
 

 

 

 

 

 

 

 

في مجتمع  دور الجامعة في ثنمية املهارات الحياثية للشباب

إدراسة ميدانية: ماراتلاإ
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في مجخمؼ ؤلاماعاث:  وع الجامػت في جىمُت اإلاهاعاث الحُاجُت للشبابص

 صعاؾت مُضاهُت

إ فاكر الغراًبه

إخالد عبدهللا الرابىي 

 : الضعاؾت ملخظ

في جىمُت اإلاهاعاث الحُاجُت لضي صوع الجامػت ت ئلى الخػغف غلى تهضف الضعاؾ     

ونض نضمذ الضعاؾت إلاكاهُم: اإلاهاعاث الحُاجُت، الخىمُت، ألاوشؿت  الشباب الجامعي،

ت الخكاغل الاحخماع مخبيُتالجامػُت،  غلى واغخمضث الضوع يمىحه هظغي،  ي و هظٍغ

مً  حمؼ بُاهاث الضعاؾتخُث جم  ،الػشىاةُت مىهج اإلاسح الاحخماعي بأؾلىب الػُىت

وجىضلذ  ،حامػت الشاعنت مً ؾالب( مكغصة 9305)  بىانؼزالُ اؾخماعة الاؾخبُان 

ًاهذ مهبىلت الضعاؾت لػضص مً الىخاةج أهمها:  أّن مشاعيت الشباب باألوشؿت الجامػُت 

 أن ألاوشؿت الجامػُت ألايثر ئؾخهؿابا للشباب هي ألاوشؿت الثهاقُتو  بطكت غامت،

ًاهذ وأشاعث أًػا ئلي  قيها غػُكت، وؿبت اإلاشاعيت والترقيهُت أما باقي ألاوشؿت قهض 

مماعؾت ألاوشؿت بأشٍالها اإلاسخلكت صازل الجامػت أو زاعحها مً أبغػ اإلاىاشـ  أن

غها.معي غلى ئيدشاف التي حؿاغض الشباب الجا  مهاعاجه وئمٍاهُت جؿٍى

 الجامػت.، الشباب، اجُهاإلاهاعاث الحُخىمُت، ال ًلماث مكخاخُت :

إ:ملدمة

، قساللها ًٌدؿب الكغص مهاعاجه الكغص ُاةخمً أهم مغاخل الشباب مغخلت  ػّض ح

ت وجىظُم غالناجه مؼ  ،والاحخماغُت الالػمت لخضبحر شإون خُاجه ،والىكؿُت ،الكٌٍغ

ً كغص حػّض مغخلت الشباب مغخلت حؿّحر بُىلىجى وهكس ي واحخماعي ٌػِشها ال. يما آلازٍغ

وجكغع غلُه اخخُاحاث مخىىغت لظا قاّن جلبُت خاحاث الشباب حػّض نػُت أؾاؾُت 

                                                 

 حامػت الشاعنت ًلُت الاصاب والػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُتأؾخاط مشاعى غلم الاحخماع   
   حامػت الشاعنت حخماغُت والاوؿاهُتغلم الاحخماع ًلُت الاصاب والػلىم الا باخث 
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وهضف ال ًهل أهمُت غً أي هضف آزغ مً أهضاف الخىمُت الاحخماغُت والانخطاصًت 

ما ُّ مثل  في مجخمؼ قتيّ  في اإلاجخمؼ، طلَ أن الاوؿان هى وؾُلت الخىمُت وؾاًتها ؾ

مً أحل اؾخمغاع مؿحرجه قُه البىاء والخىمُت  خُث ٌػخبر الشباب أصاة مجخمؼ ؤلاماعاث

ت حخمؼ ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة في الػهىص ألازحرة الػضًض مً  ٌشونض غا .الحػاٍع

ًان لها اوػٍاؾاتها غلى الخؿحّ  راث الاحخماغُت والانخطاصًت اإلادلُت منها والضولُت والتي 

 .ابيبشٍل اًج قٌغ وؾلىى الشباب واهسغاؾهم في الحُاة الػامت

 
ّ
ت )ٌشٍ يبر قئت في الضولت أ خالُاؾىت(  42–91ل الشباب ؤلاماعاحي في الكئت الػمٍغ

% مً مجمىع  41.2ي ما ٌػاصُ أ 499124خىالي  4331خُث بلـ غضصهم في غام 

وؿمت في غام  095425الؿٍان الاماعاجُحن. و حشحر الخىنػاث الى أن غضصهم ؾُطل الى 

غ الىؾجي  % م40.2ًأي ما ٌػاصُ وؿبت  4341 مجمىع الؿٍان خؿب ما وعص في الخهٍغ

اث وأهضاف جىمُت الشباب ؤلاماعاحي غمً اؾاع بغهامج الػمل الػالمي  خُى أولٍى

اغت،  % 41.2(  وباخدؿاب وؿبت  4335للشباب )الهُئت الػامت لغغاًت الشباب والٍغ

خمؼ ًٍىن غضص الشباب في مج 4393مً حملت غضص الؿٍان في الضولت خؿب جهضًغاث 

غ اإلاغيؼ الىؾجي لالخطاء،ج) 4991239ؤلاماعاث خىالي  ( مً هىا جأحي الضعاؾت 4393هٍغ

 الحالُت لخػٌـ نػاًا وحىاهب مهمت لكئت يبحرة في اإلاجخمؼ الاماعاحي وهي قئت الشباب.

الظًً جتراوح اغماعهم  اص في الاماعاثقهض بلؿذ وؿبت الاقغ  UAEDP ( 2016)وبدؿب 

 .ئهار 042,544طًىع و  232,490% منهم 90,10غام(   42-94مابحن )

( 4392) قبراًغ 92اشاعث الاخطاةُاث الطاصعة غً مػهض الُىوؿٍى لإلخطاء في  يما

أغلى وؿبت ضاقُت بحن الضُو الػغبُت في أغضاص  الػغبُت اإلاخدضة جبىأث صولت ؤلاماعث أّن 

ع ي الخاعج. ونّض أولئَ الظًً ًضعؾىن ف الؿالب الظًً ًضعؾىن في حامػاث الضولت و

غ مػهض الُىوؿٍى لإلخطاء هظه اليؿبت بـ  % في 2,1% باإلاؿغب و 4,9مهاعهت بـ  %03جهٍغ

وجدخػً .%       5,3% في لبىان وخلذ نؿغ زاهُت غمً الهاةمت بيؿبت 1,2جىوـ و 

 مهابل  02,944ؤلاماعاث ما ًهاعب 
ً
 واقضا

ً
 ئماعاحي الجيؿُت ًضعؾىن  3,395ؾالبا

ً
ؾالبا

  .وجػؼ هظه اليؿبت صولت ؤلاماعاث في ضضاعة الخهُُم الػغبي بالخاعج

 
ّ
وؾبُػتها وزطاةطها جلَ الثهاقت التي جدضص  مؼزهاقت اإلاجخل مىظىمت الهُم وحشٍ

، قاطا لم حػمل مىظماث اإلاجخمؼ و مإؾؿاجه واخخُاحاتها ُتاببؾبُػت الصخطُت الش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

بدث غنها ها ؾدقانّ  اانتراخاتهوحؿخمؼ ئلى  ،اوجىظغ في مؿالبه ،اغلى ئشباع اخخُاحاته

اشٍاُ مً  بطىعة ؾحر مشغوغت مما  ٌؿهل غليها جىحُه مثل هإالء الشباب  إلاماعؾت

مت ،الػىلالاحخماغُت ً الؿلىى اإلاسالل للهىاغض واإلاػاًحر و بالخالي  ،والاهدغاف والجٍغ

في جدهُو اهضاف الخىمُت الشاملت  اوغضم جىظُل ؾاناتهالشباب قئت زؿاعة 

 .2012))الؿغاًبت،  خمؼمجلل

 :مشٍلت الضعاؾتأوال: 

ًاةؼ ألاؾاؾُت في مجخمؼ ؤلاماعاث  ذ الجامػت اهخّم  لظا قهضٌػّض الشباب أخض الغ

 بخهضًم ألاوشؿت والبرامج ؾحر 
ً
 واضحا

ً
ا منها لالؾخكاصة مً  الضعاؾُت لهماهخماما ًُ ؾػ

والاؾخكاصة منهم  ،تهم بالطىعة ؤلاًجابُت اإلاؿلىباتم وجىمُت شخطُجهونضعا همؾانات

الاحابت غلى ؾإاُ  جمؼ.  هضقذ هظه الضعاؾت ئلىلمجلحن في اغيأغػاء هاجححن وقا

ما و  في مجخمؼ الاماعاث صوع الجامػت في جىمُت اإلاهاعاث الحُاجُت للشباب : ماهى عةِس ي

ىكت مً نبل مداوع مطّ  ولظلَ قهض جم اغخماص؟ غالنت هظه اإلاهاعاث ببػؼ اإلاخؿحراث

ت ُِىهمىظمت ال  جم جؿبُهها غلىؿُل حػٌـ اإلاهاعاث الاحخماغُت والىكؿُت والكٌٍغ

( 41-93غُىت مً ؾلبت ًلُاث حامػت الشاعنت اإلاسخلكت الظي جتراوح أغماعهم بحن ) 

 ؾىت غلى الانل. 93خُث ًبضأ ؾً الجامػت مً  ؾً  ؾىت

الكــغص مــً اإلاهــاعاث الحُاجُــت غلــى أنهــا   نــضعة  WHO وحػــغف مىظمــت الاــحت الػاإلاُــت 

الخػامـــــــــــــــل بكاغلُـــــــــــــــت مـــــــــــــــؼ مخؿلبـــــــــــــــاث وجدـــــــــــــــضًاث الحُـــــــــــــــاة الُىمُـــــــــــــــت بِىمـــــــــــــــا حػغقهـــــــــــــــا 

بأنها  مجمىغت يبحرة مً اإلاهـاعاث الىكؿـُت والصخطـُت والخىاضـلُت  UNICEFالُىهِؿل

التــــي حؿــــاغض الىـــــاؽ فــــي اجســـــاط نــــغاعاث مضعوؾـــــت، والخىاضــــل بكػالُـــــت، وجىمُــــت مهـــــاعاث 

ومىخجـت . وفـي هـظه  ن جإصي ئلى غـِش خُـاة يـحُتالخأنلم وئصاعة الظاث التي مً شأنها أ

غ ياؾــاع عةِســ ي بجــي مكهــىمي الُىهِؿــل ومىظمــت الاــحت الػاإلاُــتجــّم جالضعاؾــت   مــؼ جؿــٍى

ت.  وجطيُل اإلاهاعاث الحُاجُت في مداوع زالر هي اإلاهاعاث الاحخماغُت والىكؿُت والكٌٍغ

ـــت الـــضوع وجـــغي أن  اث الاحخماغُـــت هىـــا هـــي اإلاهـــاع وجدبجـــل الضعاؾـــت الحالُـــت مىؿلهـــاث هظٍغ

الوشـــــؿت الجامػُـــــت ل مماعؾـــــخه اب الجـــــامعي مـــــً زـــــالُباصواع احخماغُـــــت ًٌدؿـــــبها الشـــــ

ً شخطــِخه مــً زــالُ ايؿــابه اإلاهــ ــتاوحؿــهم فــي جٍــٍى  عاث الاحخماغُــت والىكؿــُت والكٌٍغ

 الـضًىامٍُي الجاهـب وهـى الجماغـت فـي الكـغص مـً اإلاخىنـؼ الؿـلىى" هـى الاحخمـاعي الـضوع ق



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 همـىطج ئلـى ٌشـحر الـضوع  الجماغـت، قـان في الكغص مٍاهت ئلى اإلاغيؼ ٌشحر قدُثما ،الكغص إلاغيؼ

 آلازـٍغً وجىنػـاث غـىء جىنػاجـه فـي الكـغص ؾـلىى وججـضص اإلاغيـؼ، ًخؿلبـه الـظي الؿـلىى

الاحخمـاعي  بمغيـؼهم والىاحبـاث اإلاغجبؿـت للحهـىم  وآلازـٍغً الكـغص بكهـم جخـأزغ وهـظه مىـه،

ومهــاعاتهم الحُاجُــت حؿــاغض فــي  نــضعاث الشــباب الجــامعي جىمُــتئّن . (051:9544 )بــضوي،

وجإيـــــض هـــــظه الكٌـــــغة جىحهـــــاث  ممـــــا ًٌؿـــــبهم أصوعا ومٍاهـــــاث حضًـــــضة ؾـــــلىيُاتهم جىمُـــــت

ـت  ـت الخكاغلُـت الغمٍؼ ً هـى مـً أهــم الػىامـل التـي جدــضص  طلــَ أنهظٍغ الخكاغـل مـؼ آلازــٍغ

والكغصًــت لٍــل اوؿــان. ئلــى الخطــاةظ اإلامحــ ة  ٌشــحر الخكاغــل الغمــؼي قؾــلىيُاث ؤلاوؿــان 

م مػجل الكػل. اق  ؾخجابت الكاغل لِؿذ قىعٍت ومباشغة وئهما جهىم غلى جهٍى

إ:أهداف الدراسةثانيا: 

الجامػت في جىمُت  ما صوع  الخالي: ئلى الاحابت غً الدؿاُؤ الغةِس ي الضعاؾتهضف هظا ت

؟ ببػؼ اإلاخؿحراثغالنت هظه اإلاهاعاث مااإلاهاعاث الحُاجُت للشباب في مجخمؼ الاماعاث و 

 وطلَ مً زالُ الخػغف غلى:

 مدي مشاركة الشباب في الانشطة الجامعية 

  إاملهارات الاجتماعية املكتسبة لدي الشباب في مجتمع الامارات.دور الجامعة في ثنمية

  إاملهارات النفسية املكتسبة لدي الشباب في مجتمع الامارات.دور الجامعة في ثنمية

 املهارات الفكرية املكتسبة لدي الشباب في مجتمع الامارات. دور الجامعة في ثنمية 

 اعية والنفسية والفكرية ببعض املتغيراتمالتعرف على عالكة املهارات االاجت.  

 التعرف على عىامل ضعف املشاركة في الانشطة الجامعية من كبل الشباب. 

إ:أهمية الدراسةثالثا: 

ل الضعاؾت الحالُت ئغاقت مػغقُت 
ّ
ٍت في مجاُ الشباب الجامعي خُث جؿغح هظغ و جمث

 ؿخمض حإلاكهىم ومإشغاث اإلاهاعاث الحُاجُت مً مىظىع غالمي يما  احضًض اجّطىع 

جمؼ الاماعاحي لمجقئت الشباب صازل االكئت اإلاؿتهضقه وهي  مً ؾبُػت اأهمُته الضعاؾت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
ّ
ت  % مً الؿٍان، قهظه الكئت حػض41ل ما وؿبخه ايثر مً والتي حشٍ هامت ؾانت بشٍغ

 جمؼ، وجدخاج ئلى غىاًت زاضت مً أحل اإلاداقظت غليها وطلَ لخأمحنلمجومإزغة في ا

 مؿخهبلها.

صوع الجامػت في جىمُت اإلاهاعاث البدث في مً زالُ  وجبرػ أهمُت الضعاؾت اًػا

ت والىكؿُت للشباب في مجخمؼ الاماعاث مما ٌؿاغض في الٌشل غً  الاحخماغُت والكٌٍغ

تهم في الجامػت مما اوالاوشؿت اإلاسططت لخىمُت شخطُ برامجحىاهب الهطىع في ال

ت ًىقغ زلكُت ؿهم في ازغا هظا الاججاه البدثي والىظغي في  وغملُت هظٍغ للمػىُحن َو

ت ؿُاؾاثلل خسؿُـمً احل ال مىغىغاث الشباب  خحن  الؾُما الجامػاث، في التربٍى

ؿهم أن شأنها مً التي اجُت وألاوشؿت الجامػُت التي جٌؿبهم اإلاهاعاث الحُ ًخم جدضًض
ُ
 ح

 في بىاء البرامج وألاوشؿتيما ؾدؿهم هخاةج هظه الضعاؾت  الشباب شخطُت في بىاء

و أمام عؾم  طاث الػالنت بدىمُت الصخطُت وأهىاغها اغاقت الى جمهُض الؿٍغ

وغالنتها  الاؾتراجُجُاث والخؿـ اإلاؿخهبلُت بطىعة غلمُت وشاملت للبرامج وألاوشؿت

الصخطُت للشباب الاماعاحي مً زالُ  الػضًض مً اإلاإؾؿاث الاحخماغُت بدىمُت 

 والشبابُت.

إ:الدراسة مفاهيمرابعا: 

 في هظه الضعاؾت بأنها  حػّغف :ألاوشؿت الجامػُت -
ً
ألاوشؿت الجامػُت ئحغاةُا

ت التي جهضم للشباب زاعج اإلانه ج ا مجمىغت البرامج وألاوشؿت الازخُاٍع

شغف غليه ًاصًمي، َو صف ئيؿابهم بها أزطاةُىن مهىُىن مإهلىن، وطلَ ألا

والػلمُت و الاحخماغُت و  ألاوشؿت الثهاقُت الترقيهُت :اإلاهاعاث الحُاجُت وحشمل

 اإلاهاعاجُت و الاحُت و الاغالمُت. 

