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  یة الجامعالعالقات العاطفیة الطالبیة
   المسامرة إلى المخاطرةمن

  
  

   :تمھید
 ضمن سلسلة دراسات الظـواهر الطالبيـة        الجامعي القيمي عن البنيان    فى دراستنا السابقة  

حيث أعتبرها نصف الطالب ، الطالبية  العاطفية نظرة الطالب نحو العالقات ، أتضح تباين   الجامعية
، فى حين أكد النصف اآلخر أنها ظـاهرة          مشروع   نفسي احتياج أو   عالقة عادية أو حرية شخصية    

مة بـوادر   ثأن  ه  استخلصنا من  الذيوهو األمر   . ة للحياء أو مرفوضة وغير أخالقية      و خادش  مستفزة
فى البيئة الجامعية وباألخص مع غياب الحوار حول كثير     صراع مكتوم حول القيم األخالقية والدينية       
  .ات من المظاهر المسكوت عنهامن القضايا الجامعية واعتبار مثل هذه العالق

فـى مقدمـة    و آثارهـا    ودوافعها   من طبيعتها    االقتراب وتناول هذه القضية    أصبح  ومن ثم   
 ، وبخاصة فى ضوء ندرة الدراسات التى تناولت هذه الظاهرة تحـت الظـروف               األولويات الحالية 

ضمن عديـد مـن     كظاهرة   ارهاالنتشما يتم اإلشارة إليها أو      الثقافية للمجتمعات العربية والتى عادة      
  . السلوكية الطالبية الجامعيةاالنحرافاتالظواهر السلبية أو 

  :نعرض لهذه لدراسة الهامة من خالل ثالث أقسام رئيسية وسوف 
  . واألهداف والطريقة البحثيةويعرض لمشكلة الدراسة:القسم األول 

  .أبعاد الظاهرةوتحليل  ويعرض لنتائج الدراسة :الثانيالقسم 
 . الدروس المستفادة وويعرض آلليات المواجهة: القسم الثالث 

 
  

  
  : الدراسة مشكلة:أوال 
 يــالجامعط ـتعد ظاهرة العالقات العاطفية الطالبية من أكثر الظواهر انتشاراً بالوسـ. 

  يـالجامعويعود ذلك لعالنية هذا السلوك وظهور جزء من ممارساته أمام أعين المجتمع .  
  ةـ لخلفيات تاريخية وثقافيـالطالبيداخل المجتمع ) مسكوت عنها(الظاهرة ولكون هذه.  
  ـرةـأظهرت انقساماً حاداً حول الظاه“ الجامعي القيميمالمح البنيان ”وألن نتائج دراسة.  
  وحرية شخصية ، وبين من يراها غير أخالقية وخادشة للحياءطبيعيبين من يراها شيء .  
  فى أى لحظــةعلنيمكتوم يمكن أن يتحول إلى صدام أصبح من الراجح وجود صراع . 

 :لذا تحاول هذه الدراسة استكشاف
 مفهوم وطبيعة الظاهرة.   أسبابها ودوافعهـا.  
 االتجاه السائد نحوهـا.     مسارها وآثارهــا.  

 مواجهتها وتوجيههاآليات .  

  مشكلة الدراسة واألهداف والطريقة البحثيةالقسم األول 
 

بقدر ما نقترب أكثر من فهـم       
همــوم واحتياجــات شــبابنا 
الجامعي ، نخطو أسرع نحـو     
اكتشاف واستثمار كنز مـصر     

  ز. ى ..... العظيم
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 أهــداف الدراسة: ثانياً
  :بهدف وبيئتها المعرفية والسلوكية) بالطال(االنغماس فى قلب الظاهرة وبين جمهورها 

 . نحوها الطالبيةواالتجاهاتظاهرة التحديد مفهوم واضح يعكس أبعاد وطبيعة  .١

  . التعرف على األوزان النسبية لدوافع وأسباب هذه العالقــات العاطفيــة .٢
  .الطالبيار وآثار هذه العالقات العاطفيــة على المجتمــع ـــتتبع مس .٣
  .آليات مواجهة هذه الظاهـرة وضبطهـــا وتوجيهــهااقتراح عدد من  .٤

  : یةثحطریقة البال : لثًاثا
من  % ٣٠-٢٠من طالب كلية الزراعة يمثلون من        طالب وطالبة    ١٨١ عينة من    اختيارتم  
وتمثيل فئات الطالب وفقـاً لعـدد مـن    ، بالكلية  إلى الرابع    الثانيالصفوف من    الطالب   إجمالي

  :التاليحاكمة للظاهرة على النحو المتغيرات الهامة وال
  .إناثطالب  % ٥١ذكور ،  طالب  % ٤٩:  النوع -أ

  .إقامة بالحضر % ٣٦إقامة بالريف ،  % ٦٤ :اإلقامة -ب
  دون المتوسط% ٧مستوى متوسط ،  % ٨٤  ، عاليمستوى  % ٩  :مستوى المعيشة-ج
  الصف الرابع % ٤٣الصف الثالث ،  % ٣٣ ، الثانيالصف  % ٢٤: الصفوف الدراسية-د

  .ما أمكن لي ضمن فئات العينة د تم مراعاة نسب تواجد الطالب الفعوق
 توزيع الطالب أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة) ١(جدول 

 النـــوع % عدد الصف الدراسي

 % عدد الحالة ٢٤ ٤٤ الثاني

 ٤٩ ٨٩ ذكور ٣٣ ٦٠ الثالث

 ٥١ ٩٢ إناث ٤٣ ٧٧ الرابع

 ١٠٠ ١٨١إ إجمالى ١٠٠ ١٨١ إجمالى
  من إجمالى الشاملة بالصفوف الطالبیة المختلفة% ٣٠- ٢٠ تمثل من (*)

 توزيع الطالب أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة) ١(تابع جدول 

  )(*حاالت الدراسة اإلقامـــة المعيشيالمستوى 
 % عدد الحالة % عدد الحالة ٩ ١٦ عالي

 ٣٨ ٦٩ ةحالة ذاتي ٦٤ ١١٦ ريف ٨٤ ١٥٣ متوسـط

 ٦٢ ١١٢ ية خارجمالحظة ٣٦ ٦٦ حضر ٧ ١٢ محدود

 ١٠٠ ١٨١ إجمالى ١٠٠ ١٨١ إجمالى ١٠٠ ١٨١ إجمالـى

  .يقصد بالحالة الذاتية الطالب الذين سبق لهم المرور بعالقات عاطفية طالبية) (*
  .بية الطالب الذين لم يسبق لهم المرور بعالقات عاطفية طالبالمالحظة الخارجية      ويقصد 

   : متغیر الخبرة والممارسة-ھـ 
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 بين الطالب الذين مروا بتجارب وخبرات من العالقـات العاطفيـة   حاولت الدراسة أن تميز  
 أن الفئة األولـى     اعتبارعلى  الذين لم يمروا بمثل هذه العالقات ،        وبين غيرهم من الطالب     الطالبية  

  .لظاهرةل يةخارجال المالحظةل فئة  فى حين أن الفئة األخرى تمث ،تعد حاالت دراسة ذاتية
وهـى نـسبة كافيـة    على الترتيب % ٦٢ % : ٣٨ وقد بلغت نسبة الفئة األولى إلى الثانية     

   .على الفروق فى أبعاد الظاهرة بين الفئتيننا من التعرف نتمك
 كما هو موضـح بـالنموذج        والعناصر  على عدد من األبعاد    استندت استقصاء استمارةتم إعداد   -٢

  ). ١شكل (لدراسة العالقات العاطفية الطالبية  صوريالت

  
   لدراسة العالقات العاطفية الطالبيةالنموذج التصوري) ١(شكل 

  

  : تتضمن عناصر و: مفھوم وطبیعة الظاھرةبعد ُ -أ
 شيوع الظاهرة بين الطالب.                أهداف وغايات العالقة.  

 لعاطفية ومن يبدأهاالعالقة ا.                 كل طرف لألخراختيارمعايير .  

 وجوبية وضرورة العالقة.    المآل(النتائج المتوقعة للعالقات(.  
  

  :دوافع العالقة العاطفیة  وتتضمنُ بعد  -ب
 الدوافع المسيطرة.   الدوافع المؤثرة.                الدوافع المشجعة.  

  
  : التى یمكن تصنیفھا إلى وتتضمن مجموعات من األسباب: لعاطفیة أسباب العالقات ابعد ُ -ج

 أسباب تعود للبيئة األسرية والعائلية.  

 أسباب تعود للبيئـة الجامعيـــة.  

 أسباب تعود للبيئة المجتمعية والعامة.  
  

 ١   العالقة وطبيعة مفهوم

 ٤   العالقة نحو االتجاه

 ٣   األسبـــاب ٢   الدوافــــع

 المســــار ٥    اآلثـــار ٦   

 ٧   المواجهة آليـات

 النــوع التريـف

 أسباب جوهرية  
   أسباب دامغة  
 أسباب داعمة 

 الشيوع     
 المعايير 

 )اجراءات-ضوابط-توعية(  

  )سلبي-محايد-إيجابي(
 نفسية  
 أخالقية  

 المسامرة  
 المغامرة  

 المسايرة  
 المخاطرة  

          تعليمية
 إجتماعية  

 األهداف   
 األهمية 

  
 المآل 

 دوافع مشجعة  
 دوافع مسيطرة  
 دوافع مؤججة 

 الممارسة المعيشة.م
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    : نحو العالقات العاطفیة الطالبیةاالتجاهبعد ُ -د
 قيـاس   باسـتخدام  العالقات العاطفية  الطالبية      حيث تم التعرف على اتجاهات الطالب نحو      

   : مستوى وجود  عبارات تعكس لعشرة ثالثي
 نحو العالقات العاطفية الطالبيةإيجابي اتجاه .  

 محايد نحو العالقات العاطفية الطالبيةاتجاه .  

 نحو العالقات العاطفية الطالبيةسلبي اتجاه .  
  

  : یةمسار العالقات العاطفیة الطالببعد ُ -ھـ
العالقة  هذهمراحل   خالل   التى تتم من  واألفعال والسلوكيات   مجموعة التصرفات    وذلك بتتبع 

  :العاطفية وقد تم تقسيمها إلى أربع مراحل 
 مرحلة المسامرة فى العالقات العاطفية الطالبية.  

 مرحلة المسايرة فى العالقات العاطفية الطالبية.  

 ة الطالبيةمرحلة المغامرة فى العالقات العاطفي.  

 مرحلة المخاطرة فى العالقات العاطفية الطالبية.  
  

   : أثار العالقات العاطفیة الطالبیةبعدُ -و
وقد تم تـصنيفها إلـى أربـع         الناجمة عن هذه العالقات      واآلثارالنتائج  وذلك بالتعرف على    

  : والنتائجاآلثارمجموعات من 
 اآلثار التعليمية للعالقات العاطفية الطالبية.  

 اآلثار النفسية للعالقات العاطفية الطالبية.  

  للعالقات العاطفية الطالبيةاالجتماعيةاآلثار .  

 اآلثار األخالقية للعالقات العاطفية الطالبية.  
   :أسالیب وآلیات المواجھةُ بعد -ز

 والوسائل التى يمكن إسـتخدامها       الذى يراه الطالب لعدد من األساليب      النسبيوتعرضت للوزن    
  . من توعية وضوابط وإجراءات فى مواجهة الظاهرة

  

)  طـالب  ٢٠-١٠(من خالل تقسيم طالب كل صف إلى مجموعـات صـغيرة            تم جمع البيانات    -٣
وشرح أهداف دراسة الظواهر الطالبية وعرض بعض نتائج الدراسات السابقة علـى الطـالب              

لدراسة وأهميـة   ا  موضوع   ح أهمية الظاهرة   ثم شر  . دراسة هذه الظواهر   يةفى أهم وأخذ رأيهم   
 أصحاب وكيف أن الطالب هم       ، الجامعيلصحة وسالمة المجتمع    تناولها والتعرف على أبعادها     

خلق جو من الفهم والجدية وضمان استجابة الطالب لبنـود  ل  ، وذلك الخبرة وهم جمهور الظاهرة   
  .ين بالدقة واالكتمال المطلوباالستبيان

 واستخدام عدد مـن المقـاييس       Spssv10باالستعانة ببرنامج ٍ  ليلها  ثم توزيع بيانات الدراسة وتح    -٤
  .لتعرف على مؤشرات الظاهرة بما يحقق أهداف الدراسةلفية صالو



 ٦

  
  

   
سوف نعرض ألهم النتائج المتصلة بدراسة وتحليل ظاهرة العالقات العاطفية الطالبية من خالل             

  :عرض لألبعاد التالية
  .لعالقات العاطفية الطالبية مفهوم وطبيعة ظاهرة ا:أوالً
  .ظاهرة العالقات العاطفية الطالبية نحو االتجاهات :اًثاني
  .ظاهرة العالقات العاطفية الطالبيةدوافع وأسباب  :ثالثاً
  .ةـــة الطالبيــالعالقات العاطفيار ــمس :اًرابع

  . آثـار العالقات العاطفيــة الطالبيـــة:خامساً
  رة العالقات العاطفية الطالبيةمفهوم وطبيعة ظاه: أوالً

 فسوف يتم تناول مفهوم وطبيعة الظاهرة من خالل العناصر          التصوريوفقاً للنموذج   
  :التالية
 مستوى شيوع العالقات العاطفية.    أهداف وغايات العالقة.  

