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 نظر وجهة من تبىك يف الشباب عند األسرية املشكالت
 الرتبية منظىر من وعالجها تبىك جامعة وطالبات طالب

  اإلسالمية

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى المشكالت  _ممخص ال
األسرية عند الشباب في تبوؾ مف وجية نظر طالب وطالبات جامعة 
تبوؾ ثـ تحديد العالج المناسب ليا مف وجية نظرىـ وفؽ منظور 

المنيج ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث  التربية اإلسالمية
( 65الوصفي. مستخدمًا استبانة طورىا الباحث وحكميا تألفت مف )

( مف طالب وطالبات جامعة تبوؾ. 903فقرة، ثـ وزعيا عمى )
وكشفت نتائج الدراسة أف نسبة عالية مف الشباب وبمتوسط حسابي 

( يشعروف بأف تعامؿ الوالديف معيـ في األسرة تعامؿ 3.47) مقداره
وأف مف أسباب المشكالت التي يعانوف منيا  سيئ مف وجية نظرىـ،

(، ثـ التربية 3.00األسري بمتوسط حسابي مقداره ) وجود العنؼ
(. وأوصت 2.90) الخاطئة مف الوالديف بمتوسط حسابي مقداره

الدراسة بتقديـ الندوات والدورات التدريبية لألسر في التعامؿ مع 
ور بالحب واالنتماء الشباب واالىتماـ بالشباب واشباع حاجتيـ لمشع

 .األسري
 المقدمة. 1

يعد الشباب ثروة مف أىـ ثروات األمة وىـ عدتيا       
لممستقبؿ ورفعتيا وسبب عزىا ونمائيا، ومرحمة الشباب أخصب 

بالنشاط وأكثرىا بذاًل وعطاًء فييا يكتسب  مراحؿ العمر وأحفميا
الفرد مياراتو اإلنسانية والبدنية والعقمية والنفسية واالجتماعية 
الالزمة لتدبير شؤوف حياتو وتنظيـ عالقاتو مع اآلخريف، كما أف 
مرحمة الشباب ىي مرحمة التطمع إلى المستقبؿ بطموحات 

فييا بمستقبؿ  عريضة في إطار مف مثاليات خمقية ويحمـ الفرد
 ].1زاىر واسع اآلماؿ ]

ىؤالء الشباب يتميزوف باندفاعيـ الزائد ولدييـ طاقة وطموح      
تجعميـ أكثر تفتحا الستقباؿ الجديد وارتياد مياديف المعرفة 

المتجددة بما تحممو مف مخترعات وأدوات لمتقنية وفي المقابؿ قد 
ئد في اصطداميـ تتسبب ىذه الرغبة في التجديد واالندفاع الزا

ببعض مؤسسات المجتمع التربوية، وفي مقدمتيا األسرة التي يقع 
 [2]عمى عاتقيا مسؤولية التربية األولى، وىي كما يذكر

Goleman  البيئة التي تتشكؿ فييا شخصية الفرد، وتظير فييا
اتجاىاتو وقيمو وفي محيطيا يشعر الفرد بنفسو، وكيؼ يستجيب 

يقرأ مشاعر اآلخريف، واألسرة كما  اآلخروف لمشاعره، وكيؼ
[ ىي: المؤسسة التربوية التي تنشأ فييا 3يؤكد غباري، ]

 .االتجاىات األولى لمحياة وكذلؾ العواطؼ
ووجود خمؿ في العالقة بيف الشاب في ىذه المرحمة الميمة      

وبيف األسرة يؤثر تأثيًرا كبيًرا في شخصيتو ألف المناخ األسري 
براىيـ،كما تؤكد شمبي  [ يعتبر عاماًل ميًما في تشكيؿ 4] وا 

شخصية األبناء وتكويف اتجاىاتيـ وميوليـ ونظرتيـ لمحياة وفي 
أسموب اتخاذ قراراتيـ، وفي تحقيؽ أىدافيـ وطموحاتيـ، كما 

[ عمى أف 5يؤثر ذلؾ عمى المجتمع كمو، حيث تؤكد محفوظ، ]
األمف والنمو االستقرار األسري يعتبر شرطًا ىامًا مف أجؿ توفير 

[ أف تماسؾ األسرة يحفظ 6االجتماعي السميـ. وتؤكد حمريش، ]
لممجتمع ىويتو وقوتو ووحدتو ويدفعو لممزيد مف النمو والتطور، 
إذ التماسؾ األسري شرط أساسي إليجاد مجتمع أمف، منسجـ 

 .ومتكامؿ
ومع ما تمر بو المنطقة العربية مف أحداث واضطرابات      

يتحتـ عمينا زيادة االىتماـ بيذه الشريحة الغالية  وقودىا الشباب
في المجتمع والعمؿ لتقوية عالقتيـ باألسرة ووقايتيـ مف العزلة 

[: عمى أف 7باقادر، ] أو الشعور باالغتراب، مف ىنا يؤكد
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األسرة السعودية تحتاج أكثر مف أي زمف مضى إلى أف تعيد 
عداد الشب اب، حتى ال نفاجأ حساباتيا فيما يخص عممية تربية وا 

بشباب متطرؼ مغاٍؿ يعمؿ عمى محاربة المجتمع وييدد 
إنجازاتو، انطالًقا مف تصورات عجيبة وغريبة، وحتى ال نجد 
أنفسنا أماـ شباب عاجز عف القياـ بواجباتو أو غير قادر عمى 
القياـ بمتطمبات االنتاج والمشاركة في بناء غد مجتمعو. ومف 

ث لإلسياـ في عالج مشكالت الشباب ىذا المنطمؽ يسعى الباح
األسرية في مدينة تبوؾ والتي تعتبر مف أىـ مدف المممكة 

 .العربية السعودية مف خالؿ ىذه الدراسة
 مشكمة الدراسة. 2

تعتبر العالقة بيف الشباب واألسرة ميمة جًدا، وبالتالي فإف       
الخروج نجاح األسرة في التعامؿ مع الشباب ومشكالتيـ تعني 

بجيٍؿ قادٍر عمى البناء والعطاء في كافة مجاالت الحياة، وفي 
المقابؿ فإف عجز األسرة في التعامؿ مع فئة الشباب وفيـ طبيعة 

 .مرحمتيـ العمرية يؤثر عمى المجتمع وحركة التنمية فيو
ذا كاف لكؿ مجتمع خصوصيتو التي تتشكؿ مف خالليا        وا 

و يرد سؤاؿ عف واقع الشباب في دوافع واتجاىات أفراده، فإن
مدينة تبوؾ؟ وعف المشكالت األسرية التي يمكف أف يعاني منيا 
ىؤالء الشباب في مدينة تبوؾ؟ ثـ ما عالجيا في التربية 
اإلسالمية؟ وقد اختار الباحث أف تكوف ىذه الدراسة مف وجية 
نظر الطالب وىـ مف فئة الشباب ألنيـ أقدر الناس عمى تحديد 

 .اتيـ والتعرؼ عمى حموؿ مشكالتيـاحتياج
 أسئمة الدراسةأ. 