بأنها  الػملُاث التي بمهخػاها  9512هُئت ألامم اإلاخدضة غام  هاُغغقت:الخىمُت -

الحٍىمت بخدؿحن ألاخىاُ الانخطاصًت جىحه الجهىص لٍل مً ألاهالى و 

والاحخماغُت والثهاقُت فى اإلاجخمػاث اإلادلُت إلاؿاغضتها غلى ؤلاهضماج فى خُاة 

كها ًمثل الابػاص الخاضت  ألامم وؤلاؾهام فى جهضمها بأقػل ما ًمًٌ  قخػٍغ

، يما أن الخىمُت هي غملُت واغُت (.4394)غمغاوي، بالخىمُت بشٍل أشمل 

مهطىص، وطلَ بهطض ئخضار حؿُحراث اًجابُت وئًجاص الخهضم وحؿُحر ئعاصي 
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والغقاهُت وجدؿحن هىغُت خُاة الشباب وعقؼ مؿخىاهم ئلى ألاقػل، وطلَ 

 الجامػت مً زالُ ماًهضم له مً بغامج وأوشؿت هاصقت وهاقػت مً نبل

 في هظه الضعاؾت بأنها  غملُت حؿُحر ئعجهاتى 4332)الخغاش ي،
ً
( وحػغف ئحغاةُا

  مسؿـ
ً
ا  وقٌٍغ

ً
لها للنهىع الشامل بمسخلل هىاحي الصخطُت ئحخماغُا

، وجهىم بها أؾاؾا اإلاإؾؿاث الخػلُمُت واإلاجخمؼ اإلادلى، لخدهُو 
ً
وهكؿُا

حىاهب جىمُت الصخطُت لضي الشباب مً زالُ مماعؾت ألاوشؿت الجامػُت 

 اإلاشخملت غلى اإلاهاعاث الحُاجُت .

ًهىم بها  ظيل الػملؿلىى والخطغف وال:مجمىع ألاصاء وا اإلاهاعاث الحُاجُت -

واإلاغجبؿت بالبِئت التي ٌػِش قيها، وجمٌىه مً الخٌُل الاًجابي مؼ  الشاب

مدُؿه والخأزحر قُه، وججػله ناصعا غلى الخػامل بكاغلُت مؼ مخؿلباث الحُاة 

الُىمُت، وجدهُو الغغا الىكس ي، وبىاء اإلاشاغغ الؿُبت غً الظاث ولؿاًاث 

ت ؿىف ًدبجل الباخثان جطيُل الُىهِؿل للمهاعاث الحُاجُهظه الضعاؾت ق

ت.اإلاشخمل غلى والتي جم  : اإلاهاعاث الاحخماغُت والاحُت والىكؿُت والكٌٍغ

 جكطُل مكغصاتها بضنت في مداوع الاؾخبُان.

 جطيُل اإلاهاعاث الحُاجُت للشباب وقو عؤٍت مىظمتي الُىهِؿل والاحت الػاإلاُت

(  مكهىم الشباب  بانهم أولئَ الظًً جتراوح أغماعهم بحن 4391خضصث ألامم اإلاخدضة )

ً غاما. وهظا ما ًهاعب  6 مً ؾٍان الػالم. وهىاى هدى  94زمؿت غشغ وأعبػت وغشٍغ

ملُىها بدلُى  34ملُاع شاب ٌػِشىن في غالم الُىم، وؾىف ًؼصاص غضصهم بىدى  9.4

يثر غضصا مً أي ونذ . ووانؼ ألامغ، ئن الجُل الحالي مً الشباب هى ألا4341غام 

ش ت مً ، مط ل في الخاٍع اصة الٌبحرة في أغضاص الكئت الػمٍغ  42ئلى  91وغلى الغؾم مً الٍؼ

ؾىت، قان حػضاص الشباب ييؿبت مً ؾٍان الػالم آزظ في الخىانظ مؼ جؼاًض وؿبت 

 الؿٍان اإلاخهضمحن في الؿً. 

لت مً اليشاؾاث التي ًدخاج الشباب الى حم Al Gharaibeh (2010) ؾت و بدؿب صعا 

 خل غلى والهضعة واإلاػغقت والتي حشخمل غلى الغؾبت الحُاجُت، حؿهم في جىمُت اإلاهاعاث

 أو ًىمُت، جدضًاث مىاحهت أو والاحخماغُت، الحُاجُت والصخطُت مشٌالجه الُىمُت
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أؾلىب الحُاة وأبغػ هظه الاوشؿت الخؿىع  في الاغىاُ  في وجدؿِىاث حػضًالث ئحغاء

هلُت( واإلاإؾؿاث والهُئاث أإلاإؾؿاث الىؾىُت )خٍىمُت، زاضت، ىظمها االتي ج

الضولُت، وطلَ اليدؿاب اإلاػاعف، واإلاهاعاث، والخمًٌ مً الهضعاث التي حؿاغضهم غلى 

مجابهت الحُاة ومخؿلباتها.  ومً أحل اؾدثماع ؾاناث الشباب، قال بّض مً ئًجاص 

بجل غلى وانؼ 
ُ
الحاحاث ألاؾاؾُت في مجخمؼ ؤلاماعاث، ئؾتراجُجُت واضحت للخىمُت ج

غ  ت للخؿٍى اث الخىكُظ، بما ًػمً الخٍامل والاؾخمغاٍع  إلاباصب الخىمُت وأولٍى
ً
م وقها

ّ
ىظ

ُ
وج

 في الحاغغ واإلاؿخهبل.

كها ومطؿلحاتها جأزظ مً ؤلاوؿان ؾاًتها   ًاهذ الخىمُت بٍل حػاٍع وؾُلتها قال و وئطا 

اةم لىجاح غملُت الخىمُت، واؾخمغاعها، شَ أّن الشباب هم الػطغ ألاؾاس ي والض

وطلَ ال ًخدهو الا مً زالُ بىاء شخطُت الشباب في غىء مهاعاث غملُت حؿاغضهم 

غلى الكهم واإلاػغقت والابضاع. وحػّض الجامػت أهم مإؾؿت احخماغُت خاغىت للشباب 

ت.  مبهوالهاصعة غلى حشٌُل اججاهاتهم وجؿلػاتهم، وئيؿا  غاصاث وؾلىيُاث خػاٍع

ئن الػمل الكّػاُ مؼ الشباب ٌؿتهضف جمٌحن الشباب مً الاهضماج الكّػاُ في حمُؼ 

غ وجىمُت مجخمػاتهم اإلادلُت مً زالُ الؿعى  أهىاع اليشاؾاث الضاةغة، لخؿٍى

إليدشاف مىاهبهم الخاضت. وفي صولت الاماعاث، اهخمذ الجامػاث بىغؼ البرامج 

لشباب بما ًكُضهم، وجىمُت شخطُتهم للشباب وطلَ بهطض اؾدثماع ونذ ا وألاوشؿت

، والاغخضاص بالظاث، وجدمل قيهم اإلاؿإولُت الاحخماغُت مً حمُؼ الىىاحي، وبث عوح

أغباء الحُاة، ومداولت جدهُو الخىاػن اإلاخٍامل في حمُؼ حىاهب الصخطُت للشباب 

مً زالُ اجاخت الكغضت الهسغاؾهم في مسخلل الاوشؿت الجامػُت وبغامجها واجساط 

اصة جكاغلهم مؼ الجماغاث الازغي )الخغاش ي  (.4332، الاحغاءاث الالػمت لٍؼ

ت اإلاإؾؿاث أيثر مً الجامػاث ًاهذ ونض الجامػت  حػض خُث جأزحرا بالشباب التربٍى

ت والبدثُت الػلمُت ومإؾؿاتها  نُاصة في ألاؾاؾُت الػىاضغ مً لها الخابػت والتربٍى

 الخؿُحر بعجلت واللحام والغقي الخؿىع  هدى كاغل،وال الاحُذ الخىحُه وجىحيهه اإلاجخمؼ

خػامل الخؿىاعث جلَ اإلاجخمؼ هظا ًي ًىايب الػالم، في اإلادؿاعغت ؿخجُب  مػها ٍو َو

ؿدثمغها اإلاسخلكت، الحُاة حىاهب في ػاتها إلقغا  الاحخماغُت والخىمُت البىاء غملُت في َو

اإلاػغفي،  اإلاجاُ ؤلاوؿاهُت في الصخطُت بجىاهب اإلاُاصًً والاهخمام مسخلل في الشاملت
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ُ  في نطىع  وأي واإلاجاُ اإلاهاعي، الػاؾكي، أو الىحضاوي أو الاهكػالي واإلاجاُ  هظه جىاو

، 2010، الحؿىاوي   (مخىاػهت ؾحر أو مخٍاملت ؾحر شخطُت ئلى وحىص ؾُإصي الجىاهب

 (.4392 ، الشاماوي

عغاًت الشباب وجمٌُنهم،  لهض بظلذ الػضًض مً اإلاىظماث الضولُت حهىص يبحرة مً أحل

مىغت مً جخُث وغػذ الُىوؿٍى )مىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلم والثهاقت( م

البرامج التي ؾاغضث غلى جمٌحن الشباب والخىاضل مػهم، والاؾخجابت لخىنػاتهم 

ًاهذ اؾتراجُجُت اإلاىظمت مبيُت غلى  ؼ اإلاهاعاث اإلاكُضة لهم. قهض  وأقٍاعهم، وحػٍؼ

وما  4333امج الػمل الضولي للػمل مؼ الشباب ومً أحلهم ختل ؾىت ناغضة بغه

بػضها، وهي الخؿت الػاإلاُت لؿُاؾاث وبغامج الشباب التي اغخمضتها الجمػُت الػامت 

.يما أضبذ مىخضي الُىوؿٍى للشباب والظي ٌػهض بطىعة 9551لألمم اإلاخدضة في غام 

صوعاث اإلاإجمغ الػام للُىوؿٍى، ، حؼءا ال ًخجؼأ مً حمُؼ 9555مىخظمت مىظ الػام 

وهى آلُت مهمت لخىحُه أضىاث الشباب ضىب غمل اإلاىظمت. وبػض ئغكاء الؿابؼ 

ضة مً هىغها صازل مىظىمت ألامم  اإلاإؾس ي غلى مىخضي الشباب أضبدذ الُىوؿٍى قٍغ

ؼ البدىر اإلاغجٌؼة غلى ألاصلت، ووغؼ مإشغاث بشأن حؿُحر  اإلاخدضة مً زالُ حػٍؼ

 الث لضي الشباب.أهماؽ الخدى 

ضهاعن  أشاع ونض  "الؿاغت اخخُاج هي الصخطُت جىمُت مسخبراث في مهاُ له بػىىان  ؾٍغ

 الاهخمام ًىل الحُاجُت لم اإلاهاعاث وحػلُم للصخطُت، الشاملت الخىمُت أن مىغىع ئلى

 ال للخػلُم الحهُهي الىجاح أن خُث مضاعؽ وحامػاث، مً التربُت مإؾؿاث مً الٍافي

 ,Sridharan)الىاججت غىه  الصخطُت هىع في بل قهـ، الشهاصة أو الضعحت ًٌمً في

2010). 

ًاحَُ ومُلىقيشكَُ، جىؾكؿٍي، أشاع ونض  ًمثلىن  الجامػت ؾلبت أن ئلى (4393) و

قهم  غام، بشٍل إلاجخمػهم أو ألؾغهم ؾىاء في اإلاؿخهبل الاؾدثماع وهم زغوة وؾىُت،

 التريح  ًلؼم واهه بهم، التي جدُـ والثهاقُت ُت،والاحخماغ الؿُاؾُت، بالػىامل ًخأزغون

حُض  مىار جىقحر مؼ واإلاؿخهبل، للحاغغ والػىاًت بصخطُاتهم الىكؿُت، يحتهم غلى

 أن  في جمثلذ هخاةج مً ئلُه ما زلطىا غلى بىاء الخىحيهاث هظه حاءث ونض .لهم ومىاؾب

 في شخطُاتهم، أزغثواغؿغاباث  نلو، مً ٌػاهىهه وما غلى مؿخهبلهم، الشباب نلو
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 عقاهُتهم جدهُو مهمتها في الجامػاث مغايؼ وحىص بػغوعة الباخثىن  أوص ل ونض

ًاصًمي، الصخطُت،  بحن الؿلبت، وشؿت جىغُت بدمالث الهُام زالُ مً وهجاخهم ألا

 لهم، الىكس ي والخثهُل وجهضًم اإلاشىعة الىكؿُت، مشٌالتهم خل في ومؿاغضتهم

ًاصًمُت الصخطُت مجدضًض أهضاقه في ومؿاغضتهم  جدهُهها ويُكُت واإلاهىُت، وألا

(Tosevski, Milovancevic, Gajic, 2010). 

ل اإلاهاعاث الصخطُت والاحخماغُت الضغامت ألاؾاؾُت اليدؿاب مهاعاث اإلاػغقت 
َّ
شٍ

ُ
ح

الازغي قمدىع اإلاهاعاث الصخطُت والاحخماغُت يهخم بمجمىغت مً اإلاهاعاث 

عاث الخىاضل ؛ يدؿً الاؾخماع وجىمُت الؿالنت ولػل مً أهمها مها، الصخطُت

ًالخكٌحر الىانض ومماعؾخه في مسخلل اإلاىانل الحُاجُت،  اللكظُت، ومهاعاث الخكٌحر 

ًالخػبحر غً الؿػاصة والخؿلب غلى مشاغغ الخىف والخجل،  واإلاهاعاث الىكؿُت ؛ 

ًالخىظُل  خُث جخضازل  الؿلُم ألصواث الخهاهت اإلاسخلكتومهاعة اؾخسضام الخهاهت ؛ 

هظه اإلاهاعاث بحن اإلاهاعاث الصخطُت والاحخماغُت، وجظهغ اإلاهاعاث الاحخماغُت في الهُم 

ؼها  ًالخػاون والدؿامذ وضلت الغخم واخترام الغأي، باإلغاقت ئلى حػٍؼ الاحخماغُت ؛ 

 (.4393إلاهاعاث خل الخالف والػمل )مٌخب التربُت الػغبي لضُو الخلُج، 

 اث الحُاجُتأهضاف حػلُم اإلاهاع 

ئّن الهضف مً حػلُُم اإلاهاعاِث الحُاجُت هى ايدؿاِب اإلاهاعة إلغضاص الؿالِب للحُاة إلن 

م غً بهُت اإلاغاخل 
ُّ
ا للخػل  ومؿخػضًّ

ً
مغاخِل الخػلُم الػاّمِ التي ًمغُّ بها؛ ججػله نابال

ًان للخػلُِم اإلابجّيِ غلى اإلاهاعاِث الحُاجُت أ مت؛ لظلَ  ت اإلاخهّضِ  جىاولها الػمغٍَّ
ٌ

هضاف

ت باليؿبت  َُّ ت والاحخماغ َُّ حن والباخثحن، منها: جدؿحُن الحُاة الىكؿ ِ
الػضًُض مً التربىٍّ

لبت
ُ
ً، ، لؿ م، مثل الاجطاُ والخػاون مؼ آلازٍغ ِ

ّ
خطُِت للمخػل

َّ
 الخطاةظ الص

ُ
وجىمُت

هت باص ِ
ّ
و الىاخض، وجؼوٍُضه باإلاػلىماث والخبراث اإلاخػل  الػمل غمً الكٍغ

ُ
اعة ومماعؾت

مًٌ جلخُُظ مداوع  اإلاىانِل الحُاجُت الُىمُت، وئؾالُغه غلى الخهىُاث الحضًثت، ٍو

ت )الؿامضي،  َُّ  :(4399أهضاِف حػلُم اإلاهاعاث الحُاجُت في أعبػت مداوع عةِؿ

 جىمُت زهاقِت الشباب بهضعِجه غلى الخػامِل بىجاٍح مؼ مخؿحراِث الحُاة اإلاسخلكت. 

