
 - 1 - 

  مشكالت الشباب االجتماعیة
   ولید شالش شبیر/ الدكتور                                             
  رئیس قسم الخدمة االجتماعیة                                               

  .الجامعة اإلسالمیة بغزة -كلیة اآلداب                                              
  

ــالنواحي الجــسمیة والعقلیــة واالرض الــشباب لكثیــر مــن المــشكالت المرتبطــیتعــ لیــة نفعاة ب
نخـراط مـع تربیـة الخاطئـة الـى االجتماعي قد یتجـه الـشباب نتیجـة للجتماعیة ، ففي الجانب االواال

ارتكــاب نحرافــات الــسلوكیة كالــسرقة وا یمهــد الــسبیل الــى ظهــور مــشكلة االجماعــات الــسوء ، ممــ
  .جتماعي الغش في االمتحان ، وسوء التكیف األسري واالالجرائم ، و

جتماعي لدى الشباب بمظـاهر رئیـسیة فـي تآلفـه مـع اآلخـرین او ویتصف هذا الجانب اال
لف یمیــل الــشباب الــى الجــنس اآلخــر ویــؤثر ذلــك علــى ســلوكه آ وفیمــا یتعلــق بالتــ،فــي نفــوره مــنهم

انته ، ویـرغم المحیطـین بـه علـى ویشعر بمكونشاطه ، كما انه یحاول ان یؤكد اعتزازه بشخصیته 
عتراف لـه بـذلك ، ویخـضع لجماعـة الرفـاق ، كمـا انـه یـستطیع ان یـدرك العالقـات القائمـة بینـه اال

جتماعیة ، تزداد لدیـه وتتـسع فاق الحیاة االهذا باإلضافة الى أوبین اآلخرین ویالئم بینه وبینهم ، 
جباتــه ویقتــرب بــسلوكه مــن معــاییر النــاس ویتعــاون جتمــاعي ، ویــدرك حقوقــه ووااالدائــرة نــشاطه 

  .معهم 
 ىاما عن النفور فیظهر في تمرد الشباب وسـخریته مـن بعـض الـنظم القائمـة حیـث یعـص

حیانـا بـشكل یـؤدي بـه الـى الـسخریة أیمانه بالمثل العلیا ود ویتحدى السلطة القائمة ویتطور إویتمر
ًمتـأثرا فـي لیـه ویـزداد تعـصبه آلرائـه ؤمن بـه ویـدعو إة به لبعدها عمـا یـمن الحیاة الواقعیة المحیط

دینیـة لوالدین وبأنمـاط الثقافـة التـي تـشكل بیئتـه وبالـشعائر الذلك بعوامل عدیدة تنشأ عن عالقته با
  .جتماعیة التي ینتمي الیها التي یؤمن بها والطبقات اال

یـة التـي تـصدر عنـه ، ویبدو هذا التعصب في النقد الالذع والنشاط الجـامح واأللفـاظ الناب
ویؤكـد الـشباب مكانتــه بالمنافـسة أحیانـا فــي األلعـاب والتحـصیل وأوجــه النـشاط األخـرى ، وتحــاول 

جتمـاعي بعـد ذلـك حـوار ، ولكـن یـصلن الـى اإلتـزان االالفتیات تقلیـد الفتیـان فـي الـسلوك والـزي وال
  .)1(سلوك العاممن خالل استجابتهم للمعاییر األنثویة الصحیحة في الزي والحدیث وال

ــــدخل ، وعــــدم وجــــود المــــسكن المالئــــم ، والمواصــــالت والخــــدمات  وانخفــــاض مــــستوى ال
كالها المختلفــة نتیجــة الحرمــان الــصحیة وغیرهــا مــن األمــور التــي تــسبب المعانــاه واإلنحرافــات باشــ

ًكثــر الــشعور بوطئــة هــذا الحرمــان ، نظــرا لتعــدد مطالبهــا فالشخــصیة الــشابة هــي أ. قتــصادي اال

                                                
 299 : 294، ص ص القاھرة ، عالم الكتب حامد عبد السالم زھران ، علم نفس النمو ، الطفولة والمراھقة ، )1(
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رتفاع مستوى طموحها ، و مواجهة مـستوى مـن الـدخل عـاجز امـام اإلحتیاجـات المتنامیـة وغیـر وا
ــــبس ومــــسكن  ــــدنیا واشــــباع الحاجــــات األساســــیة مــــن مل ــــاء بالمــــستویات ال ــــى الوف ــــى عل قــــادر حت