وفًقا لمشكمة الدراسة يكمف التساؤؿ الرئيس التالي: ما المشكالت 
األسرية لدى الشباب في تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة 

 تبوؾ؟ وما عالجيا مف منظور التربية اإلسالمية؟
 :ويتفرع عف ىذا التساؤؿ األسئمة الفرعية التالية

ا أبرز المشكالت األسرية لدى الشباب في تبوؾ مف وجية م -1
 نظر طالب جامعة تبوؾ؟

ىؿ توجد عالقة بيف مشكالت الشباب والمتغيرات التالية:  -2
الجنس، المستوى التعميمي، حجـ األسرة تعميـ األب، تعميـ األـ، 

 دخؿ األسرة، نوع السكف، ممكية السكف، مكاف المعيشة والحالة
 االجتماعية؟

ما أسباب المشكالت األسرية لدى الشباب في تبوؾ مف  -3
 وجية نظر طالب جامعة تبوؾ؟

ما عالج المشكالت األسرية لدى الشباب في تبوؾ مف  -4
 وجية نظر طالب جامعة تبوؾ؟

 أهداف الدراسةب. 
ىدفت البحث ىو التعرؼ عمى المشكالت األسرية عند الشباب 

جامعة تبوؾ وعالجيا في تبوؾ مف وجية نظر طالب وطالبات 
مف منظور التربية اإلسالمية ويتفرع عف ىذا اليدؼ أربعة 

 :أىداؼ فرعية عمى النحو التالي
 .توضيح مفيـو المشكالت األسرية لدى الشباب -1
تحديد أبرز المشكالت األسرية لدى الشباب في مدينة تبوؾ  -2

 .مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ
األسرية لدى الشباب في مدينة تحديد أسباب المشكالت  -3

 .تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ
تحديد عالج المشكالت األسرية لدى الشباب في مدينة  -4

 .تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ
 أهمية الدراسةج.  

تكمف أىمية الدراسة في موضوعيا وفئة الشباب التي      
ؿ النمو البشري كما تستيدفيا، والذي يعتبر مرحمة مف أىـ مراح

[ والذي يؤكد عمى أف ىناؾ 8[ وكذلؾ شبير، ]7] يؤكده باقادر،
اىتماـ معاصر في مختمؼ فروع الدراسات اإلنسانية والعمـو 
االجتماعية بدراسة واقع الشباب واتجاىاتيـ، وقيميـ، ودورىـ في 
المجتمع ويكاد ىذا االىتماـ أف يكوف عالمًيا إذ أصبح مفيـو 

ظى بالعناية والدراسة والتحميؿ في المجتمعات الشباب يح
المتقدمة والنامية، وتزيد أىمية البحث لتعمقو باألسرة التي تعتبر 
المحضف األوؿ لإلنساف ولمناخيا ولمتفاعالت السائدة فييا وأثرىا 

 ].9الكبير في تنشئة اإلنساف السميـ ]
 :ويمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة كؿ مف

  ةػػػػػػامميا مع الشباب وعالجيا لمشكالتيـ التربوياألسرة في تع -1
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 .وخاصة في مدينة تبوؾ
 .الشباب في تعامميـ مع أسرىـ وفيـ طبيعة العالقة بينيما -2
واضعو السياسة االجتماعية لتخطيط برامج تعالج مشكالت  -3

 .الشباب وتعزيز العالقة اإليجابية بيف الشباب واألسرة
التعميمية لتضميف المناىج جممة مف واضعو المناىج  -4

األساليب والوسائؿ المفيدة المبنية عمى فيـ واقع الشباب والتي 
تساعد عمى تعزيز عالقة الشاب بأسرتو ووقايتو مف المشكالت 

 .األسرية
القيادات العميا في الجامعات وخاصة جامعة تبوؾ لتفعيؿ  -5

ي واستيعابيـ الدور اإليجابي لمجامعات في فيـ الشباب السعود
 .والعمؿ عمى حؿ مشكالتيـ االجتماعية

 مصطمحات الدراسةد. 
الشباب: الشباب كممة مشتقة في المغة مف الشيف والباء،  -1

وىو أصؿ يدؿ عمى النماء والقوة يقاؿ شب الشيء إذا ارتفع، 
ولكنيا قوة مع حرارة فتقوؿ: شببت النار إذا أوقدتيا وشبَّت 

[ وفي التعريؼ 10وأوقدت الربيع، ]الحرب إذا اشتعمت 
االصطالحي لمشباب فقد اختمؼ الباحثوف عمى منيجيف: األوؿ 
حاوؿ تحديد رقـ زمني ليذه المرحمة وىؤالء اختمؼ تحديدييـ ليا 
بيف سف الثالثة عشرة أو الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة مف 

[. 8طرؼ وسف الخامسة والعشريف أو الثالثيف مف طرؼ آخر ]
نما  أما االتجاه اآلخر فيرى أصحابو عدـ تحديد سف زمني، وا 

يعتبروف ىذه المرحمة مرحمة تحوؿ جسمي وعقمي ونفسي 
واجتماعي وسياسي تنتيي تدريجًيا بالتناسؽ واالنتظاـ حتى يتـ 
النضج والتفتح، وتتبمور الصورة التي تميز الشباب عف غيرىـ 

[11.[ 
ت لمفيـو الشباب والتي وعمى ىذا األساس توالت التعريفا      

اتفقت عمى العمـو في أف الشباب مرحمة مف مراحؿ العمر تقع 
بيف الطفولة والشيخوخة، تتميز بيولوجًيا باالكتماؿ العضوي 
ونضوج القوة، وتتميز اجتماعًيا بأنيا المرحمة التي يتحدد فييا 

 ].12مستقبؿ اإلنساف الميني والعائمي ]

الشباب تبدأ بسف البموغ الذي يبدأ بو ويرى الباحث أف بداية      
التكميؼ وتنتيي ببموغ سف األربعيف ألف اهلل تعالى يقوؿ في 
كتابو الكريـ: )حتى إذا بمغ أشده وبمغ أربعيف سنة( )األحقاؼ 

( فيي منتيى الشدة والقوة في مراحؿ اإلنساف العمرية ثـ 15آية 
 .يبدأ بعدىا الضعؼ واالنحدار

ة االجتماعية األولى في المجتمع، وىي األسرة: ىي الوحد -2
التي يتـ عف طريقيا حفظ النوع اإلنساني جميعو، واألسرة في 
أبسط صورىا رجؿ وامرأة تربط بينيما عالقة زواج شرعي وما 

 ].13ينتج عف ىذا الزاج مف أبناء ]
[ األسرة عمى أنيا الوحدة االجتماعية 14ويعرؼ رشواف، ]     

إنساني، تقـو نتيجة زواج رجؿ وامرأة  األساسية في أي مجتمع
أو أكثر عمى أساس الدخوؿ في عالقات جنسية يقرىا المجتمع 
والقانوف والعادات، ويقيموف في مسكف واحد ويعيشوف معيشة 
اقتصادية واحدة، ويحدث بينيـ تفاعؿ وتعاوف، ويترتب عمى ذلؾ 
حقوؽ وواجبات كرعاية األطفاؿ الذيف جاءوا نتيجة ىذه 

 .قاتالعال
[ األسرة عمى أنيا نظاـ إليي أوجده 15ويعرؼ العامودي، ]     

اهلل في طبيعة البشر، وىي مكونة مف األب واألـ وواحد أو أكثر 
مف األبناء، يشتركوف في حياة اجتماعية واقتصادية واحدة 
واألسرة ىي الوعاء التربوي الذي تتشكؿ داخمو شخصية الفرد 

يمكنو مف النمو واالتزاف والتكامؿ مع تشكياًل فردًيا واجتماعًيا 
 .ذاتو والتكيؼ مع المجتمع

