت
___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 م٢٠٠٣أكتوبر ) ٢(عدد ) ١٩(جملد جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

٢٤

على عينة صغرية من الشباب الكوييت من        ) ١٩٨٥( وىف دراسة كويتية ثالثة أجراها حسني واجلرادوى        
 سنة هبـدف    ٢٤ إىل   ١٨الطلبة والعاملني باملؤسسات العامة واخلاصة من اجلنسني والذين ترواحت أعمارهم ما بني             

التعرف على احتياجات واجتاهات ومشكالت الشباب يف الكويت ، وأظهرت النتائج أن الشباب يف الكويت حيتاج                
 : حتياجات التالية إىل تلبية اال

 . االحتياجات األسرية كالتمتع باخلصوصية يف املمتلكات والتصرفات وحرية اختيار األصدقاء .١
 . االحتياجات النفسية كالقدرة على املبادأة واالبتكار وعدم تعارض السلوك الفردي مع املتطلبات اجملتمعية  .٢
رارات مستقلة عن األسرة ، والشعور بالرضا نتيجة االحتياجات االجتماعية ومنها الشعور بالرضا يف اختاذ ق .٣

 . للتواجد يف وسط اجلماعة والتمسك بقيمها وعاداهتا
وأظهر املستجيبون عموما اجتاهات إجيابية إزاء األسرة والتعليم والعمل واملؤسسات خاصة تلك اليت تلىب              

 . رغبات الشباب كاألندية أو مراكز الشباب 
 اليت يواجهها الشباب ، فقد أظهرت النتائج  وجود ثالثة أنواع من املشكالت أما فيما يتعلق باملشكالت

 : حسبما أفاد املستجيبون ، وهى 
 % ٢٨عند  ( وتركزت يف وجود قلق وتوتر وشعور باإلمهال من جانب اآلخرين                     : املشكالت النفسية    .١

ملني مبعدالت مرتفعة ودالة عما هو      حيث ظهرت هذه املشكالت عند الذكور والعا      ) من أفراد العينة الكلية     
 . موجود لدى اإلناث والدارسني 

املشكالت األسرية ومنها املعاملة القاسية من جانب الوالدين ، املنازعات واخلالفات األسـرية، التفكـك                .٢
وقد أشار إىل هذه املشـكالت      . األسرى بسبب اهلجر أو الطالق أو الوفاة أو غياب األب يف السجن مثال              

 . من إمجايل أفراد العينة كان أغلبهم من العاملني % ١٠ حوايل
ومنها فشل املدرسة يف تنمية الشخصية وكشف املواهب ، وحل املشكالت الدراسـية           (املشكالت املدرسية    .٣

مـن أفـراد    % ٦٠وقد أظهرت النتائج أن قرابة      ) . واألسرية وىف إجراء التوجيه الدراسي واملهين املناسبني        
مما يشري إىل فشل املدرسة     ) مع ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث     ( وا إىل وجود هذه املشكالت      العينة قد أشار  

 . عموماً يف أداء دورها املرجو 
) أو عامة ( من أفراد عينة الدراسة إىل وجود مشكالت اجتماعية  % ٥٠أشار حنو : املشكالت اجملتمعية  .٤

، وجود فوارق % ) ٧٥( تشار االحنرافات السلوكية      ان: تواجه أفراد اجملتمع وكانت على النحو التايل
، مشكالت سلوكية كاجلنس %)٦( ، نقص يف جماالت الترويح عموماً        % )٧٤( ومتييز طبقي 

  % ). ٩,٥( ، عدم التكيف والشعور بالغربة والعجز عموماً  % ) ٣٣( واإلدمان 
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افق النفسي واالجتماعي واألسـرى لـدى       كذلك أظهرت النتائج وجود مشكالت تعيق كال من التو        
، بينما بلغت ) مع ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث   % ( ٢٨الشباب حيث كانت نسبة غري املتوافقني نفسياً حوايل         

 ) . مع ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث أيضا % ( ٢٧نسبة غري املتوافقني اجتماعيا وأسرياً قرابة 
علـى املشـكالت الشخصـية واالجتماعيـة        ) ١٩٨٨(راها حنورة   وأظهرت نتائج الدراسة اليت أج    

 من طالب وطالبـات     ١٤٧واالقتصادية واملدرسية للشباب الكويىت بني املاضي واحلاضر واملستقبل ومن وجهة نظر            
جامعة الكويت،  أن املشكالت االقتصادية ومشكالت السكن والتوظيف أو العمل كانت هي األكثر إحلاحـاً يف                 

 باملشـكالت  –مقارنـة باإلنـاث   – ويف حني أظهر الذكور اهتماماً أكـرب  . ر عنها يف حالة اإلناث حالة الذكو
كذلك أظهرت النتـائج    . العاطفية، أظهرت اإلناث اهتماماً يفوق اهتمام الذكور مبشكالت الصحة البدنية والنفسية          

شكالت التـرويح واالتصـال واالطـالع       تقارباً أو متاثالً كبرياً يف اهتمامات كل من الذكور واإلناث بكل من م            
وقد دعمت نتائج حنورة هذه نتائج دراسات سـابقة        . ومشكالت الفهم و التحصيل وفرص اإلبداع والتنافر املعريف       
 ).١٩٨٤(ودراسة شريف و عودة ) ١٩٧٤(أجريت يف الكويت على ذات املوضوع ومنها دراسة جنايت 

 إزاء املشكالت عموما يف املاضي واحلاضر واملستقبل، أظهرت         وفيما يتعلق بآراء أفراد العينة من اجلنسني      
النتائج ضعف االرتباط بني مشكالت املاضي ومشكالت احلاضر عند أفراد العينة من اجلنسني، األمر الـذي يشـري           

هم لالختالف بينهما، يف حني عكس االرتباط املرتفع بني آراء أفراد العينة من اجلنسني حنو مشكالت احلاضر وآرائ                
حنو مشكالت املستقبل، توجهاً كبرياً ألفراد العينة من اجلنسني بأن ترتيب مشكالت احلاضر مستمر إىل حد مـا يف                   

 .املستقبل
وللتعرف على مشكالت الشباب اجلامعي يف الكويت يف مرحلة ما بعد العدوان العراقي طلـب الغـامن                 

 اليت حيتمل أن تواجه الشباب اجلامعي وأظهرت         من طلبة جامعة الكويت ترتيب أهم املشكالت       ٢٤٥من  ) ١٩٩٤(
 :النتائج أن أهم ما يواجه الشباب اجلامعي بالكويت من مشكالت هي 

 
 

املشكالت االقتصادية وتتمثل يف عدم كفاية دخل األسرة يليها عدم كفاية اإلعانة االجتماعية اليت تقـدمها                 .١
 .اجلامعة، يليها صعوبة احلصول على اإلعانة االجتماعية

دخول قيم و سلوكيات غريبة وغـري مقبولـة علـى           : املشكالت االجتماعية وجاءت وفقاً للترتيب التايل        .٢
 .اجملتمع،االحنالل األخالقي،وجود أسرى و مفقودين

 مـن طـالب وطالبـات    ٤٤٢عن إدراك )  AL-Korashy,1997(ويف دراسة أجراها القرشي 
 ، أظهرت النتائج أن أهم األحداث وفقاً لرؤية الطلبة كانـت  ١٩٩١اجلامعة الكويتيني ألحداث حرب اخلليج الثانية     

ويف حني احتلت املشاعر الوطنية وفقدان املمتلكات املرتبـة الوسـطى،           . فقدان األشخاص واملعاناة واآلالم النفسية    
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اث حـرب   كذلك أظهرت النتائج أن إدراك احد     . جاءت املشاعر اإلنسانية ومتطلبات احلياة اليومية يف آخر الترتيب        
اخلليج الثانية من قبل الطلبة الكويتيني قد تأثر بصورة دالة مبتغريات اجلنس و خربة فقـدان األشـخاص واملسـتوى                    

 .التعليمي لألب ودخل األسرة وخربة فقدان املمتلكات
باستطالع اجتاهات طلبة جامعة الكويت حنو مسـتقبلهم ىف          ) ٢٠٠٢رمحة ،   (واهتمت دراسة حديثة    

ج واحلياة االسرية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتعرف على تاثري متغريات اجلنس ودخل األسـرة              جماالت الزوا 
والتخصص االكادميى على اجتاهات الطلبة حيث مت تطبيق استبانة تتناول معظم اجملاالت احلياتيـة الـىت حيتمـل أن                   

وأظهرت النتائج أن اجتاهات    . امعة الكويت    طالبا وطالبة من خمتلف كليات ج      ٦٣٠يواجهها خريج اجلامعة ، على      
 طـابع   – وبدرجة كبرية    –طلبة اجلامعة حنو شؤون الزواج واحلياة االسرية واالجتماعية والثقافية والسياسية تعكس            

احلياة االجتماعية بالكويت وخباصة فيما يتعلق باملعتقدات والتقاليد ، وجتلى ذلك ىف جمال الزواج واحليـاة االسـرية                  
أظهر املفحوصون الذكور اجتاها اجيابيا مرتفعا حنو الزواج بالكويتية احملافظة وتفضيل األغلبية من عينة الدراسة               حيث  

اال أنه قد برزت توجهات حنو االبتعاد عن الزواج بابنة أو ابن العم وتفضيل              .  ومعارضة الطالق    ٢٥الزواج قبل سن    
امـا ىف   . االطفال وتفضيل الزواج مبتعلمة تعمل خارج املرتل        سكن الزوجني ىف بني بيت مستقل واالقالل من عدد          

. جمال احلياة االجتماعية والثقافية فقد دلت اجتاهات الطلبة على متسكهم بالدين والتقاليد واقامة العالقات االجتماعية                
و مشاركة الشباب ىف احلياة     وفيما يتعلق باجملاالت السياسية أظهرت النتائج اجتاها إجيابيا متزايداً لدى طلبة اجلامعة حن            

السياسية وتأييد الدميقراطية واحلريات السياسية ، اال أنه قد صاحب ذلك اخنفاض نسبة الـراغبني ىف أداء اخلدمـة                   
وبالرغم من االناث قد    . العسكرية االلزامية أو التطوع هلذه اخلدمة وكذا انتشار القلق بني الطلبة حنو تكرار احلروب               

ينة الدراسة اال أن االجتاه حنو مشاركة املرأة ىف احلياة السياسية قد صادف من املعارضـني مثلمـا                  شكلن حنو ثلثى ع   
واخريا أظهرت النتائج وجود تأثري لكل من اجلنسني والتخصص االكـادميى علـى بعـض               . صادف من املؤيدين    

عية واالنشطة الرياضية والثقافيـة  االجتاهات، حيث أظهر الذكور تفضيالت أكثر من االناث القامة العالقات االجتما   
والسياسية والديوانيات ىف حني أظهرت االناث تفضيالت أكرب لقضاء أوقات الفراغ ىف مشاهدة التليفزيون والسـفر                

وفيما يتعلـق بالتخصـص     . والسياحة ، كما أظهرن اجتاهات اجيابية أعلى من الذكور حنو االختالط بني اجلنسني              
 .  وجود تباين بني اجتاهات الطلبة نتيجة الختالف التخصص االكادميى أظهرت النتائج

II-  الدراسات العربية يف موضوع الشباب: 

يظهر مسح التراث العلمي العريب يف موضوع الشباب ومشكالته واحتياجاته واجتاهاته وفرة كبرية يف 
مصر ، واألردن ، وقطر ، ( ية عدد البحوث اليت أجريت على مدى العقود الثالثة املاضية يف كثري من البالد العرب

) . والبحرين، واإلمارات العربية املتحدة ، واململكة العربية السعودية ، و سوريا ،  و العراق، والسودان ، واليمن  
وقد تناولت هذه الدراسات موضوعات شىت تتصل بصورة مباشرة أو غري مباشرة بالشباب ، فقد درس بعض 

 حنورة ، ( ضي واحلاضر واملستقبل البحوث مشكالت الشباب يف املا
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التل وبلبل، ( ويف حني درس البعض األخر مشكالت الشباب األنية واحتياجاهتم واهتماماهتم ) . ١٩٨٨
،اهتم نوع ثالث من البحوث بتطور  ) ٢٠٠٠ ؛     ال مشرف ، ١٩٩٧ ؛ زيادى ، ١٩٩٧ ؛ سعد، ١٩٨٨

رضوان ، (خالل تتبع عينة من الشباب عرب مراحل عمرية متباينة التطبيع االجتماعي وحماور أزمة الثقة لدى الشباب 
، ربط باحثون )١٩٩٧مرسى ، (، وبينما ركز باحثون عرب على اضطرابات هوية األنا لدى الشباب ) ١٩٩٧

وظهور العنف واالضطرابات ) اخل..كاألسرة واملدرسة (آخرون بني مؤسسات التنشئة االجتماعية يف اجملتمع 
وأخريا اجته بعض ). ١٩٩٩ ؛ حسن ، ١٩٩٧ ؛ صاحل ، ١٩٩٥ ؛ ليلة ، ١٩٨٩عزام ، (ى الشباب السلوكية لد

ويناقش الباحث ). ١٩٩٧عمران ، (الباحثني العرب إىل دراسة أنشطة أوقات الفراغ لدى الشباب والعوامل املؤثرة 
 . يف الفقرات التالية نتائج بعض هذه البحوث 

ت طولية على الشباب املصري مبنهج دراسة احلالة، واهتمـت          ثالث دراسا  ) ١٩٩٧( أجرت رضوان   
رضوان يف أوىل هذه الدراسات بأمهية التطبيع االجتماعي جملموعة من الشباب وحماور أزمة الثقة لديهم ، يف حـني                   
اهتمت الباحثة يف ثاين هذه الدراسات بتناول كل من العالقات االجتماعية واألنساق القيميـة وواقـع الشـباب                  

أما الدراسة الثالثة فقد تتبعت نفس أفراد العينة بعد زواجهـم وحتـول             . ختياراهتم للزواج يف ظل هذه املتغريات       وا
واستنتجت الدراسة إىل أن    . قضاياهم من االهتمام بذواهتم إىل االهتمام بذوات اآلخرين من أعضاء آسرهم اجلديدة             

تأثر إىل حد كبري بنتائج الصراع القيمى الذي طرأ على اجملتمع           مهوم الشباب ومشكالته تعد انعكاسا هلموم اجملتمع وت       
 . املصري يف العقود األخرية 