  ِت  جىمُت نضعِة الشباب غلى خّل َُّ ٌالث الحُاجُت، مً مهاعاٍث بُئ
ْ

ت)اإلاش َُّ ت وغاإلا َُّ  .(مدل
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 غ
َ
 .جىمُت نضعة الشباب غلى الخكاُغل الاحخماعي، والخىاُضل مؼ آلاز

 كٌحر الػلمي  .جىمُت نضعِة الشباب غلى الاؾخضالُ اإلاْىؿهي، والخَّ

ما ًخمُّ جدضًض هظه   ٌض للمهاعاِث الحُاجُت، وئهَّ  مىخَّ
ٌ

اإلاهاعاث مً لِـ هىاى جطيُل

ا  ُِ مػغقِت خاحاث الشباب وجؿلػاِتهم، ويظلَ بدؿب اإلاشٌالِث التي جىاحههم ممَّ زال

ي ئلى الدشابه في هىغُِت بػؼ اإلاهاعاث الحُاجُت الالػمت لإلوؿاِن في الػضًِض مً  ًإّصِ

ِبُػت وزطاةِظ اإلاجخمؼ، 
َ
 غً بػِػها جبًػا الزخالِف ؾ

ُ
َما جسخلل

َ
الا أن  اإلاجخمػاِث، ي

 اإلاىظماث الػاإلاُت يمىظمت للضعاؾت الحالُت اهؿلهذ مً الاؾاع الغةِس ي ا
ُ

خطيُل

 .الُىوؿُل ومىظمت الاحت الػاإلاُت

مهاعاث الخىاُضل والػالناث  :أنها( اإلاهاعاِث الحُاجُت 4331حػّغف مىظمت الُىوؿُل )و  

ِظ الػاؾكي ومهاعاِث الخػ  بحن ألاشخاص كاوع ومهاعاث الخهمُّ اون وغمل ومهاعاث الخَّ

ِو  كٌحر   الكٍغ غىة لٌؿِب الخأًُض ومهاعاث حمؼ اإلاػلىماث ومهاعاث الخَّ ومهاعاث الضَّ

اغغِ 
َ

ؿغِة، ومهاعاث ئصاعة اإلاش ُْ اصة جغيحِ  الػهل الباؾجي للؿَّ انض ومهاعاث لٍؼ ومهاعاث  الىَّ

ؿىؽ. أما جطيُل مىظمت الاحت الػاإلاُت ) ػامل مؼ الػُّ (  قِشخمل 9550ئصاعِة الخَّ

لى غشغ مهاعاٍث أؾاؾُت، حػضُّ مً أهّمِ مهاعاِث الحُاة باليؿبِت للكغِص، وهي: مهاعة غ

اِنِض،  كٌحِر الىَّ كٌحِر ؤلابضاعي، ومهاعة الخَّ اجساِط الهغاع، ومهاعة خّلِ اإلاشٌالث، ومهاعة الخَّ

ا
َّ
طُت، ومهاعة الَىْعي بالظ

ْ
خ

َّ
اُ، ومهاعة الَػالناِث الص ُِ الكػَّ طا ِ

ّ
ث، ومهاعة ومهاعة الاج

ؿىؽ ػاٌش مؼ الػُّ ش مؼ الاهكػاالث، ومهاعة الخَّ ٌُ ػا ل، ومهاعة الخَّ
ُ
ػاؾ في هظه  .الخَّ

الضعاؾت جم جطيُل حمُؼ هظه اإلاهاعاث الحُاجُت الى زالزت اهىاع عةِؿت مؼ اغاقت 

مهاعاث ازغي مً الاصبُاث الؿابهت وهظه الاهىاع هي: اإلاهاعاث الاحخماغُت واإلاهاعاث 

تالىكؿُت وا  . إلاهاعاث الكٌٍغ

إ:راطار النيريإلاإخامسا: 

ت لالضعاؾت جبيذ  ت الضوع يمىؿلو أؾاس ي اإلاىؿلهاث الىظٍغ ت وهظٍغ لخكاغلُت الغمٍؼ

ألهضاقها وياؾاع مىحه للخكؿحر والخدلُل ومىانشت الىخاةج الخاضت بضوع الجامػت في 

ت جغي أن  جىمُت اإلاهاعاث الحُاجُت لضي الشباب في مجخمؼ الاماعاث، قالخكاغلُت الغمٍؼ

الحُاة الاحخماغُت هي خطُلت مً الخكاغالث بحن البشغ أهكؿهم أو بُنهم وبحن 
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اإلاإؾؿاث الاحخماغُت في اإلاجخمؼ خُث جىظغ الصواع البشغ بػػهم ججاه بػؼ مً 

زالُ اإلاػاوي والغمىػ التي ًخػاملىن بها. وؾبُػت هظا الغمؼ والظي ًدضص غالنخىا به او 

ابُت أو ؾلبُت الػالنت اغخماصا غلى هظا الغمؼ أو الطىعة الظهىُت بهم قهض جٍىن اًج

ت بمؿخىي جدلُل  التي ًّىنها غً هظا الغمؼ او غمً هخكاغل مػهم وجبضأ الخكاغلُت الغمٍؼ

 باألقغاص وؾلىيهم 
ُ
الىخضاث الطؿغي زم جيخهل منها للىاخضاث الٌبري بمػجل جبضأ

 .(Sandstrom etal ,2001)الايبر  يمضزل لكهم اليؿو الاحخماعي

ت الضوع البىاةُت غام   Ralphمً نبل عالل لىخىن  9502جم وغؼ االهىاغض ألاولى لىظٍغ

Linton   ا ًخٍىن مً مجمىغت خهىم وواحباث خُث ًغي أن اإلاٍاهت جمثل مىنػا مغيٍؼ

(. قالضوع Linton, 1936:113-114خهىم اإلاٍاهت وواحباتها .) الضوع  قُما ًكّػل

 ُّ طلَ الؿغح،   Parsonsض بخىنػاث اإلاٍاهت ونض جبجل جالٍىث باعؾىهؼ الاحخماعي مه

ًىخضجحن في اليؿو الاحخماعي ،ال جيؿبان ئلى الكاغل ، خُث أيض أن اإلاٍاهت والضوع 

ً صازل  ولًٌ ئلى اليؿو قاإلاٍاهت هي الىغؼ الظي ًخدضص قُه الكغص باليؿبت ئلى آلازٍغ

 ( .  Parsons, 1951 :25-26الػملي للمٍاهت) أما الضوع قهى الجاهب ، اليؿو الاحخماعي

أن ًل مٍاهت احخماغُت  Mertonو زالقا ُ ) اهخىن وباعؾىهؼ ( ًكترع عوبغث محرجىن 

 واخضا ً ولًٌ جخػمً مىظىمت أصواع  
ً
.  و ًمىذ واعص Merton ,1957))ال جخػمً صوعا

ت في ألاصاء غلى  Ward Goodenough  حىصئهل أؾاؽ جماًؼ الكاغل هؿانا مً الحٍغ

الحهىم   خُث ًغي أن، الكاغلحن بػػهم غً بػؼ، ومغاغاة الكغوم الكغصًت بُنهم

ت الاحخماغُت  والتي مً  Social Identity والىاحباث  حػمل غلى حػُحن الحضوص في الهٍى

ت  ض ؾلىى أؾغاف الػالنت في خحن أّن الامخُاػاث التي ججؿض الهٍى ُّ اإلاخىنؼ أن جه

هت أصاء الحهىم والىاحباث الصخطُت حشحر ئلى م ت في ازخُاع ؾٍغ ؿخىي ما مً الحٍغ

(Goodenough ,1965 : 1–3.) 

ت الضوع البىاةُت بالؿت  Ralph Turnerجحرهغوحػخبر الدؿاؤالث التي ؾغخها عالل  غلى هظٍغ

ألاهمُت قهى ًؿغح حملت مً الدؿاؤالث منها يُل لىا أن جخػامل مؼ اإلاىانل التي 

ضًضة أو جخؿحر قيها ألاصواع الهضًمت مً زالُ حهىص الكاغلحن لخدهُو جخىلض قيها أصواع ح

 جدلُل اهبثام أصواع 
ً
 مً البىاء قٌُل ًٍىن ممٌىا

ً
ًاهذ ألاصواع حؼءا نُم مػُىت وئطا 
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 في مىاحهت مخؿلباث بىاةُت
ً
ت الضوع أن يما ٌػخهض جحرهغ . حضًضة جٍىن ؾالبا اؾكلذ هظٍغ

مجمىغت مً الاقتراغاث ؾحر اإلاخطلت قهي  وؿاويالػملُاث الاغخُاصًت للخكاغل ؤلا

ت  لم حؿخكض بالضعحت اإلاؿلىبت مً مكهىم جهمظ يما أنها  بػػها ببػؼ ولِؿذ هظٍغ

 .(Turner, 1986: 370)  اإلاغيؼي  هاباغخباعه مكهىم meadلضي مُض  role-takingالضوع 

ت الضوع ًمثل مكهىم جهمظ الضوع اإلاىؿلو ألاؾاؽ لضي جحرهغ في الخػضًل غلى  ، هظٍغ

،  making roleخُث ًكترع أن غملُت جهمظ الضوع هي يظلَ غملُت ضىاغت الضوع 

 : ئنهم ًىاحهىن باؾاع غملي ، قالبشغ ًطىػىن أصواعهم وقو زالزت مػان أؾاؾُت
ً
أوال

 : ئنهم ًكترغىن أن 
ً
 ًإصوهه . زاهُا

ً
زهافي قػكاع ًجب غليهم أن ًطىػىا قُه صوعا

 
ً
ً ًإصون صوعا  :  ،آلازٍغ

ً
 لٌُدشكىا الضوع الٍامً زلل جطغقاتهم . زالثا

ً
بظلىن حهضا ٍو

ٌؿعى الىاؽ ئلى ضىاغت صوع ألهكؿهم في حمُؼ اإلاىانل مً زالُ ئعؾاُ ئشاعاث 

هُى  ئًماءاث جػػهم في صوع آلازغ وجمٌنهم مً حػضًل ؾلىيهم بؿغم حؿهل الخػاون. ٍو

الضوع حػخبر ألاؾاؽ لٍل جحرهغ   ئن جدُى غملُت جهمظ الضوع ئلى غملُت ضىاغت 

خػاهىا مؼ بػؼ   ، الخكاغل ؤلاوؿاوي ئنها في نهاًت اإلاؿاف حؿمذ للىاؽ أن ًخكاغلىا ٍو

(Turner, 1986: 372). 

ُّ  جحرهغ  وهٌظا ٌػخبر  ا و أن ألاصواع بجل ئبضاغُت ولِؿذ جٌ  مػُاٍع
ً
ٍكغم الخكاغلُىن كا

ىن بحن الضوع الخكاغلي والضوع الاحخماعي مح  الضوع الخكاغلي باإلاغوهت خُث ًخ، الغمٍؼ

أزظ بػحن الاغخباع شخطُت الكاغل الاحخماعي . ٌػخهض ، الابضاعوالهضعة غلى  ٍو

 لظاتها
ً
 ًمًٌ أن جٍىن مىغىغا

ً
ىن أن البشغ ًمخلٍىن طاجا وهظا ، الخكاغلُىن الغمٍؼ

ًٌػجي أن الكغص ٌؿخؿُؼ أن ًخطغف ئػاء هكؿه يما ًخطغف في مىاحهت  إيض  الازٍغ .ٍو

 مً اإلاىانل ؾحر مدضصة وؾحر مػغوقتالغم
ً
ىن أن هىاى يثحرا وجخؿلب مً الىاؽ ، ٍؼ

 ، باإلغاقت ئلى طلَ، ابخٍاع جطغقاتهم واؾخيباؾها
ً
 يبحرا

ً
ختل اإلاىانل التي ٌػغف حؼءا

 لم جدضص وحػغف . ومً هظا اإلاىؿلو ًإيض هغبغث بلىمغ 
ً
 قانها جخػمً أقػاال

ً
منها ؾلكا

ت تهخ مؼ الخأيُض شٍالُت التي جخؿلب جكؿحراث حضًضة م باإلاىانل ؤلا أـً الخكاغلُت الغمٍؼ

  Wallace & Wolf, 2006:220-223))غلى اهمُت الظاث 
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ت الضوع البىاةُت أن الحهىم والىاحباث مهُضة لؿلىى جغي في غىء ما ؾبو  هظٍغ

عيؼث غلى الاؾاع البىاتي  شؿل مىنػا مػُىا )اإلاٍاهت( . يماالكاغل الاحخماعي الظي ٌ

ت في اصاء  بالحهىم والىاحباث اإلاإؾؿُت  لػام للضوع ممثالا مؼ هامش مً الحٍغ

ؾغوخاث الخكاغلُت قتري أن الضوع الاحخماعي بيُت ًطىػها الهىاغض البىاةُت. اما ألا 

الاقغاص بالخكاغل اإلاؿخمغ وقها لبِئاتهم الاحخماغُت وخاحاتهم ولِؿذ مجغص اؾخجابت 

ت الابضاع والاهخاج الاوؿاوي في حمُؼ اإلاجاالث التي ًمًٌ  إلاخؿلباث بىاةُت مما ٌػجي خٍغ

  .ان جظهغ بطىعة مإؾؿاث مػترف بها مً نبل اإلاجخمؼ

ٌشــؿل الكــغص الىاخــض فــي اإلاجخمــؼ غــضة  أصواع احخماغُــت وظُكُــت فــي آن واخــض وال ٌشــؿل  

 وهـــظه ألاصواع هـــي التـــل جدـــضص مج لخـــه أو مٍاهخـــه الاحخماغُـــت ومج لخـــه هـــي
َ
 واخـــضا

ً
التـــي  صوعا

جدــضص نىجــه الاحخماغُــت، وئن الــضوع الــظي ٌشــؿله الكــغص هــى الــظي ًدــضص ؾــلىيه الُــىمي 

ً غلى الطـػُضًً الغؾـمي و ؾحـر الغؾـمي.   زٍغ
َ
والخكطُلي وهى الظي ًدضص غالناجه مؼ الا

ويــظلَ مــً مباصبهــا بــأن ؾــلىى الكــغص ًمٌــً الخيبــإ بــه مــً مػغقــت صوعه الاحخمــاعي ئط أن 

خيبـإ بالؿـلىى. يـظلَ ئن ؾـلىى الؿالـب أو اإلاـضعؽ ًمٌـً الخيبـإ بـه الضوع ٌؿاغضها في ال

مــــــً مػغقــــــت صوعه الاحخمــــــاعي. وأًػــــــا مــــــً مباصبهــــــا أهــــــه ال ًمٌــــــً ئشــــــؿاُ الكــــــغص للــــــضوع 

ب غلـــى   بـــأن الخـــضٍع
ً
ب غلُـــه، غلمـــا الاحخمـــاعي وأصاةـــه بطـــىعة حُـــضة و قاغلـــت صون الخـــضٍع

 .(4393)الحؿً، ت الاحخماغُتالهُام باألصواع الاحخماغُت ًٍىن زالُ غملُت الخيشئ

ت ًى  أحي ازخُاع هظه الىظٍغ ا جىضح بشٍل حُض الػالنت بحن أهمُت ألاوشؿت ههٍو

ٍىن مً زالُ الخكاغل جالجامػُت و صوعها في جىمُت شخطُت الشباب، قهظه ألاوشؿت 

واإلاشاعيت وجدضًض ألاصواع اإلاخىىغت واإلاؿإولُاث اإلاسخلكت للشباب، وغىضما جدضص هظه 

واع واإلاؿإولُاث صازل اليشاؽ، ٌػغف ًل شاب صوعه ومؿإولُخه صازل اليشاؽ ألاص

 اإلاشاعى قُه ألامغ الظي ًىّمي شخطِخه. 

ت أن اإلاشٍلت الكغصًت جدضر غىضما ًكشل الكغص في أصاء صوع أو  يما جغي هظه الىظٍغ

دضر حػاعع بحن اإلاخؿلباث والىظاةل خبىما ًأيثر مً ألاصواع ؤلاحخماغُت أو ئطا 

 ،قان لظلَ (.2: 9555)الىىحي،هاث مػُىت ُإلاػ هاع الكغص أو حػغغاإلاسخلكت ألصو 

 هظه الجىاهب العجباؽ وظاةل مً قُه الىظم جإصًه وما اإلاجخمؼ بضعاؾت الاهخمام

 للشباب ومشٌالتهم الاحخماغُت باألصواع الاهخمام ٌؿخضعي ؤلاوؿاوي، اإلاجخمؼ بمؿخهبل
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 التي الاحخماعي لليؿو الغةِؿت اإلاٍىهاث مؿخهبله أما غلى جأزحًرا اإلاجخمؼ قئاث أيثر ًىنهم

األؾالُب التي ق أهمها الجامػت غضًضة قهي الاحخماغُت للشباب، ألاصواع حشٌُل في حؿهم

جإزغ بىاؾؿتها ألابيُت والػملُاث الاحخماغُت والثهاقُت والانخطاصًت والاًضولىحُت غلى 

مً شأنها مؿاغضة اعاث الحُاجُت اهُت وايدؿاب اإلاهظغوف همى الصخطُت الاوؿ

قايدؿاب ألاصواع لِؿذ غملُت مػغقُت قهـ بل هي ئعجباؽ شخطُتهم،  جىمُتالشباب 

الخػلم الاحخماعي وخؿاب ألاصواع الاحخماغُت ًخم مً زالُ غضة  غاؾكي ًىقغ غىامل

ًالخػلم اإلاباش ت الضوع  جإمًو  .واإلاىانل واجساط ألاقغاص اإلاهمحن يىماطجغ ؾغم  بأن  هظٍغ

ض غلى الضوع أو مجمىغت ألاصواع ؤلاحخماغُت التي مالكغص وغالناجه ؤلاحخماغُت حػخ

ٌشؿلها صازل اإلاجخمؼ قمٍاهت الكغص في اإلاجخمؼ حػخمض غلى أصواعه ؤلاحخماغُت والضوع 

 . (Weber , 1981)ًىؿىي غلى خهىم وواحباث ئحخماغُت 

إ: الدراسات السابلةسادسا: 

ؼث الػضًض مً الضعاؾ
ّ
ب وألاوشؿت اث الؿابهت غلى مىغىغاث ونػاًا الشباعي

 في 
ً
غضًض مً اإلاجخمػاث الػاإلاُت والػغبُت إلاا للشباب مً أهمُت يبحرة الجامػُت غمىما

 اؾخهطاء ئلى( 4392الشاماوي ) صعاؾت  هضقذ في جهضم اإلاجخمػاث أو جسلكها اخُاها.

