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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 هـ ٥/٧/١٤٢إذاعة القرآن الكريم ، معكم على الهواء ، األحد 





استبانة على طالب قسم ١٢٠فقد مت توزيع : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد        
- :مية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود ، وكانت االستمارة حتوي ثالثة أسئلة هي الثقافة اإلسال

 ما أبرز املشكالت اليت يعاين منها الشباب يف نظر؟  – ١س
 ما أهم أسباب هذه املشكالت يف نظرك ؟ -٢س
 ما احللول اليت تقرتحها حلل هذه املشكالت ؟  -٣س

  -:نقاط اآلتية وكانت إجابات الشباب تتلخص يف ال    
 مشكالت الشباب في نظرهم : أوًال 

 إيذاء اآلخرين من خالل اهلاتف  -١
 اختالط الشاب مع شباب يف الشقة  -٢
 ) خط الصداقة الدويل ( اإلنرتنت  -٣
 رقص الشباب مثل الفتيات ) الشكشكة(حفالت  -٤
 .جوال اجليل الثالث  -٥
 ]. هـ ١٤٢٧لكالم كان هذا ا) [زادت خالل الثالث سنوات األخرية(ظاهرة شرب اخلمر  -٦
 االحنالل األخالقي الذي سببته القنوات الفضائية  -٧
 . العالقة غري الشرعية مع اخلادمات  -٨
 االستهزاء بالشباب امللتزمني  -٩

 البطالة  -١٠
 التجمع يف املقاهي وشرب الشيشة  -١١
 التجول يف األسواق  -١٢
 التدخني  -١٣
 التشبه بالكفار  -١٤
 يقدم يف املناهج الدراسية التعارض بني ما يبث يف وسائل اإلعالم وما  -١٥
 التعامل السيء مع البعض  -١٦
 التعرض إىل حمارم الناس  -١٧



 ٢ 

 التفحيط -١٨
 التهاون بالصالة  -١٩
 التهاون ببعض املعاصي وعدم اإلحاطة بالنتائج  -٢٠
 التهور بالسيارات  -٢١
 اجلنون اجلنس ، واهلوس اجلنسي العارم  -٢٢
 احلالة املادية  -٢٣
 احلديث الكثري عن كل جديد  -٢٤
 لغة اإلجنليزية للمتقدمني لألعمال اخلربة وإجادة ال -٢٥
 اخلوف من املستقبل  -٢٦
 السفر إىل اخلارج -٢٧
 السهر  -٢٨
 ) ولد الليل (الصديق  -٢٩
 العادة السرية  -٣٠
 العزبة  -٣١
 العشق  -٣٢
 الغزل يف األسواق  -٣٣
الغزل يف األسواق وما يسـمى بـالرتقيم حيـث هـذه الظـاهرة انتشـرت وال يعرفهـا إال الـذي جيلـس يف  -٣٤

 من الليل أي حوايل الساعة الثانية األسواق إىل ساعة متأخرة 
 الفراغ وقت اإلجازة  -٣٥
 الفقر  -٣٦
 الكذب األبيض  -٣٧
 الالمباالة يف اآلخرين وخاصة الوالدين  -٣٨
 اااهرة بفعل املعصية واااهرة با  -٣٩
 احملبة الزائدة بني بعض الشباب خاصة إذا كان هناك فرق يف العمر والشكل  -٤٠
 املخدرات  -٤١
 املعاكسات  -٤٢
 تضييع األوقات  -٤٣
 فاخر الشباب جبلسات اخلمور ت -٤٤
 حب التقليد من غري تفكري يف العواقب  -٤٥



 ٣ 

 سرعة التأثر باملغريات  -٤٦
 ) … التكرب ، االستهزاء ، عدم التواضع ، عدم مساعدة الفقري (سوء األخالق  -٤٧
 ضعف املستوى الدراسي  -٤٨
 عدم االهتمام والالمباالة  -٤٩
 عدم وجود القوة واإلرادة لالبتعاد عن املعاصي  -٥٠
 ذنوب واملعاصي كثرة ال -٥١
 ما يدعى باحلبوب املنشطة  -٥٢
 حمبة الكفار وبغض املسلمني من أجل الكرة  -٥٣
 ميل بعض الشباب إىل النعومة  -٥٤
 اإلحساس بالنقص  -٥٥

 أسباب المشكالت في نظر الشباب: ثانيًا 
 إحساس الشاب بعدم صالحيته يف ااتمع  -١
 إحساس الشباب أ�م جيل خيتلف عن جيل آبائهم  -٢
  وقت مبكر من العمر إعطاؤه سيارة يف -٣
 العباءة املخصرة وجتميل العيون  -٤
 إغفال األمر باملعروف والنهي عن املنكر من قبل عيع طبقات ااتمع  -٥
 أن يقوم األب بنهر ابنه أو زجره يف االس أو عند الرجال  -٦
 اإلعالم غري املوجه  -٧
 بنات اليوم هن من يقمن باملعاكسات  -٨
 حة يف البالد اإلباحية اإلعالنات اليت تدعو إىل السيا -٩

 األفكار الغربية اليت تأيت عرب الوسائل املختلفة  -١٠
 األفالم اخلالعة اليت يظهر فيها فتيات عريانات ميارسن اجلنس مع الشباب  -١١
 البعد عن كتاب اهللا  -١٢
 البعد عن جمالسة أصحاب العلم  -١٣
 الرتبية اخلاطئة من ويل األمر  -١٤
 التفكك األسري بسبب املدنية احلديثة  -١٥
 لتفكري يف النساء ا -١٦
 التقليل من هيبة رجال احلسبة من قبل الكبار أمام الصغار  -١٧
 الثقة الزائدة يف النفس  -١٨



