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 .........عسى ا أن ينفع به...... فلهم أهدى هذا اجلهد 
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سلسلة من دراسات تقوم بها وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى واحدة من تعد الدراسة الحالية 
 أحد األهداف باعتبارهاامعة المنصورة بهدف دراسة وتحليل الظواهر الطالبية بكلية الزراعة ج

 .لهذه الوحدةالرئيسية 
باعتباره منظومة من المعايير والقيم الجامعية التى الجامعى القيمي البنيان ية دراسة أهم دووتب

داخل البيئة  والسلوكيات التى يمارسها كل من يعمل ويتفاعل واالتجاهاتتنعكس على المفاهيم 
 .الجامعية

تهم  األفراد وتفضيالاتجاهاتالقيم كمجموعة أحكام عقلية وأنفعالية تحدد ومن المعروف أن 
غير أن . تجاه المعانى والمثل تتعدد مصادرها وتتنوع من المنزل واألسرة والمدرسة والمجتمع بعامة

 البيئات اختالفوالجماعية فى ضوء أثر المجتمع الجامعى تبدو عظيمة األثر فى صياغة القيم الفردية 
أثر  يمثلها الطالب والعاملون بمجتمع الجامعة ، فضالً عن التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 مدارس الفكر والرأى التى تقدم فى قاعات واختالف واالجتماعية واالقتصاديةتنوع الدراسات اإلنسانية 
 .لى أرضها وداخل تجمعاتها و جماعاتها تتفاعل عالتي واألنشطةومدرجات الجامعة 

فقد . وباألخص بين الطالبالجامعى درة الدراسات التى تحاول التعرف على البنيان القيمي نول
 هذه الدراسات محاولة التعرف على مالمح هذا البنيان القيمي الجامعى من خالل مدخل استهدفت

ليها الباب لدراسات أكثر تعمقاً وفهماً لهذا باإلجابة على عدة تساؤالت تفتح اإلجابة عذلك  وقترحم
 . وطرحاً ألثره فى البيئة الجامعية والمجتمعية بعامةالموضوع




 :يتلخص المدخل الذى تنتهجه هذه الدراسة فى بناء عالقة مباشرة بين ثالث مفاهيم رئيسية هى
 : القيمي الجامعىالبنيان .أ 

 تنتظم فى صورة نظم ولوائح وأعراف التي واالعتبارات والقيم ويقصد بها مجموعة المعايير
 وتشكل بنياناً من القيم  ،للبيئة الجامعيةمنتسبين  وسلوكيات الواتجاهات تنعكس على مفاهيم  ،جامعية

 .والقواعد الملزمة للعاملين واألساتذة والطالب
 :السلطة األبوية الجامعية  .ب 

 من والرعاية التى توفرها النظم الجامعية تحت إدارة مباشرةيقصد بها كافة أشكال وصور الحماية 
 .ثلها بشكل مباشر األستاذ الجامعىالقيادات الجامعية للطالب ويم
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 : السلوكية الطالبيةاالنحرافات  .ج 
وتتسم بأنها خارجة ،  التى تصدر عن الطالب واالستجاباتويقصد بها مجموعة األفعال واألقوال 

 .العام وعن النظم واألعراف التى يكرسها البنيان القيمي الجامعىعن المعيار اإلجتماعى 
ة يعكسيم الثالثية فى صورة عالقة خطية وتبدو العالقة التى تتبناها هذه الدراسة بين هذه المفاه

 :على النحو التالى
 
 

 
 
 

عليها وللتعرف على مالمح هذه العالقة سوف نطرح عدد من التساؤالت الهامة التى تمثل اإلجابة 
عدة نبثق عنها ت وذلك فى صورة ثالث تساؤالت رئيسية . بهذا الموضوع الحيويلالهتمامبداية 

 :فرعية على النحو التالى تساؤالت
 



 :يه من خالل أربع تساؤالت فرعية  القيمي الجامعى ويتم اإلجابة علللبنيانويتصل بالصورة الحالية 
  به؟االلتحاققة بين تصورات الطالب لمجتمع الجامعة قبل وبعد ما هى العال  

 أم أقل لدرجة إحساسهم بصدمة أو  ،االلتحاققبل  ووا قليال مما تصوروهل هى أفضل كثيراً أ
 ؟ارتياح عدم

 

  أم توترات سلبية أم يمثل ، هل ما يحدث للبنيان القيمي الجامعى يعد بمثابة تغيرات طبيعية  
  واضح لهذا البنيان؟النهيار يعد بمثابة تصدع خطير يمتد م أ ،واسعةختالالت ا

 

  أعضاء م الطالب أ؟حمل الطالب مسئولية اآلثار السلبية التى مست البنيان القيمي الجامعىمن ي 
 ن أم إدارة الكلية والجامعة؟ين واإلدارييأم العاملنيهم هيئة التدريس ومعاو

 

  اءات وآليات المحافظة على سالمة وعافية البنيان القيمي الجامعيكيف يرى الطالب إجر.  
 يل الظواهر الطالبية أم من خالل التطبيق الصارم لهل من خالل الحوار وتفعيل األنشطة وتح      
 للقانون؟      

 



 بع أسئلة فرعية هى؟          ويتصل بالسلطة األبوية الجامعية ويجاب عليه من خالل أر
   الوالدين وكبار السن أم تقدير احترامما الذى تمثله السلطة األبوية لدى الطالب هل تتمثل فى      

  القوانين والحفاظ على هيبة الدولة؟احترام بالمعايير أم االلتزامالمعلمين واألساتذة أم 
 

  لإلنحرافات السلوكية الطالبيةومنطلق الستقرار البنيان القيمي الجامعى ثمرةمكانة السلطة األبوية الجامعية 
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  هل ما زالت راسخة أم غير واضحة المفهوم  ما هو تقدير الطالب لمكانة السلطة األبوية اآلن؟     
  ؟وانهارت وتدهورت أم سقطت اهتزتأم 

 

   بالنيل من السلطة األبوية؟– من وجهة نظر الطالب –ما هى العوامل التى عجلت      
 أم الفساد وغياب القدوة أم الفن الهابط أم نظم التعليم للحياةهل التطور الطبيعي 

 .الخ...واالقتصاد
 

  أماألستاذ الجامعى كممثل للسلطة األبوية الجامعية كيف يراه الطالب؟ مثل أعلى أم أب ووالد   
 ناصح وموجه أم قاسى ومسيطر ومتعال ومتغطرس؟




 : السلوكية الطالبية من خالل أربع تساؤالت فرعية هىاالنحرافاتويغطى 
   السلوكية الطالبية السائدة بالجامعة؟االنحرافاتما هى طبيعة وأشكال  
   السلوكية بين الطالب؟االنحرافات هذه وانتشار شيوع مستوىما هو  
   يهم؟تأثيرها علما هى رؤية ونظرة مجمل الطالب للعالقات العاطفية الطالبية وما هو 
  ؟تى يمكن تصنيف طالب الجامعة إليهاما هى األوزان النسبية لألنماط الشخصية السلوكية ال 




 المستهدفين بخدمات وحدة اإلرشاد باعتبارهمجامعة المنصورة  الزراعة  طالب كليةاختيارتم  .١
-١٠( طالب وطالبة يمثلون حوالى ١٣٦ عينة عشوائية من اختياروتم . والتوجيه الطالبى بالكلية

٢٠(أن طالب الصف الرابع قد اعتبارعلى .  بالكليةلثى الثا من طالب الصفوف من األول إل 
 .  عينة دراسة عن الصورة الذهنية لألستاذ الجامعى لدى طالب كلية الزراعةثلوا فىم

