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ة ة وفردی ى . الشخصیة نظام معقد ومتطور داخل الفرد یتكون من أنظمة بیولوجیة وسیكولوجیة واجتماعی وعل

دد قدر المزج بین السمات األساسیة للشخصیة من اجتماعیة وألفة وضمی رین تتح ر واستقرار عاطفى وانفتاح على اآلخ

عف . أنماط الشخصیة دانى أو ض ج الوج دم النض لبیة أو ع اعر الس یطرة المش لبیة لس ورة س والتى غالبا ما تكون فى ص

 . الخ أو إیجابیة كااللتزام والثقة بالذات واالستقالل واالتجاه نحو المستقبل...التحكم الذاتى

ى . التى تتفاعل مع غیرھاالطالبیة  افل بعشرات األنماط الشخصیةوالجامعة مجتمع كبیر وح رف عل وعندما نتع

رین ،  ن اآلخ ة ع اب وعزل بعض أو اكتئ د ال وتر عن ق وت اط وقل ورة إحب ى ص ر ف سیادة أنماط سلبیة بعینھا ، والتى تظھ

تثارة أ ب واالس رعة الغض اعر أو س ف والمش ب العواط یة كتقل الم شخص ود مع ر وتس دما تظھ ع وعن ف م دم التكی و ع

وازن  ادة الت ة بإع طة الكفیل رامج واألنش ا الب د لھ المواقف الجدیدة ، فھذه مسئولیة المجتمع الجامعى التى یجب أن یحش

ل ) كنز المجتمع وأھم موارده البشریة(للعنصر الطالبى  ع الفش امح م رات والتس ادل الخب اة وتب ارات الحی م مھ خالل تعل

  .     ١قبل والتغیر لألفضلوالثقة الذاتیة وبناء المست

تكماالً  راب وإس ا االقت ت بھ ى حاول ات الت لة الدراس ار سلس ى إط ار ، وف ذا المس واھر لھ ع للظ م األوس والفھ

وء  ى ض الب ف لوكیة للط ارات الس امعي والمھ ي الج ان القیم ح البنی ي ، ومالم أخر الدراس ة الت ن دراس ة م الطالبیة بدای

والءات والصورة ، السلوكیة شجرة األھداف ً بدراسة العالقات العاطفیة الطالبیة ، وال الذھنیة لألستاذ الجامعي ، ومرورا

امعي ، وإنتھ باب الج ة للش ة والفكری ي واإلنتماءات المذھبی ھ الطالب اد والتوجی ة لإلرش اب رؤی اطر غی ة مخ ، اء بدراس

دت ل. ودراسة من اإلحتواء إلى اإلندماج عن المطالب واإلحتیاجات الطالبیة ن تب ة م ة عالی ى درج بھا عل اھرة أحس ى ظ

حة ، أو یاألھمیة والخطورة ، تحسستھا ح ر واض ة غی ب جماعی وائیة لمطال ناً فى سلوك طالبي مفاجئ ، أو مشاعر عش

ً صریحا عن أزمة وجود لدى فئات من الطالب فى مواقف جامعیة منوعة   .تعبیرا

تینات  ة س ذ نھای الب من ین الط طورفخالل السنوات التى عشتھا ب ذه الس ة ھ ى كتاب ي وحت رن الماض ت  الق ، كن

دى  ى م الب ألتقص ع الط ة م ة والجماعی اءات الفردی الل اللق انحة وخ رص الس ر الف دى أنتظ اھرة ، وم ذه الظ خ ھ ترس

اءت ا من عقول ومشاعر أبنائنا الطالب تمكنھ ة ثم ج ت وطئ اول تح ة أح ة منھجی ة وخط ى أداة بحثی ول إل ة لتتح الفرص

  .یمة ان أنجح فى معالجتھا بالكشف والتفسیر توطئة للتصدى والمواجھةمسئولیة وطنیة جس

  

                                                           
  . ٢٠١٤زھران ، یحیى على ، شبابنا الجامعي ، من الفراغ المعرفي والسلوكي إلى األمن الثقافي والمجتمعي ، المكتبة العصریة ،  ١



 
 