المشكالت األسرية: تعرؼ المشكالت في المجاؿ التربوي  -3
بأنيا المواقؼ والمسائؿ الحرجة المحيرة التي تواجو الفرد فتتطمب 
نتاجو ومف درجة تكيفو مع  منو حال وتقمؿ مف حيويتو وفاعميتو وا 

يعيش فيو. وىي مفيـو يطمؽ عمى  نفسو ومع المجتمع الذي
مشاعر وأحاسيس الفرد التي تتمثؿ في الضيؽ والقمؽ والتردد 
إزاء عالقتو مع اآلخريف في المنزؿ وفي الصحبة وفي المدرسة، 
حيث تفتقر ىذه العالقات إلى الدؼء والصراحة والمحبة 

 ].16المتبادلة ]
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التي تؤدي  وتعرؼ إجرائًيا بأنيا المواقؼ في محيط األسرة     
نتاجو، وتحد مف درجة تكيفو  إلى تقميؿ حيوية الشاب وفاعميتو وا 
مع األسرة، وتدؿ عمى شعوره بالقمؽ والحرماف، وىي تحدث في 
أحياف كثيرة نتيجة لشعور الشاب باإلحباط لفشمو في تحقيؽ 
شباع حاجاتو األساسية الجسمية والعقمية والنفسية  أىدافو وا 

 .واالجتماعية
 دراسةالحدود ه. 
الحدود البشرية: تـ تطبيؽ البحث عمى عينة بمغ عددىا  -1
 .( مف طالب وطالبات جامعة تبوؾ903)
الحدود الزمنية: وىي الفترة التي استغرقيا جمع البيانات مف  -2

ىػ حتى شير 1436مجتمع الدراسة وتفريغيا مف شير شواؿ 
 .ىػ1437صفر 

تبوؾ في مدينة تبوؾ  الحدود الجغرافية: وتـ تحديدىا بجامعة -3
 .بالمممكة العربية السعودية

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
بعد استقراء العديد مف مراكز البحث والمكتبات العامة لـ يجد  

الباحث دراسة عف المشكالت األسرية لمشباب في منطقة تبوؾ، 
إال أنو وجد العديد مف الدراسات حوؿ موضوعات األسرة 

عمى مجاليف ىما  وفيما يمي أىـ ىذه الدراسات موزعةوالشباب 
 :الشباب واألسرة ومرتبة حسب الفترة الزمنية ابتداء بآخرىا

 :أوال: بحوث الشباب في المممكة العربية السعودية
[ وىدفت إلى التعرؼ 17دراسة المصطفى والساعاتي، ]     

عمى مشكالت الشباب في المنطقة الشرقية مف مختمؼ فئات 
مجتمع مع اختالؼ أدوارىـ وبيئاتيـ األسرية واالجتماعية ال

واالقتصادية والتعميمية والدينية وشممت الدراسة عينة عشوائية 
مف شباب المنطقة الشرقية في المممكة العربية السعودية بيف 

عاما وأوضحت نتائج الدراسة أىـ المشكالت األسرية  24 -18
المدرسية الجامعية  % والمشكالت47،63والتي بمغت نسبتيا 

% والمشكالت االجتماعية بمغت نسبتيا 56،13وبمغت نسبتيا 
% 74،88% والمشكالت االقتصادية بمغت نسبتيا 60،09

% وتمخصت مشكالت 57،41والمشكالت الدينية بمغت نسبتيا 

الشباب األسرية في المنطقة الشرقية بعدـ إتاحة الفرصة لألبناء 
بحرية ورغبة الوالديف في أف  في دخوؿ المنزؿ والخروج منو

يكوف سموؾ أبنائيـ صورة مطابقة لسموكيـ وعدـ فيـ الوالديف 
متطمبات المرحمة الشبابية وعدـ تمبية األسرة حاجات االبناء 
االساسية اسوة ببعض األفراد وتزمت الوالديف في التعامؿ مع 

 .األبناء وعدـ احتراـ األسرة لخصوصية الشباب
[ وىدفيا معرفة العوامؿ المؤثرة عمى 18ؿ، ]الزام دراسة     

نظرة الشباب الجامعي لمزواج مف خالؿ الدراسة الميدانية لعينة 
مف طمبة وطالبات كمية اآلداب بجامعة الممؾ سعود وخرجت 

% مف أفراد الدراسة عالقات والدييـ ال 43.0 بنتائج منيا أف
واالختالؼ يسودىا التفاىـ والحب مما يؤثر عمى نظرتيـ لمزواج 

الكبير في األسس التي يقـو عمييا الزواج الناجح مف وجية نظر 
 .الجنسيف
[ إلى تحديد دور الضبط األسري 19وىدفت دراسة العتيبي ]     

في وقاية الشباب مف تعاطي المخدرات مف خالؿ المقارنة بيف 
متعاطي المخدرات واألسوياء مف الشباب بمدينة الرياض وخرج 

إف تدني المستوى التعميمي آلباء أغمب الشباب  بنتائج منيا:
المتعاطي لممخدرات أكثر بالمقارنة بالمستوى التعميمي آلباء 
أغمب الشباب األسوياء. وأف استقرار حياة والدي الشباب 
المتعاطي لممخدرات أقؿ نسبيًا مقارنة باستقرار حياة والدي 

آباء غالبية الشباب األسوياء كما أظيرت الدراسة أف تعدد زواج 
الشباب المتعاطي لممخدرات أكثر بالمقارنة بتعدد زواج آباء 
غالبية الشباب األسوياء واستخداـ أسر الشباب المتعاطي 
لممخدرات لألساليب العقابية كالضرب والتوبيخ والحرماف في 
المنزؿ أكثر استخداـ أسر الشباب األسوياء لألساليب العقابية 

ف في المنزؿ، ووقوع خالفات بيف كالضرب والتوبيخ والحرما
والدي الشباب المتعاطي لممخدرات أكثر مف وقوع خالفات بيف 
والدي الشباب األسوياء، وأظيرت انخفاض المستوى االقتصادي 
المتعمؽ بنوعية السكف لمشباب المتعاطي لممخدرات مقارنة 

 .بالمستوى االقتصادي المتعمؽ بنوعية السكف لمشباب األسوياء
 :دراسات في مجاؿ األسرة السعودية ثانيا:
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[ وىي دراسة وصفية تحميمية ىدفت 20دراسة الخطيب، ]     
إلى توجيو الضوء عمى التغيرات االجتماعية التي حدثت في 
المجتمع بصفة عامة وانعكاساتيا عمى األسرة السعودية بصفة 
خاصة، واستخدمت الباحثة فييا المنيج الكمي والكيفي مًعا في 

ىـ التغييرات التي حدثت في المجتمع، وأكدت الباحثة في رصد أ
نتائجيا أف المجتمع السعودي واجو عوامؿ تغير داخمية وخارجية 
متعددة أثرت عمى بنائو االجتماعي، ومف ىذه التغيرات التي 
رصدتيا الباحثة: أف العالقة بيف اآلباء واألبناء في المجتمع 

والصرامة، في حيف  السعودي التقميدي كانت تتسـ بالشدة
أصبحت تتسـ بالفردية واالستقاللية والتسامح والديمقراطية وأف 
األسرة السعودية ما زالت تحتفظ ببعض وظائفيا اليامة مثؿ: 
التنشئة االجتماعية، والوظيفة البيولوجية والعاطفية وتحديد مكانة 
الفرد االجتماعية. إال أف التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