 وتم تدريب .ستناداً لعدد من التساؤالت التى تم طرحها فى مدخل الدراسةا استقصاءتم إعداد  .٢
 على العينة االستقصاء استيفاءألسرة على فريق من أسرة طالبية نشطة تحت إشراف رائد ا

 فى ضوء التعديالت التى ظهر االستقصاءوتصحيح ،  ة مبدئى لألدااختيارالمستهدفة وتم عمل 
 .أهمية إجرائها لتحقيق أهداف الدراسة

 ، و تم جدولة البيانات مع عرض SPSS برنامج باستخدامتم إدخال بيانات الدراسة وتحليلها  .٣
ئوية لنتائج الدراسة ذلك بهدف اإلجابة على التساؤالت اإلثنى عشر التى تم مبسط بالنسب الم

 :طرحها وقد تم اإلجابة على كل تساؤل من خالل عدة عناصر هى
 .أهمية التساؤل .               ب. التساؤلطبيعة .أ

 .االستخالص .                د.نتيجة التساؤل .ج  
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 المنظمـات  عنتكون فى أذهان الناس     ي الذي العقلي   االنطباع باعتبارهاعرف الصورة الذهنية    ت
غيـر  أو رشيدة ، ة أو ذاتية   ي وقد تكون موضوع   .تجربة المباشرة أو غير المباشرة    والمؤسسات نتيجة ال  

بأنها مجموعة من المعارف واألفكار والمعتقدات التى يكونها الفرد ويحـتفظ            هولستىويعرفها  .رشيدة  
 . عند الحاجةالستحضارهابها 

معـة والكليـة بكافـة       الطالب المباشر بالجا   احتكاكوالصورة الذهنية للجامعة تتأكد من خالل       
 .الخ...امتحاناتعناصرها من أساتذة وطالب وإدارة ونظم و 



 وبقدر مـا يتعـرض    ، بصورة ذهنية للجامعة على أنها مكان للراشدين      الطالبغالباً ما يحتفظ    
تتأكـد  من سبقوه للدراسة الجامعية من األهـل والجيـران والمعـارف            مالطالب من خالل اإلعالم أو      

وعندما يدخل الطالب الجامعة فـإن هنـاك        . للجامعة) السلبية-المحايدة-جابيةاإلي( ةــالصورة الذهني 
ن الصورة الذهنيـة الـسابقة لدخولـه الجامعـة          بي) دةومحد-متوسطة-كبيرة( بحدوث فجوة    احتماالت

ية من نظـم وبـشر       الجامع البيئة مع   واحتكاكهوالصورة الذهنية التى تكونت بالتدريج نظير ممارساته        
 . وموارد وقواعد

 الطالب نحو منظمتهم    استجاباتم على أساسه تحديد     توألن الصورة الذهنية هى األساس الذى ي      
ين ورجال اإلدارة الجامعية علـى  ي للتربو ةهامضرورة   فإن معرفة هذه الصورة الذهنية يعد         ، الجامعية

 .ين األداء الجامعىسواستخدامه لتح  هذا التصور ثم تفسيرهاتجاهكل المستويات للتعرف على 


   ٢٥(حوالى(   فقط من الطالب أفراد العينة هم الذين يرون أن الصورة الذهنية للجامعة أفـضل أو 
 .أفضل قليالً مما تصوروا

  ٢٥(حوالى(لمجتمع الجامعة من الطالب جاءت توقعاتهم فى حدود الصورة الذهنية الحالية . 
 )٥٠( ن الصورة الذهنية السابقة على التحـاقهم بالجامعـة والـصورة          بين الطالب لديهم فجوة      م

 . أو الصدمةاالرتياحالحالية لدرجة إصابتهم بالتوتر أو عدم 


 )٥( ٩٫٦ أفضل مما تصورت
 )٤( ١٦٫٦ أفضل قلیًال مما تصورت

 )٢( ٢٤٫٢ ما تصورتك
 )١( ٢٨ أقل مما تصورت
 )٣( ٢٢ ارتیاحأصابنى بصدمة وعدم 
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مع السعى لدراسـة    ،   إجراءات لتحسين الصورة الذهنية للجامعة لدى الطالب         التخاذهناك حاجة ماسة    
نظـم  –نظم اإلدارة   -الطالب-األساتذة(بها  مستويات توافق الطالب مع المؤسسة الجامعية بمختلف جوان       

 :ومن أهم هذه اإلجراءات ).الخ ..االمتحاناتالتقييم و 
 تكثيف األنشطة الجامعية بحضور قيادات الجامعة. 

 إصدار نشرات ومطبوعات عن أنشطة ومنجزات الجامعة وإتاحتها. 
 البإتاحة فرص الشكوى وتحليلها والتعرف على جوانب القصور التى يراها الط. 
  لها فى حدود الخطط الموضوعةواالستجابةتلقى مبادرات الطالب . 
 دورها فى خدمة المجتمع - ممارساتها- إتاحة أكبر قدر من المعلومات للطالب عن تاريخ المؤسسة. 
 إتاحة جسور التواصل بين طالب الجامعة وباقى مؤسسات المجتمع. 
  والخريجينعيةالمرجدعم روابط الكليات مع أسر الطالب وجماعتهم . 
 بأنشطة العالقات العامة ووسائل اإلعالماالهتمام  
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ير والقـيم الجامعيـة الـذى       مفهوم مركب يعكس الوعى العام بالمعاي      يقصد بالبنيان القيمي الجامعى   
 واالحتـرام  كـااللتزام  والسلوكيات التى يمارسها الطـالب إيجابيـاً         واالتجاهاتينعكس على المفاهيم    

 . السلوكية وغيرهاواالنحرافات العالقة مع المؤسسة الجامعية كاضطرابوالعالقات اإلنسانية أو سلبياً 
يعمل على توجيه الفرد وأحكامه وقراراتـه       ،   )سلوكياًمعرفياً ووجدانياً و  (وتمثل القيم إطاراً مرجعياً     

 .وتصرفاته فى المواقف المختلفة بشكل منسق ومنظم
ان من القيم المتوقع  أن      نيبلبنيان القيمي الجامعى يشير إلى      وبدمج المفهومين يتضح أن مفهوم ا     

لى أفعال  أفرادهـا مـن     يلتزم بها أعضاء المنظمة الجامعية و التى يحكم بها أفراد المجتمع الجامعى ع            
 . وقواعد وإجراءاتخالل التعامل مع عناصر البيئة الجامعية من أشخاص ومعانى وأوجه نشاط

 


 القيم الجامعية بمدى شعور أعضاء المجتمع الجامعى بثبـات الـنظم والقواعـد              استقرار يتحدد
والمؤشـر الظـاهر لهـذا    . ذه النظم والقواعد أعضاء المجتمع الجامعى له  واحترامواألعراف الجامعية   

مـا   وإذا    الجـامعى ،   تغيرات البنيان القيمي  ل وتحديده من خالل رؤية الطالب       استجالءهالشعور يمكن   
أم قد تصل ألبعد من     ،   أم توترات سلبية      ، كانت هذه التغيرات طبيعية بفعل الحراك المجتمعى الجامعى       

 لهذا البنيان الحيوي الذى يرتبط بجـودة  انهيار إلى تصدع أو هذا فى صورة إختالالت خطيرة قد تؤدى   
وبمنطق العلم فإن التعرف على طبيعة هذه التغيرات هو السبيل الوحيد للـتحكم      . وفعالية األداء الجامعى  

 .تهاهفيها أو التنبؤ بنتائجها السلبية ومواج
 


       ٤٧,١(ما يقرب من نصف العينة (  التغيرات التى مست البنيان الجامعى سوى تغيرات        ال يرى فى 
 .طبيعية ، أو بحد أقصى توترات سلبية