امعي ، و ط الج ع الوس ایش م یش ویتع ن یع ل م ھ ، یفك ھ وأمال ع روح ین تتب اً ب وال یومی اعات الط ى الس ویقض

ات  ان جدران المدرجات والقاع ن األحی ر م ى كثی طدم ف اً ویص رى حین ي وی ل ، ویلتق ع طال –والمعام ھ م الل تعامل ھ خ ب

ا  –وشبابھ الذین یثق أنھم كنز ھذا الوطن ومحط أمالھ وحالمھ  ف بھ ة یص ارات قاطع ابرة ، أو عب ام ع ى أحك تمع إل یس

ھ ھ ومعتقدات ھ وتراث زازه بقیم ھ ، وإعت ھ وقدرات ھ ومواھب دیره لذات عف تق س ض ارات تعك ،  الشباب الجامعي نفسھ ، عب

  .وشكھ فى قدرتھ على قیادة الحیاة فى المستقبل

الذى . ٢)٢٠١٦(اإلنسانیة العربیة  التنمیةیر رى توجھات تصطدم باإلتجاھات العالمیة التى وردت فى تقوھ

ناشد المجتمع الدولى والعربي لوضع نموذج تنمیة جدید یتمحور حول اإلستثمار فى الشباب فى العقود المقبلة ألنھم 

ة التمثیل دبشأن حث الدول األعضاء على زیا ٢٠١٥فى  ٢٢٥٠وقرار مجلس األمن ، وواقع الغد  الیومیمتلكون أمل 

  .الشامل للشباب فى عملیة صنع القرارات على جمیع المستویات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

امالت ى تع فھیة أو ف اتھم الش ب إمتحان الب عق رح للط ة أط ى البدای ت ف د رح نھم  ىوق غیرة م ات ص ع مجموع م

درتھم سؤاالً یتصل بطبیعة رؤیتھم ألنفسھم كشب ابیتھم وق ة وإیج ة والعملی دراتھم الذھنی دیرھم لق دى تق امعي ، وم اب ج

  على اإلنجاز  ونوع التغییر الذي یمكن أن یحدثھ ھذا الجیل بتولیھ القیادة فى المستقبل؟

تقي وكانت اإلجابة فى مجملھا تبعث على القلق والتوتر  داني یس ث می ن بح ً معھ م والحیرة بشكل أصبح ال مفرا

باب "وقد أعطیت عنواناً أولیاً لھذا البحث . ه الظاھرة ویقترب من أبعادھا وعناصرھاكنھ ھذ الصورة الذھنیة الذاتیة للش

ى ،  "الجامعي ة ف ولخوفي من أن تستغرقني المفاھیم واإلطارات النظریة واإلجراءات البحثیة قررت أن اوجز قدر الطاق

اھیم  ذه المف اول ھ الةتن ى رس رب إل ث أق ون البح امعي لیك ام الج رأى الع ة لل اھرة أو  عاجل ذه الظ ل ھ اطر تجاھ ن مخ ع

  .التغطیة الصوریة لھا

ى  ت عل ة ) ٣١٠(وقد تم إعداد أداة ھذه الدراسة ، وطبق ة الزراع ات كلی الب وطالب ن ط ورة  –م ة المنص جامع

ا  ٢٠١٦/٢٠١٧أثناء التدریب الصیفي للعام الدراسي بالصفین الثاني والثالث بالتخصصات المختلفة  دف منھ وتحدد الھ

  :على النحو التالي

 

 .التعرف على طبیعة الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجامعي ومراحل بنائھا )١

 ).اآلثار –عوائد  –مخرجات (تحدید سلسلة نتائج الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب  )٢

 .معينتائج ومؤشرات تفكیك الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجاعرض  )٣

 .رصد رؤیة الطالب إلستراتیجیات مواجھة الجامعة للظاھرة )٤

 .تشرزم المسئولیةالرؤیة وعواقب التغطیة الصوریة وعرض لمخاطر التجاھل وغیاب  )٥

  

                                                           
٢ UNDP  ، ٢٠١٦الشباب وآفاق التنمیة اإلنسانیة فى واقع متغیر ، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة. 



 
 

Self Image 

ودا" الصورة الذھنیة "بشكل عام یعكس مفھوم  ن موج ار ع ارف وأفك ات ومع ن معلوم رد م ھ الف ا یختزن ت م