 من الطالب والطالبات من جامعىت األزهر وعني مشس ٢٢٤على  ) ١٩٩٧( وىف دراسة أجرهتا سعد 
وأظهرت . حتياجاهتممبصر ، كان اهلدف التعرف على أهم املشكالت اليت جياهبها الشباب وحتديد أهم اهتماماهتم وا

 : الدراسة أن أهم احتياجات الشباب اجلامعي مبصر هي كالتايل 
 . احلاجة إىل األمن  .١
 . احلاجة إىل االنتماء  .٢
 . احلاجة إىل التقدير واحترام الذات   .٣
 . تنمية القدرات الذاتية  .٤

 : كما ظهر أن أهم املشكالت اليت يواجهها الشباب اجلامعي هي 
 .  فرص العمل بعد التخرج البطالة وعدم توفر .١
 . عدم توفر اإلمكانيات املادية مما حيول دون إمتام زواج الشباب وتكوين األسرة  .٢

وقدمت الدراسة عدداً من املقترحات ملواجهة مشكالت الشباب ، منها التوسع يف املشروعات اإلمنائيـة               
. اجملتمع يف التنمية السياسـية لألبنـاء        خللق فرص جديدة للعمل إضافة إىل املشاركة الفعالة من جانب مؤسسات            
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عن وعى الشباب مبشكالت اجملتمع ما انتـهت إليـه          ) ١٩٩٧(ودعمت نتائج دراسة مصرية أخرى أجرهتا زيادى        
 . من كون البطالة أهم املشكالت اليت يواجهها الشباب يف مصر ) ١٩٩٧(دراسة سعد 

( تحدة للتعرف على أهم مشكالت طلبة اجلامعة        وىف دراسة حديثة أجريت ىف دولة االمارات العربية امل        
انصب االهتمام على استكشاف أهم مشكالت املستقبل الزواجى واالكادميى لدى عينـتني             ) ٢٠٠٢عبد احلميد ،    

وأظهرت النتائج أن الطالبات أكثر معاناه من الطالب بالنسبة         . من طالب وطالبات جامعة االمارات العربية املتحدة        
اخلوف : ومن أهم مشكالت املستقبل الزواجى الىت ظهرت لديهن         .  املستقبل الزواجى واالكادميى   ملعظم مشكالت 

 مقارنـة   -كما ظهر أن الطـالب      . من تأخر سن الزواج وعدم وجود معلومات ومهارات لتكوين اسرة مستقرة            
أما فيما يتعلق بـأهم     .ملستقبل كانوا أكثر معاناة من مشكلة اخلوف من عدم توفر املال الالزم لتأمني ا             –بالطالبات  

مشكالت املستقبل األكادميى لدى كل من الطالب والطالبات فقد اشار االفراد من اجلنسـني اىل أن أهـم هـذه                    
عدم توفر دراسات عليا باجلامعة ، عدم اتقان أساسيات كل من اللغة االجنليزية واحلاسـب االىل                : املشكالت هى   

دف الدراسة والىت احتلت الترتيب األول لدى الطالبات والترتيب اخلـامس           يضاف إىل ذلك رفض األهل السفر هب      
 . لدى الطالب 

 من طالب وطالبات جامعة الريموك باستخدام       ٧٢١مشكالت   ) ١٩٨٨( وىف االردن درس التل وبلبل      
،  مشكلة صنفت ىف ثالثة عشر فئة وهى مشكالت التسجيل ، التوجيـه واالرشـاد االكـادميى            ٦٣استبيان يضم   

 التعليم ، القواعد العامة ، العالقات بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية            –الكتب املقررة واملكتبة ، تسهيالت التعلم       
، العالقات بني الطلبة واالداريني ، التمييز بني افراد اجلنسني ، االمتحانات ، اخلدمات اجلامعية ، لغة التدريس ، تغري                    

وأظهرت النتائج أن املشكالت اخلمس األكثر خطورة       . ، ومتفرقات أخرى    ) تخصص  ال(متطلبات املساق والدائرة    
الكتب املقررة غالية الثمن ، الرسوم اجلامعية املرتفعة للساعة املعتمدة ، عدم السـماح              : كما أوردها الطلبة كانت     

ت ، وعدم السماح للطلبـة      للطلبة باالطالع على أوراق امتحاناهتم النهائية ، تدخل الواسطة ىف حل معظم املشكال            
كما أظهرت النتائج أيضا أن ذوى التحصيل املنخفض من طلبـة           . باستعارة أكثر من ثالثة كتب ىف املرة الواحدة         

السنتني الثالثة والرابعة بكلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية يعانون من وجود مشكالت بشكل أكـرب مـن                 
 مقارنة  -وفيما يتعلق بالفروق بني اجلنسني أظهرت النتائج أن الطلبة الذكور         . ريموك  مجيع الطلبة االخرين جبامعة ال    

 يعانون أكثر من مشكلىت التمييز بني اجلنسني واخلدمات التعليمية ، ىف حني تعاىن الطالبـات   –بنظرائهم من االناث    
 .  من مشكلىت التسجيل والقواعد العامة – وبدرجة أكرب من نظرائهن الذكور -

دراسة حول اجتاهات الشباب اجلامعي السوداين ومدى مشاركته أو         ) ١٩٩٧(وىف السودان أجرت نور     
عدم مشاركته يف القضايا االجتماعية والسياسية للمجتمع والعوامل أو املتغريات املؤثرة على هذه املشاركة ، إضافة                

اب عن املشاركة الفعالـة يف خمتلـف        إىل حتديد مشكالت الشباب واليت تعد مسئولة عن مشاركة أو عزوف الشب           
 . اجملاالت 
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وىف مواجهة النتشار اضطراب أزمة اهلوية لدى الشباب اجلامعي من اجلنسني ومتعلقاهتا أجرى مرسـى               
 طالبا وطالبة ممن يدرسون باجلامعات املصرية والذين        ١٦٤فحصا للعالقة بني أزمة اهلوية واالكتئاب عند        ) ١٩٩٧(

 عاماً مستخدما مقياسني أحدمها لالكتئاب واألخر للتعرف على هوية األنـا            ٢٤ إىل   ٢١  ترواحت أعمارهم ما بني   
Ego ldentity  .   وكـذلك  . واهتمت الدراسة بعرض مفهوم اهلوية كما يدرسها علماء االجتماع والـنفس

 الدراسـات   التعرف على بعض األزمات اليت يعيشها الشباب اجلامعي يف الظروف الراهنة ، إضافة إىل عرض بعض               
على األقل من أفراد عينة البحث يعانون من         % ٢٠وأظهرت النتائج أن    . السابقة واليت تناولت موضوع أزمة اهلوية       

 . أزمة اهلوية ، وأن اإلناث كن أعلى من الذكور يف الشعور باالكتئاب 
( ب أجرى صاحل وىف حماولة للتعرف على دور مؤسسات التنشئة االجتماعية يف إظهار العنف لدى الشبا

 من طالب جامعة القاهرة فرع بىن سويف الذكور الذين أظهروا سلوكيات ١٥٢دراسة ميدانية على  ) ١٩٩٧
 : أظهرت النتائج ما يلي.  من نظرائهم الذين مل ميارسوا أي سلوك عنيف من قبل ١٥٢عنيفة ، 

 الشباب للسلوك   –عدم اكتساب    أو   -األسرة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تؤدى إىل اكتساب          .١
 . العنيف 

.  لألسرة، زادت احتماالت  ظهور السلوك العنيف لدى األبناء           االجتماعي-االقتصاديكلما ارتفع املستوى     .٢
  

 .ظهرت عالقة موجبة بني ظهور سلوك العنف عند مجاعة األقران وبني اكتساب الشباب هلذا السلوك  .٣
 عن قلق الشباب العراقي من خرجيي اجلامعات، أشارت )١٩٩٩(ويف دراسة حديثة أجراها حسن  

) النوع(لدى عينة الدراسة وبصرف النظر عن عوامل اجلنس ) وخاصة القلق من املستقبل(النتائج إىل شيوع القلق 
كما ظهر أن شيوع القلق قد يصاحبه أو يترتب عليه أثار نفسية واجتماعية . االجتماعي-واملستوى االقتصادي

 ضعف اندماج الفرد يف جمتمعه وعدم اكتراثه مبا جيري فيه ، إضافة إىل انتشار الشعور بعدم األمان عديدة منها
كنتيجة للتناقض بني معتقدات الشباب من ناحية وسلوكياهتم من ناحية أخرى ، مما أدى إىل ظهور التناذر املعريف مبا 

 .يصاحبه أو يترتب عليه من توتر و اضطراب
يف األردن للتعرف على اخلصائص االجتماعية املصاحبة لإلغتـراب         ) ١٩٨٨(عزام  ويف دراسة أجراها     

لدى عينة من طالب وطالبات اجلامعة األردنية، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة اإلغتراب بني الطلبة حيث وصلت إىل                 
كمـا أظهـرت    . سبةوخصوصا بني طلبة الفرقتني األوىل والرابعة مع انعدام تأثري اجلنس على هذه الن            % ٢٠قرابة  

النتائج أيضا وجود عالقة سلبية بني التحصيل األكادميي واالغتراب حيث ارتبط تدين مستوى التحصـيل بارتفـاع          
اجتماعية متدنيـة   -نسبة االغتراب، وكانت نسبة االغتراب أعلى بني الطلبة الريفيني والطلبة من مستويات اقتصادية            

 .اجتماعية مرتفعة-ن مستويات اقتصاديةمقارنة بطلبة املناطق احلضرية والطلبة م
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واجته عدد من األحباث العربية إىل التعرف على رؤى الشباب لكيفية استثمار وقت الفراغ وفوائده ، ويف                   
 طالبا وطالبة جبامعة دمشق بسوريا ، هبـدف         ٧٥٠٠دراسة على عينة قوامها     ) ١٩٩٩(هذا السياق أجرى عمران     

-والعمر ومكان اإلقامـة واملسـتوى االقتصـادي       ) النوع(اغ تبعا ملتغريات اجلنس     حتديد فوائد استثمار وقت الفر    
وأظهرت النتائج أن إدراك الطلبة لفوائد استثمار وقت الفراغ اتسم          . االجتماعي ونوع الكلية اليت يدرس هبا الشاب      

العمر ، مكـان اإلقامـة   ، ) النوع(باإلجيابية عموما، كما كشفت النتائج أيضاعن وجود تأثري دال لكل من اجلنس             
 .، على حتديد الطلبة الستثمار وقت الفراغ وفوائده ) كلية نظرية أو عملية(ونوع الكلية اليت يدرس هبا الطالب 

 
 : الدراسات الغربية ىف موضوع الشباب -ج 

تناول عدد كبري من الدراسات الغربية مشكالت الشباب من زوايا خمتلفة فقد اجته بعض الدراسات اىل                
 والـىت  Yue & Ho,1998مثل دراسـة  ) والطلبة خصوصا ( التعرف على أهم املشكالت اليت تواجه الشباب

أظهرت أن أهم املشكالت الىت تواجه الطلبة هى نقص الدافعية وصعوبات املنهج الدراسي االمر الذى يـؤدى إىل                  
 Muncer; Sidorowicz & Compbellكما أظهرت دراسة . ظهور سلوكيات مضطربة لدى الطلبة 

ومشكالت عدم القبول االجتماعى ) وخاصة الضغوط واالكتئاب (  بايطاليا أن املشكالت الشخصية      1992,
من جانب االقران كانت األكثر شيوعاً بني الطلبة من ناحية ومن ناحية أخرى كانت هذه املشكالت هى العوامـل             

 . ى املخدرات الطلبة حنو تعاط- أو عدم توجه -األكثر أمهية ىف توجه
وبـني مـتغريات    ) والطلبة خصوصا ( واجتهت دراسات غربية أخرى إىل الربط بني مشكالت الشباب          

 والـىت أظهـرت أن الطـالب     Saborine, Cullinani & Epstein,1993الشخصية منها دراسـة  
ة ومتيزوا بتحصيل أكادميي    والطالبات من ذوى املشكالت االنفعالية احلادة قد أظهروا معاناة أكرب ىف التكيف للدراس            

 . اقل وسلوك عدواين أكرب مما أظهره قرناؤهم من العاديني 
وركزت بعض الدراسات الغربية على املشكالت اليت تواجه املتعلمني من اجليل االول آلباء مهاجرين اىل               

نتـائج أن  وأظهـرت ال ) .Mrinal & Rehka,1994( الواليات املتحدة مقارنة بنظرائهم من غري املتعلمني
املتعلمني من اجلنسني من أبناء املهاجرين قد أظهروا مشكالت أكرب من نظرائهم من غري املتعلمني خاصة يف جماالت                  

كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن االبـاء       . األسرة ، والدراسة اجلامعية والتوافق االجتماعي والشخصي هبذا الترتيب        
وقـد  . ية يف حياة أبنائهم وتوافقهم على املستويني االجتماعي والشخصي        والظروف األسرية يلعبان دوراً بالغ احليو     

 - واليت أشارت إىل أمهية السياق االجتماعي وتأثريه ىف ظهورChiu-Ying ,2001أكدت هذه النتائج دراسة 
 . املشكالت السلوكية عند الشباب -أو عدم ظهور

 
 : املناهج املستخدمة يف الدراسة
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 Descriptive Method  رئيسية على املزج بني كل من املنهج الوصفي اعتمدت الدراسة بصفة 
 Quantitative وعلى وجه اخلصـوص يف جانبـه الكمـي    Analytical Methodواملنهج التحليلي 

Analysis.  
 