             ٢١,٣(فى حين ترى بقية العينة أن هذه التغيرات تمثل إختالالت واسعة (     وهو ما يمثل من وجهة
 . واضحوانهيارتقريباً تصدع خطير ) ثلث العينة(نظر 

 


 )١( ٢٨ تغیرات طبیعیة
 )٤( ١٩٫١ توترات سلبیة

 )٢( ٢١٫٣ إختالالت واسعة
 )٥( ١١ تصدع خطیر

 )٣( ٢٠٫٦ نھیار واضحا
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طبيعة هذه التـوترات    لتمثل نسبة من يرى أن هناك تغيرات سلبية جسيمة وهم من تم وصفهم              
عينـة   من أفراد    )٥٣( واضح نسبة عالية تصل إلى       انهيارت واسعة أو تصدع خطير أو       بأنها إختالال 

 .الطالب
  ،ومكوناته وعناصـره  الجامعى  القيمىالبنيانوهو مؤشر يستدعى دراسة عاجلة و تفصيلية ألبعاد     

مـن  باإلضافة لفئات أخرى   -حسب الرؤية الذاتية للطالب   –للوقوف حول حجم ونوع التغيرات السلبية       
 .األساتذة والعاملين

؟ 
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ئج المباشـرة أو غيـر المباشـرة        يقصد باآلثار السلبية التى مست البنيان القيمي الجامعى النتا        
 والتـى    ،  األفراد معرفياً ووجدانياً وسلوكياً عن اإلطار المرجعى القيمي الجامعى         انحرافالناجمة عن   

 . الجامعى لهذا البنيان القيميوانهياريتباين حجمها ما بين تغيرات طبيعية أو توترات سلبية أو تصدع 



ية أو أعضاء هيئة التدريس     املة فى البيئة الجامعية من أعضاء اإلدارة الجامع       تشارك الفئات الع  ت
 .ن والطلبة والطالبات فى أداء أدوار متكاملة تستهدف تحقيق أهداف ورسالة الجامعة           ليهم والعام يومعاون

 .ية بالقيم الجامعااللتزام نحو  ومن ثم سلوكياتهمواتجاهاتهم هموفى الوقت ذاته يختلفون فى مفاهيم
ومن المهم تحديد أكثر الفئات مسئولية عن هذه التغيرات السلبية والتعامل معهـا مـن خـالل                 

 قيـداً  الفئات التى ال تلتزم بضوابط إدارية ومؤسسية يمكن أن تمثـل             وبخاصةأساليب هادفة ومقصودة    
 . غير الملتزمة أو المنفلتة فى بعض األحيانهذه الفئةعلى 




 الـسلبية للبنيـان القيمـي       غيـرات الت الطالب والطالبات فى مقدمة الفئـات المـسئولة عـن            تييأ 
 ).٣٧(الجامعى

  ٢٩(ثم تأتى فى المرتبة الثانية إدارة الكلية والجامعة والتى تأتى بنسبة تبلغ.( 
                   وفى مؤخرة من تحددت مسئوليتهم عن اآلثار السلبية للبنيـان القيمـي الجـامعى جـاء العـاملون

 .لكل منهم) ٧(اإلداريون ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بوزن نسبى و


 )١( ٣٧ الطلبة والطالبات
 )٣( ٢٠ أعضاء ھیئة التدریس
 )٤( ٧ معاونو ھیئة التدریس
 )٤( ٧ العاملون واإلداریون
 )٢( ٢٩ ةإدارة الكلیة والجامع





   ٢٠(ن عن نحو    ي مسئول  أعضاء هيئة التدريس    أن يرى أفراد العينة(      من اآلثار السلبية التى أصابت 
تقلصت مسئولية معـاونى أعـضاء هيئـة التـدريس والعـاملين            البنيان القيمي الجامعى فى حين      
 ).٧(واإلداريين إلى معدالت محدودة 

                النفـالت أما فيما يتصل بالطالب أفراد العينة فقد أقروا بأن الطلبة والطالبات هم المصدر الرئيسي 
 وهو األمر الذى يؤكد على ما        ،  الجامعى بنيان القيمي الالقيم الجامعية والتغيرات السلبية التى لحقت ب      



 

١١ 
 
 

 

ه الطالبى تسعى فـضالً  جامعة المنصورة من إنشاء وحدة اإلرشاد والتوجي     -ذهبت إليه كلية الزراعة   
 .عن دعم الطالب المتأخرين دراسياً إلى دراسة وتحليل الظواهر الطالبية وتفسيرها ومواجهتها

 

؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 




 لمواجهـة  اسـتخدامها يقصد بآليات الحفاظ على البنيان القيمي الجامعى ، الوسائل التى يمكـن      
التطبيـق   أو    تندرج من الحوار ودراسة الظواهر الطالبية      والتي  ، الجامعي يلقيما البنيان   وانهيارتفكك  

 .الصارم للقواعد ومقابلة العنف بالعنف
 


نيان القيمي الجامعى، مدى الـوعى       الطالب آلليات مواجهة تحديات تدهور الب      تياراتاخيعكس  
 فى إطار   اراتياالخت إذا ما تمت     بخاصةة لمواجهة تآكله وتدهوره و    عوالوسائل الناج أهمية هذا البنيان    ب

 .يسمح بمشاركة واسعة للطالب أنفسهم فى مواجهة هذه الظاهرة
 

 

 

  



  



  

 

  



  



 

١٢ 
 
 

 

 
  ٧٠(حو أنشطة الحوار والنقاش والدراسة العلمية للظواهر الطالبية مثلـت حـوالى     التوجه ن (  مـن

 .اآلليات

  ١٥(وبإضافة نسبة( الطالب واألنشطة الطالبية تصل النسبة إلى اتحادات نرى أن تفعيل )٨٤(. 
  ١٦(لتبقى نسبة ال تتجاوز( ومرى الحل فى التطبيق الصارم للوائح واللجوء للعنف عند اللزت. 



 )٢( ٢٩ النقاش والحوار المجتمعى
 )٤( ١٤٫٥  الطالبیةواالتحاداتتفعیل األنشطة 

 )١( ٤٠ تحلیل الظواھر الجامعیة ودراستھا علمیًا بالمشاركة
 )٣( ١٥ تطبیق صارم للقواعد واللوائح

 )٥( ١٫٥ مواجھة العنف بالعنف




 موجهة وبناءة يراها أفراد العينة إلصالح الخلل فى البنيان القيمي الجامعى على رأسـها               اتجاهات
 الـذى   ف وهو الهد  .دراسة وتحليل الظواهر الجامعية ودراستها علمياً بالمشاركة بين الطالب واألساتذة         

 الطالبيـة   االتحـادات الحوار وتفعيـل    بستكمل هذه اآلليات    وتُ .تتبناه وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبى    
  الواعيـة االستجابةولفهم إيجابية تعكس ا اتجاهاتراء أفراد العينة من الطالب     آاألنشطة لتسيطر على    و

 .لصالح البنيان القيمى الجامعى
؟ 
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 انعكاسه السلطة األبوية بدور األب الحامى والراعى للزوجة واألوالد وهو مفهوم تم ارتبطت
 .على سلطة العائلة والجماعة ثم الدولة فى مراحل متأخرة

 


 اكتـساب  بين حماية األكبر وحق األصغر فـى        يستدعى مفهوم السلطة األبوية إشكالية التوازن     
 األقدر واألكثر   باعتباره األعلى   التزام فعلى حين يعكس المعنى اإليجابى للمفهوم        . القرار واتخاذالخبرة  

 وإعطائها  السلطة الصغير لهذه    احترامخبرة ودراية بمصالح األصغر أو عضو األسرة والجماعة مقابل          
-رب األسـرة  (لبى يتركز حال طغيان هذه السلطة بصورها المختلفـة          فإن المعنى الس  . طبيعة القداسة 
 الـسلطة   ، دون أن توجـه  فالفـساد االستبداد نحو   اوانحرافه حقوق األفراد    على) الحاكم-رئيس القبيلة 