ى أداة . أو ھو تصور عقلي شائع عن أفراد أو جماعة معینة) الخ...فئة إجتماعیة  –مؤسسة  –دولة ( معینة م فھ ومن ث

  .ھیتفھم اإلنسان ویدرك ویفسر األشیاء ویتشكل سلوكھ وإتجاھ ھاھامة للغایة من خالل

رة تو رة المباش ا الخب واس(تكون الصورة الذھنیة من مصادر منوعة أھمھ ل باإل) الح ي والتعام اك الشخص حتك

  .مع موضوع الصورة الذھنیة أو من خالل الخبرات غیر المباشرة كاألصدقاء والوالدین واإلعالم وغیرھا

روق الثبات والمقاومة للتغیر ، والتع أھمھامن  ٤،  ٣وتتمیز الصورة الذھنیة بعدد من الخصائص میم وتجاھل الف

تم . ئي ال الكلي ، وإعتمادھا على الشائعات حینا أوالحقائق أحیاناً الفردیة ، وعدم الدقة بالنظر للواقع الجز ورة ی وھى ص

  .إستغالالً لمیل اإلنسان للتبسیطبالعقالنیة أو غیر العقالنیة إستحضارھا عند الحاجة رغم كونھا تتسم 

فھوم قبول والدراسات العلمیة لعلم النفس اإلجتماعي بكم وافر من الشرح والتحلیل لمحفلت الكتابات وقد 

ً عن إعتقاد الفرد بقیمتھ وتمیزه وقبولھ  Self-Steem ، وإحترام الذات Self acceptanceالذات  بإعتبارھما تعبیرا

  .٥ما یمتلك من قدرات وخصائصب لدوره فى الحیاة اإلجتماعیة ورضاءه عن نفسھ وسعادتھ

ھ رد بقیمت یة  وشاع إستخدام مصطلح تقدیر الذات للتعبیر عن مدى شعور الف ھ الشخص ى قدرات ھ ف ة وثقت الذاتی

ة  ة الذاتی ورة الذھنی وم الص ھ  Self Imageوشارك ھذه المفھوم بقوة مفھ رد نفس رى الف ف ی یعكس كی ھ ل زج مع وإمت

  .بدنیاً ونفسیاً وإجتماعیاً 

ون وقد إستقرت الرؤیة على أن للصورة الذھنیة الذاتیة عالقة قویة بفرص النجاح والفشل فاألفراد الذین یملك

مشاعر إیجابیة عن أنفسھم ، یكونون أكثر قدرة على تحدید إتجاھاتھم وأھدافھم ، ومن ثم تحقیق نجاحات ملموسة 

ً ، ویخشون المخاطرة وال صورة سلبیة عن أنفسھم یكن ویملكمن فى حین أن  .وحقیقیة ً وتوترا ونون أكثر ترددا

  .یسعون للمجازفة ویتوقعون الفشل ، ومن ثم یحققونھ بسھولة

الجھاز العصبي ، وحین  العقل حیث یوجھ" التطابق"ذلك أن خطورة مفھوم الصورة الذھنیة تكمن فى قانون 

وفى حین أنھ فى حالة وجود صورة ذھنیة إیجابیة . للفرد یحدث فشل محقق" الفاشلة"الصورة الذھنیة  یطابق العقل

للجھاز العصبي للتصرف وفق تلك القدرات اإلیجابیة یرسل العقل أوامره ) تقدم -إنجاز –نجاح (عن القدرات الشخصیة 

  .، ویتحقق فى المحیط الشخصي والعام للفرد

  

  

                                                           
 .٢٠٠٩ركات و دور العالقات العامة فیھا ، األكادیمیة السوریة الدولیة ، الشیخ ، صالح ، تكوین الصورة الذھنیة للش ٣
 .٢٠٠٥الدسوقي ، أحمد ، الصورة الذھنیة لرجل الشرطة لدى الرأى العام العربي ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ ،  ٤
 .٢٠١٢زھران ، یحیى على ، مھارات الحیاة وبناء مجتمع المعرفة ، المكتبة العصریة ،  ٥



 
 

 