 ٤ 

 اجللوس يف املقاهي  -١٩
 اخلوف من اإلقدام على بعض األعمال لتوقع نتائج سلبية  -٢٠
 الروتني ، فالشباب هم أسرع الناس الذين ميلون من الروتني  -٢١
 نفيذ السعودة اليت نسمع با وليس هلا ت -٢٢
 السلوكيات اخلاطئة من بعض امللتزمني  -٢٣
 الضغوط النفسية  -٢٤
 الغربة والبعد عن األهل  -٢٥
 الفراغ  -٢٦
 القراءة الساقطة للمجالت وغريها  -٢٧
 القنوات الفضائية وأثرها على الشباب بصورة فعالة  -٢٨
 املشكالت األسرية  -٢٩
 النظر إىل الدش  -٣٠
 النوم يف النهار  -٣١
 اهلموم النفسية  -٣٢
 تأخر الزواج  -٣٣
 الشاب من قبل األهل تدليل  -٣٤
 توفر أسباب الراحة  -٣٥
 توقع الظلم من بعض املسئولني مع عدم سؤاهلم عن أسبابه  -٣٦
 جفوة األهل للشاب وبعدهم عنه وعدم سؤاله عما يعانيه  -٣٧
 حب الظهور والربوز  -٣٨
 حب املظاهر اخلداعة  -٣٩
 دخول احلضارة الغربية إىل البلد  -٤٠
 رفقاء السوء -٤١
 مساع الغناء  -٤٢
 القنوات الفضائية سهولة احلصول على  -٤٣
 شعور الشاب بوقت كبري وطاقة عالية ال يعرف كيف يصرفها  -٤٤
 صعوبة حتقق الشروط لاللتحاق بالوظائف -٤٥
 صغر الشاب يف نظر األب  -٤٦
 ضعف التعليم يف املرحلة االبتدائية  -٤٧



 ٥ 

 ضعف الشخصية  -٤٨
 ضعف الوازع الديين  -٤٩
 عدم إدراك قيمة الوقت  -٥٠
 حياته عدم إعطاء الشاب الفرصة لرأيه يف أمور  -٥١
 عدم التخطيط اجليد  -٥٢
 عدم التفاهم بني الشاب وأبيه واملناقشة حلل كثري من املشاكل  -٥٣
 عدم التناصح بني الشباب بعضهم لبعض  -٥٤
 عدم الثقة بالنفس  -٥٥
 عدم الوثوق يف الشباب السعودي  -٥٦
 عدم اهتمام األب بأصدقاء ابنه  -٥٧
 عدم تفهم األب واألم لكيفية حل مشاكلهما ومشاكل أوالدمها  -٥٨
 م توفر املال لدى بعض الشباب الطموح عد -٥٩
 عدم جمالسة أهل االستقامة وكبار السن  -٦٠
 عدم معاجلة املشاكل بأسلوب حكيم من قبل الوالدين  -٦١
 عدم وجود أماكن خاصة ومهيأة للشباب  -٦٢
 عدم وجود الوسائل اإلعالمية اليت تغين الشاب والشابة عن مشاهدة القنوات الفضائية  -٦٣
 للشباب لقضاء أوقاتم  عدم وجود مراكز جتمعية -٦٤
 غفلة األهل وعدم الرقابة  -٦٥
 غالء املهور  -٦٦
 غياب األب واألم عن البيت لفرتات طويلة  -٦٧
 قلة احملاضرات والندوات  -٦٨
 قلة وجود الرقيب عليه  -٦٩
 كثرة اخلروج من البيت  -٧٠
 متابعة القنوات الفضائية -٧١
 متابعة املباريات بشكل جيعلهم يتقاتلون  -٧٢
 نظرة سلبية يف غري حملها نظرة ااتمع لبعض الشباب  -٧٣
 وجود األيدي العاملة الرخيصة  -٧٤
 وجود املنكرات من رب األسرة يف البيت  -٧٥
 وجود شباب غري سوي ، وقياس غريهم عليهم  -٧٦



 ٦ 

 وفرة املال مع الشباب  -٧٧
 الحلول المقترحة من قبل الشباب : ثالثًا 

 إعطاء الشباب الفرصة إلبراز مواهبهم العلمية  -١
 ثبات وجودهم يف األعمال  إعطاء فرصة للشباب إل -٢
 إقامة احملاضرات والندوات لنصح وتوعية الشباب  -٣
 إقامة مؤسسات اجتماعية خاصة بالشباب  -٤
 ) الدش( أن مينع منعاً ذلك الذي يقال له  -٥
 إنشاء مراكز دينية ترفيهية  -٦
 إنشاء نوادي إسالمية لقضاء وقت الفراغ  -٧
 )  بيت الشباب(إجياد أماكن خمصصة للشباب يف كل حي  -٨
 إجياد عقوبة صارمة على من يقوم مبعاكسة البنات  -٩

 إجياد فرص عمل  -١٠
 ) أي اجعله زميالً ( إذا كرب ابنك فخاوه : األخذ باملثل الذي يقول  -١١
 اإلكثار من ذكر املوت واخلوف من اهللا عز وجل  -١٢
 اإلكثار من قراءة القرآن والكتب النافعة -١٣
 االلتحاق باملكتبات اليت يف األحياء  -١٤
 بالصالة يف أوقاتا  االلتزام -١٥
 االهتمام حبلق القرآن الكرمي يف املساجد واالستفادة من أنشطتهم  -١٦
 التشديد من قبل اجلوازات على املنافذ  -١٧
 التقليل من األيدي العاملة األجنبية  -١٨
 التوجيه اإلعالمي لدور املرأة يف احلياة اإلسالمية وما جيب عليها  -١٩
 احلرص على مداومة ذكر اهللا  -٢٠
 منع شرب الدخان يف الدوائر احلكومية احلزم يف  -٢١
 الدعاء بصالح شباب املسلمني  -٢٢
 املتابعة اجلادة من األهل  -٢٣
 النوم املبكر  -٢٤
 ختفيف الشروط لاللتحاق باألعمال  -٢٥
 تزويج الشاب يف مرحلة مبكرة من العمر  -٢٦
 تشجيع الشباب على العمل مهما قل الدخل   -٢٧



 ٧ 

 تشفري القنوات الفضائية الساقطة  -٢٨
 ي جلنة لالعتناء بالشباب تشكل يف كل ح -٢٩
 تقليل الفارق الزمين وذلك باحلرص على وجود الشباب يف عيع املناسبات العائلية  -٣٠
 تقوى اهللا عز وجل  -٣١
 تكثيف التوعية للشباب املراهقني يف املدارس  -٣٢
 تكثيف احملاضرات الصرحية للشباب  -٣٣
 تنشيط الدور الثقايف لألندية  -٣٤
ل الشـــباب وذلـــك بعقــد جمـــالس اآلبــاء واألمهـــات شـــكل تنشــيط دور املدرســـة والبيــت حلـــل مشــاك -٣٥