تيا وظائؼ أخرى ىامة، فمـ تعد األسرة وحدة اقتصادية أفقد
منتجة، ولـ تعد المسئوؿ الوحيد عف تعميـ األبناء، أو عف 

 .حمايتيـ، أو عف غرس التعاليـ الدينية
[ إلى التعرؼ عمى العالقة 21وىدفت دراسة آؿ سعود، ]     

بيف التوافؽ األسري أو انعدامو والسموؾ اإلجرامي في األسرة 
ودية. وأشارت أىـ نتائجيا إلى وجود ارتباط ذي داللة السع

إحصائية بيف التوافؽ األسري وبيف االتجاىات العدوانية كمؤثر 
عمى السموؾ اإلجرامي، وكمما ارتفع نصيب الفرد مف التوافؽ 
األسري كمما قؿ الميؿ إلى السموؾ اإلجرامي وتمثؿ عدـ التوافؽ 

ية الخاطئة والتنشئة األسري عند السجينات في أسموب الترب
 .األسرية السيئة وعدـ قياـ األسرة بوظائفيا

[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى 22أما دراسة استنبولي، ]       
أنماط المشكالت االجتماعية واالقتصادية ومدى معاناة األسرة 
منيا، وىي دراسة تحميمية اعتمدت المنيج المسحي االجتماعي، 

ت نتائجيا أف األسر في السعودية ومنيج دراسة الحالة. وأظير 
تعاني أنواعًا مختمفة مف المشكالت منيا الطالؽ والترمؿ وسجف 
العائؿ وىجر العائؿ، واتضح مف نتائج الدراسة كذلؾ أف األسر 
التي يغيب عنيا األب تعاني مف اختالؿ التوازف أكثر مف األسر 

تأثرًا  التي يتواجد فييا األب، وتعتبر المطمقات مف أكثر األسر
باألزمات التي تواجييا، كما أكدت نتائج الدراسة أف مف صور 

 .اختالؿ التوازف األسري البطالة واالنحراؼ وتراكـ الديوف
[ إلى التعرؼ 23وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة السالـ، ]     

عمى واقع الضبط االجتماعي في األسرة السعودية مف خالؿ 
ماسؾ في األسرة السعودية، تعاليـ الديف اإلسالمي ومدى الت

وتوجيات أبنائيا نحو أساليب الضبط االجتماعي التي تستخدميا 
أسرىـ لضبط سموكيـ، مستخدمة المنيج الوصفي والمقارف، 
وأشارت أىـ نتائجيا إلى وجود فجوة بيف واقع الضبط غير 
الرسمي الذي يتـ داخؿ األسرة والضبط الرسمي الذي تقرره 

جود تذبذب في عمميات الضبط االجتماعي الجيات الرسمية. وو 
داخؿ األسرة رغـ أف الضوابط مستندة إلى تعاليـ الديف، كما 
وأظيرت الدراسة أف الضبط االجتماعي الديني في األسرة 

( وبمغ 81.4السعودية يتميز بقوتو حيث بمغ الوزف النسبي لو )
تقبؿ األبناء في األسرة السعودية ألساليب الضبط االجتماعي 
التي تستخدميا أسرىـ لضبط سموكيـ فوؽ المتوسط، وأكدت 
الدراسة عمى أف التماسؾ في األسرة السعودية فوؽ المتوسط في 

(. كما أوضحت وجود 78.9مستواه حيث بمغ الوزف النسبي لو )
بعض المشكالت التي تؤدي إلى إضعاؼ الترابط بيف أفراد 

 .األسرة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تبيف مف الدراسات السابقة أىمية الموضوعات المتعمقة       
ذا كانت ىذه الدراسات تتفؽ مع دراسة الباحث  بالشباب واألسرة وا 
في ىذيف الموضوعيف إال أنيا تختمؼ عنيا في الجوانب التي 
تيتـ بيا ففي المحور األوؿ اىتمت الدراسات المتعمقة بالشباب 

لضبط األسري في وقايتيـ بنظرة الشباب الجامعي لمزواج ودور ا
مف تعاطي المخدرات وىي موضوعات مختمفة عف رسالة 
ف تقاربت معيا في تعمقيا بالشباب وأقرب الدراسات  الباحث وا 
مف حيث اليدؼ لدراسة الباحث ىي دراسة المصطفى 

[ ولكنيا تختمؼ في أنيا تيتـ بمشكالت الشباب 17والساعاتي ]
ت األسرية كما تختمؼ في بشكؿ عاـ دوف التركيز عمى المشكال
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مجاؿ الدراسة المكاني وىو المنطقة الشرقية، وقد استفاد الباحث 
مف ىذه الدراسات في التعرؼ عمى مشكالت الشباب وطرؽ 

 .عالجيا والتعامؿ معيا
وفي المحور الثاني اىتمت الدراسات بموضوع األسرة       

ة التي السعودية ولكف مف جوانب تتعمؽ بالتغيرات االجتماعي
حدثت في المجتمع بصفة عامة وانعكاساتيا عمى األسرة 
السعودية ومدى معاناتيا مف أنماط المشكالت االجتماعية 
واالقتصادية وبحثت العالقة بيف التوافؽ األسري أو انعدامو 
والسموؾ اإلجرامي في األسرة وواقع الضبط االجتماعي في 

ة الباحث في األسرة السعودية وىي موضوعات تتفؽ مع دراس
تعمقيا باألسرة السعودية وتنفرد ىذه الدراسة في كونيا تتعمؽ 

 .بمشكالت الشباب األسرية
 الطريقة واإلجراءات. 4

 دراسةالمنهج أ. 

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات التشخيصية العالجية حيث      
تحاوؿ التعرؼ عمى مشكالت الشباب األسرية وأسبابيا وتقترح 

ذا فقد استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي الحموؿ ليا، ل
والذي يقـو عمى جمع البيانات والمعمومات عف الظاىرة التي 
يريد دراستيا واالىتماـ بوصفيا وصًفا دقيًقا يعبر عنيا تعبيًرا 

 ].24كيفًيا أو تعبيًرا كمًيا ]
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

وطالبات جامعة تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طالب      
ىػ( والذيف بمغ عددىـ 1437/ 1436تبوؾ لمعاـ الدراسي )

( طالبة. ووقع 17463( طالًبا و)9779( منيـ )27242)
( منيـ بطريقة عشوائية طبقية وقد 903االختيار المبدئي عمى )
( استمارة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي 880حصؿ الباحث عمى )

 تارة، وبنسبة تزيد قمياًل عف%( تقريبًا مف العينة المخ97) بنسبة
%( مف المجتمع األصمي، والجدوؿ التالي يوضح خصائص 3)

 .عينة الدراسة الذيف تـ تحميؿ استجاباتيـ
 1جدول 

 خصائص عينة الدراسة الذين تم تحميل استجاباتهم
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 9 .34 315 ذكور الجنس

 1 .65 588 إناث
 0 .100 903 االجمالي

 5 .77 700 بكالوريوس المستوى التعميمي
 1 .3 28 ماجستير
 4 .19 175 دبمـو تربية
 0 .100 903 االجمالي