  النموذج التصوري لدراسة الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجامعي) ١(یوضح شكل و

  .عنھا وھو یضم مراحل بناء الصورة الذھنیة السلبیة ثم سلسلة النتائج الناجمة
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  :ر الباحث فإن بناء الصورة الذھنیة تمر بمراحل أربعة ھىمن وجھة نظ

  األفراد من وھى مرحلة تتجمع فیھا مفردات الصورة الذھنیة وعناصرھا المختلفة لدى

تبادل ھذه بو. راء الوالدین والمعلمین وتأثیر الصحبة واإلعالم واألعمال الدرامیة وغیرھا آشرة وخالل خبراتھم المبا
غیر قادر ... محبط ...  باب ضائعش...  الذھنیة فى التشكیل المفردات والعناصر فى المواقف المختلفة تبدأ الصورة

  :حقیقیة أو موھومة مثل مترابطة صیاغتھا فى صورة مثم تتجمع ھذه المفردات لیتالخ ، ...فاشل ... 
  ".خاصة الجامعي یتراجع علمیًا وخلقیًا وغیر مؤھل لقیادة المجتمع وبناء مستقبل أفضل –الشباب المصري "

   الذھنیة السابقة بصیاغات إستدعاء وتكرار مضمون الصورة بمرور األحداث والمواقف ، یتم

ل اویتم إستسھ. علیھا وإعتبارھا سببًا حینًا ونتیجة أحیانًا لتلك المواقف واألحداث أكید والت، ویتم التأمین متقاربة
و أو سوء التصرف ألإلخفاق وعدم التوفیق إعتمادھا دون تدقیق لتفسیر الكثیر من المواقف والترویج لھا كمبرر 

  .ةاإلخالل بالقیم والقواعد المرعی

  بعدًا یتخطى إستخدامھا لتفسیر المواقف واألحداثھنیة بالتكرار والترویج تكتسب الصورة الذ .

" الدرامیة لیتم تعمیمھا على نطاق واسع  واللقاءات والمنتدیات واألعمال وتصبح مقولة متداولة فى األحادیث العامة
داث والفروق الفردیة حفى تجاھل إلختالف المواقف واأل" الشباب الجامعي" . "جیل الشباب"، " الشباب المصري

وھذه ھى الخطورة  –یل قانون التطابق فتسود عیستجیب العقل العام لتف حیث، بشكل یمھد للمرحلة األخیرة والجماعیة
اإلھتمام بالمشكالت  ویتراجعضعف المشاركة وتسود توقعات الفشل على إحتماالت النجاح ، ، و روح عدم المبادأة –

ترب عناصر الصورة الذھنیة السلبیة من التحقق والتجسد فى مراحل الدراسة الجامعیة وتق. العامة والقضایا الوطنیة
بإنخفاض معدالت التوافق التعلیمي واإلندماج الجامعي وضعف بناء القدرات أو اإلھتمام بالمسار المھني المستقبلي ، 

إلسھام فى تحقیق األھداف فتضعف فرص تحقیق األھداف الشخصیة ومعدالت األداء المستقبلي مع التقاعس عن ا
اإلغتیال الناعم "والمشاركة فى جھود اإلصالح الوطني ولعل ھذا ھو ما دعى الباحث إلستخدام تعبیر  المجتمعیة

تعبیرًا عن مخاطر عدم مواجھة ھذه الصورة الذھنیة الذاتیة السلبیة مرورًا بعدم طرحھا للنقاش أو " والصید السھل 
  .مفتعلةا أو التغطیة الصوریة بأنشطة تجاھل التعریف بھا ودراستھ

 

  : تتكون سلسلة نتائج الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجامعى من ثالثة أبعاد

  

 -  أ  دراستھم : عدد من السلوكیات السلبیة الجامعیة مثلالب بویعكس مستوى التزام الط

للحصول على أى شھادة وبأى تقدیر ، عدم استطاعتھم التخلص من السلوكیات السلبیة للتعلیم قبل الجامعي ، 
م ، ھیھتمون بمصالح إدارة الكلیة واألساتذة الوأن معلومات ال صلة لھا بالواقع ،  أنھا لمقررات علىلرؤیتھم 