 فعال بدًال من الشكل الروتيين 
 تنظيم رحالت ومسابقات تدف إىل ربط أواصر األخوة  -٣٦
 توجيه الشاب حبكمة والبعد عن العنف يف ذلك  -٣٧
 توجيه الشباب إىل البعد عن اخللف والقلق  -٣٨
 توظيف وسائل اإلعالم توظيفاً دينياً  -٣٩
 طريق املساجد  توعية الشباب عن -٤٠
 توعية ااتمع بتخفيف املهور  -٤١
 توفري فرص العمل -٤٢
 جلوس اآلباء مع أبنائهم  -٤٣
 رفع أسعار السجائر  -٤٤
 مساع مقرتحاتم وتلبيتها بقد اإلمكان  -٤٥
 طاعة الوالدين واألقربني والعلماء  -٤٦
 غرس حمبة رجال احلسبة وأهل الدين يف نفوس الشباب وذكر حماسنهم على وجهها  -٤٧
  فعل النوافل -٤٨
 قراءة الكتب الدينية ، ومساع األشرطة النافعة  -٤٩
 جمالسة الصاحلني -٥٠
 مراجعة اهلياكل التنظيمية يف قطاعات التعليم والرتبية ورعاية الشباب ومعاجلة اخللل املوجود فيها  -٥١
 منع املقاهي  -٥٢
 منع بيع الدخان على عيع الفئات  -٥٣
 نشر الشريط اإلسالمي  -٥٤
 وات الفضائية نشر الوعي بني الناس يف خطورة القن -٥٥



 ٨ 

 وجود حماضرات دينية خاصة بالشباب  -٥٦
 وضع برامج مكثفة للشباب لرعايتهم  -٥٧
 وضع حلقات ذكر للشباب  -٥٨
 وضع قواعد وضوابط عامة للمجتمع يف املهور واحلفالت  -٥٩
 وضع مدرسني ذوي كفاءة عالية يف االلتزام بالدين والدعوة إليه يف املراحل االبتدائية واملتوسطة   -٦٠
 لشباب وضع نوادي ل -٦١

 . وقوف الوالد واإلخوان جبانب الشاب لعدم إحساسه بالوحدة  -٦٢




استبانة على طالب ١١٠فقد مت توزيع : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد        
- :وكانت االستمارة حتوي ثالثة أسئلة هي املرحلة الثانوية بثانوية الفاروق ، 

 ما أبرز املشكالت اليت يعاين منها الشباب يف نظر؟  – ١س
 ما أهم أسباب هذه املشكالت يف نظرك ؟ -٢س
 ما احللول اليت تقرتحها حلل هذه املشكالت ؟  -٣س

  -:وكانت إجابات الشباب تتلخص يف النقاط اآلتية     
 نظر طالب المرحلة الثانوية  مشكالت الشباب في : أوًال 
 وجود حمالت األغاين والفيديو  -١
 وجود اخلادمات يف املنازل  -٢
 حمادثة الفتيات باهلاتف واخلروج معهن  -٣
 متابعة القنوات الفضائية  -٤
 كثرة الكالم عن الفنانني والرياضيني  -٥
 قلة القراءة  -٦
 عقوق الوالدين  -٧
 عدم القراءة واالطالع  -٨
  عدم الثقة بالشاب ممن حوله -٩
 سوء التعامل مع بعضهم  -١٠
 ترك الصالة ومساع األغاين  -١١
 واالنطواء  -١٢



 ٩ 

 الوسواس وعدم الثقة يف النفس  -١٣
 يف األمور اخلاطئة ) الفزعة( النخوة  -١٤
 املقاهي  -١٥
 املعاكسات  -١٦
 )…احلشيش ، الكبتاغون ( املخدرات  -١٧
 املخدرات  -١٨
 الكتابة على اجلدران  -١٩
 الفراغ  -٢٠
 الغزو الفكري والتأثر بالغرب  -٢١
 السيارة  -٢٢
 السهر  -٢٣
 السفر للخارج  -٢٤
 السرقة  -٢٥
 اللواط  -٢٦
 الدوران يف الشوارع  -٢٧
 القنوات الفضائية  -٢٨
 التهور يف القيادة  -٢٩
 التقليد األعمى  -٣٠
 التفحيط  -٣١
 التدخني -٣٢
 التأخر الدارسي  -٣٣
 التأثر الواضح بالغرب  -٣٤
 االستهتار -٣٥
 االستمناء باليد  -٣٦
 االتكالية  -٣٧
 األفالم الساقطة  -٣٨
 اإلعالم اخلارجي  -٣٩
 أفالم اجلنس  -٤٠



 ١٠ 

 أسباب المشكالت في نظر شباب المرحلة الثانوية :  ثانياً 
 وسائل اإلعالم الغربية  -١
 نقص فرص العمل و الوظائف احلكومية  -٢
 معاملة الطالب يف املرحلة الثانوية كما يعامل الطالب يف املرحلة االبتدائية  -٣
د علــى حماولــة الشــاب إثبــات نفســه عــن طريــق بعــض األشــياء الضــارة ، كالتــدخني والتفحــيط والتمــر  -٤

 األسرة 
 كثرة امللهيات والنعم اليت تأيت من غري كد -٥
 كثرة املال  -٦
 قيادة السيارة يف سن مبكر  -٧
 غفلة أولياء األمور  -٨
 عدم وجود الوعي االجتماعي بالشباب ودورهم يف ااتمع  -٩
 عدم مراقبة اآلباء ألبنائهم  -١٠
 عدم مراعاة األهل طبيعة أبنائهم   -١١
 عدم قدرة الشاب على تنظيم وقته  -١٢
 عدم سؤال اآلباء أبنائهم عن صرف أمواهلم  -١٣
 عدم حرص األصدقاء على التناصح  -١٤
 . عدم إيقاظ الوالد أبنائه ألداء الصالة وعدم معاقبتهم على تركها  -١٥
 عدم إدراك الشباب للمخططات العدوانية  -١٦
 ضعف العالقة بني البيت واملدرسة  -١٧
 ضعف الرتبية والتوجيه  -١٨
 رفقاء السور  -١٩
 رطة عن بعض األماكن اليت تكون فيها مشكالت الشباب بعد الدوريات والش -٢٠
 املقاهي اليت جيتمع فيها الشباب  -٢١
 املشكالت العائلية  -٢٢
 التقليل من دور هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ااتمع  -٢٣
 الربامج اهلابطة وااالت الساقطة  -٢٤
 االنتقاص من قدر الشاب من قبل ااتمع اخلاص والعام  -٢٥
 د بأن الرجولة تتم بالتدخني االعتقا -٢٦
 افتقاد أماكن احتواء الشباب املفيدة  -٢٧