 العالقة العاطفية ومن يبدأها.              معايير إختيار كل طرف لألخر.  

 العالقة هذه  وضرورة أهمية.    المآل(النتائج المتوقعة للعالقات(.  
  

 الخاصة بمفهوم وطبيعة  الظاهرة وفقاً لتوزيـع الطـالب           األبعادتوزيع  بالملحق  ) ١جدول  (يوضح  
  ويتـضح   موضوع الظاهرة ب والممارسة والخبرة    المعيشيواإلقامة والمستوى    المختلفة للنوع    فئاتلل

  :همن
  :شيوع العالقات العاطفية  مستوى- ١

أن معظم الطالب يشيع بينهم عالقات      على   % ٦٤ -٥٠ من بنسب تتراوح  كافة فئات العينة     تتفق -أ
  .طالبية  عاطفية

 االقتصاديوذوى المستوى    )%٦١( نيالحضريو  ) %٦٤ (الطالب الذكور زاد تأكيد ذلك من      و-ب
  . الفئاتقيباعنها بين  ) %٦٣ (  بالعالقات العاطفيةوالحاالت ذات الخبرة )%٦٣ (المرتفع

مستوى شـيوع هـذه     تقدير الطالب ل   يشير إلى أن      العينة إلجماليفإن المتوسط العام    وبشكل عام   -ج
  : ثالث فئات يتوزع علىالظاهرة 

  عدد قليل من الطالب  بعض الطالب  معظم الطالب
٨  %٣٣  %٥٩%  

  :بدایات العالقات العاطفیة  -٢
أن هذه العالقة تبـدأ مـن كـال    عينة من الطالب  أكد أفراد ل % ٥٥ -٣٧,٥ما بين بنسبة تتراوح    -أ

  .الطرفين

  نتائج الدراسة وتحليل أبعاد الظاهرة: الثانيالقسم 



 ٧

وذوى المـستوى المعيـشي     )% ٥٠ ( والطالب الـريفيين   %)٥٥(وقد أكد ذلك الطالب الذكور      -ب
  . ) %٥٠(  بالعالقات العاطفية وذوى الخبرة)%٤٢(المحدود 

   : خالل العينة ليحدد أن العالقة تبدأ على الترتيب منإلجمالياء المستوى العام جو-ج
  من الحاالت % ٤٧الطرفين بنسبة.    من الحاالت  % ٢٥ثم شلة األصدقاء.  

  من هذه الحاالت  % ١٥ثم الطلبة.    من هذه الحاالت% ١٣ثم الطالبات.  
  :ھدف العالقة العاطفیة  -٣
على الطالب ، أكد غالبية الطالب وبنسبة تتراوح ما بين          من بين األهداف األربعة التى تم طرحها        -أ

  .اإلشباع العاطفيهو أن الهدف األساسي للعالقات الطالبية ) % ٤٧- ٣٢(
وغير ذوى الخبرة الـسابقة     %) ٣٨ (نوالريفيي%) ٤٠(أراء الطالب الذكور    وقد ظهر ذلك فى      -ب

  .)%٤٧( المستوى المعيشي محدودي والطالب )%١٩(
  :لتاليا ألهداف العالقات الطالبية على النحو  العينةإجماليوجاء ترتيب -ج

  ٣٦اإلشباع العاطفي%.   ٢٦الحديث والتسلية%.  

 ٢١عالقات جادة ومحترمة.%    ١٧الزمالة والتعارف%.  
  :معاییر التعارف  -٤
 األطراف اختيار  على أن المعيار األهم فى    ) %٦٣-٣٨( أفراد العينة وبنسبة تتراوح ما بين        اتفق-أ

  . العالقات العاطفية هو المظهر الحسن والوسامةفي
وبين ذوى مـستويات    ) % ٥٧(والريفيين  ) % ٥٩ (وظهر ذلك أكثر لدى فئات الطالب الذكور      -ب

  .%)٦٣ ( وبين غير ذوى العالقات العاطفية) %٥٩ (المعيشة األعلى
 المعايير التى على أساسها يتم إختيار أطراف العالقات العاطفية لبعضهم على  تدرجتوبشكل عام   -ج

  :التاليالنحو 
 ٥٤لوسامة المظهر الحسن وا%.    ٢٠التفوق وااللتزام الخلقي%.  

  ١٤المستوى اإلجتماعى المتقارب%.    ١٢القوية المتزنة والشخصية%.  
  :أھمیة وضرورة العالقة-٥
ت االذين يرون أن العالق بالعالقات العاطفية وذوى المستوى المعيشي المحدود بإستثناء ذوى الخبرة-أ

 نرى باقى فئات العينة      ،  على الترتيب  )%٣٧(تأجيلها  ب  يج وأ%) ٢٦(العاطفية يمكن تأجيلها    
  .)%٥٠-٢٦(بنسبة تتراوح ما بين أن هذه العالقات يجب تجنبها 

وغيـر ذوى  ) %٤١(والـريفيين  ) %٤٤(العالقات العاطفية الطالبات  جنبتوقد أكد على أهمية     -ب
  .%)٤٦,٧ ( المرتفعيالمعيشالمستوى وذوى ) % ٥٠(الخبرة بالعالقات العاطفية 

  
  :أن العالقات العاطفيةقد توزعت على فئات  أفراد العينة إجماليوبشكل عام فإن فئات -ج

  ٤٠يجب تجنبها%.    ٢٨يجب تأجيلها%.  

  ٢١يمكن إشباعها%.    ١١يجب إشباعها%.  



 ٨

  :العالقات العاطفیة الطالبیةل آم -٦
الذين يرون أن   يشي المحدود   بإستثناء الطالب ذوى الخبرة بالعالقات العاطفية وذوى المستوى المع        -أ

فإن باقى أفراد العينـة     ،   مشكالت نفسية ألصحابها     حدوث هيمآل العالقات العاطفية الطالبية     
  . مآلها إلى الفشلأن العالقات العاطفية الطالبيةيرون  )%٣٦-٣٠(وبنسب تتراوح ما بين 

الخبـرة بالعالقـات    وغيـر ذوى    ) % ٣٥( والريفيين%) ٣٦(ويقرر هذا المآل الطالب الذكور      -ب
  .)%٣٠(وذوى المستوى المعيشي المحدود %) ٣٦(العاطفية 

  : على الترتيبهوللعالقات العاطفية  يتصوره الطالب أفراد العينة الذي المآلوعموماً فإن -ج
  ٣٢الفشل بنسبة%.    ٣١مشكالت نفسية%.  

  ٢٣مشكالت أخالقية%  .   ١٤ بالزواج االنتهاء%.  

  
  
  
  

  
  :وهى عالقة هدفها  : منوتبدأ العالقة عادة  :يع بينهى عالقات تش

  %٣٦  اإلشباع العاطفي  %٤٧  الطرفين  %٥٩   الطالبمعظم
  %٢٦  الحديث والتسلية  %٢٥  شلة األصدقاء  %٣٣  بعض الطالب

  %٨  قليل من الطالب  %٢١  عالقة جادة ومحترمة  %١٥  الطلبة 

  

  %١٣  الطالبات

  

  %١٧  الزمالة والتعارف
  
  

  : عادة وتنتهي  :وهى عالقة   : فيهااالختيارعايير وم
  %٣٢  الفشلب  %٤٠  يجب تجنبها  %٥٤  المظهر والوسامة
  %٣١  مشكالت نفسيةب  %٢٨  يجب تأجيلها  %٢٠  التفوق وااللتزام

  %٢٢  مشكالت أخالقيةب  %٢١  يمكن إشباعها  %١٤  المستوى االجتماعي المتقارب
  %١٢  الشخصية القوية

  

  %١١  عهايجب إشبا

  

  %١٤  زواجبال
  الخالصــــة

  : العالقات العاطفية الطالبية 

  وتبدأ عادة برغبة الطرفينالعاطفينزعة لدى معظم الطالب بإقامة عالقة بهدف اإلشباع 

 ينبغيأنه يرى الطالب عادة بالفشل ، وهى عالقة  وتنتهي وبمعيار الوسامة والمظهر 
  تجنبها أو تأجيلها

  استخالص
  ة الطالبیة مفھوم وطبیعة العالقات العاطفی

 



 ٩

  اهرة العالقات العاطفية الطالبيةات الطالبية نحو ظاالتجاه: ثانياً
من خـالل   ألفراد العينة نحو العالقات العاطفية الطالبية        الطالبية   االتجاهاتتم التعرف على    

 وذلك باالختيار بين ثالث استجابات لكـل عبـارة        ،   االتجاه عشر عبارات لقياس هذا      استخدام
وقد تم مراعاة اتجاه العبارات الموجبة والسالبة عنـد         ). ال أوافق -أوافق لحد ما  –أوافق تماماً   (

  :) ٢( كما يوضحها جدول التاليوجاءت النتائج على النحو . حساب األوزان النسبية
   نحو ظاهرة العالقات العاطفية توزيع أفراد العينة وفق االستجابة التجاهات الطالب) ٢(جدول 

   العبارةاتجاه  النسبيالوزن   العبــــــــارات
 ±  ٥٨,٥  . معظم من يرى هذه السلوكيــات يستنكرهــا وأنا منهــم-١

 ±  ٤٣,٥  . معظم من يرى هذه السلوكيــات يستنكرهــا وأنا منهــم-١

 -  ٦٥,٥  .  مخاطرة نتائجها غيــر محسوبة واألفضل تجنبهـا تمامــا-٣

 -  ١٩,٠  . وال تشكـل أى خطـــورة علـى الطـــالبطبيعي أمر -٤

 ±  ٤٢,٥  .العاطفي بارتباطيرف الناس ـــس لدى مشكلــة أن يع لي-٥

 -  ٧٣,٥  . يجب أن تقوم الجامعة بوضع ضوابط لمواجهة هذه السلوكيات-٦

 -  ٨٣,٥  .لي لمــن خلقــه اهللا ومشاعـــــري يــبقلب أحتفظ -٧

 -  ٢٨,٥  . الجامعة فرصة للتعرف على شريك الحياة وقضاء وقت ممتـع-٨

 -  ٢١,٠  .ن لهذه السلوكيات طالب معقدون ومتطرفـــــون الرافضي-٩

 ±  ٥١,٠  . فى الجامعة ولكن أحب من أتزوج بعدهـاأحب ال أتزوج من -١٠

  
  
  
  

  

 توزيع فئات الطالب وفق االتجاه نحو العالقات العاطفية الطالبية
  

 %النسبة  العدد الفئة االتجاه

 ٢١,٥ ٣٩ ١٤-١٠ سلبي

 ٥٧,٥ ١٠٤ ٢٠-١٥ محايد

 ٢١ ٣٨ ٢٥-٢١ إيجابي

  
 الخالصــــة

  بنفس النسبة تقريباً إيجابي نحو العالقات العاطفية الطالبية يقابله اتجاه سلبيهناك اتجاه 

   موقف محايد اتجاه الظاهرةفي حين تظل غالبية الطالب في

  استخالص
  العالقات العاطفیة الطالبیةاتجاه الطالب نحو  

 



 ١٠

  دوافع وأسباب العالقات العاطفية الطالبية :ثالثاً 
وافع العالقات العاطفية الطالبية وبين األسباب التى تقف وراء هذه تفرق الدراسة بين د مبدئياً
حيث الدوافع هى تعبير عن البواعث واالحتياجات البيولوجية والنفسية التى تدفع الفرد . الظاهرة

 هى تعبير عن مجمل األسبابفى حين أن . أو إشباعات محددةلسلوك ما بقصد تحقيق أهداف 
سلوكيات االجتماعية والثقافية التى تشجع أو تيسر نمو و إنتشار الظروف المحيطة فى البيئة 

  . عرض ألهم النتائج تحليل دوافع وأسباب العالقات العاطفية الطالبيةواآلتي .محدودة
  :دوافع العالقات العاطفية الطالبية - ١

وزان تبنت الدراسة مدخالً لتصنيف دوافع العالقات العاطفية الطالبية يقوم على التباين فـى األ             
النسبية لتلك الدوافع حسبما وردت فى إستجابات الطالب أفراد العينة والتى بموجبها تم تصنيف هذه    