 ).المسئولية األخالقية-الشورى-القوامة والقدرة(األبوية بمثلث 
 



  ٣٠ ( وكبار السنلث أفراد العينة الوالدينالسلطة األبوية لدى ثتمثل.( 
 ٢٦(سلطة األبوية لدى لوتمثل القيم والمعايير رافداً مهما ل.( 
 ١٨( ومؤسسات الدولة الحديثة مرتبة ثالثة -ويحتل كل من المعلم.( 
  ٨(أما هيبة الدولة فتحتل المرتبة األخيرة فى هذه المنظومة.( 

 


 )١( ٣٠ الوالدین وكبار السن
 )٣( ٢٦ القیم والمعاییر

 )٤( ١٨  وأستاذ الجامعةالمعلم
 )٤( ١٨ القانون والمؤسسات والنظم

 )٢( ٨ ھیبة الدولة





معلـم  ( رؤية الطالب لمفهوم السلطة األبوية لتشمل إلى جوار الـسلطة األبويـة التقليديـة                اتسعت
إلـى جانـب    ) ٢٦(، القيم والمعايير المجتمعيـة      ) ٤٨(والذين مثال حوالى نصف العينة      ) والوالدين

 .القانون العام والمؤسسات وهيبة الدولة
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وعالقات  ة وظهور أنماط جديدة للعمل والفن والصناعة والمعرفةثامل الحداأسرعت عو
 وبرغم ذلك يظل لهذه .استقاللية األفراد وسعيهم لالنعتاق من األشكال التقليدية للسلطة األبويةباإلنتاج 

عدم السلطة دورا مركزيا فى المجمعات التى يحكمها الدين وذات النشاط الريفى القائم على المشاركة و
 . التنوع وبساطة أدوات اإلنتاج والعالقة المباشرة بالطبيعة

زم فيه أفراد المجتمع بالقواعد والحقوق تالمدى الذى يل: ويقصد هنا بمكانة السلطة األبوية
 . المترتبة على وجود سلطة راعية وقادرة على توفير الرعاية والحماية لألفراد

 


 ثالمجتمع المدنى الحديع مفهوم السلطة األبوية واعتبار قواعد ونظم وآليات إن القبول بتوسي
صور السلطة ل، ال يعنى مطلقا االستسالم واالنتقال المفاجئ والعشوائى نحو إسقاط كامل احد روافده

هذا  والمجتمع الجامعى ليس استثناء من .األبوية التقليدية من خالل اإلعالم غير الملتزم أو الفن الهابط
 يجب أن تظل احد األمر فمكانة القيادات الجامعية واألستاذ الجامعى واحترام األكبر سنا واألوفر خبرة

 ). ال تلميذ لمن ال أستاذ له (حيث الهادية فى المجتمع الجامعى ةالعالمات الهام
 

 

 

  

 

  



  

 

  



  



 

١٥ 
 
 

 



  ٣٢(يرى(ت قليال تقريبا من أفراد العينة أن السلطة األبوية قد اهتز . 
  ٢٧(فى حين يرى(أنها ما زالت راسخة فى النفوس وتمارس دورها وسلطانها  . 
  ٢٧(وجاءت اآلراء السلبية حول تدهور واحتالل هذه السلطة أو سقوطها فى حدود.( 



 )٢( ٢٧ ما زالت راسخة
 )٤( ١٤ غیر واضحة المعالم

 )١( ٣٢ اھتزت قلیال
 )٣( ١٧ تدھورت واختلت
 )٥( ١٠ سقطت وانھارت




 من أفراد العينة أن السلطة األبوية ما زالت راسخة وان اهتزت قليال ، )٦٠(يرى ما يقرب من 
ط قد  من الطالب أفراد العينة أن هذه السلطة تراجعت فى صورة تدهور وسقو)٢٧(فى حين يرى 

 وتعود أهمية هذه المؤشرات إلى ضرورة التنبه إلى حاجة المجتمع الجامعى ليس .يصل إلى االنهيار
لون ثوإنما إلى شجرة أهداف سلوكية ألساتذة الجامعة الذين يم، فقط إلى شجرة أهداف سلوكية طالبية 

كافة مناحى الحياة  مع إشراك الطالب فى عمليات تقويم مستمرة ل ،عصب السلطة األبوية الجامعية
رأى ما يقرب من ثلث ل فقاًمعدالت تدهور وسقوط هذه السلطة و يحد منالجامعية بشكل يمكن أن 

 .  أفراد العينةالطالب
؟ 
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األبوية مجموعة العوامل النفسية واالقتصادية يقصد هنا بعوامل تفكك وضعف السلطة 
واالجتماعية والسياسية التى تقف وراء تراجع احترام والتزام األفراد بالسلطات األعلى التى توفر 

والتى تقف وراءها وتساندها مجموعة من المعايير الدينية واألخالقية ، الحماية والرعاية لألفراد 
 . المجتمعية
 



تتعدد األسباب المتوقعة لضعف وتفكك السلطة األبوية ما بين نظم تعليم ال توفر ثقافة مشتركة 
عرض نماذج السلطة األبوية  أو نظم إعالمية تُ ،لتفاهم واالنسجام بين أفراد المجتمعا  لتحقيق تسعى

كريم فضال عن  وبين عوامل اقتصادية ال توفر فرص العيش ال ،بمختلف صورها للتشويه واالبتذال
عوامل أخرى ثقافية كاالنتشار الثقافى واالحتكاك بمجتمعات تنتهك فيها هذه الضوابط بفعل المعايير 
المغايرة أو عوامل سياسية تنحرف فيها سلطات الحكم وتسقط هيبة الدولة لمساندتها كافة أشكال وصور 

ل ثضعف السلطة األبوية سوف يمفى كل األحوال فان التعرف على العوامل التى تقف وراء . الفساد
 . مفتاحا هاما لدوافع األفراد من التنصل من هذه السلطة ومقاومتها

 


  ٣٧(يحتل الفن الهابط واإلعالم غير الملتزم مكانة أولى فى عوامل تفكك السلطة األبوية( 
 ٢٥(خرى عوامل تالية ويمل الفساد السياسي وغياب القدوة ، ثم االحتكاك بالثقافات األ ( ،)١٧(. 
  كما تلعب نظم التعليم التقليدى واالقتصاد غير الموجه للتنمية دور كبير فى ذلك فضال عن التطور

 .على الترتيب) ٧(، ) ١٤(الطبيعى للحياة 
 



 )٥( ٧ التطور الطبیعى للحیاة
 )٢( ٢٥ القدوةالفساد السیاسى وغیاب 

 )١( ٣٧ الفن الھابط واإلعالم غیر الملتزم
 )٤( ١٤ نظم التعلیم التقلیدى واالقتصاد غیر الموجھ للتنمیة

 )٣( ١٧ تغیرات دولیة واحتكاك بالثقافات األخرى




وعدم احترام المؤسسة ،  الطالبى  فى أشكال السلوك السلبىممثلةضعف السلطة األبوية الجامعية 
ة تضغط بقوة فى اتجاه تفكيك يهى نتاج طبيعى لعوامل خارج، الجامعية وممثليها من إدارة وأساتذة 

 . وانهيار هذه السلطة



 

١٧ 
 
 

 

ة ضرورة الزمة لحماية المجتمع يوشرح المفهوم والتوعية به وبدوره فى الحياة المجتمعية والجامع
 الطالب فى صورة خروج على المعايير ، بينتقد فيها االحترام وباألخص الجامعى من مظاهر سلبية يف

