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 صورة المستقبل لدى الشباب من وجهة نظر طلبة الجامعة

 "دراسة ميدانية في سورية والكويت وسلطنة عمان"
 *دلـد اهلل اجمليـعب. د.أ
 **خالد جمبل الرميضي.د

 ***علي مهدي كاظم.د

 
 الملخص

 
وجهةة ظرةر الاةبال العةامع  فة  سةةركة وال ةكة  معرفةة وةةرا التقةل بن مة  إلى تهدف الدراسة 

للح  ةة  . ص  والقةة ة الدراسةة ةاصةلخوعتةا،  ومعرفةةة عب عةةة الفةةروغ فة  ملل ةةر الدولةةة  والعةة    واا
مقةةةةل بن الةةةةدوة العرب ةةةةة  )سةةةةتاا تلةةةةةحو عنةةةةى محةةةةةرك   24ذلةةةة  تةةةةا تصةةةةت ا اسةةةةلباظة م ةظةةةةة مةةةة  

بعةد اللح ة  مة  (.   ا أدري  غ ةر مةافة مةافة )  لهةا الة إ إجابةا  (والتقل بن الاخص  والته ة 
مةةة   563)وعالبةةةة  عالبةةةا   969وةةةدغ ااسةةةلباظة والباتهةةةا  تةةةا تيب  هةةةا عنةةةى ع  ةةةة عاةةةةا  ة  عتهةةةا 

أظهةةر  ال لةةا   أ، وةةةرا مقةةل بن الةةدوة (. مةة  سةةني ة عتةةا، 553مةة  ال ةكةة   و 472سةةةركة  و
 بن الاخصة  والته ة  والصةةرا العرب ة ه  األفضةن لةدا الاةبال ال ةةكل  والقةةري  ووةةرا التقةل

وباةة ن عةةان  اظةة  وةةرا مقةةل بن الةةدوة العرب ةةة أفضةةن . العامةة هتةةا األفضةةن لةةدا الاةبال العتةةاظ 
أمةةةا التلل ةةةرا  الدكتلراف ةةةة  ف ةةةد  ةةةا، ملل ةةةر الدولةةةة داة . مةة  وةةةةرا التقةةةل بن الاخصةةة  والته ةةة 

   فةة  التقةةل بن الاخصةة  وفةة  لصةال  الينبةةة ال ةةةكل    فةة  مقةل بن الةةدوة العرب ةةة  ولةةدا العتةاظ 
وملل ةةةر العةةة   داة لصةةةال  الةةة  ةر فةةة  وةةةةرا التقةةةل بن الاخصةةة  وفةةة  الصةةةةرا . الصةةةةرا العامةةةة

 وملل ر اإلخلصاص داة لصال  اإلخلصاص العنت  ف  التحةةرك  وفة  الصةةرا العامةة  وأخ ةرا  . العامة
  (لصةال  عنبةة القة ة الرابعةة)  ملل ر الق ة الدراس ة داة ف  وةرا التقةل بن الاخصة  والته ة فإ،  

 (.لصال  عنبة الق ة الرابعة والخامقة)وداة ف  الصةرا العامة 
 
 
 
 .، سوريةكلية الرتبية، جامعة دمشق*
 .، الكويتكلية الرتبية، جامعة الكويت**
 .، سلطنة عمانكلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس***
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 :دقمة امل -1

لكــــون مــــيف مســــاهلة   خريطــــة اعــــريب الســــكا  بــــاجمل م  العــــر ،   ــــا الشــــبا  دــــم عــــد  ا ســــ  بل  ــــا م
يشــكلون مـــيف يفنـــوص   خالاتالــهم اوج ماعيـــة،  ي طلـــ  ملعـــداددم لــيد ار ا ســـ  بلية ملســـرتايفي ية  ا ـــ ة 

 .ا عامل، يفض    اع باردا ما ين ظره اجمل م  ميف الشبا ، كما و يفغفل   الوقت ذايفه هلاجاهتم  يفطلعاهتم
م ر اد هلركات اإلصالح، فهم الذييف حياربون ال لـو،،  حي  ـون علـل الظلـم الـذي حييـق  ـم  الشبا  د

 بغــمدم،  دــم دعــا  اوســ  الل الــوطا،  دــم الطاقــة الــل و يفنضــ  إلهلــدا، ال غيــم    يــق ال طــور،  دــم 
 (.8811جابر، )أيضا الذييف حيافظون علل اس مرار احليا    اجمل م  

لــــيط ف ـــش لوـــم يشـــكلون اـــرحية كبـــم  مـــيف الرتكيــــ   -أجيـــال ا ســـ  بل -با   يفنبـــ  أ يـــة ف ـــة الشـــ
الســـكا    الـــبالد العربيـــة،  لكـــيف أيضـــا لكـــووم أســـاس ا ســـ  بل،  صـــور  الغـــد الـــذي ســـ  ياه اجمل معـــات 
 العربيــة،  دــم رأس ا ــال احل ي ــي لكــل يف ــديب، فــجذا  جهــوا ال وجيــه الــالويب  ف ــاذ ل ــدراهتم  ميــوعم، فــجن ذلــ 

 .يساعد علل مت عهم بالال ة النفسية،  مسا  هم الفاعلة   ال نمية ا س دامة   اجمل م  جبوانبه كافة
 قــــد اهل لــــت ا ســــ لة الشــــبابية مكانــــة مرموقــــة   يففكــــم ا يططــــ    ا ــــعي السياســــات اوج ماعيــــة، 

مـيف هلـوعم،  بال ـاص يفالـب   باع بار أن مواقف الشبا   اجتاداهتم يفع رب الساس   هلركـة ال غـم اوج مـاعي
بلية جمل معـــــــــاهتم  يفشـــــــــكيلها دــــــــذه ا واقـــــــــف  اوجتادـــــــــات ا ســـــــــ  لة ال   عـــــــــيف صـــــــــيا ة الالـــــــــور  ا ســـــــــ  

 (.4002وادر،)
 يفســـعل الدراســـة احلاليـــة مل  معرفـــة أ  ـــاص الشـــبا  بـــاجمل م  العـــر  بشـــكل عـــايب،    ســـورية  الكويـــت 

 ي ضـي . اس شـرا  صـور  ا سـ  بل مـيف  جهـة نظـردم سلطنة عمان بشكل خاص،    الوقت ذايفه  ـا ل 
اس شــرا  ا ســـ  بل  ـــر ر  الـــوعي ب هلــدا، ا ا ـــي ال ريـــ ،  ال ـــومل الــل صـــنعت أهلـــدا، دـــذا ا ا ـــي، 
 كـذل  الــوعي باحلا ــر،  بجمكانايفـه،  بــال ومل ا ــ ار  فيـه،  الــل يف فاعــل علـل أرمل ذلــ  الواقــ ،  ا  غــمات 

 ر بشكل داتم ل الوغ الواق  بشكل حمـدد د ن اـكل أخـر،    حلظـة يفار يـة الداخلية،  اخلارجية الل يف  ا
 (.4004، العامري)بعينها 

ملن اس شـرا  ا ســ  بل   جم مــ  مــيف اجمل معــات مــيف خــالل الشــبا ، ي ــي  الفرصــة لل ــدخل   حلظــات 
 مــــيف ان ظــــار مناســــبة للــــ  كم   مســــار ال غــــم اوج مــــاعي،  يفوجيــــه ال ــــومل الفاعلــــة   دــــذا ال غيــــم، بــــدوذ 

 وســـيما أن العـــامل العـــر  يعـــي  اليـــويب هلالـــة . الهلـــدا،،  يفل يهـــا،  خر جهـــا للواقـــ    يفوقيـــت  ـــم مالتـــم
صـــراص سياســــي،  اق الــــادي،  ا ـــا  ن ي ــــة اونف ــــاح علـــل العــــامل اخلــــارجي،  قـــد يالــــاهل  ذلــــ  يفغــــمات 

احليــا    ظــل نظــايب ل علــيم  فــرصاج ماعيــة اــديد   اق الــادية حيمــل  وردــا الشــبا  الــذييف  ــاقت أمــامهم 
عالقــة لــه بســول العمــل،  يفبــدد هللــم الشــبا    اوســ  رار أمــايب يفكــاليف الــس ار البادظــة  اريففــاص أســعار و

ملخل، فكان او ـرتا  ا ـرتا  عـيف الواقـ   دـر   منـه،  العـد ان ا وجـه لـذل  الواقـ  الـذي ا  ـال ...ا ساكيف
، أ  اســ يدايب العنــف، أ  رفضــه كمــا يفعلــرت الد لــة   هللمهــم  انعكــط   صــور اــذ كرفضــه ذلــ  الواقــ 

 ـــــــون اركاء   جــــسء ميف عاتده ق فيه ذاهتم،  يكونـــــــا    مشر ص قومي   ــــــــــــــار طاقات الشبـــــــــاس لم
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 (.4004؛ العامري، 8811جابر،)
، عا يـة و يف ـل   يف امدـا عمـا اـهده  قد يفسامنت الهلـدا، الـل مـرت  ـا اجمل معـات العربيـة مـ  أهلـدا

الواقـــ  العـــر ، ف ـــد اـــهدت وايـــة ال ـــرن العشـــرييف العديـــد مـــيف ا ـــ ارات العا يـــة الـــل اخرتقـــت يف اماهتـــا كافـــة 
احلـــد د ااغرافيـــة للم  معـــات،  مـــيف دـــذه الهلـــدا، ديمنـــة الرأااليـــة العا يـــة،  عو ـــة اوق الـــاد  الل افـــة، 

   اهلـــد ، فضـــالذ عـــيف اللـــور  اعاتلـــة    ســـاتل اويفالـــال    ا علومـــات،  قـــد  اوق الـــاد   ظـــل ســـياد  قـــو 
 أ قعــت الشــبا     (.4002وادــر، )أصــابت دــذه ال غــمات البنيــة الل افيــة  ال يميــة   اجمل معــات الناميــة 

لووا، داتــر  ال لــق علــل مســ  بلهم   ظــل يفلــ  ا  غــمات ااديــد ،  وســيما فيمــا ي علــق بالعمــال الــل يشــغ
 كيفيــة هلالــوعم علــل دــذه العمــال،  مــدمل يفوافــق طبيعــة العمــل مــ  ا ــ دالت الدراســية،  ســبل اك ســا  

 مــدمل ر ــادم عــيف . مهــارات العمــل الالومــة، دــل يــ م مــيف خــالل ال ــدري ، أيب ا مارســة، أ  كليهمــا معــاذ 
سـ هم، أ    العمـل، أ  عملهم  يفعليمهم،  عيف الجر الذي سي  ا ونه،  ا شـكالت الـل يفـواجههم   درا

بســـب  العمـــل؛ لن العمـــل دـــو ن طـــة انطالقهـــم  واجهـــة احليـــا  العامـــة كفـــرد مســـ  ل  مســـ  ل،  ملن مـــدمل 
ر ــادم، أ  ملهلبــاطهم، أ  فشــلهم   عملهــم حيــدد مــوقعهم   ا ســ  بل، بــل  حيــدد أيضــا الن طــة الــل ي ــ  

ن عنـد أيـة مواجهـة بسـيطة مـ  الواقـ  اوج مـاعي  قد جنددم يهربـو فيها اجمل م  علل خارطة ال  ديب  ال  خر، 
مل  عــامل اارمــة،  او،ــرا ،  اإلدمــان علــل ا يــدرات،  مــا مل  ذلــ  مــيف أاــكال الســلوكيات الســلبية الــل 
نل ظهــا يوميــاذ  الــل يفعــرب عــيف رفضــهم للواقــ  ا عــال،  لعــديب قــدرهتم علــل مليالــال صــوهتم مل  أ ل ــ  الــذييف 

( 4002)مل ـــم  عبـــد ا ي ـــار  يفوصـــلت دراســـة  ،(8814؛ عكااـــة، 8880صـــربي، )يراـــون سياســـ هم 
اإلهلســـــاس : مل  أن الطلبــــة ااـــــامعي  لــــديهم العديـــــد مـــــيف ا شــــكالت النفســـــية  اوج ماعيــــة،  ا  مللـــــة  

بال شــا،يب،  ال لــق،  ال ــويفر،  اف  ــاد احلمــاس   العمــل،  الشــعور با لــل،  الغربــة اوج ماعيــة،  ف ــدان الل ــة 
 .  اجمل م  العر  بالنفط

 : ةشكل  المراس  -2
مل  أن أكلر ما يلم ال لق لدمل الفراد دو ا س  بل، بـل ملوـم عنـدما  ((Zaleski, 1996يشم ولسكي 

. و مكــنهم  ديــد ا ســ  بل يشــعر ن باإلهلبــال  ال لــق علــل ذ اهتــم،   جــوددم،  علــل عالقــاهتم بــا خرييف
ي ضـــميف الن ـــاح   العمـــل،    يـــق الـــذات،  اإلمكانيـــات الكامنـــة،  يفوصـــلت الدراســـات مل  أن ا ســـ  بل 

 (.4008؛ ا شييي، 4002الف ال ي، ) الن اح   العالقات م  ا خرييف 

أنـه ( 4002) الشيء ا  كد بالنسبة للمسـ  بل  مسـ  دايفه  ف ـا  ـا أاـار ملليـه كـورني  ا ـذكور   وادـر 
مل  أخرمل،  مـيف يـويب مل  رخـر،  مـيف سـنة مل  أخـرمل،  مـيف ع ـد  ي غم ميف اانية مل  اانية أخرمل،  ميف ساعة"

 عليـــه، فـــال غيم   ا ســـ  بل دـــو عمليـــة هل ميـــة،  أن ا ســـ  بل ا ر ـــو  بـــه  ـــدده (. 988ص " )مل  رخـــر
 .سلوكيات  خطش اليويب