 اإلاػغقُت، :هي للصخطُت حىاهب زالزت مً زالُ الؿالب شخطُت بىاء في الجامػت صوع 

ت وجم ازخُاع  والىحضاهُت،  اؾخسضمب بجامػت ؾُبت التربُت ًلُت ؾلبت مً غُىتواإلاهاٍع

  ونض الخدلُلي، الىضكي اإلاىهج
ّ
 في اإلاخىؾـ اإلاؿخىي  في ًهؼ صوع الجامػت أن الىخاةج ذبُي

 في اصوعه ًهؼ بِىما ،(20.12) بمخىؾـ خؿابي  اإلاػغف الجاهب في الؿالب شخطُت بىاء

 الجاهب بىاء أما، (7.82بمخىؾـ خؿابي ) اإلاهاعي  الجاهب في الػػُل اإلاؿخىي 

 .(18.98)بمخىؾـ خؿابي الهىي  اإلاؿخىي  في ًهؼ قهى الىحضاوي

(  ئلى مػغقت اججاهاث ؾلبت ًلُت الهىضؾت 4330هضقذ صعاؾت الػػاًلت )

ئن اججاهاث  ضعاؾتالخٌىىلىحُت هدى مماعؾـت ألاوشـؿت الؿالبُت في الاعصن، وجىضلذ ال

ًاهذ ئًجابُت وأن  ؾلبت ًلُت الهىضؾت الخٌىىلىحُت هدى مماعؾت ألاوشؿت الؿالبُت 

أيثر ألاوشؿت التي ًخجه ئليها الؿلبت في ًلُت الهىضؾت الخٌىىلىحُت هـي اليشـاؽ الػلمـي 
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يما أّن أنّل ألاوشؿت التي ًخجه ئليها الؿلبت في ًلُت الهىضؾت   واليشاؽ الكجي

 .ىلىحُت هـي ألاوشـؿت الطـدُت والضًيُتالخٌى

( قهضقذ ئلى الٌشل غً صوع أوشؿت حامػت حاػان باإلاملٌت 4390اّما صعاؾت الخل )  

الػغبُت الؿػىصًت في اؾخٌشاف وجىمُت جهضًغاث الؿلبت إلاهاعاث الهُاصة لضي ؾلبت 

يذ هخاةج الضعاؾ(596) الجامػت غلى غُىت جٍىهذ مً  ُّ ت أّن ؾالبا وؾالبت  ونض ب

أوشؿت الجامػت أؾهمذ في اؾخٌشاف وجىمُت مهاعاث الهُاصة لضي ؾلبت الجامػت غلى 

مؿخىي اإلاهاعاث الاحخماغُت والىحضاهُت واإلاػغقُت للهُاصة بالترجِب ومهاعاث الهُاصة 

نام و يٍل بضعحت يبحرة، وغلى مؿخىي اإلاهاعاث الصخطُت للهُاصة بضعحت مخىؾؿت. 

ؿؿحن هضقذ ئلى الٌشل غً اججاهاث ؾلبت حامػت ( بضعاؾت في قل9551مدؿً )

الىجاح هدى مماعؾت ألاوشؿت الؿالبُت، ونض أشاعث هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص قغوم 

طاث صاللت ئخطاةُت بحن مخىؾؿاث اججاهاث ؾلبت حامػت الىجاح هدى مماعؾت 

يذ هخاةج الضعاؾت أنَّ أهم ألاوشؿت ال ُّ تي جهام ألاوشؿت الؿالبُت، حػؼي ئلى الجيـ وب

اغُت، ألاوشؿت الاحخماغُت،  في حامػت الىجاح هـي: ألاوشـؿت الػلمُت، ألاوشؿت الٍغ

 ألاوشؿت الؿُاؾُت وألاوشؿت الثهاقُت.

خـُى ئهسـغاؽ الؿلبـت في بػـؼ ألاوشـؿت الالمىهجُت، وغالنت  (9543أما صعاؾت شىيغ )

 (Kense) ى في ًلُـت ييؿُهطلَ باإلاداقظت والثباث واإلاػضُ الترايمي لؿلبت الؿىت ألاول

قبُيذ الىخاةج أّن الاشتراى في ألاوشؿت الالمىهجُت له غالنت ئًجابُت باإلاىاظبت غلى 

 الـضوام، وغالنت ؾلبُت بالخىنؼ أو الحطُى غلى اإلاػضُ الترايمي في الىنذ هكؿه

(Shocker , 1987) و في الؿػىصًت أشاعث صعاؾت  زالض بً غبض الغاػم الضاًل  .

( أن ألاوشؿت الؿالبُت حؿهم في ئيؿاب الؿالب اإلاهاعاث الاحخماغُت ،وشملذ 4339)

اغُت ، الغخالث :مجمىغت ألاوشؿت واإلاؿابهاث الضًيُت ،ومشغوغاث زضمت البِئت والٍغ

 وؾحرها.

( غً صوع ألاوشؿت الؿالبُت في جىمُت اإلاؿإولُت 4332وفي صعاؾت الخغاش ي )

اع   الاحخماغُت صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت  مسخاعة مً ؾالب حامػت اإلالَ ؾػىص بالٍغ

قهض جىضلذ هظه الضعاؾت ئلى مجمىغت مً الىخاةج أهمها ئن ألاوشؿت الؿالبُت 

الجامػُت لها جأزحر يبحر في غملُت ئيؿاب وجىمُت اإلاؿإولُت الاحخماغُت للؿالب يجاهب 
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لهىاغت لضي م، يما أّن هىاى عؾبت يبحرة وشػىع بالحاحت واجهأؾاس ي في بىاء شخطُا

ؾالب الجامػت باإلاشاعيت باألوشؿت الجامػُت اإلاخاخت. وأما هخاةج صعاؾت الؿبُعي 

يذ أن اإلاشاعيت في ألاوشؿت الجامػُت  حػؼي ئلى ئزخالف مٍان ؤلانامت 4332) ُّ ( قب

 ولطالح الؿالب اإلاهُمحن في ؤلاؾٍان الجامعي. وأوضحذ هخاةج صعاؾت الؿضخان

حخماغُت وؤلانخطاصًت اإلاإزغة في أوشؿت التروٍذ لضي ( غً بػؼ الخطاةظ الا 4332)

اع أّن  الكخاة الجامػُت مً زالُ غُىت مً الؿالباث الجامػُاث في مضًىت الٍغ

ض غلى أعبؼ ؾاغاث  اع ًمخلًٌ ونذ قغاؽ ًٍؼ الؿالباث الجامػُاث في مضًىت الٍغ

  ًىمُا، وفي مجاُ ألاوشؿت التروٍجُت اإلاماعؾت بُيذ الىخاةج أّن هىاى
ً
اهسكاغا

لألوشؿت الحغيُت، قلم حؿُؿغ هظه ألاوشؿت ؤلا غلى وؿبت نلُلت ال جٍاص جظيغ مً 

 الؿالباث. 

( التي أحغاها غلى غُىت مً ؾالب حامػت حُمـ ًىى في 4390أما صعاؾت حاًىبـ )

ؾىؿاقىعة، قهض  أشاعث هخاةجها الى أّن الؿالب الظًً ًدطلىن غلى أنص ل اؾخكاصة 

ًاصًمُا هم ألاؾػض وهم الظًً ٌؿػىن الى جىظُم مً الٍلُت، والظً ً ًىمىن أيثر أ

ـ، أو مؼ ػمالةه الؿالب  ونتهم لِشمل ألاوشؿت الصخطُت مؼ أغػاء هُئت الخضَع

ؼ اإلاجمىغت، و مباصعتهم مً جلهاء أهكؿهم  والػمل مػا زاعج ونذ الضعاؾت في مشاَع

 للضعاؾت.

أشاع جىؾكؿٍي، ومُلىقيشكَُ، ُت وقُما ًخػلو بمجاُ الخػغف غلى اإلاهاعاث الىكؿ

ًاحَُ  ًلؼم التريح  غلى ؾلبت الجامػت   بأهه Tosevski, Milovancevic, Gajic,( 2010)و

في وغلى يحتهم الىكؿُت، والػىاًت بصخطُاتهم بىاء غلى ما زلطىا ئلُه مً هخاةج 

هىهه جمثلذ في نلو الشباب غلى مؿخهبلهم، وما ٌػامغاحػت الاصبُاث في هظا اإلاجاُ 

يما أن أيثر الاغؿغاباث الىكؿُت شُىغا  مً نلو، واغؿغاباث أزغث في شخطُاتهم،

بحن الؿالب هي حػاؾي اإلاسضعاث، والايخئاب، وئًظاء الىكـ والاهخداع، واغؿغاباث 

ونض أوص ل الباخثىن بػغوعة وحىص مغايؼ في الجامػاث مهمتها جدهُو  ألاًل والهلو.

ًاصًمي، مً زالُ الهُام بدمالث جىغُت وشؿت بحن عقاهُتهم الصخطُت، وهجاخهم ألا

الؿلبت، ومؿاغضتهم في خل مشٌالتهم الىكؿُت، وجهضًم اإلاشىعة والخثهُل الىكس ي 

ًاصًمُت واإلاهىُت، ويُكُت جدهُهها.  لهم، ومؿاغضتهم في جدضًض أهضاقهم الصخطُت وألا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

لضي الشباب  ( غً أوشؿت أوناث الكغاؽ9542قهض أيّضث صعاؾت مدمىص والشىاوي )

اع غلى  ذ بالؿػىصًت بمضًىت الٍغ  مً ًلُت الػلىم  12الجامعي والتي أحٍغ
ً
ؾالبا

 مً ًلُت التربُت  23ؤلاحخماغُت مً حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت و
ً
ؾالبا

يذ الضعاؾت أن  ُّ بجامػت اإلالَ ؾػىص وحمُؼ أقغاص الػُىت مً الؿػىصًحن. قهض ب

 الؿالب ًمُلىن ئلى ألاو
ً
شؿت الاحخماغُت والثهاقُت، وهي في الؿالب أوشؿت جخؿلب نضعا

 مً
ً
الحغيت و بظلَ قاّن الػاملحن في مجاُ ئعشاص وجىحُه ؾالب الجامػت بداحت  نلُال

نهم البضوي والػهلي  ئلى أن ًىحهىا الؿالب ئلى جلَ اإلاجاالث الهامت، التي جإزغ غلى جٍٍى

اغُت.   مثل ألاوشؿت الٍغ

يذ صعاؾت ن ُّ (  في مجاُ الخػغف غلى مجاُ اإلاهاعاث الاحخماغُت والاحُت 4333مغ )وب

ؤلاججاهاث الػاإلاُت اإلاػاضغة في مماعؾت ألاوشؿت البُئُت في جىمُت الىعي البُئي للؿالب 

ذ بها )الُابان والىالًاث اإلاخدضة واهجلترا( غلى غُىت مً  حٍغ
ُ
في الضُو الثالر التي أ

أهمُت الضوع الظي ًجب أن جهىم به حماغاث  بأنها جخكو غلى، حماغاث اليشاؽ

 اليشاؽ اإلاضعس ي في جىمُت الىعي البُئي للؿالب أغػاء هظه الجماغاث.

ا شىيلي ) ذ غلي ؾالب ًلُت اإلاجخمؼ 9552ونض أيضث صعاؾت  بحرهذ وصاٍع ( التي أحٍغ

ًالُكىعهُا للخػغف غلى الػالنت بحن هجاح الؿالب وبحن مشاعيخه في  بجامػت حىىب 

ًاصًمي للؿالب ألا وشؿت في اإلاإؾؿاث واهتهذ ئلي اعجكاع مؿخىي الخدطُل ألا

ىا اصة اعجباؽ ، اإلاشتريحن في ألاوشؿت  غً الؿالب الظًً لم ٌشتًر باإلغاقت ئلي ٍػ

ىا في ألاوشؿت بالٍلُت أيثر مً ؾحرهم  يما أن الؿالب الظًً ، الؿالب الظًً اشتًر

ىا في ألاوشؿت ًمُلىن ئلي ئظهاع زه ت أيبر في نضعتهم غلى الاهخهاُ ئلى مإؾؿت اشتًر

أزغي مثل الٍلُت التي حؿخمغ قيها الضعاؾت  أعبػت ؾىىاث باإلاهاعهت بهإالء الؿالب 

ىا فى ألاوشؿت  .  الظًً لم ٌشتًر

 لضعاؾاث الؿابهت ًدبحن مضي ؤلاهخمام الٌبحر بكئت الشبابا مً زالُ ئؾخػغاع

امػُت التي جهضم لهم زاعج اإلانهاج ألاوشؿت الجويظلَ   جامعي منهموزاضت ال

ًاصًمي  لهض  في ايدؿاب الٌثحر مً الخبراث، والهضعاث، واإلاهاعاث.والتي حؿاغضهم  الا

اؾخكاصث الضعؾاة الحالُت مً الضعاؾاث الؿابهت في جدضًض اهضاقها وبىاء اصاتها ) 

ؿام، هي وجهؿُم اإلاهاعاث اإلاٌدؿبت مً مماعؾت هظه ألاوشؿت ئلى زالزت أناإلاهُاؽ( 
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ت لضي الشباب الجامعي  اإلاهاعاث الاحخماغُت  واإلاهاعاث الىكؿُت واإلاهاعاث الكٌٍغ

 يمػُاع غالمي. ومىظمى الاحت الػاإلاُت بدؿب جطيُل الُىهِؿل

إ:جراءات املنهجيةلاإسابعا: 

إمنهج الدراسة

جم اؾخسضام مىهج اإلاسح ؤلاحخماعي بأؾلىب الػُىت خُث ٌػّض هظا اإلاىهج ألاوؿب 

الةم إلاىغىع الضعاؾت وبىضكه أخض اإلاىاجج ألاؾاؾُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾاث واإلا

 .الىضكُت الخدلُلُت

إمجتمع الدراسة

حيؿُت مسخلكت،  ئغاقت  433ًمثل ؾلبت حامػت الشاعنت في صولت الاماعاث  أيثر مً 

ئلى جمثُل حمُؼ ئماعاث الضولت، و بظلَ ًٍىن مجخمؼ الضعاؾت هم الؿلبت اإلاىخظمىن 

ًاقت ألانؿام بجمُؼ ًلُاث حامػت الشاعنت إلاغخلتي البٍالىعٍىؽ والضعاؾاث الػلُاف  ي 

(، وقو ئخطاةُت ئصاعة الهبُى 94439. والبالـ غضصهم )مً الاماعجُحن وؾحر الاماعجُحن

 والدسجُل بجامػت الشاعنت.

 غُىت الضعاؾت

اث وألا نؿام واإلاغاخل، اشخملذ هظه الػُىت غلى ؾلبت حامػت الشاعنت لجمُؼ اإلاؿخٍى

و ، و طلَ إلاىاؾبتها لؿبُػت وأهضاف هظه غشىاةُت ؾبهُتغُىت  ازخُاع  وطلَ غً ؾٍغ

وهظغا إلمٍاهُت الحطُى غلى ناةمت بأغضاص حمُؼ الؿلبت اإلاسجلحن في حمُؼ  الضعاؾت 

وألن ًلُاث الجامػت وؾهىلت الىضُى اليهم بػض مىاقهت أصاعة الجامػت غلى طلَ. 