بالمھرجین والمتمردین والمتحدین  واجعابھمعدم ارتباطھم مع زمالئھم بعالقات جیدة وتفاھم مشترك ، و
للقواعد ، فضال على تفضیلھم الجلوس خارج المدرج أو بآخره لتبادل الحدیث ، وأخیرا ممارستھم لسلوكیات 

 . منحرفة خارجة عن القیم واألخالقیات العامة



 
 

: عدد من السلوكیات الجامعیة االیجابیة مثلبویعكس أیضا مستوى التزام الطالب   - ب

، لجھاز اإلدارى بالكلیة والعاملیناحتفاظھم بعالقات جیدة مع إدارة الكلیة والوكالء ، رضاھم بخدمات رعایة ا
فظتھم على صالت طیبة وملتزمة مع تكوینھم عالقات محترمة وبناءة مع أعضاء الھیئة ومساعدیھم ، محا

عن الكتاب الجامعى ونظم تقییم االمتحانات ، وبالتخصص الدراسى ومناھجھم ومقرراتھم ،  رضائھمزمالئھم ، 
نشطة جامعیة أل ممارستھمبمستوى جید من المدرجات والقاعات والمعامل والتجھیزات ، واخیرا  وتمتعھم

 .ریاضیة واجتماعیة متنوعة

  

حصولھم على : ویعكس مستوى مشاركتھم فى عدد من األنشطة مثل  -  أ

، باإلضافة الى مشاركتھم فى االسر  ICDLدورات مكثفة فى اللغة االنجلیزیة ، وحصولھم على دورات 
 . نشطة االتحاد الطالبى ، فضال عن حصولھم على دورات مھارات الحیاة والتنمیة البشریةالطالبیة وأ

 : ویشیر ھذا العنصر الى مستوى اقبالھم على عدد من األنشطة مثل   - ب

 سعیھم للحصول على معلومات وبرامج حدیثة بالتخصص ، ومشاركتھم بالمؤتمرات وانشطة الجمعیة العلمیة
بالتخصص ، كما أن لدیھم اطالع أوسع فى تخصصھم وقراءات  لعلماء المجال ، فضال عن أنھم یراسلون 

 .جھات علمیة محلیة ودولیة فى مجال التخصص

 "" 

 - أ    م المستقبلى على حیاتھم من خالل ثالثة ویشیر الى مستوى توقع الشباب ألدائھ

حیاة أفضل اقتصادیا واجتماعیا وانسانیا ، أم تظل الحیاة كما ھى ، أو أن االوضاع االقتصادیة : ھى اختیارات
 . واالجتماعیة والبیئیة سوف تسوء

قتصادى ، الرخاء اال: ویعكس ھذا العنصر مستوى تحقق عدد من األھداف مثل  -ب 

عدالة توزیع الدخل ، أمن وعدالة ، توفیر احتیاجات معیشیة ، عدم التمییز ونبذ العنف ، الدیمقراطیة وحریة 
 . التعبیر ، صون الكرامة االنسانیة ، فضال عن البیئة النظیفة واآلمنة

 -ج    تنمیة من خالل ثالثة حیث یشیر الى حكم الشباب على نتائج جھود االصالح وال

نتائج رائعة ومبشرة فى المستقبل ، أو نتائج محدودة األثر على المجتمع ، أو لن تصل الى أى : ھى اختیارات
 . نتائج ذات قیمة
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یقصد بتفكیك الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجامعي ، 
تم رصدھا لدى أفراد العینة فى  تحویل الصورة الكلیة التى

  :بأن والقائلة) ٦٨(مراحلھا المختلفة بوزن نسبي متوسط 

 

اب الجامعي ، وتتم ھذه العملیة إنطباقھا على الشبأخذ رأى العینة فى مستوى إلى مجموعة من العناصر التى یتم 
ومن المتوقع أن تتراجع معدالت التأكید  )الصحیحة أو الموھومةالمباشرة (بھدف المراجعة للصورة الذھنیة الكلیة 

  .على عناصر الصورة الذھنیة الذاتیة بإستخدام ھذه اآللیة

  

  

  

  

 