وفيما يتعلق باملنهج الوصفي الذي استخدمته الدراسة فقد تناول بالوصف والتحليل طبيعة املشـكالت              
ماعية اليت يعاين منها الشباب من طلبة جامعة الكويت واهليئة العامة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب،                 النفسية االجت 

باإلضافة إىل أن هذا املنهج قد أضاف صوراً حتليلية وصفية لرؤى الشباب من طلبة اجلامعة واهليئة العامـة للتعلـيم                    
وفضال عن ذلك فقد مت     . ع كما يدركوهنا هم أنفسهم    التطبيقي والتدريب حول املشكالت اجملتمعية اليت تواجه اجملتم       

استخدام املنهج التحليلي، وعلى وجه اخلصوص يف جانبه الكمي يف إجياد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة                  
إزاء رؤاهم حول املشكالت النفسية واالجتماعية الـيت يعـانون منـها،            )  طالبات   –طالب  (البحث من اجلنسني    

جملتمعية اليت تواجه البنية االجتماعية،  واستخالص الترتيب التنـازيل سـواء للمشـكالت النفسـية                واملشكالت ا 
 .واالجتماعية اليت يعاين منها الشباب، أو للمشكالت اجملتمعية اليت تواجه بنية اجملتمع الكوييت
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 :مشكلة الدراسة ومربراهتا 
  والكويتية خاصة أن الشباب يف اجملتمعات العربية أظهر العرض السابق للدراسات الغربية والعربية عامة

 شأهنم شأن الشباب يف مجيع اجملتمعات األخرى يعانون من مشكالت خاصة قد ختتلف              - ومنهم الشباب الكوييت   -
من جمتمع آلخر وفقا الختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية بل قد ختتلف يف اجملتمع الواحـد تبعـا                  

كـذلك  . االقتصادية للشباب ، وكذا تبعا الختالف الزمن وتطور األحوال املعيشـية -خللفية االجتماعية الختالف ا 
أظهرت هذه الدراسات أن للشباب يف كل جمتمع رؤية خاصة للمشكالت اليت يعاين منها اجملتمع حسـبما يعتقـد                   

 تغري املشكالت اليت تواجه الشباب  إىل– بصورة غري مباشرة–و من جهة ثالثة تشري هذه الدراسات   . هؤالء الشباب 
، وأيضا تلك املشكالت اليت تواجه جمتمعاهتم، نتيجة لتغري الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت مـرت                

و على ضوء هذه االعتبارات مجيعا تتبلور مشكلة الدراسة احلالية والـيت            . ومتر هبا هذه اجملتمعات كما سبق اإلشارة      
عرف على املشكالت الشخصية اليت يرى الشباب أهنا تواجههم ، وأيضا املشكالت اجملتمعية أي تلـك                تتمثل يف الت  

 .املشكالت اليت يرى الشباب أهنا تواجه جمتمعهم
 

 :أهداف الدراسة 

اهلدف الرئيسي للدراسة احلالية هو التعرف على مشكالت الشباب الكوييت الشخصية واجملتمعية، 
 :ئيسي عدة أهداف فرعية هي ويتضمن هذا اهلدف الر

التعرف على أهم املشكالت الشخصية للشباب الكوييت وكذلك التعرف على أهم املشكالت اجملتمعية الـيت     .١
 .يرى الشباب الكوييت أهنا تواجه اجملتمع الكوييت

ههم حتديد الفروق بني الذكور واإلناث فيما يتعلق باملشكالت الشخصية واجملتمعية الىت يرون أهنـا تـواج                .٢
  .وتواجه اجملتمع الكويىت

 
املقارنة بني نتائج الدراسة احلالية ونتائج الدراسات السابقة اليت أجريت على مشكالت الشباب يف اجملتمـع                 .٣

الكوييت خصوصا هبدف التعرف على اثر التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت طرأت على اجملتمع على رؤية               
 .كالت اجملتمعيةالشباب ملشكالهتم الشخصية واملش

 
 :أداة الدراسة 

ولتحقيق أغراض الدراسة على الوجه السابق بيانه قام الباحث بتوجيه سؤال مفتوح إىل عينـة قوامهـا                  
 قـدر   – من طالب وطالبات املدارس الثانوية واجلامعة الكويتيني، وتضمن السؤال الطلب من أفراد العينة إيراد              ٤٠٠

صية اليت يرون أهنا تواجه الشباب يف اجملتمع الكوييت ، وكذلك قائمـة أخـرى                قائمة باملشكالت الشخ   –اإلمكان  
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وأسفر حتليل االستجابات عن عـدد      . باملشكالت االجتماعية اليت يرون أهنا تواجه اجملتمع الكوييت يف الوقت احلايل          
استجابات أفراد العينة   كبري من املشكالت أمكن تصنيفه يف قائمتني تضم األوىل املشكالت الشخصية اليت وردت يف               

 مشكلة ، يف حني تضم القائمة الثانية املشكالت اجملتمعية و اليت ارتأى أفراد العينة أهنـا                 ٥٠املبدئية اليت بلغ عددها     
وقد أجرى على القائمتني عدة عمليـات منـها         .  مشكلة ٦٥تواجه اجملتمع الكوييت يف الوقت احلايل وبلغ عددها         

كذلك عرضت القائمـة    . بسبب التكرار وإعادة الصياغة لبعض البنود والتعليمات        حذف أو دمج بعض املشكالت      
على جمموعة من املتخصصني يف علم االجتماع وعلم النفس إلبداء الرأي وحتديد مدى صالحية القائمـة                 بقسميها

قائمـة بعنـوان    ودقة صياغتها، ومت إجراء التعديالت اليت أوصى هبا احملكمون وأسفر كل ذلك عن نسخة هنائية لل               
يضم القسم األول التعليمات وطريقة االستجابة واليت تتمثل يف حتديـد           .  تتضمن ثالثة أقسام   "مشكالت تواجهين "

املشكلة الشخصية واجملتمعية اليت يرى املستجيب أهنا تواجهه أو تواجه اجملتمع وذلك بوضع دائـرة حـول الـرقم                   
يضا البيانات الدميوغرافية كاالسم واجلنس والعمر واملستوى التعليمي        املوجود أمام املشكلة، و يتضمن القسم األول أ       

وأخريا التعرف على مـا إذا كـان        ) إن وجد (واحلالة االجتماعية ومكان اإلقامة واملستوى املهين واألجر الشهري         
ائمـة  يف حني يضم القسم الثـاين ق      . املستجيب حيصل على أي مساعدات مالية من اجلامعة أو من أي جهة أخرى            

 مشكلة، أما القسم الثالث فيضم قائمة فرعية ثانية للمشكالت اجملتمعيـة            ٢٨فرعية للمشكالت الشخصية وعددها     
وبلغ عـدد املشـكالت يف      ) أي تلك املشكالت اليت يرى املستجيبون أهنا تواجه اجملتمع الكوييت يف الوقت احلايل            (

 . مشكلة٤٧الصورة النهائية هلذه القائمة 
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 : ئمة ثبات القا

: املستخدمة جلمع املعلومات ىف الدراسة احلالية بقسميها" مشكالت تواجهىن " للتعرف على ثبات قائمة 
من جامعة )  ذكور ٤٣ أناث و٥٠(  طالبا وطالبة ٩٣املشكالت الشخصية االجتماعية ، مت تطبيق القائمة على 

 املختلفة بكليات االداب والعلوم  سنة ومن التخصصات العلمية٢٣-١٩الكويت ترواحت أعمارهم مابني 
وأعيد تطبيق القائمة على نفس االفراد بعد مرور اسبوعني، وأظهرت . االجتماعية والتربية والعلوم اإلدارية والعلوم 

للمشكالت الشخصية " بارسون " النتائج أن بنود القائمة تتميز مبعدالت ثبات مرتفعة ، حيث بلغ معامل الثبات 
اما بالنسبة للمشكالت اجملتمعية فقد بلغ معامل ) . ٠,٧١٨٦=  ، الفاكرونياخ ٠,٠١ مستوى دالة عند. ( ٨١٨

مما يشري إىل متتع القائمة بقسميها مبعدالت  ) ٠,٩٠٤٩= ، الفاكرونباخ٠,٠١دالة عند مستوى   ( ٠,٧٨٦الثبات 
 .ثبات مرتفعة 

الت الشخصية واملشكالت اجملتمعية ىف كذلك متت املقارنة بني ترتيب أفراد عينة الثبات لكل من املشك
املرة االوىل للتطبيق بترتيبهم للمشكالت الشخصية واملشكالت اجملتمعية ىف املرة الثانية للتطبيق ، وأظهرت املقارنة 

وللمشكالت ) فيما يتعلق باملشكالت السبع األكثر أمهية ( متاثال ملموساً ىف ترتيب االفراد للمشكالت الشخصية 
 ). فيما يتعلق باملشكالت اخلمس األكثر أمهية ( ة اجملتمعي

 :عينة الدراسة 

 ٦٠٥(  طالباً وطالبة من الكويتيني ١٧٩٤تكونت العينة الكلية للدراسة احلالية بصورة شبة عشوائية من  
د من امجاىل عدد أفرا% ٦٦ من االناث ، أو ١١٨٩من امجاىل عدد أفراد العينة الكلية ، % ٣٤من الذكور ، أو 

والذين ينتمون للكليات التطبيقة العليا املتابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بالكويت ، ) العينة الكلية 
 سنة ٢٤ إىل ١٧بني ) من امجاىل عدد أفراد العينة الكلية % ٩٨( وجامعة الكويت والذين ترواحت أعمار اغلبهم 

 سنة ٣٩ إىل ٢٥تقع أعمارهم مابني ) اىل عدد افراد العينة الكلية فقط من امج% ٢( مع وجود قلة من املفحوصني 
وفيما يلى وصفاً .  سنة ١٧تقل أعمارهم عن ) فقط من أمجاىل عدد أفراد العينة الكلية % ١( وعدد أخر أقل 

 ) .املعاهد التطبيقية العليا وجامعة الكويت ( خمتصراً خلصائص العينتني الفرعيتني 
 طالبـاً   ٣٩٤ت التطبيقية العليا التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مـن            تكونت عينة الكليا  

 طالبـاً  ١٨٥ سنة بينهم ٢٣ إىل ١٧وطالبة من الفرق الدراسية األوىل والثانية والثالثة والذين تراوحت أعمارهم من       
 طالبـة   ٢٠٩، يف حني بلغ عدد اإلناث       )امن إمجايل عدد أفراد عينة املعاهد التطبيقية والتكنولوجية العلي        % ٤٧أو  (
 ).من إمجايل عدد أفراد عينة املعاهد التطبيقية والتكنولوجية العليا% ٥٣(
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 طالباً وطالبة الذين يدرسون مبختلـف       ١٤٠٠وبالنسبة لعينة طلبة جامعة الكويت فقد بلغ عدد أفرادها          
 سنة  ٢٤ إىل   ١٧ما بني   %) ٩٧(أعمار أغلبهم   الفرق الدراسية يف كليات اجلامعة اإلحدى عشر و الذين تراوحت           

وضمت عينة ).  سنة٣٩-٢٥(أو أكرب   )  سنة ١٦(من أعمار أصغر    ) فقط% ٣(مع وجود عدد قليل جدا من الطلبة        
من إمجايل أفـراد    % ٧٠أو( طالبة   ٩٨٠،  ) من إمجايل أفراد عينة طلبة اجلامعة     % ٣٠أو  ( طالباً   ٤٢٠طلبة اجلامعة   

من أفراد عينة اجلامعة يعملون بوظائف حكومية أو بالشركات واملؤسسـات           % ٥,٦وتبني أن   ). عينة طلبة اجلامعة  
من عينة طلبة اجلامعة حيصلون علـى مكافـآت   % ٤٢,٤كذلك اتضح أن . ال يعملون % ٩٤,٤اخلاصة يف مقابل    

 .اجتماعية من اجلامعة أو من جهات أخرى
 

 : إجراءات الدراسة وحدودها 
على عينات الدراسة سواء يف الكليات التطبيقية "  مشكالت تواجهىن " من قائمة طبقت النسخة النهائية 

العليا أو كليات جامعة الكويت أثناء احلصص الدراسية واحملاضرات وبصورة مجاعية ضمت ىف كل جلسة عددا 
 مبساعدة عدد ٢٠٠١/٢٠٠٢ومت التطبيق لالستبيان خالل العام الدراسي .  طالباً وطالبة٤٠ إىل ٢٥يتراوح ما بني 

 ٣٠-٢٠واستغرق تطبيق االستبيان ما بني . من الباحثني املساعدين الذين مت تدريبهم على كيفية تطبيق االستبيان
 .دقيقة

= ن (وبرغم أن طريقة اختيار عينات الدراسة ال تعد عشوائية متاما إال أن كرب حجم العينة الكلية 
، )١٤٠٠=ن(، وعينة طلبة اجلامعة )٣٩٤=ن( الكليات التطبيقية العليا عينة:مبا يتضمنته من عينتني فرعيتني ) ١٧٩٤

 .يزيد من االطمئنان للنتائج اليت  ميكن أن تسفر عنها الدراسة
ونظرا لكون اهلدف الرئيسي من الدراسة هو التعرف على رؤية الشباب الكوييت للمشكالت الشخصية 

 . لكويتيني لعدم انطباق هدف الدراسة عليهمواجملتمعية ، فقد استبعد من العينة الكلية غري ا
 

  :جماالت الدراسة
يتمثل اجملال األول يف اجملال اجلغرايف أو املكاين . تتوزع جماالت الدراسة على ثالثة جماالت رئيسية  

دريب ويشمل عدداً من كليات جامعة الكويت وبعض الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والت
جبامعة الكويت ) طالب وطالبات ( أما اجملال الثاين وهو اجملال البشري فقد حتدد يف مجلة الطلبة . بالكويت

وتعلق اجملال الثالث باحلدود الزمنية للدراسة حيث . والكليات التطبيقية باهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 .وحىت يف كتابة التقرير النهائي للدراسة) ٢٠٠٢ نوفمرب  إىل٢٠٠١نوفمرب (استغرق إجرائها عاماً كامال 

 
 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة امليدانية
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٣٦

 يف حتليل بيانات الدراسة امليدانية، والتوصل إىل الترتيب التنازيل لكل من SPSSاستخدمت حزمة برامج 
 .  الدراكات أفراد عينة الدراسة من اجلنسنياملشكالت الشخصية واملشكالت اجملتمعية وفقاً
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٣٧

 النتائج
لتحديد ترتيب املشكالت الشخصية واجملتمعية لطالب وطالبات جامعة الكويت والكليات التطبيقية من            

املشـكالت  ( بقسـميها   " مشـكالت تـواجهىن     " وجهة نظر الطلبة أنفسهم مت معاجلة كل بند من بنود استبانه            
ولتحديد املشكالت الشخصية واجملتمعية األكثـر      . كمتغري منفصل  – على حدة    –) جملتمعية  الشخصية واملشكالت ا  