  بناء علل ذل ، يف ملل مشكلة دذه الدراسة   أن الشبا  جيل   مرهللة ان  الية حمملة بالطموح، 
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 ال مرد،  الر بة   ال غيم،  يف كيد الذات،  وسيما أن اجمل معات العربية  منهـا الكويـت  سـورية  عمـان متـر 
 رهللــــة ان  اليــــة ســــريعة ال بــــدل  ال غيــــم، كن ي ــــة لل فاعــــل بــــ  ا  غــــمات العا يــــة الــــل صــــاهلبت العو ــــة   

بــــ  يفغيــــم ال وجهــــات  السياســــات العامــــة، ا علومــــات،  اويفالــــاوت،  ا فــــاديم  الفكــــار،  ال الــــورات،   
 وسيما يفغيم الد ار ال  ليدية بسب  سياسـات اإلصـالح اوق الـادي،  ال كيـف البي ـي،  الـل قـد يفـنعكط 

 دـــذا مـــا نالهلظـــه بالفعـــل عنـــدما ، ـــ  علـــل الشـــبا   مســـ  بلهم   ظـــل ا شـــكالت الـــل يعـــانون منهـــا، 
لــيهم أســ لة يفـد ر هلــول ا شــكالت النفسـية  اوج ماعيــة الــل  ن فاعـل مــ  الشـبا   وســيما عنــدما نطـرح ع

يعــانون منهــا، فن ــددم ي  ــداون بجســها  عــيف العديــد مــيف ا شــكالت احل ي يــة الــل يعــانون منهــا بالفعــل، 
 الـــل مـــيف  جهـــة نظـــردم يفعـــي هم عـــيف ال وافـــق الفعـــال مـــ  ذ اهتـــم  حمـــيطهم اوج مـــاعي مســـ  بالذ،  دـــذا مـــا 

؛ 4002؛ العـــااي، 4009؛ صـــ ر، 8811جـــابر، )الدراســـات   دـــذا اجملـــال  يفوصـــلت ملليـــه العديـــد مـــيف
 (.4002؛ مل م  عبد ا ي ار، 4002الفن ري، 

ملن عــامل الشــبا  حي ـار مل  فهــم عميــق،  لكــي يففهـم الشــبا   عــا هم، و بــد (: "8811) يـرمل ودــران 
 .(821ص" )أن يففهمه ميف  جهة نظر الشبا  أنفسهم، ميف  اق  ملطاردم ا رجعي

ل ــد أيفاهلــت دــذه ال غيــمات عــذا اايــل مــيف الشــبا  فرصــاذ  ــم مســبوقة لالنف ــاح علــل ا افــات العــامل، 
 ال فاعــل مــ  ا عــار ،  ا علومــات،  الاــال ا  باينــة مــيف ال ــيم، رــا  ســ    أاــال ملدراكهــم،  طموهلــاهتم، 

يعــا  منهــا الشــبا  العــر ، كــل   فــرص نضــ هم ا بكــر نفســياذ،  معرفيــاذ،  اج ماعيــاذ ر ــم ا شــكالت الــل
ذل  أسهم   يفكـوييف صـور  لـدمل الشـبا  ااـامعي عـيف مسـ  بلهم  مسـ  بل بالددـم، المـر الـذي ي طلـ  
 . ال عر  علل صور  ا س  بل ميف  جهة نظر الشبا  ااامعي   كل ميف الكويت،  سورية،  سلطنة عمان

 :أسئل  المراس  -3

 .نظر الشبا  ااامعي   سورية  الكويت  ُعمان ما صور  ا س  بل ميف  جهة  -5-1
 . (سورية، الكويت، عمان)م غم الد لة   ملما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ  -5-4   
 . (ذكر، أنلل)م غم اانط   ملما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ  -5-5   
 . (علمي، أد )م غم اإلخ الاص   مل ما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ  -5-2   
أ  ، اانيــة، االلــة، رابعــة، )م غــم الســنة الدراســية   ملمــا طبيعــة الفــر ل   صــور  ا ســ  بل  ف ــاذ  -5-3   

 . (خامسة
 :أهمي  المراس  -4

يفســ مد دراســة الشــبا  أ ي هــا مــيف ال يــة اخلاصــة عـــذه الف ــة،  ذلــ  باع باردــا الف ــة الــل متلــل هليويـــة 
 . هلركة اجمل م ، كما ملوا يفعكط ا نظور عذا اجمل م 

 يفنبــ  أ يــة الدراســة بــ ن طــرح ا و ــات ا  عل ــة بالشــبا  أمــر دــايب  هليــوي عنــد ال يطــيش للمســ  بل، 
  ــار بشــكل    كــذل  فــجن قضــايا الشــبا ،  مــا  ملــه مــيف يفغــمات نوعيــة،  كميــة كلــم  ال شــاب   ال ع يــد 

 .ي ا س نم هلذ مكيف اس شرا  ا س  بلأساسي مل  اود مايب  الوع
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كمــا يفنبـــ  أ يـــة الدراســة مـــيف رصـــد،  فهـــم قضــايا الشـــبا     ـــوء ال غيــمات اوج ماعيـــة الكبـــم  الـــل 
اـــهددا اجمل مـــ  العــــر  بشـــكل عــــايب  الكـــويل  الســـوري  العمــــا  بشـــكل خــــاص،  وســـيما  أن  ال غيــــمات 

ص بعــا الف ــات،    فرصــها   ملاــباص هلاجاهتــا الساســية، اوج ماعيــة قــد أاــرت بالــور   ا ــ ة   أ  ــا 
ف ـد  جـد الالـرا  .  وسيما ف ة الشبا  الل   ار مل  يفدخل ميف جان  اجمل م  ل ال ي  بعا أ  ـاعها

منهم يعانون اخلو  ميف ا سـ  بل اجملهـول، ( ٪91)  دراس ه علل عينة ميف الشبا  الكويل أن ( 8882)
 .اص ميف أجل   يق الذاتمنهم يعانون الالر  (88٪) 

 :أهماف المراس  -5

هتــد  الدراســة احلاليـــة مل   ديــد ا المــ  الساســـية لف ــة الشـــبا    اجمل مــ  العــر ، مـــيف خــالل رصـــد 
  ليـــل ال  ـــاص  الظـــر   ا  باينـــة،  أدـــم ال ضـــايا ا  عل ـــة  ـــم،  مـــدمل ملدراكهـــم،   عـــيهم عـــذه ال ضـــايا 

مالمــ  صـــور  ا ســ  بل عـــيف الشــبا  ااـــامعي   كــل مـــيف الكويــت  ســـورية بغيــة ال وصـــل مل  .  ر،يــ هم عـــا
 عمـــان،    ــــ  احللــــول  البــــداتل ا  اهلـــة  ــــا مكــــيف أن يكــــون عليــــه  اقـــ   هلــــال يفلــــ  الجيــــال   الع ــــود 

 .الالهل ة
  :ةصطلحات المراس  -6

 ســم دــذه ســنة،  يفن 90مل   81دــم أفــراد اجمل مــ  الــذييف مت ــدد أعمـاردم مــيف ســيف " :الشبببا  -6-1
ا رهللة العمرية مل  مرهلل   يفبعاذ لليالاتص النفسية  اوج ماعية الـل متيسدـا،  دـي مـرهللل ا راد ـة ا  ـ خر ، 

 90هلـذ  44سنة،  مرهللة الراـد  مت ـد مـيف  48هلذ  81 يفشمل كل ميف ي     الشرحية العمرية ميف سيف 
مرهللـة جديـد    هليايفـه ف لـف   مسـ  ليايفه  دي الفرت  الل يكـون الشـبا  فيهـا قـد اك مـل يفعليمـه،  بـدء 

 بناءذ علل ذل   مت الدراسة اـباباذ ي عـون علـل دـذا ا  الـل (. 82، ص 4004العامري، " ) اهل ياجايفه
 .العمري
 دــم أفــراد اجمل مــ  الـذييف يدرســون   ا  سســات ال عليميــة لكــي حي لــوا  :الشبببا  امبباة   -6-2

  بنــاء اجمل مــ ،  يفن هــي فــرت  الشــبا  عنــدما يــ مكيف الفــرد مــيف اهلــ الل مكانــة اج ماعيــة،  لكــي يــ د ا د راذ 
 .مكان ه اإلج ماعية،  يبدأ   أداء د ره   اجمل م  بشكل اابت  مس  ر

يعيشـون فيـه بعـد فـرت  ومنيـة دو ر،ية يف ملية ير   الفراد ب   ي ها   اجمل م  الذي  :املستدقبل -6-3
 .معينة
 . لشكل الذي ي وقعه الشبا  لو عهم الشيالي  ا ها   اجمل م دي ا :صورة املستدقبل -6-4
 :الشبا  واملستدقبل: اإلطار النظري -7

 ا  الف اء كالشبيبة، ا  يش ،  مج  اا  الشبان،  أ ل الشيء،  الشبان بالكسر النشال ــــــالشب
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 الشبا  مج  اـا   ،  الشبا  الف اء  احلدااة، ا  يش  ابابا  ابيبة،(11دـ، ص 8922الشماوي، )
 (.21دـ، ص8911بيف منظور، ) كذل  الشبان 

 الشــــبا  مرهللــــة مــــيف مراهلـــــل العمــــر يف ــــ  بـــــ  الطفولــــة  الشــــييوخة،  يف ميـــــس مــــيف الناهليــــة البيولوجيـــــة 
باوك مـــال العضـــوي،  نضـــور ال ـــو ، كمـــا يف ميـــس مـــيف الناهليـــة اوج ماعيـــة ب وـــا ا رهللـــة الـــل ي  ـــدد فيهــــا 

 (.8811مرقص، ) بله ا ها، أ  مس  بله العاتلي مس  بل اإلنسان سواء مس 
 بذل  مكيف ال ول ملن فـرت  الشـبا  يفبـدأ عنـدما حيـا ل اجمل مـ  يف ديـل الفـرد لكـي حي ـل  مكانـة اج ماعيـة 
مسـ  بالذ،  لكــي يــ دي د راذ   بنــاء اجمل مــ ،  يفن هــي فــرت  الشـبا  عنــدما يــ مكيف الفــرد مــيف اهلــ الل مكان ــه 

  أداء د ره   اجمل م ، أي أن  الشيالية اإلنسانية يفظلُّ اابة طا ا أوا مل يفعـد لد اردـا اوج ماعية،  يبدأ 
 .اإلج ماعية ا س  بلية بعد

لـذل  يعـد الشـبا  رأاـال المـة،  عـدهتا،  ع اددــا،  هلا ـردا،  مسـ  بلها،  دـم اـر   المـة الـل يففــول 
علــل أ لـــل ار اهتــا،  كيــف يفنميهـــا،  كيــف يفوجههـــا  ار هتــا  موارددــا كلهـــا، فــجذا أدركـــت المــة كيــف  ـــاف 

 (.4000ميلسون، ) يفس فيد منها  يفغمدا، عنددا يفس طي  أن يف دي رسال ها   احليا  
 كـــووم أصـــ ا  ا ســـ  بل، فهـــم الرصـــيد احل ي ـــي لكـــل أمـــة،  العنالـــر الكلـــر أ يـــة  هليويـــة   عمليـــة 

  يظهر هلاليـاذ د ر الشـبا   وسـيما الشـبا  ااـامعي ال يطيش  س  بل أمة يفطم  مل  الرقي  ال طور؛ لذل
  البالد النامية الل يف طل  مل  ال  ديب،  الل يف مس  حب مية ال غيم ،و مس  بل أهلسيف،  ذلـ     ـوء مـا 

 .يف وافر للشبا  ميف فرص ال عليم  العمل،  عالقايفه اوج ماعية،  ان ماءايفه لبلده
خــم  مـــدمل ان شـــار ظـــوادر مر ــية عديـــد    جم معايفنـــا العربيـــة،  لكــيف أصـــب نا نالهلـــ    الســـنوات ال

ن ي ــــة للعديــــد مــــيف العوامــــل اوج ماعيــــة،  السياســــية،  الل افيــــة،  اوق الــــادية،  الــــل أدت مل   جــــود أومــــة 
 يف  ســــد دــــذه الظــــوادر   الالمبــــاو ، . يعانيهــــا اجمل مــــ  بشــــكل عــــايب،  الشــــبا  ااــــامعي بشــــكل خــــاص

لنفســية،  اوج ماعيــة، المــر الــذي انعكســت قدريفــه    ديــد صــور  مســ  بله،  مســ  بل  اإل ــال،  العسلــة ا
 .بلده

 كـل ذلــ ، ن ي ــة للمشــكالت الــل يفواجــه الشــبا ، فمنهــا مــا ي الــل بالــ  ه، أ  مــا ي الــل  وقفــه مــيف 
ي علــــق أســــريفه، أ  مدرســــ ه، أ  بي  ــــه خاصــــة،  منهــــا مشــــكاليفه اوج ماعيــــة،  الل افيــــة،  ا اديــــة،  منهــــا مــــا 

بظر    اليله،  عمله، أ   ق ه،  منها مشـكالت قياديفـه،  يفوجيهـه،   ـم ذلـ  مـيف ا شـاكل الـل يفـ ار   
 (.8819هلاف ،)الذي ين ظر نه أ  ين ظردم هليايفه  الل  دد موقفهم ميف اجمل م  كما  دد ا س  بل 

علــل قــدرهتم    ديــد صــور   دــذا مــا أكديفــه العديــد مــيف الدراســات العربيــة  الجنبيــة  الــل قــد يفــنعكط 
لن دــذه ا شــكالت يفســب  عــم الضــيق  ســوء ال وافــق مــ  . اخل...مســ  بلهم ا هــا  اوج مــاعي  ال نمــوي

