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 ملخص

 ىلإهدف البحث 
وعي الشباب مبشكالت اجملتمع السعودي التعرف على واقع . 1 

 احلالية واملستقبلية.
الكشف عن مدى اختالف وعي الشباب مبشكالت اجملتمع . 2

 السعودي احلالية واملستقبلية باختالف اجلامعة اليت ينتمون إليها،
 االجتماع رتبطة باملدخل اإلنساينواختالف مستوى املتغريات امل

االهنماك  املعريف االجتماعي،التنافر  االجتماعي، )التنور
مدركات الرتبية من  مدركات التغري االجتماعي، االجتماعي،

 من الطلبة (482) البحث مشلت عينة جل التنمية املستدامة(.أ
أشارت نتائج البحث لـتدين وعي  اجلامعيني. )ذكور/إناث(

وأن  الشباب مبشكالت اجملتمع السعودي احلالية واملستقبلية،
وعي حققه أفراد عينة البحث كان الوعي  أعلى مستوى

وأقل مستوى كان الوعي باملشكالت  باملشكالت األسرية،
 عند مستوى لوجود فرق دال إحصائيا   باإلضافة االجتماعية،

على متوسطات وعي الشباب مبشكالت اجملتمع  (0.01)
واختالف مستوى مجيع  السعودي يف ضوء اختالف اجلامعة،

 باملدخل اإلنساين االجتماعي.املتغريات املرتبطة 
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Abstract 

The research aimed to: 

 1. investigate the level of awareness of 

current and future problems of 

 Saudi society among youth; 

 2. investigate the role demographic factor 

(University type) and variables associated 

with Humanistic and Social approach (Social 

Literacy, Cognitive Dissonance, Social 

Engagement, Perceptions of social changes, 

Education for Sustainable Development) to 

influence the awareness of problems of Saudi 

society. About 482 questionnaires were 

distributed to random sample of students 

(males and females).  

 

The results show that the Saudi youth have 

very low awareness or knowledge of the 

current and future problems of Saudi society. 

There is a statistically significant difference at 

the level (0.01) between the averages of youth 

awareness of the problems of Saudi society in 

light of the difference in the university, and 

the levels of all the variables associated with 

Humanistic approach. 
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