 9 .27 252 أفراد 6أقؿ مف  حجـ األسرة
 8 .48 441 أفراد 10 – 6

 3 .23 210 أفراد 10أكثر مف 
 0 .100 903 االجمالي

 9 .10 98 غير متعمـ تعميـ األب
 5 .15 140 ابتدائي
 4 .19 175 متوسط
 8 .24 224 ثانوي
 5 .29 266 جامعي
 0 .100 903 االجمالي

 4 .19 175 غير متعممة تعميـ األـ
 0 .24 217 ابتدائي
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 2 .13 119 متوسط
 7 .14 133 ثانوي
 7 .28 259 جامعي
 0 .100 903 االجمالي

 8 .17 161 لاير 4000أقؿ مف  دخؿ األسرة
 1 .41 371 لاير 9000إلى  4000مف 

 2 .30 273 لاير 15000إلى  9000أكثر مف 
 9 .10 98 لاير 15000أكثر مف 

 0 .100 903 االجمالي
 7 .35 322 فيال نوع السكف

 2 .20 182 منزؿ شعبي
 42 .44 399 شقة

 0 .100 903 االجمالي
 9 .65 595 ممؾ ممكية السكف

 0 .31 280 إيجار
 6 .1 14 خيري )وقؼ(
 0 .100 903 االجمالي

 1 .89 805 مع العائمة مكاف المعيشة
 9 .3 35 مع األصدقاء
 3 .2 21 مع األقارب
 7 .4 42 بمفردي
 0 .100 903 االجمالي

 7 .28 259 متزوج / متزوجة الحالة االجتماعية
 2 .68 616 أعزب / غير متزوجة

 1 .3 28 مطمؽ / مطمقة
 0 .100 903 االجمالي

 أداة الدراسةج. 
بعد االطالع عمى األدب النظري المتعمؽ بالمشكالت      

[ 17األسرية لمشباب واالستئناس بدراسة المصطفى والساعاتي، ]
[ وآؿ سعود، 20[ والخطيب، ]19][ والعتيبي، 18والزامؿ، ]

، وأدواتيا المستخدمة التي [23[ والسالـ، ]22[ واستنبولي، ]21]
تناولت مشكالت الشباب واألسرة بشكؿ عاـ، أعد الباحث أداة 

( 75الدراسة وىي استبانة اشتممت في صورتيا األولية عمى )
فقرة موزعة بالتساوي عمى ثالثة محاور، ىي: المحور األوؿ: 

 .( فقرة25الت الشباب وتكونت مف )مشك
( فقرة. 25المحور الثاني أسباب مشكالت الشباب، وتكوف مف )

( 25المحور الثالث: طرؽ عالج مشكالت الشباب وتكوف مف )
 .فقرة

وتـ تصميـ أداة الدراسة وفؽ مقياس خماسي )أوافؽ بشد،  - 
أوافؽ، غير متأكد، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة( بحيث أخذت ىذه 

 ( في حالة1، 2، 3، 4، 5االختيارات التقديرات التالية: )
 .( في حالة الفقرات السالبة5، 4، 3، 2، 1الفقرات الموجبة، )

 :صدؽ األداة
تـ التأكد مف صدؽ محتوى أداة الدراسة بعرض األداة      

( محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس 10بصورتيا األولية عمى )
فس والمناىج وطرؽ التدريس في في أقساـ التربية وعمـ الن

الجامعات السعودية وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدى مالءمة 
عباراتيا لميدؼ الذي وضعت مف أجمو، ومدى وضوح وسالمة 
صياغة كؿ فقرة، ومدى انتماء كؿ فقرة لممحور المندرجة تحتو، 
والتعديالت واإلضافات المقترحة حياؿ العبارات والمحاور. وجاء 
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ب نسب اتفاؽ المحكميف عمى عبارات أداة البحث بعد ذلؾ حسا
      %(. 80) بشرط أال تقؿ عف

وبعد مراجعة آراء واقتراحات ومالحظات وتعديالت لجنة       
( 65التحكيـ، أعدت أداة البحث بصورتيا النيائية لتتضمف )

عبارة مندرجة تحت المحاور األربعة التالية: محور مشكالت 
 ( عبارة، محور أسباب المشكالت وتكوف 20الشباب وتكوف مف )

 .( عبارة23( عبارة، ومحور طرؽ العالج وتكوف مف )22مف )
 :ثبات األداة

لحساب معامؿ ثبات أداة البحث تـ تطبيقيا عمى عينة     
استطالعية عشوائية مف مجتمع البحث وخارج حدود العينة عدد 

( فرًدا مف مجتمع الدراسة وخارج عينتيا، وتـ حساب 55أفرادىا )
معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لكؿ محور مف 

بحث وكانت معامالت الثبات عمى النحو اآلتي: محاور أداة ال

( 0.94) (، أسباب مشكالت الشباب0.90) مشكالت الشباب
 (.0.95) وطرؽ عالج مشكالت الشباب

 كما حسبت معامالت االرتباط بيف كؿ محور والعبارات      
. 0 – 55. 0التي تنتمي لو وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف 

ا، مما يدؿ عمى أف األداة صالحة وجميعيا دالة احصائيً  75
 .لغايات البحث

 نتائج. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

والذي ينص عمى "ما أبرز المشكالت األسرية لدى الشباب في 
تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ؟" ولإلجابة عف سؤاؿ 
الدراسة فقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لتقديرات الطالب لممشكالت األسرية وُرتّبت حسب متوسطاتيا 

 (.2الحسابية كما في الجدوؿ )
 2جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقديرات عينة الدراسة لممشكالت األسرية عند الشباب

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 عالية 1 1.336 3.47 يتعامؿ الوالداف مع الشباب تعامال سيئا 1
 متوسطة 2 1.228 3.33 مف عدـ احتراـ اخوتيـ ليـ يعاني الشباب 6
 متوسطة 3 1.157 3.29 تفضؿ األسرة اإلناث عمى الذكور بشكؿ زائد 17
 متوسطة 4 1.099 3.24 األسرة عاجزة عف إشباع حاجة الشباب لمشعور باالنتماء ليا 9
 متوسطة 5 1.251 3.16 األسرة عاجزة عف إشباع حاجة الشباب لمشعور بالنجاح 11
 متوسطة 6 1.189 3.12 يقؿ اىتماـ الوالديف بتحقيؽ رغبات الشباب المادية 8
 متوسطة 7 1.185 3.04 يقيد الوالداف حرية الشاب في الخروج مف المنزؿ 3
 متوسطة 8 1.217 3.02 يعاني الشباب مف عدـ احتراـ األسرة لخصوصيتيـ 4
 متوسطة 9 1.192 2.99 ال يفيـ الوالداف متطمبات مرحمة الشباب 2
 متوسطة 10 1.401 2.99 يتمرد الشباب عمى والدييـ 20
 متوسطة 11 1.249 2.98 يقؿ استخداـ الوالديف لطريقة الحوار مع الشباب 5
 متوسطة 12 1.198 2.96 األسرة عاجزة عف إشباع حاجة الشباب لمشعور بالحب 10
 متوسطة 13 1.247 2.93 يشكؾ اآلباء في قدرات جيؿ الشباب 7
 متوسطة 14 1.204 2.82 يعاني الشباب مف التفكؾ األسري 16
 متوسطة 15 1.286 2.77 يميؿ بعض الشباب إلى النعومة والتشبو بالنساء 15
 متوسطة 16 1.32 2.67 تميؿ بعض الشابات إلى التشبو بالرجاؿ 14
خوتيـ في األسرة 13  متوسطة 17 1.237 2.65 يكثر الشجار بيف الشباب وا 
 متوسطة 18 1.209 2.62 ييمؿ الشباب التواصؿ مع أقاربيـ 18
 مخفضة 19 1.276 2.43 يقضي الشباب ساعات طويمة خارج المنزؿ 19
 منخفضة 20 1.275 2.42 يعاني الشباب بسبب رغباتيـ الجنسية 12
     14.548 58.91 اإلجمالي  
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( أف المشكمة الرئيسة لدى الشباب 2الجدوؿ )يتضح مف      
وضحتيا الفقرة: " يتعامؿ الوالداف مع الشباب تعاماًل سيًئا" حيث 