الذات  ا خرييف،  بال اص عديب اعوردم بالر ا  وسيما عند صـعوبة  ديـد ا سـ  بل اخلـاص  ـم  بـبالددم، 
هـــــا مشـــــكالت أكادميـــــة  مهنيـــــة  اق الــــــادية  مـــــيف دـــــذه ا شـــــكالت مـــــا قـــــد يكـــــون خــــــاص بالســـــر ،  من

 .اخل.... اج ماعية
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لذل ، يفشم الدوتل مل  أن الشبا  العر ،  وسيما ااامعي، ماوال  ض  لنظمة يفعليميـة  اج ماعيـة 
و يف وافق م  العالر الذي يعيشون فيه،  و يفليب أدىن م طلبات هلياهتم اليومية؛ فا نادج الدراسية يفن مـي مل  

قبـل عالــر ا علومـات  اإليفالـاوت،  راـرت البعــد عـيف طوفـان العو ـة ااــار ،  ماولنـا ن ـوجط ريبــة  عالـر مـا
مــيف الشــبا   أفكــاردم  طموهلــاهتم،  نضــ  احلــواجس أمــامهم لكــب  د افعهــم،  حماصــر  طموهلــاهتم،  ماولنــا 

اوذ ل   يـــق نـــدف  ب عـــداد كبـــم  مـــنهم  وســـيما ا  علمـــ  مل  الب ـــح عـــيف جم معـــات جديـــد  يففـــ   عـــم جمـــ
أمــانيهم،  يفلــيب ر بــاهتم،  أهلالمهــم،  وســيما   ملصــاد اإلخ الــاص ا ناســ  عــم،  قيــاس يفعلمهــم،  ملصــاد 
فرصة عملهم   فالالهم العلمي،  كان ن ي ة الذل  أن اهل ضنت الـد ل ا   دمـة ةبـة ا  علمـ  ااـادييف 

 (.8881الغساص، )
ا ــرتا  هل ي ــي عــيف  ديــد مســ  بله،  قــد صــنعت دــذه المــر الــذي جعــل الشــبا  العــر  يعــي  أومــة 

الومـة اللــوات   ال ـوان  اوج ماعيــة عامـة،  ال عليميــة خاصــة،  ا،الـر د ر الشــبا    اخلضـوص عــا  اول ــسايب 
 ـا،  مـيف ش اــعر بالضـ ر،  عــديب ال ـدر  علــل   يـق ذايفـه،  قــد نـ ج عــيف ذلـ  يفالــرفات للشـبا  ااــامعي 

يف دــذا الواقــ ،  رفضــه،  الــذي ي ملــل بعــديب م ابعــة دراســ ه ااامعيــة،  ر ــا لعــديب فــال ل فض ــل اونســ ا  مــ
 اللــا  خضــ  عــذا الواقــ  ر ــم أنــه . قدريفـه علــل دفــ  ال كــاليف، أ  هلرم ــه ا عــدوت العاليــة لل بـول ااــامعي

ا عيشـة، ينفر منه ك ن يدخل   ملخ الاص  ير به حبلاذ عيف فرصة عمل بعد ال يـرر،  سـد م طلبـات احليـا    
 اللالح مترد علل الواق ،  هلا ل يفغيـمه، كم ا ل ـه السـفر بعـد ال يـرر إلصـاد اإلخ الـاص الـذي ير ـ  بـه، 

 مكــيف  ديــد مالمــ  الواقــ  الــذي يعيشــه الشــبا  ااــامعي العــر    جمموعــة مــيف ال يــود . أ  لغــرمل العمــل
 : الل يف ملل  

 .ليدية احمليطة بهال ناقا ب  يفطلعايفه  طموهلايفه  البي ة ال   -
 .قيود أكادمية هلددت يففاعاليفه  أفكاره  سلوكيايفه - 
 .قيود السر  الل فر ت عليه عالقايفه م  ا خرييف  نوص الدراسة   بعا الهليان -    
 .قيود البنية اوج ماعية  السياسية  الل أبعديفه عيف ا شاركة   صن   اقعه  مس  بله - 
 عليميــة  الــل ق لــت ملبداعايفــه  جعل ـه مســ هلكا يف ليــديا،  هلرم ــه مــيف   يــق طموهلايفــه قيـود   البنيــة ال -    

 . ر بايفه   اإلخ الاص  العمل   س  صور  مس  بله
 يضــا   ــا ســبق مشــكالت ا هنــة،  العمــل؛ فهنــار اــ ل  ن ــص   بــرامج ال وجيــه ال عليمــي،  ال وجيــه 

الشـبا ،  عـديب  جـود فـرص كافيـة للعمـل أمـايب خرصـي  اخلـاط  لببـاء لالخ الاصـات الـل و يفناسـ  ميـول
منالــور )ااامعــات، باإل ــافة مل  مــا يواجهــه بعــا الشــبا  مــيف ن ــص   اخلــرب   ال ــدري    جمــال العمــل 

 (.4001 الشربيا، 
   الواقـــ  ملن مشــــكالت الشـــبا  ااــــامعي   جمـــال العمــــل بعــــد ال يـــرر يفرتكــــس   عـــديب  جــــود بــــداتل 

.  الل يف ناس  م  قدراهتم  اسـ عداداهتم،  عـديب  جـود معلومـات كافيـة متكـنهم مـيف اوخ يـارلل وجيه ا ها، 
 مــــا حيــــد،    الــــ  المــــر دــــو يفوويــــ  الشــــبا  ااــــامعي بعــــد ال يــــرر علــــل فــــرص العمــــل د ن اإلل ــــسايب 
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عمــا  بـل ملن  مـيف ا شـكالت الرتيســية دـي مـا يواجهـه الشـبا    بي ــة العمـل بواقـ  بعيـد جـداذ . باخ الاصـهم
 (. 4001منالور  الشربيا، )يفل نه عيف أ ية العمل  ال فا    بذل ااهد 

 قـــد يضـــطر الشـــبا  ااـــامعي مل  جمـــارا  ا واقـــف الســـلبية؛ هليـــح يفع ـــس الوهلـــدات اإلداريـــة   جم معنـــا 
العـر  عــيف ال يطــيش  اوســ فاد  مـيف طاقــات الشــبا ،  وســيما   ظــل اف  ـار ا نــا  العلمــي الــذي يشــ   

ل اوب كــار  ال  ديــد   العمــل، كــل ذلــ  حمــبش لطاقــات الشــبا   قــدرهتم علــل اإلجنــاو،  رســم صــور  علــ
 . س  بلهم

 يضـــا  مل  ذلـــ  ع ـــس نظـــم ال علـــيم عامـــة،  ااـــامعي خاصـــة عـــيف اســـ يعا  ال  ـــديب العلمـــي الســـري ، 
 اوســـ فاد  منهـــا بـــل صـــد  ا عـــار   اخلـــربات ا  سايـــد   اعاتلـــة،  يف ـــدمها للشـــبا   مســـاعدهتم علـــل متللهـــا 

 .الشبا  أنفسهم عاجسييف عيف ال كيف معها
 دذا ما جعل الشبا  ااامعي   البالد العربية يدركون الفـرل بيـنهم  بـ  اـبا  الـد ل ا   دمـة،  صـد  
كلــم مــيف الشــبا  العــر  نفســه   د امــة الالــراص مــ  الواقــ  الــذي يعــي  فيــه،  يــسداد دــذا الالــراص بالنســبة 

الــذي يهــاجر،  هلــ  يالهلــ  الشــبا  ملن مشــر عاهتم   احليــا  يف علــر  يفعــال، يالــل اــ  بعضــهم للشــبا  
مل  هلـد د م طرفــة، مل  هلــد د   أن يكـون دنــار هللــم  ســ  بل ي مسـ  بــه،  يعــي  علـل أمــل   ي ــه، رــا 

 (.4001الس ا ي، )ين هي ببعضهم مل  الضياص 
  اإلسـراتيلي،  الدـم مـيف ذلـ  الالـراص العـر  العـر   يعي  جيل الشبا  العر  اليويب أومة الالراص العر 

  فلســط ،  العــرال،  الســـودان،  اخلالفــات بــ  الـــبالد العربيــة الـــل أاــرت علــل قومي ـــه،  هللمــه     يـــق 
ال ضـــاميف العـــر ،  الســـول العربيـــة ا شـــرتكة،  ب ا،دـــا  ـــت ســـيطر  ســـياد  ال طـــ  الواهلـــد ا هـــيميف عليهـــا، 

اخل،  دكذا يعي  الشبا  العر    منا  يضـعف فيـه ال ـيم،  حيـط ب نـه ...رمل احلالار يفسييف احل اتق  ف
 (.4008خليل، ) هليداذ و صد عوناذ ريف هلوله   ملن شاله ميف علريفه ليال   صور  مس  بله 

    وء كل ما سبق، ما صور  ا س  بل مـيف  جهـة نظـر طلبـة ااامعـة  علـل الـر م مـيف ا شـكالت الـل 
ا الشــبا  العــر ،  وســيما مــا ي علــق  شــكالت الــبالد العربيــة ن ي ــة اخلالفــات فيمــا بينهــا،  يفــرر يعــا  منهــ

ال ط  ال هلد   ال الع   ا،  جتست ها أكلر فـ كلر، فضـال عـيف مشـكالهتم ال عليميـة الـل قـد يفكـون أاـرت 
ال كنولوجيـــة، علــل صــور  مســـ  بلهم   ظــل  يـــا  اوخ الاصــات الــل يفناســـ  ســول العمـــل،  ال طــورات 

 دخــول جم مــ  ا عرفـــة  ا علومــات،  اريففـــاص معــدوت ال بــول ااـــامعي،   ــعف احلالـــة اوق الــادية لســـردم 
 اريففــــاص ا عيشــــة،  عــــديب الر بــــة   اإلخ الــــاص الــــذي دخلــــه،  قلــــة فــــرص العمــــل،  الر بــــة   الســــفر مل  

 .اخل...اخلارر
 لرتيط للشبا  لدخول العامل ا عاصر،  د نه كل دذه ا شكالت يفدل علل أن ال عليم دو ا ف اح ا

فجن الشبا  يالب ون خارر السمان،  عيف طريق ال  ويـد   ال علـيم ي فـ   البـا  أمـايب ااميـ  لكـي يـدخلوا 
مل  عامل يفكنولوجيا ا علومـات،  ال علـيم بالنسـبة للشـبا  ا نفـذ الـرتيط ل  سـ  مسـ ويات ا عيشـة،  لسيـاد  

ات،  اخلـــربات،  يفوســـي  ا عــــار  رـــا صعـــل الشــــبا  العـــر  قـــادراذ علــــل رســـم صــــور  الـــدخل،  ويـــاد  ا هــــار 
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ال بعيــة،  سـ  بله،  مسـ  بل بـالده مـيف اجــل مواكبـة ال طـورات   عـامل يفكنولوجيــا ا علومـات،  الـ يلص مـيف 
 .  اوع ماد علل اوس ماد ميف خارر هلد د الوطيف العر 

. ة، صــ  أن يفواكبهـا عمليـة بنـاء اإلنســان  واجهـة  ـديات العالــر بال ـاص فـان عمليـة بنــاء الـد ل احلديلـ
 وســـيما الشـــبا  الـــذي ســـيكون لـــه النالـــي  الكـــرب مـــيف العنايـــة  اود مـــايب؛ ون جم مـــ  الغـــد دـــو جم مـــ  

 . الشبا  ال ادر علل  ديد مس  بله، علل الر م ميف كل ما يعانيه ميف  غوطات
  :المراسات السابدق  -8

 :ل ربي المراسات ا -8-1

متكــيف البــاهللون مــيف اوطــالص علــل عــدد و بــ س بــه مــيف الدراســات الســاب ة هلــول صــور  ا ســ  بل لــدمل 
 :الشبا ،  فيما يلي عرمل موجس عذه الدراسات مريفبة يفالاعدياذ 

هتـد  الدراسـة مل  معرفـة مواقـف الشـبا  (: 8812)ا ذكور    أبيا  :1967دراسة أب ض عان  -
 يفنــــوص دــــذه ا واقــــف هلســــ  ااــــنط  اون مــــاء ااغــــرا   الوســــش اوج مــــاعي  العــــر  الســــوري   قــــيمهم،

 قـد للـت عينـة الب ـح طـال  جامعـة دمشـق الـل كانـت  هلـذ ملنشـاء جامعـة هللـ  هلــديلاذ .  اوق الـادي
ا ركــس الـــرتيط الـــذي يـــس د ال طـــر العــر  الســـوري بالطليعـــة ا ل فـــة مل ـــافة مل  أوــا يفضـــم طالبـــاذ مـــيف اانســـ  

 قـــد ركــست الباهللـــة أســ ل ها هلـــول الن ــال الـــل . مل  منـــاطق ال طــر مجيعـــاذ  معظــم ف ايفـــه اوج ماعيــةين مــون 
يف علق بوجهات نظر الطلبة  مواقفهم ميف مس  بلهم الشيالـي  مالـادر الر ـا   هليـاهتم  ا هـيف  العالقـات 

  عـــايب " ن ألبـــورتجـــيمط جيلبســـي   ــورد"الســرية  عمـــل ا ــرأ   الدم راطيـــة علـــل اســ بانة قـــايب بجعــداددا 
 عدل ها  ـا يـ الءيب مـ  ظـر   احليـا  " نظر  الشبا  مل  ا س  بل"،  طب  ها   د ل م عدد  بعنوان 8814