 . طالب غير مشروعةملتزام بالقواعد أو الضغط لتنفيذ أو عدم ا


؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





الطريقة التى يراها الطالب    ،  صد بصورة أستاذ الجامعة داخل إطار السلطة األبوية الجامعية          يق
ـ  ، والتى تتراوح ما بين كونه مثل أعلى ،  للنموذج األبوى لألستاذ الجامعى        إلـى  ةأب ووالـد متدرج

 . إلى التعالى والغطرسةاأنماط سلبية تتسم بالقسوة والسيطرة وتصل فى بعض درجاته



 ومهارات علمية   ،لتزم بمدخالت شخصية وقيادية     ييفقد األستاذ الجامعى دوره وتأثيره طالما لم        
 ومنهـا   .غير أن هذه المدخالت ال تستغنى عن مهارات العالقات اإلنسانية والعدالة والشفافية           ،  ومهنية  

 وأن يسهم فى حـل المـشكالت         ، افيةأن يشارك األستاذ طالبه فى األنشطة والفعاليات الرياضية والثق        
وأن يتـسم  ، الطالبية وأن يشجع المواهب والقدرات وأن يعامل الطالب دون تميز وبعدالـة واضـحة        

ب أستاذهم كمثل أعلى    ال أن يرى فيها الط     من خاللها   خصائص يمكن  هابالنزاهة والموضوعية وهى كل   
 .أو والد وناصح وموجه
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 )٢( ٢٦ مثل أعلى
 )٣( ١٤ أب ووالد

 )١( ٣٧ ناصح وموجھ




 )٥( ٩ قاسى ومسیطر

 )٤( ١٤ متعال ومتغطرس







ة الطالبية تؤمن بخيرية والتزام ونزاهة السلطة األبوية الجامعية ممثلة فى األسـتاذ             ما زالت القاعد  
 القـيم   واحترامالجامعى، وما زالت الغالبية العظمى تثق فى قيامه بدوره فى مجاالت التوجه واإلرشاد              

اجحـة  وهو أمر ينبغى أن نبنى عليه وأن نؤسس حوله رؤيـة طالبيـة ن           . الجامعية والعدالة والشفافية    
 . الجامعية دون سيطرة أو تعال يراه األقلية من أفراد العينةاألبويةلمفهوم التعامل الرشيد مع السلطة 

 
؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ

 ب
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 .     جتمـاعى  الفـردى واال نحرافات السلوكية الحيود عن السلوك المتوقع علـى المـستوى     ال    يقصد با 
ستجابات التى تصدر عن شخص وتتسم بأنها خارجة عن المعيار        هى مجموعة األفعال واألقوال واال     أو

أو قد تـصاحب بمظـاهر      .فرض الرأى اإلجتماعى العام وهى عادة تصاحب بمظاهر العنف والقسوة و        
نحرافـات  المخدرات والسرقة واال  اء والقلق واإلحباط وفقدان المعايير وتظهر فى صورة إدمان          نطواال

 .الخ... وتهديد ممتلكات وحريات الغير السلوكية
 


 سـلوكى معـين     انحراف وشيوع   االجتماعية القيم   وانتقالنتشار  المجتمع الجامعى بيئة مثالية ال    
وما لم تبذل جهود مخلصة ورائدة  لحـصر وتـصنيف    .  بأسباب النماء والقوة   مدهوي به   االستهانةيعزز  

يد مز إلنتاج االنحرافات السلوكية فى مجتمع الجامعة فسوف تستمر دورة حياه هذه           االنحرافاتوتحليل  
 المجتمـع   واستقرار بل وتفخر بها مهددة أمن        ، االنحرافاتمن أجيال الطالب التى تتواصى على هذه        

 . حياه الطالب اآلخرين واإلطاحة بمستقبلهموإفساد
 



 ٣٠( السلوك الطالبىانحرافات كقيمة سلبية مكانة أعلى فى نيحتل التدخين واإلدما.( 

  هى العالقات غير الشرعية والتى قدرها أفراد العينة بـ النتباهغير أن الظاهرة التى تحتاج 
)٢٦.( 
 ٤٤(جود سلوكيات سلبية يجمعها سمة العنف تبلغ فى مجملها أجمعت العينة على وقد و.( 

 


 )١( ٣٠ التدخین واإلدمان
 )٢( ٢٦  غیر شرعىارتباط

 )٥( ١١ فرض الرأى بالقوة
 )٤( ١٣ إتالف الممتلكات العامة
 )٣( ٢٠ العنف اللفظى والبدنى




ا العالقات غير الشرعية هسبيل لتجاهلها وأهم  سلوكية سلبية الانحرافاتتؤكد النتائج أن ثمة 
 العنف تجاه الممتلكات العامة واألفراد فى صورة استخداموالتدخين واإلدمان مع نمو متزايد لظاهرة 

 .عنف بدنى ولفظى وفرض للرأى بالقوة
القيـادات  مـن قبـل     تجنب الخوض فيه     ي  به أو  ناستهيحظوراً  عالقات غير الشرعية م   وتعد ظاهرة ال  

جـم الظـاهرة     لحـسم ح   باستفاضةوهى ظاهرة ينبغى دراستها     ،   األنشطة الشبابية    يالجامعية ومسئول 



 

٢٠ 
 
 

 

مجرد مالمح ينبغـى البحـث    وأ جزء ربما يكون مجرد قمة جبل الثلج ،      ها إال منرى  نوأثارها التى ال    
 .ا الخطيرة على أجيال الشباب المتالحقةعن جذورها ومواجهتها ألثاره
؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ية السابق اإلشارة إليها بين    بيقصد بانتشار االنحرافات السلوكية ، مستوى شيوع السلوكيات السل        
، وذلك لمختلـف  )  النادرة– المحدودة – المتوسطة  –الكبيرة  (لجامعة مستخدمين نسب االنتشار     طالب ا 

وهو ما يعكس نسبة المنغمسين بين طالب الجامعة فـى سـلوكيات      ،  االنحرافات السلوكية بين الطالب     
 .سلبية ال ترتبط أو تلتزم بالقيم والمعايير الجامعية

 
 

المعدالت فى حالة صدقها ومع تدعيمها بدراسات على عينات أخـرى مـن طـالب             تمثل هذه   
 يدق منبهاً قيادات الجامعة وأسـاتذتها إلـى دورهـم           اً وناقوس اً مقارنة إنذار  هالجامعة أو دراسات تتبعي   

 .التربوى بجانب دورهم المعرفى الجامعى

 


 

  


 

  

 

  


 

  


 

  



 

٢١ 
 
 

 



 ع بشكل كبير وبين معظم يالنحرافات السلوكية تشأكثر من نصف عينة الطالب ترى أن هذه ا
 ).٥٥(الطالب 

 )١٤ (فقط من أفراد العينة هم الذين يرون أن انتشار هذه السلوكيات نادراً ومحدودة. 
 ثلث العينة ترى أن هذه االنحرافات السلوكية تنتشر بشكل متوسط بين الشباب. 