وتتضمن الفقـرات التاليـة عرضـا    . أمهية مت ترتيب هذه املشكالت تنازليا وفقا لنسب ورودها ىف اجابات الطلبة        
 ، وترتيب املشكالت اجملتمعية     ترتيب املشكالت الشخصية لطلبة اجلامعة والكليات التطبيقية      : تفصيليا لنتائج البحث  

 كل على   –لطلبة اجلامعة والكليات التطبيقية اضافة اىل ترتيب الذكور واالناث من طلبة اجلامعة والكليات التطبيقية               
 .  لكل من املشكالت الشخصية واملشكالت اجملتمعية ووفقا ملا أسفر عنه التحليل االحصائى–حدة 

 
 .ليات التطبيقية للمشكالت الشخصية واجملتمعية ترتيب طلبة اجلامعة والك: أوال 

 
 :ترتيب طلبة اجلامعة والكليات التطبيقية للمشكالت الشخصية -١

أن أهم عشر مشكالت شخصية تواجه طلبة اجلامعـة والكليـات           ) ١(تظهر النتائج الواردة ىف جدول رقم       
 : انت على النحو التاىل التطبيقية تدور حول املشاعر واالنفعاالت السلبية ونقص االشباع وك

 %٥٧,٩   عدم استثمار وقت الفراغ بشكل فعال .١
 %٥٣,٣     . مرور فترات من احلزن .٢
  %٥١,١      . الشعور بامللل .٣
 %٤٤,٧     . املعاناة من ضيق اخللق .٤
 %٤٤,٦     . الشعور بالقلق .٥
 %٣٥,٣   . افتقاد االحساس بالعدالة .٦
 %٣٢,٨   . امعية صعوبة الدراسة اجل.٧
 %٣١,١   . عدم امكانية التعبري عن الرغبات .٨
 %٢٩ . على الفرد ) ال عقالنية ( سيطرة افكار سخيفة .٩
 %٢٨,٣   . عدم االشباع العاطفى .١٠
 

 : ىف حني جاءت املشكالت الشخصية اخلمس التالية ىف هناية الترتيب 
  % ١٥    .افتقاد الشعور باالمان .١
 %١٣,٩   . لشعور باملسئولية افتقاد ا.٢
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٣٨

   %١٣  . افتضاح اشباع الفرد سرا لرغباته العاطفية .٣
  %٩,١    . الشعور بفقدان اهلوية .٤
  %٥,٩    .االدمان على املخدرات.٥
 

وتشري النتائج السابقة يف جمملها إىل أن املشكالت الشخصية العشر اليت أدركها الطلبة على أهنا األكثـر                  
تلك املشكالت اليت تتصل مبشاعرهم وأشباعاهتم الفردية اتصاال وثيقا يف حني أن املشكالت الشخصية اليت               أمهية هي   

) كالشعور باالمان وافتقاد كل من الشعور باملسئولية واهلوية إضافة إىل إدمان املخدرات             ( تتعلق بصلة الفرد باجملتمع     
( وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة حسـني واجلـرادوى           . ها  ال يراها الطلبة من املشكالت امللحة اليت يعانون من        

اليت ) ٢٠٠٢( آليت أشارت إىل ارتفاع نسبة املشكالت النفسية كالقلق عند الشباب الكوييت ودراسة رمحة              ) ١٩٨٥
سـة  ورمبا تستدعى نتـائج الدرا    . أظهرت ارتفاعاً ملموساً ىف نسبة القلق من احلروب عند طلبة اجلامعة الكويتيني             

 ملواجهة املشاعر السلبية ونقـص      – عن طريق برامج وقائية وعالجية مناسبة        –احلالية السابق اإلشارة إليها التدخل      
 إىل حـاالت    – أن تركـت     –االشباعات على املستويات الفردية درءا ومنعا الستفحال هذه املشكالت وتطورها           

 .اضطراب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )١٧٩٤= ن ( وجهة نظر طلبة اجلامعة والكليات التطبيقيةترتيب املشكالت الشخصية من) ١(جدول
 
 
 مسلسل

رقم املشكلة 
 ىف االستبانه

 
 

 املشكالت الشخصية مرتبة ترتيبا تنازليا

 
عدد 
 االفراد

 
النسبة 
 املئوية
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 م٢٠٠٣أكتوبر ) ٢(عدد ) ١٩(جملد جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

٣٩

 %٥٧,٩ ١٠٤٢ ال استثمر وقت الفراغ بشكل فعال ٨ ١
 %٥٣,٣ ٩٥٩ متر ىب فترات من احلزن ٢١ ٢
 %٥١,١ ٩١٩ باملللأشعر  ١٧ ٣
 %٤٤,٧ ٨٠٥ أعاىن من ضيق اخللق ١٨ ٤
 %٤٤,٦ ٨٠٣ اشعر بالقلق ١١ ٥
 %٣٥,٣ ٦٣٥ أفتقد االحساس بالعدالة ٢ ٦
 %٣٢,٨ ٥٩١ صعوبة الدراسة اجلامعية ٢٦ ٧
 %٣١,١ ٥٦٠ ال أستطيع التعبري عن رغباتى بوضوح ٤ ٨
 %٢٩ ٥٢٢ تسيطر على أفكار سخيفة ١٤ ٩
 %٢٨,٣ ٥١٠ باع العاطفىعدم االش ٥ ١٠
 %٢٧,١ ٤٨٧ تقع على ضغوط نفسية شديدة ٢٠ ١١
 %٢٥,٣ ٤٥٥ اعجز عن حتديد أهداىف بوضوح ١٣ ١٢
 %٢٤ ٤٣٢ اشعر باالحباط وانعدام الطموح ١٠ ١٣
 %٢٣,٣ ٤١٩ الأشعر باحلرية ٣ ١٤
 %٢٣,٣ ٤٢٠ اتشاءم من املستقبل ١٩ ١٥
 %٢٢,٨ ٤١١ عندى مشكالت ىف النوم ٢٢ ١٦
 %٢٢,٨ ٤١١ أخاف من موضوعات وأشياء كثرية ٢٥ ١٧
 %٢٠,٣ ٣٦٦ اعاىن من الوحدة ١٦ ١٨
 %٢٠ ٣٦٠ أشعر بالتعب القل جمهود ٢٣ ١٩
 %١٩,٨ ٣٥٦ ال استطيع االعتماد على نفسى ىف تسيري شئون حياتى ٩ ٢٠
 %١٨,٧ ٣٣٦ تعدد القنوات الفضائية يزيد من احساسى باملشكالت العاطفية ٦ ٢١
 %١٨,٥ ٣٣٣ يضايقىن وجودى ىف جامعة خمتلطة ٢٨ ٢٢
 %١٦,٥ ٢٩٣ صحىت اجلسمية ليست على مايرام  ٢٨ ٢٣
 %١٥ ٢٧٠ افتقد االحساس باالمان ١٥ ٢٤
 %١٣,٩ ٢٥٠ افتقد الشعور باملسئولية ١٢ ٢٥
 %١٣ ٢٣٤ يضايقىن أن يعلم االخرون بأنىن أشبع رغباتى العاطفية سراً ٢٧ ٢٦
 %٩,١ ١٦٣ ن اهلوية الذاتيةأشعر بفقدا ١ ٢٧
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٤٠

 %٥,٩ ١٠٧ االدمان على املخدرات واحلبوب ٧ ٢٨
تشري نتائج التحليل االحصائى الدراكات طلبة جامعة الكويت والكليات التطبيقية للمشكالت اجملتمعيـة الـىت               -٢

 مشـكالت   أن أهم عشر  ) ٢(يعتقدون أهنا تواجه اجملتمع الكويىت ىف الوقت احلاىل واملتضمنة ىف اجلدول رقم             
 : جمتمعية  ووفقا لترتيب أمهيتها من وجهة نظر الطلبة هى

 %٧٢,٣     . الواسطة واحملسوبية .١
 %٧١,١     . حب املظاهر والتفاخر .٢
 %٦٩,٩     . حوادث السيارات .٣
 %٦٦   . تقليد الغرب ىف العادات السيئة .٤
 %٦٢     .التدخني.٥
 %٦١,١  . ل صعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعم.٦
 %٦٠,٧   . قلة مواقف السيارات ىف اجلامعة .٧
 %٦٠,٦     . زيادة اجلرائم .٨
  % ٦٠,٥    .زيادة حاالت االحنراف .٩
 %٥٨,٩ . نقص الوسائل املناسبة لشغل أوقات الفراغ .١٠

كويىت و الىت وردت أما املشكالت اجملتمعية الىت يرى طلبة اجلامعة والكليات التطبيقية أهنا تواجه اجملتمع ال
 : ىف هناية الترتيب فكانت كما يلى 

 %٢٧,٤    . كثرة القيود  .١
 %٢٣,٩  . صعوبة التوفيق بني العمل والدراسة  .٢
 %٢٢,٣   . مسألة التجنيد بالنسبة للذكور  .٣
 %٢١,٤ . صعوبة التوفيق بني أعمال املرتل والدراسة  .٤
 %٢٠    . زيادة حدة التطرف  .٥
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٤١
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  ) .١٧٩٤=ن .  ( ترتيب طلبة اجلامعة والكليات التطبيقية للمشكالت اجملتمعية مرتبة ترتيبا تنازليا) ٢(دول رقم ج
 
 
مسلسل

رقم املشكلة 
 ىف االستبانة

 
 

 املشكالت اجملتمعية مرتبة ترتيباً تنازليا

 
عدد االفراد

 
 النسبة املئوية

 %٧٢,٣ ١٣٠١ الواسطة واحملسوبية ١١ ١
 %٧١,١ ١٢٨٠ حب املظاهر والتفاخر ٣ ٢
 %٦٩,٩ ١٢٥٨ حوادث السيارات ٣١ ٣
 %٦٦ ١١٨٨ تقليد الغرب ىف العادات السيئة ٢٢ ٤
 %٦٢,٤ ١١٢٤ التدخني ٣٠ ٥
 %٦١,١ ١٠٩٩ صعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعمل ٩ ٦
 %٦٠,٧ ١٠٩٢ قلة مواقف السيارات ىف اجلامعة ٣٦ ٧
 %٦٠,٦ ١٠٩٠ زيادة اجلرائم ١٦ ٨
 %٦٠,٥ ١٠٨٩ زيادة حاالت االحنراف ٢٨ ٩
 %٥٨,٩ ١٠٦١ .نقص الوسائل املناسبة لشغل أوقات الفراغ  ٦ ١٠
 %٥٨,٨ ١٠٥٨ االدمان ٢٩ ١١
 %٥٧,٢ ١٠٣٠ وجود جامعة واحدة ىف البلد ٣٧ ١٢
 %٥٤,١ ٩٧٤ توىل اخلدم مسئولية تربية االبناء ١٣ ١٣
 %٥٣,٩ ٩٧١ االنغماس ىف االنترنت ٢١ ١٤
 %٥٢,٩ ٩٥٣ تفشى مظاهر العنف بني الشباب ٥ ١٥
 %٥٢,٨ ٩٥٠ عدم احترام القوانني ٢٧ ١٦
 %٥٢,١ ٩٣٨ زيادة حاالت الطالق ٢٠ ١٧
 %٥١,٨ ٩٣٢ افتقاد التعليم احلقيقى الذى يبىن الشخصية ١ ١٨
 %٥١,١ ٩١٩ القروض املالية الىت ترهق كاهل االنسان ٤٥ ١٩
 %٤٩,٦ ٨٩٢ البطالة املقنعة ٣٥ ٢٠
 %٤٨,٩ ٨٨٠ عدم التمسك بالعادات والتقاليد االصيلة ١٨ ٢١
 %٤٧ ٨٤٦ تقليد الغرب ىف العادات السيئة ٤٤ ٢٢
 %٤٦,٩ ٨٤٥ عدم االستفادة من مواهب الشباب ٣٢ ٢٣
 %٤٦ ٨٢٨ التعصب القبلى ١٠ ٢٤
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٤٣

 %٤٤,٤ ٧٩٩ ارتفاع نسبة العنوسة بني الفتيات ٢٦ ٢٥
 %٤٣,١ ٧٧٥  الصغرسوء التعليم ىف ٣٩ ٢٦
 %٤٢,٨ ٧٧١ أزمة االسكان ٢٥ ٢٧
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  ) .١٧٩٤=ن .  ( ترتيب طلبة اجلامعة والكليات التطبيقية للمشكالت اجملتمعية مرتبة ترتيبا تنازليا) ٢(جدول رقم 
 

 
 
مسلسل

رقم املشكلة 
نةىف االستبا

 
 

 املشكالت اجملتمعية مرتبة ترتيباً تنازليا

 
 

 عدد االفراد

 
 النسبة املئوية

 %٤١,٥ ٧٤٧ وجود هوة كبرية بني جيل االباء واالبناء ٧ ٢٨
 %٣٩,٨ ٧١٦ فقدان االمن ىف اجملتمع ٤٧ ٢٩
 %٣٩,٥ ٧١١ التفرقة بني اجلنسني ٤٠ ٣٠
 %٣٨ ٦٨٤ غالء املهور ٢٤ ٣١
 %٣٧,٨ ٦٨١ انشغال الوالدين عن االبناء ٤٢ ٣٢
 %٣٧,٦ ٦٧٧ افتقاد االستقرار االسرى ٤ ٣٣
 %٣٥,١ ٦٣٢ قلة االماكن السياحية ١٥ ٣٤
 %٣٤,١ ٦١٣ العزوف عن الزواج ١٤ ٣٥
 %٣٣,٨ ٦٠٨ زيادة املشكالت العائلية ٤١ ٣٦
 %٣٣,٤ ٦٠٢ قلة برامج التوعية بني الشباب ١٢ ٣٧
 %٣٢,٨ ٥٩٠ االفتقاد إىل القدوة ىف جماالت احلياة املختلفة ٨ ٣٨
 %٢٩,٦ ٥٣٢ قلة الدخل املادى ٢٣ ٣٩
 %٢٩,٣ ٥٢٧ عدم االقبال على االعمال التطوعية ٤٦ ٤٠
 %٢٩,١ ٥٢٤ ضياع حقوق املرأة ٣٤ ٤١
 %٢٧,٦ ٤٩٦ زيادة النمط االستهالكى ٢ ٤٢
 %٢٧,٤ ٤٩٤ كثرة القيود ٣٣ ٤٣
 %٢٣,٩ ٤٣١ صعوبة التوفيق بني العمل والدراسة ١٧ ٤٤
 %٢٢,٣ ٤٠٢ مسألة التجنيد بالنسبة للذكور ٣٨ ٤٥
 %٢١,٤ ٣٨٥ صعوبة التوفيق بني االعمال املرتلية والدراسة ١٩ ٤٦
 %٢٠ ٣٦٠ زيادة حدة التطرف ٤٣ ٤٧