كمــا طب  هــا علــل عينــة م لفــة مــيف ألــف طالــ   طالبــة مــيف جامعــة دمشــق  مــيف .   اجمل مــ  العــر  الســوري
أي بنســـبة  (411)ســـ بانات ا عـــاد  منهـــا خم لـــف الكليـــات  القســـايب  الســـنوات الدراســـية  كانـــت عـــدد اإل

مـــيف اوســـ بيانات ا ووعـــة،  قـــد يفوصـــلت الن ـــاتج مل  أن نظـــر  الشـــبا  م فاتلـــة ،ـــو للمســـ  بل   (41،1٪)
 ا  هم ب ن جهوددم الفردية عا الار الكرب   مالـاتردم  ملعطـاتهم ال يـة للمهنـة  السـر   ال وميـة العربيـة 

لر ــا   هليـاهتم،  الر بــة   ال  ـرر اوج مـاعي صــعوداذ مـيف خــالل رارسـة مهنــة علـل أوـا ا الــادر الرتيسـة ل
 ظل ب  دير اجمل م ،  يف ييددم لعمل ا رأ  خارر ا نسل  وسـيما قبـل الـس ار،  معار ـة يفعـدد الس جـات،    

ص منـــه باحلريـــة ميـــدان السياســـة ملعطـــاء الدم راطيـــة مفهومـــاذ أكلـــر اريفباطـــاذ بالعدالـــة اوج ماعيـــة  يفكـــاف  الفـــر 
 وهلظـــت الباهللـــة  ـــميف دـــذا اويففـــال   ال ــــيم فـــوارل يفـــريفبش بـــا  غمات ا در ســـة  دـــي ااــــنط . الفرديـــة

 . اون ماء ااغرا   الو   اوج ماعي  اوق الادي لسر الطال 
هتــد  الدراســة مل  معرفــة قــيم الشــبا  العــر  الســوري  بعــد مــر ر  ســة (: 1992)دراسةةة أبةة ض  -

؛ هليــح يفالهل ــت خالعــا أهلــدا، خطــم  علــل ا نط ــة العربيــة (8812)اذ علــل الدراســة الســاب ة عشــر عامــ
بالـــور  عامـــة،  ال طـــر العـــر  الســـوري بالـــور  خاصـــة،  ظهـــرت معطيـــات جديـــد    اجملـــاوت الدمو رافيـــة 

سايــد ا  قــد للــت عينــة الدراســة طــال  جامعــة دمشــق نفســها الــذييف يف.  اوق الــادية  السياســية  اوج ماعيــة
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أكلــر مــيف الضــعف هليــح ف  ــت أبــوا  ال علــيم ااــامعي لل ميــ  جمانــاذ يفلبيــة للسياســة ال عليميــة ااديــد    
طالبـاذ  طالبــة أعيـد مـيف اوسـ بيانات ا ووعــة  (100)ال طـر،  ملب ـاء هلاجـات ال نميـة الشــاملة،  كانـت العينـة 

الـــل اســـ يدمت ( اإلســـ بانة نفســها)  قـــد اســ يدمت الباهللـــة أدا  الدراســة. اســـ بيان ف ــش (411)علــيهم 
بالدراســة الســاب ة هليــح ركــست الســ لة علــل مواقــف الشــبا  مــيف ال ضــايا الرتيســة الــل يفــواجههم  مــا صــلة 

 قـد يفوصـلت الدراسـة مل   جـود ويـاد    . دذه ا واقف بالظر   ا  غم  الل مـر  ـا ال طـر العـر  السـوري 
  بلهم،  مكيف يففسم ذل  باس مرار السياسية الرتبويـة ال اتلـة ب ـوافر فـرص نسبة ا  فاتل   ا طم ن  مل  مس

 ظهرت بوادر جديد  لدمل الشبا    مالادر الر ـا   احليـا    كـل . الرتبية علل مجي  مس وياهتا لل مي 
  جــود . ربيــة، هليــح ب يــت ا هنـة  الســر   بــروت ا واطنـة ش ال وميــة الع(ا هنــة  الســر   ال وميـة العربيــة)مـيف 

ايفساص  هلدااة   ا هيف الـل يـود الشـبا  رارسـ ها   ا سـ  بل قياسـاذ مل  معطيـات الدراسـة السـاب ة، هليـح 
ان  لت مل  العمال الفنية  اوخ الاصية ا ريفبطة بال  ديب العلمي  ال  ا بدوذ ميف الطـ   اعندسـة  الالـيدلة 

ركة الس جــــة   ملدار  أمــــور الســــر   رفــــا يفعــــدد كمــــا كشــــفت عــــيف ملن شــــار اوجتــــاه الــــذي ي ــــر مشــــا. ف ــــش
 با  ارنــة بــ  ". احلريــات الفرديــة"علــل ( العدالــة اوج ماعيــة) أاــارت الدراســة مل  يف ــديب مفهــويب . الس جــات

دايف  الدراس   ي بـ  جوانـ  اويففـال  اوخـ ال  بينهمـا   ال ـيم  اون مـاء ااغـرا   الطب ـة اوج ماعيـة، 
 ماالــة   قــيم الطلبــة،  لكــيف مالــادر الر ــا عنــد الطالبــات  ســات عــدداذ مــيف ااوانــ  ا هليــح أظهــرت الدرا

باإل ـافة مل  . كانت متيل ليسر  م ابل يفركيس الطـال  علـل ا هنـة  الفعاليـات ا وجهـة خلدمـة المـة  الـوطيف
. ه ا طالــ مطالبـة الطالبـات بفــرص أكـرب للعمـل خــارر ا نـسل م ابـل  فــ  قسـم كبـم مــيف الطـال  ملواء دـذ

 نالهل  يفركيس أبناء الريف  الطب ة الكادهلة علل ملعطاء مكانة كبـم  لل وميـة العربيـة  ـميف الر ـا  ملحلـاهلهم 
بالور  أاد علل العدالة اإلج ماعية م ابل يفركيس أبناء ا دن  الطب ة ا  وسطة علـل النشـطة ا وجهـة الفرديـة 

.  فهـويب الدم راطيـة الـذي يلـ  علـل   يـق احلريـات الفرديـةخلدمة أسردم  ا هيف الل يعملون  ا،  يففضيلهم 
 بشكل عايب فجن الكلرية ميف الطال  أخذت يفنظر مل  ا س  بل ب فا،ل  اطم نان أكلر  وسيما للمس  بل 

 .الشيالي  للدم راطية
هتــد  الدراســـة مل  ملل ــاء الضـــوء علــل الالـــور  ا ســ  بلية للشـــبا  مـــيف (: 1994)دراسةةة أبةةةة حكةةةد  -

انس   عرفة أدم ا عوقات الل  ول د ن   يق دذه النظر ، باإل افة مل  اإلجابة عيف العالقـة بـ  النظـر  ا
ا ســ ومل اوق الــادي،  ال  الــيل الدراســي،  اإلخ الــاص أ  نــوص )ا ســ  بلية للشــبا   عــدد مــيف ا  غــمات 

يـات نظريـة  عمليـة  مـيف مسـ ويات طالبـاذ  طالبـة مـيف كل (900) قد اا ملت عينـة الدراسـة علـل (. الدراسة
 قـد أظهـرت ن ـاتج الدراسـة .اق الادية خم لفة ميف حمافظة ال ادر ،  مجيعهم كـانوا علـل مشـار  احليـا  العمليـة

أن أدم ا شكالت اوق الادية الل يعا  منها اجمل م  مـيف  جهـة نظـر الشـبا  ا الـري  مـنهم نسـبة و بـ س 
لة الدخل، لنه ي ار يف اماذ بالغـاذ   خم لـف جمـاوت احليـا  الخـرمل،  ا ميف الشابات ا الريات دي مشكلة ق

 يفــريفبش مشــكلة قلــة الــدخل  شــكلة أخــرمل جــاءت   ا ريفبــة اللانيــة أو  دــي اريففــاص الســعار،  ا شــكلة دنــا  
مي  قـد يفبـ  أن دنـار يفغـماذ   اجتـاه الشـبا  مـيف العمـل احلكـو !. كيف مكيف ا واونة ب  الدخل  السـعار 
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الـذي كـان بنظــردم يشـكل مالــدر دخـل اابــت  مالـدر أمـان للمســ  بل  ديبـة اج ماعيــة   اجمل مـ ، هليــح 
، (٪99،21)م ابـل (  ٪29،81)حلكـومي بلغت نسبة الذييف يفضلون العمل اخلاص أ  احلُر  علل العمل ا

 . علل العمل الذي يدر  دخالذ أكرب(  ٪89،84)بينما أكد 
هتـد  الدراسـة مل   ديـد قـيم الشـبا   اجتادـاهتم  مـواقفهم ،ــو  (:1994)دراسةة ح نةةغ ووعفة   -

 قـد للـت الدراسـة عينـة مـيف . جوان  خم لفـة مـيف احليـا  اوج ماعيـة  الل افيـة كـال يم اإلج ماعيـة  السياسـية
٪  10،8)طالبـا  طالبـة ( 100)  حمافظة طرطوس بلغـت ( اللالح اللانوي)الشبا  طال  ا رهللة اللانوية 

 قـــد اع مـــدت اوســـ بيان كوســــيلة امـــ  البيانـــات  ا علومـــات هلـــول مع  ــــدات (. ٪  ملنـــا،98،8ر  ذكـــو 
موقـف الشـبا  مـيف : الشبا   قيمهم  اجتاداهتم ،و جوان  احليا  ا ي لفـة  الـل للـت جوانـ  عـد  منهـا
ة  مشكالت الشـبا  ا رأ   عادات الس ار   ساتل اإلعاليب  يفنظيم السر   أ قات الفراغ  العالقات العاطفي

 قـــد . النفســـية  اوج ماعيـــة  اجتادـــاهتم ،ـــو السياســـي   الشيالـــيات ال وميـــة   الـــوطيف العـــر    ـــم ذلـــ 
أسفرت الدراسة عيف أن ا شكالت العاطفية يف الدر مجي  مشكالت الشبا  الخـرمل هليـح هلالـلت علـل 

الدـل بالدرجـة اللانيـة بنسـبة  مـيف أصـوات الشـبا   يفـ ش ا شـكالت اخلاصـة بال فـادم مـ (  ٪49،2)نسبة 
 مشــكالت احلاجـــة للعمـــل با ريفبـــة الرابعـــة (  ٪84) ا شــكالت ا اديـــة بالدرجـــة اللاللـــة بنســـبة (  81،2٪)

أمــــا ا شــــكالت الســــيكولوجية .   ا ريفبــــة اخلامســــة(  ٪1،2) مشــــكلة الســــكيف بنســــبة (  ٪88،1)بنســــبة 
ذكــوراذ  ملنااــاذ،  دــي عنـــد (  ٪92،1)يفبــة ال   بنســبة للشــبا  ف ــد يفبــ  أن اخلــو  مــيف ا ســ  بل ملـــل ا ر 

لـــدمل اإلنــــا،،    ا ريفبـــة اللانيــــة جـــاءت عــــديب الل ــــة (  ٪94،1)م ابــــل (  ٪28،4)الـــذكور أكــــرب بنســـبة 
 الشــــعور بالوهلــــد  (  ٪84،00)ش اخلــــو  مــــيف الفشــــل اوج مــــاعي بنســــبة (  ٪48،44)بــــالنفط بنســــبة 

 خمـــا   أخـــرمل ملـــل ال لـــق  ال ـــويفر بنســـبة (  ٪1،44)بنســـبة   ـــعف الل ـــة بـــا خر (  ٪80،22)بنســـبة 
 أمـا مـيف هليـح ال ـيم فـجن ال وميـة متلـل قمـة اعـريب (. ٪0،28) اخلو  مـيف ا ـوت بنسـبة م دنيـة (  2،44٪)

،  اهل لـــت قـــيم (٪92،2)، بينمـــا مللـــت ال ـــيم اوج ماعيـــة نســـبة (٪19،2)ال يمـــي لـــدمل الشـــبا  بنســـبة 
، ش جـــاءت بعـــد ذلـــ  (٪81،18)  حمبـــة النــاس قمـــة اعـــريب ال يمـــي بنســبة ال عــا ن  ال ضـــاميف اوج مـــاعي 

ال ــيم الخالقيــة  الكــريب  الالــدل  الوفــاء  اإليلــار  ال ضــ ية  اهلــرتايب ا خــرييف، ش قــيم ال واصــل اوج مــاعي 
 . صلة الرهلم   ا ريفبة الخم 

 بل ا هـا  العلمـي لـدمل هتـد  الدراسـة مل  معرفـة صـور  ا سـ (: 1999)دراسة التع دة و  عةا،  -
طال  ااامعة،  يف الي صور  ا س  بل السياسي  اوق الادي للـوطيف العـر  كمـا يفبـد  لـدمل طلبـة ااامعـة، 

 اســـ يديب الباهللـــان ا ـــنهج الوصـــفي ال  ليلـــي، أمـــا أدا  .  معرفـــة صـــور  ا ســـ  بل اوج مـــاعي لـــدمل الطلبـــة
( 100) قــد ااــ ملت عينــة الب ــح علــل .  ــحالب ــح ف ــد كانــت اســ بيان أعــد بغــرمل ملجنــاو أدــدا  الب

طالباذ  طالبة ميف خم لف كليات ااامعة  الل صنفت مل  كليات العلويب الساسية،  كليات العلويب اإلنسانية، 
اســــ بيان  قــــد   ان  ــــاء أفــــراد عينــــة الب ــــح ( 400) كليــــات العلــــويب الطبيــــة،  قــــد خالــــص لكــــل جمموعــــة 

دنـــار فر قـــاذ دالـــة ملهلالـــاتياذ بـــ  نســـبة ملجابـــات طلبـــة العلـــويب الطبيـــة أن :  مـــيف أدـــم ن ـــاتج الب ـــح. عشـــواتياذ 