  :الدوافع إلى
  .وتضمنت الدوافع األكثر شيوعاً واألكثر تكراراً فى إستجابات الطالب: دوافع مسيطرة-أ

  .مـن الطـالب  العينةأفراد وهى الدوافع التالية فى نسب الشيوع لدى :دوافع مؤثرة -ب
  .رها الطالبـ بين الدوافع التى ذكشيوعاًاألقل الدوافع مجموعة وهى :دوافع مشجعة-ج

  
   : على العالقات العاطفيةمسيطرةالدوافع ال-١
تحتل مجموعة الدوافع المسيطرة المرتبة األولى من بين الدوافع المختلفة التى تقف وراء العالقـات               . أ

  %.٥٦,٩وسط عام العاطفية الطالبية وذلك بمت
ثم قوة الغرائز فى هذه المرحلة      %) ٧٣,٣(ويجئ فى مقدمة هذه الدوافع دافع ضعف الوازع الديني          . ب

)٥٤,٢.(%  
ـ ويزكى هذه الدوافع التى تحتل هذه المرتبة ضمن الدوافع المـسيطرة ال     . ج الحـضريين وذوى  وة طلب

  .المستوى المرتفع أكثر من غيرهم من الفئات
   :على العالقات العاطفيةثرة مؤالدوافع  ال-٢
تحتل مجموعة الدوافع المؤثرة المرتبة الثانية من بين الدوافع فـى العالقـات العاطفيـة الطالبيـة                 . أ

  %).٤٨,٣(وبمتوسط عام 
هذه الـدوافع   ،  %) ٤٩٥(واالستعراض ولفت النظر    ،  %) ٥١,٧(وتتصدر دوافع تعويض النقص     . ب

  .قليد األعمى لآلخرينيليها دوافع العاطفة المكبوتة و الت
الطالب الريفيين والحضريين بإسـتثناء     مع تفوق   وتتقارب فئتي الطلبة والطالبات فى ذلك الترتيب        . ج

د ، وغير ذوى الخبرة     ودافع تعويض النقص مع تفوق نسبى عام لذوى المستوى المعيشي المحد          
  .بالعالقات العاطفية فى معظم هذه الدوافع المؤثرة

  
  



 ١١

   :على العالقات العاطفيةمشجعة  الدوافع ال-٣
 جاءت الدوافع المشجعة فى مؤخرة الدوافع التى تقف وراء العالقـات            )%٤٠,٤(بمتوسط عام يبلغ     .أ

  .العاطفية الطالبية
قـد  %) ٤٠,٩ (وتحدى وإثبات الذات%)  ٤٧,٤(وأظهرت النتائج أن الحرمان من الحنان األسرى      . ب

  .قات العاطفية الطالبيةتصدرت هذه الدوافع المشجعة على العال
 الطالب ، والريفيون وذوى المستوى المعيشي المرتفع هذه الدوافع بأوزان نسبية            زكىوبشكل عام   . ج

  .مما زكتها باقي الفئاتأكبر 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المشجعةالدوافع  المؤثرةالدوافع  المسيطرةالدوافع 

٤٠,٤ %٤٨,٣ %٥٦,٩% 
  

  الخالصــــة
 يةالطالب  العالقات العاطفيةدوافع

 وينميها التقليد واالستعراض ونقص الخبرة واألنوثة الرجولة ا إثبات يزكيه مسيطرةدوافع غريزية
 .ولفت النظر ويدعمها االحتياج النفسي وروحي مشوب بالتحدي واثبات الذات

  

  إستخالص
  العالقات العاطفیة الطالب نحو دوافع

 

 %)٤٨٫٩(ة الخبــرة  ــج وقلـــ عدم النض●
  %)٥٤٫٢( قوة الغرائز فى ھذه المرحلة  ●
  %)٥١٫٠(ة ــــــــاألنوث/  إثبـات الرجولة ●
  %)٧٣٫٣(ــوازع الدینــي ـــــف الـــــ ضع●
 

 %)٤٩٫٥(ـر ــ االستعراض ولفت النظ●
  %)٤٧٫٧(ــة ــة المكبوتــــــالعاطفــــ ●
  %)٤٤٫٢(ــــــى  ــد األعمـــــــ التقلیـ●
  %)٥١٫٧(ـــص   ـــــ تعویــــض النق●
 

  %)٤٧٫٤ (الحرمان من الحنان األسري ●
 %)٤٠٫٩(ـذات  ـــات الــــدي وإثبـــ التح●
  %)٣٤٫٠(اج النفسي والروحي ـــ االحتی●
  %)٣٩٫٣(ــن ــن اآلخریــــرة مـــــــ الغی●
 

 دوافع مسيطرة
 

 دوافع مشجعة
 

 مؤثرةدوافع 
 



 ١٢

  أسباب العالقات العاطفية الطالبية .٢
لعالقات العاطفية الطالبية وفق طبيعة البيئة المؤثرة م تحليل األسباب التى تقف وراء ات

  :والحاضنة لتلك األسباب والتى تم تصنيفها إلى
  . الجامعيةأسباب تتصل بالبيئة. ب     .أسباب تتصل بالبيئة األسرية والعائلة. أ

  .أسباب تتصل بالبيئة المجتمعية والعامة. ج
  .قات العاطفية الطالبيةلتحليل النتائج المتصلة بأسباب العالواآلتي عرض 

  :األسباب المتصلة بالبيئة األسرية والعائلية.أ
  احتلت مجموعة األسباب المتصلة بالبيئة األسرية والعائلية المرتبة الثالثة ضمن مجموعات

 %).٤٥,٥(األسباب التى تقف وراء العالقات العاطفية الطالبية بوزن نسبى 

 ثم وجود مشكالت %) ٦٣,٤(سرة ورقابة األهل وحاء فى مقدمة هذه األسباب غياب دور األ
 %).٤٤,١(أسرية وعائلية 

 للعالقات العاطفية وبشكل عام فقد تباينت فئات أفراد العينة فى اإلنحياز لهذه األسباب كمفسر 
الطالبية وباألخص فئة الطالبات وذوى المستوى المعيشي المرتفع وغير ذوى الخبرة بالعالقات 

 .ذلك بأكثر مما توفر لباقى فئات العينةالعاطفية الطالبية و

  :أسباب تتصل بالبيئة الجامعية.ب
  فى مؤخرة مجموعة األسباب المؤثرة على العالقات العاطفية الطالبية ، ظهرت األسباب ذات

 %).٤٢,٠(العالقة بالبيئة الجامعية وبوزن نسبى 

  ٤٣,٧(آلخرينساير  ومواالنسياق%) ٥٦,٤( المنفتح الجامعيوتصدرت هذه األسباب الجو.(% 

 ة وذوى المستوى المعيشي المحدود ، بأكثر مما ظهر لدى طلبوذكى معظم هذه األسباب ال
 .أو وجود خبرة بالعالقات العاطفية الطالبية) الحضريين-الريفيين( محل اإلقامة اختالف

  : المجتمعية والعامةأسباب تتصل بالبيئة. ج
 بيئة المجتمعية والعامة مجموعات العوامل المؤثرة صدرت مجموعة األسباب ذات العالقة بالت

  %).٦١,٠(على إنتشار العالقات العاطفية الطالبية وبوزن نسبى 
  االتصاالتوسهولة %) ٧١,٧(وفى مقدمة هذه المجموعة ظهرت أسباب المواقع اإلباحية والشات 

  %) .٥٨,٣(واإلعالم اإلباحي والفن الهابط %) ٦٨,٢(التليفونية 
 تشارك تكية هذه األسباب لدى غير ذوى الخبرة بالعالقات العاطفية ز فروق واضحة لتوباستثناء

 األوزان النسبية لتلك األسباب التى تتصدر كافة أسباب العالقات فيتقارب تباقي فئات العينة و
 .العاطفية الطالبية

  
 
  



 ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یةالبیئة المجتمع  البیئة الجامعیة  البیئة األسریة
٦١,٠  %٤٢,٠  %٤٥,٥%  

  
  

  أسباب العالقات العاطفية الطالبية
  

 يدعمه الفراغ والملل ومسايرة اآلخرين ويكرسه ضعف الوازع واتصالي وتعليمي إعالميانفتاح 
   واالغتراب ونقص األنشطة والهواياتالديني

  
  
 

 أسباب تتصل بالبیئة المجتمعیة والعامة

  %)٦٨,٥)(محمول-نت(سهولة االتصاالت 
  %)٧٠( المواقع اإلباحيـــة والشات  
  %)٤٥,٧( الفــراغ والمـــلــــل

 %)٥٨,٣(ــط  والفن الهابياإلباحاإلعالم 

 أسباب تتصل بالبیئة الجامعیة

 )%٣٣,١( نقص الهوايات واألنشطـة  
  %)٥٦,٤( منفتـــح يـجامع  جو 

  %)٤٣,٧( ومسايرة اآلخريناالنسياق 
 %)٣٤,٨(غواية طالب محترفيـــن 

 أسباب تتصل بالبيئة األسرية والعائلية

  %)٤٤,١( وعائليــة أسرية مشكالت 
  %)٣٩,٠(  االغتراب والبعد عن المنزل

  %)٦١,٣( غياب دور األسرة ورقابتهـا 
 %)٢٣,٣(ب فى الطفولة ـــ فقدان الح

 

 الخالصــــة

  إستخالص
  أسباب العالقات العاطفیة



 ١٤

  :مسار العالقات العاطفية الطالبية :رابعاًً 
خالل المناقشات الواسعة مع عديد من  فمنر العالقات العاطفية الطالبية ، تصنيف مسالمدخل  انتهاجتم 

 حول الظاهرة ، حاول الباحث أن يـصنف مـسار           عريضةالطالب والمختصين و من خالل قراءات       
من خالل مجموعات من التصرفات واألفعال التى يمارسها المنغمسون فـى  العالقات العاطفية الطالبية  

 التصرف وذلك  بالتمييز بين أربع مراحل قد تمر بهـا هـذه            وشدةفقاً لمستوى نوع    العاطفة الطالبية و  
  :العالقة وهى على النحو التالي

 وهى مرحلة تتميز ببدايات التعارف فى صورة صداقة بريئة وطلب رقم الهـاتف              :مرحلة المسامرة  .أ
  .الخ....والمكالمات التليفونية 

خالل هذه العالقات العاطفية الطالبيـة       وع التصرفات واألفعال   وخاللها تشتد وتتن   :مرحلة المسايرة .ب
  .الخ....ليتخللها الوعد الزواج والتالمس ، وضغوط من األهل وخلوة داخل الجامعة 

 وفيها يقوم بعض من يمارس العالقات العاطفية الطالبية بإقامة أكثر من عالقـة              :مرحلة المغامرة    .ج
 ، مع ظهور أشكال من      العالقة ، مع صراع و تأنيب ضمير      عاطفية ، وقد يظهر عنف خالل هذه        

  الخ... الذى يتخلله مشكالت أو إنفصالالشرعيالزواج 
 وفيها تدخل العالقات العاطفية مرحلة حرجة من خالل إنهاء العالقة أو طلب أو              :مرحلة المخاطرة   . د

لى مسارات أخرى لـم  حدوث أشياء محرمة أو الزواج العرفي المستقر أو غير المستقر ، ليصل إ   
  .تستطع الدراسة تتبعها

  :ارات العالقات العاطفية الطالبيةواآلتي أهم النتائج المتصلة بتحليل مس
  :مرحلة المسامرة. أ
     والمكالمات %) ٧٧(تتصدر هذه المرحلة وفق أراء الطالب أفراد العينة سلوكيات طلب رقم الهاتف

فى حين أن إنتهاءها بالخطوبة والزواج ومعرفـة        %) ٦١(الفسح خارج الجامعة     و%) ٧٣(الليلية  
 .مؤخرة سلوكيات هذه المرحلة بالعالقة جاءت فى األهل

  وأكد على أولوية هذه السلوكيات الريفيون ، وذوى المستوى المعيشي المحدود وذوى الخبرة السابقة
 .بالعالقات العاطفية أكثر من باقي الفئات

      تحصل على المرتبة األولى ضـمن سـلوكيات العالقـات           وبشكل عام فإن سلوكيات هذه المرحلة 
  . المراحلباقيمقارنة بسلوكيات % ٥٧العاطفية العامة ، وبوزن نسبى 

  :مرحلة المسايرة.ب
 صدر الوعد بالزواج سلوكيات مرحلة المسايرة وفق أراء الطالب أفراد العينـة بـوزن نـسبى                يت

 الخطوبة بين األطراف أو مـن األهـل         لكنها أيضاً بسلوكيات أخرى شائعة مثل رفض      %) ٦٨,٣(
 .وغيرها من السلوكيات التى تميزها هذه المرحلة%) ٥١,٥(عالوة على بدء التالمس %) ٥٥,٥(