مدى إنطباق ھذه  تحدیدعناصر للصورة الذھنیة الذاتیة للشباب الجامعي وطلب من أفراد العینة ) ١٠(وقد تم إستخدام 
  :مساحاتلتعكس ثالث ) ٢(وجاءت النتائج كما ھو فى شكل ) ٥-١(العناصر على الشباب الجامعي بأوزان نسبیة من 
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ر ھذه الظاھرة على سوف نكون بحاجة عن مرحلة الدراسات المتعمقة عن أث
الصورة ) مخرجات وعوائد وأثار(الحیاة الجامعیة والطالبیة أال نتوقف عند 

بل ینبغي أن تمتد الدراسة ألثر ھذه الصورة الذھنیة  الذھنیة على الطالب أنفسھم
على عدید من المنظومات الجامعیة كالمنظومة اإداریة والتنظیمیة والتعلیمیة 

القات االنسانیة ومنظومة الخدمات الطالبیة ، واألھم واألكادیمیة ومنظومة الع
  فھل نفعل؟..أثرھا المتوقع على منظومتي الحقوق والواجبات 

  

ً لتلك الدراسة الصغیرة   ً وصارخا ً مثیرا من تطبیقات "لقد تعمدت أن أختار عنوانا
وأن أختصر ما تم من إجراءات منھجیة وإطار " لاالغتیال الناعم والصید السھ

نظري ، والھدف ھو رسالة عاجلة عن طبیعة ھذه الصورة الذھنیة الذاتیة للشباب ، 
واألھم أثرھا على ضعف التوافق التعلیمي واإلندماج الجامعي وعلى بناء القدرات 

وعلى تحقیق األھداف الشخصیة واألھم واألخطر الذاتیة والمسار المھني المستقبلي 
على نظرة الشباب وتوقعاتھ المستقبلیة لدوره ولجھود التنمیة ولفرص تحقیق 

أى أبعاد وأخطار وعناصر أھم یمكن أن تحرك الجامعة . األھداف المجتمعیة العامة 
  !!إستراتیجیة للمواجھة..أو وضع برنامج ..لإلھتمام 

 

كثیر من مؤشرات الفراغ المعرفي والسلوكي الطالبي التى تشیع بین جمھرة الطالب 
. ال تلقى االھتمام الذي یتناسب وعظم تأثیرھا ونتائجھا على فكر وسلوك الطالب

ً فى الدراسات اإلجتماعیة  صحیح أن معظم عناصر ھذه الظواھر قد تكون موضوعا
ً لم یبذل لتحویلھا إلى أو النفسیة أو التربو ً كافیا یة لتخصصات معنیة ، لكن جھدا

برامج تستقصي معدالت شیوع ھذه الظواھر بین الطالب ، وتحلل أثارھا الحالیة 
إنھا وظیفة ومھام مراكز االرشاد ...والمرتقبة ، وتتعرف على أسالیب مواجھتھا

التنظیمي الجامعي التى ال تزال تتحسس طریقھا ضمن الھیكل ...والتوجیھ الطالبي
  .دون دعم كاف أو إھتمام مطلوب

Peer-Y 

بتعلیم ونقل المعرفة إلى ) نفس الفئة(تثقیف األقران ھو مدخل تعلیمي یقوم بھ الشباب
زمالء لھم ، ویتمیز بأنھ یسھم فى تطویر المھارات الذاتیة للشباب بأقل تكلفة ممكنة 

  .سھولة الوصول إلى الشباب داخل مجتمعاتھم الطبیعیةو
الصورة الذھنیة السلبیة  –وھذا المدخل یصلح فى مواجھة ظواھر كالتى نحن بصددھا 

وذلك بتدریب مجموعات من الشباب على مخاطر شیوع ھذه الصورة  –للشباب 
 وھو مدخل یمكن تجریبھ خالل مقررات. وتنفیذ ومراجعة عناصرھا لدى الشباب

جامعة  –دراسیة للطالب مثل مقرر مھارات الحیاة التى تدرس لطالب كلیة الزراعة 
مع دراسة نتائجھ والتوصیة بتعمیمھ حال نجاحھ على رسائل معرفیة . المنصورة 

  .إقتصادیة وإجتماعیة واسعة



 
 