 2102 –العدد الرابع -المجلد العاشر . …...…...............  .......مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 019 

 الساســـية مـــيف جهـــة  العلـــويب اإلنســـانية فيمـــا ي علـــق ب ناســـ  مهنـــة ا ســـ  بل الـــل ير ـــ  الشـــبا   سا ل هـــا 
 أاــار ربــ  عينــة طلبــة العلــويب الساســية  الطبيــة بــ ن الــوطيف العــر  . مســ  بالذ  اوخ الــاص الــذي يدرســونه

وك فاء الذاش بالنسبة للمس  بل اوق الادي للوطيف العر    هل  اريففعت النسـبة عـذه الر،يـة مل  سي  ق ا
مـــيف طلبـــة العلـــويب اإلنســـانية بـــ ن الـــوطيف العـــر  (  ٪ 28) قـــد رأمل . لـــدمل طلبـــة العلـــويب اإلنســـانية( 21٪)

مـيف طلبـة العلـويب الطبيـة  ( ٪48)مـيف طلبـة العلـويب الساسـية  ( ٪42)سين س السول العربية ا شرتكة، م ابل 
 .كما أظهرت الدراسة مس ومل ميف قلق الطلبة هلول مس  بلهم ا ها  اوج ماعي

هتــد  الدراســة مل  معرفــة اجتادــات طلبــة جامعــة الكويــت ،ــو مســ  بلهم (: 4334)دراسةةة ر تةةة  -
ادــــات  فــــق   جمــــاوت الدراســــة  العمــــل  الــــدخل،  ا شــــاعر ،ــــو ا ســــ  بل،  بيــــان الفــــر ل   دــــذه اوجت

طالبــاذ  طالبــة اخ ــم ا مــيف مجيــ  كليــات ( 190)بلــح هل ــم العينــة . م غــمات الكليــة  ااــنط  دخــل الســر 
ف ــر ،   ال وصــل مل   جـــود ( 22) بعــد يفطبيــق اســ بانة مكونــة مــيف . جامعــة الكويــت ماعــدا كليــة الالــيدلة

اامعيــة،  يفوقــ  اوســ فاد  منهــا   يففضــيل م ابعــة الدراسـة ا: اجتادـات مشــرتكة لــدمل معظــم أفـراد العينــة ملــل
العمــل  الــدخل،  يففضــيل العمــل   الوظــاتف احلكوميــة،    الاــغال ا رحيــة الــل يف وافــق مــ  اوخ الــاص 
ااـــامعي،    ـــق يفرقيـــات ســـريعة،  دخـــالذ مريففعـــاذ،  مكانـــة اج ماعيـــة مرموقـــة،  مـــيف أمللـــة اوجتادـــات القـــل 

 أظهــرت الن ــاتج . ،  يفوقــ  البطالــة ا  ق ــة،  ال فــا،ل با ســ  بلاــيوعاذ، يففضــيل العمــل لــدمل ال طــاص اخلــاص
ال مس  باإلخ الاص ااامعي،  يفوق  احلالـول علـل عمـل مناسـ  لـه،  مل : فر قاذ دالة   م غم الكلية ملل

يفظهر فر قاذ دالة   اجتادات معار ة اونس ا  ميف ااامعة،  يففضـيل العمـل ا ناسـ  لالخ الـاص،   فـق 
 مل يفظهـر . ط ف د كانت الطالبات أكلر متسكاذ   ابعة الدراسة ااامعيـة،  بالعمـل داخـل الكويـتم غم اان

أمــا . هلكوميــةفــر ل جودريــة   اجتادــات يفوقــ  اوســ فاد  مــيف الدراســة ااامعيــة،  يففضــيل العمــل    ظيفــة 
دخل السر  ف ـد ظهـرت الفـر ل   اجتادـات ال مسـ  باإلخ الـاص ااـامعي،  يففضـيل العمـل ا ناسـ  لـه 
ملذ كانت النسبة العلل ميف ا واف   علل ذل  ميف ذ ي الدخل ا ريفف ، بينما اـكل ذ   الـدخل ا ـنيفا 

 مل يفظهـــر فـــر ل جودريـــة    .النســـبة العلـــل مـــيف الـــذييف ي وقعـــون احلاجـــة مل   ســـاطة لل الـــول علـــل عمـــل
 .اجتادات معار ة عديب اإلريفبال بعمل مع ،  يفوق  اوس فاد  ميف الدراسة ااامعية

 :المراسات االجنبي  -8-2

د ايب  –د ايب كلـــي )هتـــد  الدراســـة مل  معرفـــة أاـــر طبيعـــة العمـــل : (Evans,2000) دراسةةةة إكفةةةاظ  -
أن طبيعــة العمــل عــا يفــ ام دال ملهلالــاتياذ   ويــاد  أ  علــل قلــق ا ســ  بل،  قــد يفوصــلت الن ــاتج مل  ( جستــي

مـيف قلـق ا سـ  بل ا هـا  اذ عـال  خفا مس ومل ال لق ا ها، هليح كان العاملون بد ايب جستـي يشـعر ن  سـ و 
 .م ارنةذ م  العامل  بد ايب كلي

 :ةناقش  المراسات السابدق  -8-3

،  قـــد للـــت ا ـــرهلل   اللانويـــة  ااامعيـــة، يفنا لـــت الدراســـات الـــل   عر ـــها  اقـــ  الشـــبا   مشـــكاليفه
  دلت ن ات ها بو وح علل د ر الشبا    ال نمية  بناء اجمل م   ا سا ة   ال غيم اوج ماعي  ال يمي 
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 .  ا يالتم طموهلات الشبا   يفطور اجمل م 
عـيف اـرحية ميف أقـر  الدراسـات للدراسـة احلاليـة، كووـا يف  ـد، ( 8812  8812) يفعد دراس ا أبيا 

جــيمط )مـيف الشــبا  ااــامعي،  قــد اق الــرت علــل ااانــ  ال يمـي علــل الــر م مــيف اع ماددــا علــل اســ بانة 
، "نظـر  الشـبا  مل  ا سـ  بل"  د ل م عـدد  بعنـوان  8814الل أجريـت عـايب ( جيلبسي   ورد ن ألبورت

بيانـات العامـة  ا خـر ركـس علـل  قد للت اوس بانة بعد ملجراء ال عديالت عليهـا علـل قسـم  لـل ال ل ال
أراء الطـــــال   قـــــيمهم،  يفركـــــس اإلد مـــــايب هلـــــول نظـــــر  الشـــــبان مل  ا ســـــ  بل،  مالـــــادر الر ـــــا   هليـــــاهتم، 

 أمـا الن ـاتج ف ـد ال  ـت .  مواقفهم ميف ا هنـة  العالقـات السـرية  الـس ار  عمـل ا ـرأ   مفهـومهم للدم راطيـة
مل  ان شــار ال فــا،ل ( 8812)، هليــح أاــارت دراســة أبــيا   بعــا ااوانــ   اخ لفــت   جوانــ  أخــرمل

 اوطم نان ب  الطال  فيما  ـص مسـ  بلهم الشيالـي  عـرف هم بـ ن هلالـوعم علـل اـهاد  عاليـة سـيف   
عـــم أبـــوا  العمـــل   جمـــاوت م عـــدد  داخـــل ال طـــر  خارجـــه، كمـــا دل ـــت علـــل أن نظـــر  الطـــال  للمهنـــة 

هلياهتم  ذل  لوا يف ي  عم اوس  رار  يفـوف هم لل يـا   الكفـاح  احلالـول  باع باردا ا الدر ال ل للر ا  
باإل ــافة مل  الر بــة   ملقامــة عالقـة يففــادم  اهلــرتايب م بــادل بــ  . علـل مهنــة ف لــف أهليانــاذ عــيف مهنـة ربــاتهم

ا نـــسل الـــس ر  الس جـــة   ملطـــار الســـر ،  عـــديب الر بـــة ب عـــدد الس جـــات مـــ  ا واف ـــة علـــل عمـــل الف ـــا  خـــارر 
 الـــل جـــاءت بعـــد  ســـة عشـــر عامـــاذ مـــيف ( 8812)  هلـــ  أاـــارت دراســـة أبـــيا .  وســـيما قبـــل الـــس ار

الدراسة الساب ة، مل  وياد  كبم    نسبة ا  فاتل   ا طم ن  مل  مسـ  بلهم،  كـذل  احلـال بالنسـبة للمهنـة 
با  رارسـ ها   ا سـ  بل  وسـيما مـا هليح دلت الدراسة ااديد  علل يفعدد ا هيف  هلداا ها  الل يـود الشـ

 .ي علق منها بالعلويب ال  نية
 :ةنهجي  المراس  - 9

 :عين  المراس  -9-1

. ســورية  الكويــت  ســلطنة عمــان:   اخ يــار عينــة عشــواتية مــيف طلبــة ااامعــة   اــال، د ل عربيــة، دــي
طالبـاذ  طالبـة مـيف ( 422)سـورية،   طالبـاذ  طالبـة مـيف( 911)طالباذ  طالبـة، بواقـ  ( 818)بلح هل م العينة 

يبـــ  يفوويـــ  العينـــة  فـــق م غماهتـــا ( 8) ااـــد ل رقـــم . طالبـــاذ  طالبـــة مـــيف ســـلطنة عمـــان( 990)الكويـــت،  
 .الدمغرافية

 ملل راتها الدكتلراف ة ع  ة الدراسة مةحعة وف  (1)العدوة رقا 
 ال قبة العدد فئا  التلل را  التلل را  الدكتلراف ة

 ةالد ل -8

 ٪ 9271 911 سورية

 ٪ 4179 422 الكويت

 ٪ 9278 990 عمان

 اانط -4
 ٪ 9174 920 ذكور

 ٪ 1871 188 ملنا،
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 الكلية -9
 ٪ 11 199 علمية

 ٪ 21 291 أدبية

 السنة الدراسية -2

 ٪ 4471 481 أ  

 ٪ 4872 480 اانية

 ٪ 4972 490 االلة

 ٪ 4471 481 رابعة

 ٪ 871 89 خامسة

 ٪ 800 818 موصاجمل

 (:استبان  صورة املستدقبل)أداة المراس   -9-2

قــــايب البــــاهللون ب طــــوير اســــ بيان لالــــور  ا ســــ  بل لــــدمل الشــــبا ،  قــــد مــــرت عمليــــة يفطــــوير اوســــ بيان 
 :باخلطوات ا يفية

   ديــد حمــورييف   ــا مســ  بل الــد ل العربيــة،  ا ســـ  بل : حتميببم وبباور االسببتبان     -9-2-1
 .ها للطال الشيالي  ا 

  ملعـداد الالـور  ال ليـة إلسـ بانة صـور  ا سـ  بل  ف ـاذ  :إعماد الصورة األولي  لالستبان  -9-2-2
   ــوء ذلــ ، . للم ــورييف الســاب  ،  اع مــاداذ علــل بعــا الد ات الســاب ة ذات الالــلة  و ــوص الدراســة

ف ـرات   حمـور مسـ  بل الـد ل ( 1) ف ـر ، ي ـووص بواقـ ( 41)    وء ذل ،   ملعـداد اسـ بيان ي كـون مـيف 
ف ــــر    حمــــور ا ســــ  بل الشيالــــي  ا هــــا للطالــــ ،    ــــ  أمــــايب كــــل ف ــــر  االاــــة بــــداتل ( 40)العربيــــة،  

 .علل ال واص( 8، 4، 9)، أعطيت الدرجات (موافق، و أدري،  م موافق)
علويب الرتبوية  النفسـية، ميف اخلرباء ا  يال    ال( 40)ُعرمل اوس بيان علل  :صمق األداة -9-2-3

 قــد ايففــق اخلـــرباء . لغــرمل احلكــم علــل مــدمل صــالهلية الدا  مــيف هليـــح صــيا ة الف ــرات،  بــداتل اإلجابــة
علــل صــالهلية الدا    قيــاس مــا   ــعت ل ياســه، مــ  اقــرتاح يفعــديالت علــل ( ٪ 10)بنســبة و يف ــل عــيف 

ادس  لل طبيــــق علــــل عينــــة الدراســــة بعــــا الف ــــرات  قــــد   الخــــذ  ــــا مجيعهــــا،  بــــذل  أصــــب ت الدا  جــــ
 (.8ا ل ق، )

  هلسا  معامل اللبـات باسـ يدايب معادلـة ألفـا لكر نبـا  علـل بيانـات عينـة  :ثبات األداة -9-2-4
،  احملــور (0،28)بلــح معامــل ابــات احملــور ال ل . طالبــاذ  طالبــة( 10)عشــواتية مــيف عينــة الدراســة هل مهــا 

 (.0،11)،  لالس بيان ككل (0،10)اللا  
 :الوسائل اإلحصائي  -9-3

،    هلســـا  ا  وســـطات SPSSلإلجابـــة عـــيف أســـ لة الدراســـة   ملدخـــال البيانـــات كملـــف   برنـــامج 
لعين ـ  مسـ  ل  ،   ليـل " ت"لكر نبـا ،  اخ بـار  -احلسـابية  او،رافـات ا عياريـة،  اسـ يدايب معادلـة ألفـا

 . لبعدية ا  عدد ال باييف الهلادي،  اخ بار اافيه للم ارنات ا
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 :نتائج المراس  -11

 .ما صور  ا س  بل ميف  جهة نظر الشبا  ااامعي   سورية  الكويت  عمان : ظلا   القتاة األوة
لإلجابة عيف دـذا السـ ال هلسـبت ا  وسـطات احلسـابية  او،رافـات ا عياريـة وسـ  ابات عينـة كـل د لـة 