 
 . املقارنة بني طلبة اجلامعة وطلبة الكليات التطبيقية -٢
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٤٥

 .املقارنة بني طلبة اجلامعة وطلبة الكليات التطبيقية بالنسبة لترتيب املشكالت الشخصية.١ 
 

يما يتعلق بترتيب طلبة اجلامعة وطلبة الكليات التطبيقية للمشكالت  أظهرت النتائج متاثال كبريا ف
 : الشخصية العشر اليت يعتربها كال منها األكثر أمهية وعلى النحو التايل 
عدم استثمار وقت الفراغ بشكل فعال      : اتفق أفراد اجملموعتني على اعتبار املشكالت الثالث التالية هي األكثر أمهية            

واحتلت املعاناة من ضيق اخللق املركز الرابع لدى طلبة اجلامعة واملركز           . من احلزن ، الشعور بامللل       ، املرور بفترات  
اخلامس لدى طلبة الكليات التطبيقية أما افتقاد اإلحساس بالعدالة فقد احتلت املركز اخلامس لدى طلبـة اجلامعـة                  

ق سادسا لدى طلبة اجلامعة وسابعا لـدى طلبـة          وجاء الشعور بالقل  . واملركز السادس لدى طلبة كليات التطبيقية     
الكليات التطبيقة ، أما عدم إمكان التعبري عن الرغبات بوضوح فقد جاء سابعا لدى طلبة اجلامعة وتاسعا لدى طلبة                   

واحتلت املرتبة الثامنة لدى طلبة اجلامعة مشكلة اخلوف من موضوعات كثرية ولكنـها مل تـرد                .الكليات التطبيقية 
الت العشر األكثر أمهية لدى طلبة الكليات التطبيقية الذين احتلت لديهم املركز الثامن مشكلة سـيطرة     ضمن املشك 

واحتلت مشكلة عدم اإلشباع العاطفي املركز التاسع لدى طلبة اجلامعة واملركز العاشـر لـدى               . األفكار السخيفة   
 .  اجلامعة مشكلة الوقوع حتت ضغوط نفسية شديدة طلبة الكليات التطبيقية، أما املركز العاشر فقد احتلته لدى طلبة

وجاءت املشكالت الشخصية اخلمس الىت تعتربها أفراد اجملموعتني األقل يف األمهية أيضا متماثلة ، حيث               
 :رتب أفراد اجملموعتني هذه املشكالت اخلمسة على النحو التايل 

 %١٥       افتقاد اإلحساس باألمان .١
 %١٣,٤       سئولية افتقاد الشعور بامل.٢
 %١٢  ً  يضايق الفرد أن يعلم اآلخرون باشباعه لرغباته العاطفية سرا.٣
 % ٨,٧      الشعور بفقدان اهلوية الذاتية . ٤
 %٥,٦      اإلدمان على املخدرات أو احلبوب.٥

 
ية أو األقل أمهية    ورمبا يعود التماثل بني أفراد اجملموعتني يف ترتيب املشكالت الشخصية سواء األكثر أمه            

 . إىل التماثل بني أفراد اجملموعتني يف الظروف املعيشية واالجتماعية واالقتصادية اليت يعايشها كل منهم 
 

 .املقارنة بني طلبة اجلامعة وطلبة الكليات التطبيقية بالنسبة لترتيب املشكالت اجملتمعية .٢
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٤٦

موعتني للمشكالت اجملتمعية اليت يرون أهنـا تواجـه         أظهرت النتائج اختالفا كبريا بني ترتيب أفراد اجمل       
اجملتمع الكوييت سواء فيما يتعلق بترتيب املشكالت العشر األكثر أمهية أو ترتيب املشكالت اخلمس األقل أمهية                

 :هذه النتائج ) ٣(ويلخص اجلدول رقم . 
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٤٧

التطبيقية ىف ترتيب املشكالت اجملتمعية األكثر أمهيـة        املقارنة بني طلبة اجلامعة وطلبة الكليات       ) ٣( جدول رقم   
 .واألقل أمهية

 .املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية . ١
ــة               طلبة اجلامعة  طلبـ
 الكليات التطبيقية 

        )١٤٠٠= ن    ( 
  )٣٩٤= ن    (  

 
مسلسل

رقم املشكلة ىف 
 االستبانة

 رقم املشكلة ويةالنسبة املئ املشكلة
 ىف االستبانه

 النسبة املئوية املشكلة

 %٦٦,٥ حوادث السيارات ٣١ %٧٥ حب املظاهر والتظاهر ٣ ١
صعوبة احلصول على فرص  ٩ %٧٤,٩ الواسطة واحملسوبية  ١١ ٢

 مناسبة للعمل
٦٣,٥% 

 %٦٣,٣ الواسطة واحملسوبية ١١ %٧٠,٩ حوادث السيارات ٣١ ٣
تقليد الغرب ىف العادات  ٢٢ ٤

 السيئة
  %٦١ لسيئةتقليد الغرب ىف العادات ا ٢٢ %٦٧,٤

قلة مواقف السيارات ىف  ٣٦ ٥
 اجلامعة

 %٥٩,٥ التدخني ٣٠ %٦٤,٦

 %٥٧,٨ زيادة اجلرائم ١٦ %٦٣,٣ التدخني ٣٠ ٦
 %٥٧,٧ حب املظاهر والتفاخر ٣ %٦٢ زيادة حاالت االحنراف ٢٨ ٧
 %٥٥ زيادة حاالت االحنراف ٢٨ %٦١ مزيادة اجلرائ ١٦ ٨
 %٥٤ االنغماس ىف االنترنت  ٢١ %٦٠,٤ االدمان ٢٩ ٩
 %٥٣,٣ وجود جامعة واحدة ىف البلد ٣٧ %٥٩,٣ التعصب القبلى ٩ ١٠

 املشكالت اجملتمعية اخلمس األقل أمهية.٢
        طلبة الكليات التطبيقية             طلبة اجلامعة 

  )٣٩٤= ن    (          )١٤٠٠= ن    ( 
 

 
مسلسل

رقم املشكلة ىف 
 االستبانة

 رقم املشكلة النسبة املئوية املشكلة
 ىف االستبانه

 سبة املئويةالن املشكلة
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٤٨

صعوبة التوفيق بني العمل  ١٧ %٢٥,٨ قلة الدخل املادى ٢٣ ١
 والدراسة 

٢٨,٨% 

صعوبة التوفيق بني العمل  ١٧ ٢
 والدراسة 

 %٢٨ مشكلة التجنيد بالنسبة للذكور ٣٨ %٢٢,٦

مشكلة التجنيد بالنسبة  ٣٨ ٣
 للذكور

صعوبة التوفيق بني الدراسة  ١٩ %٢٠,٧
 وأعمال املرتل 

٢٥% 

 %١٩ زيادة النمط االستهالكى ٢ %٢٠,٦ زيادة حدة التطرف  ٤٣ ٤
صعوبة التوفيق بني الدراسة  ١٩ ٥

 وأعمال املرتل 
 ١٧,٨ زيادة حدة التطرف  ٤٣ %٢٠,٤

 
 
 
 
 تواجـه   – وبنسب مرتفعـة     – أن املشكالت اجملتمعية العشر الىت اشار الطلبة إىل أهنا           وتظهر النتائج السابقة إىل   -١

الواسطة واحملسوبية ، حـب     ( اجملتمع الكويىت ىف الوقت احلاىل يتعلق أغلبها بظواهر اجتماعية شديدة السلبية              
إىل زيادة حاالت االحنـراف     املظاهر ، حوادث السيارات ، تقليد الغرب ىف العادات السيئة ، التدخني ، اضافة               

مما يشري اىل ارتفاع درجة حساسية الشباب ووعيهم ملـا يواجـه اجملتمـع مـن                ) واجلرائم وفقا هلذا الترتيب     
كذلك تكشف النتائج السابقة إىل     . مشكالت اضافة اىل الوعى مبا يترتب على استفحال هذه الظواهر السلبية            

 –يىت للمشكالت اجملتمعية حيث كان أغلب هذه املشـكالت          حدوث تغري كبري حلق ادراكات الشباب الكو      
؛ حسـني   ١٩٨٦ ؛ امساعيـل ،      ١٩٧٤جناتى ،   (وكما ادراكها الطلبة والشباب ىف حبوث أو دراسات سابقة        

تدور حول مشكالت الدراسة والتوفيق بينها وبـني   ) ١٩٩٤؛ الغامن ، ١٩٨٨؛ حنورة ، ١٩٨٥واجلرادوى ،  
 . ق باحلصول على عمل ومشكالت االسرة ومشكالت قضاء أوقات الفراغ العمل واملشكالت الىت تتعل

 الىت يدركها الشباب على أهنا األكثر احلاحاً    –ويرى الباحث أن هذا التغري امللموس ىف نوعية املشكالت اجملتمعية           -٢
يا ىف الشخصـية     وصريورة أغلبها متعلقا بظواهر اجتماعية شديدة السلبية امنا يعكس ىف االساس تغرياً جوهر             –

 ىف اجتاه ازدياد الوعى واحلساسية للمشكالت اجملتمعية الواقعية اضافة إىل           – لدى الشباب على االقل      –الكويتية  
الوعى خبطورهتا واملتمثل ىف ارتفاع نسب االشارة اىل املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية ىف استجابات عينة                

ن ترتيب طلبة اجلامعة للمشكالت اجملتمعية العشـر األكثـر أمهيـة            اال أ % ) . ٥٨,٩ -% ٧٢,٣( الدراسة  
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٤٩

يكشف ايضا عن أمهية قضاء أوقات الفراغ بشكل فعال االمر الذى يتفق ونتائج بعض الدراسات السابقة والىت                 
  ) . ١٩٨٨ ؛ حنورة ، ١٩٨٥حسني واجلرادوى ، ( أجريت على طلبة جامعة الكويت 

الية أن التجنيد بالنسبة للذكور ال يعد من املشكالت اجملتمعية امللحـة            كذلك أظهرت نتائج الدراسة احل     
ولذلك جاءت هذه املشكلة ضمن املشكالت االجتماعية اخلمس االقل أمهية ىف نظر طلبة جامعة الكويت والكليات                

فاض الفـت   من وجود اخن   ) ٢٠٠٢رمحة ،   ( وتتفق هـذه النتيجة مع ما اشارت اليه دراسة حديثة                . التطبيقية
 .للنظر ىف نسبة الشباب الراغبني ىف اداء اخلدمة العسكرية االلزامية أو التطوع هلا 

 
 . املقارنة بني الطالب والطالبات فيما يتعلق بادراكاهتم للمشكالت الشخصية واجملتمعية -٣

 .املقارنة بني الطالب والطالبات بالنسبة الدراكاهتم للمشكالت الشخصية: أوالً 

 النتائج تشاهبا كبرياً ىف ترتيب املشكالت الشخصية الىت افاد كل من الطالب والطالبات بأهنم تظهر  
يعانون منها وكذلك املشكالت الىت أرتأى كل منهم عدم أمهيتها ومع ذلك اختلف ترتيب كل جمموعة فيما يتعلق 

 ترتيب ادراكاهتم للمشكالت املقارنة بني الطالب والطالبات ىف) ٤(ويلخص جدول رقم .ببعض هذه املشكالت 
 . الشخصية 

يتضح أن أهم عشر مشكالت شخصية حسبما افاد الطالب بأهنم يعانون منها كانت علـى               ) ٤(ومن اجلدول رقم    
 : النحو التاىل 

 % . ٥٠,٨                عدم استثمار وقت الفراغ بشكل فعال  .١
  % .٤٥,١      الشعور بامللل  .٢
  %.٤٠,٦                املرور بفترات من احلزن  .٣
 %.٣٧,٤      الشعور بالقلق .٤
 %.٣٦,٧     املعاناة من ضيق اخللق .٥
 %.٣١,٦     عدم االشباع العاطفى  .٦
 %.٣٠,٥     صعوبة الدراسة اجلامعية  .٧
 %.٢٩,٦     افتقاد االحساس بالعدالة  .٨
 %.٢٨     عدم امكان التعبري عن الرغبات الشخصية بوضوح  .٩

 %.٢٥,٥     الوقوع حتت ضغوط نفسية شديدة .١٠
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٥٠

 :ني جاءت املشكالت الشخصية اخلمس التالية ىف أخر الترتيب وفقا الدراكات الطالبيف ح
 %.١٤,٢    الشعور بالتعب القل جمهود .١
 %.١١,٧     افتقاد اإلحساس باألمان.٢
 %.١١,٤     افتقاد الشعور باملسئولية .٣
 %.٩,٦    الشعور بفقدان اهلوية الذاتية .٤
 %.٨,٥    احلبوباالدمان على املخدرات أو .٥
 

وفيما يتعلق بادراكات الطالبات للمشكالت الشخصية أوردت الطالبات املشكالت العشر التالية علـى             
 : أهنا أهم املشكالت الىت تواجههن 

 %٥٧,٥    عدم االستثمار وقت الفراغ بشكل فعال . ١
 %٥٧,٤      املرور بفترات من احلزن.٢
 %٥٣,٣       الشعور بامللل.٣
 %٤٨,٤      عاناة من ضيق اخللق امل.٤
 %٤٧,٢       الشعور بالقلق.٥
 %٣٢,٨  عدم امكان الطالبة التعبري عن رغباهتا الشخصية بوضوح .٦
 %٣١,٥      افتقاد االحساس بالعدالة .٧
 %٢٩,٣     سيطرة أفكار سخيفة على الطالبة .٨
  %٢٨,٢      صعوبة الدراسة اجلامعية .٩
 %٢٦,٤    عات وأشياء كثرية اخلوف من موضو.١٠
 