 ١١ 

 اعتقاد الشباب أنه ال أحد يعرف ظروفه إال هو  -٢٨
 حلول المشكالت في نظر طالب المرحلة الثانوية : ثالثًا 

 وضع ضوابط جيدة لسفر الشباب إىل اخلارج  -١
 وضع برنامج موسع لتوعية الشباب اإلسالمي وحل مشكالته  -٢
 دخول الدخان بأنواعه إىل اململكة منع  -٣
 منع بيع أدوات اإلفساد  -٤
 مناقشة الشباب يف مشاكلهم ومصارحتهم يف ذلك  -٥
 مصاحبة األخيار  -٦
 مراقبة الشباب  -٧
 حماولة املشاركة يف دورات نافعة  -٨
 حماصرة أصحاب املقاهي وتضييق اخلناق عليهم  -٩
 فرض احلجاب على النساء يف األسواق  -١٠
 يه غض البصر والصرب عل -١١
 عمل حماضرات مكثفة للشباب  -١٢
 عدم اإلسراف يف إعطائهم املال  -١٣
 عدم إعطائهم السيارة إال بعد وصول السن القانوين  -١٤
 سن أنظمة توظيف الشباب يف اإلجازات  -١٥
 زيادة حصص دراسة القرآن الكرمي يف املدارس  -١٦
 زيادة الدور اإلرشادي يف املدرسة  -١٧
 حرص األهل على معرفة أصدقاء ابنهم  -١٨
 لشباب على الصالة وقراءة القرآن حث ا -١٩
 .توعية الشباب يف أضرار التدخني واحلد من بيعه  -٢٠
 توعية الشباب عن طريق وسائل اإلعالم بضرر التفحيط وخطورته  -٢١
 توجيه الشباب لالحتاق حبلق حتفيظ القرآن الكرمي  -٢٢
 تكثيف احملاضرات اخلاصة بالشباب يف املدارس وتوزيع األشرطة النافعة عليهم -٢٣
 يص العمالة الوافدة تقل -٢٤
 تعويد الشاب على االعتماد على نفسه يف احلصول على مصروفه  -٢٥
 تسهيل أمور الزواج  -٢٦



 ١٢ 

ــر  -٢٧ ــدارس يف الوقـــت احلاضـ ــدارس ألن املـ ــباب إىل املـ ــا جيـــذب الشـ ــع مـ ــع الدراســـي ووضـ حتســـني الوضـ
 تبعث على املل 

 .عالم بيان حكم بعض األعمال احملرمة اليت يقوم با الشباب عن طريق وسائل اإل -٢٨
 الزواج املبكر   -٢٩
 إحلاق الشباب باملعاهد الدينية يف اإلجازات  -٣٠
 التوسع يف إصدرا كتيبات للشباب  -٣١
 التخلص من القنوات الفضائية  -٣٢
 االهتمام بتذكري الشباب ونصحهم  -٣٣
 االختالط بشباب صاحلني  -٣٤
 اإلكثار من مراكز ورجال اهليئة  -٣٥
 إجياد عمل مناسب لقدرات الشباب يف اإلجازات  -٣٦
 شاء نوادي خاصة بالشباب إن -٣٧
 إقامة بعض الدروس العلمية  -٣٨
 إعطاء الفرصة للشباب إلبداء الرأي  -٣٩
 إعطاء الشاب مسئوليات يف البيت أو املدرسة  -٤٠





استبانة على طالب املرحلة ٦٠توزيع  فقد مت: احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد       
- :املتوسطة ، وكانت االستمارة حتوي ثالثة أسئلة هي 

 ما أبرز املشكالت اليت يعاين منها الشباب يف نظر؟  – ١س
 ما أهم أسباب هذه املشكالت يف نظرك ؟ -٢س
 ما احللول اليت تقرتحها حلل هذه املشكالت ؟  -٣س

  -: النقاط اآلتية وكانت إجابات الشباب تتلخص يف    
 مشكالت الشباب في نظر طالب المرحلة المتوسطة  : أوًال 

 وجود براحة يف احلي يتجمع فيها الشباب  -١
 معاملة الشاب من قبل األهل بالضرب والشدة  -٢
 شرب اخلمر  -٣
 كراهية املدرسة  -٤



 ١٣ 

 عدم مساع كالم الوالدين  -٥
 عدم االهتمام بالدراسة  -٦
 عدم االنتفاع من النصائح  -٧
 لشيشة يف املقاهي شرب ا -٨
 مساع األغاين  -٩

 سرقة السيارات  -١٠
 تقليد النساء  -١١
 تقليد الغرب  -١٢
 ترك الصالة  -١٣
 .الوحدة  -١٤
 املعاكسات  -١٥
 املخدرات  -١٦
 اللواط  -١٧
 الكتابة على اجلدران  -١٨
 القنوات الفضائية  -١٩
 الفراغ  -٢٠
 الطفش  -٢١
 الشقق املنتشرة للشباب اليت يكثر فيها الفساد  -٢٢
 السهر  -٢٣
 السب والشتم بني الزمالء  -٢٤
 الدوران يف الشوارع  -٢٥
 التلفظ بالكالم السيء  -٢٦
 التكرب  -٢٧
 .التفحيط  -٢٨
 التعصب يف التشجيع للنوادي الرياضية  -٢٩
 التشبه بالكفار يف قصات الشعر وغريها  -٣٠
 التدخني  -٣١
 االستهزاء ببعض الناس  -٣٢
 االجتماع يف املقاهي  -٣٣



 ١٤ 

 أسباب مشكالت الشباب في نظر طالب المرحلة المتوسطة : ثانيًا 
 والنقابات لبعض النساء املغرية للشباب لبس الرباقع  -١
 قيادة السيارة يف سن مبكر  -٢
 غفلة األهل عن الشباب الصغار  -٣
 غفلة اآلباء عن أصدقاء أبنائهم وأماكن ذهابم  -٤
 عدم معاملة األبناء بالعدل من قبل اآلباء  -٥
 ضعف الرتبية يف املدارس االبتدائية  -٦
 الصغار  شرب الدخان من اآلباء أو األخوة الكبار أمام -٧
 رفقاء السوء  -٨
 رضاء الوالدين على ما يفعله األبناء من األشياء الضارة مثل القصات الغربية  -٩