 .يب  ذل ( 4) ااد ل رقم . علل هلد 
 (4)وة رقا العد

التلةسيا  الحقاب ة وااظحرافا  التع اركة عنى اسلب ا، وةرا التقل بن م  وجهة ظرر الابال ف  سةركة 
 وال ةك  وعتا،

 الف رات
 (553=،)عتا،  (472=،)ال ةك   (563=،)سةركة 

 ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط

 مقل بن الدوة العرب ة

 0،80 4،81 0،21 4،19 0،12 4،41 .هلاجاهتالسد   أكلر را دي عليه ا ن علل اوس مادس ع مد  -8
 0،11 4،00 0،22 4،08 0،21 4،81 .أجنست السول العربية ا شرتكة -4

 0،21 4،48 0،24 8،11 0،19 8،21 .س نيرل   يفك الت اق الادية  م عربية -9

 0،19 8،84 0،19 4،98 0،14 4،01 .س   ق ال نمية الشاملة الل ينادي  ا -2

 0،12 8،84 0،19 4،92 0،14 4،81 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 0،11 4،02 0،14 4،48 0،18 4،01 . س   ق النمو اوق الادي ا طلو - 1

 0،11 8،80 0،10 4،94 0،10 4،02 .س  رر الجساء احمل لة ميف أرا يها -2

 0،11 8،81 0،21 4،92 0،28 4،48 . س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 التقل بن الاخص  والته   لنيالب

 0،84 8،11 0،29 8،91 0،89 8،21 .مل أفكر   مهنة ا س  بل عندما ال   ت بااامعة -8

 0،22 4،11 0،12 8،42 0،11 8،10 . ذاتل   يق الال   ت بااامعة ل ناعل ب ن ااامعة جمال  -80

 0،80 8،12 0،11 8،91 0،28 8،18 .اصي ااامعي بعد ال يررو أفكر بالعمل باخ ال -88

 0،80 8،24 0،10 8،22 0،88 8،10 .أر   بالسفر خارر الد لة  العي  دنار -84

 0،18 8،20 0،21 8،21 0،80 8،14 .فرص العمل قليلة، فال فرل لدي   أي كلية س فرر فيها -89

 0،88 8،22 0،11 8،11 0،84 8،19 .خرأر   بالسفر بعد ال يرر للعمل   بلد ر -82

 0،89 4،81 0،12 4،49 0،84 8،88 .أر   بالسفر مل  د لة أجنبية لالخ الاص  العود  -81

 0،88 4،08 0،82 4،81 0،11 4،82 .أاعر بال لق هليال مس  بلي ا ها -81

 .س جد فرصة عمل   جمال اخ الاصيي فور فرجي -82
 

8،12 0،10 8،19 0،22 4،01 0،28 

 0،12 4،01 0،12 4،44 0،12 8،82 .أاعر باحلم  هليال مس  بل السر  الل س كووا -81

 0،11 8،14 0،21 8،29 0،18 8،18 .أاعر بالنديب وخ ياري دذه الكلية -88

 0،28 4،10 0،29 8،91 0،11 8،11 .أعمل علل  يق أددا   ا  ة  حمدد    هلياش -40

 0،11 8،19 0،22 8،21 0،18 8،28 . لدي مشر ص أ  مبادر  أ  أمل بشيءأاعر باإلهلبال  ليط  -48

 0،18 8،18 0،88 4،81 0،19 8،11 .كلما ما أبدل مشاري  هلياش ا س  بلية  -44

 0،21 4،41 0،14 8،24 0،19 8،22 .س يفاب  الدراسات العليا بعد ال يرر -49

 0،11 8،12 0،11 8،18 0،12 8،11 .أر   ب غيم اخ الاصي   الكلية -42

 0،19 4،24 0،11 8،14 0،18 8،11 .يفنمي ااامعة لدي اوجتادات اإلصابية ،و الب ح العلمي -41

 0،80 4،49 0،12 8،11 0،18 8،21 .و مان  لدي  ميف العمل  ت ملدار  امرأ  -41

 0،21 4،18 0،24 8،10 0،11 8،21 .يفريفبش ااامعة باجمل م   خبطش ال نمية -42

 0،14 4،21 0،11 8،29 0،11 8،81 .يُفس لمر طاقات الشبا  كلر    طنية مهمة   عملية ال نمية -41

   عينة سورية،  4،41-8،18أن ا  وسطات احلسابية قد يفرا هلت ب  ( 4)ي ض  ميف ااد ل رقم 
 طات  أما أعلل االاة م وس.   عينة عمان 4،11-8،14  عينة الكويت،  ب   4،19-8،42 ب  

 :هلسابية   كل د لة  ف ا لكل حمور ف د هلظيت  ا الف رات ا يفية
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 :ع  ة سةركة

 مس  بل الد ل العربية
 4،08= ا  وســش
 0،21= او،را 

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 . س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 شيالي  ا هاا س  بل ال
 8،28= ا  وســش
 0،94= او،را 

 .أاعر بال لق هليال مس  بلي ا ها -81
 .أاعر باحلم  هليال مس  بل السر  الل س كووا -81

 .يُفس لمر طاقات الشبا  كلر    طنية مهمة   عملية ال نمية -41

 اوس بانة بشكل عايب
 8،11= ا  وســش
 0،41= او،را 

 .را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا س ع مد أكلر -8
 .س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 :ع  ة ال ةك 
 مقل بن الدوة العرب ة

 4،44= ا  وســش
 0،21= او،را 

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 . ق الوهلد  ب  أقطارداس   - 1

 التقل بن الاخص  والته  
 8،11= ا  وســش
 0،48= او،را 

 .أر   بالسفر مل  د لة أجنبية لإلخ الاص  العود  -81
 .أاعر بال لق هليال مس  بلي ا ها -81

 .أاعر باحلم  هليال مس  بل السر  الل س كووا -81

 ااسلباظة با ن عان
 8،14= ا  وســش

 0،42= را او،

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 .س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 :ع  ة عتا،
 مس  بل الد ل العربية

 4،04= ا  وســش
 0،98= او،را 

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 .  يفك الت اق الادية  م عربية س نيرل -9

 . س   ق النمو اوق الادي ا طلو - 1

 ا س  بل الشيالي  ا ها
 4،09= ا  وســش
 0،49= او،را 

 .ال   ت بااامعة ل ناعل ب ن ااامعة جمال ل   يق الذات -80
 .يفريفبش ااامعة باجمل م   خبطش ال نمية -42

 .دد    هلياشأعمل علل   يق أددا   ا  ة  حم -40

 اوس بانة بشكل عايب
 4،09= ا  وســش
 0،48= او،را 

 .ال   ت بااامعة ل ناعل ب ن ااامعة جمال ل   يق الذات -80
 .يفريفبش ااامعة باجمل م   خبطش ال نمية -42

 .أعمل علل  يق أددا   ا  ة  حمدد    هلياش -40

 :الع  ا  الث إ
 مس  بل الد ل العربية

 4،80= وســشا  
 0،21= او،را 

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 . س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 .س   ق ال ضاميف العر  -1

 .أاعر بال لق هليال مس  بلي ا ها -81 ا س  بل الشيالي  ا ها
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 8،19= ا  وســش
 0،94= او،را 

 .لة أجنبية لالخ الاص  العود أر   بالسفر مل  د   -81

 .أاعر باحلم  هليال مس  بل السر  الل س كووا -81

 اوس بانة بشكل عايب
 8،88= ا  وســش
 0،42= او،را 

 .س ع مد أكلر را دي عليه ا ن علل اوس ماد لسد هلاجاهتا -8
 . س   ق الوهلد  ب  أقطاردا- 1

 .س   ق ال ضاميف العر  -1

بق،  اع مادا علل ا  وسطات احلسابية، مكيف  ديـد مسـ ومل صـور  ا سـ  بل مـيف  جهـة ميف خالل ما س
 .ي ضميف أعمد  بيانية للم وسطات احلسابية( 8) الشكل رقم . نظر الشبا  بيانياذ 

2.09
2.22

2.02
2.1

1.79
1.66

2.03

1.83 1.881.82
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1.91

0

0.5
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 (1)الا ن رقا 

 أعتدا ب اظ ة لنتلةسيا  الحقاب ة لصةرا التقل بن وف ا ل ن محةر
أن صــــور  مســــ  بل الــــد ل العربيــــة دــــي الفضــــل لــــدمل الشــــبا  الكــــويل ( 8)ضــــ  مــــيف الشــــكل رقــــم ي 

 بشــكل .  صــور  ا ســ  بل الشيالــي  ا هــا  الالــور  العامــة  ــا الفضــل لــدمل الشــبا  العمــا .  الســوري
مكـــيف ال ـــول أن صـــور  مســـ  بل الـــد ل العربيـــة أفضـــل مـــيف صـــور  ( مـــيف  جهـــة نظـــر العينـــات الـــلال،)عـــايب 

 . س  بل الشيالي  ا هاا
  (سورية، الكويت، عمان)ما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ   غم الد لة  :القتاة الثاظ 

لإلجابــة عــيف الســـ ال اللــا    أ و هلســا  ا  وســـطات احلســابية  او،رافــات ا عياريـــة لكــل د لــة علـــل 
 .يب  ذل ( 9)هلد ،  ااد ل رقم 

 (5)العدوة رقا 
 لةسط الحقاب  وااظحراف التع اري لف را  اسلب ا، وةرا التقل بن لدا الابال ف  سةركة وال ةك  وعتا،الت

التقةةةةةةةةةةةةةل بن الاخصةةةةةةةةةةةةةة   مقل بن الدوة العرب ة العدد الدولة
 التقل بن با ن عان والته  

 ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط
 0،41 8،11 0،94 8،28 0،21 4،08 911 سورية

 0،42 8،14 0،48 8،11 0،21 4،44 422 الكويت
 0،48 4،09 0،49 4،09 0،98 4،04 990 عمان

 بعد ذل ،   اس يدايب  ليل ال باييف الهلادي  عرفة طبيعة الفر ل ب  ا  وسطات احلسابية،  ااد ل 
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 .يب  خالصة ن اتج  ليل ال باييف الهلادي( 2)رقم 
 (2)العدوة رقا 

 ظلا   تحن ن اللباك  األ ادي لتعرفة أالر الدولة ف  وةرا لنتقل بن لدا الابال خ وة

 مصدر اللباك  محاور ااسلباظة
معتةو 
 التربعا 

درجا  
 الحركة

ملةسط 
 التربعا 

" ف"ق تة 
 التحقةبة

الدالة 
 اإل صا  ة

ـــــــــــــد ل  مســـــــــــــ  بل ال
 العربية

 4،812 4 1،802 ب  اجملموعات

 811 882،121 موعاتداخل اجمل 0،008 82،244
0،401 

 

ا ســـ  بل الشيالـــي 
  ا ها

 0،018 811 21،418 داخل اجملموعات 0،008 891،221 8،428 4 44،218 ب  اجملموعات

 ا س  بل بشكل عايب
 0،019 811 18،414 داخل اجملموعات 0،008 18،100 9،229 4 2،121 ب  اجملموعات

  حمــوري ( 0،008)احملســوبة دالــة ملهلالــاتياذ عنــد مســ ومل "  "يمــة أن ق( 2)ي ضــ  مــيف ااــد ل رقــم 
اوســ بيان    اوســ بيان بشــكل عــايب،   عرفــة اجتــاه الفــر ل،   اســ يدايب اخ بــار اــافية للم ارنــات البعديــة 

م ارنـــة ( 4،44)ا  عـــدد ،  أظهـــرت ن ـــاتج حمـــور مســـ  بل الـــد ل العربيـــة اريففـــاص م وســـش الطلبـــة الكـــوي ي  
،  أمــا ن ــاتج حمــور ا ســ  بل الشيالــي  ا هــا ف ــد أظهــرت (4،04) العمــاني  ( 4،08)الســوري   بالطلبــة

،  اريففــاص (8،11) الكــوي ي  ( 8،28)م ارنــة بالســوري  ( 4،09)الن ـاتج اريففــاص م وســش الطلبــة العمــاني  
ة لن ــــاتج ا ســــ  بل  جــــاءت ن ــــاتج الالــــور  العامــــة للمســــ  بل مشــــا . م وســـش الســــوري  م ارنــــة بــــالكوي ي 

 الكـــوي ي  ( 8،11)أعلــل مــيف الســوري  ( 4،09)الشيالــي  ا هــا، ف ــد كــان م وســش الطلبـــة العمــاني  
يبـ  خالصـة ن ـاتج اخ بـار اـافية ( 1) ااد ل رقـم . ،  اريففاص م وسش السوري  م ارنة بالكوي ي (8،14)

 .مل  م غم الد لة
 اف ة إلى ملل ر الدولةخ وة ظلا   اخلبار ش (3)العدوة رقا 

 اتعاه الفروغ الدالة اإل صا  ة فرغ التلةسيا  الدولة محاور ااسلباظة

 مس  بل الد ل العربية

 الكويت 07004 078420- الكويت سورية

 --  م دالة 070209 عمان سورية

 الكويت 07008 078824 عمان الكويت

 ا س  بل الشيالي  ا ها

 سورية 07008 078982 الكويت سورية

 عمان 07008 074228- عمان سورية

 عمان 07008 079211- عمان الكويت

 ا س  بل بشكل عايب

 سورية 07081 070121 الكويت سورية

 عمان 07008 078128- عمان سورية

 عمان 07008 074842- عمان الكويت
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  (ذكر، أنلل)م اانط ما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ مل  م غ :القتاة الثالث
لإلجابـــة عـــيف الســـ ال اللالـــح،   هلســـا  ا  وســـطات احلســـابية  او،رافـــات ا عياريـــة لـــدرجات الـــذكور 