 : أما املشكالت الشخصية الىت ارتأت الطالبات عدم أمهيتهاهلن فقد كانت املشكالت اخلمس التالية 
 %١٤,٧      افتقاد اإلحساس باألمان . ١
 %١٤,٥      افتقاد الشعور باملسئولية .٢
 %١٠,٩   ايضايق الطالبة أن يعلم اآلخرون إشباعها لرغباهتا العاطفية سر.٣
 %٨,٤     الشعور بفقدان اهلوية الذاتية .٤
 % ٤,٥     اإلدمان على املخدرات أو احلبوب.٥
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٥١

 املقارنة بني ترتيب طالب وطالبات اجلامعة) ٤(جدول رقم 
 )٦٠٥=ن( الطالب 

رقم املشكلة مسلسل
 ىف االستبانة

النسبة املئوية عدد األفراد املشكلة

 %٥٠,٨ ٥٨٩ الفراغ بشكل فعالال استثمر وقت  ٨ ١
 %٤٥,١ ٥٢٣ اشعر بامللل ١٧ ٢
 %٤٠,٦ ٤٧٠ متر ىب فترات من احلزن ٢١ ٣
 %٣٧,٤ ٤٣٤ أشعر بالقلق ١١ ٤
 %٣٦,٧ ٤٢٥ أعاىن من ضيق اخللق ١٨ ٥
 %٣١,٦ ٣٦٦ عدم االشباع العاطفى ٥ ٦
 %٣٠,٥ ٣٥٣ صعوبة الدراسة اجلامعية ٢٦ ٧
 %٢٩,٦ ٣٤٣ ةافتقد االحساس بالعدال ٢ ٨
 %٢٨ ٣٢٤ ال استطيع التعبري عن رغباتى الشخصية بوضوح ٤ ٩
 %٢٦,٨ ٣١١ تقع على ضغوط نفسية شديدة ٢٠ ١٠
 %٢٥,٥ ٢٩٥ اتشاءم من املستقبل ١٩ ١١
 %٢٤ ٢٧٨ اعجز عن حتديد أهداىف ىف احلياة ١٣ ١٢
 %٢٣,٨ ٢٧٦ أشعر باالحباط وانعدام الطموح ١٠ ١٣
 %٢٣,٤ ٢٧١ ةال أشعر باحلري ٣ ١٤
 %٢٣,٤ ٢٧١ عندى مشكالت ىف النوم ٢٢ ١٥
 %٢٣,٣ ٢٧٠ تعدد القنوات الفضائية يزيد من احساسى باملشكالت العاطفية ٦ ١٦
 %٢٢,٦ ٢٦٢ تسيطر على أفكار سخيفة ١٤ ١٧
 %١٨,٧ ٢١٧ يضايقىن وجودى ىف جامعة خمتلطة ٢٨ ١٨
 %١٨,٤ ٢١٣ أعاىن من الوحدة ١٦ ١٩
 %١٨,٢ ٢١١ ن يعلم اآلخرون أنىن أشبع رغباتى العاطفية سراًيضايقىن أ ٢٧ ٢٠
 %١٦,٥ ١٩١ صحىت اجلسمية ليست على مايرام ٢٤ ٢١
 %١٤,٨ ١٧٢ ال استطيع االعتماد على نفسى ىف تسيري شئون حياتى ٩ ٢٢
 %١٤,٣ ١٦٦ اخاف من موضوعات وأشياء كثرية ٢٥ ٢٣
 %١٤,٢ ١٦٤ أشعر بالتعب ألقل جمهود ٢٣ ٢٤
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٥٢

 %١١,٧ ١٣٦ افتقد االحساس باالمان ١٥ ٢٥
 %١١,٤ ١٣٢ افتقد الشعور باملسئولية ١٢ ٢٦
 %٩,٦ ١١١ اشعر بفقدان اهلوية الذاتية ١ ٢٧
 %٨,٥ ٩٨ االدمان على املخدرات أو احلبوب ٧ ٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 

 "املشكالت مرتبة ترتيبا تنازلياً " والكليات التطبيقية للمشكالت الشخصية 
  )١١٨٩= ن( الطالبات

 رقم املشكلة مسلسل
 ىف االستبيان

 
 املشكلة

 النسبة املئويةعدد االفراد

 %٥٧,٥ ١٠١٦ ال استثمر وقت الفراغ بشكل فعال ٨ ١
 %٥٧,٤ ١٠١٣ متر ىب فترات من احلزن ٢١ ٢
 %٥٣,٣ ٩٤٢ اشعر بامللل ١٧ ٣
 %٤٨,٤ ٨٥٤ اعاىن من ضيق اخللق ١٨ ٤
 %٤٧,٢ ٨٣٣ أشعر بالقلق ١١ ٥
 %٣٢,٨ ٥٧٩ الاستطيع التعبري عن رغباتى الشخصية بوضوح ٤ ٦
 %٣١,٥ ٥٥٦ افتقد االحساس بالعدالة ٢ ٧
 %٢٩,٣ ٥١٨ تسيطر على أفكار سخيفة ١٤ ٨
 %٢٨,٢ ٤٩٨ صعوبة الدراسة اجلامعية ٢٦ ٩
 %٢٦,٤ ٤٦٦ أخاف من موضوعات وأشياء كثرية ٢٥ ١٠
 %٢٦,٣ ٤٦٤ تقع على ضغوط نفسية شديدة ٢٠ ١١
 %٢٦,٢ ٤٦٣ أعجز عن حتديد أهداىف ىف احلياة ١٣ ١٢
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٥٣

 %٢٤,٣ ٤٣٠ ال أشعر باحلرية ٣ ١٣
 %٢٤,١ ٤٢٥ أشعر باالحباط وانعدام الطموح ١٠ ١٤
 %٢٢,٨ ٤,٣ أشعر بالتعب ألقل جمهود ٢٣ ١٥
 %٢٢,١ ٣٩٠ عدم االشباع العاطفى ٥ ١٦
 %٢١,٩ ٣٨٧ اتشاءم من املستقبل ١٩ ١٧
 %٢١,٦ ٣٨١ عتماد على نفسى ىف تسيري شئون حياتىال استطيع اال ٩ ١٨
 %٢١,٤ ٣٧٨ عندى مشكالت ىف النوم ٢٢ ١٩
 %٢٠,٧ ٣٦٦ اعاىن من الوحدة ١٦ ٢٠
 %١٦,٩ ٢٩٨ يضايقىن وجودى ىف جامعة خمتلطة ٢٨ ٢١
 %١٦,٤ ٢٨٩ صحيت اجلسمية ليست على ما يرام ٢٤ ٢٢
 %١٤,٩ ٢٦٣ شكالت العاطفيةتعدد القنوات الفضائية يزيد من إحساسى بامل ٦ ٢٣
 %١٤,٧ ٢٥٩ افتقد اإلحساس باألمان ١٥ ٢٤
 %١٤,٥ ٢٥٦ افتقد الشعور باملسئولية ١٢ ٢٥
 %١٠,٩ ١٩٣ يضايقىن أن يعلم االخرون أنىن اشبع رغباتى العاطفية سراً ٢٧ ٢٦
 %٨,٤ ١٤٨ أشعر بفقدان اهلوية الذاتية ١ ٢٧
 %٤,٥ ٧٩ االدمان على املخدرات أو احلبوب ٧ ٢٨
 

 املقارنة بني الطالب والطالبات بالنسبة الدراكاهتم للمشكالت اجملتمعية : ثانيا 
 :املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية  -١

      أظهرت املقارنة بني ترتيب كل من الطالب والطالبات للمشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية من وجهة               
نتائج هذه املقارنة ومنـه يتضـح أن        ) ٥(ويلخص جدول   .  هلذه املشكالت    نظرهم تشاهباً كبرياً ىف ادراكاهتم    

التدخني قد جاء على رأس املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية بالنسبة للطالب وهذا أمر متوقـع ىف حـني              
لطالب  جاءت ثالثا لدى ا    اليت بالنسبة حلوادث السيارات     األمرجاءت ذات املشكلة ثانياً لدى الطالبات ،ونفس        

 يف األولأما حب املظاهر والتفاخر والىت جاءت ثانيا عند الطالب فقد احتلت املركـز              . ورابعا عند الطالبات    
 .ترتيب األمهية عند الطالبات 

 العادات السيئة على أنه تأتى املشكالت اجملتمعية األكثر أمهية      يف الطالبات تقليد الغرب     أدركتوىف حني   
واتفق الطالب والطالبات ىف ترتيبهم للواسطة واحملسوبية والـىت         . ابعا لدى الطالب    جاء ترتيب هذه املشكلة ر    

وىف املركز السادس لدى الطالب جاءت مشكلة عدم احتـرام          . احتلت املركز اخلامس لدى أفراد اجملموعتني       
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٥٤

أمـا  . أمهية لـديهن    القوانني ىف حني مل تعترب الطالبات هذه املشكلة من بني املشكالت اجملتمعية العشر األكثر               
ونفس األمر بالنسبة   . زيادة اجلرائم والىت جاءت سابعا لدى الطالب فقد احتلت املركز السادس لدى الطالبات              

لصعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعمل والىت ارتأى الطالب أمهيتها وجاءت ىف املركز التاسع لديهم ولكنها                
 . كثر أمهية لدى الطالباتمل ترد ضمن املشكالت اجملتمعية العشر األ

ورمبا يعكس ذلك صعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعمل بالنسبة للذكور وبالصـورة الـىت تتوافـق مـع                   
 .  ليست واردة بالنسبة لألناث –وطبقا للنتائج احلالية -طموحاهتم اال أن هذه الصعوبة 

لثامن لدى الطالب اال أهنا جـاءت       واحتلت مشكلة نقص الوسائل املناسبة لشغل أوقات الفراغ املركز ا         
 . ىف هناية ترتيب الطالبات للمشكالت اجملتمعية العشر االكثر أمهية من وجهة نظرهن 

والالفت للنظر ىف هذه املقارنات وجود بعض االختالفات ىف ترتيب أمهية املشكالت اجملتمعيـة العشـر             
االدمان ، االنغماس   ( تمعية على اهنا األكثر أمهية      األوىل عند الطالب والطالبات ، ورؤية الطالبات ملشكالت جم        
ىف حني مل تظهر هـاتني املشـكلتني ضـمن          ) يف اإلنترنت واللتني جاءتا يف املركز من الثامن والتاسع لديهن           

( كذلك رؤية الطالب ملشكالت جمتمعية على أهنا هامة         . املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية لدى الطالب        
 القوانني ، صعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعمل واللتني جاءتا ىف املركز من السادس والتاسـع                 عدم احترام 
، ىف حني مل تظهر هاتني املشكلتني ضمن املشكالت اجملتمعية العشر األكثر أمهية بالنسبة للطالبات ) على التواىل  

 . 
 

 . املشكالت اجملتمعية األقل أمهية  -٢
اتفاقا بني الطالب والطالبات يف إيراد مشكليت زيادة النمط االستهالكي ، وزيادة            ) ٥(     يظهر اجلدول رقم    

حدة التطرف حيث جاءتا يف املركزين الثاين والرابع لدى الطالب ىف حني احتلتا املركزين الثالـث واخلـامس                 
طالبات للمشكالت يتضمن أيضا اختالفا ىف ادراك كل من الطالب وال) ٥(اال أن اجلدول رقم  . لدى الطالبات   

ففى حني ارتأى الطالب أن مشكالت عدم االقبال علـى األعمـال            . اجملتمعية االقل أمهية من وجهة نظرهم       
التطوعية ، ضياع حقوق املرأة ، وصعوبة التوفيق بني الدراسة وأعمال املرتل هى املشكالت االجتماعية األقـل                 

ويتماشى مع دور الـذكر ىف      ) بالنسبة للمشكلتني األخريتني    على األقل   ( وهذا أمر طبيعى    . أمهية بالنسبة هلم    
اجملتمع ، وىف املقابل ارتأت الطالبات أن مشكالت كثرة القيود ، والتوفيق بني الدراسة والعمل ، وجتنيد الذكور                
هى املشكالت اجملتمعية األقل أمهية بالنسبة إليهن ، وهذا بدوره طبيعي حيـث املتوقـع ان ال تشـغل هـذه                     

 .شكالت الثالث الفتاة كثرياً امل
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 املقارنة بني طالب وطالبات اجلامعة واملعاهد العليا) ٥(جدول رقم 
 )٦٠٥= ن ( الطالب 

رقم املشكلة ىف  مسلسل
 االستبيان  

 النسبة املئوية  عدد األفراد املشكلة 

 %٦٣,٢ ٧٣٣ التدخني ٣٠ ١
 %٦١,٦ ٧١٤ حب املظاهر والتفاخر ٣ ٢
 %٦١,٥ ٧١٣ وادث السيارات ح ٣١ ٣
 %٥٧,٧ ٦٦٩ تقليد الغرب ىف العادات السئية  ٢٢ ٤
 %٥٧,١ ٦٦٢ الواسطة واحملسوبية  ١١ ٥
 %٥٥,٣ ٦٤١ عدم احترام القوانني  ٢٧ ٦
 %٥٤,١ ٦٢٧ زيادة اجلرائم  ١٦ ٧
 %٥٤ ٦٢٦ نقص الوسائل املناسبة لشغل وقت الفراغ  ٦ ٨
 %٥٣,٨ ٦٢٣ ناسبة للعمل صعوبة احلصول على فرصة م ٩ ٩
 %٥٣,٨ ٦٢٤ زيادة حاالت االحنراف ٢٨ ١٠
 %٥٣,٤ ٦٠٩ وجود جامعة واحدة ىف البلد ٣٧ ١١
 %٥١,٦ ٥٩٨ االنغماس ىف االنترنت ٢١ ١٢
 %٥١,٦ ٥٩٤ االدمان  ٢٩ ١٣
 %٤٩,٥ ٥٧٤ عدم االستفادة من مواهب الشباب ٣٢ ١٤
 %٤٨,٦ ٥٦٣ تفشى مظاهر العنف بني الشباب  ٥ ١٥
 %٤٦,٧ ٥٤١ قلة مواقف السيارات ىف اجلامعة  ٣٦ ١٦
 %٤٦,٥ ٥٣٩ عدم التمسك بالعادات والتقاليد االصيلة  ١٨ ١٧
 %٤٥,٦ ٥٢٩ قلة االماكن السياحية والترفيهية  ١٥ ١٨
 %٤٤,٩ ٥٢٠ افتقاد التعليم احلقيقى الذى يبىن الشخصية  ١ ١٩
 %٤٤,٥ ٥١٦ أزمة االسكان  ٢٥ ٢٠
 %٤٤,٥ ٥١٦ وض املالية ترهق كاهل االنسان القر ٤٥ ٢١
 %٤٤,٣ ٥١٤ توىل اخلدم مسئولية تربية االبناء  ١٣ ٢٢
 %٤٣,٣ ٥٠٢ التعصب القبلى  ١٠ ٢٣
 %٤٣,٢ ٥٠١ سوء التعليم ىف الصغر  ٣٩ ٢٤