 توفري املال بأيدي الشباب  -١٠
 تقليد الكبار املدخنني  -١١
 ترك احلرية للشاب يدخل وخيرج مىت ما يريد  -١٢
 تربج النساء يف األسواق مما يفنت الشباب  -١٣
 اخلروج من املنزل املشاكل العائلية اليت تؤدي إىل  -١٤
 القنوات الفضائية  -١٥
 السعي للحصول على الشهرة  -١٦
 التدليل من األبوين  -١٧
 .اإلحساس بالنقص  -١٨
 إضحاك الزمالء  -١٩
 إثبات الشخصية  -٢٠
 

 الحلول المقترحة للمشكالت في نظر طالب المرحلة المتوسطة : ثالثًا 
 وجود أنشطة نافعة يف املدرسة  -١
 مصاحبة األخيار  -٢
 ائهم يف اخلروج مصاحبة اآلباء ألبن -٣
 مراقبة الوالد ألوالده  -٤
 فتح مراكز للشباب متعددة اااالت  -٥



 ١٥ 

 عدم وضع الدشوش يف املنازل  -٦
 سنة  ١٨عدم تسليم السيارة ملن دون  -٧
 عدم بيع الدخان يف األسواق واحملالت التجارية  -٨
 عدم بيع الدخان على الصغار  -٩

 عدم اخلروج من املنزل كثرياً وختصيص أوقات للخروج  -١٠
 دم إعطائهم السيارات إال بعد وصول السن القانوين ع -١١
 عدم إعطاء الشاب كل ما يريده  -١٢
 حفظ البصر  -١٣
 حث الشاب على قضاء وقته بني البيت واملسجد -١٤
 تكثيف احملاضرات والندوات للشباب  -١٥
 املتابعة اجليدة من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -١٦
 األسرة الذهاب يف رحالت عاعية مع املدرسة أو  -١٧
 احلرص على جمالسة أصحاب اخلري  -١٨
 التعامل اجليد مع الشباب من املدرسني وأولياء األمور وعدم تتبع الزالت  -١٩
 التشديد على من يدخل الدولة وتفتيش بضاعته جيداً  -٢٠
 الرتكيز يف توعية الشباب بأمور دينهم  -٢١
 الرتابط األسري اجليد  -٢٢
  االلتحاق حبلق حتفيظ القرآن الكرمي باملساجد -٢٣
 االلتحاق حبلق حتفيظ القرآن الكرمي  -٢٤
 اإلكثار من رجال اهليئة يف الشوارع -٢٥
 إجياد الوظائف املناسبة وتشكيل جلنة هلذا املوضوع  -٢٦
 إشغال الشباب ببعض األعمال النافعة -٢٧
 . إشراك الشباب يف جمالس الرجال ليتعلموا األخالق احلميدة  -٢٨
  قيادةالتشديد من قبل رجال األمن على املتهورين يف ال -٢٩



 ١٦ 



 . أسرة ، استخدام أفضل األساليب للنصح  -١
 . إشراك الشباب يف جمالس الرجال ليتعلموا األخالق احلميدة أسرة ،  -٢
إشــعار الشــباب بالتقــدير مــن قبــل أوليــاء األمــور واملعلمــني واحلــوار معهــم وقبــول مقرتحــاتم أســرة ،  -٣

 . وآرائهم 
ليـــاء األمــور يف اإلنفــاق علـــى الشــباب علـــى قــدر احلاجــة، ومســـائلتهم حبمــة عـــن  اقتصــاد أو أســرة ،  -٤

 . كيفية اإلنفاق 
 . أسرة ، القدوة الصاحلة لألبناء والبنات  -٥
حــرص الوالــد والوالــدة علــى أن يكونــا قــدوة صــاحلة ألوالدمهــا يف الــدين واألخــالق ، وعــدم أســرة ،  -٦

 . ارتكاب شيء من احملرمات أمام األبناء 
 . ، عدم التسرع يف الرد ع غري املنطقي أسرة  -٧
علــى اآلبـــاء واألمهــات إدراك خطـــورة انفــراد الشــباب مـــع اخلادمــات يف املنـــازل، عــدم الثقـــة أســرة ،  -٨

 . بالشاب أو اخلادمة ، مهما كان صالح الشاب أو عدم فتنة اخلادمة وحسن سلوكها 
ــرة ،  -٩ ــ ــر أسـ ــ ــن مبكــ ــ ــات يف سـ ــ ــزويج األوالد والبنــ ــ ــعي لتــ ــ ــر الســ ــ ــــك ، ىل األســ ــى ذلــ ــ ــجيعهم علــ ــ ، وتشــ

 . وتسهيل العوائق املانعة لذلك ، كما تساهم وسائل اإلعالم بنشر هذا الفكر والرتغيب فيه
ــرة ،  -١٠ ــى أسـ ــيء علــ ــأثري الســ ــن التـ ــا يف ذلـــك مــ ــا ، ملــ ــام أبنائهمـ ــاكلهما أمــ ــارة مشـ ــدم إثــ ــدين عـ ىل الوالــ

 . األوالد 
 . ألوالد والبنات يف حميط األسرة أسرة ، ملء الفراغ العاطفي ، وإجياد الكلمة احللوة بني ا -١١
الوالــد والوالــدة علــى مناقشــة مشــكالت أوالدمهــا ومعرفــة األســباب واقــرتاح  صجيــب أن حيــر أســرة ،  -١٢

 . احللول املناسبة واالستفادة من أهل االختصاص واخلربة 
للتعــرف اهلادفــة مــع األبنــاء والبنــات عقليــة الناقشــة اســتخدام أســلوب امليقــرتح علــى الوالــدين أســرة ،  -١٣

 . على املشكالت اليت يعانون منها ومساعدتم يف حلها 
ــرة ،  -١٤ ــرآن أســ ــيظ القــ ــق حتفــ ــاق حبلــ ــات لاللتحــ ــن األوالد والبنــ ــا مــ ــدين حــــث أبنائهمــ ــى الوالــ يقــــرتح علــ