اث صازل الجامػت هى )مجمىع غضص الؿلبت  ي جٍىن غُىت 94439بٍاقت اإلاؿخٍى (، ًو

اتها، قهض جّم  الضعاؾت اإلاسخاعة ممثلت لجمُؼ ؾلبت ًلُاث الجامػت بأنؿامها ومؿخٍى

مً % 4 جدضًض الحجم اإلاىاؾب والظي ٌػؿي ضىعة مىاؾبت إلاجخمؼ الضعاؾت وبازخُاع

( 002( منهم )9305ُىت ) مجخمؼ الضعاؾت ًطبذ غضص الؿلبت الخاغػحن للبدث في الػ

ىا في ألاوشؿت التي نامذ بها الجامػت وجم  إلاخؿحراث جىػَػهم ؾالب ئشتًر
ً
 الجيـ، جبػا

و مً  واإلاؿخىي الضعاس ي، ب قٍغ ومدل ؤلانامت، والٍلُت، والحالت ؤلاحخماغُت. جم جضٍع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ؾُت مً زالُ جىػَؼ اإلاهُاؽ غلى الؿلبت في ناغاتهم الضعا اإلاؿاغضًً في حمؼ البُاهاث

حن في  الضعاؾاث الػلُا وهم مً ؾلبت 93وغضصهم  وقو حضُو مػض لظلَ، و ؤلاصاٍع

ؿُت.بػالٍلُاث و  : ًىضح جىػَؼ مكغصاث  ( 1)  الجضُو عنم ؼ أغػاء الهُئت الخضَع

 الػُىت غلى حامػت الشاعنت 

 اناث ذكور الكلية
عدد الطلبة 

 بالكلية

عينة الدراسة وىي  
% من رلموع 8

 الطلبة
 189 2354 979 1375 ة اذلندسةكلي 1
كلية االتصاؿ   2  504 1462 1966 158 
 154 1901 733 1168 كلية القانوف   3
 125 1542 992 505 كلية الطب   4
 79 979 588 391 كلية ادارة االعماؿ    5
 68 858 682 176 كلية االداب والعلـو االنسانية 6
 65 797 720 77 كلية العلـو الصحية 7
 53 641 295 346 لية الشريعة والدراسات االسالميةك 8
 49 590 500 90 كلية الصيدلة   9

 46 554 389 125 كلية االسناف   10
 42 503 424 52 كلية العلـو 11
 11 118 104 14 كلية الفنوف اجلميلة والتصميم   12

 1039 12801 اجملموع
 وضل اقغاص الػُىت خؿب اإلاخؿحراث الػامت:

 مً حامػت ( 1039 ) بلـ غضصها غشىاةُت ؾبهُت  غُىت اع جم ئزخُ
ً
 و ؾالبت

ً
ؾالبا

اتها ومغاخلها، منهم الشاعنت ًاقت ًلُاث الجامػت بأنؿامها ومؿخٍى  ( ؾالب002) مً 

ىا في ألاوشؿت التي نامذ بها الجامػت وجم وؾالبت  إلاخؿحراث جىػَػهم ئشتًر
ً
 الجيـ، جبػا

ُت، و الضزل الشهغي  مدل ؤلانامت، و الٍلُت، و و الحالت الػمل واإلاؿخىي الضعاس ي،

 في مبحن هى يما الحالت ؤلاحخماغُت، و الػمغ، و غضص اقغاص ألاؾغة،  واإلاػضُ الترايمي

 (.0) ( والجضُو عنم4الجضُو عنم )



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 4حضُو عنم )
ً
للمخؿحراث  ( جىػَؼ الؿلبت اإلاشاعيحن وؾحر اإلاشاعيحن  في ألاوشؿت جبػا

 أقغاص ألاؾغة، اإلاػضُ الترايميالٌمُت: الػمغ، غضص 

 ادلتغري
 غري مشارؾ يف األنشطة اجلامعية مشارؾ يف األنشطة اجلامعية

 العدد اإلحنراؼ ادلعياري الوسط احلسايب العدد
الوسط 
 احلسايب

اإلحنراؼ 
 ادلعياري

 2.86189 20.6488 689 2.24501 20.8659 328 العمر بالسنوات
 3.07795 7.3313 664 2.97547 7.0439 319 عدد افراد االسرة
 58204. 2.8565 563 64754. 2.9261 265 ادلعدؿ الرتاكمي

 لوؾحر اإلاشاعيحن  (   الؿلبت اإلاشاعيحن 0حضُو عنم )
ً
 بػؼ اإلاخؿحراثفي ألاوشؿت جبػا

 القطاع دلتغريا
 غري مشارؾ يف األنشطة مشارؾ يف األنشطة

 النسبة% العدد النسبة % العدد

 اجلنس
 43.4 301 39.8 133 رذك

 56.6 393 60.2 201 أُنثى
 اجملموع

 
334 100 694 100 

 ادلستوى الدراسي

 27.0 188 11.9 40 السنة األوىل
 26.6 185 27.1 91 السنة الثانية
 28.7 200 34.2 115 السنة الثالثة
 16.1 112 21.4 72 السنة الرابعة

 1.4 10 3.6 12 السنة اخلامسة
 1. 1 1.8 6 السادسة السنة

 اجملموع
 

336 100 696 100 

 احلالة العملية
 92.2 634 88.6 294 متفرغ للدراسة
 7.8 54 11.4 38 يدرس و يعمل

 اجملموع
 

332 100 688 100 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الدخل الشهري 
لألسرة من مجيع 
 ادلصادر بالدرىم:

 16.7 104 17.4 54 10,000أقل من 
10,000-
15,000 

75 24.1 104 16.7 

15,000-
20,000 

61 19.6 132 21.3 

 45.2 281 38.9 121 20,000اكثر من 
 اجملموع

 
311 100 621 100 

 زلل اإلقامة
 29.2 202 37.7 125 داخل السكن اجلامعي
 70.8 490 62.3 207 خارج السكن اجلامعي

 اجملموع
 

332 100 692 100 

 احلالة اإلجتماعية:
 91.8 640 89.6 300 اعزب
 8.0 56 9.9 33 متزوج
 1. 1 6. 2 مطلق

 اجملموع
 

335 100 697 100 

 الكلية:
 51.2 353 51.5 169 اإلنسانية و اإلجتماعية

 27.5 190 25.3 83 العلمية
 21.3 147 23.2 76 الصحية

 اجملموع
 

328 100 690 100 

 أصاة حمؼ البُاهاث

إامللياس

شاملت  مداوعه ٍىن جبهظة الضعاؾت بدُث لجمؼ البُاهاث الخاضت  مهُاؽجم جطمُم 

جم التريح  غلى اإلاهاعاث الحُاجُت  هُاؽوججُب غلى حؿاؤالث الضعاؾت وفي بىاء اإلا

غها ؾبها إلاا وعص في جطيُل الُىوؿُل اإلاٌدؿبت لخىمُت الصخطُت ، التي جم جؿٍى

ت ألامم اإلاخدضة للمهاعاث الحُاجُت  (.4392 ) الُىوؿُل  وعٍؤ



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع
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 (11) مً النهاةُت ضىعتها في وجٍىهذأنها شاملت غلى غضة مداوع أؾاؾُت جمّح ث ألاصاة ب

هي مشاعيت الشباب في ألاوشؿت الجامػُت واإلاهاعاث  قهغة مىػغت غلى زمؿت مجاالث

ًان مجاُ مشاعيت  ت. خُث  ؤلاحخماغُت والاحُت واإلاهاعاث الىكؿُت واإلاهاعاث الكٌٍغ

ومجاُ اإلاهاعاث ؤلاحخماغُت والاحُت   قهغاث،2 الشباب في ألاوشؿت الجامػُت ًخػمً

قهغة، واشخملذ اإلاهاعاث  91خػمً قخقهغة، وأما مجاُ اإلاهاعاث الىكؿُت  43ًخػمً 

ت غلى  ًل قهغة في  جم الاحابت في . خُث2يما هى واضح في الجضُو عنم  قهغة 92الكٌٍغ

   اإلاهُاؽ
ً
   -4جبػا إلاهُاؽ لٌُغث الغباعي  )لم أشاعى أبضا

ً
 و أ -0هاصعا

ً
 (. -2خُاها

ً
 صاةما

 صاةألا جدٌُم 

جم غغع اإلاهُاؽ بطىعجه النهاةُت غلى غضص مً اإلادٌمحن في حامػت الشاعنت مً 

وجم حػضًله خؿب الخػلُماث واإلاالخظاث اإلاهضمت مً ، أؾاجظة الػلىم الاحخماغُت

 ألاؾاجظة اإلادٌمحن.
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 ادلصادر اليت توفرىا اجلامعة

الكتابة لزيادة قدرايت األدبية يف النثر و  .13
 األدب

 تنمية ادلفاىيم و اخلربات احلياتية .14
إ

إالصدق والثبات

 ئؾخسضام قت الى ئؾخسضام ضضم اإلادخىي جمباإلغا الضعاؾت أصاة ضضم مً للخدهو  

هت لهُاؽ الطضم ؤلاخطاتي لألصاة   Factor Analysisالخدلُل الػاملي   يؿٍغ

construct validity  ُخُث جبحن أن هىاى صاللت ئخطاةُت غلى ضضم ألاصاة مً زال

هت ؤلاؾدباهت هظه زباث خؿاب جم . يما Kaiser-Meyer-Olkinازخباع   ؤلاحؿام بؿٍغ

 - Cronbachباؾخسضام مػامل يغوهبار الكا  (Internal Consistency)ضازلي ال

Alpha)للشباب اإلاشاعيحن في ألاوشؿت والبالـ غضصهم  الضعاؾت غُىت ئؾخجاباث ( غلى

باليؿبت  3.524و   3.312 يما أن مػامالث ؤلاحؿام الضازلي نض جغاوخذ بحن (.002)

جخمخؼ بضالالث  الاصاةاُ الٌلي، وهظا ٌػجي باليؿبت للمج 3.523للمجاالث الكغغُت و 

 .( ًىضح طل1َوالجضُو )ؾخسضامها الؾغاع الضعاؾت الحالُت زباث مهبىلت جبرع ئ

 ( ًبحن مػامالث الاحؿام الضازلي إلاجاالث ؤلاؾدباهت و اإلاجاُ الٌلي1الجضُو عنم )

 املجال
عدد 

 الفلرات

)معامل كرونباخ ة درجة املىثىكي

 الفا(

 3.312 2باب في ألاوشؿت مشاعيت الش
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 الجامػُت

 3.524 43 اإلاهاعاث الاحخماغُت والاحُت

 3.543 91 اإلاهاعاث الىكؿُت

ت  3.502 92 اإلاهاعاث الكٌٍغ

 3.523 11 اإلاجاُ الٌلي )أصاة الضعاؾت(

 

 

إالتحليل لاحصائي للبيانات: 

 و الخدلُلُت الىضكُت ؤلاخطاةُت اإلاػالجاث ئؾخسضام جم الضعاؾت أؾئلت غً لإلحابت

  :(SPSSباؾخسضام بغهامج ) آلاجُت

 ت و ؤلاهدغاقاث الحؿابُت اإلاخىؾؿاث ت  و اليؿب اإلاػُاٍع  .اإلائٍى

  ئزخباعt ( للػُىاث اإلاؿخهلتIndependent t test) 

غخمضث الىخاةج جكؿحر أحل ومً
ُ
ت واإلاػاًحر اليؿب و أ مُت اإلاىضحت في  اإلائٍى الخهٍى

 ألاوؾاؽ الحؿابُت.( غىض ئؾخسضام 4الجضُو عنم )

مُت غىض ئؾخسضام ألاوؾاؽ  2 حضُو عنم ) ت واإلاػاًحر الخهٍى ( ًبحن اليؿب اإلائٍى

 الحؿابُت

 نُمت الىؾـ الحؿابي الخهُُم

 قانل 4 غػُل

 ُ  4.35 – 4.39 مهبى

 0.15 – 4.4 حُض
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 قايثر 0.2 نىي 

ًاهذ  نُمت الضاللت ًٍىن الازخباع طو صاللت ئخطاةُت )هىاى قغوناث أو أعجباؽ( ئطا 

ت أنل مً   3.31اإلاػىٍى

 : هخاةج الضعاؾتزامىا: 

 صوع الجامػت في جىمُت اإلاهاعاث الحُاجُتًدىاُو الجؼء الحالي غغع هخاةج الضعاؾت غً 

 :مً زالُ اإلاداوع الخالُت، في مجخمؼ الاماعاث للشباب

 مضي مشاعيت الشباب الجامعي في ألاوشؿت الجامػُت 

  ت والاحُت واإلاجاُ الٌلي.اإلاهاعاث الاحخماغُمدىع 

  اإلاهاعاث الىكؿُت واإلاجاُ الٌلي. مدىع 

  ت واإلاجاُ الٌلي. مدىع  اإلاهاعاث الكٌٍغ

  غالنت بػؼ اإلاخؿحراث الضًمؿغاقُت بمداوع الضعاؾت 

 اوال: مدىع مشاعيت الشباب الجامعي في ألاوشؿت الجامػُت

ا في حشٌُل شخطُاتهم حاهبا هام اب الجامعي في الاوشؿت الجامػُتبمشاعيت الش حػّض 

وايؿابهم اإلاهاعاث الحُاجُت الالػمت وحؿعى غماصة شإون الؿلبت في حامػت الشاعنت الى 

( أن مشاعيت 3ًخضح مً الجضُو عنم ) جدكح  الؿلبت للمشاعيت في الاوشؿت اإلاخىىغت

ًاهذ بشٍل غام مخىاغػت )مهبىله( بىؾـ  الشباب الجامعي في ألاوشؿت الجامػُت 

  . 3.30و اهدغاف مػُاعي  4.41خؿابي 

ت والغجبت لألصاء غلى ًلاإلاخىؾؿاث الحؿابُت وؤلاهدغاقاث  (3الجضُو عنم )    اإلاػُاٍع

 ( 334) و اإلاجاُ الٌلي غضص أقغاص الػُىت الضعاؾتمجاُ مً مجاالث 

 
 ألاوشؿـت الجامػُت

 الىؾـ

 الحؿابي

ؤلاهدغاف 

 اإلاػُاعي 
 الغجبت الخهُُم

رقيهُت: ألاوشؿت الثهاقُت الت 9

ت   -مثل ألامؿُاث الشػٍغ
 1 حُض 98052. 2.8715
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الُىم  -ملخهى الجالُاث 

-اإلاىؾُهي  -اإلاؿغح  -الىؾجي 

ًاث  اإلاهغحاهاث واإلاشاع

 الخاعحُت و أوشؿت الكٌغ

ألاوشؿت الػلمُت: مثل  4

ًىم   -اإلاإجمغاث -الىضواث 

 البِئت وأوشؿت ؤلاعشاص

2.7321 .91679  ُ  2 مهبى

خماغُت: مثل الاوشؿت الاح 0

اإلاػؿٌغاث الٌشكُت وأوشؿت 

 الخىاضل

 6 غػُل 1.07727 1.9250

ألاوشؿت اإلاهاعاجُه: مثل مسُم  2

اإلاىاهب ومػاعع  –الهُاصاث 

ؼ واإلاىخجاث  اإلاشاَع

2.0125 1.12707  ُ  4 مهبى

ألاوشؿت الاحُت الخثهُكُت  1

ت: مثل خمالث الخىغُت  الخىغٍى

 والخثهُل الطخي

ُ مهب 1.11190 2.3937  3 ى

ألاوشؿت ؤلاغالمُت : مثل  2

الٌخابت وأوشؿت -الاحاقت 

 الاجطاُ

 5 غػُل 1.08775 1.9657

اإلاخىؾـ إلاجاُ مشاعيت  3 .1

 الشباب في ألاوشؿت الجامػُت
2.2533 .73067  ُ  مهبى

الاوشؿت ألايثر ئؾخهؿابا للشباب هي ألاوشؿت الثهاقُت  أن (3ٌشحر الجضُو عنم )

شؿت الثهاقُت والترقيهُت باإلاغجبت الاولى إلاا لها مً مؼاًا خُث حاءث الاو والترقيهُت

ل احىاء ؾحر جهلُضًت 
ّ
مخطلت باإلاشاعيت بحن الؿلبت والخكاغل قُم بُنهم مما ٌشٍ

ًاهذ اإلاشاعيت في بػػها غػُكت أما باقي ألاوشؿت قه حشػغهم باليشاؽ والؿػاصة. ض 

شكُت وأوشؿت الخىاضل اإلاشاعيت في ألاوشؿت ؤلاحخماغُت: مثل اإلاػؿٌغاث الًٌ

الٌخابت وأوشؿت الاجطاُ و نض خطل هظا اإلاجاُ -وألاوشؿت ؤلاغالمُت: مثل الاحاقت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ًاهذ اإلاشاعيت قيها مهبىلت الى  غلى الغجبت نبل ألازحرة . وأما ألاوشؿت أو اإلاجاالث التي 

ت:  خض ما و لًٌ لِؿذ في اإلاؿخىي اإلاؿلىب قهي ألاوشؿت الاحُت الخثهُكُت الخىغٍى

مثل خمالث الخىغُت والخثهُل الطخي خُث بلـ مخىؾـ الاصاء في هظا اإلاجاُ 

الاوشؿت ما بحن اإلاهبُى والػػُل ألؾباب احخماغُت  مػظمحاءث  لهض(. 4.0503)

وزهاقُت في اإلاجخمؼ الاماعاحي ًىن الاؾغة الاماعجُت والؿُام الاحخماعي الػام ال ٌصجؼ 