 )٤( ١٤  ومحدودـــار نـــادرانتش
 )١( ٣١ انتشــار متوســـط
 )٢( ٣٠ انتشــار كبیــــر

 )٣( ٢٥ معظم الشباب والطالب



 

 الـسلبية الـسابق   من أفراد العينة يرون أن انتشار االنحرافات الـسلوكية الجـسيمة            ) ٨٥(إجماع يصل إلى    
 ؟ماذا ننتظر... وبين معظم الشباب  كبير – ما بين انتشار متوسط  يتراوح طالب الجامعةبينها اإلشارة إلي

 
؟ 
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قات الطالبية العاطفية بصورها المختلفة والتى تظهـر        يقصد به نظرة جموع الطالب إلى العال      
 .فى الحرم الجامعىوتمارس 
 



وهى من أكثـر    ،  تعد مرحلة التعليم الجامعى مرحلة متوهجة بالنشاط والحيوية والتعلق بالحياة           
القـة التـى تمـر      مع متدين فإن صور وأشكال هذه الع      توفى مج . مراحل العمر اختالطاً بين الجنسين    

 الدراسـة   وخاصة فـى سـنوات    ،   لمها إال اهللا  بمراحل التالمس والخلوة أمام الغير والخلوة التى ال يع        
اعتراف يبديـه    فإن أى    ). األنثوية –الرجولة  (إلى تأكيد الذات    ) الشابة-الشاب(يسعى فيها   التى  األولى  

ـ  إعطاء معلومات    –كشكول   تبادل   – ابتسامة(أى طرف لآلخر حتى ولو عن طريق غير مقصود           ن ع
قد يفهم منه الطرف اآلخر أكثر مما يحتمل ، ليصل إلى حد االمتنان بإعطـاء االعتـراف                 ) المحاضرة

 .وهنا تقع المشكالت... الذى يأخذ شكل مزيف للحب )  األنثوى–الذكورى (
 



  ٣٠(فى مقابل حوالى (قات عالقة مرفوضة وغير أخالقيةالمن الطالب الذين يرون أن هذه الع ،
تراها احتياج ) ١٢(توجد نسبة مماثلة ترى أنها عالقات تمثل حرية شخصية ، إضافة إلى 

 .مشروع
 وبشكل عام فإن نصف حجم العينة يراها عالقة خادشة للحياء غير أخالقية. 

 


 )٥( ٧ عالقات عادیــــة
 )١( ٣١ ریة شخصیــــةح

 )٤( ١٢ احتیاج نفسى مشروع
 )٣( ٢١ مستفز وخادش للحیاء
 )٢( ٢٩ مرفوض غیر أخالقى




الدراسات الجادة عن ظاهرة العالقات العاطفية الجامعية تحديداً لحجمهـا وأنماطهـا        هناك ندرة فى    
اد يصل إلى انقسام نصف العينة حول كونها عالقة         حلنتائج وجود استقطاب    و تبرز ا  . ونتائجها وآثارها 

وتعكس هذه  .  النصف اآلخر الذى يراها مستفزة وغير أخالقية       هيقابل،  عادية شخصية واحتياج مشروع     
غياب الدراسات حول هذه الظاهرة المسكوت عنها ، ومن ثم غياب المعلومات حـول حجمهـا                النتائج  

 فى مناقشته ووضعه على بساط البحث وطاولة النقاش         ءه له والبد  بمر الذى ينبغى التن   وأنماطها وهو األ  
 .والحوار الجاد



 

٢٣ 
 
 

 

؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





الفرد يتكون من أنظمة بيولوجية وسيكولوجية واجتماعيـة        الشخصية نظام معقد ومتطور داخل      
وعلى قدر المزج بين السمات األساسية للشخصية من اجتماعية وألفـة وضـمير واسـتقرار               . وفردية

ـ   والتى غالبا ما تكون فى صورة        .عاطفى وانفتاح على اآلخرين تتحدد أنماط الشخصية       سيطرة سلبية ل
 أو إيجابية كـااللتزام والثقـة       الخ...انى أو ضعف التحكم الذاتى      دالمشاعر السلبية أو عدم النضج الوج     

 . بالذات واالستقالل واالتجاه نحو المستقبل



تعرف نالجامعة مجتمع كبير وحافل بعشرات األنماط الشخصية التى تتفاعل مع غيرها وعندما             
ة إحباط وقلق وتوتر عنـد الـبعض أو اكتئـاب    والتى تظهر فى صور، على سيادة أنماط سلبية بعينها   

وعزلة عن اآلخرين ، وعندما تظهر وتسود معالم شخصية كتقلب العواطـف والمـشاعر أو سـرعة                 
فهذه مسئولية المجتمع الجامعى التى يجـب أن        . الغضب واالستثارة أو عدم التكيف مع المواقف الجديدة       

كنـز المجتمـع وأهـم      (عادة التوازن للعنصر الطالبى     يحشد لها التنظيم والبرامج واألنشطة الكفيلة بإ      
بنـاء  الذاتيـة و  خالل تعلم مهارات الحياة وتبادل الخبرات والتسامح مع الفشل والثقة           ) موارده البشرية 

 . لألفضلتغيرالمستقبل وال

 


 

  


 

  


 

  


 

  

 

  



 

٢٤ 
 
 

 

 


  ٢٧(يرى أفراد العينة أن (الب الجامعى لكونهم من الطالب والطالبات يحققون المثل األفضل للط
 .متجهون نحو المستقبلمستقلون ومحترمون ملتزمون 

  ٢٩(فى حين يرى أفراد العينة أن نسبة مقاربة ( تميل إلى المعارضة سلبيةتحتلها أنماط سلوكية 
 .دون منطق واالستهتار والعناد وتحدى القواعد

  ٤٤(وتقع النسبة األخطر واألكبر (أنماط تميل إلى القلق فى منطقة وسط لتمثل بمجموعة 
 .والتوتر واإلحباط والالمباالة



 )٧( ٧ ملتزمون ومحترمون
 )١٠( ٣ مستقلــــــون

 )٨( ٦ متجھون نحو المستقبل
 )٥( ١١ قابلون للتشكیــــل




 )٢( ١٤ ــونال مبالـ

 )٤( ١٣ قلقون ومتوترون
 )١( ١٧ محبطون فاقدوا األمل




 )٢( ١٤ مھرجون ومستھترون
 )٦( ١٠ معارضون دون منطق

 )٩( ٥ معاندون ومتمردون للقواعد






 وجود ما يقرب من نصف طالب الجامعة فى منطقة محايدة وسط بـين              ؟؟؟......ة من   يمسئول
كيف يمثل المهرجون والمـستهترون ضـعف عـدد الملتزمـون           .  اإليجابية  و األنماط الطالبية السلبية  

والمحترمون فى القاعدة الطالبية؟ وكيف يمثل المحبطون وفاقدوا األمل ثالث أمثال المتجهـون نحـو               
هـى   فى خريطة األنماط الشخصية للقاعدة الطالبية؟ ما هى جذور هذه األنماط ودوافعها؟ ما            المستقبل  

 واجه فئات األنماط السلبية؟ نالعوامل التى أسهمت فى خلق هذه األنماط؟ كيف توجه الفئة المحايدة و
ـ     . تلك هى الخطوة التالية والتى تحتاج إلى حشد الخبراء والباحثين          ى لكن الخطوة العاجلـة ه

تدارك اآلثار السلبية لألنماط الحالية بشتى أنشطة التوعية وبناء القـدرات وهـذه مـسئولية المجتمـع                 
 .الجامعى بأسره
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؟ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مون ملتز
 محترمون
 مستقلون

 متجھون للمستقبل
قابلون للتشكل 

 اإلیجابى

 ال مبالون
 قلقون

 متوترون
 محبطون

 فاقدوا األمل

 مھرجون
 مستھترون

 معارضون دون منطق
 معاندون

 متحدون للقواعد

٢٧ ٢٩  ٤٤ 

منطقة الفراغ 
 السلوكى

 أ

 ب

 ج
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تطالعية أن نعرض لمعالم البنيان القيمـي الجـامعى ، أى المالمـح             سقصدنا فى هذه الدراسة اال    
العامة لهذا البنيان ، تاركين الفرصة لتدارس هذا الكيان الهام فى دراسات تفصيلية تشرح وتفسر هـذا                 

وتختص السطور التالية بإيجاز المعالم الرئيسية لهذا البنيان خالل عرض لنتائج اإلجابة علـى              . المعالم
 : التى طرحها البحث وتتلخص فى التساؤالت

 
٥٠( )١( من الطالب يرون الصورة الذهنية للمؤسسة الجامعية أقل مما تصوره ، فى حين يراها 

)٢٥ ( كما تصوروها ، مقابل نسبة مماثلة )٢٥ ( وجدتها أفضل أو أفضل قليالً مما تصوروا
 .االلتحاققبل 

 القيمي الجامعى ، على حين يراها البنيانى مست  الطالب بشأن الحكم على اآلثار السلبية التانقسم )٢
)٥٣( واضح ، يراها الباقون بانهيار منهم فى صورة إختالالت واسعة وتصدع خطير ينذر 

 .توترات سلبية أو تغيرات طبيعية
فالقيادة الجامعية ) ٣٧(وقد علق الطالب مسئولية هذه اآلثار السلبية على الطلبة والطالبات بنسبة  )٣

ئة التدريس وتوزعت باقى المسئولية بين أطراف أخرى فى مقدمتهم أعضاء هي) ٢٩(بنسبة 
)٢٠(. 