( ويعزو 3.47جاءت بدرجة عالية وبمتوسط حسابي مقداره )
الباحث سبب ذلؾ لالختالؼ الثقافي بيف جيؿ اآلباء وجيؿ 

تطور  األبناء وخاصة مع التطور العممي والتقني وما تبعو مف
ثقافي تحتـ عمى األسرة فيـ التغيرات الثقافية واالجتماعية التي 
يمر بيا جيؿ الشباب المعاصر، خاصة وأف ىذا التعامؿ السيئ 
لو آثار تربوية خطيرة قد تؤدي إلى جنوح الشباب أو حتى 

 ].19انحرافيـ وتعاطييـ لممخدرات وىذا ما أكدتو دراسة ]
( مشكمة 17بؽ أف ىناؾ )كما ويتضح مف الجدوؿ السا     

يعاني منيا الشباب في األسرة جاءت بدرجة متوسطة وىي مرتبة 
( 3.33تنازلًيا حسب متوسطاتيا الحسابية التي تراوحت بيف )

( لفقرة 2.62لفقرة "يعاني الشباب مف عدـ احتراـ اخوتيـ" و)
"ييمؿ الشباب التواصؿ مع أقاربيـ". أما باقي المشكالت فقد 

منخفضة حيث جاءت فقرة "يعاني الشباب بسبب جاءت بدرجة 
 رغباتيـ الجنسية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره

(2.42.) 
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

والذي ينص عمى: "ىؿ توجد عالقة بيف مشكالت الشباب 
والمتغيرات التالية: الجنس، المستوى التعميمي، حجـ األسرة تعميـ 

يـ األـ، دخؿ األسرة، نوع السكف، ممكية السكف، مكاف األب، تعم
المعيشة والحالة االجتماعية؟" ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة 

  استخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد

 3جدول 
 معامالت االرتباط لمشكالت الشباب وفق مجموع المتغيرات المستقمة

 االنحراف المعياري لخطأ التقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط
.332a .110 .100 13.798 

( أف متوسط معامالت االرتباط بيف 3يتضح مف الجدوؿ )      
( 0.332مشكالت الشباب ومتغيرات الدراسة العشرة كاف )

مف  %11 (، أي أف11. 0 ومعامؿ التحديد )التبايف المفسر
التبايف في مشكالت الشباب يعود إلى التبايف في متغيرات 

الدراسة وإلثبات داللة العالقة بيف المغيرات المستقمة مجتمعة 
بالمشكالت األسرية استخدـ تحميؿ التبايف كما في الجدوؿ 

 :التالي

 4جدول 
 ت األسرية وفق مجموعة المتغيرات المستقمةتحميل التباين لممشكال

 البيان مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة )ف( مستوى الداللة االحصائية
.000a 11.070 2107.539 10 21075.388 االنحدار 

 البواقي 169820.798 892 190.382
 االجمالي 190896.186 902

( أف المتغيرات المستقمة مجتمعة دالة 4يتضح مف الجدوؿ )     
ولمعرفة تأثير كؿ متغير  α ≤ 0.01 إحصائًيا عند مستوى

مستقؿ عمى المشكالت األسرية التي يواجييا الشباب تـ إيجاد 

المعامالت المعيارية وغير المعيارية لكؿ متغير مستقؿ عمى 
 (.5د كما في الجدوؿ )انفرا

 5جدول 
 معامالت تأثير المتغيرات المستقمة عمى المشكالت األسرية التي يواجهها الشباب

 الداللة اإلحصائية T المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية النموذج
B الخطأ المعياري Beta 

(Constant) 47.924 4.234  11.320 .000 
 164. -1.392- -048.- 1.045 -1.455- الجنس

 000. -5.870- -198.- 616. -3.616- المستوى التعميـ
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 000. 4.646 163. 715. 3.322 حجـ األسرة
 038. 2.078 089. 464. 965. تعميـ األب
 065. 1.849 083. 428. 791. تعميـ األـ
 598. 527. 020. 579. 305. دخؿ األسرة
 276. 1.089 040. 594. 647. نوع السكف
 336. -963.- -034.- 857. -825.- ممكية السكف
 000. 3.867 131. 697. 2.693 مكاف المعيشة

 231. 1.199 040. 958. 1.148 الحالة االجتماعية
( أف أربعة متغيرات تؤثر عمى 5يتضح مف الجدوؿ )     

طبيعة المشكالت األسرية التي يواجييا الشباب والمتغيرات ىي 
المستوى التعميمي، حجـ األسرة، تعميـ األب ومكاف المعيشة، 

وىذا يتوافؽ مع ما  α ≤ 0.05 وىي دالة إحصائًيا عند مستوى
[ في نتائجيا مف أف ىذه المتغيرات 19أظيرتو دراسة العتيبي، ]

يعانونو مف مشكالت أسرية ليا تأثير في جنوح األحداث وما 
 .وحتى أخالقية

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
والذي ينص عمة "ما أسباب المشكالت األسرية لدى الشباب في 
تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ؟ ولإلجابة عف سؤاؿ 
الدراسة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

دراسة ألسباب المشكالت األسرية عند لتقديرات أفراد عينة ال
 :الشباب في منطقة تبوؾ كما ىو موضح في الجدوؿ التالي

 أسباب المشكالت األسرية عند الشباب في منطقة تبوك. 6جدول 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.336 3 العنؼ األسري 7
 متوسطة 2 1.276 2.9 التربية الخاطئة مف الوالديف 3
 متوسطة 3 1.294 2.9 قسوة الوالديف في تعامميـ مع الشباب 17
 متوسطة 4 1.331 2.81 التربية الخاطئة مف الوالديف 15
 متوسطة 5 1.283 2.81 وجود الخادمة في المنزؿ 13
 متوسطة 6 1.238 2.76 أحدىما انخفاض المستوى التعميمي لموالديف أو 22
 متوسطة 7 1.274 2.74 عدـ حكمة لوالديف في التعامؿ مع الشباب 11
 متوسطة 8 1.354 2.67 غياب الوالديف أو أحدىما عف البيت لفترات طويمة 12
 متوسطة 9 1.242 2.67 ضعؼ اإلشباع العاطفي مف الوالديف 14
 متوسطة 10 1.282 2.64 ضعؼ التوعية الدينية في األسرة 6
 متوسطة 11 1.23 2.6 عدـ إعطاء الشاب الفرصة لمتحكـ في أمور حياتو 8
 منخفضة 12 1.218 2.59 تدليؿ الشباب مف قبؿ والدييـ 5
 منخفضة 13 1.346 2.58 ضعؼ شخصية أحد الوالديف أماـ اآلخر 20
 منخفضة 14 1.188 2.56 وفرة الماؿ لدى الشباب 16
 منخفضة 15 1.168 2.55 الوالديف بطريقة التعامؿ مع الشبابقمة وعي  19
 منخفضة 16 1.313 2.49 تمييز الوالديف في تعامميـ مع األخوة وعدـ العدؿ 21
 منخفضة 17 1.228 2.49 قمة استخداـ الحوار في األسرة 1
 منخفضة 18 1.289 2.47 الخالفات الزوجية في األسرة 18
 منخفضة 19 1.359 2.46 التواصؿ الحديثةاإلنترنت وأدوات  9
 منخفضة 20 1.263 2.43 غفمة األسرة وعدـ رقابتيـ عمى الشاب 10
 منخفضة 21 1.114 2.36 الضغوط النفسية التي يعاني منيا الشباب 4
 منخفضة 22 1.047 2.12 إحساس الشباب أنيـ جيؿ يختمؼ عف آبائيـ 2
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 ( سبًبا لممشكالت األسرية قد11مف الجدوؿ السابؽ أف ) يتضح
 جاءت بدرجة متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  