ٍلت ى ؿلب بػػها الؿُاب غً اإلاجُ  لكترة ؾالاوشؿت الاحخماغُت والػلمُت التي ًخ

 وزاضت قُم ًخػلو بالؿالباث. ًاإلاهغحاهاث واإلاسُماث واإلاإجمغاث

 

 

إجتماعيةاملهارات الاإ ثانيا: محىرإ

ل اإلاهاعاث الاحخماغُت
ّ
مٍىها عةِؿا مً مٍىهاث اإلاهاعاث الحُاجُت لصخطُت  حشٍ

التي جماعؽ في الجامػت جدُذ ؾُّما أن الاوشؿت  الشباب الجامعي في مجخمؼ الاماعاث

ت والخكاغل وجدمل اإلاؿإولُت ًىن الجامػت مجخمػا عخبا وحضًضا  للؿالب قغضت الحٍغ

ت مماعؾتها ايث مً اإلاضعؾت التي حاؤا منها حشحر  غلى الؿالب وقُه مً الاوشؿت وخٍغ

ًاهذ4الىخاةج في الجضُو عنم )  ( الى ئن اإلاهاعاث ؤلاحخماغُت لضي الشباب بشٍل غام 

وهظا الخهُُم في خهُهت الامغ  .3.20وئهدغاف مػُاعي  0.32جهُمها حُض بىؾـ خؿابي 

لُاتها اإلاسخلكت.  مخىاغؼ اطا ما نىعن في الامٍاهُاث اإلاخاخت صازل الجامػت ًو

ت والغجبت لألصاء غلى الكهغاث اإلاٍىهت 4)عنم لجضُو ا  ( اإلاخىؾؿاث وؤلاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 ( 334ُت و اإلاجاُ الٌلي غضص أقغاص الػُىت )إلاجاُ اإلاهاعاث ؤلاحخماغ

 

 م
 
ّ
 ً ألاوشؿت الجامػُت الشباب مًجمٌ

 :ايدؿاب اإلاهاعاث الاحخماغُت الخالُت

 الىؾـ

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 
 الغجبت الخهُُم

1. 
مماعؾت الشباب لالهخساباث صازل 

 الجامػت مما ٌػمو نُمت الضًمهغاؾُت
 20 حُض 96157. 2.9408

 9 حُض 86493. 3.1101خىاضل بحن الشباب مً زالُ ئنامت ال .4



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ألاهضًت وألاوشؿت اإلاسخلكت

0. 
جىغُت الشباب بأهمُت نُمت الاهخماء 

 للىؾً
 7 حُض 93654. 3.1356

2. 
ئخُاء الترار ؤلاماعاحي مً زالُ ألاوشؿت 

 و الكػالُاث الىؾىُت
 5 حُض 91670. 3.1519

1. 
مل في ئصعاى الشباب ألهمُت نُمت الػ

و واخض  قٍغ
 2 حُض 87762. 3.2100

2. 
جىحُه الشباب إلالئ  ونذ الكغاؽ 

 باألوشؿت الػلمُت اإلاكُضة
 15 حُض 93701. 3.0502

3. 
ب الشباب  الاهخمام بالػمل الخؿىعي لخضٍع

 غلى خب الػمل الُضوي 
 17 حُض 93937. 2.9779

4. 
ؤلاغضاص اإلاهاعي اإلايسجم مؼ مخؿحراث ؾىم 

 ث الػطغ الحضًثالػمل و مؿخجضا
 19 حُض 89764. 2.9653

5. 
الخػلم الظاحي واإلاؿخمغ في اإلاجاالث 

 الحُاجُت
 6 حُض 87034. 3.1397

 11 حُض 91382. 3.1062 جىمُت نضعاحي لإلؾهام في ضىؼ اإلاؿخهبل .93

99. 
جهبل الخؿحر الحػاعي بؿغغت الاؾخجابت 

 له واإلاغوهت في مىاحهخه
 16 حُض 87933. 3.0188

94. 
جىمُت الغوح الهُاصًت والاشتراى بػملُت 

 ضىؼ الهغاع
 4 حُض 89714. 3.1875

ؼ مؿخىي الؿمىح غىض الشباب .90  8 حُض 90165. 3.1289 حػٍؼ

 13 حُض 91952. 3.0918 حػلم مهاعاث  خل اإلاشٌالث .92

91. 
مهاعاث ؤلاضؿاء و الىهض واخترام  ايدؿاب

ً  آعاء الازٍغ
 3 حُض 92505. 3.2094

92. 
جدمل اإلاؿإولُت ججاه  ًل ما مهاعاث 

 ًسظ الحُاة الجامػُت
 1 حُض 87377. 3.2366

 14 حُض 91101. 3.0625الاهخمام باحت الشباب الجؿمُت  .93



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اغُت  و ألاوشؿت الٍغ والىكؿُت غً ؾٍغ

 والتروٍدُت

94. 
اصة الىعي مً مساؾغ اإلاسضعاث و ؤلاًضػ   ٍػ

 والٌدُى و الخضزحن
 10 حُض 93358. 3.1097

95. 

جىمُت الهضعاث البضهُت و الاحُت مً 

اغت باإلاالغب اإلاخىقغة  زالُ مماعؾت الٍغ

 في الجامػت

 12 حُض 90902. 3.1031

43. 
اصة قغص الاهػمام للمإؾؿاث  ٍػ

 الخؿىغُت و اإلاجخمػُت
 18 حُض 96426. 2.9717

 حُض 63575. 3.0693 اإلاخىؾـ إلاجاُ اإلاهاعاث الاحخماغُت

حمُؼ الكهغاث الخاضت بمجاُ اإلاهاعاث ؤلاحخماغُت جم جهُمها بمػُاع  ومً اإلاالخظ أن 

ًاهذ حمُؼ ألاوؾاؽ الحؿابُت بحن  خؿب اإلاػُاع اإلاخبؼ خُث    0.15 و 4.4حُض خُث 

 4.52  جدمل اإلاؿإولُت ججاه  ًل ما ًسظ الحُاة الجامػُت   وأنلها  0.4ًان أغالها 

ًىن  مما ٌػّمو نُمت الضًمهغاؾُت  .   مماعؾت الشباب لإلهخساباث صازل الجامػت

مماعؾت الاهخساباث جهلُض حضًض في حامػت الشاعنت وما ػاُ الؿلبت ًؿىعون مهاعاث 

الترشح والاهخساب وعؾم البرامج الاهخسابُت وجهشُم واصاعة الىنذ مابحن الجامػت 

 والالوشؿت ومخؿلباث الاؾغة ًىن بػؼ الؿلبت مت وج أم ٌػمل.

 هاعاث الىكؿُتاإلازالثا: مدىع 

خه  اإلاهاعاث الىكؿُت حؼء هام ًٌدؿبه الشباب الجامعي الظي ٌؿعى لطُاؾت هٍى

الظاجُت هغوبا مً التهمِش الاحخماعي الظي ماػاُ مترصصا في اغؿاء الشباب قغضخه 

للمشاعيت واجساط الهغاع في حىاهب يثحرة مً الحُاة بضءا مً ازخُاع الخسطظ الضعاس ي 

َ  في الجامػه ومغوعا  ًازخُاع شٍغ بخدكظه غلى بػؼ جهالُض الحُاة الاحخماغُت 

( الى أن  5الحُاة او الؿكغ او ؾحرها مً الطػىباث وحشحر الىخاةج في الجضُو عنم ) 

ًان حُض بىؾـ خؿابي  وئهدغاف مػُاعي  0.4مؿخىي اإلاهاعاث الىكؿُت للشباب 

3.15. 



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ُ ت والغ 5) عنم الجضو  جبت لألصاء غلى الكهغاث اإلاٍىهت ( اإلاخىؾؿاث والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 ( 334إلاجاُ اإلاهاعاث الىكؿُت واإلاجاُ الٌلي غضص أقغاص الػُىت)

 ـ
من اكتساب  دتكن األنشطة اجلامعية الشباب من

 :ادلهارات النفسية التالية
 الوسط
 احلسايب

االحنراؼ 
 ادلعياري

 التقييم
الر 
 تبة

 1 جيد 75302. 3.5142 تعزيز الثقة بالنفس .1
 4 جيد 75519. 3.3312 ءصدقااأل بني تنفعاالاالضبط  .2

3. 
التعامل مع ادلواقف ادلتضاربة اليت تستجد خالؿ 

 شلارسة النشاط
 5 جيد 78370. 3.3123

 6 جيد 85145. 3.2848 الشعور بالتفاؤؿ و ختطيط ادلستقبل .4
 12 جيد 83057. 3.1456 امتصاص الغضب يف بعض ادلواقف .5
 3 جيد 79618. 3.3355 مقابل اإلساءة حسن التعامل .6

7. 
إدارة الوقت و التنسيق بني جدوؿ الرضا عن 

 الدراسة وادلشاركة باألنشطة
 10 جيد 81676. 3.1703

 14 جيد 87925. 3.0886 مواجهة ضغوط الدراسة واالختبارات .8
 9 جيد 84697. 3.1911 استيعاب ادلواقف ادلختلفة داخل اجلامعة .9

10. 
روح ادلبادرة من خالؿ االشرتاؾ باألنشطة  تنمية

 اإلبداعية
 7 جيد 81813. 3.2095

 2 جيد 79057. 3.3608 االعتماد على النفس و الثقة هبا .11

12. 
مواجهة التغري السلوكي السريع بسبب االنفتاح 

 الثقايف ادلفاجئ ) العودلة( 
 11 جيد 80504. 3.1609

13. 
بني واقع الشباب تقليل ادلعاناة من وجود فجوة 

 وطموحهم 
 13 جيد 85668. 3.1136

 8 جيد 85046. 3.1962 تعزيز قيمة ادلنفعة للجميع .14



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 15 جيد 88505. 3.0883 االسرتخاء و مواجهة الضغوط .15
 جيد 59270. 3.2138 متوسط رلاؿ ادلهارات النفسية

ؼ الثهت بالىكـ مهاعاث قان   (5وبدؿب الجضُو عنم ) بمخىؾـ  الهاًان أغ حػٍؼ

قالشباب في اإلاجخمؼ الاماعاحي  الاغخماص غلى الىكـ و الثهت بها جلتها مهاعة  0.19 خؿابي

ش احخماعي ػازغ بالهُم  ناصمىن مً بِئاث احخماغُت مداقظت مؿدىحرة بخاٍع

واإلاػخهضاث الغاسخت التي جىلي الابىاء الاهمُت الٌبحرة والػمل غلى اغضاصهم للحُاة 

ون أن الجامػت مً زالُ الاوشؿت اإلاسخلكت جٌؿبهم حاهبا حضًضا لًٌ الشباب ًجض

مً مٍىهاث شخطُاتهم ناةم غلى الثهت بالىكـ وهظا شٍل مً اشٍاُ اإلاهاعاث 

غتها الجامػت أيثر مما وقغتها الاؾغة وحاء في اإلاغجبت الازحرة مهاعاث  
ّ
الجضًضة التي وق

ؿػاصة والغقاهُت الؿاةضة في  الاؾترزاء ومىاحهت الػؿىؽ   وهظا ٌػٌـ مؿخىي ال

اإلاجخمؼ الاماعاحي لِـ قهـ غلى الطػُض اإلاالي بل اًػا غلى ضػُض ما جىقغه الضولت 

مً زالُ مإؾؿاتها اإلاسخلكت لجمُؼ ؾبل الغاخت والاجغزاء في اإلاجخمؼ خُث جدل 

غ صولُت غام   .4393الاماعاث اإلاغجبت الاولى غغبُا في مخىؾـ صزل الكغص بدؿب جهاٍع

تع مدى   اإلاهاعاث الكٌٍغ

ت خطُلت لجملت مً اإلاهاعاث الاحخماغُت والىكؿُت واإلاػغقُت  والاصبُت اإلاهاعاث الكٌٍغ

ً الشباب الجامعي مً 
ّ
ىضُى الى الهضعة الخدلُل والخسؿُـ والخهُُم وال التي جمٌ

ً الشباب مً اجساط نغاعاتهم باؾخهاللُت وقو   اؾخيخاحاث وضىؼ الهغاعاث أنها
ّ
جمٌ

ت او الاحخماغُت التي جىحههم اخُاها نىاغات هم الخاضت بػُض غً الخأزغ بالظغوف الاؾٍغ

ت لضي الشباب  بمؿخىي حُض و بىؾـ  الجساط نغاعاتهم. لهض جم جهُُم اإلاهاعاث الكٌٍغ

ومما الشَ قُه ان الشباب الجامعي ٌؿعى  3.292و ئهدغاف مػُاعي  0.4خؿابي 

م مً زاللها ًل  ُّ حىاهب الحُاة التي جخػلو بدُاجه ومؿخهبله للىضُى الى مغخلت ًه

( ًىضح هظه 93وهظغجه لالزغ وجدلُل الىانؼ الاحخماعي الظي غِش قُه والجضُو عنم )

 اإلاهاعاث.



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ُ ت والغجبت لألصاء غلى الكهغاث 93)عنم  الجضو (  اإلاخىؾؿاث والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

ت واإلاجاُ الٌلي غضص أقغاص  (  334) الػُىت اإلاٍىهت إلاجاُ اإلاهاعاث الكٌٍغ

 جمًٌ ألاوشؿت الجامػُت الشباب مً م
الىؾـ 

 الحؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 
 الغجبت الخهُُم

 1 حُض 78129. 3.3898 ضىؼ الهغاع الصخص ي بأهكؿهم .1

4. 
ت  قهم الهُم الؿلبُت والخُاعاث الكٌٍغ

 الضزُلت غلى اإلاجخمؼ
 12 حُض 73923. 3.1795

0. 
ضاوي مً زالُ ايدؿاب مهاعاث الػمل اإلاُ

بُت  ألاوشؿت الخضٍع
 2 حُض 77765. 3.3045

2. 
جدلُل الىانؼ الجامعي وقهم مخؿلباث 

 الحُاة الاحخماغُت
 9 حُض 83685. 3.1917

1. 
الاحخماغُت في مجخمؼ خدىالث قهم ال

 ؤلاماعاث
 11 حُض 80835. 3.1859

 6 حُض 80877. 3.2109 ؤلابضاعي و الىهضي  ىهضيؿب نضعاث ال .2

 10 حُض 85724. 3.1897 ضهل اإلاىاهب و جىمُتها .3

 4 حُض 86556. 3.2532 زهاقت الؿلبت مً مسخلل الجيؿُاث اخترام .4

 7 حُض 87197. 3.1923 هىغُت الحُاة الجامػُت و الصخطُتمهاعاث  .5

 3 حُض 83950. 3.2821 جىمُت نُم الىجاح والابخٍاع  .93

99. 
اث الُىمُت يأهم  زؿىاث جغجِب ألاولٍى

 الىجاح 
 5 حُض 80880. 3.2283

94. 
الهغاءة واإلاؿالػت الالٌتروهُت مً زالُ 

 اإلاطاصع التي جىقغها الجامػت
 8 حُض 84576. 3.1923

90. 
اصة نضعاحي ألاصبُت في الىثر و  الٌخابت لٍؼ

 ألاصب
 14 حُض 95054. 3.0032
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 13 حُض 86361. 3.1795 جىمُت اإلاكاهُم و الخبراث الحُاجُت .92

ت  حُض 61482. 3.2036 مخىؾـ مجاُ اإلاهاعاث الكٌٍغ

أهم مهاعة باليؿبت للشباب الجامعي    ضىؼ الهغاع الصخص ي بأهكؿهم  حػّض مهاعة   

جلتها ايدؿاب مهاعاث الػمل اإلاُضاوي مً  0.05 بىؾـ خؿابي في مجخمؼ الاماعاث 

بُت ًاهذ الكهغة   الٌخاب زالُ ألاوشؿت الخضٍع اصة نضعاحي ألاصبُت في و أنلها أهمُت  ت لٍؼ

ت للشباب الجامعي هي . 0.33الىثر و ألاصب   بىؾـ خؿابي  ئن ايؿاب اإلاهاعاث الكٌٍغ

ت قاالبضاع والىهض واخترام  عؤٍت مإزغة في جكػُل صوعهم في الحُاة الػملُت والاؾٍغ

زهاقت الازغ وانىاع اإلادُؿحن هي مساعاث ججػل الشباب في الجامعي ناصع غلى أن 

خه الظاجُت وعؾبخه في الاؾهام في الحُاة الاحخماغُت صون أن ٌشػغ ًخ مؿَ بهٍى

اجه اإلاسخلكت.     باالنطاء أو التهمِش الاحخماعي بمؿخٍى

 زامؿا: أزغ مخؿحر الجيـ غلى حشٌُل اإلاهاعاث الحُاجُت

 حشٌُل اإلاهاعاث الحُاجُت اإلاشاعيت و ازغ مخؿحر الجيـ غلى  (99) الجضُو عنم

صاء غلى ًل مجاُ مً أل والاهدغاقاث ونُم ث  للكغوم بحن مخىؾؿاث الاإلاخىؾؿاث  

 الجيـخؿب  مخؿحر دباهت اإلاجاالث الكغغُت التي جهِؿها الاؾ

 الػضص الجيـ اإلاجــاُ
الىؾـ 

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 
 tنُمت 

الضاللت 

 الاخطاةُت

مؿخىي 

 الضاللت

 

 

مشاعيت الشباب في 

 ألاوشؿت الجامػُت

- 80635. 2.3496 133 طيغ

9.994 
3.423 

ؾحر 

 67110. 2.1899 194 اهثل صاُ

 اإلاهاعاث الاحخماغُت 
 60413. 2.9789 133 طيغ

 صاُ 3.324 4.323
 65113. 3.1297 187 اهثل

 اإلاهاعاث الىكؿُت
 63689. 3.1013 133 طيغ

 صاُ 3.394 4.035
 54736. 3.2931 184 اهثل

ت  اإلاهاعاث الكٌٍغ
 64465. 3.0611 132 طيغ

 صاُ 3.333 0.123
 57314. 3.3060 180 اهثل



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 الظًىع ومخىؾـ خطاةُت بحن ئطاث صاللت  غالنت وحىص (99ًخضح مً الجضُو )

اإلاهاعاث  اإلاهاعاث الىكؿُت وو ، حخماغُتباإلاهاعاث ؤلا هار غلى اإلاجاالث اإلاخػلهت ؤلا 

ت، خُث  ُم  غلى الخىالي وحمُؼ هظه اله، 0.123، 4.035، 4.323بلؿذ نُم ث الكٌٍغ

وبالىظغ الى اإلاخىؾؿاث الىاعصة في الجضُو . (3.31) ؿخىي اإلاخطاةُت غىض ئطاث صاللت 

ًان أغلى باليؿبت للبػض الٌلي هار خُث مخىؾـ ألا قأن هظا الكغم لطالح ؤلا  صاء 

–خطاةُت، خُث بلؿذ نُم ثئلى وحىص  قىعم طاث صاللت وحشحر هخاةج الضعاؾت ا

9,994. 