الكــرمي اخلاصــة لكــل جــنس واملنتشــرة وهللا احلمــد يف هــذا الزمــان يف كــل مكــان ، كمــا علــى مــدارس 
 .  البنني والبنات التشجيع على ذلك

ــرة ،  -١٥ ــع أســ ــد ، مــ ــن الرشــ ــيارات إال يف ســ ــادة الســ ــن قيــ ــدم متكــــني األوالد مــ ــدين عــ ــى الوالــ يقــــرتح علــ
 . تكثيف التوعية يف ااتمع خلطورة قيادة الصغار للسيارات وخمالفة ذلك لألنظمة املرورية 

ــرة ،  -١٦ ــهم يف أســ ــى أنفســ ــاد علــ ــى االعتمــ ــباب علــ ــن الشــ ــاء مــ ــد األبنــ ــور تعويــ ــاء األمــ ــى أوليــ يقــــرتح علــ
 . حلصول على مصروفهم ا



 ١٧ 

يقرتح على أولياء األمـور واملـربني يف املـدارس تعويـد الشـباب علـى حتمـل املسـئوليات، وذلـك أسرة ،  -١٧
 . بتكليفهم ببعض املهام 

يقــرتح علــى رب األســرة عــدم الغيــاب عــن املنــزل لفــرتات طويلــة ، ويف حالــة غيابــه يتـــابعهم أســرة ،  -١٨
 . اقبة من ويل األمر هاتفياً ، من أجل يشعر األوالد باملر 

لــى اآلبـــاء التعــرف علـــى أصــدقاء أبنـــائهم بالطريقــة املناســـبة ، كمــا أن علـــى األم أن أســرة ، يقـــرح ع -١٩
 . تتعرف قدر اإلمكان على صديقات ابنتها 

 . أسرة عدم التهاون يف جمازاة الشباب عند اخلطأ وتشجيعه عن الصح  -٢٠
إللقــاء احملاضــرات يف لرتبيـة والتعلــيم ســالمية ووزارة االتعــاون املكثــف بـني وزارة الشــئون اإلإسـالمية ،  -٢١

 . املدارس حول مشكالت الشباب وكيفية حلوهلا 
ــاء مكتبـــات يف اجلوامـــع يرتادهـــا شـــباب احلـــي الشـــؤون اإلســـالمية إيتقـــرح علـــى وزارة إســـالمية ،  -٢٢ نشـ

 . لالستفادة منها يف القراءة واالطالع والبحوث 
رة لــدعوة ان اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد ختصــيص إديقــرتح علــى وزارة الشــئو إســالمية ،  -٢٣

 . يص دعاة لذلك ضمن إدارة الدعوة يف الداخل صالشباب أو خت
ــالمية،  -٢٤ ــ ــيت إســ ــ ــ ــباب ال ــ ــة للشــ ــ ــدورات العلميــ ــ ــات والــ ــ ــدوات واملخيمــ ــ ــرات والنــ ــ ــل احملاضــ ــ ــام بعمــ ــ االهتمــ

 تكــون ســـبباً يف جنـــاتم تبصــرهم مبشـــكالتم واألخطـــار الناجتــة عنهـــا ، وحتـــثهم علــى الطاعـــات الـــيت
ــة ووزارة  ــات التعليميــ ــل املؤسســ ــن قبــ ــدوات مــ ــرات والنــ ــذه احملاضــ ــون هــ ــذه املشــــكالت ، وتكــ ــن هــ مــ

 . الشئون اإلسالمية ، وعيع اهليئات اليت هلا عالقة مباشرة بالشباب 
 تسـتقبل يقرتح على وزارة الثقافـة واإلعـالم املراقبـة اجلـادة علـى بـرامج القنـوات الفضـائية الـيتإعالم ،  -٢٥

 .  يف هذا البلد ومنع ما يفسد أخالق الشباب منها 
ــالم ،  -٢٦ ــى وزارة إعــ ــة وايقــــرتح علــ ــة الثقافــ ــباب يف اإلذاعــ ــة للشــ ــة اخلاصــ ــربامج النافعــ ــالم تكثيــــف الــ إلعــ

 . والتلفزيون ، ومن ذلك مثًال إجراء مقابالت مع الشباب أصحاب املواهب 
اجعـة براجمهـا ومنـع مـا يضـر أخـالق الشـباب مـن هـذه يقـرتح علـى وزارة الثقافـة واإلعـالم مر إعـالم ،  -٢٧

 . علمًا بأن السياسة اإلعالمية للملكة العربية السعودية حتمل اخلري ألبناء هذا البلد . الربامج 
يقرتح علـى وزارة الثقافـة واإلعـالم منـع دخـول ااـالت اهلابطـة الـيت ضـررها أكثـر مـن نفعهـا إعالم ،  -٢٨

 . ال تعرف على أغلفتها سوى صور الفتيات الفاتنات  ، واحلد من تلك ااالت اليت
 . أمن ، سن قوانني رادعة للحد من املعاكسات ، وتطبيقها بصرامة  -٢٩
يقــرتح علــى رجــال األمـــن واحلســبة تكثيــف التواجــد يف جتمعـــات الشــباب الــيت حيتمــل وقـــوع أمــن ،  -٣٠

 . بعض املشكالت فيها 
 . يدخل الدولة وتفتيش بضاعته جيداً  يقرتح على رجال اجلمارك التشديد على منأمن ،  -٣١



 ١٨ 

ــا بلديـــة ،  -٣٢ ــع فيهـ ــاهي الـــيت جيتمـ ــتح املقـ ــاء الرتاخـــيص لفـ ــة عـــدم إعطـ ــئون البلديـ يقـــرتح علـــى وزارة الشـ
الشـباب ، أو وضـع ضـوابط هلـا ، ومــن ذلـك عـدم السـماح لصــغار السـن بـدخوهلا، وعـدم افتتاحهــا 

 .  يف أوقات الدراسة يف الفرتة الصباحية 
 .امل اجليد مع الشباب من املدرسني وأولياء األمور وعدم تتبع الزالت التعتربية ،  -٣٣
ــود ال تربيـــة ،  -٣٤ ــات الوجـ ــية وإثبـ ــأن إبـــراز الشخصـ ــور بـ ــدارس وأوليـــاء األمـ ــل املـ ــباب مـــن قبـ ــري الشـ تبصـ