) ٤٠(وأكد الطالب على أن أساليب تحليل وتفسير الظواهر الطالبية ودراستها بالمشاركة  )٤
تأتى فى مقدمة آليات مواجهة هذه ) ١٤,٥(ل األنشطة الطالبية تفعيو) ٢٩(والحوار والنقاش 

 .يةاآلثار السلب
) ٧٤(حدد الطالب الوالدين وكبار السن والمعلمين واألساتذة والقيم والمعايير وبنسبة عالية  )٥

 التعبير الطبيعي عن السلطة األبوية ، مع ظهور صور غير تقليدية كالقانون وهيبة باعتبارها
 .الدولة

 يرونها ما )٢٧( قليالً فى مقابل اهتزت من الطالب أن هذه السلطة األبوية قد )٣٢(ويرى  )٦
 .وانهارتترى أنها تدهورت ) ٢٧(زالت راسخة ، مع نسبة مماثلة 

) ٣٧(وقد فسر الطالب هبوط مكانة السلطة األبوية بسيطرة الفن الهابط واإلعالم غير الملتزم )٧
 الدولى االحتكاكترجعها لعوامل ) ٢٤(فى مقابل ) ٢٥(والفساد السياسي وغياب القدوة 

 .والتطور الطبيعي
 من )٧٧(يراه ، ن مكانة األستاذ الجامعى كمعبر رئيسي عن السلطة األبوية الجامعية وع )٨

 أنه قاسى ومسيطر )٢٣(الطالب مثل أعلى وأب ووالد وموجه وناصح فى حين ترى أقلية 
 .ومتعال ومتغطرس



 

٢٧ 
 
 

 

، ة السلوكية الطالبياالنحرافاتمن الطالب فى مقدمة ) ٣٠(وقد ظهر التدخين واإلدمان فى رأى  )٩
 العنف اللفظى والبدنى وإتالف الممتلكات كاستخدامومظاهر ) ٢٦( غير الشرعى االرتباطيليها 

 ).٤٤(وغيرها 
ن معظم بي أنها منتشرة بصورة كبيرة )٥٥(رى  السلوكية ياالنحرافات هذه انتشاروعن معدل  )١٠

رونها محدودة  ي)١٤(مقابل ،  أنها منتشرة بشكل متوسط )٣١(فى حين يرى ، شباب الجامعة 
 .االنتشارأو نادرة 

 من الطالب )٣٨(وعن أحد المظاهر السلوكية الجامعية وهى العالقات العاطفية الطالبية ، يرى  )١١
 )٥٠( مقابل  ، نفسى مشروعاحتياج أنها )١٢( ويرى  ،أنها عالقات عادية وحرية شخصية
 .يرونها خادشة للحياء وغير أخالقية

 :نماط الشخصية السلوكية للطالب لتعكس ثالث مناطق متمايزةوأخيراً يحلل الطالب األ )١٢
 -متجهـون نحـو المـستقبل     -مشتغلون-محترمون-أنماط الملتزمون وتضم  : المنطقة اآلمنة : أوالً

 . من الطالب)٢٧( شكلوالقابلون للتشكيل وت
ن أنماط المهرجـون والمـستهزئون والمعارضـون دو       ويشغلها   : منطقة الفراغ السلوكى  : الثانى

 . من الطالب)٢٩(منطق والمعاندون والمتحدون للقواعد وتضم 
أنماط الالمبالون والقلقون والمتوترون والمحبطون وفاقدوا األمل       وتضم   : المنطقة الخطرة : الثالث

 . من الطالب)٤٤(  تشكلوتضم الفئة الغالبة وهى



 

٢٨ 
 
 

 


 

 من االستنتاجات التى    صياغة عدد بقة والمعالم التى تم استخالصها من الدراسة        تسمح لنا النتائج السا   
 : تتصل بداللة المؤشرات الواردة بالدراسة والدروس التى يمكن اإلفادة منها

 

 

من الطالب أن الصورة الذهنية لمجتمع الجامعة أقل مما تصوروه           ) ٥٠(فحين يرى ما يقرب من      
قبل االلتحاق ، وأن التغيرات التى مست البنيان القيمى الجامعى تصل إلى حـد االنهيـار الواضـح ،                   

) ٢٧(من الطالب قد اهتزت قليال ، ويراها      ) ٣٢(تنعكس هذه النتائج على سلطة أبوية جامعية يراها         
رت أو اختلت أو سقطت وانهارت ، لتتسق هذه النتائج مع معدالت االنحرافات الـسلوكية               منهم قد تدهو  

 . من أفراد العينة أنها منتشرة بدرجة كبيرة أو بين معظم الشباب الجامعى) ٥٥(الطالبية الذى يؤكد 
 

   
ب الذين يرون أن المتغيرات التى مست البنيـان القيمـى الجـامعى هـى                من الطال  ٢٨باستثناء  

أو ) ١٩(أو توترات سلبية    ) ٢١(متغيرات طبيعية ، يراها بقية الطالب أفراد العينة اختالالت واسعة           
من الطالب ، األمر الذى يعكس اتفـاق  ) ٧٢(بإجمالى  ) ٢١(أو انهيار واضح    ) ١١(تصدع خطير   

 . أن ضررا بالغا قد مس هذا البنيان القيمى الجامعىمعظم الطالب على 
 

  
ال ترى السلطة األبوية ممثلة إال من خالل الوالدين وكبـار الـسن             ) ٤٨(ما زالت غالبية الطالب     

 األبوية لتضم القـيم     والمعلمين واألساتذة ، غير أن قطاعاً آخر من الطالب قد توسع فى مفهوم السلطة             
والمعايير والقانون والمؤسسات وهيبة الدولة ، وهو اتجاه جديد وبناء ويخرج بـالمفهوم إلـى دائـرة                 

 . أرحب ينبغى استغاللها لتعزيز االستقرار والتماسك واالنسجام الوطنى
 

  
وعيا وإدراكا لعوامل ضعف السلطة األبوية ، حين حددوا وبنسب عالية أن الفـن  كان الطالب أكثر   

، ونظم التعليم التقليـدى     ) ٢٥(، والفساد السياسى وغياب القدوة      ) ٣٧(الهابط واإلعالم غير الملتزم     
 كانت هى العوامل الرئيسية التـى تقـف         منهم) ٧٤(وبإجمالى  ) ١٤(واالقتصاد غير الموجه للتنمية     

ـ قوة وراء ضعف السلطة األبوية فضالً عن عوامل أخرى تعكس وعيهم العـام              ب المتغيرات الدوليـة   ب
 .واالحتكاك بالثقافات األخرى

 

 

نيان القيمـى   امتدت هذه القدرة التشخيصية المتميزة للطالب لوعى متقدم بآليات الحفاظ على الب            
، ) ٤٠( والتى جاء فى مقدمتها تحليل للظواهر الجامعيـة ودراسـتها علميـا بالمـشاركة                 ، الجامعى