احملسـوبة دالـة   حمـور ا سـ  بل " ت"جملموع   مس  ل  ، كانـت قيمـة " ت" اإلنا،،    اس يدايب اخ بار 
،  مل يفكــيف دالــة   صــور  مســ  بل الــد ل (للمســ  بل الالــور  العامــة)الشيالــي  ا هــا،    الدرجــة الكليــة 

العربية،  عند الرجوص مل  ا  وسطات احلسابية ايفض  أن م وسش الذكور أعلـل مـيف اإلنـا،، رـا يشـم مل  أن 
يبـ  خالصـة ( 1) ااـد ل رقـم . صور  ا س  بل الشيالـي  الالـور  العامـة لـدمل الـذكور أفضـل مـيف اإلنـا،

 ".ت"ن اتج اخ بار 
 (6)ة رقا العدو 

 لتعتةعل   مقل نل   لتعرفة أالر ملل ر الع   ف  وةرا التقل بن لدا الابال"  "خ وة ظلا   اخلبار 
 الدالة " "ق تة  ااظحراف التلةسط العدد الع   محاور ااسلباظة

 مس  بل الد ل العربية
 0،21 4،08 188 ملنا،  م دالة 8،911 0،21 4،89 920 ذكور

 شيالي  ا هاا س  بل ال
 0،98 8،22 188 ملنا، 0،008 1،818 0،98 8،82 920 ذكور

 ا س  بل بشكل عايب
 0،42 8،11 188 ملنا، 0،008 2،220 0،42 8،88 920 ذكور

  (علمي، أد )ما طبيعة الفر ل   صور  ا س  بل  ف اذ مل  م غم اإلخ الاص  :قتاة الرابعال
هلســـا  ا  وســطات احلســـابية  او،رافــات ا عياريـــة لــدرجات الطلبـــة    لإلجابــة عــيف الســـ ال الرابــ ،  

دالـــــة " ت"كانــــت قيمــــة . جملمـــــوع   مســــ  ل  " ت"ال يالالــــ  العلمــــي  الد ،    اســــ يدايب اخ بــــار 
ملهلالـــاتياذ   احملـــورييف    الدرجـــة الكليـــة،  عنـــد الرجـــوص مل  ا  وســـطات احلســـابية ايفضـــ  أن م وســـش طلبـــة 

علمــي أعلــل مــيف طلبــة اإلخ الــاص الد ،  دــذه الن ي ــة يفشــم مل  أن صــور  مســ  بل الــد ل اإلخ الــاص ال
 ااـد ل . العربية  صور  ا س  بل ا ها  الالور  العامة لدمل طلبـة اإلخ الاصـات العلميـة أفضـل مـيف الدبيـة

 ".ت"يب  خالصة ن اتج اخ بار ( 2)رقم 
 (7)العدوة رقا 

 عل   مقل نل   إلى معرفة أالر ملل ر اإلخلصاص ف  وةرا التقل بن لدا الاباللتعتة "  "خ وة ظلا   اخلبار 
 الدالة " "ق تة  ااظحراف التلةسط العدد اللخصص محاور ااسلباظة

 مس  بل الد ل العربية
 0،21 4،01 291 أد  0،001 4،111 0،21 4،82 199 علمي

 ا س  بل الشيالي  ا ها
 0،99 8،28 291 أد  0،008 9،144 0،98 8،12 199 علمي

 ا س  بل بشكل عايب
 0،41 8،12 291 أد  0،008 2،198 0،41 8،81 199 علمي
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أ  ، اانيـــة، )مـــا طبيعـــة الفـــر ل   صـــور  ا ســـ  بل  ف ـــاذ مل  م غـــم الســـنة الدراســـية  :القةةةتاة الخةةةام 
  (االلة، رابعة، خامسة

سـا  ا  وسـطات احلسـابية  او،رافـات ا عياريـة لـدرجات الطلبـة لإلجابة عـيف السـ ال اخلـامط   أ و هل
 .يب  ذل ( 1) ااد ل رقم .   كل سنة دراسة علل هلد 

 (9)العدوة رقا 
 التلةسط الحقاب  وااظحراف التع اري لف را  اسلب ا، وةرا التقل بن لدا الابال وف ا  لنق ة الدراس ة

القةةةةةةةةةةةةةةةة ة 
 الدراس ة

 العدد
 لعرب ةمقل بن الدوة ا

التقةةةةةةةةةةةةةل بن الاخصةةةةةةةةةةةةة  
 والته  

 التقل بن با ن عان

 ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط ااظحراف التلةسط

 0،41 8،11 0،92 8،21 0،21 4،01 481 أ  

 0،41 8،84 0،98 8،12 0،21 4،88 480 اانية

 0،41 8،88 0،99 8،19 0،21 4،88 490 االلة

 0،42 8،82 0،98 8،11 0،21 4،08 481 رابعة

 0،42 8،82 0،94 8،11 0،29 4،82 89 خامسة

 ااـد ل . بعد ذل ،   اسـ يدايب  ليـل ال بـاييف الهلـادي  عرفـة طبيعـة الفـر ل بـ  ا  وسـطات احلسـابية
 .يب  خالصة ن اتج  ليل ال باييف الهلادي( 8)رقم 

 (9)العدوة رقا 
  ة الدراس ة ف  وةرا لنتقل بن لدا الابالخ وة ظلا   تحن ن اللباك  األ ادي لتعرفة أالر الق

 مصدر اللباك  محاور ااسلباظة
معتةو 
 التربعا 

درجا  
 الحركة

ملةسط 
 التربعا 

" ف"ق تة 
 التحقةبة

الدالة 
 اإل صا  ة

مس  بل الد ل 
 العربية

 0،488 812 409،912 داخل اجملموعات  م دالة 0،0292 0،084 2 0،911 ب  اجملموعات

  بل ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشيالي  ا ها

 0،809 812 88،108 داخل اجملموعات 0،081 4،811 0،901 2 8،494 ب  اجملموعات

ا ســـــ  بل بشـــــكل 
 عايب

 0،028 812 11،281 داخل اجملموعات 0،041 4،241 0،889 2 0،220 ب  اجملموعات

ر ا سـ  بل الشيالـي  ا هـا، احملسـوبة دالـة ملهلالـاتياذ   حمـو "  "أن قيمـة ( 8)ي ض  مـيف ااـد ل رقـم 
،  مل يفكــيف دالــة   صــور  مســ  بل الــد ل العربيــة،  مل  معرفــة (الالــور  العامــة للمســ  بل)   الدرجــة الكليــة 

اجتــــاه الفــــر ل،   اســــ يدايب اخ بــــار اــــافية للم ارنــــات البعديــــة ا  عــــدد ،  أظهــــرت ن ــــاتج حمــــور ا ســــ  بل 
    الرابعــة لالـال الرابعــة،  أمــا   الدرجـة الكليــة ف ــد أظهــرت الشيالـي دولــة الفــر ل بـ  طلبــة الســنة ال

الن ــاتج دولــة الفــر ل بــ  طلبــة الســنة ال    الرابعــة لالــال الرابعــة،  بــ  ال    اخلامســة لالــال اخلامســة، 
 بل   رفــ  درجــة صــور  ا ســ  -مل  هلــد مــا– دــذه الن ي ــة يفشــم مل  أن الدراســة   ااامعــة عــا د ر ملصــا  
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يبـ  خالصـة ن ـاتج اخ بـار اـافية مل  ( 80) ااد ل رقـم . ا ها  الشيالي،  الالور  العامة لدمل الشبا 
 .م غم السنة الدراسية

 (13)العدوة رقا 
 خ وة ظلا   اخلبار شاف ة وف ا  إلى ملل ر الق ة الدراس ة

 تعاه الفروغا الدالة اإل صا  ة فرغ التلةسيا  الق ة الدراس ة محاور ااسلباظة

 ا س  بل الشيالي  ا ها

 --  م دالة 0،012- اانية أ  

 --  م دالة 0،011- االلة أ  

 رابعة 0،041 0،804- رابعة أ  

 --  م دالة 0،011- خامسة أ  

 --  م دالة 0،088 االلة اانية

 --  م دالة 0،091- رابعة اانية

 -- ة م دال 0،081- خامسة اانية

 --  م دالة 0،021- رابعة االلة

 --  م دالة 0،090- خامسة االلة

 --  م دالة 0،082 خامسة رابعة

 ا س  بل بشكل عايب

 --  م دالة 0،011- اانية أ  

 --  م دالة 0،028- االلة أ  

 رابعة 0،001 0،021- رابعة أ  

 خامسة 0،021 0،028- خامسة أ  

 --  م دالة 0،008 االلة اانية

 --  م دالة 0،082- رابعة اانية

 --  م دالة 0،048- خامسة اانية

 --  م دالة 0،041- رابعة االلة

 --  م دالة 0،090- خامسة االلة

 --  م دالة 0،002- خامسة رابعة

 :ةناقش  النتائج -11

العينــة علــل بنــود اوســ بانة جــاءت م فا يفــة؛  يــدل باســ  راء ن ــاتج الدراســة ايفضــ  أن اســ  ابات أفــراد 
ذلـــــ  علـــــل أن الشــــــبا  ااـــــامعي يف رج ــــــت نظريفـــــه بالـــــور  ا ســــــ  بل،  ر ـــــا يرجــــــ  ذلـــــ  مل  اخــــــ ال  
اإليــديولوجيات الســاتد    كــل جم مـــ  ين مــي ملليــه أفـــراد العينــة، لــذل  جنــد أن دـــذه اإلســ  ابة عــيف صـــور  

راد العينــة لــلال، د ل، فكــان ا  وســش احلســا  العلــل اــال، ا ســ  بل للــد ل العربيــة هلســ  اجتادــات أفــ
،  دــي درجــة أعلــل مــيف ا  وســش ب ليــل،  يــدل دــذا أن اــبا  الــبالد العربيــة يعــي أن (4،40)ف ــرات دــو 

بــالده لــيف يفســ طي  ســد هلاجاهتــا،  ســ ب ل مع مــد  علــل اوســ ماد؛ لوــم يــر ن عــديب اد مــايب الــبالد العربيــة 
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مي سواءذ مـيف الناهليـة ا اديـة أ  ال نظيميـة، المـر الـذي يسيـد مـيف د ـر  الدمغـة العربيـة مل  عامة باجملال ال علي
اخلــارر،  عـــديب اإلســ فاد  مـــيف قــدراهتم، م ابـــل ذلـــ ،  قــد أكـــد أفــراد العينـــة باســ  اباهتم أن الـــبالد العربيـــة 

سـ  اباهتم بـدرجات سو    ق   ا س  بل الوهلد ،  ال ضاميف العـر ، علـل الـر م مـيف اخـ ال  م وسـش ا
،  قـد يرجـ  ذلـ  مل  أن (4،04)،  عمان (4،44)،  الكويت (4،08)م فا يفة؛ هليح  صلت   سورية 

الشــبا  العـــر  ا ــ علم   ـــم ا ـــ علم مــاوال يـــرا ده   يــق احللـــم العـــر ،  الر بــة     ي ـــه، علــل الـــر م مـــيف 
جــــود    بالددــــم،  ااماعــــات صــــاهلبة اوخ الفــــات بــــالفكر السياســــي العــــر  بــــ  مجاعــــات الضــــغش ا و 

أمـا بالنسـبة لب يـة اســ  اباهتم هلـول بنـود صـور  ا سـ  بل للــبالد العربيـة جـاءت   وسـطات م دنيــة، . ا الـال
 قــد يرجــ  ذلــ  مل  أن الشــبا  العــر  يــرمل أنــه مــيف ا ســ  يل مســ  بالذ أن   ــق الــبالد العربيــة أيــة ســول 

ســواءذ اوق الــادية، أ  اوج ماعيــة، أ  . يفنميــة   جمــاوت اجمل مــ  كافــة عربيــة مشــرتكة،  بال ــاص لــيف جنــد أي
الل افية   مدا،  الدم ميف ذل  أوم ير ن ب ن البالد العربية ليف يفس طي   رير أرا يها احمل لة د ن ال ضـاميف 

ا أانـاء هلـر  العر ،  ر ا يفرج  ر،ي هم دذه مل  ما اادد ه خالل السنوات ا ا ية مـيف متـسل عـر ،  وسـيم
 . العرال،  لبنان،  فلسط 

  ف ـا   غـم ااـنط أ  الســنة الدراسـية، مل يفكـيف الفــر ل دالـة ملهلالـاتياذ باســ  اباهتم هلـول دـذا ا و ــوص، 
العلميـة  الدبيـة،  لالخ الاصـاتبينما كانت الفـر ل دالـة ملهلالـاتياذ هلـول صـور  مسـ  بل الـبالد العربيـة  ف ـاذ 

د يرجــ  ذلــ  مل  أوــم يــر ن أن الــبالد العربيــة يف  ــه ،ــو مواكبــة ال طــورات لالــال اإلخ الــاص العلمــي،  قــ
العلميــة ا  نوعــة،  دــذا مـــا  لالخ الاصــاتالعلميــة لل ــال بركــ  احلضــار ،  لكــي   ــق ذلــ  فهــي حباجــة 

 . الدبية اوخ الاصاتيراه أص ا  و
وســ  ابات العينــة ( 8،11)  فيمـا ي علــق بالـور  ا ســ  بل الشيالـي  ا هــا ف ــد بلـح ا  وســش احلسـا 

هلـول بعــا الف ــرات اخلاصـة  ــذا احملــور،  دـذا يعــا أن أفــراد العينـة  جــد ا بــ ن بنيـة ااامعــة العربيــة ماوالــت 
للعــدل  ا ســا ا ،  أوــا يفرســ  اون مــاء الــوطا مــيف خــالل  لــل الخالقيــة احلميــد ،  أوــا ملــاو ذ