   .)1(ومواصالت وغیرها من بعض األمور 
ــاة الفــرد  ، وقــد احیطــت والمــشاكل الجنــسیة هــي اســاس العقــد والــصعاب التــي تكتنــف حی

 المسائل الخطیرة ، ونتیجة لـذلك أدى مد بعید بجو من الكتمان واعتبرت مناألمور الجنسیة منذ أ
  .نتباه لهذه المسائل هذا الغموض إلى اندفاع الشباب لال

ـــة  ـــه األولی ـــه ببیئت والمـــشكالت الجنـــسیة بأنواعهـــا المختلفـــة مرتبطـــة بنمـــو الفـــرد ، وعالقات
ذلك موقف الوالدین من المسائل الجنسیة تجاه األبناء ، ومقدار ما یوضع وخبراته المشتقة منها وك
  .)2(علیه من قیود غامضة

ـــاة مـــن هـــذه المـــشكالت الجنـــسیة  ـــاك ورغـــم االنخفـــاض الظـــاهري لدرجـــة المعان اال ان هن
تحـدث صـراحة فـي مثـل هـذ الموضـوعات ومـا تعانیـه مـن مـشكالت جنـسیة الكثیر مـن الـشباب الی

 في اطار الحیاء العام ، واذا كانت مثل هذه المشكالت غیر معروفة من قبل حیث ان ذلك یدخل
  :اال انه توجد عدة اسباب جعلت من الجنس مشكلة للشباب في وقتنا الحاضر وهي 

  .الغزو المرتبط باالحتالل  - 
 .المفاهیم المغلوطة عن الجنس ووظیفته في الحیاة  - 

 .شباب الفراغ الفكري والعقلي والعاطفي والریاضي لل - 

  .ي طریق الشباب امام الزواجالمثیرات الخاصة او العقبات التي توضع ف - 

داء لنوادي االجتماعیة والریاضـیة عـن أتوفیر اسباب االنحراف لدى الشباب مع عجز ا - 
 .)3(دورها

 وتـؤثر دورا هاما في حیاة الشباب حیث أنها تشغل وقتـه والمشاكل العاطفیة ایضا تلعب 
مرحلـة بـالجنس اآلخـر ومحاولـة ویهـتم الـشباب فـي هـذه ال، لدراسـيتحـصیله اعمله وعلى 

لیه ویمیل الى تكوین الجماعات والشلل ویشتد الوالء لها ، ویؤدي جذب إهتمامه والتودد إ
ذلك الى تكـوین الـصداقات والفـرق الریاضـیة ، وعمومـا یتـسم الـشاب باإلسـتعراض لجـذب 

جتمـاعي المطلـوب ، كمـا أنـه التقبـل االى اإلهتمام او لتحقیق احترام الذات والحصول علـ
ًلــى تهــذیب الــذات ، نظــرا عارضــتهم ، ویحتــاج الــشباب فــي ذلــك إ الكبــار وممیــال الــى نقــد

ــــه محــــدود التجربــــة ، قلیــــل الخبــــرة ، شــــدید الحــــس اسیة ، األمــــر الــــذي یجعلــــه كثیــــر ألن
                                                

في ظواھر األحیاء والعنف ، اإلسكندریة، دار المعرفة على لیلھ ، الشباب في مجتمع متغیر ، تأمالت  )1(
 213 : 212 ، ص ص 1995الجامعیة، 

 .27 ، ص 1985 أحمد كمال أحمد ، عدلي سلیمان ، المدرسة والمجتمع ، القاھرة ، مكتبة األنجلو المصریة ،  )2(
 104 ، ص ص 1989ن ناشر ، عبد الحمید عبد المحسن ، الخدمة اإلجتماعیة في مجال رعایة الشباب ، بدو  )3(

– 107. 
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قالل مــن بــاك فــي المعاملــة مــع اآلخــرین كمــا أنــه یحتــاج الــى االســترتاالضــطرابات ، واال
، ویحتــاج الــى الــوالء عتمــاد علــى الــنفس فــي اتخــاذ القــرارت التــي تتــصل بذاتــه خــالل اال

  .نتماء والشعور باال
  
  
 
  