 . يكون بارتكاب أعمال خاطئة وحمرمة 
بـاء واألمهــات تنشـيط دور املدرســة والبيـت حلــل مشـكالت الشـباب وذلــك بعقـد جمــالس اآلتربيـة ،  -٣٥

 . شكل فعال بدًال من الشكل الروتيين 
ــة  -٣٦ ــرق الرتبيـــ ــا طــ ــن خالهلــ ــتعلمن مــ ــة يـــ ــية املختلفــ ــل الدراســ ــات يف املراحــ ــاهج لألمهـــ ــوفري منــ ــة ، تــ تربيــ

 . الصحيحة وفق أسليب حديثة ومتطورة 
ــة ،  -٣٧ ــل االبتداتربيــ ــه يف املراحــ ــدعوة إليــ ــدين والــ ــزام بالــ ــة يف االلتــ ــاءة عاليــ ــع مدرســــني ذوي كفــ ــة وضــ ئيــ

 . واملتوسطة   
يقــرتح علــى املؤسســـات التعليميــة إعطــاء الشــباب الفرصـــة إلبــراز مــواهبهم العلميــة يف إقامـــة تربيــة ،  -٣٨

 . املسابقات العلمية والثقافية واخلطابية والبحثية واالخرتاع وحنو ذلك 
ارس ، وخاصـــة زيـــادة الـــدور التــوجيهي واإلرشـــادي يف املـــد يقـــرتح علـــى وزارة الرتبيــة والتعلـــيمتربيــة ،  -٣٩

 . املتوسطة والثانوية 
فــتح مدارســها يف غــري أوقــات الدراســة ، وتعيــني مســئولني  يقــرتح علــى وزارة الرتبيــة والتعلــيمتربيــة ،  -٤٠

هلــذا الغـــرض ، ليســـتفيد طالبـــا  ، والشــباب ااـــاورون للمدرســـة مـــن مكتبــة املدرســـة ومـــن مرافقهـــا 
 . الرياضية 

 . جامعات ، مراقبة األساتذة  -٤١
وخاصــة يف اإلجـــازات -ممــا يفيــد يف حــل مشــكلة الفــراغ الــيت يراهــا كثــري مــن الشــباب ت ، جامعــا -٤٢

يقرتح أن تشرتط اجلامعـات لقبـول خرجيـي الثانويـة العامـة شـهادة عمـل لشـهر واحـد علـى  -الصيفية
ــالبون  ــة فيطـ ــة اجلامعيـ ــاء املرحلـ ــذين يف أثنـ ــا للطـــالب الـ ــومي ، وأمـ ــاع األهلـــي أو احلكـ األقـــل يف القطـ

مــثًال ) اإلنتـاج يف خدمــة ااتمـع(ل يف اإلجـازة الصــيفية وتكـون هلـم مــادة اختياريـة حتــت اسـم بالعمـ
 .  ، وحيتسب هلا درجات تفيد الطالب يف املعدل 

يشـــكو كثـــري مـــن الشـــباب مـــن ســـوء الرتبيـــة مـــن قبـــل األهـــل وعـــدم احلكمـــة يف التعامـــل جامعــات ،  -٤٣
إقامــة دورات لكيفيــة تربيــة الشــباب والتعامــل معهــم ، لــذا يقــرتح علــى اجلهــات العلميــة كاجلامعــات 

 . معهم ومواجهة مشكالتم 



 ١٩ 

ووزارة الشــئون اإلســالمية التخطــيط ملــؤمتر عــاملي حتــت  يقــرتح علــى وزارة الرتبيــة والتعلــيمجامعــات ،  -٤٤
 ) . مشكالت الشباب واحلل اإلسالمي (عنوان 

الشــباب ووضــع ضــوابط لــذلك ح علــى اإلدارة العامــة للجــوازات التشــديد علـى ســفر رت يقــجـوزات ،  -٤٥
 . 

 . الرفع من شأن رجال احلسبة وإبقاء هيبتهم يف قلوب الشباب حسبة ،  -٤٦
ــبة ،  -٤٧ ــات وتــــربج حســ ــع املعاكســ ــوعني ملنــ ــجيع املتطــ ــة وتشــ ــواق العامــ ــبة يف األســ ــال احلســ تكثيــــف رجــ

 .النساء يف األسواق 
ــن املحســـبة ،  -٤٨ ــر بـــاملعروف والنهـــي عـ ــام مبهمـــة األمـ ــاس للقيـ ــه عامـــة النـ ــة توجيـ ــة واملوعظـ نكـــر باحلكمـ

: بقولـه ) صـلى اهللا عليـه وسـلم(احلسنة، وذلك واجب على كل مسلم ، كمـا أخـرب بـذلك الرسـول 
 " …من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ، ومن مل يستطع فبلسانه ، ومن مل يستطع فبقلبه "

 .وجههاغرس حمبة رجال احلسبة وأهل الدين يف نفوس الشباب وذكر حماسنهم على حسبة ،  -٤٩
 . يقرتح تشكيل جلنة يف كل حي لالعتناء بشباب احلي وحل مشكالته حي ،  -٥٠

 . خلهم يعطونا وجه ، والباقي يزينه رب العاملني 
رييـة ملسـاعدة الشــباب علـى الـزواج مـع تكثيـف الدعايـة هلــا، ات اخلؤسسـثيـف املالسـعي لتكخرييـة ،  -٥١

 . وحث املوسرين للتربع هلا 
ميــارس فيهـــا الفســاد مـــن قبــل الشـــباب ، لـــذا األمـــاكن املشـــبوهة ض بعـــض الشــباب بوجـــود بعــأمــن  -٥٢

 . تركيز االنتباه لتلك األماكن وإغالقها يقرتح 
دعـاة ، إقنــاع الشـاب بطــرق حديثـة ، وعــدم اسـتخدام الــنمط املعتـاد يف الــدعوة والرتبيـة ، والــدخول  -٥٣

 . معهم يف نقاش مثمر  
 . دعاة ، التذكري باآلخرة   -٥٤
وعيــة خبطــر الســهر للشــباب ، ومنــع األســباب الــيت تــؤدي إىل الســهر مثــل بعــض تكثيــف التدعــاة ،  -٥٥