 حشٌُل اإلاهاعاث الحُاجُتاإلاشاعيت و غلى  ؾبُػت الؿًٌؾاصؾا: أزغ مخؿحر 

غلـى  الـألصاءاإلاخىؾؿاث والاهدغاقاث ونـُم ث  للكـغوم بـحن مخىؾـؿاث  (94) حضُو عنم

غـضص  نامـتمٍـان ؤلاًل مجاُ مً اإلاجاالث الكغغُت التي جهِؿها الاؾدباهت خؿب  مخؿحر 

 ( 334) أقغاص الػُىت

 

 

 

 العدد ة السكنطبيع اجملػػاؿ
الوسط 
 احلسايب

 االحنراؼ
 ادلعياري

 tقيمة 
 الداللة 
االحصائ

 ية

مستوى 
 الداللة

 

مشاركة الشباب يف 
 األنشطة اجلامعية

داخل 
السكن 
 اجلامعي

124 2.2917 .75667 
 غري داؿ  0.377 0.884

خارج السكن 
 اجلامعي

201 2.2181 .71170 

 ادلهارات االجتماعية 

داخل 
السكن 

 جلامعيا
118 3.0301 .63895 -

0.798 
 غري داؿ  0.425

 63795. 3.0892 200خارج السكن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 اجلامعي

 ادلهارات النفسية

داخل 
السكن 
 اجلامعي

118 3.1825 .56363 
-

0.721 
 غري داؿ 0.471

خارج السكن 
 اجلامعي

197 3.2325 .61403 

 ادلهارات الفكرية

داخل 
السكن 
 اجلامعي

118 3.1441 .62270 
-

1.314 
 غري داؿ 0.190

خارج السكن 
 اجلامعي

192 3.2388 .61261 

اإلاهاعاث الاحخماغُت والىكؿُت  وحىص قغوم في صوع  94الجضُو عنم ًخدهو مً 

ت  في مجخمؼ الاماعاث مً وحهت هظغ ؾلبت الجامعي في جىمُت شخطُت الشباب والكٌٍغ

لجضُو اإلاخىؾؿاث لجمُؼ اإلاجاالث نامت يما ًىضح االجامػت حػؼي إلاخؿحر مٍان ؤلا

ًاهذ هظه الكغوم طاث صاللت ؤلاخطاةُت قهض جم خؿاب نُمت  ، ثوإلاػغقت قُما اطا 

لٍل مً البػض الٌلي إلاجاالث  الىاضحت في الجضُو الى ان نُمت ثشاعث الىخاةج أو 

واإلاهاعاث  ،ماغُت والاحُتمشاعيت الشباب في ألاوشؿت الجامػُت واإلاهاعاث الاحخ

تؿُتالىك  غلى الخىالي  ،9.092-، 3.349-، 3.354-، 3.442نض بلؿذ  ،، واإلاهاعاث الكٌٍغ

 . (3.31) خطاةُت غىض مؿخىي ئىحض صاللت ج ال  ههألى ئوحمُػها حشحر 

 حشٌُل اإلاهاعاث الحُاجُت اإلاشاعيت و  غلى الحالت الاحخماغُت:أزغ مخؿحر ؾابػا

للكغوم بحن مخىؾؿاث ألاصاء غلى  ( اإلاخىؾؿاث و ؤلاهدغاقاث و نُم ث 90حضُو عنم )

ًل مجاُ مً اإلاجاالث الكغغُت التي جهِؿها ؤلاؾدباهت خؿب  مخؿحر الحالت ؤلاحخماغُت 

 (. 334غضص أقغاص الػُىت)

 اإلاجـاُ
الحالت 

 الاحخماغُت
 الػضص

الىؾـ 

 الحؿابي

 الاهدغاف

 اإلاػُاعي 

نُمت 

t 

الضاللت 

 الاخطاةُت

مؿخىي 

 الضاللت



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

مشاعيت الشباب 

ألاوشؿت في 

 الجامػُت

 73495. 2.2262 294 أغؼب
-

1.378 
3.925 

ؾحر 

 صاُ
 60250. 2.4091 33 مت وج

اإلاهاعاث 

 الاحخماغُت 

 62405. 3.0720 286 أغؼب
.290 3.334 

ؾحر 

 76685. 3.0375 32 مت وج صاُ

 اإلاهاعاث الىكؿُت
 59871. 3.2045 283 أغؼب

-.993 3.044 
ؾحر 

 55835. 3.3146 32 مت وج صاُ

ت  اإلاهاعاث الكٌٍغ
- 61125. 3.1809 278 أغؼب

1.925 
3.311 

ؾحر 

 64497. 3.4018 32 مت وج صاُ

( ئلى أهه جىحض قغوم بحن اإلاخىؾؿاث غلى البػض الٌلي 90ًخضح مً الجضُو عنم )

واإلاهاعاث حخماغُت ومجاالث مشاعيت الشباب في ألاوشؿت الجامػُت واإلاهاعاث الا 

ًاهذ هظه الكغوم طاث صاللت ئخطاةُت الىكؿُ ت، وإلاػغقت قُما ئطا  ت، واإلاهاعاث الكٌٍغ

ونض أشاعث الىخاةج   (، قهض جم خؿاب ازخباع ث للػُىاث اإلاؿخهلت.3.31غىض مؿخىي )

الى أن نُم ث للبػض الٌلي ومجاالث : مشاعيت الشباب في ألاوشؿت الجامػُت واإلاهاعاث 

ت هي ؤلاحخماغُت والاحُت، واإلاهاعا ، 3.453، 9.034-ث الىكؿُت، واإلاهاعاث الكٌٍغ

غلى الخىالي و حمُؼ هظه الهُم لِؿذ طاث صاللت ئخطاةُت غً  9.541-، 3.550

 (.3.31مؿخىي )

 :مىانشت الىخاةججاؾػا: 

 ًاهذ مهبىلت بطكت غامت مشاعيت الشباب باألوشؿت الجامػُت أنظهغث الىخاةج أ

غت اػ ن مهاعاث ضىؼ الهغاع وؤلا أ، ئال ؿتهضقت% مً مجمىع الػُىت اإلا 04.1بيؿبت 

 
َ
ًزبالىكـ وجكهم ظغوف الا اإلاهاعاث  ئيؿابهمالتي حاءث في مهضمت اإلاهاعاث في  ٍغ

 في ايدؿاب مهاعاث حضًضة حؿاهم في بىاءالشباب  عؾبت. وهظا ًغحؼ الى الحُاجُت

ا شىيلي وهظا ما أيضجه صعاؾت   بحرهذ و  مهاعاث مخىاقهت. جمخلَشخطُت مخٍاملت  صاٍع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الجامعة فى ثنمية املهارات الحياثية للشباب الجامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ًالُكىعهُا 9552) ىا في ألاوشؿت ًمُلىن  مً أن( بجامػت حىىب  الؿالب الظًً اشتًر

ىا فى ألاوشؿت و في الؿػىصًت  ئلي ئظهاع زهت أيبر باإلاهاعهت بهإالء الؿالب الظًً لم ٌشتًر

ألاوشؿت الؿالبُت حؿهم في  ( أّن 4339أشاعث صعاؾت  زالض بً غبض الغاػم الضاًل )

 في الخأيُض غلى( 4332صعاؾت الخغاش ي ) يظلَالب اإلاهاعاث الاحخماغُت و ئيؿاب الؿ

 لضيهم. صوع ألاوشؿت الؿالبُت في جىمُت اإلاؿإولُت الاحخماغُت

ؾخهؿابا للشباب هي ئ ألاوشؿت الجامػُت ألايثر أن الضعاؾت أظهغث هخاةجونض   

ًاهذ اإلاشاع  يت في بػػها غػُل ألاوشؿت الثهاقُت والترقيهُت أما باقي ألاوشؿت قهض 

ًاهذ مثل اإلاشاعيت في ألاوشؿت ؤلا  حخماغُت وألاوشؿت ؤلاغالمُت. أما ألاوشؿت التي 

ت. وهظا  اإلاشاعيت قيها مهبىلت ئلى خض ما قهي ألاوشؿت  الاحُت الخثهُكُت الخىغٍى

اع ًسخلل مؼ ما طهبذ ئلُه صعاؾت الؿبُعي ذ بالٍغ ن وؿبت أ( في 4332) التي أحٍغ

 شاعيحن في ألااإلا الؿلبت ؾحر
ً
ًاهذ غالُت حضا حاءث اإلاشاعيت في الاوشؿت خُث  ،وشؿت 

ػىص طلَ زحرة في صعاؾخهالثهاقُت في اإلاغجبت ألا  اإلاخاخت في  توشؿالى هىغُت ألا َو

يشكذ صعاؾت الشاماوي  .الةمتها إلاُُى الشباب في بػؼ اإلاجاالثمالجامػت وجىىغها و 

 :هي للصخطُت حىاهب زالزت مً زالُ لبالؿا شخطُت بىاء في الجامػت (  صوع 4392)

ت و والىحضاهُت، اإلاػغقُت، (  غً صوع أوشؿت حامػت حاػان 4390الخل ) صعاؾت  واإلاهاٍع

باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت في اؾخٌشاف وجىمُت جهضًغاث الؿلبت غلى مؿخىي اإلاهاعاث 

أّن  الاعصنفي  (4390الاحخماغُت والىحضاهُت واإلاػغقُت وجىضلذ صعاؾت الػػاًلت )

ًاهذ ئًجابُت  .اججاهاث ؾلبت ًلُت الهىضؾت الخٌىىلىحُت هدى مماعؾت ألاوشؿت الؿالبُت 

جم ؾغح ؾإاُ مكخىح في هظه الضعاؾت لؿإاُ الؿلبت غً أؾباب غؼوقهم غً اإلاشاعيت في 

 الاوشؿت الجامػُت وجم جلخُظ هظه الاؾباب بالدؿلؿل بما ًلي :

 إلاؿلىبت في اإلاهغعاث الضعاؾُت.اوشؿاُ الؿلبت بٌثرة الىاحباث ا 

 .حػاعع مىاغُض اليشاؽ مؼ مىاغُض اإلاداغغاث 

 ًاصًمُت  غضم عبـ ألاوشؿت الؿالبُت باإلاخؿلباث ألا

 .نطىع جىغُت الؿلبت بأهمُت اإلاشاعيت في ألاوشؿت الجامػُت 

 .غضم نضعة الؿلبت غلى الخسؿُـ لألوشؿت الؿالبُت 



 3122 ًناًر( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العربية لعلم الاجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ًاقُتنطىع ؤلاغالن غً ألاوشؿت نبل اوػهاصها  بكترة 

 والهضاًا(، غػل الحىاقؼ اإلااصًت )مثل الجىاةؼ 

 ) م ت للمشاعيحن باألوشؿت )شهاصاث الخهضًغ، الخٌٍغ  غػل الحىاقؼ اإلاػىٍى

 .غضم عبـ ألاوشؿت الؿالبُت بالحاحاث اإلاجخمػُت 

 .حػهض ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في الالخدام باليشاؽ 

 .غػل اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسططت لضغم ألاوشؿت 

 غلى اإلاؿخىي الضعاس ينى 
ً
 .اغت الؿلبت بأن اإلاشاعيت جإزغ ؾلبا

 غضم الدصجُؼ مً نبل ألاؾغة. 

ًاهذ بشٍل غام مخىاغػت  ونض ًٍىن الؿبب في أن مشاعيت الشباب في ألاوشؿت الجامػُت 

أو مهبىلت، هى غضم ئشتراى الشباب في ئزخُاع ألاوشؿت أو أهىغها، وهظا ما أشاع ئلُه لكخه 

( في صعاؾخه بػغوعة الخسؿُـ أو الخىظُم لالوشؿت ومغاغاة جىحهاث 4399) وآزغون

الخىمُت . وهى ما شاعاث الُه الضعؾاة الحالس ل مً أن نطىع جىغُت الؿلبت بأهمُت اإلاشاعيت 

نطىع ؤلاغالن و  لألوشؿت الؿالبُت في ألاوشؿت الجامػُت وغضم نضعة الؿلبت غلى الخسؿُـ

( و 4399هي أؾباب مشابهه إلاا ؾغخه لكخه وآزغون ) ًاقُتغً ألاوشؿت نبل اوػهاصها بكترة 

ٌػىص طلَ الى غضم ئصعاى الػاملحن في مجاالث الاوشؿت الجامػُت لهضعة الشباب غلى اصاء 

اصواعا ممح ة وقاغلت في عؾم اخخُاحاتهم وهظا ًإزغ غلى زهتهم بأهكؿهم وأصابهم ألصواعهم 

مما ًإيض  أن نضعة ؤلاوؿان غلى اؾخهاللُتهم .  الاحخماغُت وجدهُو مٍاهت احخماغُت حػؼػ مً

 حخماغُت واإلااصًت والخكاغل مػهاالا  الكػل الاحخماعي جخدهو قهـ مً زالُ جمثل البِئت

وألاؾالُب التي جإزغ بىاؾؿتها ألابيُت والػملُاث الاحخماغُت والثهاقُت وؤلانخطاصًت 

في الىانؼ. مما ٌػؼػ الهُى  واإلاإزغاث ؤلاحخماغُت الىانػُت غلى همى الصخطُت  جىحض

ؼه مً مماعؾت  بأن الؿلىى ًمًٌ الخيبإ به مً مػغقت الضوع ؤلاحخماعي والظي ًخم حػٍؼ

ًاصًمي  ألاوشؿت الحُاجُت اإلاػاشت. حشٍل ألاوشؿت الجامػُت امخضاصاث للخدطُل ألا

 للؿالب في ًلُاتهم اإلاسخلكت وججمؼ بُنهم غلى أضػضة ألاوشؿت الجامػُت،وهخكو بهظا

( في أن ألاوشؿت الاحخماغُت جىمي الاغخماص غلى الىكـ 4334مؼ صعاؾت نمغ )

وؤلاخؿاؽ باإلاؿإولُت، وأما ألاوشؿت الثهاقُت قخػؼػ مهاعاث الخساؾب والخداوع، في 

 خحن ألاوشؿت الكىُت جىمي عوح الخػاون والىالء. 
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ًاهذ ألايثر في هظه  للشباببا ؾخهؿائ وقُما ًخػلو باألوشؿت الثهاقُت والترقيهُت قهض 