 (.2.60 -3.00لتقديرات الطالب ليا بيف )
 حيث حصمت فقرة "العنؼ األسري" عمى المرتبة األولى بمتوسط 

(، في حيف جاءت الفقرة الثامنة "عدـ 3.00حسابي مقداره )
لشاب الفرصة لمتحكـ في أمور حياتو" بمتوسط حسابي إعطاء ا
(، أما باقي األسباب وعددىا أحد عشر سبًبا 2.60مقداره )

لممشكالت األسرية فقد كانت تقديرات أفراد العينة عمييا بدرجة 
 – 2.12منخفضة حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بيف )

ي والتربية (. وىذه النتيجة تؤكد األثر السيئ لمعنؼ األسر 2.59
الخاطئة وقسوة الوالديف عمى سموؾ الشباب وما تسببو لو مف 

 .مشكالت وسوء توافؽ مع أسرتو
[ مف 18كما تؤكد ىذه النتائج ما ذىبت إليو دراسة الزامؿ، ]

تأثير سيئ لمخالفات الزوجية بيف الوالديف عمى سموؾ الشباب 

[ 19تيبي ]ونظرتيـ لممستقبؿ، وتتقاطع ىذه النتائج مع دراسة الع
التي أكدت نتائجيا عمى التأثير السيئ لمعاممة الوالديف 
واستخداميـ لألساليب العقابية كالضرب والتوبيخ والحرماف في 
جنوح الشباب ومعاناتيـ مف بعض المشكالت وكذلؾ أثر العالقة 
السيئة بيف الشباب وأسرىـ والتي قد تؤدى إلى جنوحيـ أو 

 .ييـ المخدراتانحرافيـ لدرجة تصؿ إلى تعاط
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

والذي ينص عمى "ما عالج المشكالت األسرية لدى الشباب في 
تبوؾ مف وجية نظر طالب جامعة تبوؾ؟" ولإلجابة عف سؤاؿ 
الدراسة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

األسرية عند لتقديرات أفراد عينة الدراسة لعالج المشكالت 
 :الشباب في منطقة تبوؾ كما في الجدوؿ التالي

 7جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لعالج مشكالت الشباب في منطقة تبوك

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 1 1.318 2.55 التزويج المبكر لمشباب 13
 منخفضة 2 1.072 2.12 تقنيف وقت دخوؿ وخروج الشاب مف المنزؿ 17
 منخفضة 3 0.989 2.11 الرفؽ في تعامؿ الوالديف مع الشاب 1
 منخفضة 4 0.97 2.08 التوسط في إنفاؽ الوالديف عمى الشباب 19
 منخفضة 5 1.008 2.01 إشباع حاجة الشباب لمشعور بالحب 9
 منخفضة 6 1.016 1.98 تثقيؼ الوالديف في طريقة التعامؿ مع الشباب 20
 منخفضة 7 0.923 1.97 تفيـ متطمبات مرحمة الشباب 2
 منخفضة 8 0.96 1.96 استخداـ طريقة الحوار مع الشباب 3
 منخفضة 9 1.007 1.95 إشراؾ الشباب في قرارات األسرة 12
 منخفضة 10 1.069 1.92 حاجة الشباب لمشعور بالنجاحإشباع  11
 منخفضة 11 0.897 1.9 تكويف القدوة الصالحة لمشباب في األسرة 5
 منخفضة 12 1.037 1.89 إشباع حاجة الشباب لمشعور باالنتماء لألسرة 10
 منخفضة 13 1.053 1.87 العدؿ في معاممة األوالد في األسرة 14
 منخفضة 14 0.916 1.85 الوالديف بطريقة التعامؿ مع الشبابزيادة وعي  16
 منخفضة 15 0.925 1.85 التعرؼ عمى أصدقاء الشاب 18
 منخفضة 16 0.927 1.84 الثقة في قدرات جيؿ الشباب 7
 منخفضة 17 0.947 1.84 زيادة الترابط بيف أفراد األسرة 4
 منخفضة 18 0.972 1.84 حرص األسرة عمى معرفة أصدقاء أبنائيـ 8
 منخفضة 19 0.99 1.83 تعزيز ثقة األسرة في الشاب 22
 منخفضة 20 0.936 1.82 تعويد الشباب عمى تحمؿ المسؤولية 6
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 منخفضة 21 0.914 1.81 تثقيؼ الشباب في طريقة التعامؿ مع األسرة 21
 منخفضة 22 0.927 1.8 إعطاء الشاب الفرصة لمتعبير عف رأيو 15
 منخفضة 23 1.008 1.77 الشباب الستثمار فراغيـ مساعدة 23
( أف جميع طرؽ العالج قد جاءت 7يتضح مف الجدوؿ )     

 1.77بدرجة منخفضة حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بيف )
الحسابية عمى  ( وىي مرتبة تنازلًيا حسب متوسطاتيا2.55 –

النحو اآلتي: التزويج المبكر لمشباب قد جاءت بالمرتبة األولى 
( وىذا يدؿ عمى أىمية الزواج 2.55بمتوسط حسابي مقداره )

المبكر لمشباب وأثره في عالج مشكالتيـ قاؿ النبي صمى اهلل 
يا معشر الشباب، مف استطاع منكـ الباءة فميتزوج : "عميو وسمـ

 (.5065وأحصف لمفرج " )البخاري برقـ فإنو أغض لمبصر، 
ثـ جاء تقنيف وقت دخوؿ وخروج الشاب مف المنزؿ      

( والتقنيف ميـ ألف منع خروج 2.12) بمتوسط حسابي مقداره
الشاب مف المنزؿ يجعؿ تكوينو الشخصي ناقصا ويحرمو الكثير 
مف خبرات الحياة والسماح لو بالخروج دوف قيد وال شرط يعرضو 

مف المخاطر وقد يكوف سبًبا إلكسابو العديد مف الصفاة لمكثير 
السيئة، ثـ مف طرؽ العالج التي أيدىا الشباب الرفؽ في تعامؿ 

(، والرفؽ ميـ جدا في 2.11الوالديف مع الشاب بمتوسط مقداره )
التربية قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: " إف اهلل رفيؽ يحب 

ي عمى العنؼ، وما ال الرفؽ، ويعطي عمى الرفؽ ما ال يعط
( فالرفؽ وما يحتاجو مف 2593يعطي عمى سواه" )مسمـ برقـ 