 . املطاعم واملقاهي اليت تستمر مفتوحة إىل ساعة متأخرة من الليل 
 .  دعاة ، تكثيف احملاضرات يف املساجد عن الشباب  -٥٦
ــاة ،  -٥٧ ــلدعــ ــباب املســـ ــدعاء لشــ ــاد بالــ ــة االجتهـــ ــاس عامــ ــري والنــ ــل اخلـــ ــدعاة  وأهــ ــاء والــ ــى العلمـــ مني علــ

 . بالصالح واهلداية والنجاة من كل شر 
 . دين ، االلتزام بشرع اهللا منهجاً وحياة  -٥٨
أقســم بـــاهللا أن عيــع مــا أقـــع بــه مــن معاصـــي ناجتــة عــن أمهـــايل : (ديــن ، الصــالة ، يقـــول أحــدهم  -٥٩

 ).بعض الشيء للصالة ، فلما أعقد العزم على احملافظة عليها أتغري كلياً ، ولكن احلال ال يدوم
 . ن ، زرع حب الدين يف الشاب منذ الصغر دي -٦٠



 ٢٠ 

 . رعاية ، فتح أبواب األندية للشباب وتفعل بشكل صحيح  -٦١
يقـرتح علـى الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب تنشـيط الـدور الثقـايف واالجتمـاعي هلـذه رعاية الشباب ،  -٦٢

اعي والثقـــايف األنديــة وفتحهــا لعامــة الشــباب لالنتفــاع منهـــا مبــا يتيســر، وأن يعطــى اجلانــب االجتمــ
 . هلذه األندية من اإلبراز اإلعالمي كما يعطى اجلانب الرياضي 

يقـرتح علـى اجلهـات املسـئولة منـع اإلعالنـات الـيت تـدعو إىل السـياحة اخلارجيـة يف أوقـات سياحة ،  -٦٣
 . اإلجازات ، وأن تستبدل هذه اإلعالنات باإلعالن للسياحة الداخلية 

 . لة شباب ، استحضار العاقبة ألي مشك -٦٤
 . شباب ، استشعار أن يرى كل كبرية وصغرية  -٦٥
 . شباب ، نصح بعضهم لبعض  -٦٦
يــرى بعــض الشــباب أن خــط الصــداقة الــدويل  يف اإلنرتنــت مــن املشــكالت الــيت شـركة اتصــاالت ،  -٦٧

إيقــاف هـذا اخلــط ، وعـدم متكــني الشــباب  شــركة االتصـاالتتـؤثر علــى الشـباب ، لــذا يقـرتح علــى 
 .من استخدامه 

 . شر الشريط اإلسالمي اهلادف وتوزيعه على الشباب نعام ،  -٦٨
ــة ،  -٦٩ ــل عامــ ــة اخللـــ ــباب ومعاجلــ ــة الشــ ــة ورعايـــ ــيم والرتبيــ ــات التعلــ ــة يف قطاعــ ــل التنظيميـــ ــة اهلياكــ مراجعــ

 . املوجود فيها 
الســعي خبطــوات جــادة لتنفيــذ برنــامج الســعودة ، حلــل جــزء مــن مشــكلة الفــراغ الــيت يعــاين عمــل ،  -٧٠

 . منها الشباب 
ــل ،  -٧١ ــ ــباب ععمــ ــ ــــف الشـــ ــروطها لتوظيــ ــ ــــف شـــ ــة بتخفيــ ــ ــات األهليـــ ــ ــة املؤسســ ــ ــل مطالبـــ ــ ــى وزارة العمــ ــ لـــ

السـعودي ، ومــن ذلـك مــثًال املطالبــة بـاخلربة يف العمــل لعـدد مــن الســنوات ، فالشـباب جديــد علــى 
ــيس  ــأتون للعمـــل يف الـــبالد ولـ ــأن بعـــض الوافـــدين يـ احليـــاة العمليـــة فكيـــف يطالـــب بـــاخلربة ، علمـــًا بـ

 . ألعمال اليت استقدموا من أجلها لديهم أي خربة يف ا
ــاب  -٧٢ ــول الشـ ــل يقــ ــون الراتـــب قليــ ــدما يكــ ــان : (عمـــل ، عنــ ــي علشــ ) لایر  ١٥٠٠أروح واتعــــب نفســ

 ساعة ، أو حىت مخيس وععة  ١٢أعطونا مرتبات مناسبة وزيدوا علينا يف ساعات العمل حىت 
ــة يف املمتخصصـــني ،  -٧٣ ــادمييني املتخصصـــني للكتابـ ــتكتاب املتخصصـــني واألكـ ــرية اسـ شـــكالت العصـ

 .للشباب وكيفية حلوهلا 
ااتمـع ، الرجـاء تفهـم اعرتاضـات الشـباب ، وخـروجهم عـن املـألوف ، فـإذا مل جيـدوا عنـدكم إجابـة  -٧٤

 .مقنعة فسيبحثوا عنها يف مكان آخر 
 جمتمع ، القيام حبمالت توعوية للشباب قياساً على احلملة املرورية مثًال  -٧٥



 ٢١ 

عطنـا شـيء : (ب ، قال أحدهم عنما نصـحه شـاب مثلـه عـن الغـزل جمتمع ، إجياد متنزهات للشبا -٧٦
سـعة وسـاعة ، سـاعة للطاعـة ، والسـاعة الثانيــة (ويقـول آخـر ) يلهينـا عـن الغـزل والعبـث بـاألعراض 

 ) . وين نقضيها فيه
 . جمتمع ، تفعيل الدور االجتماعي من خالل مراكز األحياء  -٧٧
 . املهور واحلفالت وضع قواعد وضوابط عامة للمجتمع يف جمتمع ،  -٧٨
 . جمتمع ، وضع منشآت رياضية كاملة مفتوحة للشباب بشكل عام  -٧٩
 .تعىن بأمور الشاب اليت دورية تكثيف إصدار ااالت الجمالت ،  -٨٠
،  ١٨يقــرتح علــى اإلدارة العامــة للمــرور عــدم إعطــاء الــرخص للشــباب إىل عنــد بلــوغ ســن مــرور ،  -٨١

ــر ــن مبكـــ ــيت تعطـــــى يف سســـ ــاريح الـــ ــاء التصـــ ــادة .  وإلغــ ــورين يف قيـــ ــى املتهـــ ــديد علـــ ــا جيـــــب التشـــ كمـــ
 . السيارات ، والعقاب الرادع هلم 
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