 ١٥

     وباستثناء الطالب ذوى المستوى المعيشي المرتفع الذين يزكون معدالت عالية من هذه الـسلوكيات
متقاربة لمجموعة الـسلوكيات األخـرى      عن بقية الفئات فى العينة تتساوى باقي العينات بمعدالت          

 . األهل لضغوط تجاه العالقة والخلوة داخل الجامعةةوباألخص ممارس

    مقارنة بسلوكيات باقي المراحـل  %)٤٩(وتحتل سلوكيات هذه المرحلة المرتبة الثانية بوزن نسبى 
 .التى تحفل بسلوكيات ذكرها أفراد العينة بدرجة عالية من التباين

  :غامرة مرحلة الم. ج
               تتصاعد التصرفات والسلوكيات المميزة لهذه المرحلة وفى مقدمتها ظهور مظاهر عنـف بـسبب

من الطالب ، ثم تكرار أكثر من عالقة عاطفية لدى األطراف ، ثم ظهـور     %) ٥٧,١(العالقة لدى   
 .حاالت زواج من هذا النوع حافل بالمشكالت واالضطرابات

     ه السلوكيات لدى الطالبات والريفيين كثيراً من سلوكيات مرحلـة  وتتزايد األوزان النسبية لمعظم هذ
 %).٤٨,٧(المسايرة وبوزن نسبى 

   مرحلة المـسايرة   األوزان النسبية لسلوكيات مرحلة المغامرة لتقترب كثيراً من سلوكيات          وتتقارب
 .%)٤٨,٧ (وبوزن نسبى

  :مرحلة المخاطرة . د
     فى مقدمتها إنهاء نسبة عالية من العالقـات  يأتيية بسلوكيات خطرة ودرام  تمتلئ مرحلة المخاطرة 

%) ٥١(، وحدوث وطلب أشياء محرمة      %) ٦٠,٢(وحدوث صدمات لألطراف بحسب أفراد العينة       
 المستقر  العرفي غير المستقر أو الزواج      العرفي على الترتيب بينما تقل نسب الزواج     %) ٤٥,٣(و  

 .إلى ما يقرب أو يقل من ثلث العينة
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  مخاطرة  مسايرة  مغامرة  مسامرة
٤٤,١  %٤٨,٧  %٤٩  %٥٧%  

    يتخللها تأنيب الضمير والزواج العرفي غير المستقرلمغامرة بالتالمس والخلوة ، لتفضي مسايرة تحت مظلة الصداقة البريئة والوعد بالزواج ، تتطور إلى مسامرة
لتنتهي بمخاطرة طلب أو حدوث أشياء محرمة أو مسارات أخرى مجهولة.

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 
٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

 % مرحلة المسامرة م

 ٤٤,٠ صداقة بريئة ١

 ٨٠,٠ طلب رقم هاتف ٢

 ٤٠,٠ معرفة األهل بالعالقة ٤
 ٧١,٣ مكالمات ليلية ٣

 ٣٩,٠ خطوبة وزواج ٦
 ٦٠,٥ فسح خارج الجامعة ٥

 ٧٠,٠ وعد بالزواج ٧
 %  المسايرة مرحلة م

 ٥٥,٨ رفض الخطوبة ٨

 ٥٣,٦ ستالمـــ ١٠

 ٥٢,٧ األهل من ضغوط ٩

 ٤٨,٠ بالجامعة خلوة ١١

 ٥١,٧ خلوة خارج الجامعة ١٢

 % مرحلة المغامرة م
 ٥٢,٠ تكرار أكثر من عالقة ١٣
 ٤٢,٨ صراع وتأنيب ضمير ١٤

 ٥٤,٦ عنف بسبب العالقة ١٥

 ٤٧,٠  غير مستقرشرعيزواج  ١٦

 ٤٣,٦ عدم التوافق ١٨

 ٤٧,٥  بمشكالتشرعيزواج  ١٧

 % ةمرحلة المخاطر م

 ٤٦,٤ طلب أشياء محرمة ٢٠

 ٦٠,٠ إنهاء العالقة وصدمة ١٩

 ٤٩,٧ حدوث أشياء محرمة ٢١

 ٣٤,٥  مستقرعرفيزواج  ٢٢

 ٢٨,٢  غير مستقرعرفيزواج  ٢٣

 ؟؟ مسارات أخرى مجهولة ٢٤

١٣ 
١٤ 

١٥ 

١٦ 
١٧ 

١٩ ١٨ 
٢٠ 
٢١ 

٢٢ 

٢٤ ٢٣ 

  استخالص
 العالقات العاطفیةمسار  

 

  الخالصة



  العالقات العاطفية الطالبيةآثار  :خامسا
 وتباين اآلثار المتوقعة والناجمة عن سلوكيات العالقات العاطفية الطالبية من آثـار              تنوع إزاء

لعالقات قبل وأثناء وبعـد   هذه افي ينغمس المن نعكس على   توآثار  ،   الطالبي المجتمع   تقراراستنال من   
 أطراف عديدة من خسائر نفسية وأخالقية قد تـنجم  يتهدد المرور بهذه الخبرة العاطفية ، عالوة على ما    

  :فقد قام الباحث بتصنيف هذه اآلثار إلى أربع مجموعات من اآلثار وهى. عن هذه العالقة 
  :اآلثار التعليمية للعالقات العاطفية الطالبية .أ
 لآلثار العالقات العاطفية الطالبية تالية ار التعليمية فى المرتبة الثالثة من اآلثار الناجمة عنتأتى اآلث 

 .%) ٤٨,٣(اإلجتماعية والنفسية وبوزن نسبى يبلغ 

           وعدم التركيز فى المحاضرات     دويحدد الطالب أفراد العينة هذه اآلثار  ليضعوا فى مقدمتها الشرو 
ـ  األمر الذى يزداد ليصل إلى غياب        ،%) ٦٩,٣(والعملية التعليمية    %) ٦٠,١(ن المحاضـرات    ع

 إلى جانب جوانب إيجابية للعالقات العاطفية أشار        من الحاالت % ٥٠ حواليوالغش والرسوب فى    
 إيجـابي من أفراد العينة لحاالت تفوق وحصول على تقديرات ووجود حـافز   % ٣٩و  % ٤٤ إليها

 .للتفوق على الترتيب

    النسبية لآلثـار التعليميـة ، يؤكـد عليهـا ذوى     األوزانلبة والطالبات فى    وعلى حين يتقارب الط 
 . بالعالقات العاطفيةالمستوى المعيشي األعلى والطالب الريفيين وغير ذوى الخبرة السابقة

  :اآلثار النفسية للعالقات العاطفية الطالبية. ب
         مركزيـة  نتـائج   ك غيرها للظهور    من  أكثر ةيبدو من النتائج أن اآلثار النفسية هى اآلثار المرشح

 الطالبيـة   حيث تحتل المرتبة األولى من بين آثار العالقات العاطفيـة         للعالقات العاطفية الطالبية    
 .من الحاالت%)  ٥٨(حوالي وبوزن نسبى تبلغ 

        النفسية التى ذكرها الطالب أفراد العينـة        واالضطراباتومن بين عديد من األعراض والمشكالت 
 العصبية والنفـسية  االضطراباتها العالقات العاطفية الطالبية تظهر فى المقدمة منها     كآثار تستدعي 

) درغال(والخوف المستمر من فقدان العالقة      %) ٦٤,١(والمشاعر المهتزة وغير المستقرة     %) ٦٨(
وغيرها مع وجـود  %) ٥٧,٦( فى نظرات اآلخرين   االحتراموعالوة على اإلحساس بعدم     % ٦٢,٤

اتزان  من أفراد العينة فى صورة    % ٤٣,٥ نفسية فى بعض الحاالت للعالقة ذكرها        جوانب إيجابية 
 . لمثل هذه العالقة نتيجةوتوافق نفسي

    المستوى المعيشي وغير ذوى الخبرة السابقة بالعالقات العاطفيـة          ومحدوديالطالبات ،   وقد أكدت 
لـم تـؤثر   ، فـى حـين    فئـات العينـة   بـاقي على هذه اآلثار النفسية بأوزان نسبية أعلى مـن       

 .كثيراً على معظم أوزان هذه اآلثار النفسية) ريةالحض/ةالريفي(

  
  
 



 ١٧

  :اآلثار اإلجتماعية للعالقات العاطفية الطالبية. ج
         تحتل المرتبة الثانيـة تاليـة       ل ظهرت اآلثار اإلجتماعية بشكل واضح ضمن إستجابات أفراد العينة

 %).٥٢,١(لآلثار النفسية وبوزن نسبى بلغ 

 ونظـرة األسـاتذة    %) ٦٧,٩(يث رشح أفراد العينة آثار مثل الهمـز واللمـز بـين الـزمالء               ح
فى  كأهم اآلثار اإلجتماعية لتلك العالقات%) ٥٥,٦(والنيل من سمعة األطراف    %) ٥٦,٧(والطالب

حين جاءت اآلثار السلبية مثل التدخين والمخدرات والسلوكيات المنحرفة فى مؤخرة هـذه اآلثـار               
 %).٤٠(سبي لم يتعد وبوزن ن

   وذوى المـستوى المعيـشي   ن ييوأكدت األوزان النسبية لتلك اآلثار اإلجتماعية أن الطالب والـريف
 . اإلجتماعية للعالقات العاطفية الطالبيةاآلثاراألعلى أكثر رصداً وإحساساً بتلك 

  :العاطفية الطالبية اآلثار األخالقية للعالقات .د
      جاءت اآلثار األخالقية تالية لكل من اآلثار النفسية   %) ٤٣,٢( نسبى بلغ فى المرتبة األخيرة وبوزن

  . والتعليميةواالجتماعية
               ، ورغم خطورة وحساسية اآلثار األخالقية لتلك العالقات والمتمثلة فى ابتزاز وتهديد بين األطراف

دمة هذه اآلثار ى األهل واألصدقاء وتأنيب الضمير لحرمة هذه العالقة والتى جاءت فى مق الكذب عل 
ظهرت حاالت زواج نـاجح     . على الترتيب %) ٤٧،  % ٥٥(األخالقية وبأوزان نسبية تقترب من      

 بطلب وفعل أشياء %)٤٢-٣٦(من أفراد العينة مع معدالت تراوحت من  %) ٣٨(ومستقر رصدها   
 %).٣٥,٤( بفشل وانفصال ينتهيوزواج %) ٣٨,٦ (عرفي بزواج وانتهتمحرمة ، 



 ١٨

  
  
  
  

  
  

 .رود وعدم تركيز فى المحاضراتش-١
  . غياب من المحاضرات-٢
  .  غــش ورسـوب-٣
  . تخلف ليظل بالكلية مع الطرف اآلخر-٤
  . مشكالت مع الزمـــالء واألقران-٥
  . األساتذة ومعاونوهممع مشكالت -٦
  . حافز إيجابي للتفـوق-٧
  . التفوق والحصول على تقديـرات-٨

٦٩,٣%  
٦٠,١%  
٤٩,٧%  
٤٤,٧%  
٤٤,٢%  
٣٥,٤%  
٣٨,٧%  
٤٤,٢%  

    

 . الهمـــز واللمــز من الزمالء-١

  . نظــرة األساتــذة والطــالب-٢
  . النيل من سمعــة األطــــراف-٣
  . عنف ومشاجرات بسبب العالقــة-٤
  . فضيحـة لألهـل واألقـــارب-٥
  . مراقبة األهل والحرمان من الدراسة-٦
  . تدخين ومخدرات وسلوكيات منحرفة-٧
  

  

٦٧,٩%  
٥٦,٧%  
٥٥,٦%  

٥٤%  
٤٩,٨%  
٤٢,٢%  
٣٨,٨%  

  
  

  
  

 . مشاعر مهتزة وغير مستقــــرة-١
  . إحساس بعدم االحترام من اآلخرين-٢
  . جروح عميقة وصدمات وانكســار-٣
  . اضطرابات عصبية ونفسيــــة-٤
  . شكوك حول الطــرف اآلخـــر-٥
  ).غـــدر( خوفاً من فقدان العالقة -٦
  . نفســـــــى اتزان وتوافـق-٧

٦٤,١%  
٥٧,٦%  
٥٩,٦%  

٦٨%  
٥٦,٦%  
٤٢,٤%  
٤٣,٥%  

 . ابتـزاز وتهديد بين األطراف-١  
  . الكذب على األهل واألصدقاء-٢
  . تأنيب الضمير لحرمة العالقة-٣
  . طلب أشيــاء محرمـــة-٤
  . فعـل أشيــاء محرمــة-٥
  . زواج عرفــــــــى-٦
  . زواج ينتهى بفشل وانفصال-٧
  .ستقـر وناجـــح زواج م-٨

٥٤,٨%  
٥٤,٤%  
٤٦,٤%  
٣٦,١%  
٤١,٥%  
٣٨,٦%  
٣٥,٤%  
٣٨,٤%  

  