( 303الحكمة ميـ جًدا في التربية وفي صحيح الجامع )برقـ 
يقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: " إذا أراد اهلل بأىؿ بيت خيرًا 
أدخؿ عمييـ الرفؽ " خاصة وأف عكس الرفؽ في التربية ىو 

يما آثار سيئة في التعامؿ مع الشباب، ثـ العنؼ والشدة ول
اعتبرت عينة الدراسة التوسط في إنفاؽ الوالديف عمى الشباب 

( 2.08مما يساعد في عالج مشكالتيـ بمتوسط حسابي مقداره )
قاؿ اهلل تعالى: )َواَل َتْجَعْؿ َيَدَؾ َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَؾ َواَل َتْبُسْطَيا ُكؿَّ 

، ثـ جاء إشباع حاجة 29َد َمُموًما َمْحُسوًرا( اإلسراء اْلَبْسِط َفَتْقعُ 
(، وقد 2.01الشباب لمشعور بالحب بمتوسط حسابي مقداره )

طبؽ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ىذا في قولو لمعاذ رضي اهلل 
َؾ " )ابوداود  عنو: " َيا ُمَعاُذ، َوالمَِّو ِإنِّي أَلُِحبَُّؾ، َوالمَِّو ِإنِّي أَلُِحب ُّ

(، ثـ جاء تثقيؼ الوالديف في طريقة التعامؿ مع 1522قـ بر 
(، ثـ تفيـ متطمبات 1.98) الشباب بمتوسط حسابي مقداره

(، ثـ استخداـ 1.97مرحمة الشباب بمتوسط حسابي مقداره )
، وكؿ 1.96 طريقة الحوار مع الشباب بمتوسط حسابي مقداره

شاب الذي ىذا طبقو النبي صمى اهلل عميو وسمـ في حواره مع ال
إف فتى : "جاء يستأذنو في الزنا قاؿ أبو أمامة رضي اهلل عنو

شابا أتى النبيَّ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ائذف 
لي بالزنا!، فأقبؿ القـو عميو فزجروه، وقالوا: مو مو، فقاؿ: ادنو، 
، فدنا منو قريًبا، قاؿ: فجمس، قاؿ: أتحبو ألمؾ؟، قاؿ: ال والمَّو

جعمني المَّو فداؾ، قاؿ: وال الناس يحبونو ألمياتيـ، قاؿ: أفتحبو 
البنتؾ؟، قاؿ: ال والمَّو، يا رسوؿ المَّو جعمني المَّو فداؾ، قاؿ: وال 
الناس يحبونو لبناتيـ، قاؿ: أفتحبو ألختؾ؟ قاؿ: ال والمَّو، جعمني 

عمتؾ؟ المَّو فداؾ، قاؿ: وال الناس يحبونو ألخواتيـ، قاؿ: أفتحبو ل
قاؿ: ال والمَّو، جعمني المَّو فداؾ، قاؿ: وال الناس يحبونو لعماتيـ، 
قاؿ أفتحبو لخالتؾ؟ قاؿ: ال والمَّو جعمني المَّو فداؾ، قاؿ: وال 
الناس يحبونو لخاالتيـ قاؿ: فوضع يده عميو وقاؿ: المَّيـّ اغفر 

ْف فْرَجو، فمـ يكف بعد ذلؾ الفتى يمتف ت ذنبو وطير قمبو، وَحصِّ
( ثـ جاء إشراؾ الشباب في 22211إلى شيء" )أحمد برقـ 

( إشباع حاجة 1.95) قرارات األسرة بمتوسط حسابي مقداره
(، ثـ تكويف 1.92الشباب لمشعور بالنجاح بمتوسط حسابي )

القدوة الصالحة لمشباب في األسرة بمتوسط حسابي مقداره 
سرة (، ثـ إشباع حاجة الشباب لمشعور باالنتماء لأل1.90)

(، ثـ العدؿ في معاممة األوالد في 1.89) بمتوسط حسابي مقداره
(، قاؿ صمى اهلل عميو 1.87األسرة بمتوسط حسابي مقداره )

ـْ " )أبو داود برقـ  ـُ اْعِدُلوا َبْيَف َأْبَناِئُك وسمـ:" اْعِدُلوا َبْيَف َأْواَلِدُك
( ثـ زيادة وعي الوالديف بطريقة التعامؿ مع الشباب 3544

(، والتعرؼ عمى أصدقاء الشاب 1.85متوسط حسابي مقداره )ب
(، والثقة في قدرات جيؿ الشباب 1.85بمتوسط حسابي مقداره )

(، ثـ زيادة الترابط بيف أفراد 1.84بمتوسط حسابي مقداره )
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(، حرص األسرة عمى 1.84) األسرة بمتوسط حسابي مقداره
(، ثـ تعزيز 1.84معرفة أصدقاء أبنائو بمتوسط حسابي مقداره )
(، ثـ تعويد 1.83ثقة األسرة في الشاب بمتوسط حسابي مقداره )

( 1.82الشباب عمى تحمؿ المسؤولية بمتوسط حسابي مقداره )
وىذا ىو منيج النبي صمى اهلل عميو وسمـ الذي كاف يسند المياـ 
لمشباب بما يعزز ثقتيـ في أنفسيـ وليس أدؿ عمى ذلؾ مف 

دوف العشريف أميرا عمى جيش فيو أبو  تعييف أسامة بف زيد وىو
بكر وعمر وغيرىما مف كبار الصحابة رضواف اهلل عمييـ، ثـ 
جاء تثقيؼ الشباب في طريقة التعامؿ مع األسرة بمتوسط 

( ثـ إعطاء الشاب الفرصة لمتعبير عف 1.81حسابي مقداره )
(، ثـ مساعدة الشباب 1.80رأيو بمتوسط حسابي مقداره )

 (.1.77يـ بمتوسط حسابي مقداره )الستثمار فراغ
 التوصيات. 6

القياـ بمزيد مف الدراسات حوؿ مشكالت الشباب األسرية  -1
 .في مختمؼ مناطؽ المممكة األخرى

اىتماـ المؤسسات المجتمعية بتقديـ الندوات والدورات  -2
التدريبية لموالديف في طريقة التعامؿ مع جيؿ الشباب وفيـ 

 .متطمباتو
األسر بتنمية العالقة بينيـ وبيف جيؿ الشباب اىتماـ  -3

شعارىـ بالحب واالنتماء األسري  .وا 
 العمؿ لحؿ مشكمة العنوسة بيف الشباب وتيسير الزواج. -4
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THE FAMILY PROBLEMS AMONG THE 
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ITS SOLUTIONS FROM THE PERSPECTIVE 

OF ISLAMIC EDUCATION 
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ABSTRACT _This study aims to shed light on the family problems of the youths of Tabuk from the 

viewpoint of the male and female students of Tabuk University in order to identify the appropriate 

solution to these problems from the perspective of Islamic education. Hence, the researcher 

follows the descriptive methodology. To obtain the study’s goal, the researcher uses a developed 

and reviewed questionnaire that includes 75 questions for 903 male and female students from 

Tabuk University. The researcher concludes from study results that a high percentage of the 

youths with the average of 3.47 feels that their parents treat them in a bad manner and one of the 

causes of these problems is the violence within the family with the average of 3. 00 and then the 

bad education from the parents with the average of 2.90. The research recommends to intensify the 

seminars and workshops that help the families to learn the ideal way to treat youths and satisfy 

their needs for love and family affiliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