إيض غلى خاحت الؿلبت لهػاء أوناتهم في التروٍذ  ،شخطُاتهممما ٌػؼػ  الضعاؾت ٍو

هسغاؽ في وشاؾاث مً شأنها جدهُو الخىاػن الىكس ي هكؿهم ئما بالترقُه أو ؤلا أغً 

و لخىحُه ؾاناث الشباب  ،حخماعي وحػمل غلى جسكُل الخىجغ والهلووؤلا  وؾٍغ

خكو هظا مؼ ما أشاعث ئلُه صعاؾت ؾلمان ومدمىصاإلاخكجغة في مثل هظا ال  ) ؿً. ٍو

ذ في بؿضاص ( 4335  ن هىاى جأزحر أبالتي أحٍغ
ً
للضعاؾت الجامػُت في همى الخكٌحر  ا

 صعاؾت مدمىص ه أًػاُيخيما ب ،وشؿت الثهاقُتن الشباب ًمُلىن الى ألاأ، و بخٍاعي ؤلا 

اع (4333) لشىاوي وا ذ في الٍغ ( في قلؿؿحن  9551)و صعاؾت  مدؿً  التي أحٍغ

يذ أن أهم ألاوشؿت التي جهام في حامػت الىجاح هـي: ألاوشـؿت الػلمُت،  ُّ خُث ب

اغُت، ألاوشؿت الاحخماغُت، ألاوشؿت الؿُاؾُت وألاوشؿت الثهاقُت . يما ألاوشؿت الٍغ

( أن الؿالب ًمُلىن ئلى ألاوشؿت الاحخماغُت 9542أيّضث صعاؾت مدمىص والشىاوي )

 .والثهاقُت

في مجخمؼ الاماعاث الحُاجُت  الشباب مهاعاثفي جىمُت  الجامػتفي صوع ما في ما ًخػلو أو  

، غضم وحىص قغوم حػؼي إلادل ؤلانامت قبُيذ هخاةج الضعاؾت .نامتحػؼي إلاخؿحر مٍان ؤلا

بمػجل أن الؿلبت الظًً ًهؿىىن اإلاىاؾو اإلادُؿت بالجامػت ًمٌنهم اإلاجيء بأي ونذ ئلى 

ب  أوناث اإلاؿاء أو نهاًت الاؾبىعالجامػت ختل في  وهظا ٌػىص الى مىنؼ الجامػت الهٍغ

وامخالى مػظم الؿلبت ؾُاعاث زاضت وجىقحر الجامػت مؿاةل ههل مً والى حمُؼ 

 الؿبُعيحاء به وهىا جسخلل هخاةج هظه الضعاؾت مه ما  .اإلاىاؾو التي ًأحي منها الؿلبت

زخالف مٍان ؤلانامت ئوشؿت  حػؼي ئلى شاعيت في ألااإلاأن ب هفي هخاةج صعاؾخ (4332)

 .ولطالح الؿالب اإلاهُمحن في ؤلاؾٍان الجامعي

عم لطالح ؤلاهار في مؿاهمت ألاوشؿت الجامػُت في جىمُت اونض أظهغث الىخاةج قى 

واإلاهاعاث الىكؿُت، واإلاهاعاث ، شخطُت الشباب وغلى مجاُ اإلاهاعاث ؤلاحخماغُت

ت. ولػل طلَ ٌػؼي ئلى أن ؤلا  نهً الىكس ي و اإلاٍاهت ؤلاحخماغُت الكٌٍغ هار بؿبُػت جٍٍى

التي زؿها اإلاجخمؼ لهً ًجضن في ألاوشؿت الجامػُت الكغضت اإلاىاجُت لإلبضاع وضهل 

اإلاىاهب واإلاشاعيت الكاغلت في اإلاجخمؼ الجامعي واإلاجخمؼ يٍل.ويظلَ قان إلعجكاع  

ؿبت مشاعيتهً في ألاوشؿت وؿبت ؤلاهار اإلالخدهاث بالخػلُم الجامعي صوع في ئعجكاع و
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، % مً اإلاجخمؼ الجامعي21خُث أن وؿبت الاهار في حامػت الشاعنت جكىم  الجامػُت

في الؿػىصًت و صعاؾت  مدؿً ( 4332) ما حاءث به صعاؾت الؿضخان كو مؼًخ وهظا

 ئحخماغُت، قللشباب ( في قلؿؿحن 9551)
ً
مً خُث أن الىىع ؤلاحخماعي ًكغع أصواعا

جغوٍدُت جىاؾبه بضهُا وئحخماغُا، وهظه ألاصواع هي التل جدضص مج لخه أو الظًىع مىاشـ 

ت  مٍاهخه ؤلاحخماغُت وهي التي جدضص نىة شخطِخت ؤلاحخماغُت يما أنغث به هظٍغ

الضوع، وهىا ًبرػ صوع الجامػت في حصجُؼ الشباب الظًىع لإلهسغاؽ في مماعؾت 

ًاتهم خؿب ما أوعص وها في أهىاع الاوشؿت اإلاغؾىبت ألاوشؿت الجامػُت وجكػُل مشاع

 التي ال جىقغها لهم الجامػت وئشغايهم في الخسؿُـ لها.

إ:اكشة النتائج في ضىء نيرية الدورإمنعاشرا: 

ئّن ألاصواع الاحخماغُت التي ًماعؾها الشباب الجامعي في مجخمؼ الاماعاث حػٌـ 

 
ّ
ت الضوع ًىن الجامػت حشٍ ت حصّج ل مإؾؿت طاث هامش يبحر فمؿلماث هظٍغ ؼ ي الحٍغ

غلى يؿب خهىنهم واصاء واحباتهم غمً الاؾاع البىاتي الػام الظي ًٌؿبهم  اقغاصها

الىاحباث ًيبغي أن  غلما بأّن  ،اإلاكترع للجامػت مٍاهاتهم الاحخماغُت وهظا هى الضوع 

ت مؼ الحهىم والامخُاػاث التي ًخمخؼ بها قالجامػت جإصي صوعها بخػلُم  جٍىن مدؿاٍو

ت وحؿاغضه غلى جهّم  معيشاب الجاال ظ صوعه وايؿابه اإلاهاعاث الاحخماغُت والكٌٍغ

 والىكؿُت مما ٌؿاغضه غلى جدهُو مٍاهخه الاحخماغُت بضعحاث مخكاوجه.

زالزت  جخلخظ في  صواعهم أل البشغ  يُكُت ضىاغتي ف (9542جحرهغ ) Turnerئن ؾغوخاث 

كاع ًجب غليهم أن ًطىػىا غملي زهافي قػ ئنهم ًىاحهىن باؾاع :أولها مػان أؾاؾُت

 ًإصوهه 
ً
ماجهضمت  حػخمض غلىالاحخماعي للشباب الجامعي  الضوع طىاغت ققُه صوعا

 .أوشؿت مسخلكتو مهاعاث جٌؿبه  الجامػت مً أوشؿت هاصقت ومدضصة 

 صاء اصواع مػُىتقغاص الجهىص أل قهى بظُ ألا  في ضىاغت الضوع غىض جحرهغ  الثاويأما اإلاػجل  

خم الٍامً زلل جطغقاتهم.لٌُدشكىا الضوع  دش ًغي  يما الضوع  ٍو  Robert مىعجىن  صٍو

krauss يغاوؽ  وعوبغث Deutsch Morton اإلاخىنؼ مترابؿت هي بالضوع  مدٍاث بثالر 

مً  الجامػت مجمىغه له قالشباب الجامعي جدضص .الكػلي الظاحي والضوع  والضوع 

جىنػاث  بخدهُو ًٍىن  الت امهو  الجماغت، مػاًحر مؼ جخكو التي والالت اماث الىاحباث
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،ً و ميّؿ  حشٍل التي الاحخماعي الخؿبُؼ مكاهُم ؾُاجه في الالت ام طلَ ًدمل ئط آلازٍغ

والشػىع  آلازٍغً مؼ والخكاغل الخأزحر غلى والهضعة الىنذ اخترام طلَ َػجيو  الصخطُت،

 ضًضة جإصيوالاغخماص غلى الظاث وهي اصواع ح الكغصًت، الغوح لظوجّه  الجماغُت بالغوح

ت قالكغص أو الظاث جٍّىن  ئلى  صوع  منها وظُكت ًل وله في الىظاةل، مً مجمىغت لضًه الهٍى

بحن اصواعاه )عغىان،  الخىقُو مداولخه في الكغص ضغاع مشٍلت جثىع  لظلَ مدضص،

9553:59.)  

أن مماعؾت ألاوشؿت بأشٍالها اإلاسخلكت صازل الجامػت أو زاعحها مً أبغػ اإلاىاشـ 

 إلاا التي ح
ً
ؿاغض الشباب الجامعي غلى ئيدشاف ئمٍاهاجه ونضعاجه وئشباع خاحاجه، هظغا

جمثله هظه اإلاماعؾت مً مطضع لخأيُض الظاث وجسكُل الخىجغ والهلو، وتهظًب الؿلىى 

ب غلي جدمل اإلاؿإولُت، يم  و والخضٍع خػلمىن مً زاللها يُل ٌػملىن بغوح الكٍغ ٍو

ىناًت مً ألامغاع الىكؿُت وؤلانهُاع الػطبي أن مماعؾت هظه ألاوشؿت جإصي ئلي ال

 وغضم الهضعة غلى ؤلاهدباه، وحشدذ الكٌغ وؾحرها مً ألامغاع. 

ُ غملُت جهمظ الضوع جدىّ  قُىؿىي جدخه (9542) جحرهغ Turnerغىض  زحر ألا  أما اإلاػجل

في نهاًت  قهيحػخبر ألاؾاؽ لٍل الخكاغل ؤلاوؿاوي والتي ئلى غملُت ضىاغت الضوع 

خػاهىا مؼ بػؼاإلاؿ نباُ الػػُل غلى مماعؾت قاإل .اف حؿمذ للىاؽ أن ًخكاغلىا ٍو

الاوشؿت الجامػُت التي جإهل الشباب اليدؿاب مهاعاث خُاجُت حػٌـ أصواعهم 

الاحخماغُت في الاؾاع البىاتي غلى اإلاؿخىي الجامعي واإلاجخمعي ٌػٌـ غػل الاوشؿت 

ٌػٌـ ؾغوخاث الخكاغلُت في أن الضوع الجامػُت واؾالُبها ئنىاع الؿلبت بها وهظا 

الاحخماعي بيُت ًطىػها الاقغاص بالخكاغل اإلاؿخمغ وقها لبِئاتهم الاحخماغُت وخاحاتهم 

 لجامػت.اولِؿذ مجغص اؾخجابت إلاخؿلباث بىاةُت في 

ض مً  بٍاقت أشٍالها الاحخماغُت والىكؿُت والاحخماغُت الاوشؿت الجامػُت ئّن   جٍؼ

ت الابضاع والاه ذ الى اًجاص عوح  في حمُؼ اإلاجاالث الشبابيخاج خٍغ وتهضف بشٍل ضٍغ

زغ بل هي الػملُت التي  الت جمخلَ مهاعاث خُاجُت الجهخطغنُاصًت قػّ 
َ
غلى مجاُ صون ا

ًدضر قيها جكاغل بحن ئمٍاهُاث الشباب والظغوف ؤلاحخماغُت اإلاخمثلت باألوشؿت 

جظهغ ضًضة جخػضي خضوص الجامػت و اإلاهُأة لهم مما ٌػجي جمٌُنهم مً اظهاع اصواع ح

  .بطىعة مإؾؿاث مػترف بها مً نبل اإلاجخمؼ
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اعؾت أصواع مإلاوجىػَػها غلى الؿلبت ئن صوع الجامػت ًجب أن ًخجاوػ عؾم الاوشؿت 

مدضصة ؾلكا  الى ئشغايهم في ضىاغت هظه الاوشؿت واإلاشاعيت في عؾمها ًي ًيخهلىا مً 

لخمٌُنهم مً اظهاع اصواع حضًضة في  الضوع الى ضىاغت  قهـ  ظ الضوع مغخلت جهّم 

مخٍاملت في اإلاإؾؿت الخػلُمُت جٍىن قاألصواع ؤلاحخماغُت التي ًماعؾها الشباب  .اإلاجخمؼ

غىضما جإصي مهامها بٌكاءة بدُث ال ًٍىن هىاى جىانؼ بحن ألاصواع اإلاؿالبحن بها 

الجامػُت صون ومماعؾت الاوشؿت  واصاء الامخداهاث اإلاداغغاث دػىع ي ًاإلاؿالبت

جٍىن ألاصواع ؤلاحخماغُت مخىانػت غىضما ال جإصي اإلاإؾؿت يما ، جىظُم هظه الاوشؿت

أصواعها بطىعة حُضة، يما أن جىانؼ ألاصواع الىظُكُت التي ٌشؿلها الشباب ٌشحر الى 

 غضم نضعة اإلاإؾؿاث غلى ئصاعة مهامها بطىعة اًجابُت.
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اث ؾلبـــت ًلُـــت الهىضؾـــت الخٌىىلىحُـــت هدـــى  اججاهـــ (.4330الػػـــاًلت غـــضهان .) .12

، مجلت اجدـاص الجامػـاث الػغبُـت للتربُـت وغلـم الـىكـ  مماعؾـت ألاوشـؿت الؿالبُت .

9(2.) 

(. بػـــــــــــؼ الخطـــــــــــاةظ الاحخماغُـــــــــــت 4332الؿـــــــــــضخان غبـــــــــــض  بـــــــــــً هاضـــــــــــغ. ) .13

والانخطاصًت اإلاإزغة في أوشؿت التـروٍج لـضي الكخـاة الجامػُـت: صعاؾـت جؿبُهُـت غلـى 

ـــــاع.  غُىـــــت ، مجلــــــت الػلــــــىم الاحخماغُــــــتمــــــً الباخثــــــاث الجامػُـــــاث فــــــي مضًىــــــت الٍغ

ذ. 0202)4 ذ(: الٍٍى  . مجلـ اليشغ الػلمي )حامػت الٍٍى

اهـــضاف وجطـــيُل اإلاهـــاعاث الحُاجُـــت فـــي اإلاجـــاُ  (2011) . احـــض م ,الؿامـــضي .14

 .التربىي 

ي. أخمض ضوي،ب .15  مٌخبـت :بحـروث .الاحخماغُـت الػلـىم مطؿلحاث معجم).9544) ًػ

 .لبىان

ــــــغ اإلاغيــــــؼ الــــــىؾجي لالخطــــــاء.) .16 . اإلاغيــــــؼ الخهــــــضًغاث الؿــــــٍاهُت بالضولــــــت. (2010جهٍغ

 ابى ظبي، الاماعاث الػغبُت الىؾجي لإلخطاء:

17. http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx 

 ، الىغؼ الحالى للشباب(. 4391)ضىضوم ألامم اإلاخدضة للؿٍان  . .18

19. http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/3/89178fd5-0e9c-4f25-9c81-

20534105175c/Youth.aspx 

(. صوع أوشــؿت الجامػــاث فــي اؾخٌشــاف   4390واةــل بــً غبــض الــغخمً الخــل .)  .21

اعاث الهُـاصة لـضي الؿالـب الجـامعي خالـت حامػـت حـاػان باإلاملٌـت الػغبُـت وجىمُت مهـ

 الاماعاث الػغبُت اإلاخدضة.، (4)90، مجلت عجمان للضعاؾاث والبدىرالؿػىصًت. 

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/3/89178fd5-0e9c-4f25-9c81-20534105175c/Youth.aspx
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/3/89178fd5-0e9c-4f25-9c81-20534105175c/Youth.aspx
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 الىؾىُت، قلؿؿحن.

 (.4392مػهض الُىوؿٍى لإلخطاء في .) .22

23. http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for- ll/resources/statistics/ 

اوي غلي بً أخمض هاضغ غالمي. ) .24 (.  صعاؾت ألاوشؿت الػلمُت وصوعها 4399ٍع

ت. .00مجلت غالم التربُت ي عغاًت اإلاىهىبحن . ف  اإلاٌخب الجامعي الحضًث: ؤلاؾٌىضٍع

و مٌخب التربُت الػغبي لضُو الخلُج .) .25  /https://skills.abegs.org(.  4393قٍغ

(. الاججاهاث الػاإلاُت اإلاػاضغة في مماعؾت ألاوشؿت 4333نمغ غطام جىقُو. ) .26

ت.9 ضًث،اإلاٌخب الجامعي الحاإلاضعؾُت البُئُت.   ، ؤلاؾٌىضٍع

ت في مىاحهت اإلاشٌالث الؿلىيُت 4334نمغ غطام جىقُو. ) .27 (.  ألاوشؿت التربٍى

ت.2، اإلاٌخب الجامعي الحضًثللؿالب .    ، ؤلاؾٌىضٍع

(. 4399لكخه حىصة بؿخان ومهضي ضالح ػغالن وحاؾم ضالح حاؾم. ) .28

اض ي لضي ؾلبت حامػت البطغة مً وحه ت هظغ  الخػغف غلى وانؼ اليشاؽ الٍغ

اغُتمضعس ي و ؾلبت الجامػت .  ، (94) ،0، مجلت الهاصؾُت لػلىم التربُت الٍغ

 : بؿضاص.حامػت البطغة

الهُئت  :الهاهغة . الهُم وأػمت اإلاػاضغ اإلاطغي  الشباب .( 9553هاصًت.) عغىان، .29

ت  .للٌخاب الػامت اإلاطٍغ

30. Al Gharaibeh. Fakir. (2010). Exploring the Link between Volunteering 

and Social Work in the Arab society: Jordan as a Case Study, Social 

Development Issues, 32, (2). USA. 
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