   العالقات العاطفية الطالبيةآلثارالوزن النسبي 
  األخالقيـةاآلثار   النفسيـةاآلثار   االجتماعيةاآلثار   اآلثار التعليمية

٤٣  %٥٩  %٥٢  %٤٨%  
  الخالصة

  آثار العالقات العاطفية الطالبية
 لالضطراباتتصل ي ومشكالت دراسية قد تقترن بحاالت تفوق مصحوبة بمشكالت نفسية  تعليماضطراب

 في سلوكية وانحرافات من المحيطين ومشكالت لألهل اجتماعية مع مضايقات الحاالتالعصبية في كثير من 
  .قر أو زواج غير مستعرفي الغالب بتهديدات أخالقية وسلوكية غير شرعية وزواج فيحاالت قليلة تختتم 

  إستخالص
  العاطفیةالعالقاتآثـار  

 

 اآلثــار التعلیمیـــة
 

 اآلثــار االجتماعیة
 

 النفسیـةاآلثــار 
 

 اآلثــار األخالقیـة
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  :آليات المواجهةأوالً 
للتعرف على آليات مواجهة اآلثار السلبية لظاهرة العالقات العاطفية الطالبية تم اقتراح عدد من 
اآلليات بلغت إثنى عشر آلية وطلب من الطالب أفراد العينة ترتيب هذه اآلليات وفقاً ألهميتها وأولويتها          

  .لألقل أهمية) ١٢(لألهم وحتى ) ١(من 
  :قاً الستجابات أفراد العينة ، تم تصنيف هذه اآلليات لثالث مستويات من األولويةوف
  .وتضم األولويات التي أعطيت الترتيب من األول للرابع : أولوية متقدمة. أ

  . وتضم أولويات التي أعطيت الترتيب من الخامس وحتى الثامن:األولوية المتوسطة . ب
  .ولويات التي أعطيت الترتيب من التاسع وحتى الثاني عشر وتضم األ:األولوية المتأخرة . ج

الوزن النسبي لآلليات المقترحة لمواجهة اآلثار الـسلبية للعالقـات العاطفيـة            ) ٣(ويوضح جدول   
  :الطالبية ومنه يتضح

 أخذت اآلليات ذات العالقة بالتوعية واإلرشاد مكانة ظاهرة ومتقدمـة ضـمن اآلليـات المقترحـة                 .أ
، وتـدريس   %) ٧٩,٤(، ومناقشة الظواهر الطالبيـة      %) ٩٠,١(توعية فى بداية العام     وباألخص ال 

 ) .٧٥,١(أخالقيات البيئة الجامعية 

لم تظهر النتائج تقدم حقيقي لآلليات المتصلة بوضع ضوابط للظاهرة ومواجهتها رسمياً وبـاألخص              .ب
الطـالب مـن خـالل      جهة   وموا %)٥٣,٤(تلك المتصلة بتأنيب وزجر الممارسين لتلك العالقات        

  %).٥٩,٩(، وقيام الجامعة بوضع ضوابط لتلك العالقات %) ٥٧,٨(اإلحصائيين االجتماعيين 
 غير المحسوسة للطالب فى مواجهة هـذه الظـاهرة مثـل    االحتياجات منطقة فيهناك آليات تدخل   .ج

. الطالبي والتوجيه   دورات مهارات الحياة ، تفعيل اإلرشاد األكاديمي ، نشر وتفعيل وحدات اإلرشاد           
  . ومناقشتها مع الطالب لنيل موافقتهم وتفاعلهم معها شرحهاينبغيوهى آليات 

 والدروس المستفادةمواجهة الآليات القسم الثالث 



 ٢٠

  
   توزيع الطالب وفق اختياراتهم لألولويات مواجهة الظاهرة)٣(جدول 

  

  اتـــــاآللي

أولوية 

  متقدمة

)٤-١(  

أولوية 

  متوسطة

)٨-٥(  

أولوية 

  متأخرة

)١٢-٩(  

اجمالى 

  النقاط

الوزن  * 

  بيالنس
  الترتيب

  )١(  ٩٠,١  ٤٨٩  ١٥  ٢٤  ١٤٢   الدراسي فى بداية العام الطالبتوعية

  )٢(  ٧٩,٤  ٤٣١  ٣١  ٥٠  ١٠٠  ة مفتوحة حول الظاهرة وأسبابها وآثارهامناقش

  )٣(  ٧٥,١  ٤٠٨  ٣٧  ٦١  ٨٣   الجامعيةتدريس أخالقيات البيئة

  )٤(  ٦٨,٩  ٣٧٤  ٥٠  ٦٩  ٦٢   والنفسيجماعيالرشاد اإلجلسات 

  )٩(  ٥٨,٠  ٣١٥  ٤٧  ٧٥  ٥٩   مهارات الحياةة لتنمية مكثفدورات 

  )١٢(  ٥٣,٤  ٢٩٠  ١٠٦  ٤١  ٣٤  أصحاب هذه السلوكيات تأنيب وزجر

  )٨(  ٥٩,٩  ٣٢٥  ٢٨  ٦٢  ٩١  وضع الجامعة لضوابط مع الحفاظ على الحريات

  )٥(  ٦٦,٥  ٣٦١  ٤٨  ٧٦  ٥٧  تشجيع عالقات بين أسر الطالب والجامعة

  )١٠(  ٥٧,٨  ٣١٤  ٧٩  ٧١  ٣١  االجتماعيين خصائييناأل  الطالب خاللمواجهة

  )٦(  ٦٤,٦  ٣٥١  ٦١  ٧٠  ٥٠   مع الطالبومناقشتها الطالبية دراسة الظواهر

  )٧(  ٦٠,٤  ٣٢٨  ٧٨  ٦٥  ٤٠  اإلرشاد األكاديميدور األساتذة في تفعيل 

  )١١(  ٥٦,٢  ٣٠٥  ٨٠  ٥٨  ٣٣ والتوجيه الطالبي وحدة اإلرشادنشر وتفعيل 

  

    ١×تكرار األولوية المتأخرة +٢×تكرار األولوية المتوسطة + ٣×ر األولوية المتقدمةتكرا   =  الوزن النسبي *
  ١٠٠×                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

  ٣الحد األقصى × ) ١٨١( التكرارات إجمالي                                                



 ٢١

  
  

      توعية الطالب فى بداية العام 
      مناقشة حول الظاهرة وأسبابها 
      تدريس أخالقيات البيئة الجامعية

      جلسات اإلرشاد الجماعي والنفسي
    عالقات بين أسر الطالب والجامعة  
    دراسة ومناقشة الظواهر الطالبية   
    تفعيل اإلرشاد األكاديمي  
    وضع الجامعة لضوابط   
  دورات مهارات الحياة     
  االجتماعيين مواجهة األخصائيين    
 تفعيل وحدة اإلرشاد والتوجيه     
  تأنيب وزجر أصحاب السلوكيات    

  
  الخالصة

  آليات مواجهة اآلثار السلبية للعالقات العاطفية
  

ت الحياة  ونشر مهاراتوعية وتعريف بأخالقيات البيئة الجامعية وتشجيع العالقة مع الطالب وأسرهم
 وتفعيل اإلرشاد والتوجيه الطالبي ومناقشة فكرة ضوابط جامعية ال تتعارض مع الحريات الطالبية

آليات مواجهة اآلثار السلبية للعالقات 
العاطفية



 ٢٢

  :استخالص عامثانياً 
  

 من أبعاد وعناصر استخالصه ما تم استعراضمن خالل يمكن إيجاز العالقات العاطفية الطالبية 
  :التاليالظاهرة وذلك على النحو 

  
  رـــــــــالعناص  ادــاألبع

مفهوم وطبيعة 
  العالقة

  والحديث والتسليةقامة عالقة بهدف اإلشباع العاطفي إلنزعة لدى معظم الطالب. 

 عادة بالفشلوتنتهي  وبمعيار الوسامة والمظهر ، وتبدأ عادة برغبة الطرفين.  
 إشباعها والقليل يرى ضرورة وهى عالقة يرى الطالب أنه ينبغي تجنبها أو تأجيلها.  

 الطالب نحو اتجاه
  العالقة

 هناك اتجاه سلبي نحو العالقات العاطفية الطالبية يقابله اتجاه إيجابي بنفس النسبة.  
 العالقات العاطفيةفي حين تظل غالبية الطالب في موقف محايد تجاه ظاهرة .   

دوافع الطالب 
  نحو العالقة

  زع الدينيوضعف الوادوافع غريزية مسيطرة يزكيها إثبات الرجولة واألنوثة. 
  وتعويض النقص لدى كثير من الطالبوينميها التقليد واالستعراض ولفت النظر.  

 داخل مجتمع الجامعةمشوب بالتحدي واثبات الذاتالروحي الويدعمها االحتياج النفسي و .  
أسباب العالقات 

  العاطفية
  يدعمه الفراغ والملل ومسايرة اآلخرينواتصالي وتعليمي إعالميانفتاح . 

   واالغتراب ونقص األنشطة والهواياتالجو الجامعي المنفتح ويكرسه.  

مسار العالقات 
  العاطفية

  تبدأ بطلب رقم الهاتف مسامرة تحت مظلة الصداقة البريئة والوعد بالزواج. 

 داخل وخارج الجامعةالتالمس والخلوة  خالل المكالمات الليلية و تتطور إلى مسايرة. 

 والزواج العرفي غير المستقر وبعض العنفا تأنيب الضمير لتفضي لمغامرة  يتخلله   
  أو مسارات مجهولةأو إنهاء العالقة لتنتهي بمخاطرة طلب أو حدوث أشياء محرمة.  

آثار العالقات 
  العاطفية

  قد تقترن بحاالت تفوقكالغياب والغش والرسوب اضطراب تعليمي ومشكالت دراسية.  
 الحاالتبعضالضطرابات العصبية في ا و لمهتزة كالمشاعر امصحوبة بمشكالت نفسية . 

  مع مضايقات اجتماعية من المحيطين ومشكالت لألهل وانحرافات سلوكية في حاالت قليلة  

 غير مستقرعرفي  غير شرعية وزواج  الغالب بتهديدات أخالقية وسلوكياتتختتم في.  

  آليات المواجهة
 جيع العالقة مع الطالب وأسرهمتوعية وتعريف بأخالقيات البيئة الجامعية وتش.  

 حياة وتفعيل اإلرشاد والتوجيه الطالبيباإلضافة لمناقشة الظواهر الطالبية ونشر مهارات ال 
  ضوابط جامعية ال تتعارض مع الحريات الطالبيةوتحديدومناقشة مع طرح فكرة   



 ٢٣

  :الدروس المستفادةثالثاً 
  : مكملةالنموذج التصوري للدراسة والحاجة لرؤى أخرى.١

 ظاهرة العالقات العاطفيـة الطالبيـة    في حرجة   أبعاد وعناصر  أن تتناول    حاولت هذه الدراسة  
 واآلثـار المتـصلة بهـذه        للمفهوم واالتجاهات والدوافع واألسباب ، عالوة على المسار        بتناولهاسواء  

 دراسـة   الظاهرة ، غير أن النتائج أظهرت أن هناك جوانب أخرى للظاهرة يمكن أن تفـصح عنهـا                
الخ وهـى جهـود ينبغـي أن        ..العالقات اإلرتباطية بين المفاهيم والمسار أو بين الدوافع واالتجاهات          

يتصدى لها أهل االختصاص لما تمثله هذه الظاهرة واسعة االنتشار على المجتمع الطالبي فى مـساره                
  .رهيصمو
  :الحاجة إلى أساليب أخرى لدراسة الظاهرة.٢

الرئيسية التى استخدمها وهى االستقصاء درجة عالية مـن          ضمن لألداة لقد حاول الباحث أن ي    
تنوع وغنـى مفـردات وأبعـاد         والتي وفرت  الثقة واالكتمال بعدد من التدابير التى ذكرتها الدراسة ،        

وعناصر هذه الظاهرة ، فإن أساليب أخرى مثل دراسات الحالة ، وحلقـات النقـاش ، والمجموعـات           
  .ل فى الكشف عن جذور هذه الظاهرةالبؤرية يمكن أن تستغ

  :فرصة عالية لمحاصرة اآلثار السلبية للظاهرة.٣
وجود مؤشرات سلبية تظلل العالقات العاطفيـة الطالبيـة      برغم   وتشير نتائج الدراسة إلى أنه      

فان هناك عدد مـن     ،   والتعليمية واألخالقية    واالجتماعيةعلى طول مساراتها المختلفة وآثارها النفسية       
 لمحاصرة آثار سلبية عديدة للظاهرة منها ما ظهر         اإليجابيإلشارات التى تفتح باب األمل فى التعامل        ا