مراجعة مدى تغلغل وشیوع الصورة الذھنیة ل" التفكیك"حاول الباحث أن یستخدم تكتیك 

السلبیة بین الشاب الجامعي وبالفعل أثمر ھذا األسلوب عن تراجع للمعدالت التى أمكن 
ویعتقد الباحث أن أسالیب أخرى ینبغي % .٢٠رصدھا للصورة الذھنیة السلبیة بحوالى 

مثل عرض إنجازات إستخدامھا للتحقق من النسب الفعلیة لشیوع الصورة الذھنیة السلبیة 
الشباب وقصص النجاح، وإنجازاتھم الریاضیة والعلمیة واللقاءات مع الطالب المتمیزین 

فى ...الخ وھى دعوة لإلجتھاد ...مراجعة نماذج القدوة وشخصوھا ونشرھا بین الطالب..
  .موضوع جدیر بالعمل المخلص واإلجتھاد العاجل

 

 

ى معرفة المزید عن یھا ھذه الدراسة ، أننا بحاجة إلأثبتت النتائج التى خلصت إل
ظاھرة الصورة الذھنیة للطالب فعالوة على تدقیق منھجیة البحث الحالي ومراجعة 
عناصر الصورة الذھنیة ، ودراستھا على عینة طالبیة من كلیات مختلفة ، مع تمثیل 

على طبیعة وأثر ) طالبات/ طلبة (أثر النوع اإلجتماعي التخصصات المختلفة ودراسة
ھناك حاجة إلى نقص اإلستراتیجیات التى قد تراھا الجامعات .الصورة الذھنیة الذاتیة

كما فقط للتعامل مع الظاھرة والظواھر الطالبیة بعامة ، ولیس من وجھة نظر الطالب 
  .إقتصرت علیھ ھذه الدراسة اإلستكشافیة

 

 

علیھا من دراسة واقع الفراغ المعرفي والسلوكي  نافى ضوء النتائج التى حصل
الطالبي تمت صیاغة وتجریب برنامج للتنشئة الجامعیة طبق على طالب الصف 

وكان المفترض الرئیسي للبرنامج أن  .جامعة المنصورة - الثاني بكلیة الزراعة
ً وتعلیمیة قبل األضرار الت ى لحقت بأبنائنا الطالب جراء تنشئة أسریة منقوصة أحیانا

جامعیة مضطربة معظم األحیان ، یمكن تداركھا حال توفر بیئة تنشئة جامعیة إبداعیة 
وقد تقدمت إلدارة الجامعة بھذا البرنامج الذى یستھدف . ومن ثم بیئة مھنیة منضبطة

السابقة للطالب ، وأثر التنشئة الجامعیة الراھنة  التعرف على أثار التنشئة اإلجتماعیة
التوافق التعلیمي واإلندماج الجامعي وتفعیل  ینھم من مھاراتمك، عالوة على تعلیھم 

  !!وما زال البرنامج ینتظر ...شجرة األھداف السلوكیة الطالبیة 

 

 ،مختلفة فى تعمیق فھم اإلنسان للظواھر اإلنسانیةأسھمت فروع علم اإلجتماع ال
وساعدت فروع علم اإلجتماع الریفي والحضري فى التعرف على الواقع المعاش 

وكذا أسھمت فروع علم اإلجتماع . للتجمعات اإلنسانیة وكیفیة تطویرھا وتنمیتھا
العسكري والطبي والصناعي فى معایشة الظواھر لفئات إجتماعیة ضخمة تعیش 

حت أنظمة تحكمھا قیم ومعاییر فرضتھا طبیعة ونمط الحیاة بتلك التجمعات ت
لمتخصصي ھذا المجال ورواده ومجتھدیھ أن یلتفتوا إلى ..وقد آن األوان . اإلنسانیة 

تجمع الجامعات التى تنتشر بكل أرجاء الوطن والتى تحكمھا قواعد ولوائح وأنظمة 
-أساتذة(ات وفئات إنسانیة متنوعة وتستھدف غایات محددة من خالل شبكة عالق

التى تتصل بالطالب كنز  صةخاھا لإلقتراب منھ وفھم ظواھر) الخ..عاملین-طالب
  .فھل آن األوان..مالھ واألساتذة صناع الحضارة والتقدمآالوطن ومحط 
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