 على أمحد الطراح. د.أ/ املشكالت الشخصية واجملتمعية للشباب اجلامعي الكوييت
___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 م٢٠٠٣أكتوبر ) ٢(عدد ) ١٩(جملد جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

٥٧

 %٤٣,١ ٥٠٠ غالء املهور ٢٤ ٢٥
 %٤٢,٤ ٤٩١ البطالة املقنعة ٣٥ ٢٦
 %٤١,٨ ٤٨٥ زيادة حاالت الطالق ٢٠ ٢٧
 %٣٩,١ ٤٥٣ ارتفاع نسبة العنوسة بني الفتيات  ٢٦ ٢٨

 
 
 
 
 
 
 
 

 املقارنة بني طالب وطالبات اجلامعة واملعاهد العليا) ٥(جدول رقم 
 )٦٠٥= ن ( الطالب 

رقم املشكلة ىف  مسلسل
 االستبيان  

النسبة املئوية عدد األفراد املشكلة 

 %٣٩ ٤٥٢ التفرقة بني اجلنسني  ٤٠ ٢٩
 %٣٧,٥ ٤٣٥ مشكلة التجنيد بالنسبة للذكور  ٣٨ ٣٠
 %٣٥,٤ ٤١٠ عقوق الوالدين ٤٤ ٣١
 %٣٤,٩ ٤٠٥ قلة برامج التوعية االعالمية للشباب  ١٢ ٣٢
 %٣٤,٣ ٣٩٧ وجود هوة كبرية بني جيل االباء واالبناء ٧ ٣٣
 %٣٣,٨ ٣٩٢ انشغال الوالدين عن االبناء ٤٢ ٣٤
 %٣٣,٤ ٣٨٧ فقدان  االمن ىف اجملتمع  ٤٧ ٣٥
 %٣١,٦ ٣٦٦ كثرة القيود  ٣٣ ٣٦
 %٣٠,٨ ٣٥٧ افتقاد االستقرار االسرى  ٤ ٣٧
 %٣٠,٥ ٣٥٣ قلة الدخل املادى  ٢٣ ٣٨
 %٢٩,٧ ٣٤٤ العزوف عن الزواج  ١٤ ٣٩
 %٢٩,٦ ٣٤٣ االفتقاد إىل القدوة ىف جماالت احلياة املختلفة  ٨ ٤٠
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 %٢٨,٨ ٣٣٤ زيادة املشكالت العائلية  ٤١ ٤١
 %٢٨ ٣٢٤ صعوبة التوفيق بني العمل والدراسة  ١٧ ٤٢
 %٢٧,٩ ٣٢٣ عدم االقبال على األعمال التطوعية  ٤٦ ٤٣
 %٢٥,٦ ٢٩٧ زيادة النمط االستهالكى  ٢ ٤٤
 %٢٢,٧ ٥٦٣ ضياع حقوق املرأة  ٣٤ ٤٥
 %٢١,٨ ٢٥٣ زيادة حدة التطرف  ٤٣ ٤٦
 %٢٠,٩ ٢٤٢  صعوبة التوفيق بني الدراسة وأعمال املرتل ١٩ ٤٧
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٥٩

 املشكالت مرتبة ترتيبا تنازليا.بالنسبة للمشكالت اجملتمعية 

  )١١٨٩= ن ( الطالبات 

 رقم املشكلة مسلسل

 يف االستبانة

 

 املشكلة

 النسبة املئويةعدد األفراد

 %٧٠,٦ ١٢٤٦ حب املظاهر والتفاخر ٣ ١

 %٧٠,١ ١٢٣٨ تقليد الغرب يف العادات السيئة ٢٢ ٢

 %٦٩,٩ ١٠٩٠ التدخني ٣٠ ٣

 %٦٩,٩ ١٢٣٤ حوادث السيارات ٣١ ٤

 %٦٣,٧ ١١٢٥ الواسطة واحملسوبية ١١ ٥

 %٦٣,٥ ١١٢٢ زيادة اجلرائم ١٦ ٦

 %٦٢,٦ ١١٠٥ زيادة حاالت االحنراف ٢٨ ٧

 %٦٠,٧ ١٠٧٢ اإلدمان ٢٩ ٨

 %٥٧,٦ ١٠١٨ االنغماس يف االنترنت ٢١ ٩

 %٥٧ ١٠٠٧  لشغل وقت الفراغنقص الوسائل املناسبة ٦ ١٠

 %٥٦,٦ ١٠٠٠ صعوبة احلصول على فرصة مناسبة للعمل ٩ ١١

 %٥٥,٥ ٩٨٠ تفشي مظاهر العنف بني الشباب ٥ ١٢

 %٥٥,٣ ٩٧٧ زيادة حاالت الطالق ٢٠ ١٣

 %٥٤,٦ ٩٦٣ عدم احترام القوانني ٢٧ ١٤

 %٥٣,٦ ٩٤٧ تويل اخلدم مسئولية تربية األبناء ١٣ ١٥

 %٥٣,٦ ٩٤٧  جامعة واحدة يف البلدوجود ٣٧ ١٦

 %٥٠,٦ ٨٩٣ قلة مواقف السيارات يف اجلامعة ٣٦ ١٧
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 %٥٠,٢ ٨٨٧ افتقاد التعليم احلقيقي الذي يبين الشخصية ١ ١٨

 %٤٩,٧ ٨٧٧ عدم التمسك بالعادات والتقاليد األصيلة ١٨ ١٩

 %٤٩,٥ ٨٧٤ ارتفاع نسبة العنوسة بني الفتيات ٢٦ ٢٠

 %٤٨,٩ ٨٦٣ لدينعقوق الوا ٤٤ ٢١

 %٤٨,٣ ٨٥٣ البطالة املقنعة ٣٥ ٢٢

 %٤٦,٥ ٨٢٢ القروض املالية ترهق كاهل اإلنسان ٤٥ ٢٣

 %٤٥,١ ٧٩٦ عدم االستفادة من مواهب الشباب ٣٢ ٢٤

 %٤٢,٣ ٧٤٧ فقدان األمن يف اجملتمع ٤٧ ٢٥

 %٤٢,٢ ٧٤٥ التفرقة بني اجلنسني ٤٠ ٢٦

 %٤١,١ ٧٢٥ سوء التعليم يف الصغر ٣٩ ٢٧

 %٤٠,٣ ٧١١ التعصب القبلي ١٠ ٢٨

 %٤٠,١ ٧٠٩ أزمة اإلسكان ٢٥ ٢٩

 رقم املشكلة مسلسل

 يف االستبانة

 

 املشكلة

 النسبة املئويةعدد األفراد

 %٣٩,٩ ٧٠٤ وجود هوة كبرية بني جيل اآلباء واألبناء ٧ ٣٠

 %٣٩,٨ ٧٠٣ انشغال الوالدين عن األبناء ٤٢ ٣١

 %٣٩,١ ٦٩٠ األسريافتقاد االستقرار  ٤ ٣٢

 %٣٧ ٦٥٤ زيادة املشكالت العائلية ٤١ ٣٣

 %٣٥,٤ ٦٢٥ ضياع حقوق املرأة ٣٤ ٣٤

 %٣٣,٦ ٥٩٣ العزوف عن الزواج ١٤ ٣٥

 %٣٣,٥ ٥٩٢ قلة برامج التوعية اإلعالمية للشباب ١٢ ٣٦
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 %٣٣,٥ ٥٩٢ غالء املهور ٢٤ ٣٧

 %٣٢ ٥٦٥ قلة األماكن السياحية والترفيهية ١٥ ٣٨

 %٣١,٣ ٥٥٢ االفتقاد إىل القدوة يف جماالت احلياة املختلفة ٨ ٣٩

 %٢٨,٧ ٥٠٦ قلة الدخل املادي ٢٣ ٤٠

 %٢٨,٣ ٤٩٩ عدم اإلقبال على األعمال التطوعية ٤٦ ٤١

 %٢٥,٨ ٤٥٥ صعوبة التوفيق بني الدراسة وأعمال املرتل ١٩ ٤٢

 %٢٥,٢ ٤٤٥ كثرة القيود ٣٣ ٤٣

 %٢٥ ٤٤١ والدراسةصعوبة التوفيق بني العمل  ١٧ ٤٤

 %٢٢,٦ ٣٩٩ زيادة النمط االستهالكي ٢ ٤٥

 %١٧,٣ ٣٠٦ مشكلة التجنيد بالنسبة للذكور ٣٨ ٤٦

 %١٧,٣ ٣٠٦ زيادة حدة التطرف ٤٣ ٤٧

 
 

 :خامتة 
 نتائج الدراسة على أن هناك جمموعة من املشكالت النفسية واالجتماعية اليت يعاين منها الشباب               أكدت 

ليات اجلامعة واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، واملتمثلة يف عدم اإلستغالل األمثـل              من طالب وطالبات ك   
األمر الـذي حيمـل يف طياتـه        . لوقت الفراغ ، والشعور باحلزن وامللل والقلق ، واحلرمان والتهميش االجتماعي          

ات النفسية واالجتماعية  اليت حتتاج إىل       تداعيات سلبية قد تؤدي إىل أصابة قطاع عريض وهام يف اجملتمع باالضطراب           
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وقفة للتأمل والتفكري والتحليل والتفسري ليس فقط للحد من هذه املشكالت ، وإمنا أيضا حلماية جيل بأكمله مـن                   
 . تداعيات هذه املشكالت النفسية واالجتماعية 

دراك ووعي الشباب مـن     ويف إطار هذا السياق فلقد أشارت نتائج الدراسة على اجلانب اجملتمعي إىل إ             
طالب وطالبات كليات اجلامعة واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باملشكالت اجملتمعية اليت تواجه بنية اجملتمع               
، واليت تأيت يف مقدمتها شيوع الواسطة واحملسوبية ، وحب املظاهر والتفاخر ، وسيادة القـيم القبليـة والعائليـة                    

 . اخل .. …م جمتمع الرفاة ، واخنفاض فرص العمل ، وارتفاع معدل اجلرمية والطائفية ، وضياع حل
إن هذه النتائج اليت خرجت هبا الدراسة تؤكد جمموعة من احلقائق ، يأيت يف مقدمتها زيادة حجم التمزق                   

الً مل يتم حـىت     االجتماعي الذي جنم عن عوامل الصدفة التارخيية اليت جعلت دولة الكويت متتلك مردوداً نفطياً هائ              
إال ان هنـاك    . األن توجيهه وحسن إدارته ، فبالرغم مما يشاع عن قوة الروابط االجتماعية بني افراد اجملتمع الكوييت               

مؤشرات واقعية عديدة تعكس بصورة ال تقبل الشك أن النسيج االجتماعي للمجتمع قد اصـابه خلـل او عـدم                    
 . ، وظواهره انسجام ، أو عدم تناغم بني انساقه ، ونظمه 

فالتغريات اليت شهدهتا التركيبة السكانية ، وعلى وجه اخلصوص خالل حركة التجنيس يف السبعينات قد                
 االقتصادية ، ومـن     –أدت إىل دخول شرائح اجتماعية جديدة حمملة هبموم وتطلعات لتعديل أوضاعها االجتماعية             

نتيجة اخفاقات متعددة مما انعكـس علـى مشـكالهتا          مث فقد أصيبت هذه الشرائح االجتماعية بإحباطات عديدة         
 . واهتماماهتا واجتاهاهتا إزاء قضايا التنمية يف اجملتمع الكوييت

أما احلقيقة الثانية فتتحدد يف أن اجملتمع الكوييت يعيش ، وما زال يعيش ، ثنائية حادة أحد قطبيها مظاهر                    
فبالرغم من  التقدم املـادي      . دي ، والفجوة شاسعة بني القطبني       التقدم السريع ، واآلخر سيـادة منط اجملتمع التقلي       

إال أن اجملتمع الكويىت مثل سائــر اجملتمعات اخلليجية االخرى مازال          .  الذي حدث يف اجملتمع ابان ظهور النفظ        
 التحـديث   حمتفظاً بشبكة العالقات االجتماعية التقليدية ، األمر الذي أحدث حالة من الصراع احلاد بـني معـامل                

 . وخصائص احمللية 
كما ميكن أن نستنتج أن بإن هناك مؤشرات واضحة تشري اىل تراجع قيم املدينة أمام زحـف                  -

ورمبا حنن لسنا بصدد دراسـة  . قيم البدواة والىت بدأت تفرض نفسها على نظام اجملتمع املدىن     
يعيشها اجملتمع الكـويىت  تلك التحوالت بقدر ما نشري فقط اىل حدة التوترات االجتماعية الىت  

والىت بدورها تنعكس سلبا على توجهات الشباب وهنا نلخص أهم القضايا الىت نستخلصـها              
 :من الدراسة وهى

أظهرت نتائج الدراسة احلالية حدة الكثري من املشكالت الىت تواجه الشباب الكويىت والىت تتصـل مبشـاعر                 : أوال  
ها عدم استثمار وقت الفراغ بشكل فعال ، واملرور بفترات من           ومن( هؤالء الشباب واشباعاهتم الفردية     

، ) أو ال عقالنية علـى الفـرد        ( احلزن وامللل وضيق اخللق ، والشعور بالقلق ، وسيطرة افكار سخيفة            
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وعدم االشباع العاطفى مع ضعف أو انعدام قدرة الشباب على التعبري عن رغباهتم  وهذه كل مؤشرات                 
سات الدولة وهيئات اجملتمع املدىن واملتخصصني ىف العلوم االجتماعية ضـرورة           سلبية تستدعى من مؤس   

  .التصدى هلا جبدية وحبث اسباهبا ووضع احللول املناسبة واالستراتيجيات الالزمة
غياب سياسة اجتماعية متكاملة عن شئون الدولة هتتم بقضايا الشباب ىف اجملتمع أى مبعىن بالرغم مـن تـوفر                   : ثانيا