 أربع أخماس   حوالي نحو هذه العالقات حيث يسود اتجاهات محايدة أو سلبية لدى             الطالب اتجاهاتمن  
 السلوكيات  وانخفاض. لها أفراد العينة أن هذه العالقة يجب تجنبها أو تأجي         ثلثيالعينة ، ورؤية أكثر من      

 اسـتغاللها  ينبغـي  المغامرة والمخاطرة بالنسبة لباقى السلوكيات وهى كلها إشارات          لمرحلتيالمميزة  
  . والتعامل اإليجابي معهالمحاصرة اآلثار السلبية للظاهرة

  :أضواء فى نهاية النفق المظلم.٤
 منها أن العالقات الجادة     األثرومحدودة المساحة   تخلوا الدراسة من مالمح مضيئة وان ظلت        لم  

 من أفراد العينة ، ومنها أن التفـوق         %٣٨ذكرها   كانت من بين أهداف      والتعارفوالمحترمة والزمالة   
ومنهـا أن   ،  من أفراد العينة    % ٢٠ كانت من بين معايير التعارف بين األطراف لدى          الخلقيوااللتزام  

من أفـراد العينـة ،      % ٤٤ول على تقديرات عن     والحصمصدراً للتفوق   يمكن أن تمثل    هذه العالقات   
يمكن % ٣٨حوالي وان هذه العالقة يمكن فى رأى  منهم  %٤٣والتوافق النفسي لدى ومصدراً لالتزان 

 البناء عليها لتوجيه وإرشـاد الطـالب نحـو          ينبغي وهى كلها مالمح     .أن ينتهى بزواج مستقر وناجح    
  .الطالبية/فى العالقات الطالبية زم والبناء اإليجابي والملتمعايير وأخالقيات التعامل 

  
  



 ٢٤

  : البيئة األسرية والبيئة المجتمعيةالبيئة الجامعية وانعكاس السلوكيات. ٥
لطالبية حيـث مثـل    ألسباب العالقات العاطفية ا   مثلت البيئة المجتمعية والعامة المصدر األول       

والمواقـع اإلباحيـة     االتصاالت التليفونيـة  وسهولة  ،  والفراغ والملل   باحي والفن الهابط ،      اال اإلعالم
 حين جاءت البيئة في. طالبيةالعالقات النحو  العواطف لتسبيبمصدراً حيوياً   ) الشات(دردشة  وغرف ال 

الجامعية ما هى إال ثمرة ألسباب غـذتها        ة  بيئاألسرية والعائلة فى المرتبة الثانية ، لتظهر النتائج إن ال         
ومسايرة األخريين عالوة علـى     المنفتح  ،    ويسر لها الجو الجامعي     ،  ألسرية  البيئة المجتمعية والبيئة ا   

  . بيئة قوية للظهور والعالنية لعامل االنتشار والشيوع والهوايات الجامعيةنقص األنشطة
  :واألخالقية فى المؤخرة..... اآلثار النفسية متقدمة . ٦

 والخـوف مـن      ، واالنكسارصدمات  المشاعر المهتزة وغير المستقرة ، والجروح العميقة وال       
 بعدم االحترام مـن اآلخـرين        واإلحساس العصبية والنفسية    واالضطراباتالغدر وفقدان العالقة ، بل      

من أفراد العينة وبـوزن   % ٦٨-٤٣,٥ت العالقات العاطفية الطالبية لدى ما يقرب من بغكلها آثار ص 
  .لآلثار التعليمية% ٤٨ و االجتماعيةلآلثار % ٥٢فى مقابل % ٥٩ حوالينسبى عام 

تؤثر علـى كافـة    والتعليمية فإن لآلثار النفسية أبعاد      االجتماعيةوبرغم خطورة وفداحة اآلثار     
أقـل  ووسط تلك العالقات يظهر نسب      . جوانب الشخصية وتنال من استقرار البيئة العائلية والمجتمعية       
 والـزواج   العرفيوالزواج  % ٣٨ اليحوآلثار وسلوكيات أخالقية كطلب وفعل أشياء محرمة بمتوسط         

 إال  التعليمية والنفـسية  اآلثارباقيوهى وان كانت أقل عن   ) % ٣٦(عام   بمتوسط   بانفصالالذى ينتهى   
  .الجامعي آلثارها المدمرة على مستقبل أجيال من الشباب  متابعتها ووضعها موضع االعتبارينبغيأنه 
  : المحتملةاإلصالحومداخل ....العوامل ذات األولوية .٧

 الجـامعي وعت الدوافع واألسباب التى تقف وراء هذه الظاهرة واسعة االنتشار فى المجتمع             تن
على حين تسود األبعاد النفسية والوجدانية ، كقوة الغرائز وتعويض النقص وعـدم النـضج والتقليـد                 ف

 والتوجيـه  نُـصح األعمى واثبات الرجولة وغيرها وهى عوامل يصعب التحكم فيها سـوى بآليـات ال   
  .واإلرشاد وتزكية الوازع الديني

إجراءات إصالحية تتوالها البيئة المجتمعية العامـة والبيئـة         حاجتها  فإن األسباب تتشارك فى     
  .األسرية والبيئة الجامعية

وتـشجيع األنـشطة الجامعيـة       المنفتح   الجو الجامعي وفيما يتصل بالبيئة الجامعية فإن ترشيد       
ار والنقاش الذى يتجاوز المسكوت عنه طالما دعت الحاجة إلصـالح البنيـان             والملتزمة وأنشطة الحو  

 تصبح مهمة عاجلة يجب أن تتضافر فيها        الطالبي وتفعيل وحدات اإلرشاد والتوجيه       ، القيمي الجامعي 
ومناقشة آليات المواجهة التى تـم      مع عرض   اتحادات الطالب ورعاية الطالب واألسر الطالبية       جهود  

  .هذه الدراسة وتفعيلها من خالل إجراءات محدودةعرضها خالل 
  
  



 ٢٥

  :مالمح الظاهرة بين الرؤية الخارجية والممارسة الفعلية.٨
 مـرت  التـي الحاالت الذاتيـة   فئة  ن الطالب وفق    م الدراسة   عينة الدراسة اختالف استجابات     أظهرت

وافع وآثار الظاهرة لدى     تقديرات ود  في المغاالة حيث ظهر    المالحظة الخارجية   و فئة  بخبرات عاطفية 
  . عنها لدى ذوى الخبرة الذاتيةةالخارجيالمالحظة فئة 

من سيطرة دوافع مثل قوة الذاتية  جانب آخر إلى معاناة ذوى الخبرة        فيغير أن النتائج أشارت       
 الطفولة كمـا زادت     فيوفقدان الحب   ،   واالحتياج النفسي والروحى األعلى       ،  هذه المرحلة  في الغريزة

زواج وتأنيب الـضمير والتعـرض للـصدمات    يات المكالمات الليلية وحاالت رفض الخطوبة وال    سلوك
 ذكرها غيـر    التيالخ مقارنة بالنسب    ..والهمز واللمز من الزمالء      العالقة والخوف من فقدانها      وإنهاء

مساحة من  غير أن   الفئتين   رسم مالمح للتفرقة بين      فيلقد اجتهدت الدراسة    .ذوى الخبرة بتلك العالقات   
  التـي   دراسة الحالة المعمقـة و     أسلوب التحليل والكشف من خالل      إلى ما زالت تحتاج     الرمادياللون  

  .ةه الحقيتتبعرشحها لدراسات ن
  :الحاجة إلى ضوابط متوازنة .٩

 حظيت بموافقة متباينة من      ، ترحت الدراسة آليات لمواجهة ومحاصرة اآلثار السلبية للظاهرة       اق
فـى بدايـة العـام ،       بالظواهر الطالبية الجامعية     حين رحب الطالب بأنشطة التوعية     فعلى    ، الطالب

عند آليـة تأنيـب و   والمناقشة المتعمقة للظواهر الطالبية ، وتدريس أخالقيات البيئة الجامعية ، توقفوا          
  .  آلية مواجهة الطالب من خالل األخصائيين االجتماعيين وزجر الطالب ذوى هذه السلوكيات ،

 االحتيـاج  التى تفـرق بـين       االجتماعي لعلم النفس    واالجتماعيةفى ضوء الدراسات النفسية     و
دراسـة  وبالظاهرة  نرى أن يعاد تقويم أساليب وآليات المواجهة المتصلة          ، المحسوس وغير المحسوس  
دورات مـع تفعيـل     ،  العامة   مع الحفاظ على الحريات       للعالقات العاطفية  قيام الجامعة بوضع ضوابط   

اآلليات وتفعيلها  يظل قبول   أن  على  ،   اإلرشاد والتوجيه الطالبي     اتوحدوإنشاء  مهارات الحياة وتنشيط    
 ضوء مناقشات فيتلك اآلليات واإلجراءات    على  رهناً بموافقة الطالب    ،  وتحويلها إلى إجراءات عملية     

  .واسعة بمشاركة كافة المعنيين بمستقبل الشباب الجامعي أمل وكنز مصر األول
  :أثر البعد الزمني والجغرافي على نشر وانتشار الظاهرة.١٠

 بالجامعة منذ أكثر من أربعين عاماً ، بدأت خاللها الظـاهرة علـى اسـتحياء                عمليارست  م
 علنية وظهور هذا السلوك ، فضالً عن الظروف السياسية واالجتماعية           تواتسعت مع الوقت ، وساهم    

 عنهـا فـى جامعـات    واإلسكندريةاً فى الجامعات األم بالقاهرة وظهر ذلك جلي، فى انتشارها وتفشيها   
 لم تستخدم فى مواجهتها الذي ، فى الوقت جامعات مصر الوسطى والعليا بشكل أقل    بليم المحافظة و  اقألا

ومن ثم فإن دراسة هذه الظاهرة وغيرها مـن الظـواهر    . من اآلليات الجامعية السابق اإلشارة إليها      أي
ة تحت ظروف مكانية وزمانية مختلفة ، يمكن أن يسهم فى بناء رؤية قومية لإلرشـاد                الطالبية الجامعي 

 واحتياجـات ذلك أنه بقدر ما نقترب أكثر من فهم هموم          . والتوجيه الطالبي نحن فى أمس الحاجة إليها      
  . كنز مصر العظيمواستثمار اكتشاف ، نخطو أسرع نحو الجامعيشبابنا 



 ٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جداول الدراسة



 ٢٧

  يبين توزيع الطالب أفراد العينة وفقاً ألبعاد ومفهوم وطبيعة العالقات العاطفية الطالبية) ٢(دول ج
  

مستوى %   اإلقامة%   النوع% 
  المعيشة

الخبرة % 
  اإلختيارات  البعد  والممارسة

طالبا  طلبة
  ت

حالة   محدود  عالي  حضر  ريف
  ذاتية

مالحظة 
  خارجية

المتوس
  ط العام

  ٥٩  ٥٩  ٦٣  ٥٠  ٦٣  ٦١  ٥٩  ٥٥  ٦٤  بمعظم الطال
  الشيوع  ٣٣  ٣٥  ٣٠  ٤٢  ٢٥  ٣٤  ٣٤  ٣٦  ٣١  بعض الطالب

  ٨  ٦  ٧  ٨  ١٣  ٥  ٨  ٩  ٥  قليل من الطالب
  ١٥  ١١  ١٦  ١٦  ١٩  ١٩  ٩  ١٨  ١٠  الطلبـــة 
  ١٣  ١٤  ٨  ٢٥  ٢٢  ٨  ١٤  ١٤  ٩  الطالبـــات
  ٢٧  ٤٨  ٥٠  ٤٢  ٣٨  ٤٧  ٥٠  ٤٢  ٥٥  الطرفيـــن

الطرف 
  الذى يبدأ

  ٢٥  ٢٧  ٢٦  ١٧  ٢٢  ٢٦  ٢٧  ٢٦  ٢٦  شلة األصدقاء
  ١٧  ١٧  ١٧  ٨  ٢٥  ١٩  ١٦  ١٥  ١٧  زمالة وتعارف
  ٢٦  ٣٣  ١٩  ٣٢  ٢٥  ٢٣  ٣٢  ٢٥  ٢٧  حديث وتسلية
  ٣٦  ٣٩  ٣٣  ٤٧  ٣٨  ٣٢  ٣٨  ٣٢  ٤٠  إشباع عاطفى

هدف 
  العالقة

  ٢١  ٢١  ٣١  ١٣  ١٣  ٢٦  ٢٤  ٢٨  ١٦  عالقة جادة ومحترمة
  ١٢  ٩  ٢٣  ٦  ٣  ١١  ١٦  ١٠  ١٨  الشخصية القوية
  ٥٤  ٦٣  ٤٥  ٣٨  ٥٩  ٥٣  ٥٧  ٥٣  ٥٩  المظهر والوسامة
  ٢٠  ١٩  ١٩  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ١٦  ٢٦  ١١  التفوق واإللتزام