، وبإجمالى يـصل    ) ١٥(، وتفعيل األنشطة واالتحادات الطالبية      ) ٢٩(والنقاش والحوار المجتمعى    
الصارم للقانون ومواجهـة  من إجمالى العينة ، فى حين لم يرشح اآلليات األخرى كالتطبيق   ) ٨٣(إلى  

 .من الطالب) ١٧(العنف بالعنف سوى نسبة لم تتعد 



 

٢٩ 
 
 

 

 

 

وضع الطالب وبكل حسم أنفسهم كطلبة وطالبات فى مقدمة الفئات المسئولة بالبيئـة الجامعيـة                
، إلـى جـوار إدارة الكليـة والجامعـة          ) ٣٧(بنيان القيمى الجامعى    عن اآلثار السلبية التى طالت ال     

)٢٩(     وأعضاء هيئة التدريس ،)٢٠ .(        ستخدم كنقطـة قـوة فـىقدر وأن يوهو اعتراف ينبغى أن ي
مواجهة هذه اآلثار السلبية الستعادة عافية هذا البنيان الحيوى  ، وخاصة إذا ما اقترن باعتراف آخـر                  

 .من الطالب فى االنحرافات السلوكية الطالبية) ٥٥( فى رأى باندماج قطاع كبير
 

 

هناك انقسام حاد حول بعض القيم األخالقية فى المحيط الجامعى ينبغى وضـعه بجديـة فـى                  
بية التى يراها ما يقرب مـن نـصف الطـالب           وعلى سبيل المثال فالعالقات العاطفية الطال     . الحسبان

، يقف فريق آخر من     ) ١٢(أو احتياج نفسى مشروع     ) ٣١(أو حرية شخصية    ) ٧(عالقات عادية   
، ومرفوضـة  ) ٢١(ليراها وبحسم ظاهرة مستفزة وخادشة للحيـاء       ) ٥٠(الطالب يمثل ذات النسبة     

  ، تجعلها ظاهرة مـسكوت عنهـا ،         سياسيةوألن هناك موانع وعوامل نفسية و     ). ٢٩(وغير أخالقية   
، يمضى كل طرف برؤيته وفهمه وعقيدته عن الموضـوع دون           تحول دون الحوار حول هذه الظاهرة     

 .احتكاك بالطرف اآلخر ، وهو ما يحمل بذور صراع مكتوم ينبغى التنبه له ومعالجته
 

 

 واإلدمـان تائج إلى وجود صور تقليدية من االنحرافات السلوكية الطالبية كالتـدخين            تشير الن  
)٣٠ (     واالرتباط غير الشرعى ،)٢٦ (             مع نمو لمظاهر أخرى تتـصل بفـرض الـرأى بـالقوة ،
)١١(     وإتالف الممتلكات العامة ،)١٣ (     والعنف اللفظى والبدنى ،)٢٠ (   ليصل مجموع مـن يـرى

وهى صـورة   . من الطالب ) ٤٤( ممثلة ضمن منظومة السلوكيات الطالبية إلى        صور وأشكال العنف  
 الذى أصاب السلطة األبوية المجتمعية والجامعية بشكل        هجديدة وغير مألوفة ولعلها نتيجة منطقية للتشو      

 .خاص
 

 

: م األنماط السلوكية الطالبية هى    أحد النتائج بالغة األهمية لهذه الدراسة وجود ثالث مناطق تض          
من األنماط السلوكية لطالب يتسمون بااللتزام      ) ٢٧( والتى تضم وفق تصنيف الطالب       المنطقة اآلمنة 

فى مقابل أنماط سلوكية تـضم      . واالحترام واالستقالل والتوجه نحو المستقبل والقابلية للتشكيل اإليجابى       
)٢٩ (     والمعارضون دون منطق والمعاندون والمتحدون للقواعد      من الطالب المهرجون والمستهترون

منطقـة الفـراغ   من الطـالب فـى   ) ٤٤( ، ليتبقى النسبة العالية      المنطقة الخطرة وهى أنماط تضمها    
 التى تضم الالمبالون والقلقون والمتوترون والمحبطون وفاقدوا األمل والـذين ينتظـرون أن              السلوكى

كبرى فى المجتمع وفى ميادين التنمية أو تستقطبهم التيـارات الـسياسية   تدفعهم األحداث أو التغييرات ال  
 .المختلفة نحو أى من المنطقتين وهنا تكمن الخطورة

 



 

٣٠ 
 
 

 

 

لجامعية الرئيسية  مازالت أنظار الطالب ترنوا لألستاذ الجامعى الذى هو ممثل السلطة األبوية ا            
وهى ). ٧٧(وبغالبية تصل إلى    ) ١٤(، وكأب ووالد    ) ٢٦(، وكمثل أعلى    ) ٣٧(كناصح وموجه   

مكانة ينبغى فى ضوء نتائج الدراسة أن تُستغل وأن يتم التعريف والتأكيد على شجرة األهداف السلوكية                
مى والمهنى والعالقات اإلنسانية ودعـم      عاد التمكن العل  أبعى بأبعادها الشخصية والقيادية و    لألستاذ الجام 

وتوظيف هـذه األبعـاد والعناصـر       ،  القيم الجامعية والعدالة والشفافية التى عرضت فى دراسة سابقة          
مع التأكيد علـى شـجرة األهـداف        . إلعادة انضباط منظومة القيم الجامعية إلى سابق عهدها ومكانتها        

 .ع الطالبى الجامعىالسلوكية الطالبية والتعريف بها لدى المجتم
 

 

الجـامعى فـى صـورة دراسـة     استهدفت هذه الدراسة عرض ألهم مالمح البنيـان القيمـى          
اجات ، وهى دراسة فتحت الباب لتساؤالت أعمق عن الدوافع والعوامل المؤثرة وعن االحتي            استطالعية

والمتطلبات العامة والخاصة لمواجهة أى خلل فى البنيان القيمى والجـامعى ، مـن خـالل دراسـات                  
تفصيلية يجب دعوة المهتمين والمتخصصين بالشأن الطالبى التربوى واالجتمـاعى للمـساهمة فيهـا              

بـى التـى     لعلها تصبح أساساً صلباً لتحقيق أحد أهداف إنشاء وحدة اإلرشـاد والتوجيـه الطال              ،بجدية
صدرت عنها هذه الدراسة وهو بناء رؤية قومية لإلرشاد والتوجـه الطالبـى بمـشاركة الجامعـات                 

 .المصرية
 

 

فحين ال يـستخدم    . ينبغى اإلشارة فى الختام إلى الدرس األعظم واألهم من وراء هذه الدراسة            
العلم فى التعرف والفهم والتفسير ، يجد نفسه بإزاء ظواهر مفاجئة يعجز عن التعامل معهـا ،                 المجتمع  

وليس أهم من استخدام العلم والمعرفة فى تحليل وفهم البيئة النفـسية            . فضال عن التحكم فيها والتنبؤ بها     
– ال نجد أنفـسنا      ، وحتى ) شبابها الجامعى (واالجتماعية والمجتمعية ألعز كنوز مصر وأغلى ثرواتها        

 بإزاء كتل بشرية غفيرة وطاقات إنسانية هائلة تركناها أجياالً وراء أجيال مهملـة              -وهو الحادث اآلن  
فى منطقة الفراغ السلوكى غير قادرة على طلب المعونة ، وعاجزين نحن عن أن نقدمها لهم ، لينسابوا                  

 .ربنا الذى سوف يسألنا عنهممن بين أصابعنا أمام أعين المجتمع الذى ائتمننا عليهم ، و
 ،،واهللا الموفق ،

                                                                                                                                                                                           