ود املاىل الكبري للثروة النفطية إال أن عدم استخدامه بفاعلية قد أدى إىل غياب جمموعة من السياسات   املرد
 .املهمة اليت توجهة الشباب وتشغل قدراهتم وطاقتهم 

. الشعور بغياب العدالة االجتماعية وانتشار احملسوبية والواسطة مجيع ذلك حيمل مدلوالت اجتماعية خطـرية             : ثالثاً  
واضح أن الشعور بغياب العدالة وانتشار الواسطة وزيادة حدة املظهرية ىف اجملتمع تشري اىل خلل يف             ومن ال 

فعدم تطبيق القانون ينتج عنه تفشى الواسطة وعدم احترام األفـراد للسـلطة املمثلـة               . بناء قوة الدولة    
 .مبؤسسات الدولة حيث تؤكد ذلك الكثري من املؤشرات علي الساحة الكويتية 

 لدى قطـاع   Marganlization" بالتهميش " تؤكد الدراسة على وجود مؤشرات تشري إيل الشعور : ابعا ر
ويثري ذلك تساؤالت عديدة حول غياب مشاركة الشباب بعمليـة التنميـة االقتصـادية و               . الشباب  

توجيه طاقاته حنو و تأيت املشاركة هنا من خالل االهتمام هبذا القطاع و األخذ باحتاجاته و    . االجتماعية  
 .العمل البناء حيث يعكس الشعور بالتهميش  حالة االغتراب لدى قطاعات واسعة من الشباب

تشري نتائج الدراسة احلالية أيل ضرورة التعرف علي رؤى قطاعات اجملتمع األخري للمشكالت الشخصية              : خامسا  
ملدارس املتوسطة و الثانوية مثال ، أو بـني         و اجملتمعية و املقارنة بينهما و بني هذه الرؤى ورؤى تالميذ ا           

رؤى الراشدين من املوظفني و العمل و ذوى احلرف و املهن املختلفة هلـذه املشـكالت الشخصـية و       
اجملتمعية و رؤى الشباب من طلبة اجلامعة هلذه املشكالت يهدف التعرف علي نواحي التشابه أو االتفاق                

 .   و نواحي االختالف 
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 املراجع

 
 :املراجع العربية •
 
مشكالت الشباب االجتماعيـة يف الـدول العربيـة اخلليجيـة           ) . ١٩٨٥(إمساعيل ،حممد عماد الدين      .١

أعمال ندوة الشباب واملشكالت املعاصرة يف اجملتمع العريب اخلليجـي اجمللـد            .واألوضاع املتغرية   
اء العمـل والشـئون      م جملـس وزر    ١٩٨٥ نـوفمرب    ٢٧-٢٣، بغداد   )٦٩-١:ص ص (الثالث  

 . االجتماعية بالدول العربية اخلليجية
مشكالت الشباب االجتماعيـة يف الـدول العربيـة اخلليجيـة           ). ١٩٨٦(إمساعيل ، حممد عماد الدين       .٢

،سلسـلة  "دراسات خمتـارة    "الشباب العريب يف اخلليج ومشكالته املعاصرة       :واألوضاع املتغرية يف  
،مكتب املتابعة  ) البحرين( ، املنامة   ) ٢٤٢-1١٦: ص ص (،  )٧(الدراسات االجتماعية والعمالية    

 .جمللس وزراء العمل والشئون االجتماعية بالدول العربية اخلليجية
جملـة  . دراسة امبرييقية   : مشكالت طلبة جامعة الريموك      ) . ١٩٨٨(التل ، شادية أمحد ؛ بلبل ، رمزى          .٣

  . ١٦٢ -،١٣٧، ) ٢(٤، ) االردن ( اعية احباث الريموك ، سلسلة العلوم االنسانية واالجتم
ــدالوهاب  .٤ ــدة عب ــة صــنعاء وحاجــاهتم                       ) . ٢٠٠٠(ا ل مشــرف ، فري ــة جامع مشــكالت طلب

 ..٢٠٧-١٧١) ٥٤(١٤، ) الكويت ( اجمللة التربوية   ) . دراسة استطالعية ( االرشادية 
يف الشباب  . ن الشباب يف الدول العربية اخلليجية      مؤشرات دميغرافية ع   –) ١٩٨٦( الراوي ، زياد رشاد      .٥

سلسلة الدراسات االجتماعية والعماليـة     " دراسات خمتارة   "العريب يف اخلليج ومشكالته املعاصرة      
مكتب املتابعة جمللـس وزراء العمـل والشـئون         ) :البحرين(، املنامة   ) ٦٥-١١: ص ص   ) (٧(

 .االجتماعية بالدول العربية اخلليجية
تأثري أزمة االحتالل العراقي على اجلوانب السلوكية واالنفعالية واملعرفية         ) . ١٩٩٣( ، قاسم على      الصراف .٦

 .الديوان األمريي ، مكتب االمناء االجتماعي: الكويت .للشباب اجلامعي يف الكويت
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جلنـة  التـأليف   : الكويـت . شباب الكويت ومشكالهتم املعاصرة.  ) ١٩٩٤(الصراف ، قاسم على  .٧
 .ة والنشر جبامعة الكويتوالترمج

مشكالت الطلبة يف مرحلة املراهقة يف      ) . ٢٠٠١(الضامن ، منذر عبد احلميد ؛ سليمان ، سعاد حممد على             .٨
 ١١،) مصـر (اجمللة املصرية للدراسـات النفسـية   . حمافظة  مسقط وعالقتها بعدد من املتغريات      

)٢٢٠-٢٠١،)٢٩.  
 .الديوان األمريي :  الكويت.الشباب واألسرة) . ١٩٨٥( الطحيح ، سامل   .٩
دراسة حول مشكالت الشباب اجلامعي يف الكويت يف مرحلة مـا بعـد             ). ١٩٩٤( الغامن ، عبد العزيز      .١٠

 . ٢٦٢ – ٢٢١، )٤٧(١٢) الكويت(اجمللة العربية للعلوم االنسانية .العدوان العراقي 
: الكويـت  . التربية يف تلبيتها  احلاجات النفسية للشباب ودور     ) . هـ١٤١٤( املفدى ، عمر عبد الرمحن       .١١

 . مكتب التربية  العريب لدول اخلليج
 ،  ٦عامل املعرفة ، العدد     : الكويت. الشباب العرىب واملشكالت الىت يواجهها      ) . ١٩٧٨(حجازي ، عزت     .١٢

 .١٩٧٨يونيو 
 العرىب  قلق الشباب لدى الشباب العرىب املتخرجني من اجلامعة ، املستقبل         ) . ١٩٩٩(حسن ، حممود مشال      .١٣

 . ٨٥-٧٠، ٢٤٩، ) لبنان ( 
( اجتاهات الشباب ومشكالته     ) . ١٩٨٥( حسني ، عبد اهللا غلوم ؛ اجلرداوى ، عبد الرؤوف عبد العزيز              .١٤

األحباث الفـائزة ىف    : دراسات وقضايا من اجملتمع العرىب اخلليجي       ) . دراسة تطبيقية   : الكويت  
( ، عدد خاص    )٥(دراسات االجتماعية والعمالية    املسابقة األوىل للبحث االجتماعي ، سلسلة ال      

مكتب املتابعة جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية       : ، املنامة ، البحرين     ) ٨٨– ٧:ص ص   
 . بالدول العربية اخلليجية 

دراسة عاملية لتحليل مضمون السري الذاتيـة  : قيم الشباب العرىب  ) . ١٩٨٥(حنورة ، مصرى عبد احلميد       .١٥
جملد أعمال املؤمتر األول لعلم النفس      .  من طالب اجلامعة ىف كل من مصر والكويت        جملموعتني

اجلمعية : ، القاهرة    ) ٥٧٩ – ٥٥٦: ص ص   ( ىف مصر ، اجلمعية املصرية للدراسات النفسية        
 . املصرية للدراسات النفسية 

جملة . اضر واملستقبل   مشكالت الشباب الكويىت بني املاضى واحل      ) . ١٩٨٨(حنورة ، مصرى عبد احلميد       .١٦
 .٣٦-١٧،)١ ( ١٦، )الكويت( العلوم االجتماعية

، واجتاهات طلبة جامعة الكويت حنو مستقبلهم االجتمـاعي والسياسـي           ) ٢٠٠٢(رمحة ، انطون حبيب      .١٧
 . ١٥٨-١٢١، )٧٧ (٢٠، )الكويت ( اجمللة العربية للعلوم االنسانية . والثقاىف 
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. دراسة عن بوادر وحماور ازمة الشباب  : املصرى املعاصر وأزمة القيم     والشباب   ) ١٩٩٧( رضوان ، نادية     .١٨
اهليئـة  : القـاهرة  . ١٩٩٤ – ١٩٨٤ثالث دراسات تتبعية جملموعة من الشباب ىف الفترة من          

 . املصرية العامة للكتاب 
 : وعى معلمى املستقبل باملشكالت االجتماعية ىف اجملتمـع املصـرى          ) . ١٩٩٧( زيادى ، فتحى كامل      .١٩

 ( ١٠،  )مصر( جملة البحث ىف التربية وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة املنيا             . دراسة ميدانية   
٣٥١-٣٠٥ ) ٣ .  

املشكالت واالهتمامات واحلاجات ، دراسة اجتماعية ميدانية على عينة          ) . ١٩٩٧( سعد ، سيدة ابراهيم      .٢٠
 ٣،  ) مصر  ( ربية ، جامعة عني مشس      جملة كلية الت  . من طلبة وطالبات بعض اجلامعات املصرية       

 )١٨٢-٨٨، ) ٢ .  
مدى التفاوت بني الرأى الشخصى للشـباب        ) . ١٩٨٦(شريف ، نادية حممود ؛ الصراف ، قاسم على           .٢١

الكويت ( اجمللة التربوية   . اجلامعى ووجهة نظرهم عن رأى اجملتمع جتاه بعض القضايا االجتماعية           
 ( ،٣)١٦٢-١٢٠، ) ٨ . 

ورقة . مشكالت الطالب اجلامعى وحاجاته اإلرشادية       ) . ١٩٨٤(ية حممود ؛ عودة ، حممد       شريف ، ناد   .٢٢
اإلرشـاد  : قدمت إىل ندوة قسم علم النفس التربوي، كلية التربية ، جامعة الكويت بعنـوان               

  .١٩٨٤ ، ٢٢-١٩الكويت، مارس . النفسي والتربوي بدولة الكويت من أجل التنمية 
: مؤسسات التنشئة االجتماعية ومشكلة العنف بـني الشـباب           ) . ١٩٩٧( د   صاحل ، حسام صابر أمح     .٢٣

رسالة ماجستري غري منشورة ،     . دراسة ميدانية على عينة من الشباب اجلامعى مبدينه بىن سويف           
 ). مصر( قسم االجتماع ، كلية االداب جامعة القاهرة فرع بىن سويف  

سية واالجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف قترة املراهقـة         دراسة املشكالت النف   ) . ١٩٩٥(صاحل ، حسن     .٢٤
  . ٤٣-٢٦، ) ١٤(٥، )الكويت( التربية   . اجلزء األول . بدولة الكويت 

دراسة استطالعية الجتاهات الشباب حنو بعض قضـايا        ) . ١٩٨٦(طه ، حسن مجيل ؛ ابو حويج ، مروان           .٢٥
 .٢١٣-١٦٣، )٨(٣،)الكويت( اجمللة التربوية .تعليمهم اجلامعي 

مشكالت .٢أهم مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية املتحدة،        ) . ٢٠٠٢(عبد احلميد ، ابراهيم شوقى       .٢٦
دولـة االمـارات العربيـة      ( جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية     . املستقبل الزواجى واألكادميي    

  . ٩٦-٣٩،)١ (١٨، ) املتحدة 
دراسـة  : املصاحبة الغتراب الشباب عن اجملتمـع اجلـامعي         بعض املتغريات    ) . ١٩٨٩(عزام ، ادريس     .٢٧

، )١ (١٧،  ) الكويت  ( جملة العلوم االجتماعية    . استطالعية على عينة من طلبة اجلامعة األردنية        
٩٤ – ٦٩ .  
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) الكويت  ( جملة العلوم االجتماعية        . الشباب وفوائد استثمار وقت الفراغ       ) . ١٩٩٩( عمران ، كامل     .٢٨
 ،١٥٤ – ١٢٥، )  ٢ ( ٢٧  

اجمللـة  . اجتاهات الشباب الكوييت حنو قضايا الوقت والعمل وامللكية العامـة            ) . ١٩٨٥( عودة ، حممد     .٢٩
  . ٤١-٩،  ) ٧ ( ٢، ) الكويت ( التربوية 

دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لدى       ) . ١٩٨٧(عيسى ، حسن أمحد ؛ حنورة ، مصري عبد احلميد            .٣٠
 ١٥،  ) الكويـت   ( جملة العلوم االجتماعية    . امعة الكويتيني واملصريني    جمموعتني من طالب اجل   

)٢٠٤-١٧٩، ) ١ .  
: اإلسـكندرية   . تأمالت يف ظاهرة اإلحياء والعنـف       : الشباب يف جمتمع متغري      ) . ١٩٩٥(ليلة ، على     .٣١

 . املعرفة اجلامعية 
دراسات . سي لدى الشباب اجلامعي     أزمة اهلوية واالكتئاب النف    ). ١٩٩٧( مرسى ، أبو بكر مرسى حممد        .٣٢

 .٣٤٨ – ٣٢٣،  ) ٣ ( ٧، ) مصر ( نفسية 
فـروق اجلـنس واجلنسـية يف       ) ١: ( مشكالت طلبة جامعة الكويت      ) . ١٩٧٤(جناتى ، حممد عثمان      .٣٣

 .٢٢٩ – ٢٠٣ ، ٦، )الكويت ( جملة كلية اآلداب والتربية   .مشكالت طلبة جامعة الكويت 
املتغريات االجتماعية احملددة ملشاركة بالشباب اجلـامعي يف اجملتمـع           ) . ١٩٩٧( نور ، مىن توفيق حممد       .٣٤

رسالة ماجستري غـري منشـورة ،       ) . دراسة تطبيقية على عينة من شباب اجلامعات      ( السوداين  
 ). مصر( معهد الدراسات والبحوث العربية ، قسم الدراسات االجتماعية 
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