معايير 
  االختبار

  ١٤  ١٠  ١٣  ٢٩  ١٦  ١١  ١١  ١١  ١٢  مستوى اجتماعي متقارب
  ١١  ٧  ١٩  ٨  ٦  ١١  ١٢  ١٤  ٨  يجب إشباعها
  ٢١  ١٢  ٢٩  ٢١  ٣١  ١٨  ٢٠  ١٥  ٢٣  يمكن إشباعها
  ٢٨  ٣١  ٢٦  ٣٧  ١٦  ٣١  ٢٧  ٢٧  ٣٠  يجب تأجيلها

األهمية 
  والضرورة

  ٤٠  ٥٠  ٢٦  ٣٤  ٤٧  ٤٠  ٤١  ٤٤  ٣٩  يجب تجنبها
  ٣٢  ٣٦  ٣١  ٣٠  ٢٣  ٣٢  ٣٥  ٣١  ٣٦  الفشــــل
  ١٤  ١١  ١٩  ٥  ١٤  ٢٠  ١١  ١٨  ١١  الــــزواج
  ٣١  ٢٣  ٤٢  ٤٥  ٣٠  ٢٨  ٣١  ٢٧  ٣٢  مشكالت نفسية

المآل 
النتائج (

  )المتوقعة
  ٢٣  ٣٠  ٨  ٢٠  ٣٣  ٢٠  ٢٣  ٢٣  ٢١  مشكالت أخالقية



 ٢٨

  توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي للدوافع المسيطرة) ٢(دول ج
  قوة الغرائز فى 

  هذه المرحلة
  ضعف الوازع 

  الديني
  إثبات الرجولة 

  أو األنوثة
عدم النضج وقلة 

  الخبرة
               الدوافـع

  الفئـــات
%    %   %   %   

  ٤٧٫٢  ٥٢٫٠  ٨٠٫٠  ٦٢٫٠   الطلبة

وع
الن

  

  ٥٨٫٢  ٥٠٫٥  ٦٩٫٢  ٤١٫٨  ت الطالبا

  ٤٧٫٤  ٥٠٫٠  ٧١٫٠  ٤٩٫١   الريف

امة
اإلق

  ٤٣٫١  ٥٢٫٣  ٨١٫٥  ٥٨٫٥   الحضر  

.م  ٦٢٫٥  ٤٣٫٨  ٦٢٫٥  ٨١٫٣  مرتفع. م
شة

معي
ال

  ٣٣٫٣  ٥٨٫٣  ٥٨٫٣  ٣٣٫٣  محدود. م  

  ٣٥٫٨  ٥٠٫٧  ٦٥٫٧  ٦١٫٢   خبرة ذاتية

برة
الخ

  

  ٦٣٫٤  ٥٠٫٠  ٨٠٫٤  ٤٦٫٤  خارجية.م

  ٤٨٫٩  ٥١٫٠  ٧٣٫٣  ٥٤٫٢   المتوسط العام

الى
جم

اإل
  )٤(  )٣(  )١(  )٢(  الترتيب  

  توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي للدوافع المؤثرة) ٣(جدول 
               الدوافـع

  الفئـــات
  العاطفة المكبوتة

%  
  تعويض النقص

%  
  االستعراض  

  %ولفت النظر 
التقليد األعمى 

  %لآلخرين 
  ٤٤٫٩  ٥١٫٧  ٤٨٫٣  ٥١٫٧   الطلبة

وع
الن

  ٤٦٫٢  ٤٦٫٢  ٥١٫٦  ٤٧٫٣   الطالبات  

  ٤٥٫٧  ٥١٫٠  ٥٣٫٤  ٥٠٫٩   الريف

امة
اإلق

  ٤٤٫٦  ٤٦٫٢  ٤٤٫٦  ٤٦٫٢   الحضر  

.م  ٣٧٫٥  ٥٦٫٣  ٧٥٫٠  ٣٧٫٥  مرتفع. م
شة

معي
ال

  ٥٠٫٠  ٥٨٫٣  ٤١٫٧  ٥٠٫٠  محدود. م  

  ٣١٫٣  ٤٣٫٣  ٤٦٫٣  ٤٦٫٣   خبرة ذاتية

برة
الخ

  ٥٣٫٦  ٥٢٫٧  ٥٢٫٧  ٥١٫٨  خارجية.م  

  ٤٤٫٢  ٤٩٫٥  ٥١٫٧  ٤٧٫٧   المتوسط العام

الي
جم

اإل
  )٤(  )٢(  )١(  )٣(  الترتيب  



 ٢٩

   توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي للدوافع المشجعة)٤(جدول 
               الدوافـع

  الفئـــات
  تحدى وإثبات 

  %الذات 
الحرمان من 
  %الحنان األسرى 

اإلحتياج النفسى 
  %والروحى 

  الغيرة من 
   %اآلخرين

  ٤٩٫٤  ٤٣٫٨  ٣٤٫٨  ٤٧٫٢   الطلبة

وع
الن

  ٢٥٫٣  ٣٠٫٨  ٤٧٫٣  ٣٠٫٨   الطالبات  

  ٤٠٫٥  ٣٨٫٠  ٤٤٫٠  ٣٦٫٢   الريف

مة
إلقا

ا
  ٣٠٫٨  ٣٦٫٩  ٣٦٫٩  ٤٣٫١   الحضر  

.م  ٤٣٫٨  ٣٧٫٥  ٧٥٫٠  ٥٠٫٠  مرتفع. م
شة

معي
ال

  ٥٠٫٠  ٤١٫٧  ٥٨٫٣  ٤١٫٧  محدود. م  

  ٣٥٫٨  ٥٨٫٢  ٤٣٫٣  ٣٨٫٨   خبرة ذاتية

برة
الخ

  ٣٨٫٤  ٢٥٫٠  ٣٩٫٣  ٣٩٫٣  خارجية.م  

  ٣٩٫٣  ٣٤٫٠  ٤٧٫٤  ٤٠٫٩   المتوسط العام

الي
جم

اإل
  )٣(  )٤(  )١(  )٢(  الترتيب  

  

  توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي ألسباب العالقات العاطفية المتصلة بالبيئة األسرية والعائلية) ٥(جدول 
غياب دور األسرة 

  قابة األهلور
وجود مشكالت 
  أسرية وعائلية

االغتراب والبعد 
  عن المنزل

فقدان الحب فى 
  الطفولة

               الدوافـع
  الفئـــات

%   %   %   %   
  ٢١٫٥  ٣١٫٥  ٣٧٫١  ٥٦٫٢   الطلبة

وع
الن

  ٢٣٫١  ٤٨٫٤  ٥٠٫٥  ٦٥٫٠   الطالبات  

  ١٩٫٠  ٤١٫٤  ٤٦٫٦  ٦٠٫٠   الريف

امة
اإلق

  ٢٩٫٢  ٣٧٫٠  ٤٠٫٠  ٦٤٫٦   الحضر  

.م  ٣١٫٣  ٥٠٫٠  ٦٢٫٥  ٦٨٫٨  مرتفع. م
شة

معي
ال

  ١٦٫٧  ٢٥٫٠  ٣٣٫٣  ٦٦٫٧  محدود. م  

  ٢٧٫١  ٣٤٫٣  ٣٢٫٨  ٥٠٫٧   خبرة ذاتية

برة
الخ

  ١٨٫٨  ٤٣٫٨  ٥٠٫٠  ٦٧٫٠  خارجية.م  

  ٢٣٫٣  ٣٩٫٠  ٤٤٫١  ٦٣٫٤   المتوسط العام

الي
جم

اإل
  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  الترتيب  



 ٣٠

  ت العاطفية المتصلة بالبيئة الجامعيةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي ألسباب العالقا) ٦(جدول 
الجو الجامعي 

  المنفتح
نقص الهوايات 

  واألنشطة الطالبية 
غواية طالب 

  محترمين
  االنسياق

  ومسايرة اآلخرين
               الدوافـع

  الفئـــات
%   %   %   %   

  ٤٩٫٤  ٣٤٫٨  ٣٤٫٨  ٦١٫٨   الطلبة

وع
الن

  ٤١٫٨  ٣٣٫٠  ٢٩٫٧  ٤٧٫٣   الطالبات  

  ٤٨٫٣  ٣٢٫٨  ٣١٫٠  ٥٦٫٠   الريف

مة
إلقا

ا
  ٤٠٫٠  ٣٦٫٩  ٣٧٫٤  ٥٢٫٣   الحضر  

.م  ٣١٫٣  ٢٥٫٠  ٢٥٫٠  ٦٨٫٨  مرتفع. م
شة

معي
ال

  

  ٥٠٫٠  ٥٠٫٠  ٤١٫٧  ٦٦٫٧  محدود. م

  ٣٨٫٨  ٣١٫٣  ٣٥٫٨  ٥٣٫٧   خبرة ذاتية

برة
الخ

  ٥٠٫٠  ٣٤٫٨  ٢٩٫٥  ٥٤٫٥  خارجية.م  

  ٤٣٫٧  ٣٤٫٨  ٣٣٫١  ٥٦٫٤   المتوسط العام

الي
جم

اإل
  )٢(  )٣(  )٤(  )١(  الترتيب  

  
  توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي ألسباب العالقات العاطفية المتصلة بالبيئة المحيطة والعامة) ٧(جدول 

سهولة االتصاالت 
  التليفونية

اإلعالم اإلباحة والفن   الفراغ والملل
  الهابط

مواقع إباحية وغرف 
  )شات(الدردشة

 

               الدوافـع
  الفئــات

%    %  %   %    
  ٧٣٫٠  ٥٨٫٤  ٤٧٫٢  ٧١٫٠   الطلبة

وع
الن

  ٦٦٫٠  ٥٣٫٨  ٤٥٫١  ٦٦٫٠   الطالبات  

  ٧١٫٠  ٥٢٫٦  ٤٤٫٨  ٦٨٫١   الريف

مة
إلقا

ا
  ٦٦٫٢  ٦٣٫١  ٤٩٫٢  ٦٩٫٢   الحضر  

.م  ٦٨٫٥  ٦٢٫٥  ٣١٫٣  ٦٨٫٨  مرتفع. م
لمع

ا شة
ي

  ٩١٫٧  ٦٦٫٧  ٥٨٫٣  ٦٦٫٧  محدود. م  

  ٦٥٫٧  ٤٩٫٣  ٤١٫٨  ٦٢٫٧   خبرة ذاتية

برة
الخ

  ٧١٫٦  ٥٩٫٨  ٤٨٫٢  ٧٣٫٢  خارجية.م  

  ٧١٫٧  ٥٨٫٣  ٤٥٫٧  ٦٨٫٢   المتوسط العام

مال
إلج

ا   ي

  )١(  )٣(  )٤(  )٢(  الترتيب

  



 ٣١

  المسامرة  توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لسلوكيات مرحلة )٨(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات
%  

  ةطالب
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

  الترتيب  %

 صداقة بريئة
  

٤١,٠   
٤(  ٤٦,٣  ٣٨,٩  ٤٨,٥  ٦٢,٥  ٤٣,٨  ٤٢,٣  ٤٥,٩  ٤٧,٨(  

 طلب رقم هاتف
  

١(  ٧٧,٠  ٧٦,٢  ٧٣,٩  ٨٧,٥  ٧٨,١  ٧٣,١  ٨٣,٦  ٧٥,٨  ٨٣,٧(  

 مكالمات  ليلية
  

٢(  ٧٢,٩  ٦٥,٢  ٧١,٦  ٩١,٧  ٧١,٩  ٦٦,٢  ٧٤,١  ٦٥,٩  ٧٦,٩(  

معرفة األهل 
  بالعالقة

٥٦,٣  ٤٠,٨  ٤٠,١  ٤٢,٣  ٣٨,٢   
٦(  ٤٢,٢  ٣٤,٤  ٤٤,٠  ٤١,٧(  

فُسح خارج 
  الجامعة

٣(  ٦٠,٧  ٥٩,٤  ٥٤,٥  ٥٨,٣  ٧١,٩  ٥٩,٢  ٦١,٢  ٥٧,١  ٦٤,٠(  

 خطوبة وزواج

  
٣٤,٠  ٤١,٨  ٥٨,٣  ٥٣,١  ٣٥,٤  ٤١,٠  ٣٨,٥  ٣٩,٣  

٥(  ٤٢,٧(  

  
  

  المسايرة النسبي لسلوكيات مرحلة توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن ) ٩(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات

%  

  طالبة

%  

  ريف

%  

  حضر

%  

  عالي.م

%  

  محدود.م

%  

  ذاتية. خ

%  

  خارجية.م

%  
  الترتيب  %

  )١(  ٦٨,٣  ٦٦,٤  ٦٧,٢  ٥٨,٣  ٧٥,٠  ٦٧,٧  ٧١,١  ٦٩,٨  ٧٠,٨  وعد بالزواج

  )٢(  ٥٥,٥  ٥٠,٠  ٥٧,٥  ٥٨,٣  ٥٦,٣  ٥٣,٩  ٥٦,٩  ٥٣,٩  ٥٧,٣  رفض الخطوبة

  )٦(  ٢٣,٨  ٥٠,٨  ٤٧,٨  ٥٨,٣  ٦٢,٥  ٥٢,٣  ٥٣,٢  ٥٣,٣  ٥٢,٣  ضغوط األهل

  )٣(  ٥١,٥  ٥٤,٩  ٤٢,٥  ٥٤,٢  ٤٦,٩  ٥١,٥  ٥٤,٧  ٤٢,٩  ٦٤,٦  تالمـس

  )٥(  ٤٤,٢  ٥١,٦  ٣٤,٣  ٣٣,٣  ٤٦,٩  ٤٧,٧  ٤٨,٣  ٤٢,٩  ٥٣,٤  خلوة داخل الجامعة

خلوة خارج 

  الجامعة
٤(  ٥٠,٨  ٥١,٢  ٤٤,٨  ٤٧,٥  ٥٩,٤  ٤٦,٢  ٥٤,٧  ٤٧,٨  ٥٥,٦(  

 



 ٣٢

   المغامرةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لسلوكيات مرحلة)  ١٠(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات
%  

  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

  الترتيب  %

تكرار أكثر من 
  عالقة

٢(  ٥١,٧  ٥٤,٥  ٤٠,٣  ٥٨,٣  ٥٠,٠  ٥٣,٩  ٥١,٣  ٥٠,٠  ٥٥,١(  

صراع وتأنيب 
  ضمير

٣٨,٢  
 

٥(  ٤٤,٨  ٣٦,٩  ٤٨,٥  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٤٦,٢  ٤٠,٩  ٤٧,٨(  

  عنف بسبب
   العالقة

٥٣,٩  ٥٥,١  
 

١(  ٥٧,١  ٥٢,٩  ٤٩,٣  ٦٦,٧  ٧١,٩  ٥٠,٠  ٥٧,٣(  

زواج شرعي غير 
  مستقر

٤٤,٥  ٤٩,٤  
 

٤(  ٤٦,٦  ٤٦,٣  ٤٠,٣  ٥٤,٢  ٥٦,٣  ٤٢,٣  ٤٩,٦(  

زواج شرعي 
  بمشكالت

٣(  ٤٧,٩  ٤٦,٣  ٤١,١  ٦٢,٥  ٤٣,٨  ٤٥,٤  ٤٨,٧  ٤٥,١  ٤٩,٤(  

  عدم التوافق
  وإنهاء العالقة

٦(  ٤٤,٠  ٤٥,١  ٣٥,١  ٥٠,٠  ٤٦,٩  ٤٣,١  ٤٣,٩  ٤٢,٣  ٤٥,٥(  

  
  المخاطرةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لسلوكيات مرحلة )  ١١(جدول 

  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع
  طالب  السلوكيات

%  
  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

  الترتيب  %

إنهاء العالقة 
  وصدمة

١(  ٦٠,٢  ٥٧,٤  ٥٩,٧  ٦٦,٧  ٥٣,١  ٦١,٥  ٦٠,٨  ٥٩,٩  ٦٢,٤(  

  طلب
   أشياء محرمة

٣(  ٤٥,٣  ٥٠,٤  ٣٢,٨  ٤٥,٨  ٥٠,٠  ٤٠,٨  ٤٩,٦  ٤٥,١  ٤٧,٨(  

  حدوث 
  أشياء محرمة

٢(  ٥١,٠  ٤٧,٥  ٤٧,٠  ٥٤,٢  ٦٢,٥  ٤٦,٢  ٥١,٧  ٤٧,٨  ٥١,٧(  

 زواج عرفي مستقر
  

٥(  ٢٩,٨  ٣٠,٣  ١٩,٤  ٣٣,٣  ٤٣,٨  ٢٦,٢  ٢٩,٣  ٢٨,٦  ٢٨,١(  

زواج عرفي غير 
  مستقر

٤(  ٣٤  ٣٥,٧  ٢٧,٦  ٣٣,٣  ٤٠,٦  ٢٧,٧  ٣٨,٤  ٣٠,٢  ٣٨,٨(  

مسارات أخرى 
  مجهولة

  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟

  



 ٣٣

  ثار تعليميةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لآل) ١٢(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات
%  

  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

  الترتيب  %

شرود وعــدم تركيز 
  في المحاضرات

١(  ٦٩,٣  ٦٨,٤  ٦٣,٤  ٧٠,٨  ٧١,٨  ٦٧,٦  ٧١,٩  ٦٧,١  ٧٣,٦(  

غياب مــن 
  المحاضـرات

٢(  ٦٠,١  ٦١,٨  ٥١,٤  ٥٨,٣  ٦٥,٦  ٥٧,٦  ٦٣,٧  ٦٠,٤  ٦٢,٣(  

  غــش 
  )٣(  ٤٩,٧  ٥٢,٤  ٤١,١  ٤٥,٨  ٥٦,٢  ٤٧,٦  ٥٣,٤  ٥١,٦  ٥٠,٥  ورسـوب

تخلف ليظل بالكلية مع 
  )٤(  ٤٤,٧  ٤٧,٥  ٤٠,٣  ٤١,٦  ٤٣,٧  ٤٠,٠  ٥١,٢  ٤٧,٨  ٤٦,٦  الطرف اآلخر

 مع الزمالء مشكالت
  )٦(  ٤٤,٢  ٤٧,١  ٣٩,٥  ٣٧,٥  ٤٦,٨  ٤٦,٩  ٤٦,٩  ٤٦,٧  ٤٧,١  واألقران

مشكالت مع األساتذة 
  )٨(  ٣٥,٤  ٣٦,٨  ٣١,٣  ٢٩,١  ٤٠,٦  ٣٤,٦  ٣٧,٥  ٣٥,١  ٣٨,٢  ومعـاونوهم

 حافز إيجابي 
  )٧(  ٣٨,٧  ٢٨,٢  ٤٥,٥  ٤١,٦  ٥٣,١  ٣٣,١  ٣٧,٩  ٣٧,٩  ٣٤,٢  للتفـوق

التفوق والحصول على 
  )٥(  ٤٤,٢  ٣٤,٤  ٥٢,٢  ٥٠,٠  ٤٦,٩  ٣٨,٥  ٤٥,٣  ٤٥,٦  ٤٠,٥  تقديرات

  
  ثار النفسية توزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لآل)١٣( ويوضح جدول 

  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع
  طالب  السلوكيات

%  
  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

  بالترتي  %

  مشاعر مهتزة 
  وغير مستقرة

٢(  ٦٤,١  ٦٤,٨  ٥٥,٩  ٦٢,٥  ٥٣,١  ٨٠,٠  ٦٧,٧  ٦٥,٩  ٦٤,٠(  

  اإلحساس بعدم االحترام 
  من اآلخرين

٥(  ٥٧,٦  ٦١,٩  ٤٩,٣  ٥٠,٠  ٥٦,٣  ٦٢,٣  ٥٩,٩  ٦٧,٠  ٥٣,٩(  

جروح عميقة وصدمات 
  وانكسار

٤(  ٥٩,٦  ٦٠,٦  ٥٦,٧  ٦٢,٥  ٤٦,٩  ٦٢,٣  ٦٢,٥  ٦٥,٤  ٦٠,١(  

  اضطرابات عصبية
  )١(  ٦٨,٠  ٦٥,٦  ٦٤,٩  ٧٩,٢  ٥٩,٤  ٦٦,٢  ٧٠,٣  ٧٣,٠  ٦٥,٢  فسية ون

  )٦(  ٥٦,٦  ٥٨,٢  ٥٥,٢  ٥٨,٣  ٤٠,٦  ٦٠,٠  ٦٠,٣  ٦٠,٩  ٥٩,٦  شكوك حول الطرف اآلخر
  الخوف من فقدان 

  )٣(  ٦٢,٤  ٥٩,٤  ٦١,٩  ٥٤,٢  ٦٨,٨  ٦٦,٩  ٦١,٢  ٦٧,٠  ٦٠,١  )غدر(العالقة 

  اتزان وتوافق 
  نفسي

٧(  ٤٣,٥  ٣٦,٠  ٤٨,٥  ٣٧,٥  ٥٦,٣  ٣٧,٧  ٤٥,٧  ٤١,٢  ٤٤,٩(  



 ٣٤

  ثار االجتماعيةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لآل) ١٤(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات
%  

  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

الترتي  %
  ب

الهمز واللمز من 
  الزمالء

١(  ٦٧,٩  ٦٤,٨  ٦٧,٩  ٥٠,٠  ٨٤,٤  ٦٤,٦  ٧٢,٤  ٧٠,٩  ٦٧,٩(  

نظــرة األساتذة 
  )٢(  ٥٦,٧  ٥٦,٩  ٥٣,٧  ٣٧,٥  ٧١,٩  ٥٤,٦  ٦١,٦  ٦٠,٤  ٥٧,٣  والطالب

النيل من سمعـة 
  األطـراف

٣(  ٥٥,٦  ٥٨,٢  ٥٠,٨  ٥٠,٠  ٥٣,١  ٥٤,٦  ٦٠,٨  ٦١,٥  ٥٥,٦(  

عنف ومشاجرات 
  بسبب العالقة

٤(  ٥٤,٠  ٥٤,٥  ٥١,٥  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٥٤,٦  ٥٧,٨  ٥٧,٧  ٥٥,٦(  

فضيحة لألهل 
  )٥(  ٤٩,٨  ٤٩,٦  ٤٤,٠  ٥٨,٣  ٤٣,٨  ٥٠,٨  ٥٠,٩  ٥٦,٦  ٤٤,٣  واألقارب

مراقبة األهل 
  والحرمان من الدراسة

٦(  ٤٢,٢  ٤٣,٠  ٣٧,٣  ٣٧,٥  ٥٠,٠  ٣٦,٩  ٤٦,٦  ٤٤,٥  ٤٢,١(  

تدخين ومخدرات 
  )٧(  ٣٨,٨  ٣٩,٣  ٣٥,٠  ٣٣,٣  ٤٣,٨  ٤٠,٠  ٣٩,٧  ٤١,٢  ٣٨,٨  وسلوكيات منحرفة

  ثار األخالقيةتوزيع الطالب أفراد العينة وفق الوزن النسبي لآل) ١٥(جدول 
  اإلجمالي  الخبرة السابقة  المعيشة. م  اإلقامة  النوع

  طالب  السلوكيات
%  

  طالبة
%  

  ريف
%  

  حضر
%  

  عالي.م
%  

  محدود.م
%  

  ذاتية. خ
%  

  خارجية.م
%  

الترتي  %
  ب

ابتـزاز وتهديد بين 
  األطراف

١(  ٥٤,٨  ٥٦,٦  ٤٩,٣  ٥٨,٣  ٥٠,٠  ٥٠,٨  ٥٩,٩  ٥٩,٩  ٥٣,٤(  

الكذب على األهل 
  )٢(  ٥٤,٤  ٥٢,٩  ٥٢,٩  ٤١,٧  ٦٥,٦  ٥٤,٦  ٥٦,٩  ٥٨,٢  ٥٣,٤  واألصدقاء

تأنيب الضمير لحرمة 
  العالقة

٣(  ٤٦,٤  ٤٤,٣  ٤٤,٠  ٥٠,٠  ٤٦,٩  ٤٣,٠  ٤٨,٧  ٤٧,٨  ٤٦,١(  

  طلب أشياء 
  محرمة

٧(  ٣٦,١  ٤٥,١  ٢٧,٦  ٢٩,٢  ٢٥,٠  ٣٧,٧  ٤٣,٥  ٣٦,٥  ٤٤,٤(  

  فعـل أشياء
  )٤(  ٤١,٥  ٤٦,٣  ٢٩,٩  ٣٧,٥  ٤٦,٩  ٤٣,٩  ٤٢,٢  ٤٠,٧  ٤٤,٩   محرمة

  زواج
  )٥(  ٣٨,٦  ٤١,٨  ٣٥,٨  ٢٩,٢  ٣٧,٥  ٣٨,٥  ٤٣,٥  ٤١,٢  ٤٢,١  عرفي

زواج ينتهي بفشل 
  وانفصال

٨(  ٣٥,٤  ٣٠,٣  ٣٥,٨  ٤٥,٨  ٣٤,٤  ٣٧,٧  ٣١,٩  ٤٠,١  ٢٧,٥(  

  )٦(  ٣٨,٤  ٢٨,٧  ٤٦,٣  ١٦,٧  ٦٨,٨  ٣٦,٩  ٣٦,٢  ٢٩,٧  ٤٣,٨  زواج مستقـر وناجح
  