ُ
 ــاف  علــل ا 

م،  قـــد يفرجـــ  رراء أفـــراد العينـــة هلـــول دـــذا ا و ـــوص مل  أوـــم يـــر ن بـــ ن اعرتافهـــا حب ـــول ا خـــرييف   اجبـــاهت
  هلــ  جــاءت . اجمل معــات العربيــة ماوالــت  ــاف  علــل ال  اليــد،  العــرا ،  ال ــيم اوج ماعيــة،  الدينيــة

اإلجابات عـيف ب يـة الف ـرات   حمـور صـور  ا سـ  بل ا هـا  الشيالـي بعيـد ،  دـذا يـدل علـل أن الشـبا  
امعي ينظــر بعـــ  اخلــو  علـــل مســ  بله؛ لوــم  ـــم قــادرييف علـــل  ديــد ا هنــة الـــل ســو  مارســـووا   ااــ

ا سـ  بل؛ هليــُح أكـد ا أن درجــاهتم باللانويــة العامـة دــي الــل أجـربهتم علــل الــدخول   دـذه الكليــة، فضــالذ 
لـذي ير بـون بـه،  بال ـاص عيف اريففاص معدوت ال بول ااامعي الل هلرمت الكلمييف ميف دخول اإلخ الـاص ا

فــجن ُكــل ذلــ  قــد يــ ار علــل خطــش ال نميــة ا ســ  بلية   الــبالد العربيــة؛ لن أ لــ  الشــبا  ااــامعي بعــد 
ال يـــرر ي  ــــه للعمــــل الــــذي و ي فــــق مــــ  ملخ الاصــــه، رـــا يــــ دي ببعضــــهم لله ــــر  در بــــاذ مــــيف ا شــــكالت 

عـر ،  دـذا مـا أاـارت ملليـه العديـد مـيف الدراسـات اإلق الادية  اإلج ماعية الل يعا  منهـا معظـم الشـبا  ال
؛ هليــح أاــارت مل  أن (8884؛ وهللــول   طفــة، 8884أبــو ويــد، : ملــال ذلــ  دراســة كــل مــيف)الســاب ة 
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الشــبا  يعـــا  مشـــكالت ماديــة،  عاطفيـــة،  يعـــا  صــعوبة   ال فـــادم مـــ  الدــل،  قلـــة   فـــرص العمـــل، 
 .اريففاص ا عيشة اخلو  ميف الفشل اوج ماعي،  قلة الدخل،   

 أمــا خبالــوص صــور  ا ســ  بل الشيالــي  ا هــا   ف ــاذ   غــم الد لــة ف ــد جــاءت م وســطات اإلجابــات 
،  ر ــا يرجــ  (8،11)،    الكويــت بلــح (8،28)،    ســورية بلــح (4،09)م فا يفــة؛ هليــح بلــح   عمــان 

شيالـــي م ارنــة مـــ  الشـــبا    اريففــاص اوســـ  ابة عنــد الشـــبا  العمـــا  هلــول صـــور  مســ  بلهم ا هـــا  ال
ســورية  الكويــت مل  أن اجمل مــ  العمــا  أصــب  ي  ــه ،ــو الشــبا   قضــايادم لالع مــاد علــيهم   ال طــوير؛ 
لن أ لــ  أفــراد العينــة   عمــان أكــد ا بــ ن ااامعــة   عمــان يفــريفبش باســ مرار مــ  اجمل مــ  ل   يــق ال نميــة،  

 ادية،  ملصاد العمل،  قد يعود ذلـ  مل  قلـة أعـداد اخلـرص    كما أوم و يعانون أية مشكالت  وسيما ا
اجمل مـــ  العمـــا ،  علـــل العكـــط مـــيف ذلـــ  فـــجن الشـــبا  ااـــامعي   ســـورية يعـــا  العديـــد مـــيف ا شـــكالت 
الســاب ة الــذكر  وســيما عــديب يفــوافر فــرص العمــل، كمــا أنــه أصــب    الســنوات الخــم  الشــا  ااــامعي   

يففــاص معــدوت ال بــول ااــامعي   دخولــه اإلخ الــاص الــذي ير ــ  بــه، رــا انعكــط علــل ار بســورية يــ  كم 
يففــــا،ل الشــــبا   ســــ  بلهم ا هــــا،  يــــدل علــــل ذلــــ  اجتــــاه رو  الشــــبا  لدراســــة   ااامعــــات العربيــــة 

 -نيـة علمـاذ أوـا مـيف الـد ل الغ - وسيما اللبنانية، أما   الكويت ف د يرجـ  اةفـامل نظـرهتم ،ـو ا سـ  بل 
؛ هليــح يفبــ  عــم بــ ن مســ  بلهم مهــدد ملذا مل يف يــذ الد لــة اوهل ياطــات الالومــة 8888مل  مــا هلالــل عــايب 

 أمــا السـب  ا خــر لضـعف اوسـ  ابات بالنســبة لعينـة الكويــت هلـول صــور  . هلـذ يفضـميف مســ  بل اـبا ا
الالــات الــل ير ــ   ـــا مســ  بلهم ا هــا ف ــد يرجــ  مل  قلـــة الكــادر ال دريســي   جامعــاهتم   كافـــة ال ي

 .الشبا ؛ لذل  أكد ا علل ر ب هم   السفر ميف أجل اإلخ الاص الذي يضميف مس  بلهم
 بالنسبة لالور  ا س  بل الشيالـي  ا هـا جـاءت اسـ  ابات العينـة  ف ـاذ   غـم ااـنط لالـال الـذكور، 

يـــة خاصـــة مـــا يفـــسال حمر مـــة مـــيف  ر ـــا يعـــود ذلـــ  مل  أن اإلنـــا،   الـــبالد العربيـــة عامـــة  اجمل معـــات اخللي 
هل وقها،  وسيما   رارسة العمل، أ  السفر   ابعة اإلخ الـاص بسـب  ال مسـ  بالعـادات،  ال  اليـد الـل 

 .أ عفت متك  ا رأ ،  مشارك ها   جماوت اجمل م  كافة
 :التوصيات -12

 .ة اجملاوت احليةالعمل علل احلد ميف د ر  الدمغة العربية لالس فاد  منها   كاف -14-1
الســعي ،ــو   يــق الســول العربيــة ا شــرتكة كيطــو  ،ــو   يــق ال نميــة الشــاملة   اجمل معــات  -14-4   

 .العربية
العمـل علــل ويـاد  الل ــة ب ـدر  الشــبا  العــر  ا ـ علم   ملهلــدا، النمـو اوق الــادي ل  ســ   -14-5

 .نظرهتم عيف صور  مس  بلهم
 .س  بل الشبا  ميف خالل هلل مجي  ا شكالت الل يعانيها الشبا العمل علل  س  م -14-2
  ــــ  اخلطــــش الالومـــــة وســــ لمار طاقــــات الشـــــبا  باع بــــاردم اــــر    طنيـــــة مهمــــة  ســـــ  بل  -14-3
 .بالددم
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 .العلمية الل ير    ا الشبا ،  الل ي طلبها سول العمل اوخ الاصاتالعمل علل يفوافر  -14-6
 :املدقرتحات -13

ال عمق أكلر   دراسة صور  ا س  بل ميف خالل ربطه بـال لق أ  ال فـا،ل با سـ  ل    غـمات  -15-1
 .نفسية أخرمل

 .ملجراء دراسة ااملة لد ل العربية  عرفة يفوجه الشبا  العر  ،و ا س  بل -15-4   
مات قـدر  علـل مل ـافة م غـمات دمغرافيـة أخـرمل،  اسـ يدايب او،ـدار ا  عـدد  عرفـة أكلـر ا  غـ -15-5

 .ال نب  بالور  ا س  بل
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 املراجع

 :املراجع ال ربي 

 .دار ا عار : ال ادر . با  الش  -لسان العر (.   ت. )ابيف منظور -
، 42، جملـة علـم الـنفط. مسـ  بل الشـبا    النظـر  ا سـ  بلية عـم(. 8884. )أبو ويد، نبيلة أمـ  - 
(18) . 
 .منشورات  وار  الل افة: دمشق. الل افة  قيم الشبا (. 8812. )أبيا، ملكة -
دراسـات   علـم الـنفط . الشبا  ال طري ب  الواق   ا سـ  بل (.8811. )جابر، جابر عبد احلميد -
 . 982 - 422، 48قطر،  –جامعة قطر  ،مركس الب و، الرتبوية. الرتبوي
 .دار ا عار : ال ادر . العر  مس  بل الشبا (. 8819. )هلاف ، حممد علي -    
الك ــ  ااــامعي : ال ــادر . الرتبيــة  جــود  الشــبا  العــر    عالــر العو ــة(. 4008. )خليــل، حممــد -    

 .احلديح
اجتادات طلبة جامعة الكويـت ،ـو مسـ  بلهم   جمـاوت الدراسـة  العمـل (. 4004. )رمحة، أنطوان -    

 .820-848، (4) 1  بية للرتبية  علم النفطجملة ا اد ااامعات العر .  الدخل
. ال  ــــديات  اإلاــــكاليات: مســــ  بل الشــــبا   ا شــــاركة اجمل معيــــة(. 4002. )وادــــر،  ــــياء الــــدييف -    

 .249 - 981، (94) 13 ،مالر -مس  بل الرتبية العربية
 .و ادمطبعة ا: دمشق. الشبا  قيم  اجتادات  مواقف(. 8884. )  طفه، علي وهللول، مها -    
 .عامل الك  : ال ادر . علم نفط النمو (.8811. )ودران، هلامد -    
دار الفكــــر : اإلســــكندرية. الشــــبا   الفــــراغ  مســــ  بل الب ــــح العلمــــي(. 4001. )الــــس ا ي، خالــــد -    

 .العر ،  م سسة مورس الد لية
  .دار ا عار  :ال ادر  .(ااسء الراب . )ال اموس احمليش(. دـ 8922. )الشماوي، حميي الدييف -    
رســــالة ماجســـ م  ــــم . اإلدمــــان لـــدمل الشــــبا  دراســـة نفســــية اج ماعيـــة(. 8880. )صـــربي، ملمـــان -    

 .منشور ، جامعة ع  لط، مجهورية مالر العربية
مشــــكالت الشــــبا  احلاليــــة  ا ســــ  بلية كمــــا يرادــــا طــــال  (. 4009. )صــــ ر، عبــــد العسيــــس الغريــــ  -    

 . 842 - 11، (48) 9  مالر -العربية مس  بل الرتبية. جامعة طنطا
مشـر ص الرتبيـة السـكانية   سـورية . يف ييم اهل ياجات الشـبا    سـورية (.4002. )العااي، ريامل -    

 .بال عا ن م  صند ل المم ا   د  للسكان، ا اد ابيبة اللور 
: ال ــادر . هتم ا سـ  بليةأجيــال مسـ  بل مالــر أ  ـاعهم ا  غـم   يفالــورا(. 4004. )العـامري، سـلومل -    

 .ا ركس ال ومي للب و، اوج ماعية  ااناتية
ي ، م ارنــة بالنــاج   ســوء اســ عمال الع ــاقم عنــد طلبــة ااامعــة ا الــر (. 8814) .عكااــة، أمحــد -    

 (.1)، جملة الط  النفسي .  الفاال
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 .اإلسالميةدار الك   : ال ادر . ع يد  ا سلم (.8881. )الغساص، حممد -    
 . اركة الربدان للطباعة: بغداد. مدخل مل  سيكولوجية السميف(. 4002. )الف ال ي، علي ااكر -    
رســـالة . مشـــكالت طـــال  ااامعـــة   الوجـــه ال بلـــي  الـــوادي ااديـــد(. 4002. )الفن ـــري، هلســـيف -    

 .دك وراه  م منشور ، جامعة جنو  الوادي، مجهورية مالر العربية
، 428بـم ت،   جملـة ا سـ  بل العـر . الشـبا   ا سـ  بل(. 8881. )أمحد يدل، عبداهلل  كنعاناجمل -    
894-818. 
ا ركـــس ال ـــومي للب ـــو، اوج ماعيـــة : ال ـــادر  .8888د ر  طلبـــة   اـــور  (. 8811. )مـــرقص،  داد -    

 . ااناتية
مـيف فاعليـة الـذات  مسـ ومل الطمـوح  قلق ا سـ  بل  عالق ـه بكـل(. 4008. )ا شييي،  ال  حممد -    

رســـالة ماجســـ م  ـــم منشـــور ، جامعـــة أيب ال ـــرمل، ا ملكـــة العربيـــة  .لـــدمل عينـــة مـــيف طـــال  جامعـــة الطـــاتف
 .السعودية

ا شــــكالت النفســـــية  اوج ماعيـــــة كمـــــا يفـــــدركها (. 4002. ) عبـــــد ا ي ـــــار، حممـــــد مل ــــم، ســـــامي -    
حبح م ديب   ند   اإلرااد النفسي   ا  سسات ال عليمية،  .طالبات السكيف الداخلي بكلية الرتبية بعمي

 .ابال 81-81بال عا ن ب   وار  الرتبية بسلطنة عمان  سورية   الفرت  
الشـــــبا  بــــ  صــــراص الجيــــال ا عاصــــر  اعـــــدمل (. 4001. ) الشــــربيا، وكريــــا منالــــور، عبــــد اجمليــــد -    

 .دار الفكر العر : ال ادر  .اإلسالمي
دار : اإلســكندرية (.مــرتجم :حيــم مرســي بــدر. )الشــبا    جم مــ  م غــم(. 4000. )ميلســون، فــرد -    

 .اعدمل
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